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مصطفی کواکبیان: 

دستگاه قضا چگونه اعالم می کند 
شهردار پیشین تهران پرونده ندارد

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد:

تصویب تنفس ۶ ماهه و تقسیط 
۵ ساله برای بدهکاران 

واحد های تولیدی

موارد تخلف شهردار پیشین تهران بسیار زیاد است
امروز برخی نهادها به حقوق مجلس دست درازی کرده اند

حل مشکالت واحد های تولیدی به عهده ستاد و کارگروه های استانی آن گذاشته شده
واحد های تولیدی ملزم به پرداخت ۲۰ درصد از مانده بدهی بودند

سال ۱۳۹۹، سال شکوفایی تولید و اشتغال کشور خواهد بود

2

8

8

 قانون گذاراِن فردا، قانون شکنان امروز 

الزمه ایجاد تشکّل ها، 
در بخش تولیدات کشاورزی

بزرگترین و مدرن ترین کارخانه خوراک 
دام و طیور کشور را احداث می کنیم

پیش فروش خودروسازی ها 
با وجود خودرو های معوقه! 

دوگانه سوز شدن تاکسی و وانت از 
مالیات معاف شد 

ــی(  ــی )غیرنفت ــاده معدن ــوع م ــا ۶۸ ن ــران ب ای
ــوده  ــی ب ــیار غن ــی بس ــواد معدن ــر م ــر ذخای از نظ
و جــزو ۱۰ کشــور برتــر جهــان اســت، اگرچــه 
اســتفاده از ظرفیت هــای فــراوان ایــن بخــش یکــی 
از بهتریــن راهکارهــا بــرای توســعه  و خــروج کشــور 
از رکــود محســوب می شــود امــا آنچنــان کــه بایــد 
از ایــن ظرفیــت بالقــوه در کشــور اســتفاده نشــده و 

ــده اســت.  ــول مان ــن نعمــت خــدادادی مغف ای
ــه ای  ــران در منطق ــت، ای ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
واقــع شــده کــه کشــورهای اطــراف آن ماننــد 
ــا  ــارس و... ب ــج ف ــیه خلی ــورهای حاش ــه، کش ترکی
ــه  ــادی ب ــعه اقتص ــد و توس ــگ رش ــه آهن ــه ب توج
منابــع معدنــی بســیاری نیــاز دارنــد ایــن در حالــی 
ــی  ــر معدن ــر ذخای ــورها از نظ ــن کش ــه ای ــت ک اس
ــع  ــد منب ــران می توان ــن ای ــتند، بنابرای ــر هس فقی

ــد. ــورها باش ــن کش ــاز ای ــن نی ــرای تامی ــی ب خوب
تنــوع و پراکندگــی ذخایــر معدنــی کشــور و 
افــزوده  ارزش  دارای  محصــوالت  تولیــد  قابلیــت 
صادراتــی بیانگــر ضــرورت توجــه بــه ظرفیــت  معادن 
و صنایــع معدنــی اســت. علیرغــم اینکــه از ظرفیــت 
معــادن در ایــران بــه درســتی اســتفاده نمی شــود امــا 
بخــش معدنــی ســهم زیــادی از صــادرات غیرنفتــی را 

ــه خــود اختصــاص داده اســت. ب
پژوهش هــای  مرکــز  تحقیقــات  براســاس 
ــع  مجلــس شــورای اســامی بخــش معــدن و صنای
معدنــی یکــی از حوزه هــای مهــم و اثرگــذار در 
می شــود،  محســوب  کشــور  تجــارت  و  تولیــد 
فلــزی،  و  معدنــی  در ســال ۱397، محصــوالت 
ــارد دالر(  ــه ارزش 2/9 میلی ــد )ب ــدود 2۱ درص ح
از صــادرات غیرنفتــی کشــور را بــه خــود اختصــاص 
داده اســت کــه در ایــن میــان فــوالد و محصــوالت 
فــوالدی، کنســانتره و گندلــه ســنگ آهــن، مــس و 
ــزان  ــن می ــیمان بیش تری ــط و س ــوالت مرتب محص
ــاص  ــود اختص ــه خ ــی ب ــر ارزش ــادرات را از نظ ص

ــد.  داده ان
بــر اســاس ایــن گــزارش بخــش معــدن و صنایــع 
معدنــی ایــران در ســال ۱397 شــاهد رشــد تولیــد 
ــوالد، زغال ســنگ، مــس و روی  ــره ارزش ف در زنجی
بــوده و در بخش هایــی ماننــد آلومینیــم میــزان 
ــا  ــال ۱39۶ ب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــد نس تولی

افــت قابــل توجــه همــراه بــوده اســت. 

دالیل اُفت صادرات محصوالت معدنی؛ 
نوسانات شدید نرخ ارز تا سیاست های 

اقتصادی دولت
یکی دیگـــر از یافته هـــای مطالعـــه محققـــان 
ـــت  ـــی از آن اس ـــس حاک ـــای مجل ـــز پژوهش ه مرک
ـــز  ـــزی نی ـــی و فل ـــوالت معدن ـــادرات محص ـــه ص ک
ـــی کاهـــش  در ســـال ۱397 در مجمـــوع از نظـــر وزن
ـــدی  ـــش 2 درص ـــی کاه ـــر ارزش ـــدی و از نظ 5 درص
نســـبت بـــه مـــدت مشـــابه ســـال گذشـــته 
داشـــته اســـت. عواملـــی ماننـــد تحریم هـــای 
آمریـــکا، نوســـانات شـــدید نـــرخ ارز و مجموعـــه 
سیاســـت های اقتصـــادی و تجـــاری دولـــت در 
ــای  ــش هزینه هـ ــه افزایـ ــر بـ ــال ۱397 منجـ سـ
ـــت  ـــادرات و از دس ـــت ص ـــازار، اُف ـــم ب ـــد، تاط تولی
ــاد  ــی، ایجـ ــای صادراتـ ــی از بازارهـ ــن بخشـ رفتـ
ــکات  ــروز مشـ ــطه گری و بـ ــق واسـ ــت، رونـ رانـ
متعـــدد در زمینـــه تأمیـــن نقدینگـــی و ســـرمایه 
در گـــردش واحدهـــای معـــدن و صنایـــع معدنـــی 

کشـــور شـــد. 
معــادن بــه دلیــل دارا بــودن ویژگی هایــی ماننــد  
تجدیــد ناپذیــر بــودن ذخایــر، برخــورداری ذخایــر از 
ارزش ذاتــی و قابلیــت ارزش افــزوده در آن، ارزآوری، 
ــت  ــی، قابلی ــادرات غیرنفت ــعه ص ــه توس ــک ب کم
تأمیــن نیازهــای بخــش گســترده ای از صنایــع 
داخلــی و ... در اقتصــاد ملــی و رونــد پیشــرفت 

ــده ای دارد. ــن کنن ــش تعیی ــور نق کش

ناهماهنگی دستگاه های اجرایی بر 
پیچیدگی حاکم بر بخش معادن می افزاید

ایــن گــزارش می افزایــد در کنــار مســئله ارز، 
ناهماهنگــی دســتگاه های اجرایــی اعــم از بانــک 
ــت،  ــه و وزارت صنع ــات، بیم ــزی، گمــرک، مالی مرک
معــدن و تجــارت بــر پیچیدگــی و بوروکراســی اداری 
ــادن  ــدی در بخــش مع ــای تولی ــر فعالیت ه ــم ب حاک
ــرای دیپلماســی  ــزی ب ــدم برنامه ری ــزوده اســت. ع اف
ــظ  ــرای حف ــم ب ــرایط تحری ــال در ش ــادی فع اقتص
ــای  ــا و بازاره ــاد فرصت ه ــی و ایج ــای صادرات بازاره
جدیــد نیــز از دیگــر عوامــل مهــِم اثرگــذار بــر بخــش 
تولیــد و تجــارت محصــوالت معدنــی و فلــزی اســت. 

عدم بازگشت درآمدهای حاصل از حقوق 
دولتی در بخش معدن بالی جان توسعه 

فعالیت های معدنی
ــع درون  ــن موان ــزارش مهم تری ــن گ ــاس ای براس
ــام در  ــی، ابه ــع معدن ــادن و صنای ــوزه مع ــی ح بخش
ــادن،  ــی مع ــوق دولت ــزان حق ــبه می ــوص محاس خص
عــدم بازگشــت درآمدهــای حاصــل از حقــوق دولتــی 
ــدی  ــات ج ــدن، تداخ ــش مع ــه در بخ ــرای هزین ب
میــان فعالیت هــای معدنــی، محیــط زیســت و منابــع 
طبیعــی، دخالــت ســتاد تنظیــم بــازار در قیمت گذاری 
محصــوالت معدنــی و فلــزی و ایجــاد موانــع صادراتــی، 
انفعــال در سیاســتگذاری بــرای معــادن و صنایــع 
معدنــی در آســتانه ورشکســتگی ماننــد صنعــت 
زغال ســنگ  معــادن  از  حمایــت  عــدم  ســیمان، 
ــن  ــدم تأمی ــادن و ع ــی مع ــای ایمن ــت ارتق در جه
ــردش  ــرای تســهیات ســرمایه در گ ــارات الزم ب اعتب

ــت. ــی اس ــع معدن ــی و صنای ــای معدن واحده

بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی 
راهکار استفاده حداکثری از معادن

معدنــی،  پتانســیل های  شناســایی  اگرچــه 
بهره بــرداری بهینــه از ظرفیت هــای معدنــی کشــور، 
ــدف  ــا ه ــی ب ــع معدن ــره ارزش صنای ــعه زنجی توس
افزایــش ارزش افــزوده صنعتــی در کشــور، افزایــش 
رقابــت پذیــری و بهــره وری بنگاه هــای معدنــی 
از  بهــره گیــری حداکثــری  و صنایــع معدنــی، 
ظرفیت هــای بخــش خصوصــی داخلــی و مشــارکت 
از  پایــدار معــادن و صیانــت  توســعه  خارجــی، 
ــواد  ــعه م ــی و توس ــع طبیع ــت و مناب ــط زیس محی
معدنــی مــورد نیــاز صنایــع آینــده، تامیــن و ارتقــاء 
منابــع انســانی کارآمــد و فراهــم کــردن محیــط کار 
ایمــن و مناســب از اهــداف کان ترســیم شــده در 
ــه  ــی ک ــا مادام ــت ام ــور اس ــدن کش ــه راه مع نقش
ــه  ــدی ب ــوان امی ــود نمی ت ــی نش ــوارد اجرای ــن م ای
ــت.کاهش  ــد داش ــوزه امی ــن ح ــد ای ــش درآم افزای
ــر  ــر، بیانگ ــای اخی ــال ه ــی در س ــای نفت درآمده
ضــرورت افزایــش اســتفاده از ظرفیــت معــادن اســت 
و بــرای رشــد و توســعه ایــن حــوزه بایــد نقشــه راه 

ــود. ــی ش ــدن اجرای مع

سایه سنگین بوروکراسی اداری بر 
سر معادن؛ ظرفیتی که مغفول ماند
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یــک فعــال سیاســی اصاح طلــب گفــت: اکنــون 
هــم اصولگرا هــا چنــد لیســت داده انــد و هــم 
ــدر  ــد چق ــان می ده ــن نش ــه ای ــان ک ــاح طلب اص
دو  هــر  در  بی تدبیــری  و  پراکندگــی  آشــفتگی، 

ــود دارد.  ــه وج جبه
بـه گـزارش ایلنـا، مهدی آیتـی تحلیلگر سیاسـی 
اصـاح  طلـب در خصوص انتشـار لیسـت های متعدد 
وقتـی  گفـت:  اصاح طلبـان،  و  اصولگـرا  جنـاح  در 
جبهه هـای سیاسـی چه اصولگـرا و چـه اصاح طلب، 
خودشـان دچـار تردیـد هسـتند و اختـاف دارنـد و 
در شـرایطی کـه آشـفتگی در اردوگاه هـر دو جبهـه 
دیـده می شـود، تـوپ را به زمیـن احـزاب می اندازند 
و می گوینـد کـه احـزاب خودشـان لیسـت بدهند که 
ایـن بدترین کاری اسـت کـه اتفاق می افتـد و به این 

معناسـت که جبهـه ای وجـود ندارد.
وی افـزود: بایـد از اینهـا پرسـید کـه اگـر شـما 
جبهـه هسـتید پـس چـرا نمی توانیـد تصمیم گیـری 
ترسـیم  متحـدی  و  منسـجم  مشـی  و خـط  کنیـد 
کنیـد، لـذا می توان نتیجـه گرفت که آن هـا جبهه ای 
واقعـی نیسـتند و تنها یک اسـم روی کاغذ هسـتند.

آیتــی ادامــه داد: اکنــون در هــر دو جنــاح ایــن 
اتفــاق رخ داده اســت، یعنــی هــم اصولگرا هــا چنــد 
لیســت داده انــد و هــم اصاح طلبــان کــه ایــن 
نشــان می دهــد چقــدر آشــفتگی، پراکندگــی و 

ــود دارد. ــه وج ــر دو جبه ــری در ه بی تدبی
ایــن تحلیلگــر اصاح طلــب در بخــش دیگــر 
ــا  ــراد ب ــن گفت وگــو درخصــوص حضــور برخــی اف ای
ــور  ــرای حض ــرورت ب ــف و ض ــاس تکلی ــه احس توجی
ــر  ــه فک ــی ک ــت: این های ــار داش ــات، اظه در انتخاب
ــر  ــی اگ ــند، حت ــد باش ــرگ بای ــا دم م ــد ت می کنن

ــه  ــد ک ــود و می گوین ــا بش ــا آن ه ــوردی ب ــر برخ ه
ــم، همــه  ــی و شــرعی کردی ــا احســاس تکلیــف مل م
داســتان اســت و اصــل مطلــب منافــع شــخصی اســت.

وی ادامـه داد: هرکسـی دوسـت دارد بـه مجلـس 
بـرود چـرا که مجلـس وجهه اجتماعـی، حقوق خوب 
و امکانـات خوب دارد، از سـوی دیگر نماینده مجلس 
علیرغـم اینکـه همـه جـور حـرف می زنـد، بـه همـه 
انتقـاد می کنـد و حتـی می توانـد تهمـت بزنـد اما به 
هیچکـس پاسـخگو نیسـت و در عیـن حـال می تواند 
زندگـی خوبـی هـم داشـته باشـد در نتیجـه مجلس 
جـای خوبـی اسـت و حـاال کـه مجلـس پـر از مزایـا 
و امکانـات اسـت بخـش قابـل توجهـی از این هایـی 
کـه برای رسـید بـه مجلـس تـاش می کننـد، نباید 
بگوینـد مـا بـرای تکلیـف ملـی و شـرعی ایـن کار را 
می کنیـم و بیاینـد صادقانـه بـه مـردم بگوینـد برای 

منافـع شـخصی ایـن کار را می کننـد.

آیتـی افـزود: مسـاله ایـن اسـت کـه برخـاف آن 
کـه برخـی می داننـد شـرایطی وجود دارد کـه در آن 
شـرایط جایـگاه و پایگاهـی بـرای نماینـده مجلـس 
آن  در  بـه حضـور  عاقمنـد  همچنـان  امـا  نیسـت 
جایـگاه هسـتند زیـر برخی دوسـتان ما تـا دم مرگ 
دنبـال ایـن هسـتند کـه پسـت و عنـوان بگیرنـد، و 
دسـت از تـاش بـرای تصـدی یـک منصـب چـه در 
مجلـس، چـه در دولـت و چـه در سـایر ارگان هـا 

برنمی دارنـد.
در  ادامــه  در  اصاح طلــب  تحلیلگــر  ایــن 
ــس  ــی در مجل ــای سیاس ــش نیروه ــوص آرای خص
آینــده، تصریــح کــرد: بــه شــخصه مطمئــن هســتم 
ــت  ــا اکثری ــس ب ــک مجل ــده، ی ــس آین ــه مجل ک
اصولگــرا اســت و دولــت بعــد نیــز اصولگــرا خواهــد 

ــود. ب
وی ادامــه داد: لــذا معتقــدم کــه مــا بایــد اجــازه 

ــن ادعا هایــی کــه در  ــا ای ــان اصولگــرا ب دهیــم جری
ســال های اخیــر مطــرح کــرده و همــواره از مجلــس 
انقابــی و دولــت انقابــی ســخن گفتنــد، مســئولیت 
ــن فرصــت  ــا ای ــد م ــد و بع ــده گیرن کشــور را برعه
ــه  ــرده و ب ــد ک ــا را نق ــه آن ه ــم داشــت ک را خواهی
چالــش بکشــیم، امــا ایــن کــه برخــی از میــان مــا 
ــتفاده  ــی ها اس ــل کرس ــه از حداق ــد ک ــرار دارن اص
ــود  ــر ب ــه نظــر مــن منطقــی نیســت و بهت کنیــم ب
بــه دســت  آقایــان کنــار می نشســتند و کار را 
آن هــا می ســپردند تــا ببینــد آن  هــا چگونــه عمــل 

خواهنــد کــرد.
ــی  ــه برخ ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــی در پاس آیت
ــس و در راس  ــأن مجل ــظ ش ــرای حف ــد ب معتقدن
ــرد،  ــرکت ک ــات ش ــد در انتخاب ــودن آن بای ــور ب ام
گفــت: امــروز دیگــر مجلــس در راس امــور نیســت، 
بلکــه شــورای نگهبــان در راس امــور اســت، شــورای 
ــمی را  ــد هاش ــی مانن ــد چهره های ــان می توان نگهب
ــری  ــرگان رهب ــای خب ــد، اعض ــات رد کن در انتخاب
کــه  همانطــور  کنــد،  ردصاحیــت  می توانــد  را 
روحانیــون سرشــناس و بزرگــی را در شــهرهای 
مختلــف بــه ســادگی رد صاحیــت می کنــد، حتــی 
بهتریــن متخصصیــن سیاســی و کارشــناس های 
زبــده تخصصــی حــوزه هــای دیگــر کــه کاندیــدای 

مجلــس می شــوند را ردصاحیــت می کنــد.
وی تصریــح کــرد: ایــن مجلســی کــه می خواهنــد 
ــدارد  ــگاه آن را حفــط کنــد، اصــا جایگاهــی ن جای
ــت،  ــط اس ــا بی رب ــن حرف ه ــود، ای ــظ ش ــه حف ک
بــه  رســیدن  بــرای  کــه  کســانی  از  بســیاری 
بــه  گذاشــته اند،  مســابقه  مجلــس  کرســی های 

ــتند. ــخصی هس ــع ش ــال مناف دنب

آیتی: 

انگیزه حضور برخی منافع شخصی است نه احساس تکلیف

دبیـرکل خانـه کارگر گفـت: حق اعتـراض چه در 
قانـون اساسـی و چـه در برنامـه پنجـم توسـعه ذکـر 
شـده اسـت. بنابرایـن مـا امیدواریـم کـه همـه شـما 
بلندگـوی کارگران باشـید و به سـهم خـود پیام خود 

را بـه جامعـه انتقـال دهید. 
)دبیـرکل  محجـوب  علیرضـا  ایلنـا،  گـزارش  بـه 
و  کارگـران  کارگـر( در همایـش همبسـتگی  خانـه 
حمایـت از نامزدهـای خانـه کارگـر در محـل سـالن 
یـک  ایـن جلسـه  داشـت:  اظهـار  ورزشـی حجـاب 
نشسـت انتخاباتی اسـت که سـعی  می کنیـم طی آن 
در رابطـه با انتظـارات کارگـران از نمایندگان مجلس 
بـه ویـژه  صحبـت کنیـم. مهم تریـن توقـع جامعـه 
کارگـران از نماینـدگان ایـن اسـت کـه دردشـان را 
بشـنوند و درهـای اتـاق نمایندگان بـه روی کارگران 

نباشد. بسـته 
کارگـری  جامعـه  مطالبـات  بـه  اشـاره  بـه  وی 
نگـران  بازنشسـتگان  و  شـاغان  کـرد:  تصریـح 
معیشـت خودشـان هسـتند و قادر نیسـتند به خوبی 
آینـده ای  نگـران  آنهـا  کننـد.  اداره  را  زندگی شـان 
هسـتند کـه ممکـن اسـت تلخ تـر از گذشـته باشـد.

محجـوب ادامـه داد: کارگـران انتظارشـان از همه 
کشـور ایـن اسـت کـه فعالیـت و کنـش نماینـدگان 

ناظـر بـه بهبـود وضـع مالی شـان باشـد.
دبیـرکل خانـه کارگـر تـورم را در صـدر مسـائل 
اقتصـادی کارگـران دانسـت و بیـان کـرد: مـردم مـا 
گرفتـار تورمـی هسـتند کـه اگـر هـر از چندگاهـی 
کنتـرل شـده، امـا چنـدی بعـد بـه گونـه ای رشـد 

داشـته کـه معیشـت آنـان را تحت الشـعاع قـرار داده 
. ست ا

وی بـا تاکیـد بر اینکـه تورم زیـر ده درصد افتخار 
محسـوب می شـود، گفـت: االن کشـورهای توسـعه 
یافتـه تـورم خـود را بین چهـار و پنج درصـد تنظیم 
کردنـد. امـا مـا با متوسـط تـورم 25 درصـد وضعیت 

خوبـی را بـرای کارگـران فراهم نسـاخته ایم.
محجـوب بـا بیـان اینکـه آزادسـازی دسـتمزدها 
حداقـل انتظـار کارگران اسـت، خاطرنشـان کـرد: اگر 
سـگ ها آزادنـد، الاقل سـنگ ها را نیـز آزاد کنید. چرا 

کـه دسـتمزد بـرای کارگران اهمیـت ویـژه ای دارد.
وی ادامـه داد: آنچـه جامعـه مـا را آزار می دهـد، 
بـا  جوامـع  در  را  نابرابـری  اسـت.  نابرابـری  پدیـده 

عـددی به نـام ضریب جینی نشـان می دهنـد که هر 
چـه ضریـب جینـی در یـک جامعه به یـک نزدیک تر 
باشـد، نابرابری بیشـتر اسـت. متاسـفانه مـردم ایران 
در ایـن سـال ها تجـارب سـختی در مـورد نابرابـری 
حـال  در  نابرابـری  اخیـر  سـال  دو  در  و  داشـته اند 

افزایـش بوده اسـت.
دبیـرکل خانـه کارگـر با تاکیـد بر اینکه متاسـفانه 
مـا  پیشـنهادات  بـا  اسـامی  شـورای  مجلـس  در 
کارگـران بـا سـردی برخـورد می شـود، تصریـح کرد: 
مـا خواسـته های زیـادی نداشـتیم. مـا نمی خواسـتیم 
خواسـته های  کنیـم.  دگرگـون  را  اقتصـادی  نظـام 
اقتصادهـای  در  حتـی  کـه  اسـت  حداقل هایـی  مـا 
سـرمایه داری نیـز بـه آن توجه دارند که اقتصاد سـوئد 

یکـی از نمونه های آن اسـت. فراموش نکنیم که رشـد 
نابرابـری باعـث رشـد رکـود در کشـور می شـود.

وی افـزود: امنیـت شـغلی موضوعـی اسـت کـه 
کارگـران  بـرای  بایـد  کـم  دسـت  آن  حداقل هـای 
سـاخته شـود. در ایـن دوره بایـد امنیـت شـغلی را با 
قانـون صیانـت کرد. کسـی که قـرارداد موقـت دارد، 
بـا حداقل هـا وارد یـک کارخانـه و با حداقل هـا از آن 

خـارج می شـود.
در  دولـت  اخیـر  اقـدام  بـه  اشـاره  بـا  محجـوب 
خصـوص تبصـره یـک مـاده هفـت قانـون کار کـه 
مربـوط بـه قراردادهـای کاری کارگران اسـت، اظهار 
داشـت: ایـن قدمی اسـت که بـه نفع کارگران اسـت 
و امیدواریـم مجلـس کمـک کنـد تـا از کارگـران در 

مقابـل فاکـت عـدم امنیـت شـغلی دفـاع کنیـم.
وی بـا اشـاره بـه ضـرورت داشـتن حـق اعتـراض 
بـرای کارگـران تصریـح کـرد: مـا هـر سـاله در هفته 
کارگـر تجمـع برگـزار کردیـم و اعـام داشـتیم، چه 
خیابـان  بـه  ندهنـد،  اجـازه  چـه  و  بدهنـد  اجـازه 
می آییـم. هیـچ چیـز نبایـد حـق اعتـراض کارگـران 

را تحـت الشـعاع قـرار بدهـد.
دبیـرکل خانـه کارگـر ادامـه داد: حـق اعتـراض 
چـه در قانون اساسـی و چـه در برنامه پنجم توسـعه 
ذکـر شـده اسـت. بنابرایـن مـا امیدواریـم کـه همـه 
شـما بلندگـوی کارگران باشـید و به سـهم خود پیام 
خـود را بـه جامعـه انتقـال دهیـد. این بماحـث البته 
کلیاتـی از برنامه هـای کارگران در مجلس اسـت و ما 

جزئیـات آن را در مجلـس پیگیـری خواهیـم کرد.

آیـت اهلل  بـه  گفـت:  مردمسـاالری  حـزب  دبیـرکل 
رییسـی رییـس قـوه قضاییـه می گویم چگونـه مجموعه 
شـما می گوید شهردار پیشـین هیچ پرونده قضایی ندارد 
و بـه جـای اینکـه بـه پرونده هـا و اتهامـات و تخلفاتـی 
متعددی که به شـهردار نسـبت داده می شـود رسـیدگی 

کنـد سـراغ خبرنـگار افشـاگر ایـن پرونده هـا  مـی رود.
بـه گـزارش خبرنـگار ایلنـا، مصطفـی کواکبیـان 
دبیـر کل حـزب مردمسـاالری در همایـش این حزب 
بـا اشـاره بـه انتخابـات مجلـس شـورای اسـامی در 
دوم اسـفند و لـزوم شـرکت گسـترده مـردم در ایـن 
انتخابـات گفـت: ما امـروز ایـن همایـش را در یکی از 
مناطـق جنـوب تهـران برگـزار کردیم تـا این پیـام را 
بدهیـم که به فکر افراد محروم و مسـتضعف هسـتیم. 

در همیـن میـدان هرنـدی و کوچه پـس کوچه ها 2۰ 
هـزار معتـاد متجاهر وجـود دارد که بایـد هرچه زودتر 

شوند. سـاماندهی 
وی ادامه داد: بنده 2۴ جلسـه با شـهرداران نواحی 
مختلـف تهـران برای مشـکات مردم پایتخـت برگزار 
کـردم و برخی تصمیمـات برای حل مشـکات گرفته 
شـد. یکـی از اهـداف مـا بـرای مجلـس یازدهـم ایـن 
اسـت کـه مجلسـی کـه بایـد در رأس امـور باشـد را 
احیـاء کنیـم. امـروز برخـی نهادهـا به حقـوق مجلس 
از  را  مجلـس  می خواهنـد  و  کرده انـد  دسـت درازی 

بیاندازند. اعتبـار 
مـا  گفـت:  مجلـس  در  تهـران  مـردم  نماینـده 
نخواهیـم گذاشـت در مجلـس بعـدی افراطیـون زمام 

امـور را دسـت بگیرنـد. مرتـب بـه مـن می گوینـد که 
ناگفته هـا را بیـان کـن. مـن همین جـا اعـام می کنم 
هیـچ ناگفتـه ای وجـود نـدارد جـز اینکـه بـه آیت اهلل 
رییسـی رییـس قـوه قضاییه بگویـم چگونـه مجموعه 
شـما می گوید شـهردار پیشـین هیـچ پرونـده قضایی 
اتهامـات  و  پرونده هـا  بـه  اینکـه  بـه جـای  و  نـدارد 
و تخلفاتـی متعـددی کـه بـه شـهردار نسـبت داده 
می شـود رسـیدگی کنـد سـراغ خبرنـگار افشـاگر این 
را  او  و  می رونـد  سـلطانی  یاشـار  یعنـی  پرونده هـا 

می کننـد. دسـتگیر 
وی ادامه داد: موارد تخلف شـهردار پیشـین تهران 
بسـیار زیـاد اسـت؛ از پرونـده ۶ هـزار میلیـاردی کـه 
معلـوم نیسـت کجا رفته تـا اینکه ۴2 هـزار متر زمین 

در یـک منطقـه مرغـوب تهران را فقط بـا قیمت ۱۴9 
هـزار تومـان بـه موسسـه خیریـه امام رضـا)ع( داده اند 
و بعـد ایـن زمیـن تفکیـک و بـه خیلـی از آقایـان بـا 
جنـاب  اسـت.  شـده  واگـذار  عجیـب  قیمت هـای 
رییسـی! از ایـن پرونده هـا زیـاد اسـت و هـر کسـی 
کـه ادعـا می کنـد سـندی در ایـن خصـوص نیسـت؛ 
مـا حاضریـم آنها را ارایـه کنیم. ما انتظـار داریم مانند 
حقوق هـای نجومـی پرونـده امـاک نجومـی را نیـز 

کنیم. بررسـی 
در  کـه  آنهایـی  گفـت:  پایـان  در  کواکبیـان 
تجمعات شـان شـعار لیاخـوف کجایی سـر می دهند و 
از یـک نظامـی خارجـی می خواهنـد که مجلـس را به 

تـوپ ببنـدد نمی توانـد دلسـوز مـردم باشـد.

علیرضا محجوب: 

مردم ایران سال ها تجارب سختی درباره نابرابری داشته اند

مصطفی کواکبیان: 

دستگاه قضا چگونه اعالم می کند شهردار پیشین تهران پرونده ندارد

موسوی خبر داد:
وزرای خارجه هلند و اتریش هفته 

آینده به تهران می آیند

ــفر وزرای  ــه از س ــور خارج ــخنگوی وزارت ام س
امــور خارجــه هلنــد و اتریــش بــه تهــران در ابتــدای 

هفتــه آینــده خبــر داد.
بــه گــزارش مهر، ســیدعباس موســوی ســخنگوی 
وزارت امــور خارجــه ضمــن اعــام خبــر ســفر وزرای 
امــور خارجــه هلنــد و اتریــش بــه تهــران در ابتــدای 
ــا دو  ــا ب ــت: در گفتگوه ــار داش ــده اظه ــه آین هفت
وزیــر اروپایــی، عــاوه بــر بررســی روابــط دوجانبــه 
و تبــادل نظــر در خصــوص مهمتریــن مســائل 
بین المللــی و منطقــه ای، انتقــاد جمهــوری اســامی 
ایــران نســبت بــه بــی عملــی اروپــا در قبــال اجــرای 
تعهــدات خــود ذیــل برجــام و انفعــال آنهــا در برابــر 
تحمیــل قوانیــن فراســرزمینی آمریــکا مــورد تاکیــد 

قــرار خواهــد گرفــت.
ــی  ــه اصول ــن نکت ــر ای ــن ب ــزود: همچنی وی اف
ــاً از  کــه امنیــت خلیــج فــارس و تنگــه هرمــز صرف
طریــق مشــارکت و تعامــل جمعــی کشــورهای ایــن 

ــد. ــد ش ــد خواه ــود، تاکی ــق می ش ــه محق منطق

سجادی:
هزینه های تبلیغات انتخابات مجلس 

باید شفاف باشد 

ســخنگوی جبهــه پیــروان خــط امــام و رهبــری 
ــد شــفاف  ــا بای ــات نامزد ه ــای تبلیغ گفــت: هزینه ه

باشــد و کان نباشــد. 
ــید  ــوان، س ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــط  ــروان خ ــه پی ــخنگوی جبه ــجادی س ــال س کم
ــی  ــفافیت مال ــه ش ــاره ب ــا اش ــری  ب ــام و رهب ام
ــی  ــی اظهــار کــرد: شــفافیت مال نامزدهــای انتخابات
نامزدهــای انتخاباتــی مســئله بســیار مهمــی اســت؛ 
ــرای  ــی را ب ــول هــای کان بعضــی هــا متاســفانه  پ
ــا  ــوع ب ــن موض ــه ای ــد ک ــی کنن ــرج م ــات خ تبلیغ

ــرت دارد. ــس مغای ــدگان مجل ــداف نماین اه
ــرف  ــارد ص ــی 3 میلی ــی کس ــه داد: وقت او ادام
ــه از  ــه ک ــد دارد ک ــا قص ــد، حتم ــات می کن تبلیغ
ــه  ــول را  ب ــن پ ــر ای ــد براب ــی چن ــق نمایندگ طری
ــت رد  ــد عل ــه می دانی ــور ک ــاورد؛ همانط ــت بی دس
صاحیــت بســیاری از نماینــدگان ســو اســتفاده های 

ــت. ــان اس ــود و اطرافیانش ــی خ مال
ــری  ــام و رهب ــط ام ــروان خ ــه پی ــخنگو جبه س
بیــان کــرد: در رابطــه بــا ایــن موضــوع، تــا اخریــن 
لحظــه هــم شــورای نگهبــان بایــد ان را رصــد کنــد، 
ــی، راه فســاد را  ــای اضاف ــری از خرج ه ــرا جلوگی زی

ــد. ــدود می کن مس
ســجادی تصریــح کــرد: همچنیــن ســوال ایجــاد 
ــد  ــدگان نبای ــر از نماین ــرا 9۰ نف ــه چ ــود ک می ش
ــت   ــی عل ــای کدخدای ــوند؟ آق ــت ش ــد صاحی تایی
ــی  ــتفاده مال ــو اس ــادی و س ــکات اقتص آن را مش
ــن موضــوع را  ــه احــزاب ای دانســت و الزم اســت ک

ــد. ــری کنن پیگی
ــد  ــا بای ــات نامزد ه ــای تبلیغ ــت: هزینه ه او  گف
ــل  ــن دلی ــه همی ــد ب ــد و کان نباش ــفاف باش ش
در  را  خودشــان  توانایی هــای  فقــط  کاندیدا هــا 
جلســات و نشســت ها بازگــو کننــد تــا مــردم ان هــا 

ــد. ــایی کنن را شناس
ــری  ــام و رهب ــط ام ــروان خ ــه پی ــخنگو جبه س
ــرای  خاطرنشــان کــرد: نظــام جمهــوری اســامی ب
اینکــه مدیــران خــوب و کارآمــد داشــته باشــد بایــد 

مجلــس کارآمــدی داشــته باشــد.

با کاهش نگرانی از کرونا
قیمت نفت افزایش یافت

بــه دنبــال افــت شــدید تعــداد مبتایــان جدیــد 
ویــروس کرونــا در چیــن، نگرانی هــا از کاهــش 
تقاضــای نفــت ایــن کشــور کمرنــگ شــد و قیمــت 

ــه داد.  ــه افزایــش خــود ادام نفــت خــام ب
بــه گــزارش مهــر بــه نقــل از رویتــرز، بــه دنبــال 
افــت شــدید تعــداد مبتایــان جدیــد ویــروس کرونــا 
در چیــن، نگرانی هــا از کاهــش تقاضــای نفــت ایــن 
کشــور کمرنــگ شــد و قیمــت نفــت خــام بــه 

افزایــش خــود ادامــه داد.
ــت  ــران، قیم ــت ته ــه وق ــاعت ۱۱:۴۰ ب ــا س ت
برنــت،  خــام  نفــت  بشــکه  هــر  پیش خریــد 
ــا  بنچ مــارک بین المللــی قیمــت نفــت، ۱۴ ســنت ی
ــید.  ــه 59.2۶ دالر رس ــرد و ب ــد ک ــد رش ۰.2 درص
ایــن شــاخص در ابتــدای معامــات امــروز توانســت 
ــن  ــد. ای ــدا کن ــورد 59.7۱ دالری دســت پی ــه رک ب
ــش  ــد جه ــروز 2.۴ درص ــات دی ــاخص در معام ش

ــود. ــرده ب ک
قیمــت پیش خریــد هــر بشــکه نفــت خــام 
ــی آی،  ــکا، دابلیوت ــرب آمری نیمه ســنگین تگــزاس غ
25 ســنت یــا ۰.5 درصــد رشــد کــرد و بــه 53.5۴ 

ــید. دالر رس

وال استریت ژورنال ادعا کرد:
 FATF ایران احتماال در لیست سیاه

قرار می گیرد

گزارشــی  در  ژورنــال  اســتریت  وال  روزنامــه 
ــران در لیســت ســیاه کارگــروه  مدعــی شــد کــه ای

ــت.  ــد گرف ــرار خواه ــی ق ــدام مال ــژه اق وی
ـــه  ـــال ب ـــتریت ژورن ـــنا، وال اس ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــان  ـــی و متحدان ش ـــع آمریکای ـــی مناب ـــل از برخ نق
ـــی  ـــدام مال ـــژه اق ـــروه وی ـــه کارگ ـــده ک ـــی ش مدع
ـــکا  ـــه آمری ـــی ب ـــورهای اروپای ـــتن کش ـــی پیوس در پ
ـــرار  ـــود ق ـــیاه خ ـــران را در لیســـت س ـــرار اســـت ای ق

ـــد. ده
قــرار گرفتــن ایــران در لیســت ســیاه ایــن 
ــی  ــای مال ــه تراکنش ه ــود ک ــث می ش ــروه باع کارگ
ــد و  ــرار بگیرن ــتری ق ــن بیش ــر ذره بی ــران زی ــا ای ب
بــه شــرکت ها و بانک هایــی کــه همچنــان بــه 
فشــار  مشــغول هســتند،  ایــران  بــا  دادوســتد 

بیشــتری وارد شــود.
ــی  ــات اروپای ــی، مقام ــع آمریکای ــه مناب ــه گفت ب
ــه  ــانده اند ک ــکا رس ــه آمری ــاع وزارت خارج ــه اط ب
ــی  ــدام مال ــژه اق ــروه وی ــدام کارگ ــان از اق کشورش
ــه سیســتم  ــد علی ــات جدی ــاذ اقدام ــر اتخ ــی ب مبن

ــرد. ــد ک ــت خواه ــران حمای ــی ای مال
بــه گفتــه برخــی منابــع، اعضــای ایــن کارگــروه 
در هفتــه جــاری دیدارهایــی بــا یکدیگــر در پاریــس 
ــه  ــران ب ــرار اســت الحــاق ای داشــته اند و احتمــاال ق
لیســت ســیاه ایــن کارگــروه در جلســه روز جمعــه 

نهایــی شــود.
مدیـــر اجرایـــی کارگـــروه ویـــژه اقـــدام 
ــازمال  ــران در سـ ــی ایـ ــر نمایندگـ ــی، دفتـ مالـ
ــور در  ــن کشـ ــفارت ایـ ــخنگوی سـ ــل و سـ ملـ
پاریـــس حاضـــر بـــه اظهـــار نظـــر در ایـــن 

خصـــوص نشـــدند.
ــا کشــورهایی   ــره شــمالی تنه ــار ک ــران در کن ای
خواهنــد بــود کــه در لیســت »فراخــوان بــرای 
خواهنــد  قــرار   )Call for Action( اقــدام« 

ــت. گرف
دوازده کشــور دیگــر نیــز در خطــر ورود بــه ایــن 

لیســت قــرار دارنــد.
ــامل  ــران ش ــه ای ــروه علی ــن کارگ ــای ای تحریم ه
محدودیــت در روابــط مالــی بــا شــرکت های ایرانــی، 
بررســی بیشــتر تراکشــنات مالــی مرتبــط بــا ایــران، 
ارســال گــزارش در خصــوص انجــام هرگونــه مبادلــه 
ــت از  ــروه و ممانع ــن کارگ ــه ای ــران ب ــا ای ــی ب مال
ــران در خــارج  ــای ای ــد بانک ه احــداث شــبعه جدی

و بالعکــس خواهــد شــد.

انهدام باند سارقان مسلح در اهواز 

فرمانـده انتظامـی اهـواز گفـت: پنـج نفـر اعضای 
یـک باند سـارق مسـلح با هشـت فقره سـرقت منزل 

در این شهرسـتان شناسـایی و دسـتگیر شـدند. 
بـه گـزارش ایرنا سـرهنگ محسـن دالونـد اظهار 
داشـت : در پـی وقـوع چنـد فقـره سـرقت منـزل در 
برخـی نقاط شـهر اهـواز موضـوع به صـورت ویژه در 

دسـتور کار مامـوران انتظامـی قـرار گرفت.
 وی افـزود: مامـوران کانتـری 2۴ اهـواز بـا کار 
اطاعاتـی هویـت و مخفیـگاه بانـد پنج نفره سـارقان 
اقدامـی  در  پیـش  سـاعاتی  و  شناسـایی  را  منـزل 

ضربتـی آن هـا را دسـتگیر کردنـد.
از  بازرسـی  در  گفـت:  اهـواز  انتظامـی  فرمانـده 
مخفیـگاه سـارقان کـه دارای سـوابق متعـدد ارتـکاب 
بـه جـرم هسـتند، امـوال سـرقتی از قبیل ۶ دسـتگاه 
تلویزیـون ال.ای.دی،لـوازم برقی خانگی، یک دسـتگاه 
خـودرو سـمند سـرقتی، چنـد حلقـه زاپاس خـودرو، 
دوچرخـه، چنـد دسـتگاه گوشـی موبایـل و تبلـت، 
دسـته چـک و مـدارک هویتـی و یـک قبضه اسـلحه 
کلـت کمـری به همراه 2۶ عدد فشـنگ کشـف شـد.

فقـره  هشـت  بـه  پلیـس  تحقیقـات  متهمانـدر 
سـرقت منـزل در نقـاط مختلـف شهرسـتان اهـواز 

کردنـد. اعتـراف 
سـیر  بـرای  پرونـده  تشـکیل  از  پـس  سـارقان 
شـدند. قضایـی  مرجـع  تحویـل  قانونـی  مراحـل 

کشور باز هم خاموشی خواهد داشت؟

محدودیـت  وجـود  دلیـل  بـه  پیـش  روز  چنـد 
بـا خاموشـی های  نیروگاه هـا کشـور  بـرای  سـوخت 
برنامه ریـزی شـده مواجه شـد امـا اکنون سـخنگوی 
صنعـت بـرق شـرایط شـبکه بـرق را کامـا نرمـال 
پیش بینـی و اعـام کـرده اسـت کـه دیگر خاموشـی 

داشـت.  نخواهیـم  شـده  برنامه ریـزی 
بـه گـزارش ایسـنا، مصطفی رجبـی، با بیـان این که 
در حال حاضر وضعیت شـبکه برق کشـور کاما پایدار 
اسـت و هیـچ محدودیتـی بـرای تامین برق مشـترکان 
وجـود نـدارد، اظهـار کـرد: در روزهای پیـش رو به هیچ 
عنـوان خاموشـی برنامه ریزی شـده نخواهیم داشـت و 

تمـام کارهـا بر اسـاس برنامـه در حال انجام اسـت.
نیروگاه هـا،  تامیـن سـوخت  دربـاره وضعیـت  وی 
تاکیـد کـرد: اکنون بـرای تامین سـوخت نیروگاه ها نیز 
مشـکل جدی وجود نـدارد و با هماهنگی کـه با وزارت 
نفت، شـرکت ملی گاز و شـرکت ملی نفت انجام شـده، 
سـوخت نیروگاه هـا در شـرایط نرمالـی تحویـل داده 
می شـود و هیـچ مشـکلی در ایـن بخـش وجود نـدارد.

وی افـزود: میـزان مصـرف سـوخت گاز نیروگاه ها 
بـه نسـبت سـوخت مایـع افزایـش یافتـه و اکنـون 
نیروگاه ها بیشـتر از گاز اسـتفاده می کننـد به گونه ای 

کـه سـوخت اغلـب نیروگاه ها گاز اسـت.
وی بـا اشـاره بـه آخریـن وضعیـت صـادرات نیز، 
گفـت: مقـرر شـده کـه صـادرات بـرق افزایـش پیدا 
نکنـد امـا آنچـه کـه متعـارف بـود، در حـال انجـام 
اسـت البتـه بایـد گفت میـزان سـوخت مصرفی برای 
تولیـد بـرق بـه منظـور صـادرات حـدود یـک درصد 

گاز مصرفـی در بخـش خانگـی اسـت.

کمیتــه دســتمزد شــورای عالــی کار بــا دســتور کار تعییــن هزینــه 
ــر کار نیــز در ایــن  ــی برگــزار شــد کــه وزی معیشــت کارگــران در حال

نشســت حضــور داشــت.
ــی کار  ــورای عال ــتمزد ش ــه دس ــت کمیت ــر، نشس ــزارش مه ــه گ ب
ــا دســتور کار »تعییــن هزینــه معیشــت کارگــران« برگــزار شــد امــا  ب
ــه دالیــل شــخصی امــکان حضــور در ایــن  نماینــده کارفرمایــان بنــا ب

ــت. ــت را نداش نشس
ــر کار نیــز حاضــر شــد  در ایــن نشســت محمــد شــریعتمداری وزی
ــه  ــامیدنی ها ک ــی و آش ــای خوراک ــری هزینه ه ــدگان کارگ ــه نماین ک
ــد  ــه خــود اختصــاص می دهن ــه معیشــت را ب ــادی از هزین ســهمی زی

ــد. ــرار دادن ــر کار ق در اختیــار وزی
ــه  ــر س ــد ه ــا تأیی ــد ب ــت بای ــه معیش ــه هزین ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــت  ــی و دول ــری، کارفرمای ــدگان کارگ ــی نماین ــی یعن شــرکای اجتماع
ــی حضــور نداشــت،  ــده کارفرمای ــن جلســه نماین ــی شــود و در ای نهای
جزئیــات ایــن هزینه هــا از ســوی نماینــدگان کارگــری در اختیــار وزیــر 

ــت. ــرار گرف کار ق

ــت  ــه معیشـ ــده، هزینـ ــت آمـ ــه دسـ ــات بـ ــاس اطاعـ ــر اسـ بـ
ــرات  ــه مذاکـ ــوان ورودی بـ ــه عنـ ــاه، بـ ــران در مـ ــی کارگـ زندگـ
دســـتمزد ســـال آینـــده کارگـــران، هفتـــه آینـــده نهایـــی می شـــود 
ـــا  ـــتمزد مبن ـــن دس ـــرای تعیی ـــی کار ب ـــورای عال ـــات ش ـــا در جلس ت

قـــرار گیـــرد.
ـــس  ـــی کار و پ ـــورای عال ـــران در ش ـــده کارگ ـــال آین ـــتمزد س دس

ـــه  ـــفندماه ب ـــی اس ـــای پایان ـــه، در روزه ـــن جلس ـــکیل چندی از تش
ـــت  ـــی و دول ـــری، کارفرمای ـــدگان کارگ ـــی نماین ـــه زن ـــورت چان ص
ــن  ــورم تعییـ ــرخ تـ ــت و نـ ــه معیشـ ــه هزینـ ــتناد بـ ــه اسـ و بـ

می شـــود.
در ســال گذشــته هزینــه معیشــت خانــوار 3.3 نفــره کارگــری ســه 

میلیــون و 7۶۰ هــزار تومــان تعییــن شــده بــود.
ســال گذشــته پــس از تشــکیل چندیــن جلســه شــورای عالــی کار 
بــا حضــور نماینــدگان کارگــری و کارفرمایــی، ســرانجام در تاریــخ 2۸ 
ــران«  ــی بگی ــرای »حداقل ــران ب ــال 9۸ کارگ ــتمزد س ــفندماه، دس اس
ــا  ــد( ب ــرار دارن ــازار کار ق ــه ب ــی کــه در ســال نخســت ورود ب )کارگران
ــان  ــزار و ۸۸2 توم ــون و 5۱۶ ه ــک میلی ــدی، ی ــش 3۶.5 درص افزای

تعییــن شــد.
همچنیــن دســتمزد کارگــران دارای بیــش از یکســال ســابقه کار کــه 
تحــت عنــوان »ســایر ســطوح مــزدی« شــناخته می شــوند، بــه میــزان 
ــزار ۱۱۸  ــه 2۶۱ ه ــه اضاف ــه 97 ب ــوق پای ــه حق ــبت ب ــد نس ۱3 درص

تومــان، افزایــش یافــت.

 مخارج ماهیانه زندگی کارگران هفته آینده نهایی می شود 
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بانک ها ۱۰ درصد بیشتر وام دادند

ـــه  ـــا در 9 ماه ـــی بانک ه ـــهیات اعطای ـــده تس مان
امســـال رشـــد ۱۰ درصـــدی داشـــته اســـت. 

ــن  ــاس تازه تریـ ــر اسـ ــنا، بـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
آمـــار بانـــک مرکـــزی از بخـــش پولـــی و بانکـــی، 
حجـــم مانـــده تســـهیات بانکـــی ارائـــه  شـــده از 
ـــاه حـــدود ۱۰ درصـــد  ـــا آذرم ـــاری ت ـــال ج ـــدای س ابت
ـــال  ـــه امس ـــع در 9 ماه ـــت. در واق ـــه اس ـــش یافت افزای
ـــده تســـهیات بانکـــی ۱۰ درصـــد افزایـــش  میـــزان مان

ـــت. ـــرده اس ـــدا ک پی
بــر پایــه ایــن گــزارش، مانــده تســهیات اعطایــی 
پایــان ســال گذشــته ۱3۰۰ هــزار  در  بانک هــا 
میلیــارد تومــان بــوده کــه در آذرمــاه ســال جــاری به 
۱۴2۶ هــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت کــه رشــد 
ــد. ــده تســهیات را نشــان می ده 9.7 درصــدی مان

تســـهیات  مانـــده  مـــدت،  همیـــن  در 
قرض الحســـنه اعطایـــی از 7۸ هـــزار میلیـــارد 
تومـــان بـــه ۱۰۴ هـــزار میلیـــارد تومـــان رســـیده 
کـــه 7.3 درصـــد از کل تســـهیات اعطایـــی را شـــامل 

. د می شـــو
ـــا  ـــی ب ـــارکت مدن ـــه مش ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای
ـــا 27 درصـــد از کل  ـــروش اقســـاطی ب 2۸ درصـــد و ف
ـــهم از کل  ـــترین س ـــی، بیش ـــهیات اعطای ـــده تس مان

ـــد. ـــاص داده ان ـــود اختص ـــه خ ـــهیات را ب ـــده تس مان
مانـــده تســـهیات اعطایـــی مشـــارکت مدنـــی 
در پایـــان آذر مـــاه ســـال جـــاری بـــه 39۶ هـــزار 
ـــه  ـــاطی ب ـــروش اقس ـــهیات ف ـــان و تس ـــارد توم میلی

3۸9 هـــزار میلیـــارد تومـــان رســـیده اســـت.
ــر  ــای غیـ ــی بانک هـ ــهیات اعطایـ ــده تسـ مانـ
دولتـــی و موسســـات اعتبـــاری نیـــز در پایـــان 
ــارد  ــزار میلیـ ــه ۸۸2 هـ ــاری بـ ــال جـ ــاه سـ آذرمـ
ــد از کل  ــدود ۶۱ درصـ ــه حـ ــیده کـ ــان رسـ تومـ

مانـــده تســـهیات را شـــامل می شـــود.
از ســـوی دیگـــر، ســـهم بانک هـــای تجـــاری 
در ایـــن تســـهیات حـــدود ۱7 درصـــد اســـت کـــه 
ــی در  ــهیات اعطایـ ــده تسـ ــن ترتیـــب مانـ ــه ایـ بـ
بانک هـــای تجـــاری در آذرمـــاه بـــه 2۴۶ هـــزار 

میلیـــارد تومـــان رســـید.
ـــی  ـــای تخصص ـــی بانک ه ـــهیات اعطای ـــده تس مان
نیـــز در آذرمـــاه بـــه 29۸ هـــزار میلیـــارد تومـــان 
ـــده  ـــدی مان ـــهم 2۱ درص ـــان از س ـــه نش ـــیده ک رس
تســـهیات اعطایـــی بانک هـــای تخصصـــی در ایـــن 

مـــدت دارد.

یک مقام مسئول خبر داد:
تحریم ۱۰ ساله ایران شکست 

ــزات  ــازندگان تجهیـ ــن سـ ــو انجمـ ــک عضـ یـ
تجهیـــز  دو  بومی ســـازی  از  نفـــت  صنعـــت 
ـــت:  ـــر داد و گف ـــیمی خب ـــت پتروش ـــردی صنع راهب
ـــد در  ـــف تولی ـــر توق ـــوع، خط ـــن موض ـــق ای ـــا تحق ب

مجتمع هـــای پتروشـــیمی منتفـــی اســـت.
بـــه گـــزارش مهـــر، حســـین خطیبـــی، عضـــو 
ــت  ــت نفـ ــزات صنعـ ــازندگان تجهیـ ــن سـ انجمـ
ـــد در  ـــف تولی ـــر توق ـــدن خط ـــی ش ـــران از منتف ای
صنعـــت پتروشـــیمی کشـــور در شـــرایط تحریـــم 
بـــه دلیـــل بومی ســـازی ســـاخت دو تجهیـــز 
راهبـــردی مجتمع هـــای پتروشـــیمی خبـــر داد و 
ـــای  ـــد در مجتمع ه ـــب تولی ـــورها قل ـــت: کمپرس گف
پتروشـــیمی هســـتند کـــه شـــرکت های خارجـــی 
بـــا افزایـــش تحریم هـــا فـــروش و ارائـــه هرگونـــه 
ـــه  ـــی را ب ـــات یدک ـــن قطع ـــی، تأمی ـــات جانب خدم
ـــا  ـــد، ام ـــف کردن ـــران متوق ـــیمی ای ـــت پتروش صنع
هم اکنـــون در کنـــار ارائـــه تمامـــی خدمـــات بـــه 
ــای  ــاخت کاس هـ ــی و سـ ــی طراحـ ــش فنـ دانـ

ــم. ــت یافته ایـ ــورها دسـ ــف کمپرسـ مختلـ
وی بـــا بیـــان اینکـــه در شـــرایط فعلـــی 
تمامـــی خدمـــات جانبـــی شـــامل تعمیـــرات، 
تأمیـــن قطعـــات یدکـــی، ســـاخت، راه انـــدازی و 
ـــی  ـــان داخل ـــوی متخصص ـــی از س ـــای فن گارانتی ه
ــود،  ــه می شـ ــیمی ارائـ ــرکت های پتروشـ ــه شـ بـ
افـــزود: ایـــن شـــرکت بـــه دنبـــال ورود بـــه 
ـــوان  ـــه عن ـــوا ب ـــورهای ه ـــی کمپرس ـــای جهان بازاره
تأمین کننـــده هـــوای فشـــرده در مجتمع هـــا و 

ــت. ــترودرها اسـ اکسـ
ـــازی  ـــن از بومی س ـــؤول همچنی ـــام مس ـــن مق ای
مـــورد  اکســـترودرهای  ســـاخت  و  طراحـــی 
ــار  ــر داد و اظهـ ــیمی خبـ ــع پتروشـ ــاز صنایـ نیـ
ــردی  ــم و راهبـ ــزی مهـ ــترودر تجهیـ ــرد: اکسـ کـ
در واحدهـــای پلیمـــری صنعـــت پتروشـــیمی 
اســـت کـــه هم اکنـــون بـــدون نیـــاز بـــه حضـــور 
ســـاالنه  و  می شـــود  ســـاخته  خارجی هـــا 
از کشـــور  ارز  از خـــروج مقـــدار چشـــمگیری 

می شـــود. جلوگیـــری 
خطیبـــی بـــا بیـــان اینکـــه ژاپنی هـــا از حـــدود 
ـــه  ـــروش و ارائ ـــل همـــکاری در حـــوزه ف ۱۰ ســـال قب
خدمـــات اکســـترودرها بـــه صنعـــت پتروشـــیمی 
ـــن  ـــرد: در ای ـــد ک ـــد، تأکی ـــف کرده ان ـــران را متوق ای
ـــدارد،  ـــود ن ـــکلی وج ـــن مش ـــم کوچک تری ـــوزه ه ح
ــرکت های  ــال در شـ ــرای مثـ ــه بـ ــوری کـ ــه طـ بـ
پتروشـــیمی جـــم، مـــارون، شـــازند و… ایـــن 
ــا  ــور خارجی هـ ــدون حضـ ــن و بـ ــزات تأمیـ تجهیـ
بـــدون کوچک تریـــن مشـــکلی در حـــال فعالیـــت 

ـــت. اس
ــزات  ــازندگان تجهیـ ــن سـ ــو انجمـ ــن عضـ ایـ
نفـــت هزینـــه طراحـــی و ســـاخت  صنعـــت 
داخلـــی کمپرســـورها و دســـتگاه های اکســـترودر 
ـــد  ـــیمی را 5۰ درص ـــع پتروش ـــاز در صنای ـــورد نی م
ـــرد:  ـــار ک ـــوان و اظه ـــی عن ـــه خارج ـــر از نمون کمت
در کنـــار کاهـــش وابســـتگی و ریســـک تولیـــد در 
صنایـــع پتروشـــیمی، زمینـــه اشـــتغال پایـــدار و 
صرفه جویـــی قابـــل توجـــه ارزی هـــم فراهـــم 

شـــده اســـت.

اقتصاد
 لطفـــاً از زمـــان تأســـیس ســـازمان 
ـــده  ـــیم ش ـــداف ترس ـــتایی و اه ـــی روس تعاون

بـــرای آن بفرماییـــد.
ســـابقه فعالیـــت و تشـــکیل ســـازمان تعاونـــی 
ـــداف  ـــردد و اه ـــی گ ـــل برم ـــه چه ـــه ده ـــتایی ب روس
ــه و  ــازماندهی و توجیـ ــده آن اوالً  سـ ــیم شـ ترسـ
ـــاً،  ـــی اســـت. ثانی نظـــارت برتشـــکیل شـــرکتهای تعاون
بســـتر ســـازی و هماهنگـــی تأمیـــن نهـــاده هـــای 
تولیـــدی اســـت کـــه بـــه صـــورت عـــام بـــه کشـــاورزی 
مربـــوط مـــی شـــود کـــه شـــامل نهـــاده هـــای زراعـــت 
ـــاً،  ـــود. ثالث ـــی ش ـــره م ـــور و غی ـــی و دام و طی و باغبان
افزایـــش  کیفیـــت و بـــاال بـــردن راندمـــان تولیـــد 
ـــتی و  ـــا کش ـــا یکج ـــرد و ی ـــی خ ـــع اراض ـــا تجمی ب
اســـتفاده از ماشـــین آالت و مکانیزاســـیون کشـــاورزی 
ـــر  ـــه منج ـــاورزی و ...ک ـــروز کش ـــون ب ـــوم و فن و عل
بـــه افزایـــش درآمـــد کشـــاورزان و تـــداوم تولیـــد 
ــازی و هماهنگـــی  ــتر سـ ــاً، بسـ ــود. رابعـ مـــی شـ
تأمیـــن ســـرمایه و عملیاتـــی کـــردن ســـرمایه 
ـــت.  ـــف ماس ـــم وظای ـــم از اه ـــش ه ـــذاری در بخ گ
ـــده  ـــاد ش ـــی ایج ـــتغال زای ـــود اش ـــا وج ـــفانه ب متأس
ـــه در  ـــی ک ـــذاری مطلوب ـــرمایه گ ـــش، س ـــن بخ در ای
شـــأن ایـــن بخـــش باشـــد هـــم در دوران قبـــل از 
انقـــاب و هـــم در دوران بعـــد از انقـــاب، صـــورت 
ــاوت  ــه متفـ ــاید بـ ــن شـ ــه ایـ ــه اســـت کـ نگرفتـ
ــر  ــد هـ ــی باشـ ــوط مـ ــا مربـ ــرورت هـ ــودن ضـ بـ
ـــادی  ـــای زی ـــاش ه ـــاب، ت ـــد از انق ـــه بع ـــد ک چن
ــا بـــه ایـــن بخـــش خدمـــات ویـــژه ای  شـــده تـ
داده شـــود. از جملـــه چـــون فعالیـــت کشـــاورزی 
اکثـــراً در مناطـــق روســـتایی صـــورت مـــی گیـــرد 
بیشـــتر اولویـــت هـــا در حفـــظ نیـــروی تولیـــد در 
ـــی از مناطـــق  ـــت زدای ـــوده و محرومی ـــن مناطـــق ب ای
روســـتایی در ســـرلوحه برنامـــه هـــا قـــرار گرفتـــه 
اســـت کـــه تأمیـــن آب شـــرب مطمئـــن، ســـاخت 
مـــدارس، مراکـــز درمانـــی، بهداشـــتی، بـــرق و غیـــره را 
ـــه قشـــر زحمتکـــش  ـــا نســـبت ب شـــامل مـــی شـــود ت
کشـــاورزان، امتیازاتـــی تعلـــق گیـــرد ولـــی چـــون 
قـــدرت رقابـــت در بخـــش کشـــاورزی بـــا بخـــش 
صنعـــت و خدمـــات ســـخت اســـت و حساســـیتی 
ـــه  ـــاورزی ب ـــدات کش ـــت تولی ـــه قیم ـــبت ب ـــه نس ک
ـــازه  ـــود دارد، اج ـــتراتژیک وج ـــوالت اس ـــوان محص عن
ـــا ســـایر  ـــد ب ـــه کشـــاورزان را از لحـــاظ درآم ـــت ب رقاب
ـــت  ـــن عل ـــه ای ـــاً، ب ـــت  و دقیق ـــداده اس ـــا ن ـــش ه بخ
ـــژه  ـــای وی ـــه ه ـــورها یاران ـــتر کش ـــه در بیش ـــت ک اس
ای نســـبت بـــه کشـــاورزان پرداخـــت مـــی شـــود 
ــه  ــم کـ ــرمایه داری هـ ــورهای سـ ــی در کشـ حتـ
ـــدارد  ـــی ن ـــوم آنچنان ـــه مفه ـــت یاران ـــوالً پرداخ معم
ـــی  ـــه پرداخـــت م ـــان، یاران ـــاورزی ش ـــه بخـــش کش ب
شـــود و ایـــن امـــر بهـــه ایـــن دلیـــل اتفـــاق مـــی 
افتـــد کـــه در ایـــن بخـــش هـــم اشـــتغال زایـــی 
ـــایر  ـــه س ـــبت ب ـــذاری نس ـــرمایه گ ـــن س ـــا کمتری ب
ـــد  ـــرد و تولی ـــورت گی ـــت ص ـــن اس ـــا ممک ـــش ه بخ
ــای  ــع نیازهـ ــت رفـ ــتراتژیک جهـ ــوالت اسـ محصـ
ـــا،  ـــور م ـــه االن در کش ـــد ک ـــردم رخ ده ـــره م روزم
ـــه،  ـــرات اقلیمـــی و آب و هـــوای منطق ـــا وجـــود تأثی ب
ـــه  ـــاز روزان ـــه نی ـــدم ک ـــد گن ـــه تولی ـــوان نمون ـــه عن ب
ـــن  ـــرآوردی از 5 ســـال اخیـــر در ای ـــا ب مـــردم اســـت ب
ـــت. در  ـــیده اس ـــی الزم رس ـــود کفای ـــه خ ـــش ب بخ
ـــکر و  ـــد، نیش ـــدر، قن ـــل چغن ـــم مث ـــها ه ـــایر بخش س
ـــا  ـــرغ ب ـــم م ـــفید و تخ ـــت س ـــاً گوش ـــج، مخصوص برن

ـــتیم.  ـــه هس ـــد مواج ـــش تولی افزای

ــه  ــا و الزمـ ــی هـ ــود تعاونـ ــگاه خـ  جایـ
ـــان را در  ـــور نقشش ـــا و همینط ـــت آنه موجودیّ

فرهنـــگ ایرانـــی، شـــرح دهیـــد.
اگـــر بخواهیـــم بخـــش کشـــاورزی کشـــور 
ـــاً وجـــود تشـــکّل  ـــم، الزام ـــان را در نظـــر بگیری خودم
ـــی  ـــم بررس ـــر بخواهی ـــه اگ ـــت ک ـــروری اس ـــا ض ه
ـــب  ـــی را کس ـــل قبول ـــره قاب ـــم نم ـــد بگوی ـــم بای کنی
ـــورت  ـــه ص ـــتیم ب ـــا نتوانس ـــاید م ـــاال ش ـــم. ح نکردی
ـــم  ـــام دهی ـــاب انج ـــن ب ـــغ الزم را درای ـــترده تبلی گس
یـــا عملکـــرد خـــود شـــرکت هـــا مانـــع برجســـته 
ـــت.  ـــده اس ـــا ش ـــکّل ه ـــودن تش ـــروری ب ـــدن ض ش
ـــت  ـــه وضعی ـــه ب ـــا توج ـــم ب ـــی توانی ـــا نم ـــن م بنابرای
ــم  ــط هـ ــد متوسـ ــود را در حـ ــان، خـ ــی مـ فعلـ
تعریـــف نماییـــم .در هربنـــگاه تولیـــدی، نگاهمـــان 
بایـــد مثـــل یـــک بنـــگاه اقتصـــادی باشـــد یـــا در 
واقـــع فعالّیـــت کـــردن در آن بخـــش مقـــرون بـــه 
ـــارا  ـــاغ، م ـــه شـــش دهـــم هکتارب ـــذا ن ـــه باشـــد ل صرف
ـــک و  ـــه ی ـــازد و ن ـــی س ـــون م ـــان رهنم ـــه هدفم ب
ـــن  ـــرای تأمی ـــن ب ـــت.  بنابرای ـــار زراع ـــم هکت دوده
اهـــداف مـــان و ارتقـــای راندمـــان تولیـــد در ایـــن 
ــاً  بخـــش و مقـــرون بـــه صرفـــه بـــودن آن، لزومـ
ـــاق  ـــی اتف ـــی اراض ـــا یکپارچگ ـــتی ی ـــا کش ـــد یکج بای
ـــیون  ـــه مکانیزاس ـــر، مقدّم ـــن ام ـــه ای ـــرا ک ـــد  چ افت
ــوژی  ــتفاده از تکنولـ ــاورزی و اسـ ــت کشـ در فعالیـ
جدیـــد در ایـــن بُعـــد اســـت و ایـــن هـــا عملـــی 
نمـــی شـــود مگـــر ایـــن کـــه ایجـــاد و فعالّیـــت  
ـــر  ـــن ام ـــه ای ـــود . البت ـــه ش ـــا جـــدی گرفت تشـــکّل ه
ـــتن  ـــه داش ـــود بلک ـــی ش ـــی نم ـــردار و تحمیل ـــزام ب ال
ــت   ــرداران اسـ ــره بـ ــود بهـ ــل  خـ ــت و تمایـ رغبـ
ـــث  ـــن بح ـــا ای ـــد ت ـــی کنن ـــک م ـــا کم ـــه م ـــه ب ک
را عملـــی کنیـــم و در واقـــع بـــه ســـمت ایجـــاد 
تشـــکّل هـــا گام برداریـــم و بـــه اهـــداف بخـــش 
ـــر  ـــال حاض ـــویم. در ح ـــر بش ـــک ت ـــاورزی نزدی کش
ـــورت  ـــه ص ـــدگان ب ـــد کنن ـــن تولی ـــه بی ـــه ای ک فاصل
ـــاوت  ـــود دارد تف ـــر وج ـــدگان برت ـــد کنن ـــام و تولی ع
ـــد  ـــورد تولی ـــار رک ـــن در هکت ـــت.  ۱۴ ت ـــی اس فاحش
ـــی  ـــت در صورت ـــر اس ـــدگان برت ـــد کنن ـــدم  تولی گن
ـــی  ـــن م ـــه ت ـــدود س ـــان ح ـــد م ـــط تولی ـــه متوس ک
ـــکان  ـــود دارد و ام ـــد وج ـــت تولی ـــس  ظرفی ـــد. پ باش
اجرایـــی شـــدن آن هـــم مقـــدور اســـت و عملـــی 
نشـــدن آن، بـــه نحـــوه عملکـــرد بهـــره بـــرداران، 
ـــاح  ـــذر اص ـــد، ب ـــوژی جدی ـــتفاده از تکنول ـــدم اس ع
ـــا  ـــات و بیماریه ـــا آف ـــح ب ـــارزه صحی شـــده  وعـــدم مب
ـــوط مـــی شـــود.  در حـــال حاضـــر بیشـــترین  و  ...مرب

ـــدگان  ـــد کنن ـــط تولی ـــد توس ـــت و تولی ـــطح کش س
روســـتایی اســـت کـــه اســـتفاده بهینـــه از منابـــع 
ــانی از  ــروی انسـ ــاک، آب و نیـ ــم از خـ ــد اعـ تولیـ
ـــه در  ـــد ک ـــی باش ـــش م ـــای بخ ـــکّل ه ـــداف تش اه
ـــی از  ـــنامه، موضوعات ـــت اساس ـــرای درس ـــورت اج ص
ـــوزش و  ـــت، آم ـــیون و بهداش ـــاه، مکانیزاس ـــل رف قبی
ـــی  ـــت کل ـــد شـــد. در حال ـــم شـــامل خواه ـــره را ه غی
ـــده  ـــد کنن ـــرقی تولی ـــان ش ـــتان آذربایج ـــا در اس م
هـــای بزرگـــی را در اختیارداریـــم کـــه هـــم در تولیـــد 
گلخانـــه ای و هـــم در واحـــد هـــای صنعتـــی بـــه 
صـــورت گســـترده کار مـــی کننـــد، نهایتـــاً بـــرای 
ایجـــاد و عملیاتـــی شـــدن تمـــام ایـــن خدمـــات، 
ـــه  ـــت ک ـــروری اس ـــی و ض ـــا الزام ـــکّل ه ـــود تش وج
ـــن  ـــده بی ـــاط دهن ـــوان ارتب ـــه عن ـــبی ب ـــزار مناس اب
ـــد  ـــره تولی ـــها و زنجی ـــایر بخش ـــا س ـــرداران ب ـــره ب به

ـــد. ـــی باش م

ــی  ــاظ مّتکـ ــه لحـ ــور بـ ــاد کشـ  اقتصـ
ـــات  ـــر ثب ـــائل دیگ ـــت و مس ـــه نف ـــودن ب ب
ـــی  ـــه تأثیرات ـــد چ ـــن رون ـــدارد، ای الزم را ن
ــاون  ــازمان تعـ ــی سـ ــه خدماتدهـ در ارائـ
روســـتایی بـــه اعضـــای خـــود گذاشـــته 

اســـت؟
ـــد  ـــم، بای ـــر بگیری ـــادی را در نظ ـــل اقتص ـــر عام ه
ـــب  ـــم معای ـــم و ه ـــی کنی ـــن اش را بررس ـــم محاس ه
ـــد  ـــا ب ـــوب ی ـــاً خ ـــزی مطلق ـــچ چی ـــون هی اش را، چ
نیســـت . بنابرایـــن مـــا نفـــت  بـــه معنـــی یـــک 
فرصـــت، گنـــج ومنبعـــی بـــرای رشـــد و توســـعه 
ــرار دارد  ــور قـ ــن کشـ ــار ایـ ــه در اختیـ ــت کـ اسـ
ولـــی نحـــوه هزینـــه کـــرد آن اســـت کـــه ایـــن 
ـــه  ـــه منزل ـــا ب ـــد ی ـــیب زا نمای ـــروت را آس ـــع ث منب
ـــی  ـــت کل ـــرد، در حال ـــتمان را بگی ـــت دس ـــک فرص ی
برابـــر برنامـــه، ســـعی بـــر آن اســـت کـــه بودجـــه 
ـــد  ـــته نباش ـــت وابس ـــروش نف ـــه ف ـــت ب ـــاری دول ج
ـــه آن  ـــا ب ـــم ت ـــادی داری ـــه زی ـــه فاصل ـــد ک ـــر چن ه
ـــه اســـتفاده  ـــاً، همانطـــوری ک نقطـــه برســـیم.  طبیعت
ـــر  ـــّدی ب ـــیب ج ـــع درآمدآس ـــن منب ـــت از ای نادرس
ـــل  ـــازد، در مقاب ـــد وارد س ـــی توان ـــا م ـــایربخش ه س
ـــف   ـــای مختل ـــه ه ـــح از آن در زمین ـــتفاده صحی اس
ــل  ــرفت حاصـ ــی و پیشـ ــعه و ترّقـ ــب توسـ موجـ
خواهـــد بـــود. بـــه  خاطرهمیـــن مســـائل، مطلقـــاً 
ــر  ــد بودنـــش نظـ ــه خـــوب و بـ ــم بـ نمـــی توانیـ
ـــت  ـــرار اس ـــر ق ـــی،  اگ ـــت کل ـــی در حال ـــم. ول بدهی
از داشـــتن ثروتـــی مثـــل نفـــت اســـتفاده ســـالمی 
ـــان را در  ـــتگذاری هایم ـــد سیاس ـــیم بای ـــته باش داش
ـــا  ـــاخت ه ـــر س ـــا، زی ـــذاری ه ـــرمایه گ ـــتای س راس
و کمـــک بـــه تولیـــد کننـــده هـــا اتّخـــاذ نماییـــم 
ـــه  ـــام، از جمل ـــی نظ ـــات عال ـــد مقام ـــورد تأکی ـــه م ک
ـــی  ـــاد مقاومت ـــب اقتص ـــری در قال ـــم رهب ـــام معظ مق

ـــت. اس

ـــال 88  ـــده در س ـــام ش ـــای انج ـــت ه  فعالی
ـــتای  ـــتایی در راس ـــی روس ـــازمان تعاون در س
خدمـــات دهـــی هـــر چـــه بیشـــتر بـــه 
ـــراً،  ـــرقی را مختص ـــان ش ـــهروندان آذربایج ش

ـــد. ـــرح دهی ش
ــن  ــده در ایـ ــه بنـ ــال 97 کـ ــه دّوم سـ از نیمـ
ـــت  ـــا اولوی ـــم ب ـــعی کردی ـــئولّیت دارم، س ـــش مس بخ
ـــزی  ـــه ری ـــودن و برنام ـــور ب ـــه مح ـــر برنام ـــد ب و تأکی
بـــر اســـاس مزیـــت هـــای تولیـــدی حـــوزه عمـــل 
شـــرکت هـــا و امکاناتـــی کـــه در اختیـــار شـــرکت 
ــر عملکـــرد  ــر بـ ــارت دقیـــق تـ ــا اســـت و نظـ هـ
ــتر در  ــازی بیشـ ــاد سـ ــرای اعتمـ ــا بـ ــکل ّهـ تشـ
ـــذا  ـــم  ل ـــا کار کنی ـــکاری اعض ـــل و هم ـــت تعام جه
ــزم  ــتانی را ملـ ــکاران شهرسـ ــاب، همـ ــن بـ در ایـ
ـــور  ـــا حض ـــات ب ـــرکت در جلس ـــا ش ـــه ب ـــم ک کردی
ـــی  ـــین و حت ـــل، بازرس ـــر عام ـــره، مدی ـــت مدی هیئ
ـــگاه  ـــب جای ـــه صاح ـــفید ک ـــش س ـــای موثروری اعض
ـــت  ـــن ظرفی ـــر گرفت ـــا در نظ ـــتند ب ـــی هس اجتماع
ـــود  ـــن خ ـــود در بط ـــای موج ـــت ه ـــه و فرص منطق
ـــه  ـــد ب ـــود، بتوانن ـــات موج ـــت امکان ـــا از باب تشـــکّل ه
ـــه  ـــند ک ـــش باش ـــت بخ ـــد در خدم ـــورت هدفمن ص
بـــه حمـــداهلل در ایـــن راســـتا هـــم قـــدم هـــای 
ـــر  ـــال حاض ـــت .  در ح ـــده اس ـــته ش ـــی برداش خوب
ـــتان  ـــه در شهرس ـــم ک ـــرد داری ـــار س ـــا انب ـــه ت ـــا س م
ــر  ــراب دایـ ــیرو سـ ــب شـ ــی، عجـ ــای ایلخچـ هـ
هســـتند کـــه در شهرســـتان ســـراب بـــه صـــورت 
ـــیب  ـــرد و س ـــی گی ـــام م ـــت انج ـــم فعالی ـــول تای ف
ـــار  ـــش انب ـــن بخ ـــال را در ای ـــاورزان فّع ـــی کش زمین
ـــک ســـری از محصـــوالت وجـــود  ـــد چـــون ی ـــی کن م
دارنـــد کـــه بایـــد بتـــوان از آنهـــا نگهـــداری کـــرد 
ـــت  ـــا اف ـــوند ت ـــازار نش ـــا وارد ب ـــورت یکج ـــه ص ـــا ب ت
قیمـــت پیـــدا کننـــد یـــا بـــا نگهـــداری صحیـــح 
ـــر  ـــیم. ه ـــته باش ـــود نداش ـــات بیشـــتری را از خ ضایع
ـــک  ـــاورزی ی ـــش کش ـــات در بخ ـــودن ضایع ـــد ب چن
ـــای  ـــت انباره ـــن خاصی ـــت،  بنابرای ـــی اس ـــر بدیه ام
ســـرد ایـــن اســـت کـــه هـــم قیمـــت محصـــوالت 
رامطلـــوب نگـــه دارد و هـــم جلـــوی ضایعـــات 
محصـــوالت را بگیـــرد تـــا صدمـــه بـــه تولیـــد وارد 
ننمایـــد. عـــاوه بـــر ایـــن در مجتمـــع انبارهـــای 
ـــذار  ـــر ســـرمایه گ ـــا وارد شـــدن دو نف ســـرد ســـراب ب
ـــیب  ـــس س ـــاً چیب ـــا نهایت ـــژه م ـــای وی ـــت ه و حمای
زمینـــی هـــم راه انـــدازی شـــده کـــه تولیداتـــش 

صـــادر مـــی شـــود.
 همچنیـــن یـــک کارخانـــه فرنـــج فرایـــز هـــم 
ـــه  ـــت ک ـــدازی اس ـــازی و راه ان ـــاده س ـــال آم در ح
ـــاورزی  ـــش کش ـــی را در بخ ـــّول عظیم ـــه تح را  ک
ــه در  ــرد. در ادامـ ــد کـ ــاد خواهـ ــه ایجـ در منطقـ
نظـــر داریـــم بـــر اســـاس سیاســـت هـــای وزارت 

و ســـازمان متبـــوع، کشـــاورزی قـــراردادی را 
توســـعه بدهیـــم. مفهـــوم کشـــاورزی قـــراردادی 
ـــاس  ـــر اس ـــده ب ـــد کنن ـــه تولی ـــت ک ـــن اس ـــم ای ه
ـــه و  ـــا کارخان ـــن ب ـــی مابی ـــرارداد ف ـــت وق درخواس
صنایـــع مرتبـــط، تولیـــد کنـــد و در ایـــن حالـــت 
اســـت کـــه مـــی دانـــد از کـــدام بـــذر و از کـــدام 
ـــه موردخواســـت  ـــد ک ـــدی اســـتفاده نمای شـــیوه تولی
همـــان کارخانـــه باشـــد. در ایـــن شـــیوه تولیـــد 
قیمـــت فـــروش محصـــول هـــم از قبـــل تولیـــد 
مشـــخص شـــده و تولیـــد کننـــده بـــا آســـودگی 
ـــردازد.  ـــه تولیـــد مـــی پ خیـــال از عرضـــه محصـــول ب
ـــت از  ـــتای حمای ـــم در راس ـــی ه ـــرد  ایلخچ انبارس
ــرای  ــاز بـ ــد پیـ ــن تولیـ ــیرکه جایگزیـ ــد سـ تولیـ
ـــی  ـــده،  ط ـــه ش ـــه ارومی ـــای دریاچ ـــت ازاحی حمای
ـــاره داده شـــده  ـــه بخـــش خصوصـــی اج ـــراردادی ب ق
تـــا بـــا خریـــد، انبـــارو ســـورت و بســـته بنـــدی 
نســـبت بـــه تنظیـــم بـــازار آن محصـــول اقـــدام 
کنندکـــه االن در حـــال حاضـــر بـــه کشـــورهایی 
مثـــل روســـیه، قطـــر، عمـــان و عـــراق و حتـــی 
آلمـــان ایـــن محصـــول را صـــادر مـــی کننـــد و 
ـــث  ـــتقیم باع ـــورت مس ـــه ص ـــط ب ـــور متوس ـــه ط ب
اشـــتغال زایـــی حـــدود  2۰۰ نفـــر شـــده اســـت.  
ـــن  ـــر ای ـــه خاط ـــیر ب ـــردعجب ش ـــار س ـــی در انب ول
کـــه ســـاخت آن متناســـب بـــا نگهـــداری پیـــاز و 
ـــرار  ـــود و ق ـــده ب ـــذاری ش ـــدف گ ـــی ه ـــیب زمین س
ـــه دارد  ـــوالت را نگ ـــار محص ـــی، انب ـــا هواده ـــود ب ب
کـــه بـــا افزایـــش بـــاال رفتـــن درجـــه حـــرارت و 
همچنیـــن خـــارج شـــدن ایـــن محصـــوالت از 
چرخـــه تولیدمـــان در ایـــن مقطـــع، نتوانســـتیم 
ـــته  ـــیر داش ـــب ش ـــار عج ـــه ای از انب ـــتفاده بهین اس

باشـــیم.
ـــداری  ـــد مق ـــر نیازمن ـــال حاض ـــن در ح  بنابرای
ســـرمایه گـــذاری اســـت و چـــون هـــدف بخـــش 
دولتـــی، ســـرمایه گـــذاری بـــه صـــورت دولتـــی 
ــذاری  ــت واگـ ــّوز الزم را جهـ ــذا مجـ ــت لـ نیسـ
آن بـــه بخـــش خصوصـــی گرفتیـــم تـــا ســـرمایه 
گـــذار خصوصـــی دوبـــاره آنجـــا را احیـــا نمایـــد 
ـــری  ـــات دیگ ـــد. خدم ـــش قرارده ـــار بخ و در اختی
ـــذر  ـــن ب ـــت تأمی ـــده اس ـــه ش ـــال 9۸ ارائ ـــه در س ک
ـــدم  ـــذر گن ـــه ب ـــژه ای در ارائ ـــش وی ـــه نق ـــوده ک ب
ـــاد  ـــتان آب ـــای بس ـــه ه ـــم . اتحادیّ ـــته ای ـــو داش و ج
ــاخصی  ــذر فعالیـــت شـ ــد بـ ــترود در تولیـ و هشـ
دارنـــد کـــه هشـــترود در بـــذر دیمـــی حضـــور 
ـــم  ـــی و ه ـــذر دیم ـــم در ب ـــاد ه ـــتان آب دارد و بس
ـــمار  ـــه ش ـــی ب ـــده مهّم ـــد کنن ـــی تولی ـــذر آب در ب
ـــذر  ـــد ب ـــم در تولی ـــا ه ـــکّل ه ـــایر تش ـــی رود، س م
در کنارایـــن دو شهرســـتان کمـــک مـــی کننـــد. 
ـــتان  ـــاالنه اس ـــی س ـــذر مصرف ـــن ب ـــدود ۶5۰۰۰ت ح
آذربایجـــان شـــرقی اســـت کـــه هـــدف گـــذاری 
جهـــاد کشـــاورزی از ایـــن مقـــدار 2۰۰۰۰هـــزار 
تـــن تولیـــد اســـت کـــه  از ایـــن مقـــدار۱۴5۰۰ 
تـــن امســـال تولیـــد و توزیـــع شـــده کـــه ۸۶7۱ 
ـــه  ـــوده اســـت ک ـــا ب ـــبکه م ـــع ش ـــد و توزی ـــن تولی تُ
ـــگاه  ـــا جای ـــه م ـــت ک ـــن اس ـــده ای ـــان دهن ـــن نش ای
خوبـــی در تولیـــد بـــذر اســـتان داریـــم و چـــون 
ـــای  ـــه ه ـــاورزی از پای ـــت کش ـــذر در صنع ـــد ب تولی
ـــد  ـــم در تولی ـــذا ه ـــت، ل ـــد اس ـــش تولی ـــه افزای اولّی
ــاد  ــکاران جهـ ــار همـ ــع در کنـ ــم در توزیـ و هـ
ــاح  ــذر اصـ ــم بـ ــی کنیـ ــاش مـ ــاورزی تـ کشـ
ـــا  ـــه ب ـــم.  البت ـــاورزان بگذاری ـــار کش ـــده در اختی ش
ایجـــاد جایگاههـــای بوجـــاری و ضدعفونـــی بـــذر 
ــش  ــه افزایـ ــم بـ ــاورزان هـ ــی کشـ ــود مصرفـ خـ
ـــا  ـــال م ـــم. امس ـــی کنی ـــک م ـــد کم ـــان تولی راندم
ـــدم،  ۱35۶2۴  ـــی گن ـــد تضمین ـــن خری 23۱77 ت
تـــن خریـــد توافقـــی انـــواع محصـــوالت و2۱۴۰ 
تـــن خریـــد حمایتـــی گوجـــه فرنگـــی داشـــتیم 
و همچنیـــن ۶۸۸۸۱7 میلیـــون ریـــال توزیـــع 
ــا  ــی اعضـ ــروری و صنفـ ــاج ضـ ــای مایحتـ کاالهـ
و توزیـــع ۸27۴۰ هـــزار لیتـــر مـــواد ســـوختی، 
ــود  ــن کـ ــتایی، ۴573۱ تـ ــن آرد روسـ ۶۸3۸ تـ

شـــیمیایی، ۴۶۶۱2 تـــن نهـــاده هـــای دامـــی و 
ـــته  ـــیمیایی داش ـــموم ش ـــر س ـــاً ۱۰33۱۸ لیت نهایت
ـــرکتهای  ـــکیل ش ـــاماندهی و تش ـــن س ـــم. همچنی ای
تعاونـــی تولیـــد بهـــره بـــرداران پـــروژه رودخانـــه 
ــا و  ــای جلفـ ــتان هـ ــتان در شهرسـ ــرزی اسـ مـ

خدافریـــن هـــم در دســـت اقـــدام اســـت.

ـــی  ـــه نقش ـــتایی چ ـــی روس ـــازمان تعاون  س
را در حـــذف واســـطه هـــا، بیـــن کشـــاورزان 
ـــتان  ـــتایی اس ـــی روس ـــازمان تعاون ـــود س ـــا خ ب

ـــت؟ ـــته اس داش
ـــمت  ـــاورزی در قس ـــاد کش ـــده در جه ـــون بن چ
ترویـــج هـــم صاحـــب مســـئولیت بـــوده ام، ایـــن 
بحـــث در آنجـــا هـــم مطـــرح بـــود. بایـــد گفـــت 
کـــه در کّل نمـــی تـــوان حـــذف کـــرد چـــرا 
وجـــود واســـطه هـــا  از ضروریّـــات بخـــش مـــی 
ـــوان  ـــه عن ـــی ب ـــه، یک ـــن پروس ـــون در ای ـــد. چ باش
ـــم  ـــری ه ـــد، دیگ ـــی کن ـــت م ـــده فعالی ـــد کنن تولی
در رســـاندن ایـــن محصـــول بـــه بـــازار و فـــروش 
تخّصـــص دارد . بـــه خاطـــر اینکـــه مـــا بتوانیـــم 
ایـــن قضّیـــه را بـــه نوعـــی ســـاماندهی نماییـــم، 
ــگ  ــم پررنـ ــرده ایـ ــعی کـ ــّکلها را سـ ــش تشـ نقـ
ـــاوررزی  ـــوالت کش ـــی محص ـــا کار بازرگان ـــم ت نمایی
را همیـــن تشـــکل هـــا انجـــام مـــی دهنـــد. لـــذا 
ـــود،  ـــل ک ـــاده ای از قبی ـــم نه ـــی گویی ـــا م ـــی م وقت
ـــق  ـــن را از طری ـــم، ای ـــع نمودی ـــره را توزی ـــّم و غی س
ـــبکه  ـــق ش ـــه از طری ـــم  بلک ـــی دهی ـــام نم دالل انج
ــات  ــت و اقدامـ ــه اسـ ــورت پذیرفتـ ــان صـ خودمـ
دیگـــری از قبیـــل خریـــد تضمینـــی و حمایتـــی 
هـــم از طریـــق شـــبکه انجـــام مـــی پذیـــرد. 
ـــه  ـــی ک ـــب وظایف ـــان در قال ـــا خودم ـــن،  م بنابرای
ـــه  ـــی مربوط ـــای الزم و هماهنگ ـــت ه ـــم حمای داری
را در کنـــار داشـــتن نظـــارت دقیـــق انجـــام مـــی 
ـــبکه  ـــود ش ـــق خ ـــات از طری ـــن اتفاق ـــا ای ـــم ت دهی
ـــرای  ـــراب ب ـــه س ـــم در اتحادی ـــداً ه ـــد. جدی رخ ده
ـــا أخـــذ مجـــوز  ـــی و ذرت ب ـــای دام ـــاده ه واردات نه
ـــعی  ـــم س ـــش ه ـــن بخ ـــه در ای ـــده ک ـــدام ش الزم اق
ـــد  ـــن رون ـــور دالل را در ای ـــه حض ـــت ک ـــر آن اس ب

محـــدود کنیـــم.   

 در راســـتای جلوگیـــری از مهاجـــرت 
روســـتاییان بـــه کالن شـــهرها چـــه 
ـــم  ـــا ه ـــد ت ـــرده ای ـــاذ ک ـــتهایی اتخ سیاس
مناطـــق روســـتایی توســـعه یابـــد وهـــم 
ـــه  ـــهرها گرفت ـــت در ش ـــم جمعی ـــوی تراک جل

ــود؟ شـ
ـــردم،  ـــه اول عرائضـــم مطـــرح ک ـــان طـــوری ک هم
موکـــداً بایـــد بگویـــم نظـــام مقـــدس جمهـــوری 
ـــت  ـــب حمای ـــی جوان ـــاب در تمام ـــن ب اســـامی در ای
ـــود  ـــوزه خ ـــت. در ح ـــورت داده اس ـــای الزم را ص ه
مـــا هـــم انجـــام امـــور بازرگانـــی محصـــوالت 
ــه  ــاده هاســـت. درکّل، بـ ــاورزی و تأمیـــن نهـ کشـ
ــاً  ــد خصوصـ ــش تولیـ ــه در بخـ ــن کـ ــر ایـ خاطـ
تولیـــدات کشـــاورزی بـــه لحـــاظ ماهّیـــت خـــاص 
خـــود درآمـــد قابـــل توجهـــی نســـبت بـــه ســـایر 
مشـــاغل، حاصـــل نمـــی شـــود بـــه مـــرور زمـــان 
ـــی  ـــود ول ـــی ش ـــته م ـــد کاس ـــن تولی ـــداد فّعالی از تع
برخـــاف ایـــن، بـــر میـــزان تولیـــد مـــا افزایـــش 
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــانگر ای ـــر نش ـــن ام ـــت.  ای ـــه اس یافت
ـــاد  ـــا ایج ـــد م ـــر تولی ـــکلی را در ام ـــاق، مش ـــن اتف ای
ـــال  ـــج و انتق ـــق تروی ـــون از طری ـــت ، چ ـــرده اس نک
یافتـــه هـــای تحقیقاتـــی، آمـــوزش، مکانیزاســـیون 
و بـــذور گواهـــی شـــده ، راندمـــان تولیـــد ارتقـــا 
یافتـــه اســـت. ولـــی در کّل مـــا در مـــورد مانـــدن 
یـــا رفتـــن روســـتائیان از محـــل ســـکونت شـــان، 
ـــا رخ  ـــدی در آنج ـــر تولی ـــی اگ ـــم. ول ـــی نداری دخالت
ـــاده و  ـــن نه ـــا در تأمی ـــور م ـــاً حض ـــد، قطع ـــی ده م
ـــه  ـــه البت ـــوده اســـت ک ـــگ ب ـــی محصـــول پررن بازرگان
ـــر  ـــی تأثی ـــر ب ـــن ام ـــم در ای اراده خـــود کشـــاورزان ه

نیســـت.  

ـــی  ـــازمان تعاون ـــما و س ـــی ش  در روال اجرای
ـــق  ـــدی مناط ـــیم بن ـــای تقس ـــتایی، مبن روس
روســـتایی و رتبـــه بنـــدی آنهـــا در میـــزان 
ـــی  ـــکل م ـــان ش ـــت ش ـــد جمعی ـــعه و رش توس
ـــف  ـــری را تعری ـــای دیگ ـــوب ه ـــا چارچ ـــرد ی گی

ـــد؟ ـــرده ای ک
ـــدی مناطـــق روســـتائی در حـــوزه عمـــل  ـــه بن رتب
ـــر  ـــل زی ـــی از قبی ـــاً، معیارهای ـــی نهایت ـــا نیســـت. ول م
ـــه در آن  ـــی ک ـــد و خدمات ـــزان درآم ـــا، می ـــاخت ه س
ـــای  ـــد از فاکتوره ـــی توان ـــود م ـــی ش ـــه م ـــه ارئ منطق
ـــی در  ـــمار رود. ول ـــه ش ـــتاها ب ـــعه در روس ـــم توس مه
ـــا هســـتند  ـــتان ه ـــا بعضـــی از شهرس ـــود م ـــوزه خ ح
ـــر  ـــد و حداکث ـــا دارن ـــا م ـــکاری را ب ـــت هم ـــه نهای ک
ـــد  ـــان داده ان ـــود نش ـــری را از خ ـــّکل پذی ـــوان تش ت

ـــت.  ـــق اس ـــی از آن مناط ـــتر یک ـــه شبس ک

ـــن  ـــوزش را در بی ـــطح آم ـــر س ـــال حاض  در ح
ـــی  ـــق م ـــدر موف ـــین چق ـــتا نش ـــراد روس اف
ـــاب  ـــن ب ـــی در ای ـــه خاص ـــا برنام ـــد؟ و آی بینی

ـــد؟ ـــته ای ـــر داش درنظ
آمـــوزش بـــه صـــورت تخّصصـــی در حـــوزه 
جهـــاد کشـــاورزی، بـــر عهـــده مدیریـــت ترویـــج 
وتحقیقـــات اســـت کـــه مـــا نقـــش مســـتقیمی در 
ـــی  ـــار مجزای ـــًا اعتب ـــون اص ـــم چ ـــورد نداری ـــن م ای
برایـــش نداریـــم. آمـــوزش ارکان تشـــکّل هـــا بـــر 
عهـــده خـــود ماســـت لـــذا چـــون هـــر شـــرکتی 
مدیـــر عامـــل، بـــازرس و هیئـــت مدیـــره ای دارد 
ـــت  ـــازمان اس ـــن س ـــده ای ـــر عه ـــا ب ـــوزش آنه ـــه آم ک
ـــی  ـــغ م ـــر روز بال ـــه 5۴7۸ نف ـــه در طـــی امســـال ب ک
ـــن آموزشـــها هـــم در حـــوزه هـــای  شـــود و بیشـــتر ای
بازرگانـــی و حســـابداری و نحـــوه رفتـــار جمعـــی 
ــم  ــازمان از اهـ ــی در سـ ــه مالـ ــتم یکپارچـ وسیسـ
آموزشـــهای مـــا در ایـــن بخـــش محســـوب مـــی 
شـــوند و در کنـــار ایـــن هـــا حسابرســـی ســـاالنه 
ـــتایی  ـــازمان روس ـــود س ـــم خ ـــتایی را ه ـــاون روس تع
ـــال را  ـــای فع ـــی شـــرکت ه ـــد و تمام ـــی ده انجـــام م
ـــه   ـــم ک ـــی کنی ـــی م ـــال دو بارحسابرس ـــول س در ط
ـــی  ـــری حسابرس ـــاالنه و  دیگ ـــی س ـــی حسابرس یک
ـــوالً  ـــاالنه معم ـــی س ـــه حسابرس ـــت ،ک ـــی  اس عملیات
ـــرد  ـــی گی ـــام م ـــته انج ـــال گذش ـــالبرای س در اول س
و حسابرســـی عملیاتـــی هـــم در نیمـــه دوم ســـال 
ــری  ــی پیگیـ ــه نوعـ ــه بـ ــی پذیردکـ ــورت مـ صـ
امـــورات تذّکـــر داده شـــده در حسابرســـی ســـاالنه 
محســـوب مـــی شـــود کـــه آیـــا نواقصـــات ذکـــر 
ـــه  ـــر، ک ـــا خی ـــت ی ـــده اس ـــّل ش ـــا ح ـــرا ی ـــده اج ش
ـــورت  ـــبکه ص ـــامتی ش ـــرای س ـــوارد ب ـــن م ـــام ای تم

ـــرد. ـــی پذی م

 ســـخن آخـــر، چـــه پیامـــی بـــه 
ــب  ــری عجـ ــه سراسـ ــن روزنامـ مخاطبیـ
ـــران  ـــه مدی ـــه ای ب ـــه توصی ـــا چ ـــیر، ی ش

ــد؟ ــتان داریـ اسـ
الزم مـــی دانـــم بگویـــم کـــه بـــا وجـــود ایـــن 
ـــابق،  ـــه س ـــبت ب ـــات نس ـــب اطاع ـــد کس ـــه رون ک
ــه   ــگاه روزنامـ ــی جایـ ــت ولـ ــده اسـ ــاوت شـ متفـ
ـــوظ  ـــاکان محف ـــتاری، کم ـــانه نوش ـــوان رس ـــه عن ب
مانـــده اســـت. بنـــا برایـــن هرچـــه قـــدر ارتبـــاط 
ـــات  ــا مطبوع ــتانی بـ ــران اسـ ـــئوالن و مدیـ مس
بیشـــتر باشـــد، بیشـــتر مـــی تواننـــد از خدمـــات 
ــی  ــت هایـ ــان و سیاسـ ــه هموطنـ ــده بـ داده شـ
ــات  ــردم را ازاقدامـ ــد مـ ــی کننـ ــال مـ ــه اعمـ کـ
ـــر  ـــورت اگ ـــن ص ـــر ای ـــد در غی ـــر نماین ـــود باخب خ
بخواهیـــم غفلـــت کنیـــم حـــوزه اطـــاع رســـانی هـــم 
ضعیـــف عمـــل خواهدکـــرد کـــه ایـــن بـــه نفـــع هیـــچ 
ـــن  ـــه همی ـــود، ب ـــد ب ـــی نخواه ـــا ارگان ـــازمانی ی س
ـــد  ـــم در پیون ـــا ه ـــی ه ـــط عموم ـــش رواب ـــل نق دلی
ــا، بســـیار پررنـــگ  ــانه هـ ــا رسـ دادن مدیـــران بـ
ـــه  ـــان روزنام ـــم از کارکن ـــر ه ـــود. در آخ ـــد ب خواه
ـــر  ـــان تقدی ـــت زحماتش ـــیر باب ـــب ش ـــری عج سراس

و تشـــّکر مـــی کنـــم.

الزمه ایجاد تشکّل ها، در بخش تولیدات کشاورزی
فیروز صفری

مهنــدس علــی اکبــر نــژاد رضــا، مدیــر ســازمان تعاونــی روســتائی اســتان آذربایجــان شــرقی اســت. عمــده مســئولیت 
هایــی کــه داشــته انــد: شــش مــاه در ســال 67 بــه عنــوان مســئول تــدارکات و مســئول ســتاد عملیاتــی گــردان مســلم 
بــن عقیــل پشــتیبانی جهــاد ســازندگی آذربایجــان غربــی، پنــج ســال در ایســتگاه تحقیقاتــی گوســفند ماکوئــی بــه عنــوان 
ــه  ــام( ب ــد ادغ ــا )بع ــتان جلف ــاورزی شهرس ــاد کش ــازندگی و جه ــاد س ــال در جه ــه س ــی، ن ــور عموم ــق و ام ــپ تحقی اکی
عنــوان رئیــس اداره امــور دام و معــاون شهرســتان، چهــار ســال بــه عنــوان شــهردار هادیشــهر، هفــت ســال بــه عنــوان 
کارشــناس و معــاون نظــام بهــره بــرداری جهــاد کشــاورزی اســتان و پنــج ســال بــه عنــوان مدیــر ترویــج ســازمان جهــاد 
ــات  ــی روســتائی خدم ــد. ایشــان از نوزدهــم شــهریور ســال 97 در ســازمان تعاون ــه ان کشــاورزی اســتان، از آن جمل

ارزنــده ای داشــته و دارنــد. بــا وی گفتگویــی صمیمــی ترتیــب دادیــم کــه ماحصــل آن را مــی خوانیــد:  
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بندر شهید بهشتی چابهار،

 رسما منطقه آزاد شد

ــهید  ــادر ش ــاق بن ــون الح ــور قان ــس جمه رئی
بهشــتی و شــهید کانتــری چابهــار بــه منطقــه آزاد 
چابهــار را بــه دســتگاه هــای ذی ربــط ابــاغ کــرد.

بــه گــزارش مهــر، حســن روحانــی رئیــس 
ــون  ــنامه ای، قان ــران در بخش ــامی ای ــوری اس جمه
ــه  ــری ب ــتی و کانت ــهیدان بهش ــادر ش ــاق بن الح
ــق  ــی مناط ــورای عال ــه ش ــار را ب ــه آزاد چابه منطق
آزاد، وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و وزارت راه و 

ــرد. ــاغ ک ــازی اب شهرس
در ایــن اباغیــه کــه بــه امضــای حســن روحانــی 
رســیده، آمــده اســت: بــا توجــه بــه تصویــب الحــاق 
ــار در  ــه آزاد چابه ــه منطق ــر ب ــوق الذک ــدر ف دو بن
جلســه علنــی مجلــس در 2۴ دی مــاه و تأییــد ایــن 
مصوبــه در ۱۶ بهمــن امســال از ســوی شــورای 
ــاغ می شــود. ــون جهــت اجــرا اب ــن قان ــان، ای نگهب

سرپرست وزارت جهاد تاکید کرد:
افزایش قیمت تراکتور 

پذیرفتنی نیست

سرپرســت وزارت جهــاد کشــاورزی تاکیــد کــرد: 
ــه افزایــش قیمتــی در خصــوص تراکتــور  هیــچ گون

پذیرفتنــی نیســت.
ــدار  ــاورز در دی ــاس کش ــر، عب ــزارش مه ــه گ ب
ــه  ــره کارخان ــت مدی ــای هیئ ــل و اعض ــا مدیرعام ب
ــرد: سیاســت وزارت  ــار ک ــران اظه ــازی ای تراکتورس
جهــاد کشــاورزی تعامــل بــا تولیــد کننــدگان 

ماشــین آالت نهاده هــای کشــاورزی اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در شــرایط حاضــر هیــچ 
ــه افزایــش قیمــت تراکتــور پذیرفتنــی نیســت،  گون
ــد  ــد تولی ــه در رون ــود ک ــاش ش ــد ت ــت: بای گف

ــود. ــی وارد نش ــاورزی خلل ــوالت کش محص
تصریــح  وزارت جهــاد کشــاورزی  سرپرســت 
کــرد: حمایــت از تولیــد و تولیدکننــده همــواره 

اولویــت وزارت جهــاد کشــاورزی بــوده اســت.

بت کلیا مطرح کرد:
شکوفایی اقتصادی با گسترش ساخت و ساز

عضــو کمیســیون عمــران مجلــس گفــت: متأســفانه در ســالیان اخیــر 
ــئوالن  ــت و مس ــت و دول ــش اس ــال افزای ــدام در ح ــی م ــم نقدینگ حج
ــع کان  ــن مناب ــت ای ــت و هدای ــرای مدیری ــی ب ــچ اقدام ــی هی اجرای
ــکن  ــد مس ــوزه تولی ــژه ح ــه وی ــور ب ــد کش ــمت تولی ــه س ــاری ب اعتب

ــد.  ــداده ان صــورت ن
بــه گــزارش خانــه ملــت، یوناتــن بــت کلیــا عضــو کمیســیون عمــران 
ــکن در  ــد مس ــت از تولی ــت حمای ــدان سیاس ــاد از فق ــا انتق ــس، ب مجل
ــاز  ــاخت و س ــد و س ــوزه تولی ــه ح ــون ب ــفانه تاکن ــت: متأس ــور، گف کش
ــر  ــدات رهب ــود تأکی ــا وج ــی ب ــده، از طرف ــتی نش ــه درس ــکن توج مس
معظــم انقــاب بــرای تقویــت و توســعه تولیــد، متأســفانه رونــد حمایتــی 

ــل قبــول نیســت. ــن بخــش قاب از ای

شکوفایی حوزه تولید مسکن تمام اقتصاد کشور را تحت 
تأثیرقرار می دهد

نماینــده آشــوریان در مجلــس شــورای اســامی، بــا بیــان اینکــه بــه 
طــور حتــم شــکوفایی حــوزه تولیــد مســکن تمــام اقتصــاد کشــور را تحت 
تأثیرقــرار مــی دهــد ادامــه داد: بــر اســاس آمارهــا بخــش تولیــد مســکن 
ــه معنــای آن  ســهم 2۰ درصــدی در تولیــد ناخالــص ملــی دارد، ایــن ب
اســت کــه اگــر مســکن ســازی رونــق بایــد، چــرخ اقتصــاد کشــور نیــز 
بــه راه مــی افتــد. بــه نظــر مــن کــه اگــر مســئوالن دولتــی برنامــه ریــزی 
دقیقــی بــرای توســعه ســاخت و ســاز مســکن کننــد، درآمدهــای کشــور 

افزایــش خواهــد یافــت.

کارنامه ناموفق دولت در هدایت نقدینگی به سمت تولید
وی ادامــه داد: متأســفانه در ســالیان اخیــر حجــم نقدینگــی مــدام در 
حــال افزایــش اســت و دولــت و مســئوالن اجرایــی هیــچ اقدامــی بــرای 
مدیریــت و هدایــت ایــن منابــع کان اعتبــاری بــه ســمت تولیــد کشــور 

بــه ویــژه حــوزه تولیــد مســکن صــورت نــداده انــد.

کشور ساالنه به حدود 8۰۰ هزار تا یک میلیون واحد 
مسکونی جدید نیاز دارد

ــک  ــا ی ــزار ت ــدود ۸۰۰ ه ــه ح ــاالنه ب ــور س ــت: کش ــا گف ــت کلی ب
میلیــون واحــد مســکونی جدیــد نیــاز دارد، امــا در شــرایط کنونــی تنهــا 
بــه اجــرای طــرح هــای محــدود مســکن ســازی بســنده مــی شــود، حــال 
اگــر بتــوان نقدینگــی را بــه ســمت ســاخت و ســاز ســوق داد، آن زمــان 
بــا اتــکا بــه بخــش خصوصــی مــی تــوان تمــام مشــکل مســکن را رفــع 

کــرد.
ــر  ــرف دیگ ــرد: از ط ــح ک ــس تصری ــران مجل ــیون عم ــو کمیس عض
ــازندگان را  ــته س ــر نتوانس ــای اخی ــال ه ــازی در س وزارت راه و شهرس
بــرای حضــور گســترده در بــازار ســاخت و ســاز جــذب کنــد، دولــت مــی 
ــاختمانی و  ــوارض س ــش ع ــب، کاه ــهیات مناس ــه تس ــا ارائ ــت ب توانس

ــد. ــت کن ــی را حمای ــش خصوص ــاختمانی، بخ ــح س ــه مصال ارائ

شهر و شورا

ــرو در  ــط مت ــاد ۴ خ ــژاد از ایج ــی ن جمال
بــه  اکســپرس  قطــار  و رســیدن  پایتخــت 

هشــتگرد و پرنــد خبــر داد. 
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــی  ــورای عال ــس ش ــژاد رئی ــی ن ــدی جمال مه
ــار  ــور اظه ــهر های کش ــک ش ــی ترافی هماهنگ
ــع  ــرح جام ــانی ط ــه روزرس ــات ب ــرد: مطالع ک
ریلــی تهــران از ســال ۱395 بــا هــدف افزایــش 
ــی و یکپارچگــی و  ســهم حمــل و نقــل همگان
ــت  ــی، مدیری ــتم ریل ــبکه ای سیس ــی ش کارآی
ــا  ــی ب ــب ریل ــی مناس ــن دسترس ــا، تامی تقاض
ــاخت های  ــاء زیرس ــات و ارتق ــتفاده از امکان اس
موجــود در دســتور کار شــهرداری تهــران قــرار 

ــت. گرف
بــر  عــاوه  راســتا  ایــن  در  افــزود:  وی 
ــوط  ــود، خط ــی موج ــبکه ریل ــازی ش بهینه س
دیگــری از جملــه ۴ خــط متــرو درون شــهری 
)خطــوط ۸، 9، ۱۰ و ۱۱( و همــراه بــا توســعه 
و ارتقــای خطــوط حومــه ای و ایجــاد دو خــط 

ــد. ــنهاد ش ــپرس )A و B( پیش اکس
معــاون عمــران و توســعه امــور شــهری 
بــه  اشــاره  بــا  کشــور  وزیــر  روســتائی  و 
بهینه ســازی 7 خــط موجــود متــرو تهــران در 
ایــن طــرح گفــت: مقــرر شــد شــهرداری تهران 
کوتاه مــدت  در  و  اول  اولویــت  عنــوان  بــه 
ــی و  ــه ســرفاصله زمان ــه منظــور دســتیابی ب ب
ــور،  ــوط مذک ــه خط ــرر در مصوب ــت مق ظرفی
ــری  ــش دوبراب ــور افزای ــه منظ ــی را ب اقدامات

جابــه جائــی مســافر در وضــع موجــود را 
ــد. ــی کن عملیات

جمالــی نــژاد، تکمیــل تمامــی اجــزای 
خطــوط هفتگانــه متــروی تهــران از قبیــل 
ــرق،  ــت ب ــه، پس ــگ، پایان ــتگاه ها، پارکین ایس
ــتگاه  ــی، ایس ــای ارتباط ــان، تونل ه ــز فرم مرک
 هــای تبادلــی و ســامانه های تجهیزاتــی جهــت 
دســتیابی بــه اهــداف طــرح جامــع ریلــی 
تهــران و تامیــن نــاوگان مــورد نیــاز و کارآمــد 
ــه  ــل تســهیات دسترســی ب ــراه تکمی ــه هم ب
ایســتگاه ها را از جملــه ایــن اقدامــات برشــمرد.

ــک  ــی هماهنگــی ترافی رئیــس شــورای عال
برنامــه  بــه  اشــاره  بــا  کشــور  شــهر های 
ــروی  ــد مت ــوط جدی ــداث خط ــی و اح طراح
درون شــهری بــا توجــه بــه افــق زمانــی ســال 

۱۴2۰ افــزود: در مطالعــات انجــام شــده بــرای 
شــهر تهــران ۴ خــط متــروی درون شــهری در 
نظــر گرفتــه شــده اســت کــه خــط ۸ متــرو از 
ــه طــول تقریبــی 37  ــا سرســبز ب مســعودیه ت

ــر اســت. کیلومت
ــاد  ــت آب ــرو از دول ــط 9 مت ــزود: خ وی اف
ــر  ــی ۴۶ کیلومت ــول تقریب ــه ط ــر ب ــا چیتگ ت
ــه  ــا وردآورد ب ــه ت ــرو از حکیمی و خــط ۱۰ مت
طــول تقریبــی ۴۱ کیلومتــر و خــط ۱۱ متــرو 
از چیتگــر تــا ســه راه تقی آبــاد بــه طــول 

ــود. ــد ب ــر خواه ــی 2۸ کیلومت تقریب
جمالــی نــژاد ضمــن تاکیــد بــر لــزوم ارتقــاء 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ای ب ــوط حوم ــداث خط و اح
ــی  ــبکه ریل ــرد ش ــی عملک ــرورت یکپارچگ ض
ــراف آن،  ــکونتگاه های اط ــز و س ــران، مراک ته

افــزود: تــا افــق ۱۴2۰، ۴ خــط حومــه ای 
بــا  اســامی  جمهــوری  راه آهــن  توســط 
هماهنگــی شــهرداری تهــران احــداث خواهــد 
شــد کــه مســیر اول در حریــم راه آهــن تهــران 
ــز از ایســتگاه مرکــزی راه آهــن تهــران  – تبری
ــا  ــدس ت ــهر ق ــعاب ش ــا انش ــتگرد ب ــا هش ت

ــود. ــد ب ــک خواه مارلی
در  دوم  مســیر  اجــرای  از  ادامــه  در  وی 
ــتگاه  ــواز از ایس ــران – اه ــن ته ــم راه آه حری
مرکــزی راه آهــن تهــران تــا پرنــد بــا انشــعاب 
ــی)ره(  ــام خمین ــرودگاه ام ــا ف ــم ت ــاط کری رب
ــران –  ــن ته ــم راه آه ــوم در حری ــیر س و مس
ــران  ــن ته ــزی راه آه ــتگاه مرک ــهد از ایس مش
ــا  ــرام ت ــتگاه به ــعاب ایس ــا انش ــوا ب ــا پیش ت
ــال شــرق  ــارم از ترمین پاکدشــت و مســیر چه

ــر داد. ــن خب ــا روده ــد ت جدی
ــی هماهنگــی ترافیــک  رئیــس شــورای عال
احــداث  از  همچنیــن  کشــور  شــهر های 
ــق اتصــال خطــوط  خطــوط اکســپرس از طری
ــد از  ــران بع ــهرداری ته ــط ش ــه ای توس حوم

ارتقــای آن خطــوط خبــر داد.
وی ادامــه داد: خــط اکســپرس A حــد 
فاصــل هشــتگرد تــا ورامیــن بــا اتصال ایســتگاه 
ــدان راه آهــن جهــت  ــه ایســتگاه می ــه ب صادقی
ارتبــاط خــط حومــه ای تهــران - کــرج بــه خط 
ــران – پیشــوا و خــط اکســپرس  ــه ای ته حوم
ــال  ــا اتص ــس ب ــا پردی ــد ت ــل پرن ــد فاص B ح
ایســتگاه آزادگان بــه ایســتگاه ترمینــال شــرق 
جدیــد جهــت ارتبــاط خــط حومــه ای تهــران - 
پرنــد بــه خــط حومــه ای تهــران – رودهــن نیز 
در ایــن جلســه بــه تصویــب اعضــاء شــورایعالی 
ــید. ــک شــهر های کشــور رس ــی ترافی هماهنگ

رئیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر های کشور خبر داد؛

ایجاد 4 خط جدید مترو در تهران

مدیریـت شـهری، نقـش بسـزایي در تحقـق  یـا 
عـدم تحقـق  برنامه  هـا در سـطح ملـی دارد.

سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی بـه عنـوان یـک 
اجـزای شـهر و  اجرایـی در همـه  اصـول  و  راهـکار 
مدیریـت شـهري قابل اجرا اسـت. مدیران شـهری در 
چارچـوب وظایـف خـود قادرنـد از زوایـای مختلف در 
تحقـق اقتصـاد مقاومتی اثرگذار باشـند. این اثرگذاری 
می توانـد از تولیـد تـا مصـرف، از فرهنـگ تـا صنعت، 
از تبلیـغ تابلـوي شـهري تـا ساخت و سـاز منطبـق بـا 
الگوهـاي بهینـه مصـرف، مصالـح و انـرژي، الگوهـاي 
بهینـه حمل و نقـل تـا شـیوه هاي مدیریـت پسـماند 
اجـرا شـوند. قطعاً همـه این مـوارد قابلیت الگوسـازي 

و مصداق سـازي در اقتصـاد مقاومتـي را دارنـد. 
محلـی  حکومت هـای  عنـوان  بـه  شـهرداری ها 
شـهرداری ها  بـرای  چنـد  هـر  می شـوند،  تعریـف 
وظایـف اقتصـادی چندانـی تعریـف نشـده ولـی بـر 
انجـام وظایـف  اسـاس کارکـرد خـود و در مسـیر 
می توانـد اثـرات اقتصادی قابل توجهـی را در جامعه 
داشـته باشـند. گسـتره فعالیت های شـهرداری ها بر 
اقتصـاد مـردم موضوعـی دوسـویه اسـت، بنابرایـن 
شـهرداری ها می تواننـد بـا خدمـات خوبی کـه ارائه 
می دهنـد، بخش هـای مختلـف سـامت، آمـوزش، 
و  نماینـد  تقویـت  و  پررونـق  را  بـازار  و  صنعـت 

بسترسـاز کارآفرینـی در جامعـه باشـند.
اقتصـاد مردمـی اولیـن پایـه اقتصـاد مقاومتـی 
هـم  شـهری  اقتصـاد  رکـن  مهم تریـن  و  اسـت 
همـه  تقریبـاً  گفـت  می تـوان  می باشـند.  مـردم 
خدمـات شـهرداری ها بـا اقتصـاد و کسـب و کار و 
زندگـی مـردم بـه طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
اسـت  ایـن  دارد  ضـرورت  آنچـه  اسـت.  مرتبـط 
قالـب  در  بایـد  سیاسـت گذاران  و  مسـئولین  کـه 
سیاسـت های کلـی اقتصـاد مقاومتـی برنامه هـای 
کـه  نماینـد  پیاده سـازی  را  خـود  عملیاتـی 

مدیریـت شـهری نیـز از این امر مسـتثنی نیسـت.
اهمیـت پرداخـت به موضـوع مدیریت شـهری و 
اقتصـاد مقاومتـی بدیـن جهـت اسـت کـه بیـش از 
7۰ درصـد جمعیت در شـهرها سـکونت دارند و اگر 
بنـا بـر تهیـه و تدویـن مدلـی بـرای تحقـق اقتصاد 
مقاومتـی باشـد بایـد وجـه اصلـی مـدل در بخـش 

شـهری بنـا نهاده شـود.
در ادامـه بـر اسـاس نظـر کارشناسـان، برخـی از 
محورهایـی کـه مدیـران شـهری در زمینـه تحقـق 
اقتصـاد مقاومتـی می تواننـد می تواننـد ایفـای نقش 

کننـد شـرح داده خواهد شـد.
موضـوع  اهمیـت  پایـدار:  درآمدهـای  ایجـاد 
پایدارسـازی منابـع درآمـدی بـه ایـن دلیل اسـت که 
بـرای برنامه ریـزی و اجـرای پروژه های شـهری میزان 
و زمـان دقیـق تحقق درآمدها مـورد نیاز می باشـد. از 
همین رو الزم اسـت مدیریت شـهری عاوه بر نگاه به 
درآمدهـا به مـوارد هزینه ای و مدیریـت آنها نیز توجه 
نمـوده و اسـتراتژی افزایـش درآمـد را در کنار کنترل 
هزینـه طراحـی و اجرا نماید. نیل بـه درآمدهای پایدار 
تـوان شـهرداری را در اجـرای پروژه های عمرانی شـهر 
بـاال می بـرد و شـرایط را برای توسـعه و تحقق اقتصاد 

مقاومتـی فراهـم می کند.
اسـتفاده از روش هـای نوین در مدیریت پسـماند: 
امـروزه دفـع پسـماندهای شـهری عـاوه بـر هزینـه 
مخاطـرات  آن  حمل و نقـل  و  جمـع آوری  بـاالی 
بـا  دارد.  همـراه  بـه  نیـز  را  زیسـت محیطی جـدی 
توجـه بـه قانـون مدیریـت پسـماند، مدیران شـهری 
می بایسـت روش هایـی را بـکار گیرنـد تـا عـاوه بـر 
جلوگیـری از دفـع غیـر اصولـی پسـماند و کمـک 
بـه حفـظ محیـط زیسـت، بتوانـد مراحـل بازگشـت 
و اسـتفاده ایـن سـرمایه بـه اقتصـاد و ایجاد اشـتغال 
را فراهـم سـازد. ایـن فرآینـد بـه گونـه ای طراحـی 
ثمـرات  اقتصـادی  توجیـه  کنـار  در  کـه  می شـود 

زیسـت محیطی بسـیاری را نصیب جامعـه می نماید.
مدیریـت اسـتفاده از محصـوالت دانـش  بنیـان: 
تنـوع  افزایـش  و  شـهرها  روزافـزون  گسـترش 
ماموریت هـای شـهری هیـچ راهـی را بـرای مدیران 
جـز توجـه ویـژه بـه فنـاوری باقی نگذاشـته اسـت. 
شـرکت های دانش بنیـان زیـادی در حـوزه خدمـات 
شـهری و بـا توانمندی هـای قابـل توجهـی هسـتند 
دارنـد.  تمایـل  شـهرداری ها  بـا  همـکاری  بـه  کـه 
واضـح اسـت کـه اعتماد متقابـل بین این شـرکت ها 
و شـهرداری ها سـبب خواهـد شـد شـهرداری ها بـه 
خریـد تجهیـزات و کاالهـای داخلـی تمایـل نشـان 
دهنـد، در ایـن میـان شـرکت های دانش بنیـان نیز 
توانمنـد  متخصصـان  و  نخبـگان  از  بهره گیـری  بـا 
نقـش  می تواننـد  مختلـف  رشـته های  در  بومـی 
مهمـی در جهت افزایش سـطح کیفیـت و بهره وری 

تجهیـزات و خدمت رسـانی بهتـر ایفـا نماینـد.
افزایـش  تجدیدپذیـر:  و  نـو  انرژی هـای  توسـعه 
توسـعه  در  انـرژی  حامل هـای  نقـش  روزافـزون 
اقتصـادی و ارتقـاء سـطح زندگـی جوامع بشـری امری 
انکارناپذیـر اسـت. امروزه سـرمایه گذاری برای اسـتفاده 
هـر چـه بیشـتر منابـع و انـرژی تبدیـل بـه یـک اصل 
در سـاختار مدیریـت شـهرهای مختلـف شـده اسـت 
چـرا کـه بـا بکارگیـری و توسـعه انرژی های نـو، نقش 
مهمـی در کاهش بحـران آلودگی هوا ناشـی از مصرف 
سـامت  و  بهداشـت  ارتقـاء  فسـیلی،  سـوخت های 
عمومـی  و کاهـش وابسـتگی بـه نفـت خواهد داشـت. 
شـهرداری ها بـه عنـوان یکـی از متولیـان اصلـی در 
شـهرها که زیرسـاخت های مناسـب برای بسترسازی و 
توسـعه انرژی هـای نو را دارا می باشـند با عنایـت به در 
اختیار داشـتن بیشترین فضای عمومی  و نیمه عمومی 
شـهر سیسـتم های حمل و نقـل عمومـی، نظـارت بـر 
ساخت و سـازها و.... می توانند در توسـعه انرژی های نو و 

تجدیدپذیـر مهم تریـن نقـش را ایفـا نماینـد.
آنچـه در تحقـق مـوارد ذکـر شـده بسـیار مهم 
اسـت ایجاد مدیریت یکپارچه شـهری اسـت. هدف 
از مدیریـت یکپارچـه شـهری ایجـاد هماهنگـی در 
فعالیت هـای اجرایـی و شـهری میـان دسـتگاه های 
فعالیت هـای  کنـار  در  بتواننـد  تـا  اسـت  اجرایـی 
خـود بـه بهتریـن نحـو از یک نقطـه واحد دسـتور 
و هماهنـگ  مدیریـت همگـون  اهـداف  و  بگیرنـد 
شـهری  یکپارچـه  مدیریـت  سـازند.  محقـق  را 
مسـئله ای مهـم در مدیریـت شـهری اسـت کـه به 
وسـیله آن بسـیاری از موازی کاری هـا و هزینه های 
بیهـوده از بیـن مـی رود و در عـوض اداره شـهر بـا 
هزینـه کمتـری انجـام می شـود و مصادیـق اقتصاد 
علمـی  بنیـه  تقویـت  می کنـد.  بـروز  مقاومتـی 
نیـروی انسـانی و کارمنـدان نیـز باعـث بهره برداری 
بهتـر از آنهـا در راسـتای تحقـق اقتصـاد مقاومتـی 
می شـود لـذا چنانچه کارمنـدان آموزش هـای الزم 
برنامه هـای  پیشـرفت  زمـان،  در طـول  ببیننـد  را 
اقتصـاد مقاومتی سـرعت بیشـتری خواهـد گرفت.

ــی از  ــواره یک ــاختمان هم ــای س ــاب نم  انتخ
دغدغه هــای جامعــه مهندســی و همچنیــن مــردم 
بــوده اســت. در شــهرهای بــزرگ جهــان، مقــررات 
ســاختمان ها  نمــای  بــا  ارتبــاط  در  ویــژه ای 
ــی  ــی نمــای بیرون ــه همخوان موجــود می باشــد و ب
جنبه هــای  از  شــهری  محیــط  و  ســاختمان ها 
ــر و  ــای پ ــاوم، فض ــب و مق ــبک، مناس ــح س مصال
ــبات و...  ــی و تناس ــت اصــول هماهنگ ــی، رعای خال
ــاس  ــر اس ــواره ب ــه هم ــن عرص ــد. در ای می پردازن
تکنولوژی هــای جدیــد مصالــح نوینــی ظهــور 
ــدی را  ــای جدی ــت و ویژگی ه ــه قابلی ــد ک می کنن
ــا،  ــد در نم ــح جدی ــری مصال دارا هســتند. به کارگی
ــش  ــه کاه ــاختمان، ب ــازی س ــر سبک س ــاوه ب ع
بــروز حوادثــی  احتمالــی در هنــگام  خطــرات 
ــود  ــث بهب ــوده و باع ــک نم ــه کم ــون زلزل همچ
کیفیــت ساختمان ســازی می گــردد. همچنیــن 
اســتفاده از مصالــح بــا قابلیــت مانــدگاری طوالنــی 
جهــت رســیدن بــه اســتانداردهای بــاالی کیفیــت 
ــن  ــان ها را تأمی ــامت انس ــع س ــت، در واق و امنی
ــا نمــای ســاختمان را شــخصیت  ــد. خیلی ه می کن
اولیــه ســاختمان می داننــد کــه در یــک دیــد 
ــا  ــد. نم ــکل می ده ــهر را ش ــخصیت ش ــع ش جام
چیــزی اســت کــه شــهر را می ســازد، وقتــی 
ســخن از شهرســازی بــه میــان می آیــد، یــک 
بعــد آن نحــوه قرارگیــری ســلول ها کنــار یکدیگــر 
اســت کــه بافــت را تشــکیل می دهــد و بعــد دیگــر، 
مســئله بصــری شــهر اســت و آنچــه باعــث ایجــاد 
ــاختمان اســت.  ــای س ــردد، نم حــظ بصــری می گ
ــا  ــاوت نماه ــای متف ــتن ویژگی ه ــل داش ــه دلی ب
ــا  ــب ب ــا در تناس ــای آنه ــه ویژگی ه ــت ک الزم اس
کاربــری ســاختمان مــورد بررســی قــرار گیــرد تــا 

ــود.  ــاب ش ــاختمان انتخ ــرای س ــا ب ــن نم بهتری
مهم تریــن نکاتــی کــه در انتخــاب نمــا بایــد بــه 
ــواردی چــون مقاومــت  ــا توجــه کــرد شــامل م آنه
در برابــر نفــوذ آب، ســادگی نصــب و برچیــدن نمــا، 
توجــه بــه ضریــب عایــق حرارتــی، زیبایــی ظاهــری، 

ــود. ــدگاری می ش ــری و دوام و مان تطابق پذی
هــر  نماســازی  نویــن  مصالــح  و  ســبک ها 
چنــد در برخــی از کشــورها مــورد اســتقبال واقــع 
شــده اند ولــی در ایــران بــه دلیــل تــازه وارد بــودن 
برخــی از آنهــا تاکنــون نتوانســته اند در اذهــان 
عمومــی جایــگاه خــود را بــه دســت آوردنــد ولــی 
ــی  ــان عموم ــوذ در اذه ــیل نف ــح پتانس ــن مصال ای
ــازی  ــی و فرهنگ س ــا معرف ــه ب ــتند ک را دارا هس
ــاد  ــا ایج ــرای آنه ــبی را ب ــگاه مناس ــوان جای می ت

کــرد.

ــاش  ــتیکی ت ــبک پاس ــای س ــی نماه طراح
زیبایــی  تأمیــن  جهــت  در  اســت  حداکثــری 
ســاختمان کــه در عیــن احتــرام بــه آســایش 
ســاکنین و کــم کــردن آســیب های وارده بــه 
ســاختمان در هنــگام وقــوع بایــای طبیعــی، قــادر 
ــرای ســاختمان  ــز ب ــع دیگــری نی ــن مناف ــه تأمی ب
ــای  ــاد فرم ه ــازه ایج ــوالت اج ــن محص ــت. ای اس
پیچیــده، جدیــد و جــذاب در ســاختمان را می دهــد 
و اجــرای صحیــح این گونــه نماهــا بــا قابلیــت 
بــاالی مانــدگاری امــری اســت کــه بایــد بــا رعایــت 
ــی  ــه بیان ــرد. ب ــرار گی ــر ق ــراوان مدنظ ــات ف جزئی
ــا و  ــاوری در دنی ــا پیشــرفت فن ــی ب دیگــر، همگام
در صنعــت ســاختمان و تأمیــن آســایش و زیبایــی 
ــن نماهاســت. ــرد ای ــی کارب بصــری از اهــداف اصل

ــا، ســه  ــواد پاســتیکی اســتفاده شــده در نم م
ــتند  ــات و UPVC هس ــی کربن ــوع GRP، پل ن
ــود. ــه می ش ــا پرداخت ــی آنه ــرح اجمال ــه ش ــه ب ک

GRP ترکیبــی از رزین هــای پلی اســتر بــا 
فیبــر شیشــه اســت. ایــن مــاده بــا قابلیــت انبســاط 
بــاال ســبک و بــرش خــورده بــوده و در مقابــل نــور 
و فرســودگی مقاومــت باالیــی دارد. ضریــب عبــور 
نــور در ایــن مــاده ۱5 درصــد اســت کــه همچــون 
آلومنیــوم در برابــر فشــار بــاال خــم شــده و حالــت 
ارتجاعــی نــدارد. بــرای بازگشــت بــه حالــت اولیــه 
ــردد. ایســتایی آن  ــرو وارد گ ــه آن نی می بایســت ب
ــایر پاســتیک ها بیشــتر اســت، نمی ســوزد و  از س
در برخــی از انــواع آن مقاومــت در برابــر آتــش تــا 
ــا  ــن ورق ه ــد. نحــوه اجــرای ای ۱ ســاعت می انجام
همچــون شیشــه و ورق هــای کامپوزیــت، در قــاب 
امکان پذیــر می باشــد.  آلومنیومــی  فریم هــای  و 
همچنیــن بــا درگیــر شــدن در یکدیگــر می تواننــد 

در یــک جهــت درزبنــد گردنــد.
ــده  ــرارت داده ش ــتیک ح ــات پاس ــی کربن پل

ــق  ــت عای ــه خاطــر شــفافیت و خاصی ــه ب اســت ک
بــودن مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. مــواد مــذاب 
از داخــل قالب هــا عبــور کــرده و بــه صــورت 
ــرم داده  ــد جــداره ف ــا چن ــک جــداره ی صفحــات ی
ــف  ــوده و دارای طی ــاده ســبک ب ــن م ــوند. ای می ش
رنگــی زیــادی می باشــد. ایــن مــاده در طــول 
ــروز  ــری از ب ــت جلوگی ــود و جه ــان زرد می ش زم
در   UV محافــظ  پوشــش های  از  مشــکل  ایــن 
ــن  ــت از بی ــه عل ــردد.  ب ــتفاده می گ ــه اس دو وج
ــدود  ــا مح ــتفاده از آن در نم ــاده اس ــن م ــن ای رفت
ــی  ــاری آن حت ــت فش ــه مقاوم ــا اینک ــد. ب می باش
ــی  ــد ول ــر می باش ــز باالت ــت نی ــه های لمین از شیش
خش پذیــر می باشــد و ضریــب انبســاط باالیــی 
ــاده در  ــن م ــت ای ــدم مقاوم ــه ع ــه ب ــا توج دارد. ب
ــای  ــا و فضاه ــتفاده آن در کارگاه ه ــش، اس ــر آت براب
صنعتــی مناســب نمی باشــد ولــی در فضاهایــی کــه 
ــرارت  ــرل ح ــن و کنت ــای پایی ــنایی، هزینه ه روش
هــر ســه مــورد نظــر باشــد، پلــی کربنــات بــا امــکان 
چــاپ بــر روی ســطح خــود، گزینــه مناســبی اســت.

حــال نکتــه مهــم ایــن اســت کــه چگونــه 
ــن  ــتفاده از ای ــمت اس ــه س ــه را ب ــوان جامع می ت
نــوع نماســازی ســوق داد. در ایــن راســتا عــاوه بــر 
ــهرداری ها  ــگاهی، ش ــی و دانش ــه علم ــش جامع نق
می تواننــد نقــش تأثیرگــذاری داشــته باشــند. 
ــای  ــت نماه ــهرداری ها باب ــه ش ــکل ک ــن ش ــه ای ب
ــردم  ــا م ــد ت ــر بگیرن ــی در نظ ــمند تخفیفات ارزش
ــوند.  ــر ش ــا راغب ت ــوع نماه ــن ن ــرای ای ــرای اج ب
شناســایی  در  نیــز  محــات  شــوراهای  نقــش 
نماهــای ارزشــمند و تشــویق ســازندگان پررنگ تــر 
اســت. همچنیــن توجیــه کارفرماهــا در قالــب 
ــری  ــز گام مؤث ــی نی ــای آموزش ــا و کارگاه ه دوره ه
نماهــای  ســمت  بــه  مــردم  دادن  حرکــت  در 

می باشــد. پاســتیکی 

مدیریت شهری و تحقق اقتصاد مقاومتی
محمدعلی صائمی وایقان

نگاهی به نمای پالستیکی در ساختمان سازی
علی بصیری نیا

تبدیــل تاکســی، وانــت و مســافربرهای شــخصی از تــک ســوز 
بــه دوگانــه ســوز از معافیــت مالیاتــی برخــوردار شــد. 

ــت و مســافربرهای  ــل تاکســی، وان ــارس،  تبدی ــه گــزارش ف ب
ــی  ــت مالیات ــوز از معافی ــه س ــه دوگان ــوز ب ــک س ــخصی از ت ش

برخــوردار شــد.
ـــنامه  ـــرو بخش ـــی: پی ـــور مالیات ـــازمان ام ـــنامه س ـــق بخش طب
شـــماره 2۶۰/799۸/د مـــورخ ۱5/۱2/۱39۶ و بـــا عنایـــت 
ـــورخ  ـــماره 537573 م ـــه ش ـــد )9( نام ـــی بن ـــم مالیات ـــه حک ب
ـــم  ـــوع تصمی ـــا موض ـــه ب ـــه و بودج ـــازمان برنام 23/9/۱39۸ س
ـــرح  ـــا ط ـــه ب ـــت در رابط ـــأت دول ـــاد هی ـــورای اقتص ـــای ش اعض
ـــودروی تاکســـی، ون )تاکســـی(،  ـــل خ ـــد و تبدی ـــت از تولی حمای
وانـــت و مســـافربر شـــخصی گاز طبیعـــی فشرده ســـوز مبنـــی 
بـــر اینکـــه »پرداخت هـــای موضـــوع ایـــن طـــرح بـــه عنـــوان 
ــرمایه گذاری  ــران سـ ــت جبـ ــت بابـ ــوض دولـ ــت باعـ پرداخـ
و یـــا یارانـــه صرفه جویـــی حامل هـــای انـــرژی محصـــوب 
گردیـــده، لـــذا از شـــمول قانـــون مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده 
ــاده )۱۴(  ــوارض مـ ــات و عـ ــبه مالیـ ــذ محاسـ ــارج و مأخـ خـ

ـــت  ـــا عنای ـــود« و ب ـــد ب ـــزوده نخواه ـــر ارزش اف ـــات ب ـــون مالی قان
بـــه مفـــاد بندهـــای )۱-۱( و )9( نامـــه فـــروق، پرداخت هـــای 
باعـــوض دولـــت بابـــت جبـــران ســـرمایه گذاری و یـــا یارانـــه 
صرفه جویـــی حامل هـــای انـــرژی در رابطـــه بـــا تولیـــد 
ــروش  ــه فـ ــروط بـ ــوز مشـ ــای دوگانه سـ ــه ای خودرهـ کارخانـ
ــی  ــای بنزینـ ــر خودروهـ ــوز( برابـ ــا )دوگانه سـ ــن خودروهـ ایـ

ـــت. ـــده اس ـــا ش ـــد آنه همانن
ــال عرضــه کاال  ــور در قب ــای مذک ــون پرداخت ه ــن چ بنابرای
ــار در دوره  ــش اعتب ــرد، پذی ــورت می پذی ــات ص ــه خدم و ارائ
بازپرداخــت ســرمایه گذاری مزبــور بــه خودروســازان بــر اســاس 
ــت  ــزوده )رعای ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی ــاده )۱7( قان ــاد م مف
ــوص  ــورخ ۱2/۱۱/۱3۸۸ در خص ــنامه 2۸۰۰۴ م ــد )۴( بخش بن
ــت  ــت باب ــی باب ــوارض پرداخت ــات و ع تخصیــص و تســهیم مالی
خریــد کاال و خدمــات )نهاده هــا( بــه عنــوان اعتبــار یــا هزینــه( 

ــود.  خواهــد ب
چنانچــه تســهیات مذکــور بــا همیــن فرآینــد )بــدون 
ــاس  ــر اس ــل ب ــای تبدی ــادار به ــش معن ــا کاه ــه ی ــت وج دریاف
ــورد  ــاز م ــز مج ــرای مراک ــاد( ب ــورای اقتص ــای ش ــم اعض تصمی
ــی  ــای نفت ــش فرآورده ه ــش و پخ ــی پاالی ــرکت مل ــد ش تأیی
ــن  ــی موضــوع ای ــای بنزین ــل خودروه ــت تبدی ــی( جه )کارگاه
طــرح )تاکســی، وانــت و مســافربر شــخصی( گاز طبیعــی 
ــره 3  ــاد تبص ــر )مف ــم اخی ــد، حک ــی یاب ــوز اختصاص فشرد ه س
ــود. ــد ب ــاری خواه ــز ج ــان نی ــورد آن ــون( در م ــاده )۱7( قان م

دوگانه سوز شدن تاکسی و وانت از مالیات معاف شد 

مفقودی
کارت هوشمندکامیون کشنده اینترناش 

به شماره راهنمایی 
ایران۴۲ ۱۹8 ع۴۷ و به 

شماره هوشمند ۴۲۶۵۳۲8
مفقود گردیده و ساقط از اعتبار می باشد.



شنبه 03 اسفند ماه 98- سال ششم - شماره 681 5روزنامه سراسری عجب شیر   جامعه
سخنگوی دولت:

 ستاد پیشگیری 
و مقابله با کرونا تشکیل شد 

ــت از تشــکیل ســتاد پیشــگیری  ســخنگوی دول
ــا  ــت ب ــت: دول ــر داد و گف ــا خب ــا کرون ــه ب و مقابل
ــا تمــام تــوان همــه اقدامــات  حساســیت کامــل و ب

ــد داد.  ــام خواه الزم را انج
ــه  ــی  در صفح ــی ربیع ــا، عل ــزارش ایرن ــه گ ب
کاربــری خــود در توئیتــر نوشــت: براســاس دســتور 
رییس جمهــور ســتاد پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونــا 
در وزارت بهداشــت بــا حضــور وزرای بهداشــت، 
میــراث  کشــور،  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان 
و  راه  دســتی،  صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی، 
شهرســازی، ســخنگوی دولــت و نماینــده ســتادکل 

نیروهــای مســلح تشــکیل می شــود.
ــتگاه  ــه دس ــرکت بقی ــت از ش ــن توئی  وی در ای
ــر  ــه ضــرورت خب ــا ب ــی در جلســات بن ــای اجرای ه
داد و تصریــح کــرد: دولــت از ابتــدای شــیوع کرونــا 
ــی و  ــوع را بررس ــه موض ــد جلس ــن، در چن در چی
وزارت  و  اتخــاذ  مرزهــا  در  تصمیمــات مقتضــی 
ــد  ــوع را رص ــام موض ــیت تم ــا حساس ــت ب بهداش
و اقدامــات الزم را انجــام داده بــود. اکنــون کــه 
عایمــی مشــاهده شــد نیازمنــد اقدامــات جامع تــر 

ــتیم.  ــهروندان هس ــه ش ــکاری هم و هم
دولــت بــا حساســیت کامــل و بــا تمام تــوان همه 
ــان  ــد داد. از هموطن ــام خواه ــات الزم را انج اقدام
ــای وزارت  ــه توصیه ه ــه ب ــکاری و توج ــار هم انتظ

بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی مــی رود.
وزارت بهداشـت، درمـان وآمـوزش پزشـکی اعام 
کـرد دو نفـر در قـم بـه علـت ابتا بـه ویـروس کرونا 
و  مـدارس  همـه  دلیـل  همیـن  بـه  باختنـد.  جـان 
دانشـگاه هـای قـم امـروز تعطیل اعام شـده اسـت.

اعالم دالیل رد متقاضیان
 طرح مسکن ملی 

معاونت مسـکن و سـاختمان در اطاعیه ای اعام 
کـرد: متقاضیانـی کـه بـه نتیجـه پاالیـش ثبـت  نـام 
خـود اعتراض دارنـد، از اول اسـفندماه 9۸ با مراجعه 
بـه سـامانه طـرح اقـدام ملـی از عـدم تائیـد شـرایط 

خـود مطلع شـوند. 
بـه گزارش تسـنیم، معاونت مسـکن و سـاختمان 
در اطاعیـه ای اعـام کـرد: متقاضیانـی که شـرایط 
آن هـا جهـت ثبـت  نـام در طـرح اقـدام ملی مسـکن 
تائیـد شـده اسـت، در صورتی کـه تمایل بـه انصراف 
در ایـن مرحلـه از طـرح را دارنـد، می تواننـد از اواخر 
هفته اول اسـفند ماه بـا ورود کد رهگیری در سـامانه 
tem.mrud.ir نسـبت بـه ثبت انصـراف خود اقدام 

. کنند
معاونـت،  ایـن  اعـام  اسـاس  بـر  همچنیـن 
متقاضیـان طـرح اقـدام ملـی کـه نسـبت بـه نتیجه 
پاالیـش ثبـت  نام خـود اعتـراض دارنـد، می توانند از 
تاریـخ اول اسـفندماه 9۸ بـا مراجعه به سـامانه طرح 
اقـدام ملـی و ورود کـد رهگیـری از دلیل عـدم تائید 
شـرایط خـود مطلـع شـوند و در صـورت اعتـراض به 
نتیجـه پاالیـش، از اواخـر هفتـه اول اسـفند ماه 9۸، 
tem.mrud. نسـبت بـه درج اعتـراض در سـامانه

ir اقـدام کننـد.

تابلوهای بزرگراهی پایتخت
 »نو« شدند

معـاون فنـی و مهندسـی سـازمان حمـل و نقـل 
ترافیک شـهرداری تهران از تعویـض تمامی تابلوهای 

راهنمـای مسـیر بزرگراه هـای تهران خبـر داد. 
بـه گزارش ایسـنا، وحید سـرلک در مورد وضعیت 
تابلوهـای راهنمـای مسـیر در بزرگراه هـا گفـت: تیم 
هـای مهندسـی و کارشناسـی سـازمان حمـل و نقل 
از مدتـی پیـش بررسـی های میدانی دربـاره وضعیت 

تابلوهـای هدایت مسـیر را آغـاز کردند.
در  اصاحاتـی  و  کمبـود  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
تابلوهـای هدایـت مسـیر بزرگراه ها وجود داشـت که 
نسـبت بـه رفـع آنهـا اقـدام کردیـم، تصریح کـرد: از 
مدتـی پیـش فرآینـد تکمیـل و تعویض تابلوهـا آغاز 
شـده اسـت و در حال حاضر پروسـه اصـاح وضعیت 
تابلوهـای بزرگراه مدرس و صیاد شـیرازی در دسـت 

انجـام اسـت و بـه زودی بـه اتمـام می رسـد.
سـرلک تاکیـد کـرد: براسـاس برنامـه ریزی هـای 
انجـام شـده تـا پایـان سـالجاری، عملیـات تکمیل و 
بزرگراه هـای  تابلوهـای هدایـت مسـیر در  نوسـازی 

پایتخـت بـه اتمـام می رسـد.

نیاز کالن شهرها
 به یکهزار جایگاه جدید »سی.ان.جی«

ــان ســی ان جــی و  ــی کارفرمای ــن صنف ــره انجم ــات مدی ــس هی ریی
صنایــع وابســته گفت:پنــج ســال آینــده تعــداد خودروهــای دوگانــه ســوز 
ــگاه ســی ان جــی  ــزار جای ــا یکه ــد و الزم اســت ت ــدا می کن ــش پی افزای
ــگاه  ــد در کان شــهرها احــداث شــود کــه ســهم تهــران ۱2۰ جای جدی

اســت. 
ــان اینکــه انجمــن صنفــی  ــا بی ــا، اردشــیر دادرس ب ــه گــزارش ایرن ب
ســی ان جــی پیشــنهاد و بســته حمایتــی بــرای افزایــش تعــداد 
جایگاه هــای ســی ان جــی را بــه شــورای گفــت وگــوی دولــت و بخــش 
ــش  ــب افزای ــه تناس ــا ب ــود ت ــی ش ــاش م ــزود: ت ــی داده،  اف خصوص
ــاهد  ــا ش ــد، ت ــعه یاب ــز توس ــی نی ــی ان ج ــای س ــا، جایگاه ه خودروه

ــیم. ــری نباش ــد کیلومت ــای چن ــاد صف ه ایج
ــه در کان شــهرهای کشــور انجــام  ــزود: براســاس آمایشــی ک وی اف
ــده  ــج ســال آین ــد در پن ــگاه جدی ــزار جای ــا یکه ــه ۸۰۰ ت ــاز ب شــده، نی

ــرد. ــرداری قرارگی ــداث و بهره ب ــب، اح ــه نص ــه در برنام ــود دارد ک وج
ــان ســی ان جــی و  ــی کارفرمای ــن صنف ــره انجم ــات مدی ــس هی ریی
صنایــع وابســته پیرامــون مشــکل کمبــود جایگاه هــای ســی ان جــی در 
تهــران و بــه ویــژه مناطــق شــمالی ایــن شــهر بــه دلیــل گرانــی زمیــن 
توضیــح داد: ضــرورت دارد تــا شــهرداری و ســازمان ملــی زمیــن و 
ــی  ــن را جانمای ــادی زمی ــات زی ــک و قطع ــه کم ــن زمین ــکن در ای مس
ــات ضــروری  ــران خدم ــع ته ــد در طــرح جام ــن موضــوع بای ــد و ای کنن

ــه شــود. در نظــر گرفت
وی نیــاز تهــران بــه جایگاه هــای جدیــد تــا پنــج ســال آینــده را ۱۰۰ 
تــا ۱2۰ جایــگاه عنــوان کــرد و افــزود: میانگیــن در هــر منطقــه شــهری،  
ــدازی یکهــزار  ــا ســاخت و راه ان ــد نیــاز اســت و  ب ــگاه جدی ــه پنــج جای ب
ــای س ان  ــت جایگاه ه ــد در کان شــهرهای کشــور،  ظرفی ــگاه جدی جای
ــرده و از ۴۰  ــدا ک ــش پی ــب در روز افزای ــر مکع ــون مت ــی، ۱۰ میلی ج

ــر مکعــب می رســد. ــون مت ــه 5۰ میلی ــر مکعــب ب ــون مت میلی
ــون و  ــک میلی ــت ی ــرار اس ــاد،  ق ــورای اقتص ــه ش ــاس مصوب ــر اس ب
ــا و  ــا،  ون ه ــت باره ــامل وان ــی ش ــودروی عموم ــتگاه خ ــزار دس ۴۶۰ ه
ــی  ــن مذاکرات ــوند، همچنی ــوز ش ــه س ــوض دوگان ــا وام باع تاکســی ها ب
ــازی در  ــوز س ــرای گازس ــخصی ب ــای ش ــه خودروه ــای وام ب ــرای اعط ب

ــت. ــان اس جری
بــا توجــه بــه ایــن اقدامــات بــه نظــر می رســد،  مصــرف ســی ان جــی 
ــت  ــه ثب ــده ب ــال های آین ــی را در س ــر مکعب ــون مت ــدی ۱۰ میلی ، رش

خواهــد رســاند.

۶5 هزار تن سیب و پرتقال شب عید 
در بازار توزیع می شود

معــاون مدیــر کل دفتــر برنامــه ریــزی، تامیــن، توزیــع و تنظیــم بــازار 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: ۶5 هــزار تــن ســیب و پرتقــال 
ــازار  ــم ب ــتاد تنظی ــت مصــوب س ــه قیم ــد در ســطح کشــور ب شــب عی

ــود.  ــع می ش توزی
بــه گــزارش ایرنــا، صدیــف بیــک زاده در جلســه ســتاد تنظیــم بــازار 
ــده  ــزی ش ــه ری ــال برنام ــن پرتق ــزار ت ــزود: از 3۰ ه ــن، اف ــتان قزوی اس
بــرای توزیــع در بــازار، هــم اکنــون 2۴ هــزار تــن پرتقــال بــه اســتان های 

مقصــد منتقــل شــده اســت.
ــن،  ــامل روغ ــای اساســی ش ــن کااله ــزار ت ــرد: 2۱۰ ه ــه ک وی اضاف
ــازار  ــام ب ــج، گوشــت، مــرغ، شــکر و ... جهــت تامیــن و پشــتیبانی ای برن
پایانــی ســال پیــش بینــی شــده اســت کــه بــا تصویــب کارگــروه ســتاد 

ــازار توزیــع آنهــا آغــاز خواهــد شــد. تنظیــم ب
ــزار  ــازار برگ ــم ب ــتاد تنظی ــه س ــون 7۸ جلس ــت: تاکن ــک زاده گف بی

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــد و م ــازار رص ــایل ب ــده و مس ش
مدیــر پــروژه طــرح خریــد و ذخیــره ســازی میــوه ایــام پایانــی ســال 
ــم  ــرای تنظی ــا ب ــام تاش ه ــزود:  تم ــدن و تجــارت اف ــت، مع وزات صنع
ــی  ــد تمام ــی ســال انجــام شــده اســت و بای ــام پایان ــازار کشــور در ای ب
ــو  ــه نح ــده ب ــی ش ــش بین ــای پی ــه میوه ه ــد ک ــت کنن ــووالن دق مس

ــع شــود. ــردم توزی ــان م ــوب می مطل
وی بــا بیــان اینکــه امســال شــکل عرضــه پرتقــال متفــاوت بــوده و در 
قالــب نایلــون پیــج عرضــه می شــود، افزود:ایــن روش، قابلیــت مانــدگاری 
پرتقــال را بــاال بــرده و افــت کمتــری را از ایــن محصــول در پــی خواهــد 

داشت.
ـــرح  ـــن ط ـــای ای ـــرر و زیان ه ـــی ض ـــرد:  تمام ـــه ک ـــک زاده اضاف  بی
ـــه  ـــوادث غیرمترقب ـــی از ح ـــروز برخ ـــی ب ـــت ول ـــده اس ـــی ش ـــش بین پی
ماننـــد بیماری هـــا و ...ممکـــن اســـت تنظیـــم بـــازار را تحـــت تاثیـــر 

ـــد. ـــرار ده ق
وی افــزود: کل میــوه ذخیــره ســازی شــده تنظیــم بــازار، یــک درصــد 
ــرای  ــای الزم ب ــه ریزی ه ــی برنام ــد تمام ــت و بای ــور اس ــد کش کل تولی

ــازار صــورت گیــرد. توزیــع دقیــق و مطلــوب آنهــا در ســطح ب
بیــک زاده گفــت: هــدف اصلــی دولــت در ایــن طــرح، افزایــش رفــاه 
ــا  ــل میوه ه ــتان ها در تحوی ــد اس ــت و بای ــی اس ــده داخل ــرف کنن مص
دقــت بیشــتری داشــته باشــند تــا محصــوالت بــا ضایعــات کمتــری بــه 

دســت مشــتری برســد.
ایــن مســوول گفــت: وزارت صمــت بــه دنبــال آن اســت کــه بــا برنامــه 
ــگاه  ــزاری نمایش ــق برگ ــه از طری ــطح عرض ــش س ــت افزای ــزی جه ری
ــازار  ــره ای و... ب ــروش زنجی ــنواره ف ــوق العاده،جش ــای ف بهاره،فروش ه
ــه  ــردم ب ــی م ــود در دسترس ــکات موج ــرده و مش ــم ک ــور را تنظی کش

ــد. ــع نمای ــای اساســی را مرتف ــواع کااله ان

دبیـــر دبیرخانـــه دائمـــی منـــع تبعیـــض 
ــونت  ــت: خشـ ــان گفـ ــه زنـ ــونت علیـ و خشـ
ــی  ــی و جهانـ ــده اجتماعـ ــان پدیـ ــه زنـ علیـ
ــار  ــورد و رفتـ ــه برخـ ــه در نتیجـ ــت کـ اسـ
نابرابـــر قانـــون و اذهـــان مـــردم در مواجهـــه 
ـــد.  ـــی ده ـــانی رخ م ـــی و انس ـــوق اساس ـــا حق ب
خشـــونت علیـــه زنـــان هماننـــد ســـرطانی اســـت 
ـــن  ـــه همی ـــد. ب ـــی کن ـــد م ـــه را تهدی ـــه جامع ک
ـــی  ـــی مل ـــه عزم ـــا آن ب ـــه ب ـــرای مقابل ـــل ب دلی
ـــه  ـــراد جامع ـــا اف ـــت ت ـــاز اس ـــی نی ـــن الملل و بی
ـــادل  ـــده و متع ـــل آگاه ش ـــن معض ـــر ای از خط

رفتـــار نماینـــد.
ـــیون  ـــابق کمس ـــت س ـــادی، ریاس ـــزان عب خ
بانـــوان و دبیـــر فعلـــی دبیرخانـــه، درگفتگـــو 
ــون  ــیر گفـــت: کانـ ــه عجـــب شـ ــا روزنامـ بـ
هـــای وکای دادگســـتری، بـــه عنـــوان یـــک 
ـــض  ـــا و نب ـــم بین ـــی، چش ـــای مدن ـــاد دیرپ نه
حیـــات بخـــش مـــردم در عرصـــه عمومـــی، 
ـــی  ـــاق مدن ـــت و اخ ـــال مدنی ـــه دنب ـــواره ب هم
ــئله آگاه  ــر مسـ ــتا بـ ــن راسـ ــوده و در ایـ بـ
ـــود  ـــس وج ـــل و  نف ـــهروندان از عل ـــاختن ش س
انـــواع خشـــونت هـــای گذشـــته بـــر زنـــان 
ـــی  ـــای آت ـــونت ه ـــگی از خش ـــدف پیش ـــا ه ب

تاکیـــد دارنـــد. 
ـــش وکا در  ـــر نق ـــد ب ـــا تاکی ـــه ب وی در ادام
ـــرد: وکای دادگســـتری  ـــان ک ـــده اذع ـــن پدی ای
بـــه جهـــت ارائـــه خدمـــات حقوقـــی و 
ـــک  ـــه، از نزدی ـــردم جامع ـــاد م ـــه آح ـــی ب عموم
ـــه  ـــض و خشـــونت علی ـــده تبعی ـــان پدی در جری
ــال و  ــه انتقـ ــواره دغدغـ ــوده و همـ ــان بـ زنـ
ـــع  ـــاح و وض ـــان در اص ـــات زن ـــت مطالب هدای
قوانیـــن حمایتـــی بـــه حاکمیـــت را دارنـــد و 
ـــه  ـــل ب ـــت نی ـــت جه ـــن اس ـــه مبره ـــان ک آنچن

یـــک جامعـــه پیشـــرفته و عـــاری از تنـــش، 
ـــه  ـــض علی ـــونت و تبعی ـــال خش ـــز از اعم پرهی
ــور،  ــت کشـ ــی از جمعیـ ــی نیمـ ــان یعنـ زنـ

ـــت.  ـــروری اس امـــری ض
همچنیـــن عبـــادی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه 
ـــتا  ـــن راس ـــم در ای ـــون وکای دادگســـتری ه کان
بـــا درک ایـــن نکتـــه کـــه تصویـــب قوانیـــن 
حمایتـــی بـــدون دانـــش و آگاهـــی از مبانـــی 
وجـــود خشـــونت و تبعیـــض علیـــه زنـــان در 
جامعـــه و توســـعه فرهنگـــی، تاثیـــر و نفـــوذ 

ـــرای  ـــده اج ـــزود: ای ـــد داشـــت اف ـــی نخواه آنچنان
ـــه  ـــونت علی ـــض و خش ـــع تبعی ـــی من ـــه مل برنام
زنـــان، در جلســـه شـــورای اجرایـــی اتحادیـــه 
ـــران  ـــتری ای ـــای وکای دادگس ـــری کانونه سراس
ـــورد  ـــر م ـــن ام ـــه ای ـــد ک ـــرح ش ـــکودا( مط )اس
ـــد.  ـــع گردی ـــورا واق ـــت آن ش ـــتقبال و حمای اس
ـــرر  ـــکودا مق ـــی اس ـــورای اجرای ـــن در ش همچنی
شـــد دبیرخانـــه دائمـــی برنامـــه ملـــی منـــع 
خشـــونت علیـــه زنـــان ضمـــن وابســـتگی بـــه 
ـــردد  اســـکودا، در آذربایجـــان شـــرقی تشـــکیل گ
ـــه  و ســـاز و کار تشـــکیل و فعالیـــت ایـــن دبیرخان
ـــورت  ـــا مش ـــرم و ب ـــون محت ـــده آن کان ـــه عه ب

ـــود.  ـــن ش ـــا تعیی ـــون ه ـــایر کان س
ـــش  ـــان، افزای ـــه در پای ـــن دبیرخان ـــر ای دبی
ــای  ســـطح آگاهـــی عمومـــی و آمـــوزش هـ
ـــول  ـــر و تح ـــه، تغیی ـــن زمین ـــی در ای اختصاص
و توســـعه فرهنگـــی در حـــوزه پیشـــگیری از 
ــرانجام تـــاش  ــان و سـ ــه زنـ ــونت علیـ خشـ
ــز و  ــض آمیـ ــن تبعیـ ــاح قوانیـ ــرای اصـ بـ
تصویـــب قوانیـــن حمایتـــی از حقـــوق زنـــان 
ـــه  ـــرد ک ـــوان ک ـــه عن ـــن مجموع ـــداف ای را اه
ـــی  ـــت تمام ـــا حمای ـــداف ب ـــن اه ـــه ای در ادام

ارگان هـــا بـــه وقـــوع خواهـــد پیوســـت.

فرمانــده انتظامــی اســتان از توقیــف یــک دســتگاه اتوبــوس و 
ــه ارزش بیــش از 5  کشــف 33۸ دســتگاه کارت خــوان قاچــاق ب
میلیــارد و 7۰۰ میلیــون ریــال در شهرســتان ســروآباد خبــر داد. 
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، ســـردار علـــی 

آزادی فرمانـــده انتظامـــی اســـتان کردســـتان گفـــت: در 
ــوران ایســـت  ــاق کاال، مامـ ــا قاچـ ــارزه بـ ــرح مبـ ــرای طـ اجـ
کنتـــرل  حیـــن  ســـروآباد  کریمـــی  شـــهید  بازرســـی  و 
خودرو هـــای عبـــوری بـــه یـــک دســـتگاه اتوبـــوس مشـــکوک 

و آن را متوقـــف کردنـــد.
او افــزود: بــا هماهنگــی قضائــی در بازرســی از اتوبــوس مــورد 
ــف  ــوز کش ــد مج ــی فاق ــوان خارج ــتگاه کارت خ ــر 33۸ دس نظ

شــد.
ــر  ــک نف ــه ی ــن رابط ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــردارآزادی ب س
ــان ارزش  ــرد: کارشناس ــان ک ــر نش ــت، خاط ــده اس ــتگیر ش دس

ــون  ــارد و 7۰۰ میلی ــش از 5 میلی ــده را بی ــف ش ــای کش کاال ه
ــد. ــرآورد کردن ــال ب ری

فرمانــده انتظامــی اســتان کردســتان در پایــان بــا اشــاره اینکــه 
ــت:  ــد، گف ــاح ش ــع ذیص ــل مراج ــده تحوی ــف ش ــه کش محمول
ــا قاچــاق کاال در اولویــت کاری پلیــس اســت و نیــروی  مبــارزه ب

ــد. ــه می کن ــده شــوم مقابل ــن پدی ــا ای ــا قاطعیــت ب انتظامــی ب

برنامه ملی منع تبعیض و خشونت علیه زنان
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ــه  ــت و اینک ــه فعالی ــورد زمین ــروع، درم ــرای ش ب
ــت  ــرده صحب ــروع ک ــا ش ــه و از کج ــه چگون مهردان

ــد. بفرمائی
از ســال۱3۸۰ بــا بهره گیــری از خــط تولیــد کامــا پیشــرفته 
ــن در اســتان  ــزار ت ــد ســاالنه ده ه ــت تولی ــا ظرفی ــی و ب اروپای
ــم  ــم و ه ــرده ای ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــرقی فعالی ــان ش آذربایج
اکنــون بــا توجــه بــه بهبــود روزافــزون کیفیــت و افزایــش تنــوع 
محصــوالت تولیــدی ظرفیــت تولیدیمــان بــه بیــش از ۱5۰ هــزار 

تــن در ســال افزایــش یافتــه اســت.

عملکــرد شــرکت تولیــدی بازرگانــی آرمیــن تجــارت 
آیدیــن مهــر را در طــی مــدت فعالیــت خــود، چگونــه 

ارزیابــی مــی کنیــد؟
وضعیــت کمــی و کیفــی شــرکت در زمینــه تولیــد بــه دالیــل 
متعــددی افزایــش چشــمگیری داشــته کــه مــی تــوان بــه علــل 

زیــر اشــاره کــرد:
ــد،  ــط تولی ــش خ ــا افزای ــد ب ــی تولی ــش کم ــث افزای در بح
تجهیــزات و مــدرن کــردن دســتگاه آالت و همچنیــن بــا 
ــیفت  ــش ش ــص و  افزای ــاغل و کادر متخص ــروی ش ــش نی افزای

ــت. ــرده اس ــدا ک ــش پی ــه افزای ــد کارخان ــزان تولی کاری می
در حــوزه افزایــش کیفــی محصــوالت مهردانــه بــا بکارگیــری 
متخصیصــن مرتبــط بــا رشــته دامپــروری و دامپزشــکی و 
ــی  ــعه کیف ــر توس ــی ب ــاغل دلیل ــای ش ــی نیروه ــوان گرای ج
محصــوالت شــده و همچنیــن افزایــش تنــوع محصــوالت و اخــذ 
اســتانداردهای مربوطــه از جملــه ایزوهــا و ... و توســعه و تجهیــز 
واحــد کنتــرل کیفــی و آزمایشــگاه هــای مربوطــه و راه انــدازی 
واحــد خدمــات پــس از فــروش توســط دکتریــن و متخصصیــن 
مــدرک phd  دالیلــی اســت از افزایــش کیفــی محصــوالت 

ــه. مهردان
همچنیــن بــا ایجــاد معاونــت بازرگانــی مجــزا و توســعه واحــد 
بازرگانــی شــرکت توانســته ایــم در راســتای تامیــن نهــاده هــای 
ــده  ــام ش ــت تم ــطه، قیم ــدون واس ــد ب ــا خری ــت و ب ــا کیفی ب
ــت  ــه قیم ــث ارائ ــا باع ــش و متعاقب ــی را کاه ــای دام ــاده ه نه

ــرای محصــوالت خــود شــویم. رقابتــی ب

ــت  ــا کیفی ــول ب ــد محص ــبب تولی ــی س ــه عامل چ
ــش  ــور را پوش ــاط کش ــدام نق ــت و ک ــده اس ــی ش ایران

ــد؟ ــی دهی م
ــتانداردهای  ــه اس ــر پای ــدی ب ــوالت تولی ــیون محص فرموالس
روز جهانــی و بــا در نظــر گرفتــن نیازهــای منطقــه ای )لــوکال( 
ــال  ــی و اعم ــتریان و بررس ــورد مش ــری بازخ ــی و پیگی و اقلیم
نظــرات مشــتریان در سیســتم فرموالســیون محصــوالت تولیــدی 
شــرکت آرمیــن تجــارت آیدیــن مهــر و همچنیــن آمــوزش نحــوه 
ــتفاده  ــتریان و اس ــای مش ــارم ه ــت ف ــح و مدیری ــرف صحی مص
ــتای  ــی( در راس ــان داروی ــک )گیاه ــای  فیتوژنی ــی ه از افزودن
افزایــش کیفیــت و ســالم ســازی محصــول دام آمــاده و نتیجتــا 
حصــول مــرغ ســالم و ســامت غذایــی جامعــه عامــل موفقیــت 

ــا کیفیــت ماســت. و تولیــد محصــول ب
ــون  ــم اکن ــز ه ــور نی ــای کش ــتان ه ــش اس ــا پوش ــه ب در رابط
محصوالتمــان اســتان هــای آذربایجــان شــرقی، آذربایجــان غربــی، 
اردبیــل، کردســتان، زنجــان، گیــان و قزویــن را پوشــش مــی دهــد.

آیــا محصــوالت تولیــد شــده تــوان رقابــت در ســطح 
بیــن المللــی را دارد؟

ــی محصــوالت  ــن الملل ــت بی ــوان رقاب ــود ت ــن وج ــه،  ضم بل
مهردانــه، شــرکت دائمــا در حــال توســعه تــوان کمــی و کیفــی 

ــود را  ــی خ ــن الملل ــری بی ــت پذی ــدرت رقاب ــا ق ــد ت ــی باش م
ــتریان  ــرر مش ــت مک ــتا درخواس ــن راس ــد. در همی ــظ نمای حف
ــه  ــا توجــه ب ــه وجــود دارد کــه ب خارجــی از محصــوالت مهردان
ــورت  ــی ص ــادرات فعالیت ــه ص ــا در زمین ــور فع ــتراتژی کش اس

ــرد. نمــی گی

از اهــداف شــرکت صحبــت بفرمائیــد، چشــم اندازتان 
بــرای ســال هــای آتــی چگونه اســت؟

ــا توجــه بــه افزایــش رضایــت منــدی مشــتریان و افزایــش  ب
تقاضــای خریــد محصــوالت مهردانــه در جهــت افزایــش تولیــد 
ــر در حــال احــداث  ــروش پاییــن ت ــر و قیمــت ف و کیفیــت بهت
بزرگتریــن و مــدرن تریــن کارخانــه خــوراک دام و طیــور کشــور 
بــا خــط تولیــد مبتنــی بــر تکنولــوژی اروپایــی هســتیم تــا هــم 
نیــاز مصــرف بازارهــای منطقــه ای و فــرا منطقــه ای را تامیــن 
کــرده و هــم در راســتای تولیــد محصــوالت بــا کیفیــت عالــی و 

صادراتــی قــدم هــای بزرگــی برداریــم.
در نظــر داریــم بــا ایجــاد یکــی از بزرگتریــن زنجیره هــای تولید 
محصــوالت کشــاورزی اســتراتژیک و راهبــردی در تامیــن امنیــت 

غذایــی کشــور و منطقــه ســهم بســزایی داشــته باشــیم.

آیــا برنامــه ای در جهــت توســعه و گســترش فعالیــت 
ــادرات  ــور و ص ــطح کش ــه در س ــدی مهردان ــروه تولی گ
نهــاده هــای دامــی داخلــی بــه ســایر کشــور هــا را در 

نظــر داریــد؟
ــورت  ــه ص ــان را ب ــی م ــای آت ــه ه ــم برنام ــر بخواه ــه اگ بل

ــود: ــد ب ــر خواه ــرح زی ــه ش ــم ب ــرح کن ــه مط ــازمان یافت س
توسعه و به روز کردن کارخانه فعلی مهردانه،

احداث کارخانه جدید،
تحقیق و توسعه )R&D( در مورد تولید محصوالت خاص،

اخذ گواهی ها و استاندارد های اوراسیا و بین المللی،
توسعه ارتباط با دانشگاه های معتبر

و تولید محصول دان سبز برای مرغداران سبز.

ــا چــه  ــد و صــادرات ب ــه تولی در همیــن راســتا و در زمین
محدودیــت هایــی روبــرو هســتیم و بــرای حل این مشــکالت 

چــه پیشــنهادی داریــد؟
بــه علــت اینکــه اکثــر نهــاده هــای خــام دامــی بــا ارز دولتــی 
وارد کشــور مــی شــود و اســتراتژی دولــت در ممنوعیــت صادرات 
دان آمــاده دام و طیــور مــی باشــد و همچنیــن عــدم ثبــات بــازار 
ــرژی خــود را در  ــی فعــا شــرکت تمــام ان ارز و قوانیــن صادرات

جهــت بــازار هــای داخلــی متمرکــز کــرده اســت.

ــه  ــا فعالیــت کارخانــه مهردانــه بــرای چنــد نفــر ب ب
صــورت مســتقیم کار آفرینــی شــده اســت؟

ــه صــورت مســتقیم  ــر ب ــرای ۱۰۰ نف ــون حــدودا ب ــم اکن ه
ــا اجــرای پــروژه  اشــتغال زایــی صــورت پذیرفتــه و همچنیــن ب
ــن  ــی ای ــت اشــتغال زای ــد ظرفی ــاری خداون ــه ی ــی و ب ــای آت ه

ــر خواهــد شــد. ــن براب شــرکت چندی

اصلــی تریــن عامــل موفقیــت و در دســت گرفتن بــازار 
توســط محصــول شــما چــه چیزی اســت؟

اصلــی تریــن عامــل موفقیــت مهردانه کیفیــت بــاالی محصوالت 
و ثبــات آن اســت، رعایــت اســتاندارد هــای تغذیــه در کنــار قیمــت 
رقابــت پذیــری و پشــتیبانی مســتمر از محصــوالت تولیــدی باعــث 
رشــد روزافــزون رضایــت منــدی مشــتریان این شــرکت شــده اســت.

ــد،  ــان نش ــه بی ــت ک ــی هس ــر مطلب ــا اگ در انته
بفرمائیــد.

بــا همــت و تــاش همــه همــکاران و  ایــن شــرکت 
پرســنل زحمــت کــش کارخانــه و بــا ســرمایه گــذاری آقــای 
ــد  ــیب تولی ــراز و نش ــاده پرف ــدم در ج ــادمهر، ق ــس ش یون
گذاشــته اســت کــه امیدواریــم بــا همــکاری و همیــاری 
ــرمنزل  ــه س ــاده، ب ــن ج ــازی ای ــر در هموارس ــئولین ام مس

ــیم. ــود برس مقص

در مصاحبه اختصاصی با مدیرعامل کارخانه خوراک دام و طیور مهردانه مطرح شد:

بزرگترین و مدرن ترین کارخانه خوراک دام و طیور 
کشور را احداث می کنیم سید حسین زینالی

جبــران عقــب ماندگــی و دســتیابی بــه توســعه پایــدار، نیازمنــد ســرمایه گــذاری بــرای بهــره جویــی از مزیــت هــای 
نســبی و توانایــی هــای بالقــوه اقتصــادی اســت، در نظــام اقتصــادی توســعه یافتــه صاحبــان فکــر و ایــده از عوامــل 
اصلــی توســعه پایــدار محســوب گردیــده و رشــد اقتصــادی از اساســی تریــن سیاســت هــای کالن هــر کشــور و علــی 

الخصــوص از دغدغــه هــای اساســی کشــور مــا بــه ویــژه در دهــه ی اخیــر بــوده اســت.
ــاد  ــده اقتص ــور پیش برن ــل از آن، موت ــزوده حاص ــی و ارزش اف ــه کارآفرین ــد ک ــن پذیرفته ان ــر محققی ــروزه اکث ام
کشــورها اســت و در واقــع یکــی از راه هــای گــذر از اقتصــاد دولتــی بــه اقتصــاد آزاد، ایجــاد شــرایط کارآفرینــی مــی باشــد 
و بــه همیــن دلیــل اســت کــه اغلــب کشــورها بــرای تولیــد ثــروت، توســعه تکنولــوژی و اشــتغال مولــد بــه مقولــه 
کارآفرینــی روی آورده انــد. کارآفرینــی نقــش ویــژه ای در رشــد و توســعه اقتصــادی، رقابــت ســازنده، اشــتغال زایی پایــدار، 
توســعه عدالــت اقتصــادی، کاهــش فقــر، تولیــد ثــروت ملــی و حــل مشــکالت جامعــه، دولــت و بخــش عمومــی دارد که 

در همیــن راســتا بــه ســراغ یکــی از موفــق تریــن تولیــد کننــده هــای شــمالغرب کشــور رفتــه ایــم.
کارخانــه خــوراک دام و طیــور مهردانــه در ســال ۱۳۸۰ بــا بهره گیــری از خــط تولیــد کامــال پیشــرفته و بــا ظرفیــت 
تولیــد ســاالنه ده هــزار تــن در اســتان آذربایجــان شــرقی فعالیــت خــود را آغــاز کــرد و هــم اکنــون بــا توجــه بــه بهبــود 
روزافــزون کیفیــت و افزایــش تنــوع محصــوالت تولیــدی ظرفیــت تولیــد خــود را بــه بیــش از ۱5۰ هــزار تــن در ســال 

افزایــش داده اســت.
بــا توجــه بــه افزایــش رضایــت منــدی مشــتریان و متعاقبــا افزایــش تقاضــای خریــد محصــوالت، شــرکت آرمیــن 
ــا خــط تولیــد  ــه خــوراک دام و طیــور کشــور  را ب ــا بزرگتریــن و مــدرن تریــن کارخان تجــارت آیدیــن مهــر در نظــر دارد ت
مبتنــی بــر تکنولــوژی نویــن احــداث کنــد کــه در همیــن راســتا بــه ســراغ مســعود فیــروزی، مدیــر عامــل ایــن مجموعــه 
رفتــه و گفــت و گــوی صمیمانــه ای را بــا ایشــان انجــام داده ایــم کــه ماحصــل آن تقدیــم مخاطبیــن عزیــز مــی گــردد.

توقیف 338 دستگاه کارت خوان فاقد مجوز در سروآباد 



روزنامه سراسری عجب شیر  شنبه 03 اسفند ماه 98- سال ششم - شماره 681 فرهنگ و هنر۶
آشپزی

چای ماساال

مواد الزم:
چوب دارچین                                       ۱ عدد
هل سـبز                                      7 عدد
دانه فلفل سیاه                         ۱ قاشق غذاخوری
میخـک                                       3 عـدد
آب                                           2 و 2/۱ پیمانه
زنجبیل رنده شده                            2 قاشق غذاخوری
چای سیاه                                 3 قاشق غذاخوری

شیر غیر لبنی )شیر جو، شیر نارگیل و...(
 2 پیمانه

شیرین کننده )استویا، شکر و یا شیره افرا(
 به میزان دلخواه

صدهـا نـوع چـای و دمنـوش در سراسـر دنیـا 
وجـود داره کـه مـا فقط تعـداد محـدودی از اون ها 
رو مـی شناسـیم. از اونجـا که چای نوشـیدنی مورد 
عاقـه ی همـه اسـت، حتما شـما هم دنبـال چای 
و دمنـوش هـای خاص هسـتید تا آن ها را درسـت 
کنیـد و از نوشیدنشـون لـذت ببریـد. شـاید بارهـا 
اسـم چـای ماسـاال رو شـنیده باشـید ولـی ندونید 
دقیقـا چیـه و چطـور درسـت میشـه. چای ماسـاال 
یـه نـوع چـای ادویـه ای و خامـه ایه کـه محبوبیت 
نوعـی  عنـوان  بـه  البتـه  و  داره  هنـد  تـو  زیـادی 
دمنـوش شـناخته میشـه. امـا امـروزه نـه فقـط تو 
هنـد، بلکـه مصرف این نـوع چای تو سراسـر جهان 
زیـاد شـده و همـه از نوشـیدنش لذت می بـرن. در 
واقـع اصلـی ترین تفاوت چای ماسـاال بـا چای های 
دیگـه اینـه که چـای ماسـاال ادویه ایـه  و از ترکیب 
و دم کـردن چنـد نوع مـاده ی اولیه متنوع درسـت 
میشـه. بر خاف تصـور خیلی از افراد، چای ماسـاال 
فقـط بـرای الغری نیسـت. فواید این چـای آن قدر 
زیـاده کـه بـه همـه ی افـراد پیشـنهاد میشـه اون 
رو درسـت کنـن و مرتـب بنوشـن. اگـر بـه دنبـال 
درسـت کردن چای خوشـمزه، آسـون، بدون چربی 
و ادویـه ای هسـتید مـا طـرز تهیـه چـای ماسـاال 
را بـه شـما پیشـنهاد مـی کنیـم. ایـن چـای تند و 
بـه طـور طبیعـی شـیرینه و از تعـداد زیـادی مـاده 
اولیـه تشـکیل شـده که در ادامـه اون هـا رو بهتون 
مـی گیـم. البتـه طـرز تهیه چای ماسـاال تـو بعضی 
دسـتورها بـا هـم متفاوتـه و هـم بـه صـورت گرم و 
هـم بـه صـورت سـرد سـرو میشـه. اگـر بـه دنبـال 
مراقبـت از بدنتـون بـا اسـتفاده از یـک نوشـیدنی 
خاص و خوشـمزه هستید، چای ماسـاال رو از دست 
ندیـد! چـون چـای ماسـاال برای دسـتگاه گـوارش، 
تقویـت دسـتگاه ایمنـی و کاهـش التهابـات بـدن 
خیلـی مفیـده. اگـر سـرما خـورده ایـد حتمـا چای 
ماسـاال بنوشـید چـون گرفتگی سـینوس هـا رو باز 
می کنه و سـردردهای ناشـی از اون و سـینوزیت رو 
از بیـن مـی بـره. بـا مـا همـراه بشـید تا طـرز تهیه 
چـای ماسـاال بـه سـاده تریـن روش رو بهتـون یـاد 
بدیـم تـا از نوشـیدنش لـذت ببریـد و بـه سـامتی 

تـون کمـک کنید:
 

طرز تهیه:
۱- ابتـدا چـوب دارچیـن، هل، دانه هـای فلفل 
سـیاه و میخـک را داخـل ظرفـی محکـم بریزید و 

بـا هـاون بکوبیـد تا خرد شـوند.
2- زنجبیـل هـا را رنده کنید و بـه همراه ادویه 
هـای خرد شـده و آب داخل قابلمـه بریزید و روی 
حـرارت زیـاد قـرار دهید تـا به جـوش بیایـد. بعد 
از جوشـیدن مـواد، کمـی حـرارت را کـم کنیـد و 
بـه مـدت حـدود ۱5 دقیقـه روی  اجـازه دهیـد 
حـرارت متوسـط بماند تـا حجم آن بـه میزان 3/۱ 

کمتر شـود.
3- چای سـیاه و شـیر غیر لبنی را به مواد اضافه 
کنیـد، مقـدار حـرارت را کـم کنید و اجـازه دهید به 
مـدت حدود 5 دقیقه به همراه سـایر مواد بجوشـند. 
سـپس حـرارت را خاموش کنیـد و اجـازه دهید این 

چـای چند دقیقه دم بکشـد و غلیط شـود. 
۴- قبـل از سـرو چـای ماسـاال، آن را داخـل توری 
بریزیـد و مـواد را فشـار دهیـد تـا عصـاره ی آن ها به 
خوبی خارج شـود و چای غلیط شـود. سـپس شیرین 
کننـده هـای مـورد نظـر )ترجیحا اسـتویا( را بـه این 

چـای اضافـه کنید و از نوشـیدن آن لـذت ببرید.
 

نکات کلیدی:
- بـرای خـرد کـردن ادویـه هـا مـی توانیـد به 
جـای هـاون از تـه یـک قابلمـه سـنگین اسـتفاده 
و  کـردن  پـودر  هـدف  کـه  کنیـد  دقـت  کنیـد. 
آسـیاب کـردن ادویـه ها نیسـت! می توانیـد ادویه 
هـای چـای ماسـاال را خـرد کنیـد و داخل شیشـه 
بریزیـد تـا آن را آمـاده داشـته باشـید و فقـط بـا 
ریختـن آب جـوش، شـیر، چـای سـیاه و شـیرین 
کننـده داخـل آن، به سـرعت چای را آمـاده کنید.

تنـد زنجبیـل  از طرفدارهـای مـزه ی  اگـر   -
بـرای چـای نیسـتید، مـی توانیـد بـه جـای رنـده 
کـردن زنجبیـل آن هـا را برش بزنیـد و خرد کنید 

تـا طعـم آن را کمتـر و مایـم تـر کنیـد.
- مـی توانیـد بـرای آسـان تـر شـدن کار، از 

اسـتفاده کنیـد. چـای سـیاه کیسـه ای 
- انتخـاب مواد اولیه ی چای ماسـاال تا حدودی 
اختیـاری اسـت. مثـا می توانیـد به دلخـواه از جوز 

هنـدی و رازیانـه در این چای نیز اسـتفاده کنید.
- اگر طرفدار نوشـیدن چای سـرد هسـتید، در 
صـورت تمایـل مـی توانید ایـن چای را بـه صورت 

سـرد نیز بنوشید.
- باقـی مانـده ی چـای ماسـاال را دور نریزیـد! می 
توانیـد این چای را به مـدت ۴ روز در یخچال نگهداری 
کنیـد. آن را داخـل شـیرجوش یـا قابلمـه ای کوچک 

بریزیـد و مجـددا روی گاز قـرار دهـد تا گرم شـود.
منبع: ایران کوک

معاون زیرساخت دانشگاه خبر داد:
حمایت 25 تا ۱۰۰ میلیون تومانی دانشگاه 
علوم پزشکی مجازی از ایده های خالقانه

معـــاون زیرســـاخت دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی مجـــازی از تصویـــب 
ـــر داد  ـــه خب ـــای خاقان ـــت از ایده ه ـــور حمای ـــه منظ ـــال« ب ـــه »ایب برنام
ـــون  ـــا ۱۰۰ میلی ـــی 25 ت ـــت مال ـــاده حمای ـــگاه آم ـــن دانش ـــت: ای و گف

تومانـــی از ایده هـــای خاقانـــه اســـت. 
ـــن  ـــان ای ـــن بی ـــدی، ضم ـــن محم ـــر آیی ـــنا، دکت ـــزارش ایس ـــه گ  ب
ـــت:  ـــرد و گف ـــاره ک ـــال اش ـــه ایب ـــزاری برنام ـــات برگ ـــه جزئی ـــب ب مطل
ــف  ــمت های مختلـ ــددی از قسـ ــت های متعـ ــگاه درخواسـ ــن دانشـ ایـ
وزارت بهداشـــت و صاحبـــان ایـــده در ســـطح جامعـــه و دانشـــگاه های 
ـــید  ـــه رس ـــن نتیج ـــه ای ـــت ب ـــه در نهای ـــت ک ـــته اس ـــکی داش ـــوم پزش عل
کـــه ایده هـــای خاصـــی کـــه فناورانـــه بـــود را مـــورد حمایـــت قـــرار 
بدهـــد. البتـــه دانشـــگاه از لحـــاظ قانونـــی هیـــچ وظایفـــی در برابـــر 
ــا در بررســـی های خـــود بـــه  ــا را نـــدارد امـ حمایـــت از ایـــن ایده هـ
ـــن  ـــت از ای ـــرای حمای ـــازوکار ب ـــن س ـــه بهتری ـــیدیم ک ـــوع رس ـــن موض ای

ــت. ــتاب دهنده اسـ ــک شـ ــدازی یـ ــا راه انـ ایده هـ
ــرای  ــوال بـ ــده معمـ ــتاب دهنـ ــرد: شـ ــح کـ ــه تصریـ وی در ادامـ
ـــاد  ـــان ایج ـــش بنی ـــن و دان ـــای نوی ـــب و کاره ـــا و کس ـــت از ایده ه حمای
ـــوم پزشـــکی  ـــده دانشـــگاه عل ـــتاب دهن ـــت ش ـــن جه ـــه همی ـــوند، ب می ش
مجـــازی را بـــه اســـم ایبـــال تصویـــب کردیـــم و حـــوزه فعالیت هـــای 
ــازی،  ــوزش مجـ ــزا یعنـــی آمـ ــا در پنـــج قســـمت مجـ ــال تقریبـ ایبـ
پزشـــکی از راه دور، فناوری هـــای مالـــی در حـــوزه ســـامت، ســـامت 

الکترونیـــک و گردشـــگری ســـامت اســـت.
ـــن  ـــه مهمتری ـــازی ب ـــوم پزشـــکی مج ـــاخت دانشـــگاه عل ـــاون زیرس مع
ـــن  ـــت: اولی ـــرد و گف ـــاره ک ـــگاه اش ـــن دانش ـــال در ای ـــه ایب ـــداف برنام اه
ـــات  ـــه ثب ـــک ب ـــوالت و کم ـــت محص ـــش کیفی ـــدف افزای ـــن ه و مهمتری
ـــد  ـــای جدی ـــی ایده ه ـــی وقت ـــت، یعن ـــن اس ـــای نوی ـــب و کاره ـــی کس مال
وارد دانشـــگاه می شـــوند بعـــد از تأییـــد وارد مراحـــل پیـــش شـــتاب 
ـــرای  ـــی ب ـــای آموزش ـــواع کارگاه ه ـــوند و ان ـــی می ش ـــتاب ده ـــی و ش ده
آن برگـــزار می شـــود. در واقـــع کارگاه هـــای پـــرورش ایـــده، کســـب و 
ـــه  ـــتارت آپ ها از جمل ـــوع اس ـــه موض ـــی در زمین ـــوآوری و تخصص کار، ن

ایـــن فعالیت هـــا اســـت.
ـــگاه  ـــتارت آپ ها وارد دانش ـــی اس ـــرد: وقت ـــه ک ـــدی اضاف ـــر محم دکت
می شـــوند ایده هـــای آن هـــا مـــورد حمایـــت قـــرار می گیرنـــد و 
ـــن  ـــد ای ـــازار باش ـــه ب ـــه ب ـــاده ارائ ـــا آم ـــول آن ه ـــه محص ـــی ک ـــا وقت ت
ـــم  ـــگ می کنی ـــا هماهن ـــرایط م ـــن ش ـــه در ای ـــه دارد ک ـــا ادام حمایت ه
ســـرمایه گذاران ایده هـــای اســـتارت آپ ها را می بیننـــد و در ایـــن 
ــتارت آپ ها  ــن اسـ ــت ایـ ــد و در نهایـ ــرمایه گذاری می کننـ ــه سـ زمینـ

بـــه عنـــوان شـــرکت های نوپـــا مســـتقل می شـــوند.
وی تأکیـــد کـــرد: اســـتارت آپ ها بـــرای حضـــور در برنامـــه ایبـــال 
هیـــچ هزینـــه ای پرداخـــت نمی کننـــد و فقـــط بعـــد از ارائـــه ایـــده، 
ایـــن ایده هـــا مـــورد داوری قـــرار می گیرنـــد و بعـــد از تصویـــب 
آن در کمیتـــه داوران در مرحلـــه اول یـــا پیـــش شـــتابدهی کـــه بـــه 
ــار  ــل در اختیـ ــات کامـ ــد امکانـ ــتراکی می گوینـ ــط کار اشـ آن محیـ
ــا  ــه آن هـ ــگان بـ ــای رایـ ــی کارگاه هـ ــرد و حتـ ــرار می گیـ ــا قـ آن هـ
داده می شـــود و تمامـــی صاحبـــان ایـــده از اعضـــای هیـــأت علمـــی 
ـــده  ـــب ای ـــادی صاح ـــراد ع ـــی اف ـــف، حت ـــرکت های مختل ـــا ش ـــه ت گرفت

ــرکت کننـــد. می تواننـــد در ایـــن اســـتارت آپ ها شـ
معـــاون زیرســـاخت دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی مجـــازی در پایـــان 
ـــت  ـــود را تثبی ـــده خ ـــتارت آپ ها ای ـــه اس ـــی ک ـــرد: زمان ـــان ک ـــر نش خاط
ـــن  ـــا  در ای ـــانند م ـــرانجام برس ـــه س ـــود را ب ـــده خ ـــد ای ـــد می توانن کردن
ـــم و  ـــت می کنی ـــان حمای ـــون توم ـــا 25 میلی ـــه اول ت ـــگاه در مرحل دانش

ایـــن حمایت هـــا تـــا ۱۰۰ میلیـــون تومـــان افزایـــش می یابـــد.

پوشش خبری انتخابات در آذربایجان شرقی 
توسط 2۰۰ خبرنگار و عکاس

 رییـــس ســـتاد انتخابـــات آذربایجان شـــرقی گفـــت: 2۰۰ خبرنـــگار 
و عـــکاس رســـانه هـــای اســـتان بـــه صـــورت میدانـــی، مســـتقر در 
ســـتاد انتخابـــات اســـتان و شهرســـتان ها، حماســـه حضـــور مـــردم در 

انتخابـــات مجلـــس را پوشـــش خبـــری می دهنـــد. 
 بـــه گـــزارش ایرنـــا، علیـــار راســـتگو، افـــزود: بیـــش از ۴۰۰ نفـــر 
ـــش  ـــرقی پوش ـــان ش ـــطح آذربایج ـــز در س ـــیما نی ـــدا و س ـــل ص از عوام
ــده  ــامی را برعهـ ــورای اسـ ــس شـ ــات مجلـ ــن دوره انتخابـ یازدهمیـ

دارنـــد.
ــگاران، پوشـــش  ــر از خبرنـ ــت:  بیـــش از ۱۰۰ نفـ ــار داشـ وی اظهـ

خبـــری انتخابـــات در تبریـــز را انجـــام مـــی دهنـــد.
ـــد  ـــر واج ـــزار و ۸9۶ نف ـــون و 977 ه ـــرقی 2 میلی ـــان ش در آذربایج
شـــرایط رای دادن هســـتند و از ایـــن تعـــداد ۱۴5 هـــزار و 293 نفـــر 

بـــرای اولیـــن بـــار واجـــد شـــرایط رای دادن شـــده انـــد.
ـــتان  ـــن اس ـــر در ای ـــده، 29۰ نف ـــام ش ـــار اع ـــن آم ـــاس آخری ـــر اس ب
ـــی  ـــت م ـــم رقاب ـــس یازده ـــی مجل ـــی نمایندگ ـــب ۱9 کرس ـــرای کس ب

ـــد. کنن

تاریخ برگزاری آزمون ارشد ۹۹ تغییر کرد

ـــال ۱399  ـــته س ـــد ناپیوس ـــی ارش ـــون کارشناس ـــزاری آزم ـــخ برگ تاری
ـــه  ـــزاری مرحل ـــرای برگ ـــده ب ـــن ش ـــان تععی ـــا زم ـــی ب ـــل همزمان ـــه دلی ب

ـــرد.  ـــر ک ـــامی تغیی ـــورای اس ـــس ش ـــات مجل دوم انتخاب
بـــه گـــزارش ایســـنا، بـــا توجـــه بـــه اعـــام وزارت کشـــور مبنـــی 
بـــر تعییـــن زمـــان برگـــزاری مرحلـــه دوم یازدهمیـــن دوره انتخابـــات 
مجلـــس شـــورای اســـامی در تاریـــخ 29 فروردیـــن 99 و تداخـــل آن 
ـــه  ـــال ۱399 ب ـــته س ـــد ناپیوس ـــی ارش ـــون کارشناس ـــزاری آزم ـــا برگ ب
منظـــور ایجـــاد تســـهیات و برگـــزاری هرچـــه مطلوب تـــر آزمـــون، 

ـــرد. ـــر ک ـــون تغیی ـــان آزم زم
بـــر اســـاس اطاعیـــه ســـازمان ســـنجش آمـــوزش کشـــور، پیـــش 
ـــال  ـــته س ـــد ناپیوس ـــی ارش ـــون کارشناس ـــزاری آزم ـــان برگ ـــن زم از ای
۱399 روزهـــای پنج شـــنبه و جمعـــه 2۸ و 29 فروردیـــن  تعییـــن 
ـــنبه ۴  ـــنبه 3 و پنجش ـــای چهارش ـــه روزه ـــان ب ـــن زم ـــه ای ـــود ک ـــده ب ش

ــد. ــر می یابـ ــت 99 تغییـ اردیبهشـ
ــخ  ــام تاریـ ــاره اعـ ــنجش دربـ ــازمان سـ ــه سـ ــن اطاعیـ همچنیـ
ـــون در روز  ـــزاری آزم ـــه برگ ـــوط ب ـــات مرب ـــایر اطاع ـــت کارت و س پرین
ـــازمان  ـــانی س ـــاع رس ـــگاه اط ـــق پای ـــن 99 از طری ـــنبه ۱۸ فروردی دوش

ســـنجش منتشـــر خواهـــد شـــد.

معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
گفــت: امــروز جمهــوری اســامی نیــاز جــدی 
ــرفت دارد و  ــرای پیش ــناختی ب ــوم ش ــه عل ب
ــته  ــن رش ــوآوری ای ــر از ن ــز اگ ــا نی ــانه ه رس

ــد.  ــد دی ــد آســیب خواهن اســتفاده نکنن
بــه گــزارش فــارس، ســورنا ســتاری معــاون 
علمــی و فناوری ریاســت جمهوری در نخســتین 
ــوم شــناختی و رســانه کــه  کنفرانــس ملــی عل
صبــح امــروز در دانشــگاه تهــران برگــزار شــد، 
گفــت: علــوم شــناختی از حــوزه هــای مهمــی 
ــت  ــا چنــد ســالی اســت در معاون اســت کــه م
علمــی بــر روی آن کار مــی کنیــم، از حــدود ۶ 
ســال پیــش بــه دنبــال اکوسیســتم یــا زیســت 

بــوم بــوده ایــم تــا آن را پیــاده کنیــم.
وی افــزود: ســرمایه هــای جوانــان امــروز در 
ــه در جیــب هایشــان،  ــان اســت ن مغزهــای آن
ــی  ــرار م ــدف ق ــورد ه ــی م ــم جاهای در تحری
ــروز  ــم ام ــی داری ــام فروش ــا خ ــه م ــرد ک گی
یــک کیلــو بــذر خیــار و گوجــه بــه ارزش طــا 

اســت.
ــا نفــت  ســتاری ادامــه داد: امــروز کشــور ب
دیگــر اداره نمــی شــود چراکــه همــه چیــز در 

ــای  ــرکت ه ــت ش ــول اس ــکلش پ ــور مش کش
دانــش بنیــان نــه زمیــن عجیــب قریبــی دارنــد 
در  آنهــا  مغزهــا حاکــم هســتند در واقــع 

ــی ســازند. ــراد م ــن اف ــه را ای جامع
وی ادامــه داد: توســعه علــوم شــناختی نیــاز 
ــه یــک فرهنــگ دارد مــا در معاونــت علمــی  ب
بســتر علــوم شــناختی هســتیم البتــه در برخی 
از حــوزه هــای علــوم بــی نظیــر هســتیم مثــل 
بیــو تکنولــوژی امــا علــوم شــناختی هــم جــزو 

ــول  ــک تح ــد ی ــی توان ــه م ــت ک ــی اس علوم
اساســی در کشــور ایجــاد کنــد.

ــانه  ــر رس ــرد: اگ ــان ک ــر نش ــتاری خاط س
بخواهنــد رویکــرد علمــی  داشــته باشــند بایــد 
روش هــای فعالیــت رســانه هــا تغییــر کنــد در 
توســعه هــوش مصنوعــی شــرکت هــای خوبــی 
در کشــور داریــم کــه در ابعــاد مختلــف وجــود 
دارنــد امــا رســانه هــا هــم مــی تواننــد در ایــن 

حــوزه ورود پیــدا کننــد.

ــامت  ــه س ــازی ب ــوزه مج ــزود: از ح وی اف
ــای  ــتم ه ــع سیس ــیم در واق ــی رس ــردم م م
ــد و  ــی شناس ــه را م ــروز جامع ــوژی ام تکنول
بــر اســاس نیــاز مــردم فعالیــت مــی کنــد کــه 

ــت. ــه آن اس ــی از جمل ــوش مصنوع ه
ســتاری تصریــح کــرد: معاونــت علمــی 
ــوش  ــعه ه ــرای توس ــتر ب ــرم و بس ــک پلتف ی
پــس  اســت  علــوم شــناختی  و  مصنوعــی 
بایــد شــما رســانه هــا اگــر پتانســیل دریافــت 
ــروز  ــید پی ــته باش ــوآوری داش ــوژی و ن تکنول
ــول  ــادی در تح ــای زی ــده ه ــوید و ای ــی ش م
رســانه هــا وجــود دارد و بایــد از فضــای ســنتی 

ــم. ــه بگیری ــا فاصل ــانه ه رس
معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
ــه  ــرای مرحل ــی ب ــرد: آمادگ ــان ک ــر نش خاط
ــود  ــناختی وج ــوم ش ــوزه عل ــی در ح عملیات
ــه  ــتارت آپ ب ــب اس ــت در قال ــر اس دارد بهت
علــوم شــناختی پرداختــه شــود چــرا کــه جــزء 
حــوزه هایــی اســت کــه مــا بــه صــورت جــدی 
بــه آن نیــاز دارد اگــر از ایــن نوآورهــا در رســانه 
هــا اســتفاده نشــود آســیب خواهیــم دیــد زیــرا 
االن رســانه  احتیــاج بــه نــوآوری جدیــد دارد.

بــر اســاس اعــام ســازمان جهانی بهداشــت 
ــا  ــن روش ه ــی از بهتری ــت ها یک ــتن دس شس

بــرای پیشــگیری از ابتــا بــه کرونــا اســت. 
ــر  ــه خب ــه ب ــا توج ــارس، ب ــزارش ف ــه گ ب
منتشــر شــده در زمینــه ابتــای دو نفــر ایرانی، 
ــکات  ــت ن ــور رعای ــا در کش ــروس کرون ــه وی ب
ــه عنــوان خــط مقــدم پیشــگیری  بهداشــتی ب

ــه شــمار مــی رود.  ــا ب ــه کرون از ابتــا ب
ــزا  ــبیه آنفوالن ــی ش ــا عایم ــروس کرون وی
ــو  ــب و ســوزش گل ــی، ت ــزش بین ــی آب ری یعن
ــن  ــازه ای ــل ت ــد. نس ــان می ده ــود نش را از خ
ــدا  ــن شــیوع پی ــان چی ــروس در شــهر ووه وی
کــرد و تاکنــون در سراســر جهــان هــزاران نفــر 

ــرده اســت. ــار ک را گرفت
بــر اســاس اعــام محققــان راه قطعــی بــرای 
ــدارد و  ــود ن ــروس وج ــن وی ــردن ای ــن ب از بی
بهتریــن راه پیشــگیری از ابتــا بــه ایــن بیماری 

رعایــت کــردن نــکات بهداشــتی اســت.

 دست های خود را بشویید
بــر اســاس اعــام ســازمان جهانی بهداشــت 
ــا  ــن روش ه ــی از بهتری ــت ها یک ــتن دس شس
ــت.  ــا اس ــه کرون ــا ب ــگیری از ابت ــرای پیش ب
ــد  ــه می کن ــت توصی ــی بهداش ــازمان جهان س
ــا آب  ــت ب ــوده اس ــر آل ــود را اگ ــت های خ دس
جــاری و صابــون بشــویید و اگــر دســت ها 
آلــوده نیســت آنهــا را بــه طــور مرتــب شســته 
یــا بــا دســتمال مرطــوب الکلــی تمیــز کنیــد.

شســتن دســت ها بعــد از ســرفه یــا عطســه 
هنــگام مراقبــت از فــرد بیمــار قبــل، در حیــن 
ــوردن،  ــذا خ ــل از غ ــذا قب ــه غ ــد از تهی و بع

بعــد از اســتفاده از ســرویس بهداشــتی، بعــد از 
تمــاس بــا حیوانــات ضــروری اســت.

 از دیگران در مقابل بیماری محافظت کنید
ــی  ــان و بین ــه ده ــا عطس ــرفه ی ــگام س هن
ــتمال را  ــانید، دس ــتمال بپوش ــا دس ــود را ب خ
پــس از اســتفاده فــوراً درون کیســه پاســتیکی 
بیندازیــد،  زبالــه  ســطل  بــه  و  گذاشــته 
دســت های خــود را پــس از ســرفه یــا عطســه 
ــا  ــار ب ــرد بیم ــت از ف ــگام مراقب ــا هن ــردن ی ک

ــویید. ــون بش آب و صاب
زمانــی کــه نشــانه هایی از ســرفه و تــب 
در بــدن خــود مشــاهده کردیــد از ارتبــاط 
ــران  ــا دیگ ــی ب ــک، دســت دادن و روبوس نزدی

ــد. ــز کنی پرهی
مکان هــای  در  دهــان  آب  انداختــن  از 
ــد  ــی مانن ــر عایم ــد، اگ ــز کنی ــی پرهی عموم

تــب، ســرفه و تنگــی نفــس در خــود مشــاهده 
ــه  ــات اولی ــام دادن اقدام ــد از انج ــد بع کردی
پزشــکی مراقبت هــای بهداشــتی را بــه مراتــب 

ــد. ــت کنی رعای

 بهداشت مواد غذایی 
جهانــی  ســازمان  توصیــه  اســاس  بــر 
بهداشــت تختــه گوشــت و چاقــوی مــورد 
ــه  ــدا از تخت ــام ج ــت خ ــرای گوش ــتفاده ب اس
گوشــت و چاقــوی مــورد اســتفاده بــرای مــواد 

ــد. ــده باش ــه ش ــی پخت غذای
مابیــن  فواصــل  در  را  دســت های خــود 
لمــس مــواد غذایــی خــام و مــواد غذایــی 

پختــه بشــویید.
از خــوردن گوشــت حیواناتــی کــه بــه دلیــل 

بیمــاری فــوت کرده انــد، پرهیــز کنیــد.
در مناطقــی کــه بیمــاری شــیوع پیــدا کرده 

امــکان مصــرف محصــوالت گوشــتی در صورتی 
ــود دارد  ــند وج ــده باش ــه ش ــًا پخت ــه کام ک
امــا رعایــت کــردن نــکات بهداشــتی در زمــان 

ــت. ــروری اس ــذا ض ــز غ پخت وپ

 رعایت نکات بهداشتی هنگام سفر
جهانــی  ســازمان  توصیــه  اســاس  بــر 
ــیله  ــا وس ــردد ب ــا ت ــفر ی ــگام س ــت هن بهداش
ــی  ــتن عایم ــورت داش ــی در ص ــه عموم نقلی
ماننــد ســرفه یــا تــب از ســفر کــردن تــا حــد 
ــا  ــفر ب ــگام س ــا هن ــد و ی ــز کنی ــکان پرهی ام
وســایل نقلیــه عمومــی در صــورت ســرفه 
ــتمال  ــا دس ــود را ب ــان خ ــوی ده ــردن جل ک
ــد  ــه مقص ــیدن ب ــان رس ــپس زم ــد و س بگیری

بشــویید. را  خــود  دســت های 

 نحوه استفاده از ماسک
در صــورت اســتفاده از ماســک مطمئــن 
ــش  ــًا پوش ــی را کام ــان و بین ــه ده ــوید ک ش
حیــن  ماســک  بــه  زدن  دســت  از  و  داده 
ــتفاده از  ــز کنیــد، بعــد از اس ــتفاده پرهی اس
ماســک یکبــار مصــرف آن را فــوراً دور انداختــه 

و دســت های خــود را بشــویید.
چنانچــه حیــن ســفر متوجــه عایــم خــود 
ــد،  ــه پزشــک مراجعــه کنی ــه ب شــدید بافاصل
ــز وی را از  ــه پزشــک نی ــه ب در صــورت مراجع

ســابقه ســفر خــود مطلــع کنیــد.
ــده  ــه ش ــذای پخت ــط غ ــفر فق ــان س در زم
مصــرف کنیــد، در محیــط عمومــی ســرفه یــا 
ــی  ــات اهل ــا حیوان ــد، از تمــاس ب عطســه نکنی

ــد. ــز کنی پرهی

مراکــز  و  مــدارس  ســازمان  رییــس 
غیردولتــی و توســعه مشــارکت هــای مردمــی 
گفــت: طــرح آمــوزش الکترونیکــی، گامــی 
آموزشــی  عدالــت  راســتای  در  متفــاوت 
ــص  ــران متخص ــرح دبی ــن ط ــه در ای ــت ک اس
در تهــران از طریــق آمــوزش الکترونیکــی، 
ــه و دانــش آمــوزان در  محتــوای درســی را ارائ
روســتاهای دور ماننــد سیســتان و بلوچســتان 

از آن اســتفاده مــی کننــد. 
ــد در  ــا، مجتبــی زینــی ون ــه گــزارش ایرن ب
جلســه ای کــه بــا حضــور عبدالرضــا فوالدونــد 
مدیــرکل  و شــورای هماهنگــی موسســان 
مــدارس غیردولتــی شــهر تهــران برگــزار شــد، 
بیــان کــرد: ایــن ســازمان از شــهریور مــاه بــه 
طــور جــدی موضــوع آمــوزش دانــش آمــوزان 
بازمانــده از تحصیــل در مناطــق محــروم را 
ــه  ــدم نخســت ۶ منطق ــرده و در ق ــری ک پیگی
از اســتان سیســتان و بلوچســتان را در دســتور 
کار قــرار داده اســت. ایــن طــرح کــه » آشــتی 
بــا آمــوزش« نامگــذاری شــده، مناطــق چابهــار، 
و  نیــک شــهر، قصرقنــد، کنــارک  الشــار، 
ــرار مــی دهــد. دشــتیاری را تحــت پوشــش ق

وی افـــزود: اکنـــون ۱۶ کاس در ایـــن 
ـــا 5۴ کاس  ـــل آنه ـــده و ذی ـــال ش ـــق فع مناط
اقمـــاری نیـــز در روســـتاها تعریـــف شـــده و 
ـــا  ـــنی ب ـــت. اپلیکیش ـــرداری اس ـــره ب ـــاده به آم

اســـتاندارد الزم و محتـــوای آموزشـــی غنـــی 
طراحـــی شـــده و در ایـــن کاس هـــا در 
ـــل  ـــده از تحصی ـــوزان بازمان ـــش آم ـــار دان اختی
ـــاعت  ـــون 3۱۴۰ س ـــت. تاکن ـــه اس ـــرار گرفت ق
ـــای  ـــه ه ـــه پای ـــوط ب ـــی مرب ـــوای آموزش محت
ششـــم تـــا دوازدهـــم بـــا کمـــک معلمـــان 
ـــوم انســـانی  ـــروه عل ـــه شـــده و در گ ـــره تهی خب
ــتری  ــوای بیشـ ــد محتـ ــال تولیـ ــز درحـ نیـ

هســـتیم.
مراکـــز  و  مـــدارس  ســـازمان  رییـــس 
غیردولتـــی در ادامـــه توضیـــح داد: مـــدل 
ـــی  ـــا گروه ـــا ترجیح ـــا در کاس ه ـــی م آموزش
ـــک  ـــط ی ـــه فق ـــی ک ـــکان های ـــا در م ـــت، ام اس

یـــا دو و یـــا ســـه دانـــش آمـــوز بازمانـــده از 
ـــرادی  ـــدل انف ـــیم، وارد م ـــته باش ـــل داش تحصی

آمـــوزش مـــی شـــویم.
زینـــی ونـــد تصریـــح کـــرد: در مـــدل 
ــوزش  ــاور آمـ ــک مشـ ــی، یـ ــوزش گروهـ آمـ
ـــق  ـــم از طری ـــوان کارشـــناس مقی ـــه عن ـــده ب دی
مدرســـه آمـــوزش از راه دور اســـتخدام شـــده 
اســـت. وســـیله کار اولیـــه در ایـــن آمـــوزش 
هـــا تلویزیـــون 55 اینـــچ اســـت. همچنیـــن 
ســـایر ابـــزار آموزشـــی شـــامل بســـته هـــای 
ــا محتـــوای درســـی و مـــودم و  آموزشـــی بـ
ـــناس  ـــار کارش ـــه در اختی ـــت ک ـــاپ اس ـــپ ت ل
ـــرار گرفتـــه اســـت. در مـــدل انفـــرادی،  مقیـــم ق

دانـــش آمـــوز از طریـــق مشـــاور بـــه کاس 
هـــای گروهـــی وصـــل مـــی شـــود. فضـــای 
ـــبی  ـــای مناس ـــد هرج ـــی توان ـــز م ـــی نی آموزش
ــیج،  ــای بسـ ــگاه هـ ــجد، پایـ ــون مسـ همچـ
ـــار  ـــد دهی ـــتا مانن ـــد روس ـــردی معتم ـــه ف خان

و یـــا شـــورای محلـــه باشـــد.
میانگیــن  اظهــار داشــت:  ادامــه  وی در 
ــوز اســت  ــش آم ــی ۱7 دان ــای گروه کاس ه
ــش  ــت دان ــن جمعی ــد بیشــتر از ای ــی توان و م
ــواردی  ــن م ــد. همچنی ــوزی را پوشــش ده آم
ماننــد هزینــه ایــاب و ذهــاب و هزینــه اینترنت 

ــت. ــرح اس ــای ط ــز از برآورده نی
زینـــی ونـــد گفـــت: طـــرح آمـــوزش 
ــتای  ــاوت در راسـ ــی متفـ ــی، گامـ الکترونیکـ
ــرح  ــن طـ ــت. در ایـ ــی اسـ ــت آموزشـ عدالـ
ــکل  ــه شـ ــران بـ ــص در تهـ ــری متخصـ دبیـ
ـــه  ـــی را ارائ ـــوای درس ـــن محت ـــن و آنای آفای
ـــتاهای  ـــوزان در روس ـــش آم ـــد و دان ـــی ده م
در  بلوچســـتان  و  سیســـتان  ماننـــد  دور 
ــتفاده  ــی از آن اسـ ــت آموزشـ ــتای عدالـ راسـ

مـــی کننـــد.
آمــوزش  مدیــر  شــاهمرادی  گــودرز 
الکترونیکــی و از راه دور نیــز گزارشــی از چگونگی 
ــتان  ــرای آن در اس ــل اج ــرح و مراح ــن ط تدوی
سیســتان و بلوچســتان و مســائل و مشــکات و 

ــرد. ــه ک ــه، ارائ ــورت گرفت ــای ص ــری ه پیگی

ستاری:

 اگر رسانه ها از نوآوری علوم شناختی استفاده نکنند آسیب می بینند

5 نکته طالیی برای پیشگیری از ابتال به کرونا 

طرح آموزش الکترونیکی راهکاری برای جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل

متن آگهی مزایده

ــور مرکــز تبریــز در نظــر دارد مــازاد تایــم هــای آموزشــی ســالن هــای ورزشــی مرکــز را  دانشــگاه پیــام ن
از ســاعت ۱8 الــی ۲۳ خــود را بــه صــورت اجــاره واگــذار نمایــد. عالقــه منــدان مــی تواننــد جهــت دریافــت 
برگــه شــرایط مزایــده از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت ۱۰ روز بــه نشــانی: تبریــز خیابــان مشــروطه ســراهی 
بهشــتی دانشــگاه پیــام نــور مرکــز تبریــز ســاختمان ریاســت طبقــه همکــف اداره کارپــردازی مرکــز مراجعــه 

نمــوده و یــا جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا تلفــن ۰۴۱۳۵۴۱۹۷۴۳ تمــاس حاصــل نماینــد.
دکتر داود فضلیضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

شناسه آگهی: ۷۷۹۰۶۵
تاریخ انتشار: ۱۳۹8/۱۲/۰۳
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دنیای اینترنت

راهنمای استفاده از نت سنج پالس؛ از 
کمیت تا کیفیت اینترنت با خبر شوید 

ـــدف  ــا ه ــاس بـ ــنج پـ ــت سـ ــامانه نـ سـ
بهبـــود کیفیـــت و کمیـــت اینترنـــت در کشـــور 

ــت.  ــده اسـ ــدازی شـ راه انـ
 ایــن ســامانه بــه گفتــه وزیــر ارتباطــات 
ــترکان  ــی مش ــارت همگان ــرای نظ ــتمی ب سیس
ــی  ــل م ــوب حاص ــه مطل ــی نتیج ــت و زمان اس
نظــارت  ایــن  در  کاربــران  همــه  کــه  شــود 
همگانــی شــریک باشــند. حــاال کــه ایــن امــکان 
و فراخــوان عمومــی انجــام گرفتــه، خــوب اســت 
ــا هــم از نحــوه کار ایــن ســامانه مطلــع شــویم. ب

ــاوری  ــات و فن ــر ارتباط ــش وزی ــد روز پی چن
اطاعــات از ایجــاد ســامانه ای خبــر داد کــه 
در  اینترنــت  پوشــش  مشــاهده  آن،  کارکــرد 
ــکایات  ــت ش ــور و ثب ــف کش ــاط مختل ــام نق تم
نــت  ســامانه  اســت.  اپراتورهــا  عملکــرد  از 
ســنج پــاس، 5 دسترســی را بــرای کاربــران 
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــما ب ــت. ش ــرده اس ــم ک فراه
ــت  ــا، کیفی ــرد اپراتوره ــد، عملک ــامانه می توانی س
ــت  ــه اینترن پوشــش دهی و میــزان ســرعت دهی ب
را مشــاهده کنیــد. همچنیــن ایــن امــکان فراهــم 
ــودن  ــوب ب ــورت نامطل ــه در ص ــت ک ــده اس ش
عملکــرد اپراتورهــا و پاییــن بــودن کیفیــت و 
حجــم اینترنــت، از طریــق ایــن ســامانه شــکایت 
خــود را بــه دســت مســئوالن امــر در وزارت 

ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات برســانید.
ـــری  ـــکان دیگ ـــت، ام ـــار مزی ـــن چه ـــار ای در کن
ـــای  ـــد اندازه گیری ه ـــت و آن رص ـــم اس ـــز فراه نی
انجـــام شـــده توســـط ســـامانه های کیفـــی 
ـــی در  ـــواد آذری جهرم ـــه محمدج ـــه گفت اســـت. ب
پـــی گایـــه کاربـــران از وضعیـــت اینترنـــت در 
ـــاوری  ـــات و فن ـــان وزارت ارتباط ـــور، کارشناس کش
اطاعـــات طـــی دو ســـال گذشـــته بـــه تمـــام 
محله هـــای هـــزار و 3۴2 شـــهر ایـــران، تمـــام 
ــد و وضعیـــت  ــر زده انـ ــا سـ ــیرها و جاده هـ مسـ
ــن  ــت را در ایـ ــرعت اینترنـ ــش دهی و سـ پوشـ
ــن کار،  ــه ایـ ــد. نتیجـ ــش کرده انـ ــق پایـ مناطـ
دریافـــت اطاعـــات نقطـــه بـــه نقطـــه و نصـــب 
ــور  ــف کشـ ــاط مختلـ ــگر در نقـ ــزار حسـ ۶ هـ
ـــده  ـــه ش ـــت ارائ ـــت اینترن ـــد کیفی ـــا بتوانن ـــد ت ش
ــورت  ــه صـ ــف را بـ ــای مختلـ ــط اپراتورهـ توسـ
ــدازی  ــا راه انـ ــاال بـ ــد. حـ ــد کننـ ــن رصـ آنایـ
ایـــن ســـامانه، امـــکان مشـــاهده ایـــن داده هـــا 
و گزارش هـــا بـــرای تمـــام کاربـــران ایرانـــی 

فراهـــم شـــده اســـت.

وضعیت پوشش اینترنت چگونه است؟
بــا مراجعــه بــه ســامانه نــت ســنج پــاس بــه 
نشــانی https://netsanjplus.ir/ و فشردن 
کــه  می شــود  بــاز  نقشــه ای  دکمــه شــروع، 
می تــوان منطقــه مــورد نظــر را بــا کلیــک روی آن 
ــرد. الزم اســت یکــی از ســرویس های  انتخــاب ک
 )ADSL( اینترنــت همــراه، اینترنــت پــر ســرعت
یــا اینترنــت بی ســیم )TD-LTE( را بــه عنــوان 
ــرد و در  ــورد نظــر خــود مشــخص ک ســرویس م
آخــر گزینــه مشــاهده گــزارش را انتخــاب کــرد. 
اختیــار شــما  از اطاعــات در  لیســتی  حــاال 
ــی  ــت یعن ــه نخس ــه گزین ــود ک ــرار داده می ش ق
ــت  ــش دهی و کیفی ــوع پوش ــش، ن ــت پوش وضعی
اینترنــت را نشــان می دهــد. همچنیــن دو نمــودار 
ــت  ــی وضعی ــه یک ــود ک ــه می ش ــما ارائ ــه ش ب
ــا را  ــایر اپراتوره ــا س ــی ب ــور انتخاب ــش اپرات پوش
ــش  ــت پوش ــری وضعی ــد و دیگ ــه می کن مقایس
ــد. ــان می ده ــه را نش ــی در منطق ــور انتخاب اپرات

کیفیت اینترنت مطلوب است؟
ــا  ــه ب ــت ک ــت اس ــت اینترن ــه دوم کیفی گزین
ــت  ــت اینترن ــت کیفی ــر روی آن، وضعی ــک ب کلی
بــرای اســتفاده های مختلــف در 5 گــروه کاربــران 
تجــاری، بــازی، تمــاس اینترنتــی، دانلــود حجیــم 
و وبگــردی مشــخص شــده اســت. ایــن اطاعــات 
ــرار  ــما ق ــار ش ــز در اختی ــودار نی ــورت نم ــه ص ب
گرفتــه اســت تــا بتوانیــد وضعیــت اینترنــت 
اپراتورهــای مختلــف بــرای هــر 5 گــروه را بررســی 

ــد. و مقایســه کنی

شکایت ها را چطور ثبت کنیم؟
گزینـــه بعـــدی بـــه شـــکایت ها مربـــوط 
شـــما  دســـته بندی  ایـــن  در  می شـــود. 
ــکایت  ــات شـ ــن موضوعـ ــد پرتکرارتریـ می توانیـ
در اســـتان را همـــراه بـــا نمـــودار مقایســـه 
ـــر اســـاس  ـــا ب ـــداد شـــکایت از اپراتوره ـــتانی تع اس
ـــد. در  ـــه کنی ـــکایت ماحظ ـــات ش ـــان موضوع هم
ـــرای  ـــه ای ب ـــت، گزین ـــن لیس ـــن ای ـــمت پایی قس
ــود دارد.  ــز وجـ ــما نیـ ــکایت های شـ ــت شـ ثبـ
شـــما بـــا درج علـــت شـــکایت و اطاعـــات 
ـــه  ـــت گای ـــه ثب ـــبت ب ـــد نس ـــخصی، می توانی ش

خـــود اقـــدام کنیـــد.
ـــه  ـــوط ب ـــل مرب ـــات کام ـــه اطاع ـــن گزین آخری
ـــما  ـــت. ش ـــما اس ـــر ش ـــورد نظ ـــور م ـــه اپرات تعرف
ـــن  ـــق همی ـــد از طری ـــل می توانی ـــورت تمای در ص
ــت  ــته اینترنـ ــد بسـ ــه خریـ ــدام بـ ــامانه اقـ سـ

ـــد. کنی
منبع: ایرنا زندگی

 سعی داریم با پنج تیرانداز
 در پارالمپیک شرکت کنیم

سـرمربی تیـم ملـی پاراتیرانـدازی از اعـزام 5 ورزشـکار بـه مسـابقات 
جـام جهانـی العیـن امـارات در اسـفند خبـر داد و گفـت: بعـد از ایـن 
مسـابقات وضعیـت مهـدی زمانـی و محمدرضـا میرشـفیعی بـرای حضور 

در پارالمپیـک توکیـو مشـخص خواهـد شـد. 
بـه گـزارش ایسـنا، حسـین امیـری بـا اشـاره بـه برگـزاری هشـتمین 
اردوی پاراتیرانـدازان از پنجـم اسـفند در سـالن تیرانـدازی آزادی اظهـار 
کـرد: آخریـن اردوی آمادگـی پنـج پاراتیرانـداز بـرای شـرکت در جـام 
جهانـی العیـن امـارات از پنجـم اسـفند در سـالن تیرانـدازی ورزشـگاه 
آزادی آغـاز و تـا ۱۸ اسـفند قبـل از اعـزام به امـارات ادامه خواهد داشـت. 
ایـن اردو را بـه جهـت شـبیه سـازی مسـابقات در آزادی برگـزار کردیم تا 

تیرانـدازان بـا آمادگـی باالیـی عـازم امارات شـوند.
وی دربـاره وضعیـت مهـدی زمانـی و محمدرضـا میرشـفیعی بـرای 
حضـور در پارالمپیـک توکیو گفت: ایـن دو تیرانداز رکـورد ورودی را برای 
حضـور در پارالمپیـک توکیـو کسـب کرده انـد امـا چـون رکـورد آن هـا بـا 
سیاسـت کمیتـه ملی پارالمپیـک هم خوانی نـدارد، اعزام این دو ورزشـکار 
بـه امـارات بـا هزینـه ی فدراسـیون جانبـازان و معلـوالن انجام می شـود و 
سـایر تیرانـدازان با حمایـت کمیته ملـی پارالمپیک در جـام جهانی العین 
امـارات شـرکت می کننـد. البتـه رکـورد این دو ورزشـکار بعد از مسـابقات 

جهانـی اسـترالیا بهبـود پیدا کـرده و شـرایط راضی کننـده ای دارند.
سـرمربی تیـم ملی پاراتیرانـدازی اضافه کـرد: اگرچه هر دو ورزشـکار بعد از 
مسـابقات جهانی اسـترالیا برای حضور در توکیو به سـختی تاش کرده اند، اما 
وضعیـت رکـورد مهـدی زمانـی در تپانچه خفیـف 5۰ متر بهتر از میرشـفیعی 
اسـت، امیدوارم هر دو تیرانداز که از جانبازان جنگ هسـتند با ارتقای رنکینگ 
جهانـی خـود در امـارات مسـافر توکیو شـوند تا به جـز رقابت های انفـرادی در 

میکس نیز امکان شـرکت در پارالمپیک را داشـته باشـیم.
امیـری در پایـان افـزود: طی چند مرحله اردوی آمادگـی که با تیراندازان 
بعـد از مسـابقات جهانـی اسـترالیا داشـتم شـرایط رکـوردی آنها نسـبت به 
اسـترالیا بهبـود پیـدا کـرده و وضعیت راضی کننـده ای دارند. یقیـن دارم که 

در امـارات جایگاه بهتری نسـبت به اسـترالیا خواهیم داشـت.

ایران به مقام سوم مسابقات کشتی 
قهرمانی جهان رسید

بـا مثبـت اعـام شـدن نتیجـه آزمایـش دوپینـگ 2 کشـتی گیر در 
مسـابقات جهانـی 2۰۱9، تیـم ملـی کشـتی آزاد ایـران با یک پلـه صعود، 

در رده سـوم مسـابقات قـرار گرفـت. 
به گزارش ایرنا، سـایت اتحادیه جهانی کشـتی در گزارشـی از دوپینگ 
برخـی کشـتی گیران در رقابت هـای جـام جهانـی 2۰۱9 قزاقسـتان خبـر 
داد. دو ورزشـکار از ازبکسـتان و سـوریه در وزن ۱25 کیلوگـرم کشـتی 
آزاد دوپینـگ کـرده بودنـد بـه همین دلیل یـداهلل محبی که ابتـدا در رده 
هشـتم مسـابقات قـرار گرفتـه بـود، با 2 پلـه صعود به رتبه ششـم رسـید.

قـرار گرفتـن محبی در رده ششـم باعث شـد کـه هم ایران به سـهمیه 
المپیـک در ایـن وزن برسـد و هـم بـا کسـب 3 امتیـاز دیگـر، بـه جـای 
آمریـکا در مـکان سـوم رده بنـدی تیمـی نیـز قـرار بگیـرد. همچنیـن در 
وزن 7۴ کیلوگـرم مسـابقات نیـز آزمایـش دوپینـگ خادجیـف از فرانسـه 
مثبـت اعـام شـده و به جـای وی کشـتی گیر لهسـتانی سـهمیه المپیک 

را بـه دسـت آورد.
تاکنـون رضـا اطـری در 57 کیلوگرم، حسـن یزدانـی در ۸۶ کیلوگرم و 
یـداهلل محبـی در ۱25 کیلوگـرم برای کشـتی آزاد ایران سـهمیه گرفته اند 
و سـایر ملی پوشـان بایـد در رقابت هـای گزینشـی پیـش رو بـرای کسـب 

سـهمیه اوزان ۶5، 7۴ و 97 کیلوگـرم شـرکت کنند.

در پی افشای دوپینگ کشتی گیر ازبک در رقابت های جهانی ۲۰۱۹:
تیم ملی کشتی آزاد به سکوی سوم جهان رسید

را در رده ســوم  آمریــکا  ایــران جــای  آزاد  ملــی کشــتی  تیــم 
گرفــت.  قزاقســتان   2۰۱9 جهانــی  رقابت هــای 

ــنگین وزن  ــر س ــتی گی ــگ کش ــال دوپین ــنا، بدنب ــزارش ایس ــه گ ب
ــت ۱7  ــا گذش ــه ب ــتان ک ــی 2۰۱9 قزاقس ــای جهان ــتاندر رقابت ه ازبکس
مــاه از برگــزاری ایــن رقابت هــا مشــخص شــده اســت، ســهمیه المپیــک 
ــا  ــن رقابت ه ــران در ای ــده ای ــی، نماین ــداهلل محب ــه ی ــو ب 2۰2۰ توکی
رســید تــا کشــتی آزاد ایــران صاحــب ســومین ســهمیه المپیــک شــود.

امــا ایــن جابجایــی در میاننفــرات برتــر وزن ۱25 کیلوگــرم مســابقات 
جهانــی قزاقســتان، باعــث شــد تیــم ملــی کشــتی آزاد ایــران کــه تنهــا 
بــا یــک اختــاف امتیــاز نســبت بــه آمریــکا در رده چهــارم قــرار گرفــت 
و از رفتــن بــه روی ســکو بازمانــده بــود، عنــوان ســومی ایــن رقابت هــا را 

از ان خــود کنــد تــا پــس از ســال ها ایــران بــه روی ســکو بــرود.
در پایــان ایــن رقابت هــا تیــم روســیه بــا ۱9۴ امتیــاز در صــدر 
ــز  ــران نی ــم ای ــد و تی ــاز دوم ش ــا ۱۰۸ امتی ــتان ب ــت، قزاقس ــای گرف ج
ــز  ــکا نی ــم آمری ــت، تی ــکا را در رده ســوم گرف ــاز جــای آمری ــا 9۶ امتی ب
بــا 2 امتیــاز کمتــر در رده چهــارم قــرار گرفــت و از ســکوی رقابت هــای 

ــد. ــن آم ــی پایی جهان

جام قهرمانی به تراکتور می رسد 
مالـک باشـگاه تراکتور گفـت: امیـدوارم بتوانیم جام قهرمانـی را تقدیم 

هـواداران بکنیم. 
بـه گـزارش فـارس، محمدرضـا زنوزی مطلـق پـس از پیـروزی چهار بر 
یـک تراکتـور مقابـل مس کرمـان، اظهار کرد: با کسـب دو بـرد دیگر، جام 
قهرمانـی مسـابقات جـام حذفـی را باالی سـر خواهیـم برد و ان شـاءاهلل به 

ایـن هدف می رسـیم.
وی بـا ابـراز رضایـت از نتایـج تراکتـور در لیگ برتـر، افـزود: تراکتور به 
ویـژه پـس از حضـور آقـای الهامی، نتایـج خوبی را کسـب کرده اسـت. به 
هـر حـال در فوتبـال بـرد و باخت وجـود دارد، برخـی مواقع نتایـج دلخواه 
کسـب نمی شـود کـه امیـدوارم از ایـن پـس نتایـج بـه نفـع مـا باشـد تـا 

قهرمانـی را بـه هـواداران تقدیـم کنیم.
زنـوزی از هـواداران تراکتـور بـرای حضـور در پـای صندوق هـای رأی 
دعـوت کـرد و تصریـح کرد: شـرکت در انتخابات، وظیفه  ملی همه   ماسـت 
و مـن از هـواداران تراکتـور تقاضـا می کنم که بـرای احقاق حقـوق قانونی 
خـود بـرای اسـتان در انتخابـات حضـور حداکثـری داشـته و نماینـدگان 
اصلـح را انتخـاب کننـد تـا خواسـته های قانونی شـان در مجلـس پیگیری 

شـده و تبدیـل به قانون شـود.
وی، ضمـن دعـوت از عمـوم مـردم بـرای حضـور در انتخابـات، یـادآور 
شـد: بـا توجـه بـه اینکـه کشـورمان در شـرایط اسـتثنایی قـرار دارد و 
فشـارهای سیاسـی و اقتصـادی به کشـورمان وارد می شـود، ضـرورت دارد 
کـه حضـور حداکثـری در انتخابـات داشـته باشـیم. می توانیـم بـا ثبـت 
رکـورد مشـارکت در انتخابـات، ضمـن نشـان دادن اتحادمـان بـه جوامـع 
بین المللـی، مجلـس قدرتمنـدی تشـکیل دهیـم تا خواسـته های کشـور و 

اسـتانمان محقق شـود.
زنـوزی تأکید کـرد: حضور حداکثـری مردم در پـای صندوق های رأی، 
مشـت محکمـی به دهـن بیگانگانی اسـت که کشـورمان را دوسـت ندارند 

و همیشـه به دنبال ایجاد حاشـیه هسـتند.

غــواص  دمــورگان،  ژاک   ۱37۴ ســال  در 
ــه در ۱5  ــهوالن ک ــار س ــت غ ــوی توانس فرانس
کیلومتــری شــهر مهابــاد آذربایجــان غربــی 
ــد  ــری کاوش نمای ــا عمــق 52 مت ــرار دارد را ت ق
و ایــن رکــورد تــا قبــل از اردیبهشــت مــاه 
ــود کــه از عمــق  ــی ب ــن اطاعات ســال 92 آخری
ــان کــردی بــه معنــی  ــه زب غــار ســهوالن کــه ب
یخبنــدان اســت و مــردم محلــی غــار را »کونــه 
ــر نیــز می نامنــد، در  ــه کبوت ــر« یعنــی الن کۆت
دســت بــود تــا ایــن کــه جــواد اصغــری، توانســت 
بــا غواصــی تــا عمــق ۶۱ متــری پــرده از عمــق 

ــردارد. ــن ب ــران زمی ــت ای ــگفتی طبیع ــن ش ای
ــن  ــورد در حی ــن رک ــت ای ــگام ثب ــه هن  ب
ــه شــرایط محیطــی  ــا توجــه ب ــود از آب ب صع
و شــرایط بدنــی، لبــاس غــواص جــواب دمــای 
آب را نــداده و دمــای بــدن او بــه شــدت افــت 
ــانحه  ــار س ــزی دچ ــواص تبری ــد و غ ــی کن م

ــی شــود. برداشــت فشــار م
از مفاخــر غواصــی  اصغــری کــه یکــی 
ــور در  ــا حض ــد، ب ــی آی ــاب م ــه حس ــور ب کش
ــم.  ــوی پرداختی ــت و گ ــه گف ــه ب ــر روزنام دفت
ــی  ــه غواص ــئولیت کمیت ــون مس ــم اکن وی ه
ــی  ــته و م ــده داش ــرقی را برعه ــان ش آذربایج
گویــد: از ســال ۸2 تــا ســال 93 مســئول 
غواصــی اســتان بــوده ام و بعــد از وقفــه چنــد 
ــرار دارم،  ــئولیت ق ــن مس ــاره در ای ــاله دوب س
 2۰۰ بــاالی  در  تفریحــی  غواصــی  امــروزه 
 cmas ــام ــا ن ــوده و ب ــال ب ــا فع ــور دنی کش

ــود. ــی ش ــناخته م ش
ــه غواصــی و  ــه احــداث مدرس ــاره ب ــا اش وی ب
پــرورش بیش از هــزار غــواص در اســتان آذربایجان 
شــرقی، اظهــار کــرد: از ســال ۸۴ مدرســه غواصــی 
خصوصــی را در تبریــز راه انــدازی کــردم کــه قبــل 
ــک مدارســی در ســطح  ــه صــورت آکادمی از آن ب

ــه  ــا ب ــبختانه ت ــت و خوش ــود نداش ــتان وج اس
امــروز بیــش از هــزار نفــر در ســطح اســتان دارای 

گواهینامــه بیــن المللــی غواصــی مــی باشــند. 
ــاره  ــتان درب ــی اس ــه غواص ــئول کمیت مس
شــاخص تریــن غواصــی هایــی کــه تــا بــه امروز 
داشــته اســت، گفــت: در کشــور هــای همســایه 
ــان  ــرس و آذربایج ــی، قب ــه، دب ــل ترکی از قبی
گواهینامــه  از  بعضــی  و  ام  کــرده  غواصــی 
ــان کشــور  ــز از هم ــی ام را نی ــن الملل ــای بی ه
ــرده ام  ــعی ک ــار آن س ــه ام و در کن ــا گرفت ه
ــود دارد را  ــی وج ــه آب ــا ک ــتانمان هرکج در اس

ــم. ــی کن ــرده و در آن غواص ــایی ک شناس
ــی  ــی تفریح ــه داد: در غواص ــری ادام اصغ
ــر آب اســت  ــد در زی ــن موضــوع دی ــم تری مه
کــه در اســتان مــا آبــی کــه زالل باشــد 
فقــط در اســتخر هــا موجــود اســت و در ســد 
ــدارد  ــود ن ــی وج ــد آنچنان ــان هــم دی هایم
ــی  ــم نم ــه فیل ــرداری و تهی ــس ب ــل عک و قاب
باشــد ولــی دریــا هــای موجــود در کشــورمان 
مثــل بندرعبــاس، قشــم، هرمــز و بنــدر هــای 
مختلــف جنــوب و دریــای خــزر قابــل اســتفاده 

ــت. ــرداری اس ــر ب و تصوی
داشــت:  بیــان  حماســه ســاز ســهوالن 
فرانســوی هــا در ســال 7۴ تــا عمــق 52 متــری 
غــار ســهوالن را کاوش کــرده بودنــد و بنــده در 
ســال 92 تــا عمــق ۶۱ متــری غواصــی کــرده 
ــار  ــرای غ ــق ب ــن عم ــروز ای ــه ام ــا ب ــه ت ام ک
ســهوالن ثبــت شــده اســت کــه اکتشــافی زیــر 
نظــر انجمــن غــار نــوردی ایــران بــود و رکــورد 

ــه ثبــت رســید. جدیــدی ب
وی بــا بیــان اینکــه در مورخه ۱9 اردیبهشــت 
ســال 92 ســانحه فــوق اتفــاق افتــاد، اضافــه کرد: 
ســردی آب ۸ درجــه بــود کــه در غواصــی جــزو 
ــاس  ــود و لب ــی ش ــوب م ــرد محس ــای س آب ه
ــفانه آن  ــیدیم، متاس ــی پوش ــی را م ــای خاص ه
روز بــه دلیــل شــرایط محیطــی و شــرایط بدنــی 
ــداد و  ــای آب را ن ــاس جــواب دم ــن، لب خــود م
دمــای بــدن مــن افــت کــرد و موقعــی کــه قصــد 
ــودم  ــور ب ــه ســطح آب را داشــتم مجب ــود ب صع
ــا  ــم ت ــطح آب برس ــه س ــده و ب ــاال آم ــریع ب س

داخــل آب دچــار شــوک و کمــا نشــوم.
اصغــری بــا اشــاره بــه اینکــه بــه هنــگام صعــود 

ــه  ــا ب ــف کــرده و در آن ه ــی را تعری ایســتگاه های
مــدت خاصــی توقــف مــی کنیــم تــا نیتــروژن از 
ریــه هایمــان خــارج شــود، ادامــه داد: تجهیزاتــم را 
روی آب درآورده و ســوار قایــق شــدم، قبــل از اینکه 
چــای بخــورم در روی قایــق بــه کمــا رفتــه و بــه 
بیمــاری برداشــت فشــار کــه بیمــاری خاصــی در 
غواصــی اســت گرفتــار شــده و دچار ضایعــه نخایی 
شــدم؛ بــا توجــه بــه زمــان بــر بــودن بهبــود ایــن 
بیمــاری خوشــبختانه بهتــر شــده ام و مــی تــوان 

گفــت 9۰ درصــد آســیب برطــرف شــده اســت.
مســئول کمیتــه غواصــی آذربایجــان شــرقی 
ــاک  ــوادث دردن ــا ح ــرد: در دنی ــه ک ــا اضاف ب
بســیاری زیــادی در حــوزه غواصــی اتفــاق مــی 
ــه ای  ــزرگ و حرف ــان ب ــون غواص ــد و تاکن افت
زیــادی دچــار آســیب هــای جــدی و مــرگ در 
حیــن غواصی شــده انــد کــه متاســفانه همانطور 
کــه مــی دانیــد آن حمایتــی کــه باید در کشــور 
ــع بیشــتر از  ــرد، آن موق ــا صــورت نمــی پذی م
ــورت  ــه ص ــه ب ــرادی ک ــا اف ــانحه بعض ــود س خ
ــد و  ــی کردن ــی م ــانه کارشناس ــر کارشناس غی
حــرف هــای طعنــه آمیــزی از سویشــان مطــرح 

ــود. مــی شــد موجــب تاســف و ناراحتــی ب
پیشکســوت غواصــی کشــور در انتهــا دربــاره 
دنیــای زیــر آب و زیبایــی آن افــزود: بــه اعتقــاد 
مــن دنیــای زیــرآب بعــد ســومی از جهــان مــی 
باشــد کــه معمــوال همــه انســان هــا از کــودک 
ــا را  ــد از دنی ــن بع ــد ای ــت دارن ــر دوس ــا پی ت
ــد از  ــد بع ــی دانی ــه م ــور ک ــد، همانط ببینن
ــافات  ــی و اکتش ــزرگ علم ــای ب ــرفت ه پیش
ــمت  ــم قس ــوز ه ــری هن ــه بش ــراوان جامع ف
ــی  ــا ناشــناخته باق ــوس ه ــر اقیان بزرگــی از زی
مانــده اســت، تنــوع گیاهــی در زیــر آب بســیار 
متنــوع تــر از خشــکی هاســت و درکنــار 
ــز دارد. ــود را نی ــاص خ ــرات خ ــت، خط جذابی

ــک  ــر ی ــرد ۴ ب ــا ب ــور ب ــال تراکت ــم فوتب تی
مقابــل مــس کرمــان بــه مرحلــه نیمــه نهایــی 

جــام حذفــی صعــود کــرد. 
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــان از  ــس کرم ــور و م ــای تراکت ــدار تیم ه دی
ــی در  ــام حذف ــی ج ــارم نهای ــک چه ــه ی هفت
ورزشــگاه یــادگار امــام )ره( تبریــز برگــزار شــد 
کــه در نهایــت ایــن بــازی چهــار بــر یــک بــه 
ســود تیــم ســرخ پوشــان تبریــز خاتمــه یافــت.

ــازی  ــت ب ــه نخس ــی نیم ــق ابتدای در دقای
ــر در  ــه کرن ــه از روی نقط ــی دژاگ ــاس زمین پ
ــی  ــی صف ــه حاج ــه ب ــه جریم ــل محوط داخ
ــه  ــن در مرحل ــن بازیک ــه ای ــه ضرب ــید ک رس
ــه  ــم ب ــوپ برگشــتی بازه ــد و ت ــه ش اول بلوک
ــه ایــن  ــار، ضرب حاجــی صفــی رســید و ایــن ب
بازیکــن بــا اختــاف انــدک از بــاالی دروازه بــه 

ــت. ــرون رف بی
ــه  ــم ضرب ــازی ه ــه 2۱ ب ــه و دقیق در ادام
ســر حاجــی صفــی از داخــل محوطــه حریــف، 
بــه صــورت خطرنــاک از بــاالی دروازه بــه 

ــت. ــرون رف بی
ــت  ــرل داش ــازی را در کنت ــه ب ــور ک تراکت
توانســت توســط محمــد رضــا خانــزاده در 
ــه  ــه در دقیق ــکان دژاگ ــید اش ــه 3۱ و س دقیق

ــد. ــه گل برس ۴2 ب
در دقیقــه ۴۴ بــازی روی خطایــی کــه 
امیــن جهــان کهــن بازیکــن مــس در محوطــه 

ــور صاحــب فرصــت  ــام داد، تراکت ــه انج جریم
ــد گل  ــق ش ــدی موف ــا اس ــد و رض ــی ش پنالت
ــه  ــا نیم ــاند ت ــر برس ــه ثم ــور را ب ــوم تراکت س
ــر صفــر  ــا نتیجــه ســه ب ــازی ب ــن ب نخســت ای

ــود. ــام ش تم
بــا شــروع نیمــه دوم تیــم مــس کــه خــود 
را شکســت خــورده می دیــد از الک دفاعــی 
بیــرون آمــد و در دقیقــه 53 موقعیــت خوبــی 
بدســت آورد و ضربــه ایســتگاهی کــه حســین 
ــی از  ــاف کم ــا اخت ــود ب ــده آن ب ــی زنن مجل

ــت. ــرون رف ــه بی ــور ب ــج دروازه تراکت کن
در ادامــه بــازی شــاگردان مجتبــی حســینی 
در دقیقــه ۶2 توانســتد بــا ضربــه تمــام کننــده 
بهــرام رشــید گل اول تیمشــان را بدســت 

ــد. ــه 2 گل کاهــش یاب ــا اختــاف ب ــد ت آوردن
امــا ســعید مهــری تعویــض الهامــی در 
گل   77 دقیقــه  در  بــازی  ایــن  دوم  نیمــه 

زد. را  تراکتــور  چهــارم 
تیــم تراکتــور بــا ترکیــب رشــید مظاهــری، 
ــان ســلیمی، مهــدی  ــزاده، ایم محمدرضــا خان
ــم  ــی(، میث ــیخ فخرالدین ــاد ش ــدری )می تیک
تیمــوری، اکبــر ایمانــی، رضــا اســدی، مســعود 
شــجاعی، اشــکان دژاگــه )ســعید مهــری(، 
ــی  ــا حمزوی ــی و اوکاچ ــی صف ــان حاج احس
)محمدرضــا آزادی( مقابــل مــس کرمــان صــف 

ــی کــرد. آرای
تیــم مــس بــا ترکیــب فرهــاد کرمانشــاهی، 
ــی  ــت، مجتب ــی دس ــم ته ــا، میث ــا آرت علیرض

ــان کهــن،  ــن، جه ــر، امی ــر طاه ــی، امی مقتدای
ارشــیا عباســی، پوریــا غامــی، حســین شــنانی 
)یاســر  زاده(، رضــا صــدری  )ابــوذر صفــر 
فیضــی( و بهــرام رشــید فرخــی )شــروین 
ــد. ــدان رفتن ــه می ــور ب ــل تراکت ــزرگ( مقاب ب

حســین  محســن  را  بــازی  ایــن  داوری 
محمدرضــا  و  داور  عنــوان  بــه  ترابیــان 
ابوالفضلــی، مهــدی عالیقــدر بــه ترتیــب کمــک 
داور  همرنــگ  یاســر  همچنیــن  دوم  و  اول 
ــر  ــوان ناظ ــه عن ــی ب ــین نجات ــارم و حس چه

داشــتند. برعهــده  داوری 
پوریــا غامــی از تیــم مــس کرمــان در 

بــازی کارت زرد گرفــت. طــول 
پیــش از آغــاز ایــن دیــدار، بازیکنــان 2 تیــم 
ــام 29  ــهدای قی ــه ش ــاخه گل ب ــدای ش ــا اه ب

بهمــن مــاه تبریــز ادای احتــرام کردنــد.
حــدود 3۶2۰ نفــر بــرای تماشــای ایــن 
بــازی در ورزشــگاه یــادگار امــام تبریــز حضــور 

ــتند. داش
ــان  ــس کرم ــم م ــرد تی ــا ب ــور ب ــم تراکت تی
ــام  ــی ج ــه نهای ــه نیم ــور در مرحل ــواز حض ج

ــت آورد. ــی را بدس حذف
و  پرســپولیس  تیم هــای  ایــن،  از  پیــش 
نفــت مســجد ســلیمان بــه مرحلــه نیمــه 
نهایــی راه یافتــه بودنــد و تکلیــف تیــم چهــارم 
در ســال 99 بیــن 2 تیــم اســتقال و ســپاهان 

ــد. ــد ش ــخص خواه مش

رکورد حماسه ساز سهوالن به قوت خود باقیست

صعود تراکتور به مرحله نیمه نهایی جام حذفی 

ــات  ــکل واردات قطع ــا مش ــازان ب ــه قطعه س ــت ک ــی اس مدت
اولیــه مواجــه شــده اند امــا از ســویی دیگــر شــرکت های 

خودروســازی پیش فــروش خــود را آغــاز کرده انــد. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، »نمــی توانیــم قطعــه 
وارد کنیــم« ایــن خبــری بــود کــه دبیــر انجمــن قطعــه ســازان 
داد. بــرای تولیــد خــودرو قطعــه موضوعــی حیاتــی اســت، 
قطعاتــی کــه عمومــا از ســایر کشــورها بــه خصــوص چیــن وارد 

و روی خودروهــا ســوار مــی شــوند.
ــدی  ــا س ــودرو ب ــات خ ــه واردات قطع ــت ک ــی اس ــا مدت ام
ــه تنهــا روی  ــا مواجــه شــده اســت. ســدی کــه ن ــام کرون ــه ن ب
ــم  ــا را ه ــایش آنه ــه آس ــذارد بلک ــی گ ــر م ــردم اث ــات م ماق
ــاک در چیــن  مختــل کــرده اســت. شــیوع ایــن بیمــاری خطرن
منجــر بــه قطــع واردات قطعــات خــودرو شــده و همیــن موضــوع 

ــته اســت. ــال داش ــه دنب ــازان را ب ــی خودروس نگران
از ســویی مســئوالن مربوطــه از نبــود قطعــات خــودرو صحبت 
مــی کننــد و از ســویی دیگــر همــان شــرکت هــای خودروســازی 
ــروش  ــش ف ــد. پی ــرده ان ــا ک ــروش خودروه ــش ف ــه پی ــدام ب اق
ــی اســت کــه  ــران خــودرو و ســایپا مدت خودروهــای شــرکت ای
شــروع شــده و ادامــه دارد و بــه طــور معمــول هــر چنــد وقــت 
ــن  ــای از ای ــروش خودروه ــش ف ــاره پی ــه ای درب ــار اطاعی یکب

شــرکت بــه گــوش مــی رســد.
ــات  ــر واردات قطع ــه اگ ــن جاســت ک ــا ســوال اساســی ای ام
ــه رو شــده و امــکان واردات آنهــا فراهــم  ــا مشــکل رو ب اولیــه ب
ــت  ــروش صحب ــش ف ــه از پی ــرکت چگون ــن ش ــس ای ــت پ نیس

مــی کنــد؟

توقف موقت تجارت با چین
مازیــار بیگلــو دبیــر انجمــن قطعــه ســازان ایــران در گفــت و 
ــروه اقتصــادی  ــگار صنعت،تجــارت و کشــاورزی گ ــا خبرن ــو ب گ
ــروس  ــار وی ــس از انتش ــت: پ ــوان، گف ــگاران ج ــگاه خبرن باش
ــروش  ــد و ف ــرای خری ــا چیــن ب ــرار کــردن ب ــا ارتبــاط برق کرون
ــن برخــی  ــل از ای ــا قب ــه ت ــرا ک ــورد چ ــر خ ــه مشــکل ب کاال ب

ــواد  ــم م ــون نمی توانی ــم و اکن قطعــات را از چیــن وارد می کردی
ــم. ــن کنی را تامی

ــای  ــه راه ه ــی بلک ــا راه هوای ــه تنه ــون ن ــرد: اکن ــان ک او بی
ــر  ــر نیســت. اگ ــکان پذی ــن ام ــد کاال از چی ــرای خری ــی ب زمین
ــا بــا  ــات خودروه ــش برویــم در تامیــن قطع ــه پی ــن گون ای

ــرد. ــم ک ــورد خواهی ــدی برخ ــکات ج مش
نمــی  دیگــر  تحریم هــا  از  پــس  کــرد:  تشــریح  بیگلــو 
توانســتیم از کشــورهای دیگــر قطعــات را تامیــن کنیــم و تنهــا 
ــه  ــص ب ــای ناق ــردن خودروه ــل ک ــرای تکمی ــتیم ب ــی توانس م
ــردن  ــل ک ــرای تکمی ــا ب ــون تنه ــم اکن ــم. ه ــن بروی ــراغ چی س
ــم و  ــتفاده می کنی ــا اس ــودی انبار ه ــص از موج ــای ناق خودروه
ــه  ــد ب ــد از عی ــد جوابگوســت و بع ــا عی ــا ت ــن موجــودی تنه ای

ــورد. ــم خ ــر خواهی ــه مشــکل ب ــور قطــع ب ط
ــه  ــکلی ک ــزود: مش ــران اف ــازان ای ــه س ــن قطع ــر انجم دبی
وجــود دارد هیــچ راهــکاری بــرای تامیــن قطعــات بعــد از شــب 
ــن کشــور وارد کشــور  ــم. اکنــون هیــچ مــوادی از ای عیــد نداری

نمــی شــود.
ــه درســت اســت  ــر اســت ک ــل ذک ــه قاب ــن نکت ــزود: ای او اف
ــرفت  ــوارد پیش ــیاری از م ــد در بس ــث ش ــا باع ــم ه ــه تحری ک
ــه  ــاال ک ــد ب ــواردی مانن ــا در م ــیم ام ــته باش ــمگیری داش چش

ــت.  ــده اس ــم ش ــکاتی ه ــث مش ــد باع ــر ش ذک
خـــدا  از  کـــرد:  بیـــان  قطعه ســـازان  انجمـــن  دبیـــر 
ــرا  ــد، زیـ ــته باشـ ــه داشـ ــا ادامـ ــه تحریم هـ ــم کـ می خواهیـ
ــرده  ــک کـ ــل کمـ ــد داخـ ــت تولیـ ــه تقویـ ــوع بـ ــن موضـ ایـ
اســـت. برخـــی شـــرکت های قطعه ســـاز بـــا تعدیـــل نیـــروی 
ــه کار  ــا بـ ــی از آن هـ ــروز بخشـ ــه امـ ــد کـ ــه رو بودنـ کار روبـ

کار شـــده اند. بـــه  مشـــغول  و  برگشـــته اند 
بیگلــو دربــاره افزایــش قیمــت خــودرو، گفــت: جامعــه 
ــدارد، قیمــت  ــش قیمــت خــودرو در امســال را ن ــت افزای ظرفی
مــواد اولیــه عقانــی نیســت و بایــد بــا قیمــت تمــام شــده ایــن 
ــی شــود.  ــد منطق ــای تولی ــا هزینه ه ــا داده شــود ت ــه م ــواد ب م
هــر زمــان قیمــت خــودرو افزایــش یافتــه، نارضایتــی مــردم از 

ــت بیشــتر شــده اســت. کیفی

افزایش توان تولیدی در پی تحویل خودروهای معوقه
ــودرو  ــران خ ــل ای ــی مدیرعام ــاد مقیم ــال فرش ــن ح ــا ای ب
ــه  ــان اینک ــا بی ــس، ب ــای معوق ــل خودروه ــوص تحوی در خص
ــای  ــش فروش ه ــر پی ــی ب ــازان مبن ــد خودروس ــدات جدی تعه
ــع انجــام  ــه موق ــه طــور قطــع ب ــز ب ــه امســال نی صــورت گرفت
ــای  ــتند خودروه ــف هس ــازان موظ ــت: خودروس ــود، گف می ش
ــد  ــل مشــتریان دهن ــازند و تحوی ــال بس ــان س ــا پای ــوق را ت مع
بــر ایــن اســاس ایــران خــودرو تمــام فعالیتــش را افزایــش داده 
اســت و حتــی در روزهــای تعطیــل آمــاده تحویــل خودروهــا بــه 

ــت. ــتریان اس مش
بــه گفتــه مقیمــی، وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت برنامــه 
ســختگیرانه ای نیــز بــرای خودروســازان در نظــر گرفتــه کــه بــر 
ــرای خودروســازان  ــای آن یکــی از تکالیــف تعییــن شــده ب مبن
ــون و ۱۰۰ هــزار  ــک میلی ــد را از ســطح ی ــن اســت کــه تولی ای
ــی شــدن  ــس از نهای ــات آن پ ــه جزئی ــد ک ــر ببرن ــتگاه فرات دس

اعــام خواهــد شــد.
او دربــاره تأمیــن قطعــات الزم بــرای افزایــش تولیــد خــودرو، 
ــه،  ــن قطع ــوزه تأمی ــازان در ح ــز خودروس ــده تمرک ــت: عم گف
ــاس، واردات  ــن اس ــر ای ــت و ب ــی اس ــد داخل ــات تولی ــر قطع ب
قطعاتــی کــه داخلــی ســازی می شــوند، ممنــوع خواهــد شــد از 
ایــن رو نگرانــی از بابــت تامیــن قطعــه وجــود نــدارد و مــا تمــام 
تمرکزمــان بــر داخلــی ســازی تمــام قطعــات اســت تــا نیازمــان 

بــه قطعــات وارداتــی صفــر شــود.
تمــام ایــن صحبــت هــا نیــاز بــه حمایــت دولــت و مســئوالن 
ــازان  ــد از ســوی خودروس ــه ســختگیرانه تولی ــد برنام دارد و بای
پیــاده ســازی شــود. کارشناســان صنعــت خــودرو معتقد هســتند 
ــختگیرانه تولیــد  ــن برنامــه س ــه ای ــه خودروســازان ب چنانچ
ــودرو  ــروش خ ــش ف ــازه پی ــد اج ــر نبای ــند، دیگ ــد نباش پایبن
بــه آنهــا داد و بــه تناســبی کــه افزایــش تولیــد داشــته باشــند، 

ــد. ــروش کنن ــش ف ــازار پی ــودرو در ب ــد خ می توانن

پیش فروش خودروسازی ها با وجود خودرو های معوقه! 
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اوقات شرعی شهر تهران

ــول و  ــورای پـ ــه شـ ــت: در جلسـ ــدی گفـ زرنـ
ـــرای  ـــاله ب ـــه و تقســـیط 5 س ـــس ۶ ماه ـــار، تنف اعتب

بدهـــکاران واحدهـــای تولیـــدی مصـــوب شـــد . 
ـــه  ـــوان، ب ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش  باش ـــه گ ب
ـــال 99  ـــت: در س ـــدی گف ـــاتا، ســـعید زرن ـــل از ش نق
کلیـــه واحد هـــای تولیـــدی دارای مجـــوز از وزارت 
ــان  ــا پایـ ــاورزی تـ ــاد کشـ ــت و وزارت جهـ صمـ
ــت  ــا پرداخـ ــد بـ ــال 99 می تواننـ ــهریورماه سـ شـ
ـــی  ـــتم بانک ـــه سیس ـــود ب ـــی خ ـــد از بده 7.5 درص
ـــال  ـــس و در 5 س ـــاه تنف ـــدی از ۶ م ـــره من ـــا به و ب
ــی  ــف بدهـ ــن تکلیـ ــه تعییـ ــبت بـ ــیط، نسـ تقسـ
و بهـــره منـــدی از خدمـــات و تســـهیات بانکـــی 

ــوند. ــد شـ بهره منـ
او افـــزود: ایـــن تصمیـــم در راســـتای مصوبـــه 
ــهیل و  ــتاد تسـ ــه سـ ــن جلسـ ــتاد و پنجمیـ هشـ
ـــد و بـــا هـــدف حمایـــت مؤثـــر  رفـــع موانـــع تولی
ـــتغال  ـــد و اش ـــاء تولی ـــدی و ارتق ـــای تولی از واحد ه

گرفتـــه شـــده اســـت.
نماینـــده وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت در 
ـــق  ـــزود: مطاب ـــار اف ـــول و اعتب کمیســـیون شـــورای پ
ـــزم  ـــدی مل ـــای تولی ـــی، واحد ه ـــه فعل ـــن نام ـــا آیی ب
ـــد  ـــی بودن ـــده بده ـــد از مان ـــت 2۰ درص ـــه پرداخ ب
کـــه بـــا اجـــرای ایـــن مصوبـــه مهـــم، واحد هـــای 
تولیـــدی می تواننـــد بـــا کاهـــش حـــدود ۶۰ 
درصـــدی نســـبت بـــه رویـــه قبلـــی و صرفـــاً بـــا 
پرداخـــت 7.5 درصـــد از بدهـــی، از خدمـــات 
بانکـــی اســـتفاده کـــرده تـــا در ســـال آینـــده بـــا 

بهـــره منـــدی واحد هـــای تولیـــدی از خدمـــات و 
ـــادی  ـــریانات اقتص ـــوان ش ـــه عن ـــی ب ـــهیات بانک تس
و حیاتـــی، شـــاهد شـــکوفایی و رونـــق روزافـــزون 

تولیـــد و اشـــتغال در کشـــور باشـــیم.
زرنـــدی گفـــت: مطابـــق بـــا مـــاده ۶۱ قانـــون 
ــی و  ــر، بررسـ ــت پذیـ ــد رقابـ ــع تولیـ ــع موانـ رفـ
ـــه  ـــل کلی ـــل و فص ـــوص ح ـــم در خص ـــاذ تصمی اتخ
ـــتاد  ـــده س ـــه عه ـــدی ب ـــای تولی ـــکات واحد ه مش
و کارگروه هـــای اســـتانی آن گذاشـــته شـــده و 
مصوبـــات کارگروه هـــای اســـتانی تســـهیل و رفـــع 
موانـــع تولیـــد هماننـــد مصوبـــات ســـتاد بـــرای 
کلیـــه دســـتگاه های اجرایـــی و سیســـتم بانکـــی 

نافـــذ و اجرایـــی اســـت.
ــارات  ــه اختیـ ــه بـ ــا توجـ ــرد: بـ ــه کـ او اضافـ
تفویـــض شـــده بـــه اســـتان ها کلیـــه واحد هـــای 
فصـــل  و  بـــرای حـــل  می تواننـــد  متقاضـــی 
ـــد  ـــه کنن ـــا مراجع ـــه کارگروه ه ـــود ب ـــکات خ مش
ـــژه در  ـــه وی ـــد ب ـــی تولی ـــای عموم ـــهیل فض ـــا تس ت
حوزه هـــای بانکـــی، مالیاتـــی و تأمیـــن اجتماعـــی 
ـــی، از  ـــی بانک ـــف بده ـــن تکلی ـــه تعیی ـــد مصوب همانن

ــوند. ــد شـ ــادره بهره منـ ــات صـ مصوبـ
ـــد  ـــت تأکی ـــه وزارت صم ـــرح و برنام ـــاون ط مع
ـــات  ـــودن مصوب ـــرا ب ـــه الزم االج ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ک
صـــادره در ســـتاد و کارگروه هـــای اســـتانی و بـــا 
ــتگاه ها  ــه دسـ ــن کلیـ ــل مابیـ ــکاری و تعامـ همـ
ـــال  ـــال ۱399، س ـــادره س ـــات ص ـــرای مصوب در اج
ـــود. ـــد ب ـــور خواه ـــتغال کش ـــد و اش ـــکوفایی تولی ش

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد:

تصویب تنفس ۶ ماهه و تقسیط 5 ساله 
برای بدهکاران واحد های تولیدی

بـــا  فتوشاپ شـــده  آتلیـــه ای  عکس هـــای 
ــب و  ــعارهایی عجیـ ــای دور، شـ ــه افق هـ ــگاه بـ نـ
ــای  ــا، بنرهـ ــده از پل هـ ــزان شـ ــای آویـ پاکاردهـ
درختـــان  بـــرگ  و  شـــاخ  بـــه  الصاق شـــده 
ـــا،  ـــف خیابان ه ـــه ک ـــده ب ـــه ش ـــورهای ریخت بروش
ــه  ــده بـ ــبانده شـ ــای چسـ ــا و عکس هـ پیاده روهـ
در و دیـــوار و المان هـــا و معابـــر عمومـــی شـــهر؛ 
ــد  ــه قصـ ــانی اســـت کـ ــه کسـ ــق بـ ــه متعلـ همـ
دارنـــد فـــرداروز حافـــظ منافـــع شـــهروندان و 
مرجـــع قانون گـــذاری و اســـتیفای حقـــوق اولیـــه 

ــند.  ــس باشـ ــردم در مجلـ مـ
ــت  ــن فرص ــه در همی ــا ک ــود آنه ــه می ش چگون
ــش  ــه آرام ــی، ب ــات انتخابات ــه ای تبلیغ ــک هفت ی
ــظ  ــهر و حف ــهروندان، نظافت ش ــی ش ــری و روان بص
و نگهــداری فضــای ســبز و درخت هــا احتــرام 

بزننــد؟ قانون مــداری  از  دم  نمی  گذارنــد، 
ـــات  ـــی و خدم ـــاون اجرای ـــتا مع ـــن راس در همی
ـــا  ـــا ایلن ـــو ب ـــیراز در گفت وگ ـــهرداری ش ـــهری ش ش
ــی  ــات انتخاباتـ ــاره تبلیغـ ــون دربـ ــد: قانـ می گویـ
ابعـــاد، جانمایـــی و چگونگـــی نصـــب اقـــام 
ـــه صراحـــت ذکـــر کـــرده و شـــهرداری  ـــی را ب تبلیغات
شـــیراز نیـــز مکان هـــای مختلفـــی را در مناطـــق 
یازده گانـــه تعبیـــه کـــرده اســـت تـــا کاندیداهـــا 
ــای  ــن مکان هـ ــود را در ایـ ــی خـ ــام تبلیغاتـ اقـ

نصـــب کننـــد.
 محمدرضــا محمدحســن پور در ادامــه بــا انتقــاد 
از شــیوه تبلیغــات کاندیداهــا در ســطح شــهر شــیراز 
ــه  ــم ک ــا کن ــم ادع ــرات می توان ــه ج ــد: ب می افزای
تمامــی تبلیغــات صورت گرفتــه در ســطح شــهر 

شــیراز برخــاف قانــون اســت.
ــورد  ــه برخ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن پور ب محمدحس
ــیوه و  ــا در ش ــه کاندیداه ــات صورت گرفت ــا تخلف ب
چگونگــی تبلیغــات خــود برعهده شــهرداری نیســت 
ــداری شــیراز اســت، خاطرنشــان  و مســئولیت فرمان
می کنــد: اتفاقــی کــه در روزهــای گذشــته و در 
ــیراز رخ  ــهر ش ــی در ش ــات انتخابات ــان تبلیغ جری
داده، تخریــب المان هــای شــهری و فضاهــای ســبز 

ــان اســت. ــد درخت شــهری مانن

کاندیداها فضای سبز و سیمای شهر را 
تخریب نکنند

ــهرداری  ــهری ش ــات ش ــی و خدم ــاون اجرای مع
ــه  ــبت ب ــگفتی نس ــراز ش ــا اب ــه ب ــیراز در ادام ش
کاندیداهــا  برخــی  قانون گرایــی  شــعارهای 
می شــود  مشــاهده  امــا  عمــل  در  می گویــد: 
ــرای  ــود ب ــات خ ــیوه تبلیغ ــا ش ــا ب ــه کاندیداه ک

شــهرداری  زحمتکــش  نیروهــای  و  پاکبان هــا 
می کننــد. ایجــاد  دوچنــدان  زحمــت 

ــد  ــا تأکی ــپس ب ــن پور س ــا محمدحس محمدرض
بــر رعایــت قانــون و رعایــت حــال پاکبان هــای 
می افزایــد:  کاندیداهــا  ســوی  از  شــهرداری 
ــی، فضــای  ــات انتخابات ــان تبلیغ ــا در جری کاندیداه

ــد. ــب نکنن ــهری را تخری ــبز ش س
حســن پور بــه عنــوان مثــال بــه چســباندن 
ــب(  ــریش و چس ــیله س ــه وس ــتر )ب ــس و پوس عک
و  اشــاره می کنــد  المان هــای شــهری  بــر روی 
می گویــد: ایــن اقــام بعــد از انتخابــات بــه راحتــی 
نمی شــود  پــاک  شــهری  المان هــای  ســطح  از 
و ســیمای بصــری شــهر را مخــدوش و نازیبــا 

. می کنــد

قانون گذاراِن فردا، امروز هم قانون را 
رعایت کنند

ــهرداری  ــهری ش ــات ش ــی و خدم ــاون اجرای مع
ــد:  ــا می گوی ــه کاندیداه ــه خطــاب ب شــیراز در ادام
ــوه  ــد در ق ــه قصــد دارن ــه کســانی ک ــا ب ــه م توصی
مقننــه قانــون وضــع کننــد ایــن اســت کــه در ایــام 

ــد. ــت کنن ــون را رعای ــز قان ــات نی ــات انتخاب تبلیغ
اشــاره  بــا  حســن پور  محمــد  محمدرضــا 
ایــام نــوروز و همچنیــن  بــه در پیــش بــودن 
ماه هــای  در  صورت گرفتــه  برنامه ریزی هــای 
ــیراز  ــهری ش ــای ش ــازی فض ــرای آماده س ــر ب اخی
ــفانه  ــا متاس ــد: ام ــان می کن ــوروز خاطرنش ــرای ن ب
مشــاهده می شــود کــه در ایــام تبلیغــات انتخابــات، 
کاندیداهــا بــه فضــای ســبز و فضــای شــهر آســیب 

می کننــد. وارد 

تبلیغات کاندیداها برنامه ریزی های 
شهرداری برای نوروز را به تاخیر می اندازد

تخریــب  از  انتقــاد  بــا  محمدحســن پور 
فضــای ســبز شــهری توســط اقــام تبلیغاتــی 
ــون،  ــاف قان ــوارد خ ــن م ــد: ای ــا می گوی کاندیداه
برنامه ریزی هــای شــهرداری شــیراز بــرای ایــام 
ــاون  ــه مع ــه گفت ــدازد. ب ــر می ان ــه تأخی ــوروز را ب ن
شــیراز  شهری شــهرداری  خدمــات  و  اجرایــی 
ماننــد  تخریب شــده  ســبز  فضاهــای  بازســازی 
ــان  ــن درخت ــا و همچنی ــا، چمن کاری ه گل کاری ه
ســطح شــهر بــر اثــر مــوارد خــاف قانــون کاندیداها، 

ــر نیســت. ــت جبران پذی ــه راحتــی و در اســرع وق ب

دستورالعمل وزارت کشور درباره مصادیق 
غیرمجاز در تبلیغات

ســوی  از  تبلیغــات  قانــون  رعایــت  عــدم 
ــرد  ــورت می گی ــی ص ــس در حال ــای مجل کاندیداه
کــه وزارت کشــور دســتورالعملی را بــرای انتخابــات 
ــادر  ــامی ص ــورای اس ــس ش ــن دوره مجل یازدهمی
کــرده و بــر مبنــای آن در جدولــی، مصادیــق 

غیرمجــاز در تبلیغــات را برشــمرده اســت.
تبلیغـــات  غیرمجـــاز  مصادیـــق  جملـــه  از 
ـــتفاده  ـــرد: اس ـــاره ک ـــر اش ـــوارد زی ـــه م ـــوان ب می ت
ــدازی  ــی، راه انـ ــتر و دیوارنویسـ ــاکارد، پوسـ از پـ
کاروان هـــای تبلیغاتـــی، اســـتفاده از بلندگوهـــای 
ســـیار در خـــارج از محیـــط ســـخنرانی و امثـــال 
آن، اســـتفاده از عکـــس خـــارج از قالـــب تراکـــت، 
جـــزوه، زندگینامـــه، بروشـــور و کارت، چـــاپ 
 ۱5×۱۰ ابعـــاد  از  بزرگتـــر  قطـــع  در  عکـــس 
ســـانتیمتر، الصـــاق اعامیـــه، پوســـتر و هرگونـــه 
ـــوی  ـــی، تابل ـــم راهنمائ ـــی روی عائ ـــی تبلیغات آگه
بیمارســـتان هـــا و تابلـــوی مـــدارس و ســـایر 
موسســـات آموزشـــی و ســـازمان هـــای عمومـــی 
ــه  ــته بـ ــای وابسـ ــازمان هـ ــی و سـ و ادارات دولتـ
ـــی  ـــه آگه ـــتر و هرگون ـــاق اعامیه،پوس ـــت، الص دول
ـــای  ـــی و اتوبوس ه ـــای دولت ـــی روی خودروه تبلیغات
ـــی  ـــات عموم ـــرانی و تاسیس ـــد اتوبوس ـــرکت واح ش
ــه  ــتر و هرگونـ ــه، پوسـ ــاق اعامیـ ــی، الصـ و دولتـ

آگهـــی تبلیغاتـــی روی صندوق هـــای پســـت، 
باجه هـــای تلفـــن، پســـت های بـــرق و تلفـــن، 
ــاق اعامیـــه، پوســـتر و هرگونـــه  ــا، و الصـ تابلوهـ
آگهـــی تبلیغاتـــی روی اماکـــن بخـــش خصوصـــی 

)مگـــر بـــا رعایـــت اشـــخاص ذی حـــق(.

مخدوش شدن سیمای اماکن عمومی
از ســوی دیگــر در انتخابــات امســال، اقــدام 
ــن  ــه راه انداخت ــا در ب ــی کاندیداه ــواداران برخ ه
اجــازه  بــی  افــزودن  و  مجــازی  گروه هــای 
شــهروندان بــه ایــن گــروه هــای تبلیغاتــی، شــکلی 
ــوق شــهروندی  ــه حق ــرام نگذاشــتن ب دیگــر از احت

ــذارد. ــی گ ــش م ــه نمای ــردم را ب م
تبلیغـــات  کـــه  اســـت  حالـــی  در  ایـــن 
ـــرد و  ـــام گی ـــون انج ـــتر قان ـــد در بس ـــی بای انتخابات
ـــود و  ـــغ خ ـــتای تبلی ـــاً در راس ـــز صرف ـــا نی کاندیداه
ـــر  ـــزون ب ـــال اف ـــن ح ـــا ای ـــند. ب ـــان باش برنامه هایش
ـــا  ـــی کاندیداه ـــات برخ ـــب از تبلیغ ـــای عجی نمونه ه
ـــز  ـــیراز نی ـــور، در ش ـــتان های کش ـــی شهرس در برخ
ـــای  ـــه فض ـــاندن ب ـــیب رس ـــا در آس ـــدام کاندیداه اق
ــژه  ــه ویـ ــت؛ بـ ــل اسـ ــل تأمـ ــهر قابـ ــری شـ بصـ
آنکـــه برخـــی فضاهـــا و اماکـــن عمومـــی ماننـــد 
ــر  ــای عابـ ــرو، پل هـ ــوس و متـ ــتگاه های اتوبـ ایسـ
پیـــاده، باجه هـــای پســـتی و به ویـــژه درختـــان و 
ـــوه  ـــا انب ـــر ب ـــد روز اخی ـــیراز در چن ـــبز ش ـــای س فض
پوســـتر و عکـــس برخـــی کاندیداهـــای انتخابـــات 

ـــت. ـــده اس ـــدوش ش مخ

 قانون گذاراِن فردا، قانون شکنان امروز 


