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"نور، حقیقت است و تارییک بر ساخته؛  
رد روشن گام های ما تا همیشه ها..."
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ن شهرداری  ک آموز�ش ب�ی تفاهم نامه همکاری مش�ت
و ف�ن حرفه ای امضا شد

درباره قوه قضائیه
2

تقسیم 700 ریال  سود هر سهم در مجمع عمومی عادی کچاد

7
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قوه قضائیه؛ ثمره عدالت خواهی ملت ایران
2

الکهرباء  بشبکة  جدید  مــن  ترتبط  النوویة  بوشهر  محطة 
العامة في البالد 4

کیاست-افتتاح 110 پروژه همزمان با دهه کرامت تنها گوشه ای از همت 
باالی مدیریت شهری برای اتمام 889 پروژه تا پایان سال 99 است و به 
نظر می رسد امسال سال ماندگاری برای مردم قم بوده و ثمره آن ایجاد 

شورونشاط اجتماعی خواهد بود.
به گزارش احتساب به نقل از شهرنیوز، حرکت به سمت توسعه شهری 
امروز یکی از دغدغه های جدی مدیرت شهری در قم بوده و شاهد تغییرات 

چشم گیری در حوزه های عمرانی و خدماتی در سطح شهر هستیم.
تغییراتی که از رسیدن سرانه فضای سبز به ۲۰ مترمربع به ازای هر نفر تا 
تکمیل رینگ های ترافیکی، توسعه و ارتقاء حمل ونقل عمومی و افتتاح و 
کلنگ زنی پروژه های جدید عمرانی قابل دید و مقایسه با سال های گذشته 

است.
شهر قم با وجود جایگاه و موقعیتی که در کشور و جهان اسالم داشته نیازمند 
این حرکت و تحول بوده و امروز نیازمند صبوری شهروندان و همدلی و 
هم افزایی بین مدیران و مسئوالن شهر برای رسیدن به نتیجه مطلوب 
هستیم. نتیجه ای که مطالبه به حق مردم بوده و دیگر نمی توان نسبت به 
آن بی تفاوت بود، مطالبه ای که برای رسیدن به نقطه مطلوب آن فاصله 

زیادی داریم.
خدمت به مردم قم دارای ارزشی مضاعف است

شهری که از نظر آیتا         هلل اعرافی مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور خدمت 
به مردم این دارای ارزشی مضاعف بوده و تأکید می کند: این شهر پس از 
دوران امام صادق)ع( و هجرت خاندان اشعری ها به قم از جایگاه ویژه ای 
برخوردار شد و خط علم و معرفت الهی در آن قطع نشده و مرکز علمی ترین، 
اسالمی ترین و بزرگ ترین مرکز دانش دینی در دنیا و بر همگان الزم است 

که این شهر را بشناسیم.
و همچنین آیت ا     هلل سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت 
معصومه)س( با اشاره به اهمیت تبرک اعمال انسان به نام ائمه اطهار )ع(، 
اظهار می دارد: خدمت به مردم در هر لباس و موفقیتی و قابل تقدیر بوده و 
تمام این خدمات برای نظام و اهل بیت )ع( به عنوان یک وظیفه انجام شده 

است.
افتتاح ۱۱۰ پروژه عمرانی در دهه کرامت

امسال اما بعد چندین سال کار پیاپی، سال بهره وری و به نتیجه رسیدن 

بسیاری از کلنگ زنی ها در شهر و به تعبیر دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد 
شهردار قم سال پر برکتی برای شهر قم است که در نخستین گام امسال 
۱۱۰ پروژه مختلف در حوزه های عمرانی، خدماتی، ترافیکی، فناوری، 
سرمایه گذاری فرهنگی و فضای سبز شهری همزمان با دهه کرامت افتتاح، 

بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی آن ها به سرانجام رسید.
شهردار قم با تاکید بر اینکه با وجود مشکالتی مانند تحریم و کرونا هیچ یک 
از پروژه های عمرانی شهر تعطیل نشد، خاطرنشان می کند: تحریم، کرونا 
و نه حوادث طبیعی هیچ کدام عاملی برای متوقف شدن پروژه نبوده و این 

پروژه ها با جدیت تا به سرانجام رسیدن دنبال می شوند.
افتتاح و کلنگ زنی ۸۸۶ پروژه تا پایان سال ۹۹ در قم

سقائیان نژاد از افتتاح پروژه ها در چهار فاز دهه کرامت، هفته دولت، هفته 
دفاع مقدس و دهه فجر خبر داده و تعداد پروژه های که تا پایان سال افتتاح یا 

کلنگ زنی می شود را نزدیک به ۸۸۹ پروژه اعالم می کند.
۱۱۰ پروژه ای که در دهه کرامت افتتاح می شود با اعتباری بالغ بر ۸۶۰۰ میلیارد 
ریال اجرایی شده و در بخش های مختلف عمرانی، خدماتی، ترافیکی، 
فناوری، سرمایه گذاری فرهنگی و فضای سبز شهری در تمامی مناطق 
هشتگانه و سازمان های تابعه شهرداری قم اجراشده و در اختیار شهروندان 

قرار خواهد گرفت.
عدم توقف پروژه های عمرانی با وجود محدودیت های مالی کشور

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی نیز 
با ابراز قدردانی از مجموعه مدیریت شهری، معتقد است: الزم است از 
زحمات مجموعه مدیریت شهری و شهرداری قم تقدیر و تشکر کنیم چراکه 
با وجود محدودیت های مالی موجود اجازه متوقف شدن پروژه ها را ندادند.

وی با اشاره به شرایط کشور با توجه به شیوع ویروس کرونا، بیان می کند: با 
وجود از دست دادن برخی از هم وطنان به دلیل ابتال به این بیماری و علیرغم 
همه سختی ها، اتفاقات خیلی خوبی در کشور و شهر قم افتاده  که همایش 
عشق ورزی، وحدت و همدلی و افتتاح پروژه های عمرانی قابل تقدیر است.

امسال سال پر برکتی برای شهر قم خواهد بود اما برای رسیدن به نقطه 
مطلوب همدلی و هم افزایی مدیران استانی و شهری نکته ای است که 
الزم است بارها و بارها به آن تأکید کرده و یادآور شویم شهروندان نیازمند 

خدمت رسانی بوده و زمان اختالف های مدیریتی گذشته است.

دهه کرامت ماندگار ۹۹ برای مردم قم؛
شور و نشاط اجتماعی ثمره کار جهادی مدیریت شهری

 تکمیل طرح
(نوردگرم2)هشید خرازی

هدیه ای برای آیندگان
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Survey | مسح

 Once the three platforms under construction are completed in Shahid Rajaei Port in southern Iran, the export capacity of oil products from the 
port is expected to rise by 30%, according to a local official.Allahmorad Afifipour, the director of Bushehr Province Department of Ports and Mar-
itime Organization, made the remarks speaking to reporters on Sunday.Noting that the three platforms are being constructed by Iranian ex-
perts, the official said that the construction project has had a 44% physical progress.   More than 100 Iranian experts are working on the construc-
tion project since three years ago, Afifipour said.He said that once the platforms are completed, it will enable three 100,000-ton ships to dock at 
the port at the same time.The official said that with inauguration of the three platforms, the total platforms and jetties of the province will rise up to 16.

Export of oil products from Shahid Rajaei Port to increase by %30

| مناطق آزاد  | 
| مناطق ویژه | 

معاون  مدیره،  هیات  رییس  نشست  در  کیاست-

اقتصادی  ویژه  منطقه  نمندسازی  توا و  برنامهریزی 
تهران  بهشتی  شهید  دانشگاه  علمی  هیات  و  لامرد 
درخصوص راه اندازی »مرکز اسناد فنی و مدارک علمی 
در منطقه ویژه اقتصادی لامرد« بحث و تبادل نظر شد.

هیات  رییس  ازفرینا،  نقل  به  احتساب  گزارش  به 
نشست،  این  در  لامرد  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیره 
را  کشور  مطرح  های  دانشگاه  با  همکاری  توسعه 
ز اولویتهای اصلی سازمان متبوع خود بیان کرد و  ا
گفت: مدیرعامل و هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی 
لامرد در راستای تحقق جهش تولید و پیشبرد اهداف 
و برنامه های این منطقه مبتنی بر فناوری های جدید 
مختلف  های  مزیت  و  بالقوه  ظرفیت های  باوجود  و 
لامرد،  ویژه  منطقه  در  گذاری  سرمایه  توسعه  برای 
ارتباطات سازنده ای را با مراکز مختلف و مطرح علمی 
ز این همکاریها  کشور در دستور کار دارد که تعدادی ا
است. شده  حاصل  نیز  دستاوردهایی  و  شده  آغاز 

موفق  الگوهای  برخی  برشمردن  با  کیش،  حریم 
تدوین  کرد:  مراکز علمی کشور، تصریح  با  همکاری 
صنعت  حوزه  در  گذاری  سرمایه  شاخص  های  بسته 
نعقاد  آلومینیوم با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و ا

پیشرفت  و  تحول  همکاری های  مرکز  با  تفاهمنامه 
ریاست جمهوری برای حضور شرکت های دانش بنیان 
نتقال، توسعه و بومی سازی فناوری های روز و به  و ا
منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین تامین مالی 
طرح ها و شناسایی و تبیین ظرفیت های منطقه ویژه 
اقتصادی لامرد به سرمایه گذاران از جمله همکاریهای 
است. علمی  مطرح  مراکز  با  صنعتی  کانون  این 

در این جلسه که مدیران واحد برنامه ریزی منطقه ویژه 
اقتصادی لامرد نیزحضور داشتند، بیان شد: دانشگاه 
ز مراکز علمی مطرح و برجسته و دارای  شهید بهشتی ا
با مراکز  بویژه در همکاری  ارزشمندی  سوابق بسیار 
صنعتی است. منطقه ویژه اقتصادی لامرد با بررسی 
سوابق همکاری اثربخش این مرکز علمی با مراکز صنعتی 
مختلف از جمله سازمان ایمیدرو نیز مطابق با نیازها 
و پیشنهادات مطرح شده از سوی نخبگان، بررسی ها 
و کارشناسی لازم را انجام می دهد که امیدواریم این 
همکاری ها براساس یک توافق مشترک، عملیاتی شود. 
هم چنین شناخت دقیق و جامع ظرفیت های طرفین 
بعاد مختلف منجر به توافق و آغاز همکاری های  در ا
ز نخبگان و مدیران  مشترک می شود که در این راستا ا
ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران دعوت به عمل می آید 
تا ضمن بازدید از منطقه ویژه اقتصادی لامرد در جریان 
فعالیت ها و ظرفیت های این کانون صنعتی قرار گیرند.

این  در  بهشتی  شهید  دانشگاه  علمی  هیات 
منطقه  با  همکاری  در  خرسندی  براز  ا با  نشست 
های  پیشرفت  به  اشاره  با  لامرد،  اقتصادی  ویژه 
و  عمرانی  فعالیتهای  گیری  شتاب  و  روزافزون 
راه  پیشنهاد  صنعتی؛  کانون  این  در  زیرساختی 
علمی  مدارک  و  فنی  اسناد  مرکز  »سامانه  ندازی  ا
یه کردند. را سازمان منطقه ویژه اقتصادی لامرد« را ا

سامانه  این  سازی  پیاده  علمی،  هیات  این  گفته  به 
تخصصی سبب می شود تا اینکه حفاظت و نگهداری 
اسناد فنی و علمی در منطقه ویژه اقتصادی لامرد به 
شیوه علمی صورت پذیرد و هم اینکه ذخیره و بازیابی 
و دسترسی آن ها با سرعت و سهولت در دسترس باشد.

مسؤول : انشاء جسر الصداقة بين ايران واذربيجان لتعزيز الصادرات في البالد
ــة اذربيجــان، ســيجعل مــن مدينــة  ــة االســامية االيرانيــة وجمهوري ــة والصناعيــة الحــرة )بمحافظــة اذربايجــان الشــرقية – شــمال غــرب( : ان انشــاء جســر الصداقــة بيــن الجمهوري ــر التنفيــذي لمنظمــة ارس التجاري قــال المدي
ــران واذربيجــان اىل جانــب تفعيــل  ــن، قــال محســن نريمــان ان تنفيــذ مشــروع جســر الصداقــة بيــن اي ــا للصــادرات االيرانية.وخــال تصريحــه اليــوم الســبت باجتمــاع فــي مدينــة خداافري ــن" شــمالی المحافظــة قطب "خداآفري

ــة للبــاد. ــر هــذه المنطقــة الحدودي ــر الســلع لــدى هــذه المدينــة، ســيؤدي كل ذلــك اىل ظــروف مواتيــة لتنميــة الصــادرات وتطوي الجمــارك واســتام وتصدي
ودعا المسؤول االقتصادي في محافظة اذربايجان الشرقية، اىل التخطيط الستقطاب االستثمارات المحلية واالجنبية ودعم المستثمرين، ما يسهم في تحسن الظروف االقتصادية والحد من البطالة في هذه المحافظة.

صیرة
أخبار ق

دبیــر  و  شهرســازی  و  راه  وزیر  کیاســت-

ز  ا مکــران،  ســواحل  توســعه  شــورای عالی 
ــل و  ــت و حمل ونق ــاب ترانزی ــوان ه ــار به عن چابه
کانــون صنعتــی در توســعه ایــن منطقــه نــام بــرد و 
پروژه هــای زیرســاختی وزارت راه و شهرســازی 
را پیشــتاز پروژه هــای توســعه مکــران خوانــد.

ــد  ــا، محم ــل از فرین ــه نق ــاب ب ــزارش احتس ــه گ ب
ــری  ــگاه خب ــگار پای ــا خبرن ــو ب ــلامی در گفت و گ اس
وزارت راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــران  ــواحل مک ــعه س ــورای   عالی توس ــه ش دبیرخان
ــت،  ــرار داش ــاع ق ــل در وزارت دف ــاه قب ــد م ــا چن ت
ــتابان تر  ــعه ش ــرورت توس ــه به ض ــا توج ــت: ب گف
ایــن ســواحل و مصوبــه قانــون احــکام دایمــی 
برنامه هــای توســعه کشــور مقــرر شــد در ایــن 
خصــوص شــورایی تشــکیل شــود و دبیرخانــه 
ایــن شــورا، توســعه ســواحل مکــران را دنبــال 
کند.اســلامی در ادامــه بــه بیــان برخــی از اقدامــات 
مهــم انجام شــده در توســعه ســواحل مکــران 
پرداخــت و یکــی از ایــن اقدامــات را تهیــه و 
ــرد  ــوان ک ــع توســعه مکــران عن ــن ســند جام تدوی
ــور  ــه در کش ــت ک ــار اس ــن ب ــرای اولی ــزود: ب و اف
بــرای توســعه ســرزمین، ســندی جامــع تهیــه 
می شــود تــا به صــورت برنامه  محــور اقــدام و 
ــاب  ــرا اجتن ــی و واگ ــورت بخش ــه ص ــعه ب از توس
کنیــم.وی بــا بیــان اینکــه فــاز نخســت ایــن 
ــا  ــرد: ب ــان ک ــد، بی ــب ش ــال 96 تصوی ــند در س س
ــند در  ــن س ــال 9۸ ای ــی در س ــل تکمیل ــی مراح ط
شــورای عالی شهرســازی و معمــاری ایــران، 
ــش و شــورای توســعه ســواحل  شــورای عالی آمای
یــن نیــز  زا مکــران بــه تاییــد رســید. پیش ا
مراحــل اســتانی تاییــد ســند در شــورای عالی 
اســتان های هرمــزگان و سیســتان و بلوچســتان 
ــاق  ــازی، اتف ــر راه و شهرس ــده بود.وزی ــام ش انج
مهــم دیگــر را ورود دســتگاه های هموارکننــده 
مســیر توســعه بــه منطقــه خوانــد و بــا اشــاره 
بــه اینکــه ایــن دســتگاه  هــا بــه دنبــال تاییــد 
ســند، وارد منطقــه شــده و پروژه هــای پیشــتاز 
را بــه اجــرا در آورده انــد، خاطرنشــان کــرد: 
ــه در ســواحل مکــران  ــی ک پیشــتازترین پروژه های

دنبــال می شــود پروژه هــای زیرســاختی وزارت 
راه و شهرســازی و ســپس پروژه هــای حــوزه 
ــت  ــای بهداش ــن پروژه ه ــت. همچنی ــرژی اس ان
و درمــان، آموزش وپــرورش، آموزش عالــی، 
توســعه مهارت هــای فنــی و آمــوزش فنــی و 
ــه  ــی منطق ــعه اجتماع ــرای توس ــد ب ــه ای بای حرف
شــتاب و ظرفیت ســازی لازم بــرای آن انجــام 
گیرد.اســلامی عنــوان کــرد: دومیــن کانــون 
ــاب  ــه ه ــت ک ــک اس ــه، جاس ــن منطق ــعه ای توس
ــود.  ــد ب ــرق خواه ــزرگ آب و ب ــع ب ــرژی و صنای ان
ایــن دو کانــون بــزرگ و حیاتــی منطقــه و در حــدود 
هــزار کیلومتــر نــوار ســاحلی، اســاس برنامــه 
ــز  ــرزمین نی ــای س ــایر بخش ه ــت و س ــعه اس توس
بــه کشــاورزی، تولیــد میوه هــای گرمســیری، 
شــیلات و گردشــگری اختصاص یافتــه اســت. 
فاخرتریــن بخــش ســرزمین بــرای مــا توســعه 
ــت.  ــران اس ــواحل مک ــی در س ــگری طبیع گردش
ایــن منطقــه ســواحل بســیار زیبایــی دارد کــه 
در مــواردی جــزو عجایــب خلقــت هســتند. 
ــی  ــای مریخ ــان ها، کوه ه ــا، گل فش ــواحل زیب س
ــواحل  ــه س ــه های روان را ب ــه ماس ــرزمینی ک و س
ویژگی هــای  ز  ا بخشــی  تنهــا  داده،  پیونــد 
مکــران  منطقــه  گردشــگری  منحصربه فــرد 
ــران را  ــواحل مک ــعه س ــق توس ــت.وی، منط اس
ــای  ــی در حوزه ه ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ س
ــای  ــردم در بخش ه ــور م ــرژی و حض ــت و ان صنع
شــیلات، کشــاورزی و گردشــگری دانســت و 
بیــان کــرد: ایــن دو به صــورت متــوازن رشــد 
می کننــد و زمینــه را بــرای رشــد کیفــی جامعــه 
و رشــد اقتصــادی  کشــور فراهــم می ســازند.

کیاست-مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی فارس گفت: امسال و با اختصاص اعتبارات 

عملیات اجرایي طرح هاي زیرساختی در شهرك صنعتي بیضا با رویکرد استقرار صنایع 
دارویی انجام و همزمان کار واگذاری اراضی به متقاضیان نیز آغاز می شود.به گزارش 
احتساب به نقل از روابط عمومی شرکت شهرك هاي صنعتي فارس، احد فتوحی در 
جلسه بررسی مسایل و مشکلات   شهرك های صنعتی سپیدان که با حضور نماینده مردم 
شهرستان هاي بیضا وسپیدان در مجس شوراي اسلامی برگزارشد ،با اشاره به آخرین 
اقدامات انجام شده برای ایجاد شهرك صنعتی بیضا گفت: این شهرك صنعتی به مهترین 
قطب استقرار صنایع دارویی و پزشکی استان تبدیل خواهدشد.وي با بیان اینکه احداث 
این شهرك صنعتی بعنوان یکي از مصوبات هیات دولت در دستور کار این شرکت قرارگرفت 
گفت:در این زمینه جلسات متعددی با محوریت استانداري برگزار و تعامل مناسبي بین 
دستگاههای اجرایی برای تسریع در ارایه خدمات زیربنایی و زیرساختی این شهرك صنعتی 
ایجاد شده است که امیدواریم سایر دستگاه های اجرایی نیز در این زمینه حمایتهای 
خود را انجام دهند.فتوحی اضافه کرد:مرحله نخست این شهرك صنعتی در زمینی به 
مساحت 180هکتار راه اندازی و بستر مناسبی برای استقرار تمامی صنایع بویژه صنایع 
مرتبط با دارویی و آرایشی و بهداشتی فراهم خواهد شد.مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی فارس  گفت:در این شهرستان ها  بستر مناسبی برای ایجاد واحدهای صنعتی در 
قالب شهرک ها و نواحی صنعتی ایجادشده و با توجه به ظرفیت های مهم در این مناطق، 
سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی این شهرستان از توجیه اقتصادی بالایی برخوردار 
است.وی با اشاره به وجود شهرک های صنعتی سپیدان 1، سپیدان3، ملوسجان، ناحیه 
صنعتی شهید جاویدی، شهرك صنعتی دارویي بیضا و نیزناحیه صنعتی بیضا و شهرک 
صنعتی غیردولتی کامپوزیت سازه ماندگار در گستره جغرافیایی این شهرستان ها ، تصریح 

کرد: با استقرار و فعالیت این شهرک های صنعتی با مساحت بیش از 470 هکتار، ظرفیت 
استقرار بیش از 1800 واحد تولیدی، صنعتی و صنفی فراهم شده است.وی با اشاره به 
اینکه در سال های اخیر اعتبارات مناسبی برای اجرا، توسعه و تکمیل زیرساخت ها در 
شهرک های صنعتی سپیدان هزینه شده است، از حمایت کامل سرمایه گذاران در این 
شهرک های صنعتی خبر داد.فتوحی بیان کرد: مشوق های بیشتر به سرمایه گذاران در 
صورت راه اندازی واحدهای صنعتی و ایجاد اشتغال اختصاص می گیرد.محسن علیزاده 
در ادامه بر تسریع در واگذاری اراضی  شهرك صنعتی صنایع دارویی بیضا و نیز ایجاد 
نواحی جدید صنعتی در مناطقی که فاقد شهرک یا ناحیه صنعتی است  تاکید کرد و گفت:باید 
در این زمینه دستگاه های اجرایي مرتبط ضمن تسریع در امور ایجاد و راه اندازي این 
شهرك صنعتی، بستر مناسبی برای ایجاد اشتغال پایدار و توسعه صنعتی فراهم کنند.

کیاست-احمد خسروی مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان کردستان گفت: 

شهرک های صنعتی محل سکونت نیست، شهر کار و تولید است.احمد خسروی مدیر 
عامل شرکت شهرک های صنعتی استان کردستان گفت : شهرک های صنعتی محل 
سکونت نیست، شهر کار و تولید است.خسروی ضمن هشدار به خاطیان افزود: در سال 
1399 برای حمایت بیشتر از صنعت و حفظ و صیانت حریم شهرک های صنعتی؛ تمامی 
صاحبان عرصه و فضاهای صنعتی که سوله و محل کارخانه خود را بدون مجوز قانونی 
شرکت شهرک های صنعتی تغییر کاربری داده و به استفاده ای غیر از تولید همچون 
انبار، خدمات و... اختصاص داده اند؛ به محاکم قضایی معرفی خواهند شد.وی افزود: 
این اقدام قانونی بر اساس عمل به فصل "و" و فصل "د" بند 3 در دفترچه  قراردادهای 
واگذاری حق انتفاع و از طریق طرح دعوی در محاکم قضایی برای رسیدگی به این نوع 
تخلفات در راستای کمک به رونق و جهش تولید در استان بوده و حفظ ماهیت  مکان ها 

و شهرکهای صنعتی استان است تا حمایت لازم در مقابل منفعت طلبی و بی توجهی در 
حق صنعت و تولید از ناحیه برخی صاحبان واحد مستقر در شهرکهای صنعتی به عمل آید.
تولید و صنعت در سال جهش  به اهمیت مبحث  بنا  اینجانب   : ادامه گفت  وی در 
اندرکاران و مدیران دولتی و قضات و مدیران دادگستری و  از تمامی دست  تولید 
شعب قضایی در راستای عمل به منویات و فرامین مقام معظم رهبری برای رونق و 
جهش تولید انتظار مساعدت و حمایت ویژه در رسیدگی به چنین تخلفاتی را دارم.
گفت: شهرک صنعتی  پایان  در  کردستان  عامل شرکت شهرک های صنعتی  مدیر 
ماوا و مامن تولید، کارخانه ، کارگر ، مهندسین صنعت، سرمایه گذاران و کارآفرینان 
تولید است و محل آفرینش بنابراین هر نوع کاربری غیر تولیدی همانند سکونت؛ 
در  محیطی  زیست  مجوز  و  شده  تعریف  زون  به  توجه  بدون  صنعتی  غیر  استفاده 
دفترچه قرارداد واگذاری ممنوع و مستلزم جرایم و برخوردهای قانونی خواهد بود.

|  اخبار مناطق آزاد  |

| شرکت شهرک های صنعتی   |

چابهار، کانون ترانزیت و صنعت در توسعه مکران

برریس راه اندازی مرکز اسناد ف�ن و مدارک علمی 
در منطقه ویژه اقتصادی المرد

ي فارس خ�ب داد :
کت شهرك هاي صنع�ت مدیر عامل �ش

آغاز عملیات اجرا�ي طرح هاي زیرساخ�ت در شهرك صنع�ت بیضا 
با رویکرد استقرار صنایع دارو�ي

کت شهرک های صنع�ت کردستان به خاطیان؛ هشدار مدیر عامل �ش

شهرک های صنع�ت محل سکونت نیست، شهر کار و تولید است 

کیاســت-مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد انزلــی 
ــیر راه  ــداث مس ــات اح ــد عملی ــریع در فرآین از تس
ــتگاه  ــپین و ایس ــدری کاس ــع بن ــان مجتم ــن می آه
ــا  ــروژه ت ــن پ ــت: ای ــر داد و گف ــت خب ــازار رش پیرب
ســال ۱4۰۰ مــورد بهــره بــرداری قــرار می گیــرد.
ــد  ــا، محم ــل ازفرین ــه نق ــاب ب ــزارش احتس ــه گ ب
ولــی روزبهــان، تســریع در فرآینــد پروژه هــای 
زیرســاختی نظیــر عملیــات احــداث مســیر راه 
ــتگاه  ــپین و ایس ــدری کاس ــع بن ــان مجتم ــن می آه
ــان  ــا بی ــرار داد و ب ــد ق ــورد تاکی ــت را م ــازار رش پیرب
اینکــه ســازمان منطقــه آزاد انزلــی پیگیــر ایــن 
طرح هــا اســت اظهــار داشــت: ایــن پــروژه تــا 
ــرد. ــرار می گی ــرداری ق ــورد بهره ب ــال 1400 م س
ــه از  ــه دیگــر پروژه هــای زیرســاختی ک روزبهــان ب
ــه  ــورد توج ــر م ــدت اخی ــازمان در م ــن س ــوی ای س
ــت:  ــان داش ــرد و بی ــاره ک ــت اش ــه اس ــرار گرفت ق
تســریع در تکمیــل 2 پســت اســکله باقیمانــده 
در حــال احــداث از ســوی بخــش خصوصــی 
در مجتمــع بنــدری کاســپین از جملــه ایــن 
پروژه هــای بســیار مهــم محســوب می شــود.
ایــن  تکمیــل  بــا  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
2 پســت اســکله مجمــوع اســکله های قابــل 
بنــدری  بــزرگ  مجتمــع  در  بهره بــرداری 
ــد  ــدا می کن ــا پی ــکله ارتق ــت اس ــه 5 پس ــپین ب کاس
بــراز داشــت: در بررســی عملکــرد منطقــه  ا
آزاد انزلــی بــه عنــوان یــک بنــگاه اقتصــادی 
بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه ســال 98 و 
چنــد مــاه ابتدایــی ســال 99 دوران پــر فــراز و 
نشــیبی بــرای اقتصــاد ملــی و جهانــی بــود.
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد انزلــی بــا 

اشــاره بــه اینکــه در ســال 98 مشــکلات ناشــی 
ــتر  ــی بیش ــاد مل ــر اقتص ــکا ب ــای آمری از تحریم ه
شــده و از زمســتان 98 تاکنــون نیــز جهــان 
درگیــر تبعــات مخــرب اپیدمــی کرونــا اســت 
ــات  ــوالات و اتفاق ــن اح ــام ای ــا تم ــرد: ب ــوان ک عن
ــری  ــا جلوگی ــال ی ــه اهم ــر ب ــی منج ــل خارج عوام
منطقــه  ســازمان  برنامه هــای  پیگیــری  از 
آزاد انزلــی در ســال گذشــته و ســال 99 نشــد.
روزبهــان از همراهــی ســرمایه گذاران بخــش 
ــازمان  ــرد: س ــوان ک ــت و عن ــخن گف ــی س خصوص
ــش رو  ــدات پی ــت تهدی ــی توانس ــه آزاد انزل منطق
را بــا تــلاش مضاعــف و هم افزایــی تبدیــل بــه 
ــش  ــه منظــور توســعه اقتصــادی و افزای ــی ب فرصت
شــاخص های جــذب ســرمایه گذار داخلــی و 
خارجــی کنــد کــه اتفــاق بســیار بزرگــی اســت.

مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد انزلــی حضــور 
فعــال در کمیســیون های مشــترک اقتصــادی 
کشــورمان بــا کشــورهای روســیه، قزاقســتان، 
قرقیزســتان، ارمنســتان و هنــد را مــورد توجــه 
قــرار داد و افــزود: زمســتان ســال قبــل بــا ترانزیــت 
نخســتین محمولــه ارســالی در کریــدور شــمال 
ـ جنــوب گام نخســت در مســیر فعال ســازی 
مســیر تجــاری مزبــور از طریــق انتقــال کالا 
میــان هندوســتان و روســیه برداشــته شــد.
روزبهــان بــا اشــاره بــه اینکــه در حــوزه رونــق 
تســهیلات  خدمــات،  ســازمان  ایــن  تولیــد 
تشــویقی و حمایتــی گســترده و متنوعــی را بــه 
ســرمایه گذاران خــود در حوزه هــای مختلــف 
ــروج  ــازی و خ ــت: فعال س ــار داش ــرد اظه ــه ک ارای
ــد  ــی راک ــدیـ  صنعت ــد تولی ــدود 70 واح ــود ح از رک
ــت. ــازمان اس ــن س ــات ای ــرات اقدام ــه ثم از جمل
وی از بهره بــرداری چندیــن واحــد تولیــدیـ  
صنعتــی و صادراتــی، افزایــش حضــور شــرکت های 
ــازی  ــور تجاری س ــه منظ ــی ب ــان داخل ــش بنی دان
و صــادرات محصــولات تولیــدی بــه بازارهــای 
ــراز  ــر داد و اب ــزر خب ــای خ ــیه دری ــورهای حاش کش
داشــت: بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا 
ســازمان منطقــه آزاد انزلــی در ایــن حــوزه  هــم 
وارد عمــل شــد و اقدامــات گســترده ای انجــام داد.

ن بهره برداری از مس�ي رییل مجتمع بندری کاسپ�ي
بازار رشت تا سال 1400 و ایستگاه پ�ي

ــه  ــذاری ســازمان منطق ــت اقتصــادی و ســرمایه گ کیاست-سرپرســت معاون

ــال  ــی بدنب ــای عملیات ــم ه ــب تی ــجم و در قال ــور منس ــت: بط ــو گف آزاد ماک
ــتیم.به  ــو هس ــه آزاد ماک ــف در منطق ــزار صن ــدود 10 ه ــکلات ح ــل مش ح
گزارش احتســاب بــه نقــل از فرینــا، ابراهیم جلیلــی با تاکیــد براینکــه اصناف 
ــش  ــدود بی ــزود: ح ــتند، اف ــت هس ــد از نف ــادی بع ــش اقتص ــن بخ بزرگتری
ــی،  ــدی، توزیع ــف تولی ــای مختل ــی در زمینه ه ــد صنف ــون واح از 3 میلی
خدماتــی و خدمــات فنــی در گســتره وســیعی از فعالیت هــا در زنجیــره تامین 
ــازمان  ــه، س ــد براینک ــا تاکی ــی ب ــور دارند.جلیل ــولات حض ــه محص عرض
منطقــه آزاد ماکــو نیــز برنامــه هــای متنوعــی بــرای اصنــاف در نظــر گرفتــه 
شــده اســت، افــزود: حــدود 10000 صنــف در منطقــه آزاد ماکــو داریــم کــه 
پیگیــری و پایــش مشــکلات آنــان خصوصــا در رابطــه بــا روان ســازی مــاده 
13 قانون چگونگــی مناطــق آزاد و پیگیــری مشــکلات اصناف با بانــک ها و 
ســازمان امــور مالیاتــی بطــور منســجم و در قالــب تیم هــای عملیاتــی انجام 
می شــود.وی تاکیــد کــرد: به دنبــال آن هســتیم تــا منطقه پیشــران توســعه 
فعالیــت هــای ICT در حوزه اصنــاف بوده واحدهــای صنفی موجــود مکانیزه 
شــده و فناوری هــای نویــن بهره منــد شــوند.جلیلی همچنیــن اضافــه کــرد: 
در صــورت آمــاده شــدن فضــا و بســتر رقابتــی در چرخــه اقتصــادی، فعالیت 
اصنــاف باعــث افزایــش ســرعت گــردش کالا، خدمــات و نقدینگی می شــود 
کــه ایــن امــر افزایــش رشــد و توســعه اقتصــاد کشــور را بــه دنبــال داشــته و در 
ــه  ــد ب ــاف مــی توانن ــزی و سیاســت گذاری مناســب، اصن صــورت برنامه ری
ــته  ــال گذش ــت: در س ــد.وی گف ــل کنن ــادی عم ــد اقتص ــور رش ــوان موت عن
آییــن نامــه موضــوع مــاده 88 قانــون نظــام صنفــی نیــز بــرای اولیــن بــار در 
منطقــه اجرایی شــد کــه در مجمــوع 8 کمیســیون نظــارت بــر ســازمان های 
صنفــی در محــدوده برگــزار و تصمیمــات لازم اتخــاذ شــد.جلیلی در ادامــه با 
تاکید براینکــه، در ســال جهــش تولیــد، در فروردین ماه ســال جاری از ســند 
جهــش تولیــد منطقــه رونمایــی شــد، افــزود: از آنجایــی کــه شــکل گیری 
فعالیــت صنعتــی یــا تولیــدی و ایجــاد اشــتغال در واحدهــای صنفــی ارزان تر 
از صنعت اســت لــذا برخــی از واحدهــای صنفی نیــز در حــوزه تولید مشــغول 
بــه کار هســتند،همچنین ســند رونــق و جهش تولیــد اصنــاف در حــال آماده 
ســازی بــوده و ایــن ســند نقشــه راه روشــنی را برای مــا ترســیم خواهــد کرد.

موانع و مشکالت اصناف در ماکو برطرف می شود
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Managing director of Razavi Khorasan airports said 
first Afghan flight from Kabul to Mashad landed in 
Mashad airport on Wednesday for the first time af-
ter the outbreak of coronavirus. Speaking to IRNA, 
Mahmoud Amani Bani said thanks to the outbreak 
of coronavirus, foreign flights, including those to Af-
ghanistan were canceled about three months ago.

Iran planned to speed up implementation of petrochemical proj-
ects with the aim of increasing the capacity of propylene- color-
less gas- production to three million tons in a year, said an official 
of the Oil Ministry on Sunday.Deputy Oil Minister Behzad Mo-
hammadi made the remarks according to a report by Iran’s Na-
tional Petrochemical Company.As per the planning, Iran’s need 
to propylene will be met soon and there will be no shortage of this 
petrochemical product, Mohammadi said.

Kabul-Mashad flight resumes in post-COVID19 era Iran’s Annual Propylene Production to 
Reach 3mln Tons

إيران ترفع كفاءة المحطات الكهروحرارية 1.5% حتى عام 2022
أعلن المدير التنفيذي للشركة التخصصية لتوليد الطاقة الكهروحرارية في ايران، عن رفع 
كفاءة المحطات الكهروحرارية بنسبة 1.5% حتى عام 2022.وأوضح "محسن طرزطلب"في 
ـ %40  تصريح لوكالة انباء فارس اليوم االربعاء، أن كفاءة المحطات الكهروحرارية ستصل ل
حتى 20 مارس/آذار 2022، صعودا عن 38.58% المحققة حتى 19 مارس/آذار 2020.وأشار اىل 
أن المتوسط العالمي لرفع كفاءة هذه النوع من المحططات يبلغ نحو 37 بالمئة، مبّينا 
أن تحوير المحطات الكهروغازية اىل ذات دورة مركبة، وترقية تكنولوجيا المحطات ذات 
الدورة المركبة لبلوغ كفاءة 58 بالمئة بجانب تحييد المحطات الكهروحرارية ذات الكفاءة 

المنخفضة، تمثل ابرز االجراءات التي تتبعها الشركة لرفع الكفاءة.

قال المدير التنفيذي لمنظمة منطقة ارس التجارية والصناعية 
الحرة في شمال ايران محسن نريمان: إن خطوات تتخذ لتنمية 
نریمان،  محسن  اذربيجان.واضاف  اىل  االيرانية  السلع  صادرات 
في تصريح ادىل به اليوم السبت خالل اجتماعه بأعضاء مجلس 
جسر  تدشين  إن  ايران/:  /شمال  الصناعية  جانانلو  مدينة 
الصداقة بين ايران واذربيجان اىل جانب تفعيل مصلحة الجمارك 
التراخيص  ومنح  السلع  تسجيل  بفضل  خداآفرين  مدينة  في 
بهذه الجمارك قد وفر ظروفا جيدة لتنمية الصادرات واالزدهار 
االقتصادي بهذه المنطقة.وأكد عىل ضرورة اجتذاب االستثمارات 
الداخلية والخارجية ودعمها بهدف تحقيق االزدهار وزيادة فرص 
العمل ورفع مستوى العوائد في المنطقة.ونوه اىل ان الحكومة 
الشرب  ماء  ايصال  شبكات  تطوير  في  طائلة  مبالغ  انفقت 
والكهرباء في منطقة خداآفرين حيث بلغ اجمالي النفقات نحو 
4،5 تريليون ريال في قطاع شبكة ايصال الماء من سد المنطقة.

تنفيذ مشاريع لتنمية الصادرات 
االيرانية اىل اذربيجان

أعلن المدير التنفيذي لشركة ايران خودرو فرشاد مقيمي عن خطة 
النتاج 10000 حافلة وشاحنة ثقيلة في شركة ايران خودرو خالل العام 
تصريحه  في  مقيمي،  مارس(.وقال  آذار/   20 في  بدأ  )االيراني  الجاري 
عىل هامش مراسم التوقيع عىل مراسم تحديث اسطول حافالت نقل 
الركاب التابع لبلدية طهران، إن مجمع ايران خودرو النتاج السيارات 
أنتج 2236 حافلة اال ان الطاقة االنتاجية تبلغ نحو 5500 حافلة سنويا.

واضاف: إن االتفاق يقضي بانتاج 800 حافلة كبيرة ومتوسطة المانة 
العاصمة كما تم التوقيع عىل اتفاق لتأمين 250 حافلة كبيرة ومتوسطة 
والتي سيتم تسليمها اىل أمانة العاصمة في غضون شهر واحد.وأعلن 
الكهربائية  بالطاقة  تعمل  حافالت  النتاج  المجمع  استعداد  عن 
من  قطعة   62 توطين  وضع  اىل  ونوه  العاصمة.  أمانة  اىل  وتسليمها 
أجزاء الحافالت عىل جدول االعمال. ولفت اىل ارتفاع الطاقة االنتاجية 
لمجمع ايران خودرو بنسبة 6 بالمئة خالل العام الجاري مقارنة بالعام 

الماضي واالتفاق الجديد يصب في سياق تحقيق القفزة االنتاجية.

خطة النتاج 10000 حافلة وشاحنة ثقيلة 
في شركة ايران خودرو

 500 من  اكثر  تدفق  عن  االيرانية  البورصة  منظمة  رئيس  أعلن 
شهور   3 في  المال  رأس  سوق  عىل  نقدية  سيولة  ريال  تريليون 
2020.وبّين  يونيو/حزيران   20 حتى  مارس/آذار   20 فترة  خالل 
في  بأن  االثنين،  اليوم  صحفي  مؤتمر  في  قاليباف"  "حسن 
من  ريال  تريليون   500 من  اكثر  تدفقت  المذكورة  الثالثة  شهور 
ريال  تريليون   300 بلغت  التدفقات  كل  فيما  النقدية  السيولة 
.2020 19 مارس /آذار  عىل مدى السنة المالية الفائتة والمنقضية 

 8800 بلغت  المال  سوق  تعامالت  قيمة  أن  اىل  وأشار 
تريليون   8300 مقابل  في  الثالثة  الشهور  في  ريال  تريليون 
الف   42 الدوالر=  رسميا  المذكورة)  المالية  السنة  في  ريال 
الشهور  في  تداول  كود  مليون   1.6 أصدار  اىل  .وأومأ  ريال 
المختتمة. السنة  مدى  عىل  كود  الف   820 مقابل  في  الثالثة 
فرصة  تشكل  النقدية   السيولة  أن  قاليباف  واعتبر 
االقتصادية.( للمؤسسات  الالزم  التمويل  لتوفير  سانحة 

تصديرية  وجهة   120 تحديد  عن  االيرانية  الحكومة  متحدث  أعلن 
للسلع المحلية في السنة المالية الجارية التي بدأت 20 مارس/آذار 
2020.وأوضح "علي ربيعي" في مؤتمر صحفي اليوم الثالثاء، بأن عبر 
تحقيق  المستهدف  من  المالية  التسهيالت  ومنح  االنتاج  زيادة 
مستوى 40 مليار دوالر للسلع غير النفطية.وأشار اىل أن هذا المستوى 
مباشرة  وسيؤثر  االجنبي  النقد  من  الداخل  احتياجات  سيعالج 
عىل التحكم في السوق.ربيعي أكد تشكيل عدة مجموعات عمل 
لتنفيذ الصادرات واسترجاع االيرادات التصديرية المقومة بالعملة 
سوق  وضعية  أن  المتحدث  أكد  ثانية  جهة  للبالد.من  االجنبية 
القائمة  التجارية  القيود  انخفاض  خلفية  الصرف ستتحسن عىل 
بسبب تفشي فيروس كورونا، الفتا اىل نجاعة السياسة الحكومية في 
التحكم بالسيولة النقدية وتوجيهها نحو البورصة للحد من الضغط 
صرف  سعر  أن  عىل  الصرف.وشدد  وسوق  بالعقارات  االستثماري 
الدوالر االميركي سينخفض امام الريال االيراني مع تحسن وضعية 
عرض النقد االجنبي بالسوق وتنفيذ البرامج الحكومية السترجاع 

العوائد التصديرية المقومة بالعملة الصعبة.

500 تريليون ريال... سيولة نقدية تتدفق 
عىل سوق المال االيرانية

ــة للســلع  ــد 120 وجهــة تصديري تحدي
ــة االيراني

Iranian Minister of Road and Urban Develop-
ment Mohammad Eslami underlined that reli-
ability and mutual commitments have played 
a key role in reopening of Iran-Turkmenistan 
shared border.”With the implementation of 
hygienic rules, commitment, and regulations 
during coronavirus pandemic, some of the 
borders were reopened,” Eslami said.He said 
that Iran has reopened its borders with Tur-
key, Pakistan, and Turkmenistan, and trading 
activities have been resumed.”In the upcom-
ing days, road transits will also be resumed,” 
Eslami pointed out.He reiterated that reliability 
has been the main reason for Iran-Turkmeni-
stan border reopening.In a relevant develop-
ment earlier in June, Eslami said that Tehran 
has always sought to strengthen relations 

with Ashgabat by removing barriers, adding 
that a new chapter in relations between the 
two countries has begun after making prog-
ress in implementation of joint projects.“The 
new Sarakhs Bridge was built based on pre-
vious agreements with Turkmenistan, and we 
were able to complete the bridge successfully 
despite the difficulties,” Eslami said while ad-
dressing the inaugural ceremony of the bridge.
He reiterated that a new chapter in relations 
between the two countries has begun due to 
the success of different joint projects, includ-
ing Sarakhs bridge.”Turkmenistan is one of 
the routes from the North-South Corridor and 
part of the Silk Road that continues to China 
and the transportation via the Silk Road is by 
both train and truck,” Eslami said.
He noted that Iran and Turkmenistan have 
sought to reach a common understanding 
and developing mutual cooperation, and said, 
“This is in line with the goal which the Irani-
an and Turkmen officials have been seek-
ing.”Eslami concluded that trade between the 
two countries will resume next week.Iran and 
Turkmenistan inaugurated a border bridge 
between the two countries on Monday eve-
ning.”Sarakhs border bridge was officially in-
augurated in the presence of Iran’s Minister of 

Roads and Urban Development , the Minister 
of Construction and Architecture of Turkmen-
istan, the governors of Akhal and Khorasan 
Razavi and the ambassadors of the two coun-
tries,” Spokesman for the Islamic Republic of 
Iran Customs Administration Seyed Rouhol-
lah Latifi announced.He pointed out that the 
inauguration of the bridge has been on the 
agenda of the two sides in line with reopening 
the land and rail borders, and said, “Within the 
next few days the borders of the two countries 
will be reactivated for trade exchanges.”
In a relevant development in late April, Iranian 
Ambassador to Turkmenistan Abbas Ali Arbab 
Khales underlined willingness of the officials 
in Tehran and Ashgabat to deepen bilateral 
relations in different fields.
“Expanding relations and increasing transit 
cooperation between Iran and Turkmenistan 
in railroads and roads sections and remov-
ing restrictions are necessary,” Arbab-Khales 
said during a meeting with the border points 
committee.
The official, focusing on capabilities of border 
provinces like industries, construction, agri-
culture, academics, and novel sciences, add-
ed that these capabilities can act as a good 
ground for expansion of relations.

Minister: Mutual Commitment Reopens Iran-Turkmenistan›s Border for Trading
 Caretaker of the Ministry of Industry, Mine 
and Trade Hossein Modarres Khiabani said 
that the ministry is planning to make 1.2 mil-
lion cars in the current Iranian year (started 
March 20, 2020), despite the exit of the two 
car-making giant companies of South Korea 
and France from Iran.As the two car manu-
facturing giants of South Korea and France 
exited from Iran in May 2018, no one thought 
that our automotive industry would be able to 
reach the same production volume of cars, 
Khiabani said. Despite many ups and downs 
ahead of the Iranian car industry, the pro-
duction volume of the two car manufacturing 
companies, namely, Iran Khodro Industrial 
Group [IKCO] and SAIPA Auto Making Com-
pany, has returned to their bright days, he un-
derlined.The minister added that production 
of about 1.2 million cars has been put on the 
agenda of the Ministry of Industry, Mine and 
Trade in the current year.He noted that there 
has been an 18 percent surge in car pro-
duction in the first two months of the current 
year (March 20- May 20) as compared to the 
same period of last year.In relevant remarks 
in February, Iran’s then Minister of Industries 
Reza Rahmani bragged about great booms 
in the manufacturing sector in his country, 
saying that average daily output of carmak-
ers has doubled in January compared to the 
months before.Rahmani said that despite US 
pressures, car output in Iran had grown after 
a lengthy period of recession to reach 4,000 
vehicles a day. That means a double increase 
to Iran’s average daily output compared to the 
recent months.The MIMT issued a report last 
month showing that the total number of cars 
produced in Iran between late March and late 
December 2019 had topped 524,200, a de-
cline of 25.6 percent compared to the similar 
nine-month period in 2018.

Iran Mulling to Make 1.2mln Cars 
in Current Year

Iran is mulling to put the first butane chain 
project in Mahshahr into operation to commer-
cialize production of three important and new 
items, in line with planning for materialization 
of the second petrochemical leap in the coun-
try.The countdown has started for the second 
leap in the petrochemical industry as the first 
project to accomplish the butane chain will be-
come operational in Mahshahr, southwestern 
Iran, according to the National Petrochemical 
Company (NPC).Amir Kabir Petrochemical 
Plant has proved successful in using butane 
as feedstock in Iran’s petrochemical indus-
try. In view of this, Ibn Sina Petrochemical 
Plant is to be launched to be fed by butane.
Iran has planned for the second petrochemi-
cal leap which will materialize by 2021 or early 
2022 to surge the production capacity to 100 
mt/y from the current 66 mt/y.Once opera-
tional, the plant will supply maleic anhydride, 
isobutane and normal butane in Mahshahr.

Ibn Sina Petrochemical Plant is fed by near-
ly 71,000 tons of butane from Bandar Imam 
Petrochemical Plant.In relevant remarks in 
mid-June, Spokesman of the National Irani-
an Gas Company (NIGC) Mohammadi Asgari 
announced that the average gas production 
at Iran’s refineries stood at 674 million cubic 
meters per day.”This figure shows a growth of 
24 mcm/d as compared to last year’s natural 
gas production which was 650 mcm/d,” Asgari 
said.The steady increase in Iran’s gas produc-
tion has provided the domestic petrochemical 
players with the opportunity to diversify their 
feedstocks in a bid to tackle the shortages 
created over past years.The insufficient pro-
duction of vital gas feedstocks has been one 
of the biggest challenges facing the develop-
ment of the country’s petrochemical industry 
throughout the past two decades. The chal-
lenge has mostly been felt by the gas-burn-
ing ethane producers struggling with feed-

stock shortage. Ethane is among the highest 
value-added products used as feedstock in 
petrochemical plants. Each ton of ethane, as 
the principal element in manufacturing pet-
rochemicals, namely ethylene can generate 
at least $1,000 in export revenue. However, 
in the recent past, the lack of ethane supply 
made the country to assign a monthly quota 
of the material to the petrochemical compa-
nies. But the quotas are gradually eliminated 
as more South Pars Gas Field phases in the 
Persian Gulf are becoming fully operational.

Butane Items to Materialize Iran’s Second Petrochemical Leap



ــه  ــی- اگــر نگاهــی ب ــاور مل نشــریه ب
ــداز ۲۰ ســاله کــه در  ســند چشــم ان
ــته  ــده داش ــب ش ــال ۱۳۸۴تصوی س
ــدر در  ــه چق ــم ک ــی بینی ــیم م باش
برخــی شــاخص هــا حداقــل ۲۰ســال 
ــه در  ــای اینک ــه ج ــم و ب ــب رفتی عق
ــنی  ــق روش ــال ۱۴۰۴اف ــی س نزدیک
در  رفــت  عقــب  شــاهد  ببینیــم، 
ــکن  ــورم و مس ــی و ت ــول مل ارزش پ
ــتیم،  ــواده هس ــاد خان ــداری نه و پای
عقــب رفتــی کــه جــای انــکار نیســت.

در بخشــی از ایــن ســند آمــده اســت 
کــه ایــران  در ســال ۱۴۰۴ کشــوری 
ــواده،  ــدار خان ــاد پای ــت دارای نه اس
تــا  کافیســت  قســمت  همیــن  در 
ــم در ســال ۱۳۸۵ یعنــی ســال  بدانی
اول اجــرای ســند کشــور ۷۵ میلیــون 
نفــر جمعیــت داشــت و در ایــن ســال 
ــورد  ــزار م ــدود ۸۰۰ ه ــور ح در کش
ــزار  ــدود ۱۰۰ ه ــتیم و ح ازدواج داش
مــورد طــاق امــا ده ســال بعــد یعنــی 
ســال ۹۵ جمعیــت مــا بــه حــدود ۸۵ 
ــه  ــا ازدواج ب ــید ام ــر رس ــون نف میلی
۵۷۰ هــزار نفــر کاهــش و طــاق 

ــت .  ــش یاف ــر افزای ــزار نف ــه ۱۷۰ ه ب
ــا در  ــه م ــد ک ــی ده ــن نشــان م قرائ
ــه ای دیگــر هســتیم کــه  حــال تجرب
بخشــی بخاطــر مســائل فرهنگــی 
ــش  ــدی بخ ــچ تردی ــدون هی ــا ب و ام
مــی  اقتصــاد خاصــه  در  مهمــی 
شــود. پــول ملــی از آن موقــع تــا 
کنــون حــدود ۹۰ درصــد از ارزش 

خــود را از دســت داد و بــا وجــود 
ــه از  ــهل انگاران ــاده و س ــف س تعاری
ــن  ــدت در بی ــه ش ــکاری ب ــغل بی ش

ــت. ــوان باالس ــر ج قش
امــا در ایــن شــرایط فــرض بــر آنکــه 
شــغلی بــا حداقــل حقــوق بــرای 
جوانــی مهیــا شــود بــا کمتــر از ســه 

میلیــون تومــان حقــوق، کســی قــادر 
بــه تامیــن اجــاره مســکن هم نیســت 
ــرایط  ــوراک و ش ــه خ ــد ب ــه برس چ
ــه  ــه حــدی ســخت شــده اســت ک ب
ــه  ــه جــای الگــو شــدن ب متاهلیــن ب
آینــه عبــرت بــرای مجردهــا تبدیــل 
ــادر  ــوز ق ــی کــه هن ــد. آنهای شــده ان
بــه ادامــه حیــات هســتند نیــز در کار 

دوم و ســوم چنــان غــرق هســتند که 
قــادر بــه انجــام وظایــف همســری یــا 
پــدری نیســتند کــه خــود بــی شــمار 
خیانــت  از  جدیــد  هــای  چالــش 
همســران تــا اعتیــاد و فــرار فرزنــدان 

را رقــم مــی زنــد.
ــه  ــکن ک ــش مس ــم در بخ ــا بیایی ام

ــش  ــه چال ــا را ب ــواده ه ــات خان حی
طلبیــده نگاهــی بخردانــه داشــته 

ــیم. باش
ــه چــرا  ســوال اساســی اینجاســت ک
برخــاف  مــا  پهنــاور  کشــور  در 
قیمــت  دنیــا  موفــق  کشــورهای 
ــارج  ــکن خ ــادالت مس ــن از مع زمی
نمــی شــود و چــرا مالیــات ســنگین 
بــر خانــه هــای خالــی اســتوار نمــی 
مالیــات  وضــع  بــا  چــرا  و  شــود 
ســنگین بــر افــراد دارای دو و یــا ســه 
ــرای  ــه، امــکان نفــس کشــیدن ب خان
ــم؟! ــی کنی ــم نم ــتاجران را فراه مس

ــت  ــرن سیاس ــک ق ــود ی ــا وج ــرا ب چ
ــه  اشــتباه در بخــش مســکن حاضــر ب
ــورهای  ــات کش ــه تجربی ــن دادن ب ت

ــتیم؟! ــق نیس موف
و  بــازی  ســفته  بســترهای  چــرا 
ــم؟! ــی کنی ــک نم ــوداگری را خش س
اینجــا حکایــت نماینــدگان و مدیــران 

بــرج ســاز چقــدر آشناســت؟! 
بــر ایــن عقیــده هســتم کــه بــا ایــن 
ــا  ــکن اص ــای مس ــت ه روال سیاس
اعمــال  و  ازدواج  افزایــش  امــکان 
میســر  جمعیتــی  هــای  سیاســت 
ــتغال  ــع و اش ــارض مناف ــت و تع نیس
همزمــان کارکنــان بخــش دولتــی در 
ــه  بخــش خصوصــی محــال اســت ک
ــردم  ــع م ــه نف ــی ب ــد قدم اجــازه ده

ــود. ــته ش برداش

دوران  در  ملــی-  بــاور  نشــریه 
تحصیــل در رشــته حقــوق مبحثــی 
را  فقــه  متــون  عنــوان  تحــت 
گذرانــدم کــه حدیثــی از امــام 
صــادق علیــه الســام بدیــن شــرح 
ــر  ــات ب ــه، قض ــود ک ــده ب ــل ش نق
چهــار دســته هســتند، ســه دســته 
از آنهــا اهــل دوزخ هســتند و یــک 
گــروه بهشــتی؛ آنــان کــه دانســته، 
ــان  ــد و آن ــی دهن ــق م ــم ناح حک
ــی  ــق م ــم ناح ــته حک ــه نادانس ک
دهنــد و آنــان کــه ندانســته حکــم 
حــق مــی دهنــد دوزخــی هســتند 
ــه  ــات ک ــته از قض ــا آن دس و تنه
ــد، از  ــق ده ــه ح ــم ب ــته حک دانس
ــاع  ــا اوض ــتند. ب ــت هس ــل بهش اه
آشــفته امــروز کشــور کــه هــر 
ــد  ــی رس ــری م ــاغ ب ــن ب دم از ای
ــری مــی رســد  ــازه ت ــر از ت ــازه ت ت
و ایــن حجــم از فســاد در سیســتم 
قضایــی- اداری کشــور کــه هــر روز 
ــوه  ــرم ق ــت محت ــف ریاس ــه لط ب
قضائیــه کــه کمــر بــه تعلیــق، 
ــد  ــات فاس ــراج قض ــه و اخ محاکم

بســته آشــکار مــی گــردد و در ایــن 
ــر منصــب  ــاه تصــدی ب ــان کوت زم
قــوه قضائیــه بــه خوبــی نشــان 
داده کــه در برخــود بــا فســاد خــط 
ــتگاه  ــان و دس ــرای ایش ــزی ب قرم
ــن  ــد از ای ــدارد. نبای قضــا وجــود ن
ــه  ــی ک ــه خائ ــود ک ــل ب ــر غاف ام
بــا آن  امــروزه کشــور و مــردم 
ــه  ــت ک ــاز اس ــتند و نی ــرو هس روب
آن را در دســتورکار خــود قــرار 
دهنــد ایــن اســت کــه تکلیــف 
ــات  ــن قض ــه ای ــی ک ــده های پرون
طــی ســالهای تصــدی بــر منصــب 
خطیــر قضــاوت بــه آن پرداختــه و 
حکــم صــادر نمــوده انــد چــه مــی 

ــود؟؟! ش
ــرعی  ــگاه ش ــر از ن ــک اگ ــی ش  ب
بــه قضیــه بنگریــم بایــد همــه 
آن پرونــده هــا بازبینــی گــردد. 
ــرایط  ــی از ش ــه یک ــه اینک ــر ن مگ
قضــاوت کــردن در اســام و کشــور 
ایــران کــه  جمهــوری اســامی 
ــام  ــه اس ــه از فق ــش برگرفت قانون
ــد.  ــی باش ــودن م ــادل ب ــت، ع اس
همانطــور کــه حضــرت علــی علیــه 
ــت  ــد: حکوم ــی فرماین ــام م الس
ناعــادل  قاضــی  جــای  اســام 
نیســت. حــال کــه قاضــی عادلــی!!! 
ــود را  ــودن خ ــادل ب ــت ع ــه صف ک
در مقطعــی از زمــان از دســت داده 

قضــاوت  منصــب  در  کمــاکان  و 
بــوده و آراء متعــددی در ایــن بــازه 
ــی صــادر نمــوده در شــرایطی  زمان
کــه دادرســی عادالنــه نبــوده، اگــر 
ــکام  ــی آن آراء و اح ــم تمام بگویی
باطــل هســتند ســخنی بــه گــزاف 

ــم. ــه ای نگفت
ــی  ــو کوچک ــوان عض ــه عن ــده ب بن
از جامعــه حقوقــی کشــور کــه 
را دارد  اجــرای عدالــت  دغدغــه 
ــه  ــوه قضائی ــرم ق ــت محت از ریاس
االســام  آقــای حجــت  جنــاب 
والمســلمین ســید ابراهیــم رئیســی 
خواســتار تشــکیل شــعب ویــژه 
ــی و  ــرای بازبین ــا ب ای در دادگاه ه
رســیدگی بــه آراء و احــکام صــادره 
ــب آن قضــات را خواســتارم.  از جان
مــوالی  کــه  همانطــور  زیــرا 
ــی  ــام م ــه الس ــی علی ــان عل متقی
فرمایــد اگــر هــزاران گناهــکار بــی 
کیفــر بمانــد بهتــر از آن اســت کــه 
ــاف  ــاه و برخ ــی گن ــر ب ــک نف ی
ــی شــک  ــه کیفــر برســد. ب حــق ب
ــا   ــی ه ــن بازبین ــان ای ــر در جری اگ
ــر  ــک نف ــق ی ــاق ح ــات احق موجب
ــن احــکام متضــرر شــده  ــه از ای ک
فراهــم گــردد ارزش ایــن کار بیــش 
از محاکمــه قضــات  و مســئولین 

ــت. ــد اس فاس

2
نشریه باور ملی با نگاهی به چشم انداز بیست ساله بررسی کرد؛

با کمتر از سه میلیون تومان حقوق، چه کسی قادر به تامین اجاره مسکن است؟

نشریه باور ملی با تقدیر از ریاست محترم قوه قضائیه که کمر به تعلیق، محاکمه و اخراج قضات فاسد بسته، پیشنهاد داد:

ضرورت تشکیل شعب ویژه ای برای بازبینی احکام صادره از جانب قضات تعلیق شده

گزارش: سیده نسرین یادگاری

نشــریه بــاور ملــی- یــک بیمــار بهبــود یافتــه 
کرونائــی از روزهــای پرمشــقت بیمــاری اش به 
خبرنــگار مــا گفــت: »اگــر مــردم بداننــد حتــی 
ــدر  ــاری چق ــن بیم ــل ای ــه تحم ــک دقیق ی
شــکنجه آور اســت، هرگــز آژیرهــای خطــر را 

ناشــنیده نمــی گیرنــد.« 
ــا اعــام  ــی کــه اســتان کرمانشــاه ب در روزهای
ــز  ــای قرم ــتان ه ــزء اس ــت، ج وزارت بهداش
شــناخته شــده و زنــگ هشــدار هفتــه هاســت 
ــوز  ــا هن ــا گوی ــت، ام ــده اس ــدا درآم ــه بص ک
ــادی از همشــهریان، ایــن مســئله را  تعــداد زی
ــل  ــد. در اوای ــی گیرن ــده م ــرده و نادی ــاور نک ب
شــیوع ویــروس کرونــا درکشــور، اســتان 
کرمانشــاه در جایــگاه بیســت و ششــم از لحاظ 
ــزء  ــت و ج ــاری قرارداش ــن بیم ــه ای ــا ب ابت
ــد و  ــی ش ــوب م ــفید محس ــای س ــتان ه اس
آمــار ابتــاء روزانــه زیــر ده نفــر بــود در حالیکه 
درحــال حاضــر، ایــن آمــار بــاالی دویســت نفر 
ــد و  ــی باش ــر م ــدودا ده نف ــی ح در روز و فوت
قطعــاً اگــر مــردم همــکاری نکننــد، شــاهد رقم 

ــود. ــم ب ــه خواهی ــک فاجع خــوردن ی
گــزارش ذیــل، گفــت و گــوی خبرنــگار نشــریه 
ــه ی  ــود یافت ــم بهب ــک خان ــا ی ــی ب ــاور مل ب
کرونایــی اســت کــه بــه دوران ابتایــش بــرای 

ــردازد: خواننــدگان مــی پ
)خانــم م.الــف( کــه در تعطیــات عیــد نــوروز 
در شهرســتان اســام آبــاد غــرب بــه بیمــاری 
کرونــا مبتــا شــده اســت، از روزهــای ســخت 
بیمــاری بــا مــا چنیــن مــی گویــد: »در واقــع 
ایــن بیمــاری را زیــاد جــدی نمــی گرفتــم. هــر 
چنــد کــه کــم و بیــش از ماســک اســتفاده می 
کــردم امــا بــه هیــچ وجــه فاصلــه اجتماعــی و 
قرنطینــه خانگــی را بــه بهانــه هــای مختلــف 
رعایــت نمــی کــردم، تــا اینکــه عائمــی مثــل 
ــی اشــتهایی،  ــی، ب ــی حال ــدن درد شــدید، ب ب
خــواب آلودگــی و بــی مزگــی خوراکــی هــا در 

مــن حــادث شــد.«
■ چطور مبتال شدید؟

همانطــور کــه گفتــم زیــاد بــه قرنطینــه اعتقاد 
نداشــتم و یــک مســافرت چنــد روزه بــه خــارج 
ــفر  ــت از س ــد از بازگش ــتم. بع ــتان داش از اس

عائــم بیمــاری شــروع شــد. 
■ آیــا بیمــاری زمینــه ای داریــد و اینکه 

چند ســاله هســتید؟
مــن ۴۹ ســاله هســتم و بیمــاری قنــد خــون 
ــف  ــث تضعی ــم باع ــاری ه ــن بیم دارم. همی
بیشــتر سیســتم ایمنــی بدنم شــده و شــرایطم 

ــود. ــی کــرده ب را بحران
■ بعــد از آنکــه متوجــه عالئــم بیمــاری 

شــدید، چــکار کردیــد؟
ــه  ــا اینک ــودم ت ــه ب ــه قرنطین ــه روز درخان س
ــردم  ــس ک ــان ح ــه ناگه ــود ک ــارم ب روز چه
کــه کامــاً نفســم قطــع شــده و حــال خیلــی 
وخیمــی داشــتم، حالــی کــه اصــا قابــل 
توصیــف نیســت. بــا آمبوالنــس به بیمارســتان 
اســام آبــاد غــرب منتقــل و پذیــرش شــدم. در 
آنجــا پــس از اســکن معلــوم شــد تقریبــاً یــک 
ریــه ام از دســت رفته و پزشــکان، هیــچ امیدی 
بــه بهبــودی ام نداشــتند. اکســیژن خونــم بــه 
شــدت پاییــن بــود، لــذا بــرای گرفتــن خدمات 
بهتــر بــه بیمارســتان تخصصــی گلســتان 
کرمانشــاه منتقــل شــدم. متاســفانه اکســیژن 
ــی  ــد و حت ــی آم ــن م ــه روز پایی ــم روز ب خون
چنــد بــار تــا مرحلــه ُکمــا پیــش مــی رفتــم 

ولــی بــه لطــف خــدا ایــن اتفــاق نیفتــاد. 
ــا  ــتان ه ــی بیمارس ــات درمان ■ از خدم

ــد؟  ــی بودی راض
بلــه؛ اگرچــه هنــوز داروی قطعــی بیمــاری 
کشــف نشــده بــود ولــی کادر درمان بیمارســتان 
بــا تمــام وجــود خدمــت می کردنــد و دلســوزانه 

بــه همــه بیمــاران کرونائــی بــا انــرژی عجیبــی 
رســیدگی مــی کردنــد. 

■ چند روز در بیمارستان بستری بودید؟
نــوزده روز در بیمارســتان بســتری بــودم که یک 
هفتــه، در بخــش مراقبــت هــای ویــژه ســپری 
کــردم. تلــخ تریــن شــب هــا و روزهای عمــرم را 
در آن یــک هفتــه تجربــه کــردم. خاطرم هســت 
کــه خیلــی وقــت هــا فقــط گریــه مــی کــردم. 
مــرگ را در مقابــل چشــمانم دیــده بــودم و هیچ 

ــتم. امیدی نداش
■ و چطور شد که بهبودی یافتید؟

ــی داد و  ــا پاســخ نم ــه داروه ــم ب ــه بدن ــا آنک ب
هیــچ امیــدی بــه بهبــودی نداشــتم، بعــد از یک 
هفتــه در ای ســی یــو تــا حدی ســطح اکســیژن 
بدنــم بــاال رفــت. پزشــکان فقــط از معجــزه مــی 
گفتنــد؛ چــرا کــه یــک ریــه ام از دســت رفتــه 
بــود و فقــط معجــزه، بهبــودی ام را توجیــه مــی 
کنــد. بعــد از آنکــه حــال عمومــی ام بهتــر شــد، 
از بیمارســتان مرخــص شــده و چنــد روزی هــم 
در نقاهتــگاه ســر کــردم و بــا رعایــت قرنطینــه 
و قوانیــن ســختی کــه پزشــکان توصیــه کــرده 

بــود، بــه منــزل برگشــتم.
■ پــس از آنکــه از بیمارســتان ترخیــص 
ــما  ــا ش ــان ب ــش اطرافی ــدید واکن ش
ــا  ــه کرون ــی ب ــه مدت ــی ک ــوان کس بعن

ــود؟ ــه ب ــوده چگون ــال ب مبت
طبیعــی اســت کــه مقــداری هــراس داشــتند و 
محتــاط و بــا فاصلــه بــا مــن مواجــه می شــدند. 
ولــی در ایــن مــدت خانــواده در کنــارم بودنــد و 
حمایتــم مــی کردنــد. تــا مدتــی بدلیــل رعایــت 
دســتورالعمل هــای بهداشــتی بــا آنکــه بــه خانه 
ــی را  ــدن کس ــازه دی ــی اج ــودم ول ــته ب برگش
ــی  ــد دارم و از دلتنگ ــه فرزن ــن س ــتم. م نداش

بــرای دیدنشــان فقــط اشــک مــی ریختــم.
■ هزینه های درمان چقدر شد؟

کاً چیــزی نزدیــک بــه یــک میلیــون تومــان، 
ــا  ــه م ــه ب ــه البت ــد ک ــتان ش ــه بیمارس هزین
ــد و آن را  ــه کنی ــه مراجع ــه بیم ــه ب ــد ک گفتن
کامــل بگیریــد کــه متاســفانه بدالیــل شــرایط 
ــدام  ــتم و اق ــش را نداش ــن فرصت ــی، م کرونای

ــردم.  نک
ــکل  ــر مش ــودی، دیگ ــد از بهب ــا بع ■ آی

ــد؟  ــی نداری خاص
در حــال حاضــر کــه حــدود ســه مــاه از بهبودی 
ام مــی گــذرد، بــه طــور نســبی خوبــم. امــا بــا 
فعالیــت شــدید، کمــی دچــار تنگــی نفــس می 
شــوم. ولــی یــک مــاه اول پــس از درمــان خیلی 
مشــکل داشــتم و عائمــی مثــل تنگــی نفــس 
و بــی اشــتهایی نــه بشــدت اول، امــا همچنــان 

بــا مــن بــود.
■ بــا توجــه بــه وضعیــت قرمــز اســتان 
کرمانشــاه، امــا مــردم زیــاد نســبت بــه 
ــتی  ــول بهداش ــت اص ــدارها و رعای هش
ــا  ــما ب ــرف ش ــد. ح ــی کنن ــی نم توجه

ــت؟ ــراد چیس ــته از اف ــن دس ای
ــت  ــچ وق ــه هی ــم ک ــی خواه ــدا م اوالً از خ
تجربــه تلــخ ابتــا بــه ایــن بیمــاری را نداشــته 
باشــند، امــا اگــر آن را جــدی نگیرنــد خیلــی 
ــا  ــد مبت ــی کنن ــر م ــر از آنچــه فک راحــت ت
ــای  ــتانی ه ــم اس ــه ی ه ــوند. ازهم ــی ش م
عزیــز عاجزانــه تقاضــا کنــم کــه ایــن بیمــاری 
ــد  ــزان بدانن ــن عزی ــر ای ــد. اگ ــدی بگیرن را ج
کــه تحمــل حتــی چنــد دقیقــه ایــن بیمــاری 
چقــدر شــکنجه آور اســت، قطعــا هشــدار 
هــا و توصیه هــای گفتــه شــده را نشــنیده           

ــد! نمــی گیرن
■ و حرف آخر را بفرمائید؟

ــه  ــم ک ــی خواه ــز م ــردم عزی ــان از م در پای
تجربــه مــن و امثــال مــن را جــدی بگیرنــد و 
منتظــر نباشــند کــه خودشــان تجربه کننــد. از 
خداونــد بــزرگ بــرای همــه هموطنانــم آرزوی 

ــتی را دارم.  ســامتی و تندرس

کرونــا حــاال چنــد ماهــی اســت مهمــان مــا شــده 
و آنطــور کــه مشــخص اســت حــاال حاالهــا قصــد 
رفتــن نــدارد و همیــن پایــان مبهــم بیمــاری موجب 
شــده تــا افــرادی کــه کار خیــر دارنــد معطــل نکرده 
و مراســم عروســی خــود را برگــزار کننــد، مراســمی 
کــه بــه دلیــل تعطیلــی تاالرهــا حــاال مخفیانــه در 

ــاغ و... برگــزار می شــود. زیرزمیــن و پارکینــگ و ب
برگــزاری ایــن مراســم کــه بــا تجمــع جمــع 
ــل آن را  ــت، در عم ــراه اس ــن هم ــادی از مدعوی زی
ــا تبدیــل کــرده  ــاک شــیوع کرون ــون خطرن ــه کان ب
اســت، مراســماتی کــه متاســفانه محــدود بــه 
عروســی نبــوده و حــاال بســیاری عــزاداری متوفیــان 
ــه در اماکــن مختلــف برگــزار  هــم بصــورت مخفیان

می شــود.
ــژاد ســخنگوی ســتاد مدیریــت  مســعود بهــرام ن
ــا اســتان کرمانشــاه در جلســه  ــا کرون ــه ب و مقابل
ــه  ــاره ب ــا اش ــا، ب ــا کرون ــه ب ــتانی مقابل ــتاد اس س
اســتمرار ســیر صعــودی کرونــا در اســتان، گفــت: 
متاســفانه برخــی رفتار هــا در ســطح جامعــه 
ــه آن  ــه شــیوع بیمــاری دامــن زده کــه از جمل ب
برگــزاری مراســم عــزا و عروســی مخفیانــه اســت.

ــرل  ــل کنت ــه دلی ــر ب ــال حاض ــزود: در ح وی اف
ــا فعالیــت تاالر هــا تعطیــل اســت،  بیمــاری کرون
ــی"  ــی "زیرزمین ــزا و عروس ــده ع ــاهد پدی ــا ش ام
هســتیم و متاســفانه مــردم بصورت مخفیانــه اقدام 
ــد کــه خطــر  ــن مراســم می کنن ــزاری ای ــه برگ ب

ــد. ــدید می کن ــا را تش ــال کرون انتق

ــن  ــزاری چنی ــرد: برگ ــح ک ــژاد تصری ــرام ن  به
ــه  ــدان ک ــردم چن ــد م ــان می ده ــمی نش مراس
بایــد خطــر کرونــا را جــدی نگرفته انــد و ایــن امــر 
می طلبــد رســانه ها و صــدا و ســیما بیــش از هــر 
زمــان دیگــری در ایــن زمینــه آمــوزش و اطــاع 

رســانی داشــته باشــند.
وی بــه شــلوغی مطــب پزشــکان هــم اشــاره کــرد 
ــیار  ــات بس ــا مراجع ــکان ب ــده پزش ــزود: عم و اف
ــی از  ــی نیم ــتند و از طرف ــه هس ــاران مواج بیم
ــه مطــب پزشــکان از  بیمــاران مراجعــه کننــده ب
ــرای  ــم ب ــد. برخــی ه ــتفاده نمی کنن ماســک اس
کار هــای غیرضــروری پزشــکی مراجعــه دارنــد که 

ایــن موضــوع بایــد ســاماندهی شــود.
ــا  ــا کرون ــه ب ــت و مقابل ــتاد مدیری ــخنگوی س س
اســتان کرمانشــاه بــه ازدحــام و شــلوغی مراکز ۱۶ 
ســاعته اســتان هــم اشــاره کــرد وافــزود: اســتقبال 
مــردم در مراجعــه بــه ایــن مراکــز جهــت تســت 
کرونــا بــاال اســت و بــرای خدمــات رســانی بهتــر 
یــا بایــد تعــداد ایــن مراکــز افزایــش داده شــده و 
یــا تعــداد تســت های انجــام شــده در ایــن مراکــز 

بیشــتر شــود.
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر ترویــج "خودمراقبتــی" 
ایــن  کنــار  در  گفــت:  جامعــه  ســطح  در 
خودمراقبتــی بایــد "خودنظارتــی" هــم در ســطح 
دســتگاه های اجرایــی ترویــج شــود و هــر دســتگاه 
ــطح  ــتی در س ــای بهداش ــت پروتکل ه ــر رعای ب

ــد.  ــارت کن ــود نظ ــه خ مجموع

سال سومشماره 51یکشنبه 8 تیر 1399 چه خبر
یادداشت

دولتمردان در قضیه کرونا، 
با دست پس می زنند و با پا، 

پیش می کشند

همچنــان سیاســت، همــان یــک بــام و دو هوایی 
اســت کــه همیشــه بــوده؛ تفســیر الزم نــدارد و 
ــی  ــا م ــض ت ــژ دار و مری ــان ک ــان همچن آقای
ــا همیشــه از  ــت ه ــو مدیری ــن س ــه ای ــد ک کنن

ــا بیشــتر جــان مــی گیــرد. زهــر کرون
ــش و  ــه آرام ــردم را ب ــه م ــت ک ــات دول اقدام
ســکون در منــزل مــی خوانــد و در عمــل همگان 
را بــه خیابــان می کشــاند، نامش سیاســت اســت 
نــه مدیریــت. در شــیوع ایــن ویــروس منحــوس، 
دولتمــردان دســت بــه اقداماتــی تاریخــی و  بــی 
نظیــر زده انــد کــه جــای بســی شــگفتی ســت. 
در رســانه از فاصلــه ی اجتماعــی ســخن گفتــن 
و در عمــل ثبــت نــام رایــگان ســیم کارت و ثبت 
ــرای  ــی ب ــه کش ــا قرع ــت و ت ــهام عدال ــام س ن
ــل  ــر عق ــه ه ــر ک ــد دیگ ــزار ترفن ــودرو و ه خ
ــه  ــا راه دیگــری نبــود ب ســلیمی مــی پرســد آی
غیــر از کشــاندن مــردم بــه خیابــان هایــی کــه 

بــوی مــرگ مــی دهــد. 
شــکم نــان مــی خواهــد. در تمــام تاریــخ  هیــج 
کام تلخــی بــا حلــوا حلــوا شــیرین نشــده اســت. 
در رســانه هــم بــا تســامح خواهــش مــی کننــد  
ســفر نرویــد و از صاحــب خانــه هــا خواهــش می 
کنننــد هوای مســتاجر را داشــته باشــید و کاســه 
گدایــی در دســت مــی گیرنــد و بــه جــای اعمال 
ــد.  ــی کنن ــت م ــط نصیح ــی فق ــون حکومت قان
آقایــان چــه جــای نصیحــت اســت کــه جنبــه ی 
پروپاگانــدا و تبلیغــات دارد. ایــن شــعار نصیحــت 
ــه  ــرا ک ــورد چ ــی خ ــردم نم ــه درد م ــور ب مح

قانــون محــور نیســت.
ــت  ــد و راس ــده ان ــال ش ــی خی ــم ب ــردم ه م
راســت در خیابــان تــردد مــی کننــد. کرمانشــاه 
در وضعیــت خطــر اســت و آمارهــای عجیــب که 
درســت اطــاع رســانی نمــی شــود خــود باعــث 
ــده  ــاع را نادی ــت اوض ــردم وخام ــه م ــده ک ش
ــان  ــر و کار کادر درم ــا پ ــد. بیمارســتان ه بگیرن
ســخت تــر شــده اســت و مــی گوینــد، ایــن هــا 
در خــط مقــدم مبــارزه بــا کرونــا هســتند بیــراه 
هــم نمــی گوینــد بــا همیــن لبــاس ها و ماســک 
و دســتکش کــه تحملــش بــرای هــر فــرد عذابی 
ــردم  ــد و م ــی کنن ــم اســت جــان فشــانی م الی

بــی خیــال تــر از پیــش در تــردد هســتند.  
کجاســت مدیریتــی دقیــق و هوشــمندانه کــه به 
ــت و   ــر اس ــان در خط ــان ش ــد ج ــردم بفهمان م
ارزشــمند تــر از فعالیــت هــای ناچیــز اقتصــادی 

اســت.
بــا وجــود تعطیلــی مدارس و دانشــگاه هــا چگونه 
اســت کــه ایــن ویــروس هنــوز بــی رحمانــه مــی 
ــی  ــی م ــل قربان ــای قب ــتر از روزه ــازد و بیش ت
گیــرد؟ بیاییــد بــا درایــت مدیریــت کنیــد و بــا 
ــد و تصمیمــی جــدی   ــازی نکنی ــردم ب جــان م
ــری  ــر تدبی ــد، اگ ــر وامی ــت تدبی ــد. دول بگیری
ــه  ــدی ب ــر امی ــت و اگ ــده اس ــان مان ــرای ت ب
زندگــی و پنــاه مــردم باشــید در ایــن روزهــای 
ســخت،  تمــام کســب و کارهــا را تعطیــل کنیــد. 
ــا  ــد ت ــرون نیای ــر بی ــک نف ــاه ی ــک م ــط ی فق
ــا را شکســت مــی دهیــم. ــه کرون ببینیــد چگون

ــیخ  ــی ش ــاعر ایران ــز ش ــر مغ ــان کام پ در پای
ــه  ــد ب ــر آی ــل کار ب ــه عم ــد: »ب ــادم آم ــل ی اج

ــت « ــی نیس ــخن دان س
ــم  ــخنرانی ه ــه س ــم: »آری ب ــی گوی ــن م و م
ــت  ــه نصیح ــد ب ــال کنی ــون را اعم ــت. قان نیس

ــت.« ــم نیس ه

گفتگوی اختصاصی نشریه باور ملی با یک نجات یافته ی مبتال به کرونا 
که 19 روز در icu بستری بود؛

مرگ را به چشم خود دیدم

عزا و عروسی های مخفیانه در کرمانشاه

مهوش سلیمان پور
) سوزان( 

شاعر، نویسنده و منتقد ادبی
محمد حقیقی راد

ارسطو صفری
کارشناس ارشد 
حقوق بین الملل

یادداشت

دیدگاه های نوین مدیریت 
شهری پایدار

ــران شــهری دســتیابی  امــروزه هــدف اصلــی مدی
ــدار  ــت شــهری پای ــدار و مدیری ــه شــهرهای پای ب
مــی باشــد. در مدیریــت شــهری پایــدار تــاش، بر 
پایــداری منابــع بــرای نســلهای آتــی و جلوگیــری 
از اتــاف و تخریــب منابــع در کنــار دســتیابی بــه 
ــاه  ــی و رف ــات عموم ــی خدم ــل قبول ــطح قاب س

شــهری بــرای تمامــی نســلها مــی باشــد.
ــدار،  ــد و پای ــهری کارآم ــت ش ــه مدیری در حالیک
ــتی  ــهر را بایس ــتم ش ــی سیس ــور محل ــه ام کلی
برنامه ریــزی، سیاســت گذاری، هدایت، ســاماندهی، 
نظــارت و هماهنگــی کنــد. بنابرایــن امــوری چــون 
تهیــه طرح هــای توســعه شــهری، مدیریــت زمیــن 
ــرورش، حمل ونقــل،  و مســکن، امــور آمــوزش و پ
ــی  ــمی، نواح ــکان غیررس ــت اس ــت، مدیری بازیاف
کهــن و قدیمی شــهر، گردشــگری، امــور فرهنگی، 
محیط زیســت و ... جــزء وظایــف محلــی و بــه 
عبارتــی در حــوزه اختیارات شــهرداری ها و شــوراها 
هســتند، در حالیکــه مدیریــت شــهری مــا در 
شــرایط کنونــی بیــن ۲۵ نهــاد دولتی و شــهرداری 
تقســیم شــده اســت. ناراحت کننده تــر از ایــن 
وضعیــت ایــن اســت کــه ایــن متولیــان گوناگــون 
فاقــد هماهنگــی و همســو نگری انــد، نتیجــه ایــن 
چندپارگــی در مدیریــت شــهری باز تولید مســایل 
شــهری چــون ترافیــک، اســکان غیررســمی، 
اشــتغال غیررســمی، بــورس بــازی زمین و مســکن 

ــن دســت اســت و مســایلی گســترده ای از ای
مدیریــت شــهری بایــد خــود را ملــزم بــه رعایــت 
و  پایــدار  شــهر  دیدگاه هــای  چــون  اهدافــی 
ــی  ــت های حکمران ــت سیاس ــان گرا و در نهای انس
ــخگویی،  ــفافیت، پاس ــاف، ش ــون انص ــوب چ مطل
همگانــی،  اظهارنظــر  حــق   حســابی،  پــاک 

بدانــد.  ... و  مشــارکت طلبی 
ــه  ــهری گام اولی ــه ش ــت یکپارچ ــن مدیری بنابرای
در پایــداری شــهری اســت نــه چشــم انداز و 
هــدف درازمــدت مدیریــت شــهری. مســأله اصلــی 
ــی و  ــای محل ــای نهاده ــم پایه ه ــی تحکی چگونگ

ــی اســت. مدن

اکبر کالنتری

ــی  ــر کس ــلماً ه ــی- مس ــاور مل ب
اندکــی  اســمش  شــنیدن  بــا 
ــا  ــود. ام ــی ش ــه م ــار واهم دچ

ــرا؟ چ
معــدود  جــزء  مــا  کشــور 
کشــورهایی اســت کــه هنــوز 
بــرای گزینــش دانــش آموزانــش 
و ورود آنهــا بــه دنیــای جدیدتــر 
روش  از  دانشــگاه  همــان  یــا 
مــی  اســتفاده  منســوخ شــده 

کنــد.
حــال زمــان ورود بــه دبیرســتان 
ــوزان  ــش آم ــی دان ــت. تمام اس
ــی  ــد، میدان شــور و هیجــان دارن
ــرار اســت رشــتۀ  چــرا؟ چــون ق
انتخــاب  را  خــود  تحصیلــی 
کننــد. امــا بیاییــد کمــی صــادق 
مــا   از  درصــد  چنــد  باشــیم. 
دنبــال عاقــه خــود هســتیم؟ 
شــاید  اســت  ســاده  جــواب 

ــا. ــی از م اندک
ــوزان  ــش آم ــا دان ــه م در جامع
تأثیــر  تحــت  اول  مرحلــه  در 
نظــر خانــواده قــرار مــی گیرنــد. 
چــون والدیــن مــی خواهنــد کــه 
ــرای  ــند ب ــی باش ــان پل فرزندانش
ــان.  ــه ش ــق نیافت ــای تحق آرزوه
ــردن  ــار ک ــه اجب ــروع ب ــس ش پ
بــه دانــش آمــوز مــی کننــد کــه 
ــان رشــته  ــه ف ــدم حتمــاً ب فرزن

ــون ... ــرو، چ ب
از خانــواده کــه بگذریــم، مــی 
ــه  ــه، در جامع ــه جامع ــیم ب رس

ــاب شــده اســت کــه همــه  ــا ب م
بایــد دکتــر یــا مهنــدس شــویم. 
حــاال بــه هــر قیمتــی شــده، 
ــه  ــه عاق ــت ک ــم نیس ــًا مه اص
ــه باشــد  ــه، هرچــه ک ــا ن داری ی

ــوی. ــر ش ــد دکت بای
ــچ  ــه هی ــوزی ک ــش آم حــال دان
گونــه عاقــه ای نــدارد تکلیفــش 
چــه مــی شــود؟ مســلماً درصــد 

ــت مــی کنــد. موفقیتــش اُف
بگذریــم،        کــه  هــا  ایــن  از 
ــور،  ــال کنک ــه س ــیم ب ــی رس م

ــترس،  ــار و اس ــر از فش ــالی پ س
ســالی کــه مجبــوری از تمــام 
ــم  ــی بگذری ــای زندگ ــوش ه خ
ــتاندارد  ــون غیراس ــک آزم ــا ی ت
۴ ســاعته بتوانــد سرنوشــت را 
ــت؟ ــه اس ــد؟ منصفان ــن کن تعیی

ــروع  ــزه ش ــا انگی ــوز ب ــش آم دان
بــه درس خوانــدن مــی کنــد، 
شــب را بــه صبــح مــی دوزد 
و خانــواده اش را نمــی بینــد، 

خــود را بــرای درس خوانــدن 
زندانــی مــی کنــد و ...

ــام  ــروع تم ــا ش ــن ج ــی همی ول
بزرگتریــن  اســت،  مشــکات 
مشــکل آن اســت کــه کنکــور 
واقعــاً از مطالــب خــود کتــاب 
دانــش  و  شــود  نمــی  طــرح 
آمــوز در کنــار آن مجبــور اســت 
ــای  ــاب ه ــه کت ــد ک ــروع کن ش
کمــک درســی را تهیــه و بخوانــد 
کــه ایــن همــه، مســتلزم هزینــه 

ــد. ــی باش ــزاف م ــای گ ه

دیگــری  مشــکل  آن  از  بعــد 
ایــن  شــروع مــی شــود و آن 
اســت کــه معلــم در مدرســه 
ــاز  تمامــی آن مطالبــی را کــه نی
ــی  ــس نم ــت در کاس تدری اس
کنــد. دلیلــش هــم خیلــی ســاده 
اســت چــون حقــوق معلمیــن مــا 
کــم اســت پــس کــم کاری مــی 
ــغ  ــا، تبلی ــن ج ــد و از همی کنن
شــروع  تقویتــی،  هــای  کاس 

ــور  ــاید اینط ــه ش ــود ک ــی ش م
معیشــتی  مشــکات  بتواننــد 

ــد. ــل کنن ــود را ح خ
کــه  نیســت  لطــف  از  خالــی 
دســته دیگــری از دانــش آمــوزان 
ــی  ــم آنهای ــف کنی ــم توصی را ه
ــاده  ــی س ــهمیه،  خیل ــا س ــه ب ک
ــرکاس  ــد س ــی رون ــت م و راح
و...     دندانپزشــکی  پزشــکی، 
از  ایــن دســته  مــی نشــینند. 
دانــش آمــوزان در ســال کنکــور 
خــود بــه خوبــی اســتفاده کــرده 
و بــه عبارتــی زندگــی عــادی 
کــه  چــرا  دارنــد  راحتــی  و 
ــرا  ــت، زی ــت اس ــان راح خیالش
ــًا محفــوظ اســت. جایشــان کام
آن  اســت  انصــاف  ایــن  آیــا 
ــا  ــال ی ــه یکس ــوزی ک ــش آم دان
بیشــتر، از همــه چیــز بخاطــر 
کنکــور مــی گــذرد و درآخــر 
ســهمیه  نداشــتن  خاطــر  بــه 
بــه هدفــش نمــی رســد؟ آدم 
بــا دیــدن و شــنیدن ایــن حــرف 
ــاد  ــاه فری ــد در چ ــط بای ــا فق ه

بکشــد.
مشــکل گزینــش  مــا در ورود بــه 
دانشــگاه، یــک مشــکل ریشــه 
برنامــه  یــک  بــه  و  اســت  ای 
ــاز  ــد نی ــزرگ و قدرتمن ــزی ب ری
دارد و مــا ســال هاســت کــه 
ــذف  ــور را ح ــم کنک ــی خواهی م
کنیــم و معلــوم نیســت آن ســال 

ــد. ــد آم ــی خواه ــی ک طای
امیــدوارم کــه هرچــی زودتــر در 
کشــور مــا تمــام دانــش آمــوزان 
عزیــز در رشــته مــورد عاقــه 
وارد  و  کــرده  تحصیــل  خــود 

ــوند.  ــگاه ش دانش

نگار ارشادی

نشریه باور ملی به بررسی ابعاد تاثیرگذاری بزرگترین ماراتن علمی کشور در جامعه می پردازد؛

4 ساعت تا رستگاری



اســتان کرمانشــاه در طــول تاریــخ، 
مهــد تمــدن و علــم بــوده و حتــی 
مهــم  دســتاوردهای  از  تعــدادی 
ــتان  ــن اس ــه ای ــوط ب ــری، مرب بش

ــت. اس
بحــث ســابقه و جایــگاه تمدنــی 
ــی دیگــر  ــد مجال کرمانشــاه، نیازمن
علــوم  رواج  دربــاب  امــا  اســت 
خصوصــا  و  علمــی  جایــگاه  و 
خطــه،  ایــن  شــخصیت های 
منابــع  در  زیــادی  اطالعــات 
قدیمــی وجــود دارد کــه متاســفانه 
بطــور شایســته ای مــدون و معرفــی 
دوران  از  بخصــوص  نشــده اند. 
ــه  ــت ک ــو اس ــه این س ــالمی ب اس
دســت  در  دقیق تــری  اطالعــات 

ــی  ــه برخ ــم ک ــی دانی ــت و م اس
علــوم کاربــردی و نیــز علومــی 
ــر  ــمند و برت ــته ارزش ــه در گذش ک
تلقــی مــی شــدند)و بــه ویــژه علــم 
ــوده  دینــی(، کامــال مــورد توجــه ب
و  رجــال  از  بیشــماری  تعــداد  و 
ــن،  ــم از محدثی ــی اع ــای دین علم
ــا و  ــن، عرف ــا، مورخی ــان، فقه راوی
ــروزی  ــاه ام ــتان کرمانش ــا از اس ادب

ند. برخاســته ا
از علــوم بســیار رایــج کــه دینــور و 
کرمانشــاه را در ســده های ســوم 
ــن  ــد ای ــه مه ــری ب ــارم هج و چه
علــم در جهــان اســالم تبدیــل 
کــرده،  علــم نحــو بــوده اســت. 
چنانکــه ذبیح اهلل صفــا بــه صراحــت 
آورده اســت کــه بــزرگان علــم نحــو 
ــاه  ــالم، در م ــان اس ــاِن جه آن زم

کوفه)دینــور( تربیــت شــده اند.
ادبیــات  بخصــوص  و  ادبیــات 
کــردی و گورانــی هــم در ایــن 

ــوده  ــه ب ــورد توج ــیار م دوران بس
آثــار  نفیس تریــن  از  بخشــی  و 
ــت.  ــده اس ــف گردی ــانی تالی یارس
ازجملــه قدیمی تریــن اثــر زبــان 
ــده  ــی مان ــون باق ــه تاکن ــردی ک ک
ــی  ــول ماه ــاب دوره بهل ــی کت یعن
کــه در ۲۱۹ه.ق بــر روی پوســت 

ــت ــده اس ــته ش ــو نوش آه
ــم نجــوم  ــر، عل ــج دیگ ــوم رای از عل
و رصــد بــوده اســت. ابوحنیفــه 
دینــوری از کســانی مــی باشــد کــه 
ــه  ــه خــود در دینــور ب ــام خان ــر ب ب

رصــد کواکــب می پرداخــت.
ــد  ــه بای ــری ک ــم دیگ ــوم مه از عل
ــی  ــوق و گیاه شناس ــرد، حق ــام ب ن
ماننــد  هنرهایــی  همچنیــن  و 
ــهده الکاتبه  ــت. ش ــی اس خوشنویس
بانــوی بــزرگ کــرد و اســتاد یاقــوت 
مســتعصمی متعلــق بــه ایــن دوران 

ــی باشــد. م
ــکوفاترین  ــد ش ــاً بای ــرن۴ را قطع ق

کردهــا  تاریــخ  علمــی  عصــر 
زیــادی  بســیار  تعــداد  دانســت. 
از اکابــر علــم و ادب و تصــوف و 
ــته اند.  ــده زیس ــن س ــث در ای حدی
ــن  ــدادی از معمورتری ــن تع همچنی
هــم  غــرب  تاریــخ  شــهرهای 
انــد. خــود  بــوده  ایــن دوره  در 
ــی  ــان اهمیت ــاه چن ــهر کرمانش ش
بزرگــی  کــه شــخصیت  داشــته 
اوج  در  تنوخــی  قاضــی  ماننــد 
در  قضــاوت  از  پــس  و  شــهرت 
ــاء  ــر قض ــه ام ــف، ب ــای مختل جاه
ــن شــهر گمــارده مــی شــود.  در ای
بخصــوص دینــور کــه در شــمار ری 
و اصفهــان و نیشــابور و بخــارا اســم 

. نــد می بر
ــاءاهلل  ــوق، ان ش ــه ف ــا مقدمه گون ب
ــی  ــه معرف ــده ب ــماره های آین در ش
علمــا و حکمــا و شــخصیت های 
گذشــته  در  کرمانشــاهان  فاخــر 

ــت. ــم پرداخ خواهی

ــرای  ــترک ب ــی مش ــهر، فضای  ش
زندگــی و ســود همگانــی بــر پایه 
فعالیت هــای  انســانی و گفتمانــی 
اســت ؛ از آنجــا کــه معرفــی 
توانمندی هــای  و  زیرســاخت ها 
ــتای  ــی در راس ــهر گام ــک ش ی
یکپارچگــی شــهری و توســعه 
پایــدار مــی باشــد، نامگــذاری 
یــک روز بــه نــام روز فرهنگــی آن 
ــی  ــات جهــت معرف شــهر از الزام
فرهنگــی،  زیرســاخت های 
گردشــگری، تاریخــی، اقتصــادی 
ــوب  ــهر محس ــن ش ــی ای و صنعت

ــود.  ــی ش م
روز  تعییــن  شــک  بــدون 
ــی  ــرای شــهر،  فرصت ــی ب فرهنگ
ارکان  بــرای  بــود  خواهــد 
حاکمیتــی، مــردم نهــاد، فعــاالن 
شــهر و ســایر ذینفعــان در جهــت 
ــهری و  ــه ش ــه جانب ــعه هم توس
بهانــه ای اســت بــرای گردهمایــی 
هــای شــادمانه کــه در آن چالــش 
و  پیشــرفت  مشــکالت،  هــا، 
زندگــی  یــک  موفقیت هــای 
ــکاس  ــری انع ــهر بهت ــر در ش بهت

ــد.  یاب
مفاخــر  بــه  کرمانشــاه  شــهر 
ــه در  ــود چ ــی خ ــزرگ فرهنگ ب
حــال و چــه در گذشــته مــی 
بالــد و بــرای شناســاندن هــر چــه 
ــی  ــزرگان و معرف ــن ب ــتر ای بیش
فرهنــگ غنــی کرمانشــاه، تعییــن 
فرهنگــی  روز  بنــام  روز  یــک 
کرمانشــاه از واجبــات بــود تــا در 
ایــن روز بــا برگــزاری بزرگداشــت 
هــا و همایش هــا از ایــن بــزرگان 
ــه  ــن کار ب ــا ای ــود و ب ــل ش تجلی

ــوند. ــانده ش ــور شناس کل کش
ســال ۹8 با پیشــنهاد کمیســیون 
رســمی  جلســه  در  فرهنگــی 
شــورای اســالمی شــهر کرمانشــاه 
ــاد گل  ــا نم ــاه ب ــم تیرم روز شش
ــوان روز فرهنگــی  ــه عن ــر ب نیلوف

ــد.  ــاب ش ــاه انتخ کرمانش
کرمانشــاه، زادگاه بزرگانــی چــون 
معینــی کرمانشــاهی هــا، کــزازی 
ــری  ــا، ناظ ــری ه ــور ناظ ــا، پ ه
هــا، کشــاورزها، کلهرهــا، شــهید 
جعفــری هــا و گل ســر ســبد 
ــتاد  ــه اس ــر منطق ــگ و هن فرهن
فقیــد آیــت اهلل نجومــی دامــه 

ــد.  ــی باش ــه م برکات
 معرفــی نمــاد )برنــد( در روز 
فرهنگــی  اهمیــت بســزایی در 
حــوزه گردشــگری شــهری دارا 

ــد از  ــگری بع ــد. گردش ــی باش م
صنعــت نفــت و خودروســازی، 
در  درآمــدی  منبــع  ســومین 
جهــان بــرای کشــورها بــه شــمار 
ــهر  ــک ش ــام ی ــی ن ــد. وقت می آی
ــری از آن  ــنویم  تصوی ــی ش را م
ــی  ــکل م ــا ش ــن م ــهر در ذه ش
ــد  ــی توان ــر م ــن تصوی ــرد. ای گی
ــی  از خاطــرات گذشــته و تبلیغات
کــه در مــورد آن شــهر دیــده 
ــی  ــازی یعن ــد س ــد. برن ــم باش ای
تصویرســازی یــک شــهر در ذهــن 
کــه بــا آن توجــه هــا را بــه خــود 

ــد.  ــب کن جل
لوتــوس  یــا  آبــی  نیلوفــر  گل 
اهمیــت  از  باســتان  ایــران  در 
خاصــی برخــوردار بــوده، ایــن 
گل نمــاد نجابــت، رشــد معنــوی، 
ــد  ــد و رش ــه تول ــال و چرخ کم
انســان اســت. از دالیــل مهــم 
ــوان  ــه عن ــر ب ــاب گل نیلوف انتخ
ــن  ــتگاه ای ــاد کرمانشــاه، خاس نم
گل در ایــن شــهر و همچنیــن 
ــار  ــا در آث ــن گل زیب ــور ای حض
از جملــه؛  کرمانشــاه  باســتانی 
ــتان  ــاق بس ــتون، ط ــه بیس کتیب
و... اســت. بــا تبلیغــات هماهنــگ 
شــهر  شــود  مــی  گســترده  و 
کرمانشــاه را بــه همــگان بــا نمــاد 
ــن  ــرد، ای ــی ک ــر معرف گل نیلوف

کار بــا توجــه بــه شــرایط بســیار 
عالــی آب و هوایــی و چهــار فصل 
ــودن اســتان کرمانشــاه، اماکــن  ب
باعــث  گردشــگری  و  تاریخــی 
حضــور گردشــگران در اســتان 
شــده و بــه خــودی خــود جهــش 
ــی را  ــادل فرهنگ ــادی و تب اقتص

می شــود.  باعــث 
از اهــداف مهــم تعییــن یــک 
فرهنگــی  روز  عنــوان  بــه  روز 
کرمانشــاه، شناســاندن هرچــه 
ــهر و  ــی ش ــای فرهنگ ــتر غن بیش
مــی  گردشــگری   جاذبه هــای 
ــا پیگیــری  باشــد کــه می شــود ب
مســتمر از ســوی مقامــات ارشــد 
ــور  ــی کش ــم مل ــتان در تقوی اس
اینــکار،  بــا  گنجانــده شــود و 
هزینــه  کمتریــن  بــا  عمــاًل 
ــن  ــه ای ــا را ب ــیاری از نگاه ه بس
ــزرگ فرهنگــی  شــهر و مفاخــر ب

ــرد. ــب ک آن جل
ــی  ــن روز فرهنگ ــان، تعیی در پای
کرمانشــاه دســتاورد مهــم و از 
آن مهم تــر برگــزاری بســیاری 
از جشــنواره ها و برنامــه هــای 
ــورت  ــن روز بص ــبتی در ای مناس
ملــی یــا حتــی بیــن المللــی 
ــا درج آن در  ــه ب ــد ک ــی باش م
تقویــم تاثیــرش صــد چنــدان 

ــود. ــی ش م
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قرن چهارم، شکوفاترین عصر علمی تاریخ کردهاست
علماوحکمایبیشماریکهناشناختهماندهاند

روز فرهنگی کرمانشاه فرصتی برای شناساندن شهر؛

کرمانشاه به بزرگانش می نازد

نشــریه بــاور ملــی- پــس از شــیوع کروناویروس 
ــارت  ــخصیت ها از عب ــی از ش ــان، برخ در جه
فاصلــه گــذاری اجتماعــی بــرای قطــع زنجیــره 
ــان  ــه می ــخن ب ــروس س ــا وی ــیوع کرون ی ش

آوردنــد.
متاســفانه بــرای اینکــه بتوانیــم جلــوی شــیوع 
ــت،  ــده اس ــر ش ــی دی ــم کم ــروس را بگیری وی
ــم  ــی، می توانی ــه اجتماع ــت فاصل ــا رعای ــا ب ام
رونــد شــیوع بیمــاری را کنــد کنیــم. در واقــع 
باعــث می شــود  اجتماعــی  فاصلــه  حفــظ 
کــه  بیایــد  پدیــد  کمتــری  موقعیت هــای 
ــه  ــردی ب ــد از ف ــته باش ــت داش ــروس فرص وی
ــه  ــت فاصل ــا رعای ــد. ب ــرد دیگــر ســرایت کن ف
ــه  ــف جامع ــراد ضعی ــوان از اف ــی می ت اجتماع

ــرد.  ــت ک محافظ
ــه  ــال ب ــرد مبت ــر ف ــد ه ــمندان می گوین دانش
ــر  ــط ۳/۳ نف ــور متوس ــه ط ــا ب ــروس کرون وی
ــدد  ــن ع ــه ای ــد. هرچ ــوده می کن ــر را آل دیگ
باالتــر رود، شــیوع ویــروس ســرعت می گیــرد.

اگــر می توانیــد در خانــه کار کنیــد)دورکاری(، 
ــعی  ــد س ــر نمی توانی ــا اگ ــد. ام ــد نکنی تردی
کنیــد فاصلــه بــا همکاران تــان را زیــاد کنیــد. 
ارتباطــات اجتماعــی در محــل کار را کــم 
کنیــد، بــه غذاخــوری محــل کار نرویــد و 
ســاعات  پایــان  از  بعــد  قیــد شب نشــینی 
کاری بــا همــکاران را بزنیــد. مالقات هــای 
ــوی  ــت و ش ــد. شس ــو کنی ــروری را لغ غیرض
مــداوم دســت ها و ضدعفونــی اشــیا انجــام 
شــود. بــا افــراد دیگــر تنهــا بــه صــورت آنالیــن 
ــاط  ــکان از ارتب ــد ام ــا ح ــته و ت ــاط داش ارتب
حضــوری و تمــاس بــا افــراد دیگــر خــودداری 
کنیــد. حضــور در تجمعــات و رفتــن بــه دیــد 
ــا توجــه  ــا و ب ــان شــیوع کرون ــد در زم و بازدی
بــه ضــرورت رعایــت فاصلــه اجتماعــی، اکیــدا 

ــت. ــوع اس ممن
در مکان هــای تجمــع مثــل رســتوران های، 
یــا  کنســرت ها  ورزش،  ســالن های 
مســافرت  از  نشــوید.  حاضــر  فســتیوال ها 
خــودداری کنیــد. اگــر مجبــور هســتید غــذای 
آمــاده مصــرف کنیــد در محــل آن را نخوریــد. 
ســفارش دهیــد و در درب منــزل تحویــل 
بگیریــد. از فــردی کــه غــذا را آورده بخواهیــد 
ــا  ــرود ت ــذارد و ب ــذا را بگ ــت در غ ــان پش هم
خطــر ابتــال بــرای هــردوی شــما کاهــش یابــد.

ــد  ــگاه بروی ــه فروش ــتید ب ــار هس ــی ناچ وقت
ایــن کار را در غیــر از ســاعات شــلوغی انجــام 
دهیــد. فاصلــه دو متــری را بــا دیگــران حفــظ 
کنیــد چــرا کــه یــک عطســه یــا ســرفه کافــی 
مدرســه  اگــر  بگیریــد.  را  بیمــاری  اســت 
فرزندانتــان تعطیــل شــده اســت آن هــا را بــه 
پــارک یــا مکان هــای تجمــع نبریــد. نگذاریــد 

ــتم«  ــالم هس ــه س ــن ک ــه »م ــاس اینک احس
ــد. ــب ده شــما را فری

ــوب  ــه خ ــد ک ــاس می کنی ــر احس ــی اگ حت
هســتید، بــاز هــم ممکــن اســت آلــوده شــده 
ــه  ــان خــود ب ــروس را در دوره نه باشــید و وی
دیگــران منتقــل کنیــد. دیگرانــی کــه ممکــن 
اســت از قشــر آســیب پذیر جامعــه باشــند 
ــته  ــدی را نداش ــاری ج ــل بیم ــوان تحم و ت

ــند. باش

در  اجتماعــی  ی  فاصلــه  طــرح   ■
کرمانشــاه چقــدر جــدی گرفتــه شــده 

ــت؟ اس
سیاســت کلــی و راهبــرد عمومــی ســتاد 
ــتمرار  ــان اس ــا، همچن ــا کرون ــه ب ــی مقابل مل
ــروج از  ــت و خ ــم« اس ــه بمانی ــل »در خان اص
منــزل تنهــا در صــورت اضطــرار، بصــورت 
ــل  ــق و کام ــت دقی ــا رعای ــدود ب ــیار مح بس
ــا  ــه ب ــرای مقابل دســتورالعمل های بهداشــتی ب

کرونــا ممکــن می باشــد.
طــی گــزارش مردمــی کــه در خصــوص 
کرمانشــاه  ســطح  در  اجتماعــی  فاصلــه 
داشــتیم بــا نارضایتــی افــراد مختلــف جامعــه 
روبــرو شــدیم ازجملــه: خیلــی هــا از خطــوط 
ــی(  ــوس و تاکس ــهری )اتوب ــل ش ــل و نق حم
شــاکی بودنــد. قــرار دادن ســه مســافر در 
صندلــی عقــب  تاکســی هــا، کــم شــدن 
تعــداد اتوبــوس هــای خطــی در ســطح شــهر، 
ــا  ــوس ه ــان ایســتادن اتوب ــدت زم ــش م افزای
ــی  ــر کــردن تمامــی صندل در ایســتگاه هــا، پ
هــا و راه رو اتوبــوس و ســوار کــردن مســافرین 
خــارج ایســتگاه از عمــده دغدغــه هایــی اســت 
کــه باعــث شــده کــه اصــال فاصلــه اجتماعــی 

ــود. ــت نش رعای
ارگان  و  ادارات  مثــل  عمومــی  مجامــع  در 
ــظ  ــدون حف ــت ب ــاد جمعی ــاهد ازدی ــا ش ه
ــی  ــتیم و خیل ــی هس ــذاری اجتماع ــه گ فاصل
ــکات  ــه رعایــت نکــردن ن از شــهروندان نیــز ب
ــتفاده از  ــدم اس ــل ع ــردی از قبی ــتی ف بهداش
ــه،  دســتکش و ماســک، رعایــت نکــردن فاصل
ــای  ــکان ه ــان و م ــورد در خیاب ــی م ــردد ب ت

ــد. ــاره کردن ــهر اش ــلوغ ش ش
رفتــار  و  مردمــی  گــزارش  بــه  باتوجــه 
ــن  ــت از ای ــاه حکای ــردم کرمانش ــی م اجتماع
ــتی  ــای بهداش ــکل ه ــت پروت ــه رعای دارد ک
جهــت  مقابلــه و پیشــگری بــا ویــروس کرونــا 
در بیــن مــردم خیلــی کمرنــگ و عــادی شــده 
و همیــن امــر باعــث گردیــده کــه آمــار مــرگ 
ــاری در  ــه بیم ــتعد ب ــان مس ــر و مبتالی و می
ــد و در  ــدا کن ــش پی ــاه افزای ــتان کرمانش اس

ــرد. ــرار بگی ــز ق ــدار قرم ــت هش وضعی
ــا رعایــت نــکات بهداشــتی  امیــد اســت کــه ب
و حفــظ فاصلــه اجتماعــی، در کنــار مدافعیــن 
ســالمت و پزشــکان عزیــزی کــه جــان خــود 
را بــه خطــر انداختــه انــد ، باشــیم  تــا ریشــه 
ایــن بیمــاری مهلــک را از شــهر و کشــور خــود 

بکنیــم.

دیپلماســي فرهنگــي از مهمتریــن عواملــي 
ــکار  ــه را آش ــک جامع ــره ي ی ــه جوه ــت ک اس
ــت  ــوذ و قابل ــِق نف ــه خل ــر ب ــد و منج مي کن
دیگــر  مردمــان  و  مي گــردد  تاثیرگــذاري 
کشــورها را ترغیــب مي کنــد تــا بــه درک 
یــا  کشــور  یــک  توانائي هــاي  از  درســتي 
ــادي  ــاي اقتص ــده؛ از فعالیت ه ــل آم ــهر نائ ش
و اهــداف سیاســي آن اســتقبال و حمایــت 

ــد. کنن
)برنامه هــاي  محبــوب  ســرگرمي هاي 
عناصــري  ســینما(  موســیقي،  تلویزیونــي، 
از صنایــع فرهنگــی و دیپلماســي فرهنگــي 
ــه  ــه را ب ــون جامع ــزاء گوناگ ــه اج ــتند ک هس
تصویــر مي کشــند و ایــن قابلیــت را دارنــد 
ــا  ــا پیام هــاي ناپیــداي مهمــي را در رابطــه ب ت
افــراد جامعــه، شــیوه ي زندگــي آن هــا و دیگــر 
ــال  ــي آن، انتق ــی- اجتماع ــاي فرهنگ ارزش ه

ــد. دهن
ــری  ــی و هن ــای فرهنگ ــه رویداده ــا ک از آنج
یکــي از مصادیــق بــارز شــهرهای خــالق 
مي باشــند، نیــاز اســت فرهنــِگ شــهرها و 
ــا در  ــر ب ــار دیگ ــا ب ــي آن ه ــق اجتماع مصادی

نظــر گرفتــن پدیده هایــش بازخوانــي شــوند و 
تولیــدات هنــری و رســانه اي را در راســتاي این 
ــه،  ــورد مطالع ــي م ــن فرهنگ ــکل گیري نوی ش
حمایــت و اجــرا قــرار گیرنــد. از ســوی دیگــر، 
ــکل  ــرم و ش ــاي ف ــه پ ــا ب ــه پ ــی ک موضوعات
ــهري  ــي ش ــتي زندگ ــکال زیس ــري و اش ظاه
هنــری  جشــنواره های  داشــته اند  رشــد 
ــون  ــرایط گوناگ ــا ش ــب ب ــه متناس ــد ک بوده ان
فرهنگــی، اجتماعــی و هنــری جوامــع طراحــی 

و اجــرا می شــوند.
بــا  هنــری  جشــنواره های  مــا  کشــور  در 
وجــود دارا بــودن نمونه هــاي بســیار هنــوز 
مــورد مطالعــه اساســي و کاربــردي جهــت 
ــرار  ــادی ق ــی و اقتص ــای فرهنگ بهره برداری ه
ــز  ــا تمرک ــوان ب ــن روي می ت ــد؛ از ای نگرفته ان
ــه  ــن گون ــش ای ــی نق ــی فرهنگ ــر دیپلماس ب
رویدادهــا را در توســعه ي فضــاي فرهنگــي 
ــر متاقبــل  شــهرها و همچنیــن چگونگــي تأثی
دیپلماســی فرهنگــی و اقتصــادی بــر یکدیگــر 
ــر  ــای پ ــری تجربه ه ــه کارگی ــا ب ــرح و ب مط
هزینــه ی برگــزاری ایــن رویدادهــا بــه ســندی 
ــن  ــتفته ی ای ــت آش ــت از وضعی ــت برونرف جه
برنامه هــا دســت یافــت. تــا شــاید بــا شــناخت 
ــاي  ــع آن در نمونه ه ــاي رف ــص و راهکاره نقائ
ایرانــي بتــوان ایــن صنایــع فرهنگــی را در 
شــرایِط حســاس و جدیــد اقتصــادی بــا جــای 

ــامان داد. ــت س ــی نف خال

سال سومشماره 51یکشنبه 8 تیر 1399 گهواره تمدن
گزارش

زمینههمافزاییدر
مسیرتوسعهگردشگری

شهریغربکشوردرحال
شکلگیریاست

ــات  ــم ارتباط ــتای تحکی ــی- در راس ــاور مل ب
و ارتقــای همــکاری در زمینــه گردشــگری 
ــا عنــوان زاگــرس نشــینان  شــهری نشســتی ب
بــه میزبانــی دهکــده  و  در شــهر همــدان 
مدیــران  حضــور  بــا  گنجنامــه  توریســتی 
همــدان  هــای  شــهرداری  گردشــگری 

کرمانشــاه و ســنندج برگــزار شــد.
بــه گــزارش نشــریه بــاور ملــی؛ در این نشســت 
کــه رئیــس ســازمان فرهنگــی شــهرداری 
همــدان و نماینــدگان بخــش خصوصــی صنعت 
گردشــگری همــدان نیــز حضــور داشــتند، 
ابعــاد تفاهم نامــه مشــترک ســه شــهر مذکــور 

ــد. ــی گردی ــی بررس ــطح کارشناس در س
در ایــن  نشســت پیــش نویــس تفاهم نامــه 
شــهرهای  گردشــگری  مدیــران  توســط 
ــرر  ــا و مق ــنندج امض ــاه و س ــدان کرمانش هم
ــس از بررســی هــای بیشــتر تفاهــم  ــد پ گردی
نامــه نهایــی، بــا موضــوع ایجــاد کریــدور 
گردشــگری غــرب کشــور توســط مدیــران 

ــردد. ــا گ ــا امض ــهرداری ه ــد ش ارش
اداره  رییــس  درخشــی  ایمــان  گفتــه  بــه 
ــی و  ــی، اجتماع ــازمان فرهنگ ــگری س گردش
ــکل گیری  ــاه، ش ــهرداری کرمانش ــی ش ورزش
ایــن تفاهــم نامــه قطعــی بــوده و کارشناســان 
ــب  ــال واژه مناس ــه دنب ــور ب ــهر مذک ــه ش س
ــند،که  ــی باش ــارک م ــاق مب ــن اتف ــرای ای ب
تاثیــر بســزایی در ارتقــای صنعــت گردشــگری 
شــهری بــرای همــدان بــه عنــوان دروازه 
ــرب کشــور و ســنندج و کرمانشــاه  ــی غ داخل
ــم  ــرزی اقلی ــرون م ــای ب ــوان دروازه ه ــه عن ب
کردســتان و عتبــات عالیــات خواهــد داشــت .
ــت دو  ــن نشس ــیه ای ــت در حاش ــی اس گفتن
تفاهــم نامــه در راســتای اعــزام گردشــگر 
توســط شــهرداری کرمانشــاه و ارائــه خدمــات 
ــن  ــی مابی ــاص ف ــات خ ــامل تخفیف ــژه ش وی
اداره گردشــگری ســازمان فرهنگــی شــهرداری 
کرمانشــاه و مجموعــه هــای تفریحی توریســتی 
ــد  گنجنامــه همــدان و علیصــدر منعقــد گردی
کــه می توانــد بــه اتفاقــات خوبــی در راســتای 
شــرایط  در  گردشــگری  صنعــت  احیــای 
کنونــی و رفــاه همشــهریان عزیــز منجــر 

ــود. ش
آتــی  هــای  نامــه  تفاهــم  در  همچنیــن 
مــواردی همچــون تبــادل فضاهــای تبلیغاتــی، 
برگــزاری دیــدار هــای مشــترک و احیــای 
منطقــه گردشــگری غــرب کشــور توســط 
ــی  ــش بین ــنندج پی ــدان و س ــاه، هم کرمانش
ــی در  ــم افزای ــه ه ــت زمین ــد اس ــده و امی ش
مســیر توســعه گردشــگری شــهری غــرب 

ــازد.  ــم س ــور را فراه کش

بررسی نشریه باور ملی از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در شهر کرمانشاه؛

زنگ خطری که در کرمانشاه شنیده نمی شود

دیپلماسي فرهنگي و اقتصاد شهرها

ایوب صفری
مدرس دانشگاه

سمیه فرزامی

فریدون صفری

کیوان شمشیربیگی
مدرس دانشگاه

یادداشت

درتاریخمانچهازگلونی
میدانیم؟

لــک هــا حــدود هشــت هــزار ســال اســت کــه 
از گلونــی از آن شــکلی کــه مــا مــی شناســیم 
ــان  ــا در تاریخم ــا م ــد. ام ــی کنن ــتفاده م اس

چــه از گلونــی مــی دانیــم: 
جــدا از ســخنان گنگــی کــه در کتابهــای 
هــرودوت و ســایر تاریــخ نویســان آمــده، 
دلفــان  حوالــی  باباجیــالن،  در  تحقیقاتــی 
ــد،  ــی ش ــای عجیب ــف چیزه ــه کش ــر ب منجف
ــا  ــه بحــث م ــرغ ب ــک انگشــتر از جنــس مف ی
ربــط دارد و آن هــم ایــن اســت کــه در کنــار 
ــده مــی شــود  نقــش فروهــر یــک ســربند دی
ــی  ــه گلون ــادی ب ــباهت زی ــرح آن ش ــه ط ک

دارد. 
ــربند  ــام س ــه ن ــي ک ــت لک ــي واژه ایس گلون
ــاز حجــاب  ــان اســت. از دیرب مردمــان لــک زب
ایــران  مــردم  زندگــي  در  اساســي  نقــش 
داشــته اســت حتــي در زمــان پیــش از اســالم. 
گلونــي یــک فرهنــگ اســت کــه ریشــه 
در تاریــخ و منطقــه لــک نشــین زاگــرس 

دارد.  لکســتان  وخصوصــا 
ــه  ــه در کاوش تپ ــه تاریخچ ــل توج ــه قاب نکت
ــه  ــر گاف ک ــم کل ــط خان ــه توس ــان ک ــا ج باب
ــا  ــن بن ــزي ای ــاق مرک ــي در ات در کاشــي های
ــا ماننــد و اشــکالي  پیــدا شــده اشــکالي چلیپ
ــي نقــش  ــه نقــوش گلون بســیار زیبــا شــبیه ب
ــتري  ــرد و انگش ــاره ک ــوان اش ــي ت ــته م بس
پیــدا شــده کــه روي آن انســاني بالــدار از دل 
ــه و  ــه شــبیه مقنع ــده ک ــرون آم خورشــید بی

ــروزي اســت.  ــي ام گلون
ســربند در گذشــته در لبــاس مــردان هــم 
ــربند  ــي س ــور کل ــه ط ــه و ب ــي رفت ــه کار م ب
ــیان در  ــا و هخامنش ــان ماده ــتار از زم و دس
ــاد  ــران در دوران م ــان ای ــردان و زن ــاس م لب
ــتفاده  ــکانیان اس ــانیان و اش ــا در ساس و بعده

ــي شــده اســت. م

گفتگوی اختصاصی نشریه باور ملی با رکورد دار اهدای خون استان:

به عشق مردم و شهرم، کرمانشاه خون اهدا می کنم
بهرکوردنمیاندیشم

نشــریه بــاور ملــی- بــه بهانــه ۲۴ خــرداد روز 
جهانــی اهــدای خــون بــا بــزرگ مــردی هــم 
کالم شــدیم از جنــس ایثار و فــداکاری؛ مردی 
کــه بــی توجــه بــه آمــار و ارقــام و بــدون آنکــه 
ــر  ــط بخاط ــد، فق ــورد زدن باش ــر رک ــه فک ب
کمــک بــه همنــوع و بــه عشــق نجــات جــان 
بیمــاران نیازمنــد، تــا بحــال موفــق شــده ۲۰۲ 
بــار، خــون اهــدا کنــد. اهــدای خــون ایــن امــر 
بســیار نیــک و خداپســندانه، آنچنــان اهمیــت 
دارد کــه ســازمان بهداشــت جهانــی یــک روز  
در ســال را بــه ایــن مهــم اختصــاص داده 
ــا  ــادف ب ــن مص ــن روز ۱۴ ژوئ ــه ای ــت ک اس
ــه ســراغ مــرد  ۲۴ خــرداد اســت. از ایــن رو ب
اهــدای خــون اســتان و دارنــده بیشــترین 
تعــداد دفعــات اهــدا رفتیــم و گفتگویــی 

ــم. ترتیــب دادی
وی در گفتگــو بــا خبرنــگار مــا چنیــن گفــت: 
»بنــده اردشــیر صانعــی هســتم، متولــد ســال 
ــا  ــز ب ــون نی ۱۳۳۰ در شــهر کرمانشــاه و تاکن
ــدم. درســن  افتخــار ســاکن همیــن شــهر مان
ــدا  ــون اه ــار خ ــن ب ــرای اولی ــالگی ب ۲۳ س
ــالی ۴  ــب س ــور مرت ــان بط ــردم و از آن زم ک
تــا ۶ بــار موفــق بــه اهــدای خــون شــده ام.«
و  زندگــی  دربــاره  خواســتیم  او  از  وقتــی 
ــی و  ــا مهربان ــد، ب ــا بگوی ــه م ــواده ش ب خان
ــوج  ــودش م ــه در وج ــی ک ــی خاص خونگرم
ــد دارم  ــن ۵ فرزن ــرد: »م ــوان ک ــی زد عن م
ــا جایــی کــه برایشــان  کــه همــه آنهــا نیــز ت

مقــدور اســت همیشــه در امــر زیبــای  اهــدای 
ــد.« ــده ان ــدم ش ــش ق ــون پی خ

آقــای صانعــی همچنیــن اضافــه کــرد کــه: »به 
ــم زندگــی خــوب و  لطــف خــدا تمــام فرزندان
موفقــی دارنــد و پســر بزرگــم بــا افتخــار عضــو 
ــت:  ــه گف ــت.« وی در ادام ــال اس ــیج فع بس
ــه در  ــور داوطلبان ــگ بط ــان جن ــن در زم »م
ــون  ــده کامی ــته ام و رانن ــور داش ــه حض جبه
و  اقــالم  رزمنــدگان  بــرای  و  بــودم  بنــز 

ملزومــات جابجــا مــی کــردم و همیشــه از یــن 
ــه در  ــاً ازاینک ــحالم و قلب ــیار خوش ــت بس باب
زمــان جنــگ توانســته ام خدمــت کوچکــی بــه 

ــتم.« ــند هس ــم خرس ــزم بکن ــن عزی میه
وقتــی ازایــن اســطوره ۶۹ ســاله عشــق و 
ــا  ــرای م ــش ب ــتیم از خاطرات ــداکاری، خواس ف
ــی  ــرم م ــرد: »خاط ــوان ک ــن عن ــد چنی بگوی
ــودم  ــه ب ــرای اهــدای خــون رفت ــار ب ــد یکب آی
ــکار را  ــداوم این ــور م ــن بط ــه م ــا ک و از آنج
ــت  ــا را یادداش ــخ ه ــه تاری ــم همیش ــی کن م
مــی کــردم و ســر موعــد مراجعــه مــی کــردم، 
ــد،  ــابقه ام را دی ــی پزشــک آزمایشــگاه س وقت
گفــت، شــما تــازه خــون اهــدا کــردی و نمــی 
ــا پزشــک  ــی ب ــی خــون بدهــی. مــن خیل توان
بحــث کــردم و بعــداً متوجــه شــدم کــه دچــار 
اشــتباه شــده ام و ۱۰ روز زودتــر از موعــد رفته 
ام. یــادم هســت کــه کادر پزشــکی خیلــی ایــن 
رفتــار مــن برایشــان جالــب و عجیــب بــود کــه 
مــن اصــرار بــه خــون دادن داشــتم و بســیار از 

ــد.« مــن تشــکر کردن
درپایــان نیــز از آقــای صانعــی خواســتیم کــه 
ــی  ــی پیام ــاور مل ــدگان نشــریه ب ــرای خوانن ب
ــه  ــد: »از هم ــن پاســخ دادن ــد و اینچنی بگذارن
ــتان  ــوب اس ــردم خ ــزم و م ــهریان عزی همش
کرمانشــاه درخواســت دارم اگــر شــرایط اهــدا 
را دارنــد حتمــا در ایــن کار خیــر شــریک 
شــوند، چــرا کــه نــه تنهــا باعــث نجــات 
ــد مــی شــوند بلکــه  ــک بیمــار نیازمن جــان ی
اجتماعــی  مقبولیــت  و  معنــوی  لحــاظ  از 
ــته  ــا گذش ــی دارد و از اینه ــر خوب ــیار تاثی بس
ــای  ــون، مزای ــدای خ ــکان اه ــد پزش ــه تایی ب
فراوانــی را بــرای شــخص اهــدا کننــده در 

ــت.« ــد داش برخواه
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مجمـع عمومي عـادی سـاليانه صاحبان سـهام شـرکت معدنی و 
صنعتی چادرملـو با حضـور بيـش از 97 درصـد از سـهامداران روز 
چهارشـنبه 4 تيـر1399 در حالـی در محـل سـالن تـلاش، برگزار 
شـد که به دليل شـرایط خاص شـيوع ویروس کرونا و عـدم امکان 
حضـور بخشـی از سـهامداران حقيقـی، مشـروح جلسـه مجمـع 
همزمان از سـایت های آپارات و کانال تلویزیـون مجازی چادرملو 

به صـورت زنـده پخـش گردید.
در این جلسـه پـس از انتخـاب آقاي دکتـر قنبری نماینده شـرکت 
سرمایه گذاری اميد، بعنوان ریيس مجمع و ناظرین آقایان الستی 
نماینده شـرکت توسـعه معادن و فلزات و شـبانی نماینده شـرکت 
فولاد مبارکه و خليـل زاده نماینده سـازمان بـورس و اوراق بهادار و 
بهراميان نماینده موسسه حسابرسي رایمند و همکاران. مهندس 
ناصر تقی زاده بعنوان دبير مجمع و مدیر عامل شـرکت، گزارشـي 
از عملکرد و برنامه هاي اجرایي شـامل عمليات اسـتخراج، توليد 
و فروش محصـولات و طرح ها و برنامه های سـال جاری شـرکت 

به اطلاع حاضران رسـاند.
در ادامـه جلسـه گـزارش بـازرس قانونـي در خصـوص عملکـرد 
هيـات مدیـره، صورتهـاي مالـي مشـتمل بـر ترازنامـه، سـود و 
زیـان و یادداشـت هـاي پيوسـت آن بـراي سـال مالـي منتهي به 
1398/12/29 قرائـت و مجمـع پس از اسـتماع توضيحات هيات 
مدیره و بـازرس قانونـي به اتفـاق آرا ضمـن تایيد عملکـرد هيات 
مدیره، صورتهاي مالي و یادداشـت هاي پيوسـت آن براي سـال 
مالي منتهي بـه 1398/12/29 را تصویب نمـود و تصميمات ذیل 

اتخاذ و مـورد تصویـب قـرار گرفت.
1-در ارتباط با تقسـيم سـود سـال مالي منتهي بـه 1398/12/29 
مقرر گردیـد از مبلغ  50 هزارو 11 ميليارد ریال کل سـود شـرکت در 
سـال 1398، مبلغ 30 هزارو 800 ميليارد ریال و به ازاي هر سـهم 

700 ریال  بيـن سـهامداران توزیع گردد.
2 - اعضای هيات مدیره مشابه دوره قبل انتخاب گردیدند.

3 - موسسـه حسابرسـي رایمند و همـکاران به عنوان حسـابرس 
و بازرس اصلي و موسسـه حسابرسـي دش و همـکاران به عنوان 

بازرس علـي البدل بـراي سـال مالـي 1398 انتخاب شـده اند.
4 - معامـلات مشـمول مـاده 129 لایحـه اصلاحي قانـون تجارت 

مـورد تایيـد و تصویـب قـرار گرفت.
5-حق حضور و پاداش هيات مدیره تعيين شد.

6- روزنامـه دنياي اقتصـاد و جهان صنعت جهـت درج آگهي هاي 
شـرکت تعيين گردید. 

7- مجمـع مراتـب  تقدیـر خـود را از زحمـات هيـات مدیـره و کليه 
کارکنـان شـرکت اعلام داشـت.

بر اسـاس هميـن گـزارش مهنـدس ناصـر تقـی زاده مدیـر عامل 
چادرملـو در سـخنرانی آغازیـن ایـن جلسـه بـا موفـق ارزیابـی 
کـردن عملکـرد هيـات مدیـره در سـال 1398 و کسـب توفيقـاِت 
فراتر از برنامـه، که آثـار آن در صورتهـای مالی، گـزارش عملکرد 
هيات مدیـره و گـزارش تفسـيری مدیریت بـه طور مفصـل برای 

سـهامداران محتـرم تشـریح گردیـده.
از زحمـات آقـای مهنـدس نوریان کـه مدیرعاملـی چادرملـو را در 
سـال 1398 بـه عهـده داشـتند، تشـکر و قدردانـی کـرد و گفـت: 
عملکرد سال 1398 شـرکت در سـایه تلاشـهای بی وقفه ایشان، 
در معيت سياسـتگزاری های هيات مدیره و سـعی کليـه کارکنان، 

رخ داده اسـت. 
وی افـزود: اعتقاد داریـم، رهنمودها و همراهـی صاحبان محترم 
سـهام و سياسـتهای متخـذه توسـط هيات مدیـره، موجب شـده 
اسـت که این شـرکت در سـال 1398، چون گذشـته نقش خـود را 
در زمينه تاميـن مواد اوليـه صنایع فولاد ایفـاء، و در جهت پيشـبرِد 

اهـداف اقتصادی و صنعتی کشـور گامهـای موثری بـردارد.
شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو در سال 1398 بــا اتخاِذ تدابير 
مناسـب مشـکلاِت پيش روی را، تا حد ممکن برطرف نموده و به 

موفقيت هـای چون:
1- اجـرای برنامـه هـاِی اسـتخراج و توليـِد محصـولات، فراتـر از 

برنامـه.
2- افتتاح رسمی کارخانه مگامدول احياء.

3- اسـتفاده مناسـب و بهينه مصـارف انـرژی )بـرق، آب و گاز( در 
مجتمع هـای معدنـی و صنعتی شـرکت.

4- اسـتفاده حداکثری از ظرفيت سـاخت داخِل لوازم، تجهيزات و 
قطعات یدکـِی مصرفـی در مجتمع هـاِی توليدی، بنحـوی که در 
سـال 1398 بالغ بـر 4,675 قلـم  قطعـات و لوازم مصر فـی جدید، 
سـاخت داخل شـده و تاکنون 26,531 قلم  قطعات و لـوازم یدکی، 
از منابـِع داخلی تاميـن و جایگزیـِن قطعاِت مشـابه سـاخِت خارج 

گردیده اسـت. 

5- پروژه های مطالعاتی، تحقيقـاتی و پـژوهشی بـا هدِف کـاهِش 
مصــارف و هزینه هـا، بهينـه سـازی و کاهـِش مصرف انـرژی، 
استفاده از فــن آوری هــای جدید، انـجام اصــلاحات در خـطوط 
تــوليد و بومی سـازی و سـاخت داخل، در سـال 1398 کماکان در 
دسـت اجرا بوده و تعـدادی از این پروژه ها نيز، خاتمه یافته اسـت.

6- در سـال 1398 دوره هاِی آموزشی کارکناِن امانی و پيمانکاران، 
به ميزان 52,825 نفر سـاعت برگزار گردیده است.

7- طـی سـال 1398، در تـداوم برنامـه هـای ارتبـاط صنعـت بـا 
دانشـگاه، دوره های کارآموزی دانشـجویان دانشگاه های کشور، 
در گرایشــهای استــخراج، فــرآوری، توليد، بـرق و مکانيک در 
مجتمع هـای معدنـی و صنعتی، بـه ميـزان 18,450 نفر سـاعت 

برگـزار گردیده اسـت.
مدیـر عامـل چادرملو سـپس بـه تشـریح عملکـرد توليد شـرکت 
در سـال 1398 پرداخـت و گفت: در سـاِل 1398 سـنگ باطله 52 
ميليـون و 588 هزارتن و سـنگ آهـن  معـادل 14 ميليـون و 444 

هـزار تن اسـتخراج شـده اسـت. 
همچنين، مقدار 9 ميليون و 662  هزار تن کنسانتره سنگ آهــن 
تــوليد شـده که 29 درصد فراتر از ظرفيت اسـمی کارخانه ها بود. 

در همين سـاِل، شـرکت توانسـته اسـت 500 هزارتن انواع سنگ 
آهـن دانه بنـدی نيز توليـد کند.

از سـوی دیگر 3 ميليون و 622 هزار تن گنــدله، 1 ميليـون و 586 
هزار تن آهن اسـفنجی و 1 ميليـون و 21 هزار تن شـمش فولادی 

در سـال 1398  توليد شـده است.
وی سـپس به بيان عملکـرد مالِی  سـاِل  1398 چادرملـو پرداخت 

و اعـلام کرد:
درآمــــدها به ميزاِن 105,097 ميليارد ریال.
 هـــزینه ها به ميزاِن 55,086  ميليارد ریال.

 سود خالص به ميزاِن 50,011  ميليارد ریال بوده است.
مهنـدس تقـی زاده یکـی از مهمترین موفقيـت هـای چادرملو در 
سـال گذشـته را افتتاح و بهره برداری از کارخانه احيا مستقيم )آهن 
اسـفنجی( بـا ظرفيـِت 1 ميليـون و 550 هـزار  تـن، عنوان کـرد و 
گفت: با راه اندازی این واحد، آهن اسـفنجی کارخانه شمش فولاد 
شـرکت، تامين و مـوجب کاهش قيــمت تمام شده هـر تن فـولاد 

به ميـزان 13 ميليون ریـال در سـال 1398 گردید.
مدیرعامـل چادرملـو در گـزارش خـود همچنيـن بـه طـرح هـا و 
فعاليتهـای سـرمایه ای در دسـت اجـرا و طـرح هـای در دسـت 

بررسـی در سـال 1399  شـرکت اشـاره کـرد و گفـت: 
D19 عمليات اکتشاف معدن 

با توجه بـه مجوِز اکتشـاِف صادر شـده از سـوی سـازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان یزد در تاریخ 1397/11/28 عمليات اجرایی 
نقشـه برداری اکتشـافی ژئوفيزیکی به روش مغناطيس سـنجی 
و مقاومـت سـنجی )IP/RS( پهنه معدنـی جدیـد D19، انجام و 
عمليات مذکور به اتمام رسـيده و ادامه عمليات اکتشـاف تفصيلی 

پهنه مذکـور در دسـت اجرا می باشـد.
دستيابی به توده معدنی سـنگ آهن معدن مذکور، از بروِز ریسک 
فقدان ذخيره معدنی مناسـب جلوگيری خواهد نمود. هزینه های 
سـرمایه ای اسـتفاده از این معدِن به ميزان 25,878 ميليـارد ریال 

برآورد شـده است.
طرِح احداِث نيروگاه خورشيدی:

شـرکت نسـبت بـه احـداث یـک واحـد نيـروگاه 10 مگاواتـی 
خورشـيدی، بـه عنـوان پایلـوت، در جـوار نيـروگاه 500 مگاواتی 
سـيکل ترکيبـی خـود در مجتمـع صنعتـی، اقـدام و اجـرای طرح 
مذکور در سـال جاری به اتمام خواهد رسيد. هزینه سرمایهگذاری 
در طرح فـوق حدودا بـه ميـزان 7 ميليون یـورو خواهد بود. سـهم 
سـاخت داخل تجهيزات طرح یاد شـده، بـا توجه به بومی سـازی 

به عمـل آمـده 40% می باشـد.
توسـعه نيروگاه مذکور به ميزان 100 مگاوات، به صورت مسـتقل 

و یا مشارکت با سـایر شرکتها پيش بينی شـده است.
کليه تجهيـزات خارجـی از جمله پانل های خورشـيدی، سيسـتم 
ردیـاب و کابـل هـای DC خریـداری و به گمـرک یا محـل اجرای 

طرح تحویل شـده اسـت.
طرِح احداِث کارخانه گندله سازی شماره 2:

با توجه به برنامه ریزی های قبلی، شـرکت احـداث کارخانه جدید 
گندله سـازی به ظرفيـت 5 ميليون تـن در سـال را هدف گـزاری و 
عمليات تکميلی اجرایی آن در سـال 1399 تـداوم خواهد یافت. 

این کارخانه در محل مجتمع صنعتی شرکت قرار دارد.
هزینه سـرمایه گـذاری طرح فوق مشـتمل بـر 85 ميليون یـورو و 

جمعا بـه ميـزان 26,771 ميليـارد ریال برآورد شـده اسـت.
طرِح احداِث کارخانه فروآلياژها:

طـرح احـداث کارخانـه توليـد فروآلياژهـا )فرومنگنـز پرکربـن و 
فروسـيليکومنگنز( با ظرفيـت 50 هـزار تن در سـال و با سـرمایه 
گـذاری 20 ميليـون یـورو، از جملـه طـرح هـای شـرکت در سـال 

1399 مـی باشـد.
تامين سنگ آهن پایدار برای فعاليتهای جاری و توسعه فعاليتها:

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملو عـلاوه بـر فعاليتهـای معدنی 
مربـوط بـه آنومالـی D19 ، خرید سـنگ آهن از سـایر شـرکتها را 
عملياتـی نمـوده و در آینده نسـبت به توسـعه ایـن عمليـات اقدام 

خواهـد نمود. 
شـرکت، مشـارکت در سـرمایه گذاری و یـا تمليک معادن سـنگ 
آهـن جدیـد را در برنامـه های خـود پيـش بينی نمـوده اسـت. در 
همين راستا، واحد اکتشـافات در شرکت ایجاد و نسبت به پيگيری 

طرح هـای مربوط اقـدام مـی نماید.

مشارکت در ایجاد کارخانه های کنسانتره و گندله:
برای احداث کارخانه های کنسـانتره و گندله بـه ظرفيت 4 ميليون 
تن در سـال، موضوع تاسـيس شـرکت جدید با سایر مشـارکين در 
سـال 1399 مطالعه شـده و فعاليت شـرکت جدیـد بـه زودی آغاز 

خواهد شـد.
تمهيد تسهيل در زیرساخت های حمل و نقل ریلی:

شـرکت معدنی و صنعتـی چادرملو بـرای تاميـن پایـدار و مطمئن 
زیرسـاختهای حمل و نقـل ریلـی، موضـوع ایجاد شـرکت حمل 
و نقل ریلی بـرای حمل مـواد اوليـه و محصـولات را در دسـتور کار 

خود قـرار داده اسـت.
مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر:

به موجـب مصوبه هيـات مدیـره شـرکت، موضـوع مشـارکت در 
افزایـش سـرمایه شـرکتهای سـرمایه پذیـر همـواره مـورد توجه 
مدیریت بوده است. شرکتهای سـرمایه پذیر عمدتا در زمينههای 
معدن و صنایع معدنی وابسـته، تاميـن و انتقـال آب و تامين مالی 
فعاليت می نمایند. طی سـال 1398 مبلـغ 11,377 ميليـارد ریال 
بابـت مشـارکت در افزایـش سـرمایه شـرکتهای سـرمایه پذیـر، 

پرداخت شـده اسـت.
مشـارکت در بهره بـرداری از معادن سـنگ آهن اسـتراليا و احداث 

کارخانه های توليد کنسـانتره بـه ميـزان 12/5 ميليون تن:
شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو بـه همـراه شـرکت معدنـی و 
صنعتـی گل گهـر و شـرکت فکـور صنعـت و هرکـدام با مشـارکت 
به ميـزان 33 درصد موضوع سـرمایه گـذاری در اسـتفاده از ذخایر 
سـنگ آهن کشـور اسـتراليا و توليـد 12/5 ميليـون تن کنسـانتره 
را پيگيـری و حـق السـهم مشـارکين، مطابـق برنامـه زمانبندی 

پرداخـت شـده اسـت. 
سـرمایه گذاری مشـارکين در بهره برداری از معدن و تـا پایان فاز 1 
که کارخانه 5 ميليون تنی کنسـانتره به بهره برداری خواهد رسـيد، 

به ميزان 88 ميليون دلار آمریکا پيش بينی شـده اسـت. 
بـرای اجـرای فـاز 1و فازهـای 2 و 3 معـادل 85 درصـد مجمـوع 
سـرمایه گذاری که محدود بـه مبلـغ 960 ميليـون دلار آمریکا می 
باشد، از تسـهيلات فاینانس کشـور اسـتراليا اسـتفاده خواهد شد.
وی افـزود: طی سـال 1398 بهـای تمام شـده دارایی هـای ثابت 
شـرکت بـه ميـزان 4,530 ميليـارد ریـال افزایـش یافتـه اسـت و 
هيات مدیره شــرکت با توجه به نيــاز نقــدینگی اجـرای طرح ها 
و فعاليتهـای اشـاره شـده، در آینده نزدیک نسـبت به ارایـه برنامه 
افزایش سـرمایه از مبلغ 67 هزار ميليارد ریال به حداقل 100 هزار 

ميليـارد ریال، اقـدام خواهـد نمود.
مدیر عامـل چادرملـو در ادامه سـخنرانی خود در مجمـع عمومی 
بـه طـرح هـا و فعاليتهـای سـرمایه ای بلند مـدت آتـی اشـاره کرد 
و افـزود: موضـوع احـداث کارخانـه های گندلـه، آهن اسـفنجی، 
فولاد و تاسيسـات زیربنایـی در منطقه آزاد تجــاری ُمکـران واقع 
در شهرسـتان چابهـار )با مشـارکت شـرکتهای معدنـی و صنعتی 
چادرملو و گل گهر، فـولاد مبارکه( از برنامه های بلند مدت شـرکت 

می باشـد.
همچنين در راسـتای مصوبات هيات مدیره و در جهت مشـارکت 
با بخشهــای خصوصی، این شرکت اقدام به مشارکت در سرمایه 
شرکت آهن و فولاد غدیر ایــرانيان بــه ميزان 30 درصد، شـرکت 
آهــن و فولاد ارفع به ميزان 44 درصد، شــرکت صنــایع آهــن و 
فولاد َسـرمد اَبرکوه بـه ميزان 65 درصد، شـرکت فولاد شـاهرود به 
ميـزان 35 درصد و شـرکت کاوند نهان زميـن به ميـزان 29 درصد 

سـهام، نموده است.
این شـرکت در اجرای طرح احداث کارخانه توليـد الکترود گرافيتی 
با ظرفيـت30 هـزار تـن در سـال، بـه ميـزان 36 درصد در سـهام 
شـرکت نوین الکترود اردکان، مشـارکت نمـوده و شـرکت فوق در 

مرحله قبـل از بهره بـرداری می باشـد. 
سـود سـهام سـرمایه گذاریهـا در سـال 1398و بـه ميـزان 6,566 
ميليارد ریـال، عمدتا مربـوط به شـرکت های آهـن و فـولاد ارفع، 

آهن و فولاد غدیر ایرانيان و شـرکت تامين سـرمایه اميد می باشد. 
لازم به ذکر اسـت با توجه به ترتيـب برگزاری مجامع شـرکت های 
آهن و فولاد ارفع و غدیر ایرانيان سـود عملکرد دو سـال شرکتهای 

فوق در درآمد سـال 1398 ارایه شـده اسـت.
مشارکت در شرکت تامين و انتقال آب خليج فارس:

در اجراِی مصوبه مـورخ 1392/5/12 هيات مدیرِه شـرکت، مقرر 
گردید، شـرکت معدنی وصنعتی چادرملو با خرید 20 درصد سـهام 
شـرکت تامين و انتقال آب خليج فارس، جهت اجرای طرح انتقال 
آب از خليـج فـارس بـه صنایـع معدنـی کشـور، مشـارکت نماید. 
در حـال حاضر ميزان مشـارکت در سـهام شـرکت مذکـور، معادل 

22/22 درصد می باشـد.
شـرکت تاميـن و انتقـال آب خليـج فـارس در تاریـخ 92/4/15 به 
شـماره 440907 بـا سـرمایه 3,000 ميليارد ریـال ثبـت و در حال 
حاضر سـرمایه ثبت شـده به مبلغ 40,000 ميليارد ریال می باشد. 
افزایش سـرمایه شـرکت تا مبلغ 60,000 ميليارد ریـال در مجمع 

عمومی فـوق العاده تصویـب و در حـال تامين می باشـد.
موقعيت طرح در اسـتان های هرمزگان، کرمان و یزد واقع و مسير 
اجرای طرح، از بندرعباس آغاز و پس از عبور از شهرهای سيرجان 

و کرمان، به شهرسـتان اردکان منتهی می شود.
هـدف از اجرای طرح، شيرین سازی و انتقال آب نمک زدایی شده 
جهت تامين بخشی از نيـازها و مصارف آب مجتمع هـای تـوليدی 
در حــال بهره برداری و طرح های توسعه شرکت های گل گــهر، 

مـس سرچشمه و چادرمـلو و... می باشد. 
بـرای اجـرای طـرح انتقـال آب، مبلـغ 110,000 ميليـارد ریـال، 
هزینه پيش بينی شده اسـت. هزینه انجام شـده در مجموع طرح 
فوق و تا پایـان سـال 1398 بالغ بـر 81,458 ميليارد ریال )شـامل 

243 ميليـون یورو( می باشـد.
طرح آب رسـانی از بندرعباس به مسـيرهای تعيين شـده، در سـه 

بخش اجـرا می گـردد:
بخـش اول طـرح، از بندرعباس تا مجتمـع معدنـی و صنعتی گل 
گهر، بطول حـدود 303 کيلومتر، شـامل خـط انتقال لولـه به قطر 
1,600 ميليمتـر و بـا ظرفيت انتقـال4 مترمکعـب در ثانيه بـوده و 
پيشـرفت فيزیکی این بخـش تا پایـان سـال 1398 به ميـزان 95 
درصد، خاتمه عمليـات خردادماه سـال جاری و مبلغ هزینه شـده 

دراین بخـش به مــيزان 39,555 ميليـارد ریال می باشـد.
بخـش دوم طـرح، از مجتمـع معدنـی و صنعتـی گل گهـر، تـا 

مجتمـع مـس سرچشـمه بـه طـول حـدود 154 کيلومتـر، 
شـامل خـط انتقـال لولـه بـه قطـر 1,300 ميليمتـر و بـا ظرفيـت 
انتقـال 2/7 مترمکعـب در ثانيـه بـوده و پيشـرفت فيزیکـی 
ایـن بخـش تـا پایـان سـال 1398 بـه ميـزان 82 درصـد، 
خاتمـه عمليـات شـهریورماه سـال جـاری و مبلـغ هــزینه شـده 
در ایـن بخـش بـه ميـزان 13,627 ميليـارد ریال،مـی باشـد.

بخش سـوم طرح، از مجتمع مس سرچشـمه تـا مجتمع صنعتی 
شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو )محـل مجتمـع صنعتـی( 
بطول360 کيلومتر و سپس150 کيلومتر تا مجتمع معدنی چادرملو 
می باشـد. خط انتقال لوله بـه قطر1,300 ميليمتـر و900 ميليمتر 
با ظرفيت انتقـال 1/5 مترمکعب بر ثانيه پيش بينی شـده  اسـت. 
پيشـرفت فيزیکی این بخـش تا پایـان سـال 1398 به ميـزان 82 
درصد، خاتمه عمليات آذر ماه سـال جاری و مبلغ هــزینه شده در 

این بخش بـه ميـزان 11,866 ميليـارد ریال می باشـد.
همچنين عنوان مـی دارد، عمليـات طرح احداث تاسيسـات یک 
واحــد آب شيرین کن، به عنوان فاز اول و از 3 فاز پيش بينی شده، 
در شهرسـتان بندرعباس اجرایی شـده است. پيشـرفت فيزیکی 
تاسيسـات یاد شـده، بـرای توليـد روزانـه 600 هـزار متـر مکعب 
آب، در پایـان سـال 1398 بـه ميـزان 90 درصد، خاتمـه عمليات 
خرداد ماه سـال جاری و مــبلغ هزینه شـده در ایــن قســـمت به 
مـــيزان 16,410 ميـــليارد ریـال  مـی باشـد.منابع تاميـن مالی 
طرح یـاد شـده ، شـامل آورده سـهامداران، اخذ تسـهيلات بانکی 
و وام ارزی صنـدوق توسـعه ملـی مـی باشـد. تقـی زاده در خاتمه 
اظهار اميـدواری کـرد، بـا تصویب عملکـرد هيات مدیره شـرکت 
و صورتهـای مالـی سـال 1398، هيـات مدیـره شـرکت بتواند در 
سـاِل جاری نيـز همچون گذشـته بـه روند موفقيتهـا ادامـه داده 
و در جهـت صيانـت از منافـع سـهامداران محتـرم و مشـارکت در 
پيشرفت صنعتی کشـور، گامهای موثری بر دارد.وی همچنين از 
طرف هيات مدیره شـرکت، از کليه همکاران بخش هـای امانی، 
پيمانـکاران و سـازندگاِن داخلـی لـوازم، قطعـات، ماشـين آلات و 
تجهيـزات کـه نقـش عمـده ای در موفقيت های شـرکت داشـته 
انـد قدردانـی نمـوده و ابـراز اميـدواری کـرد اميدواریـم در اجـراِي 
برنامه هاي آتي، همچون گذشـته از رهنمودها و مسـاعدتهاي 
اعضا محتـرم مجمع عمومی و تشـریک مسـاعی کليه سـازمانها 
و موسسـاتی که بـا ارائـه خدمـاِت خـود بنحـوی در اجـراِی برنامه 
هـای توليـدي شـرکت سـهيم، مـی باشـند برخـوردار باشـيم.

تقسیم 700 ریال  سود هر سهم در مجمع عمومی عادی کچاد
افزایش 79 درصدی سود خالص نسبت به سال 1397

مناقشة التبادل التجاري والحدودي بين إيران وجمهورية أذربيجان في فترة كورونا
في محادثة عن طريق الفيديو، بحث سفير الجمهورية اإلسالمية االيرانية لدى جمهورية أذربيجان " جواد جهانغيرزادة " ومساعد رئيس غرفة التجارة اإليرانية للشؤون الدولية " محمد رضا كرباسي" آخر مستجدات التجارة 
والتبادالت الحدودية بين إيران وأذربيجان في فترة كورونا. واشار جهانغيرزاده إىل زيادة حجم التجارة بين إيران وجمهورية أذربيجان خمسة اضعاف في السنوات األخيرة، وشرح مستجدات التجارة والتبادالت الحدودية بين 
البلدين واإلجراءات التي اتخذتها السفارة اإليرانية في باكو لحل مشكلة مرور الشاحنات اإليرانية عىل أراضي جمهورية أذربيجان ومساعدة وتعاون األطراف األذرية مع أسطول النقل العابر للجمهورية اإلسالمية. وفيما أكد 
عىل توجيهات قائد الثورة االسالمية بأن إيران وجمهورية أذربيجان تمتلكان القدرة عىل زيادة العالقات الثنائية إىل 5 مليارات دوالر سنويا، أجاب عىل أسئلة كرباسي والمشاركين اآلخرين ورحب باقتراحات ممثلي المنظمات 

رةالمتخصصة لتحسين وتقوية العالقات التجارية بين القطاعين الخاص في البلدين.
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The Eighth International Mine, Mining Industries, Processing and Related Equipment and the Sixth International Mining Machinery and Road Building 
Exhibition opened in Kerman and will continue until June 24.Managing director of South East International Exhibition Company Amir Hossein Saeed told 
the inaugural ceremony that the most specialized mining event in the country was held in Kerman after four months of closure due to coronavirus out-
break.”The exhibition plays an important role in the development without dependence on oil, and we will take a step by holding this specialized exhibition 
in the development and prosperity of Kerman province, and this exhibition can serve as the axis of the province’s development,” he said.Kerman boasts of 
diverse reserves of copper, coal, chromite, iron ore and titanium throughout the province, as it ranks first in Iran in terms of volume and variety of reserves, 
extraction and value added, and gross domestic product, he said, noting that these capacities have made Kerman host of the event each year.

Imports, clearance of basic goods in Imam Khomeini Port uninterrupted
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سود خالص شرکت در سال مالی 1398 نسبت به سال مالی 1397 از افزایشی به ميزان 22,143,202 ميليون ریال، معادل 79 درصد برخوردار می باشد.

مروری بر عملکرد مالی و عملياتی شرکت در سال جاری
ارایه گزارش عملکرد مالی شرکت در دوسال اخير به صورت مقایسه ای همراه با درصد تغييرات نسبت به سال قبل و تشریح دلایل عمده مرتبط:

                            اقلام صورت سود و زیان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ارقام- ميليون ریال
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