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نشــریه »نــور اقتصــاد« در نظــر دارد در 
راســتای حمایــت از تولیــد کننــدگان داخلی  از 
ــه  ــرز ب ــتان الب ــران اس ــان و صنعت گ کارآفرین

ــل آورد... ــه عم ــی ب ــگان معرف ــورت رای ص
اطالعات بیشتر در صفحه 4

بــه قلــم ســیدکریم محمدی:  
بیســت وهفت ســال می گــذرد از 
روزی کــه ایــن روزهــا، به عنــوان 
و  کتابخوانــی  کتــاب،  روز هــای 
ایــن  در  شــد.  تعییــن  کتابــدار 
ســال ها چــه تحوالتــی را پشــت 
ســر گذاشــته ایم؟ آن روزهــا ســهم 

کتــاب را در انتقــال دانــش بــه مراتب بیشــتر از دیگــر ابزار 
ناقــل در نظــر می گرفتیــم و امــروز البــد بایــد در قطعیــت 
ایــن بــاور، تردیــد کنیــم. بــا ایــن حــال، حتــی اگــر امــروز 
کتــاب بیشــترین ســهم را در ایــن رابطــه نــدارد، می تــوان 
گفــت کــه هنــوز مهم تریــن ســهم را از آن خــود دارد. ایــن 
ــت.  ــرای نسل هاس ــزرگ ب ــی ب ــوب، میراث ــگ مکت فرهن
خرافــه  و  بی خبــری  و  جهــل  وقتــی  کــه  گفته انــد 
جامعــه را از پــای درمــی آورد، ایــن کتــاب اســت کــه آفــت 
جهــل را می زدایــد و محاصره شــدگان در میــان انبــوه 
ــای  ــه قلم ه ــد ک ــات می ده ــبهه ها را نج ــش ها و ش پرس
ــد  ــانند. گفته ان ــکوفایی انس ــید ش ــرأت رش ــربلند ج س
ــه در  ــتند ک ــتارگانی هس ــد س ــا، همانن ــان کتاب ه خالق
ــا  ــند، ام ــی می درخش ــر ملت ــگ ه ــخ فرهن ــانی تاری پیش
ــد  ــتاره ها نمی توانن ــن س ــره ای ــا در زم ــه آنه ــًا هم حتم
باشــند؛ تاریــخ، غربالگــری اســت گردنــده و گرداننــده. 
در غربــال تاریــخ، هــر آنچــه باقــی می مانــد، بــه تکامــل 

می پیونــدد.
و  نوشــته اند  بارهــا  کتاب گریــزی  از  ســال ها  ایــن  در 
آمارهــای اســفناکی از خــأ مطالعــه ارائــه داده انــد، امــا 
ــی  ــای عموم ــر کتابخانه ه ــال ها مدی ــه س ــن ک ــرای م ب
ــت  ــی اس ــر واضح ــأ، تصوی ــن خ ــوده ام، ای ــف ب مختل
از دانش آمــوزان و دانشــجویانی کــه صرفــًا ماه هــای 
منتهــی بــه برگــزاری کنکــور کتابخانه هــا را و آن هــم 
فقــط ســالن های مطالعه شــان را شــلوغ می کننــد؛ و 
ــر  ــان چندنف ــان هم ــز و مهرب ــِر خاطره انگی ــه تصوی البت
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دوهفتهنامه
اخبــار استـاناقتصادیواجتماعیاستانالبرز دوهفتهانهم

ــوم پزشــکی  ــاوری دانشــگاه عل معــاون تحقیقــات و فن
ــه  ــر ب ــد منج ــی نبای ــه تعطیل ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــرز ب الب
ــی  ــه تعطیل ازدحــام جمعیــت شــود گفــت: اگــر ۲ هفت
پیــش رو بــا ازدحــام جمعیــت در معابــر و خیابــان هــا و یــا 
افزایــش دورهمــی هــا همــراه شــود بــدون تردیــد انتقال 

ــا بیشــتر خواهــد شــد. ویــروس کرون
دکتــر محمــد نــوری ســپهر در نشســت خبــری اظهــار 
ــا  داشــت: زمانــی تعطیلــی هــا در کنتــرل و مهــار کرون
تاثیــر گــذار اســت کــه مــردم در خانــه هــای خــود بماننــد 
و از تــردد غیرضــروری در ســطح شــهرها خــودداری 

کننــد.
وی ادامــه داد: اگــر  تعطیلی برخی مشــاغل و دور کاری 
کارکنــان بــه ازدحــام جمعیــت در خیابــان هــا بینجامــد و 
یــا دور همــی هــا و میهمانــی ها را بیشــتر کنــد، انتقال و  

انتشــار ویــروس کرونــا را بیشــتر خواهــد کرد.
معــاون تحقیقــات دانشــگاه  علــوم پزشــکی البــرز، علت 
ــدرت  ــش ق ــا را  افزای ــوم کرون ــوج س ــدن م ــی ش طوالن
ــط  ــا توس ــکل ه ــت  پروت ــدم رعای ــاری و ع ــرایت بیم س
ــا  ــردم  دانســت و گفــت: انتظــار مــی رود  از شــنبه ب م
ــکاری  ــردم هم ــا ، م ــت ه ــات و محدودی ــاز تعطی آغ
ــن اپیدمــی  جــدی داشــته باشــند  و شــاهد فروکــش ای

باشــیم .
 وی گفــت:  کادر بهداشــت و درمــان ، توانایــی بــی 
ــور  ــه ط ــه ب ــت ک ــاه اس ــش از ۹ م ــد و بی ــت ندارن نهای
ــد. ــی کنن ــانی م ــات رس ــاران خدم ــه بیم ــبانه روز ب ش

 نــوری ســپهر بیــان داشــت: البــرز همچنــان  در 
وضعیــت قرمــز  اســت  و همــه خدمتگــزاران مــردم در 
دانشــگاه علــوم پزشــکی بــا تمــام تــوان در کنــار حمایــت 
دســتگاه هــای اجرایــی اســتان ، بــا قــدرت بــرای کنترل 

بیمــاری تــاش مــی کننــد. 
وی ادامــه داد : اگــر  در ایــن برهــه ی حســاس  همــه 
ــن ســناریو هــم  ــم  ، شــاید ای ــاش نکنی همــکاری و ت
جــواب ندهــد ، چــرا کــه اقتصــاد کشــور و کســب و کار 
مــردم را نمــی تــوان بــرای مــدت طوالنــی تعطیــل کــرد.

ــی  ــای غیردرس ــه الی کتاب ه ــه الب ــدودی ک مع
دنبــال کتــاب آن روزشــان می گردنــد.

امــا امــروز که روز کتابگردی اســت، بایــد اینگونه 
نوشــت: کتــاب خــوب، گام لــرزان ســبیل عشــق 
ــرم  ــه گام در ح ــتان ک ــوزد؛ مس ــی می آم را پویای
ــا نهنــد/ یــک جــام وصــل را دو جهــان در  کبری
بهــا دهنــد. مطالعــه مثــل همیــن اســت، مثــل 
ــنده ها  ــرای نویس ــا. ب ــرم کبری ــادن در ح گام نه
هــم همیــن اســت؛ آنهــا آینــده خــود را از کســی 
بــه ارث نمی برنــد، خودشــان آن را می ســازند 
آنهــا  می گذارنــد.  ارث  بــه  آینــدگان  بــرای  و 
ــال  ــند. ح ــور می پاش ــا ن ــای م ــاده آرزوه ــر ج ب
کتابخانه هــا  و  کتابفروشــی ها  حــال  کتــاب، 

ــم. خــوب نیســت؛ تنهایشــان نگذاری

پاشیدننـوررویجادههـا

تشکیل کمیته »ناظرین ویژه« در بازارهای کرج

کشف میلیاردی ۱۱ نوع کاالی قاچاق در اطراف تهران

منابع مالی پروژه بزرگراه شمالی فراهم شد

ــل از  ــه نق ــاد ب ــور اقتص ــزارش  ن ــه گ ب
احمــد  امــروز،  کــرج  خبــری  پایــگاه 
ــازار  ــت ۱۰ ب ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــری ب خی
ــار  ــرج، اظه ــهر ک ــر در ش ــال و موث فع
کــرد: ماموریتــی کــه در ایــن بازارهــا 
دنبــال مــی کنیــم عرضــه جنــس بــا 

کیفیــت بــا قیمــت مناســب اســت.
شــرایط  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
مــی  ایجــاب  اجتماعــی  و  اقتصــادی 
کنــد نظــارت بــر بازارهــا را بــا حساســیت 
گفــت:  کنیــم،  دنبــال  بیشــتری 
طریــق  از  تواننــد  مــی  شــهروندان 
ــا در  ــا م ــود را ب ــرات خ ــامانه ۱۳۷ نظ س

بگذارنــد. میــان 
رئیــس ســازمان ســاماندهی مشــاغل 
کشــاورزی  هــای  فــروآرده  و  شــهری 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرج ب ــهرداری ک ش
ــکاری  ــا هم ــا را ب ــت ه ــر قیم ــارت ب نظ
ســایر دســتگاه هــای مســئول دنبــال 
مــی کنیــم، گفــت: کمیتــه ناظریــن 
ویــژه تشــکیل شــده کــه بــر قیمــت 

بازارهــا نظــارت بیشــتری شــود.
خیــری در بخــش دیگــری بــه تاکیــد 
ــدازی  شــورای شــهر در خصــوص راه ان
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــی اش ــازار محل ۱۰ ب

و  تــردد  پــر  مناطــق  در  بازارهــا  ایــن 
حاشــیه ای شــهر ایجــاد مــی شــوند 
تــا عدالــت در ارائــه خدمــات شــهری 

محقــق شــود.
بــه گفتــه وی بازارهــای مــورد تاکیــد 
شــورای شــهر بــه صــورت دائــم و ثابــت 

ــد. ــد ش ــدازی خواه راه ان
رئیــس ســازمان ســاماندهی مشــاغل 
کشــاورزی  هــای  فــروآرده  و  شــهری 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــرج ب ــهرداری ک ش
ایــن  تحقــق  بــرای  اولیــه  مذاکــرات 
ــا  ــت: ب ــت، گف ــده اس ــام ش ــم انج مه

ــزار و ۵۰۰  ــازار دو ه ــن ۱۰ ب ــداث ای اح
ــن  ــانی ای ــات رس ــای خدم ــه فض ــر ب مت

ســازمان اضافــه خواهــد شــد.
ــئله  ــه مس ــری ب ــش دیگ ــری در بخ خی
بســاط گــری و مشــاغل ســیار اشــاره 
ــت  ــه اعــام محدودی ــا توجــه ب کــرد و ب
ــت  ــهروندان خواس ــی از ش ــای کرونای ه
از تــردد غیرضــروری بپرهیزنــد و گفــت: 
برپایــی ســه شــنبه بــازار در منطقــه پنــج 
ــا در  ــوران م ــت، مام ــی اس ــث نگران باع
ایــن بــازار حضــور دارنــد و تذکــرات الزم 
ــهروندان  ــی از ش ــد ول ــی کنن ــه م را ارائ

مــی خواهیــم خریــد خــود را بــه صــورت 
ــد. ــام دهن ــن انج ــوری و آنای غیرحض

ــتفاده  ــا اس ــرد ب ــدواری ک ــراز امی وی اب
از ظریفــت هــای اســتارت هــا فرهنــگ 

ــود. ــه ش ــوری نهادین ــد حض خری
رئیــس ســازمان ســاماندهی مشــاغل 
کشــاورزی  هــای  فــروآرده  و  شــهری 
ایــن  بــه  پاســخ  در  کــرج  شــهرداری 
ــا قیمــت گــذاری در همــه  ســوال کــه آی
ــه  ــت: درج ــت؟ گف ــان اس ــا یکس بازاره
بنــدی و قیمــت گــذاری در همــه بازارهــا 
ثابــت اســت و ایــن مهــم در کمیتــه ای 
تخصصــی بــا حضــور دســتگاه هــای 

ــود. ــی ش ــام م ــف انج مختل
خیــری بــا تاکیــد بــر اینکــه از ســوی 
ســازمان قیمــت در همــه ترازوهــا بــه 
صــورت یکپارچــه ثبــت شــده اســت، 
ــد  ــکان خری ــا ام ــه بازاره ــت: در هم گف

بــه صــورت دســتچین وجــود دارد.
همــه  در  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
بازارهــا یــک تــرازی شــاخص وجــود 
دارد، گفــت: شــهروندان مــی تواننــد 
ــا  ــر ب ــنجند و اگ ــود را بس ــای خ خریده
کــم فروشــی مواجــه شــدند مراتــب را بــه 

اطــاع مدیــران بازارهــا برســانند.

ــوان  ــردار کی ــاد س ــور اقتص ــزارش ن ــه گ ب
ــه  ــی جامع ظهیــری گفــت: در شــرایط فعل
قاچاقچیــان،  بــا  مقابلــه  راســتای  در  و 
کاالهــای  محتکــران  و  ســودجویان 
ــا قاچــاق  ــارزه ب اساســی، طــرح تشــدید مب
ــه  ــاه جــاری ب ــان م ــکار کاال از ۱۰ آب و احت
ــرب  ــتان غ ــه در ۶ شهرس ــک هفت ــدت ی م
ــته  ــرا گذاش ــه اج ــه مرحل ــران ب ــتان ته اس

ــد. ش
ــران  ــتان ته ــرب اس ــی غ ــده انتظام فرمان
ــرح،  ــن ط ــزاری ای ــان برگ ــت: در جری گف
شــهرکهای صنعتــی، ســولهها و باغــات 
شهرســتانهای شــهریار، مــارد، قــدس، 
ربــاط کریــم، بهارســتان و اسامشــهر کــه 
محــل مناســبی بــرای دپــوی کاالهــای 
قاچــاق و احتــکار شــده هســتند، مــورد 
ــد. ــرار گرفتن ــی ق ــش اطاعات ــد و پای رص
ــح کــرد:  ــام ارشــد انتظامــی تصری ــن مق ای
گاهــی بــا هماهنگــی  مامــوران پلیــس آ
مراکــز  شناســایی  بــه  نســبت  قضایــی، 

کاالهــای  نگهــداری  و  توزیــع  پخــش، 
اساســی شــهروندان اقــدام کــرده و در ایــن 
خصــوص از ۵۵ انبــار بــزرگ در منطقــه 

ــد. ــد کردن ــران بازدی ــتان ته ــرب اس غ
رییــس پلیــس غــرب اســتان تهــران بیــان 
مقابلهــای  طــرح  جریــان  در  داشــت: 
پلیــس، امــوال قاچــاق از قبیــل ابــزارآالت، 
ــی،  ــرازی و خانگ ــوازم خ ــه، ل ــوب، پارچ چ

غــذای  خــودرو،  الســتیک  گازوئیــل، 
دســتگاه  و  تنباکــو  و  ســیگار  ماهــی، 
اســتخراج ارز دیجیتــال و امــوال احتــکاری 
ــی، انســولین و  از قبیــل شــکر، روغــن نبات
ــوله  ــا و س ــده از انباره ــی کنن ژل ضدعفون

ــد. ــف ش ــا کش ه
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ظهیــری  ســردار 
مکشــوفه  کاالهــای  ارزش  کارشناســان 

قاچــاق و احتــکار شــده را ۱۷۱ میلیــارد 
ــد،  ــرده ان ــرآورد ک ــال ب ــون ری و ۹۵۰ میلی
مراکــز  و  انبارهــا  از  بازدیــد  در  گفــت: 
ــوع  ــی در مجم ــای اساس ــداری کااله نگه
۲۳قاچاقچــی کاال و محتکــر دســتگیر و 

تحویــل مراجــع قضائــی شــدند.
ســردار ظهیــری در پایــان بــا اشــاره بــه 
 ۱۴۶ ارزش  بــه  قاچــاق  کاالی  کشــف 
کاالی  و  ریــال  میلیــون  و ۲۷۰  میلیــارد 
بــه ارزش ۲۵ میلیــارد و ۶۸۰  احتــکاری 
میلیــون ریــال خاطرنشــان کــرد: در کســب 
ــز  ــردم عزی ــک، م ــدون ش ــت ب ــن موفقی ای
نقشــی مهــم داشــته و صنــوف مختلــف 
طــرح  ایــن  برگــزاری  جریــان  در  نیــز 
و  داشــتند  پلیــس  بــا  خوبــی  همــکاری 
ــت  ــظ امنی ــرای حف ــد ب ــهروندان میتوانن ش
ــاهده  ــورت مش ــادی، در ص ــات اقتص و ثب
غیرقانونــی  اقتصــادی  فعالیــت  هرگونــه 
موضــوع را بــه مرکــز فوریتهــای پلیســی 

۱۱۰ گــزارش دهنــد

ــگاه  ــل از پای ــه نق ــاد ب ــور اقتص ــزارش  ن ــه گ ب
در  کمالیــزاده  علــی  امــروز؛  کــرج  خبــری 
ــتی  ــار پس ــا انتش ــود ب ــتاگرام خ ــه  اینس صفح
نوشــت؛ »امــروز بــه همــراه اعضــای شــورای 
شــهر از رونــد کار در پــروژه عظیــم بزرگــراه 

ــتیم.« ــد داش ــرج بازدی ــمالی ک ش
وی در بخــش دیگــری از ایــن پســت کــه 
ــرده،  ــر ک ــردم منتش ــه م ــزارش ب ــتگ گ هش
رونــد  کار  حــال حاضــر  »در  اســت؛  گفتــه 
از  بخشــهایی  در  میکنــد  طــی  را  مناســبی 
رو  کفســازی  و  زیرســازی  عملیــات  پــروژه 
بــرای  الزم  تمهیــدات  و  اســت  پایــان  بــه 
در  را  الزم  اســتانداردهای  بــا  آســفالتریزی 

داریــم.« کار  دســتور 
ــا  ــت؛ »ب ــه اس ــن گفت ــرج همچنی ــهردار ک ش
ــی  ــی مل ــع مال ــرم مناب ــت محت ــکاری دول هم
ــا  ــده و ب ــه ش ــر گرفت ــروژه در نظ ــن پ ــرای ای ب
و  شهرســازی  و  راه  محتــرم  وزیــر  دســتور 
معــاون محتــرم  نوبخــت  مســاعدت دکتــر 
مالــی الزم فراهــم  رئیــس جمهــور کانــال 

شــده پیگیــر جــذب منابــع هســتیم.«
کمالیــزاده اضافــه کــرده اســت کــه؛ »انشــاالله 
بــا همــت همکارانــم در شــهرداری کــرج و 
همــکاری مســئوالن اســتانی و کشــوری در 
ــاح بخــش بزرگــی  ــده نزدیــک شــاهد افتت آین

ــروژه باشــیم.« ــن پ از ای
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ــام  ــرج اع ــهر ک ــامی ش ــورای اس ــر اول ش دبی
ــهر،  ــورای ش ــای ش ــب اعض ــا تصوی ــه ب ــرد ک ک
بهــای خدمــات و عــوارض ســال ۹۹ تاکســی 

ــد. ــیده ش ــهر بخش ــن کانش ــای ای ه
دســتگاه  هــزار   ۱۳ حــدود  کــرج  کانشــهر 
شــیوع  علــت  بــه  امســال  کــه  دارد  تاکســی 
ــد. ــا مشــکاتی مواجــه شــده ان ــا ب ــروس کرون وی
 فــرج الــه ایلیــات  در نشســت شــورای اســامی 
شــهر کــرج  گفــت : امســال شــبکه حمــل و نقــل 
ــروس  ــیوع وی ــت ش ــه عل ــرج ب ــهر ک ــی ش عموم
کرونــا بــا  مشــکات و معضــات  خاصــی مواجــه 
اســاس شــهرداری کــرج   بــر همیــن  و  شــده 
درخواســت بخشــودگی بهــای خدمــات و عــوارض 

ــرد. ــرح ک ــیداران را مط ــال ۱۳۹۹ تاکس س
وی بیــان داشــت :  بــه دنبــال بــروز بحــران هــای 
اقتصــادی و مالــی در کشــور و همچنیــن شــیوع 
ــه  ــته و ادام ــال گذش ــر س ــا از اواخ ــروس کرون وی
دار شــدن طــرح هــا و پروتــکل هــای بهداشــتی 
ابــاغ شــده از ســتاد ملــی مدیریــت بیمــاری 
کرونــا بــه شــهرداری  و ســازمان حمــل ونقــل بــار 
و مســافر  بــه جهــت کنتــرل شــیوع بیمــاری کرونا 
در شــهر بــه نارضایتــی قشــر تاکســیرانان افــزوده 

شــده اســت.
ــی و  ــه، حقوق ــه و بودج ــیون برنام ــس کمیس ریی
ــزود:  ــرج اف ــهر ک ــامی ش ــورای اس ــاک ش ام
افزایــش بــی رویــه قیمــت قطعــات مصرفــی، 
و  بــودن هزینــه حفــظ  بــاال  بیمــه، ســوخت، 
نگهــداری و تحمیــل هزینــه هــای ســربار بــه 
واســطه رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی توســط 
از شــیوع  بــرای جلوگیــری  تاکســی  راننــدگان 
بیمــاری کرونــا در بیــن آحــاد جامعــه و همچنیــن 
کاهــش شــمار مسافرســبب تقلیــل درآمــد تاکســی 
هــا بــه میــزان قابــل ماحظــه ای  شــده اســت. 
ایلیــات گفــت: بنابــر الیحــه شــهرداری بــا توجــه 
بــروز بحــران هــای اقتصــادی و شــروع  بــه  
بیمــاری کرونــا در کشــور و ســایر مــوارد مطروحــه 
در الیحــه کــه باعــث کاهــش قابــل ماحظــه 
درآمــد تاکســی داران شــهر کــرج شــده ، شــورای 
و  خدمــات  بهــای  بخشــودگی  اجــازه  شــهر 

ــهرداری داد. ــه ش ــا را ب ــی ه ــوارض تاکس ع

محمدرضا احمدی نژاد:  

پروژه »میدان جمهوری« مصوبه طرح جامع حمل ونقل ترافیک را دارد
 بــه گــزارش نــور اقتصــاد محمدرضــا احمــدی نــژاد 
بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح جامــع حملونقــل ترافیــک 
شــهر کــرج ســال ۱۳۹۴ مصــوب شــده اســت، 
ــه  ــوی هم ــات الزم از س ــرح مصوب ــن ط ــت: ای گف
مراجــع قانونــی از جملــه اســتانداری البــرز و وزارت 

کشــور را اخــذ کــرده اســت.
وی در خصــوص اینکــه گفتــه شــده؛ پــروژه میــدان 
را  اســتان  ترافیــک  جمهــوری مصوبــه شــورای 
ــتی  ــند فرادس ــه در س ــروژه ای ک ــت: پ ــدارد، گف ن
مصوبــه دارد نیــاز بــه طــرح دوبــاره در اســتان 

ــدارد. ن

ــا بیــان اینکــه طــرح جامــع حمــل  ــژاد ب احمــدی ن
ــت:  ــت، گف ــی اس ــرح کل ــک ط ــک ی ــل ترافی و نق
ــه  ــن مصوب ــرج در ای ــطح ک ــای س ــع ه ــه تقاط هم
مشــخص شــده و پــروژه میــدان جمهــوری نیــز 

ــت. ــرح اس ــات ط ــزو مصوب ج
کــرج  شــهرداری  ترافیــک  حملونقــل  معــاون 
ــل  ــل و نق ــع حم ــرح جام ــه ط ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
ترافیــک در اســتان و وزارت کشــور مراحــل تصویــب 
ــا توجــه بــه ایــن طــرح  را گذرانــده اســت، گفــت: ب
ــدد  ــه مج ــه مصوب ــاز ب ــوری نی ــدان جمه ــروژه می پ

ــدارد. ن

ادامه از صفحه 1

خبر

به عقیــده ی بعضــی از کارشناســان ودرمانگران 
بالینــی در زمــان شــیوع کرونــا ویــروس، تحــرک 
داشــته  پیشــگیرانه  نقــش  می توانــد  بدنــی 
باشــد، البتــه از مهم تریــن ایــن اقدامــات انجــام 
ورزش منظــم اســت. در حقیقــت انجــام ورزش 
ــرات  ــری از مض ــای جلوگی ــی از راه ه ــم یک منظ
و معایــب بی حرکتــی و فعالیــت نکــردن طــی 

ــت. ــی اس ــه خانگ دوران قرنطین
ــه آن،  ــدن ب ــا ش ــرس از مبت ــا و ت ــروس کرون وی
در حــال حاضــر افــراد جامعــه را بــه ســطح 
ــر  ــت، ه ــرده اس ــار ک ــترس دچ ــری از اس باالت
از جملــه اوضــاع  چنــد مؤلفه هــای دیگــری 
اقتصــادی هــم در افزایــش آن بی تأثیــر نیســت. 
پــس بایــد چــه کاری انجــام دهیــم کــه بتوانیــم 
ــم. ــرورش دهی ــاط پ ــا نش ــوی و ب ــان را ق  خودم
ورزش  هیــات  رئیــس  آبــادی  فتــح  یوســف 
هــای همگانــی شهرســتان فردیــس ضمــن 
تبریــک هفتــه بســیج در ایــن بــاره بــه خبرنــگار 
ــروس  ــری وی ــه گی ــه هم ــه ب ــا توج ــت: ب ــا گف م
ــی و در  ــای ورزش ــه ه ــی مجموع ــا و تعطیل کرون
جهــت توســعه ورزش همگانــی در دوران شــیوع 
از کــم تحرکــی،  ویــروس کرونــا وپیشــگیری 
بایســتی بــه فعالیــت بدنــی منظــم در غنــی 
ســازی اوقــات فراغــت توجــه ویــژه ای کــرد. چــرا 
ــد  ــردگی می کاه ــراب و افس ــه ورزش از اضط ک
می دهــد. افزایــش  را  نفــس  بــه  اعتمــاد   و 
ــه جهــت غنــی  ــزود: ب ــه اف ــادی در ادام ــح آب فت
ــش  ــده و پی ــش آم ــاری پی ــت اجب ــازی فراغ س
گیــری از ضعیــت کــم تحرکــی، بــر اســاس 
سیاســت هــای اباغــی وزارت ورزش و جوانــان 
همگانــی  ورزشــهای  هیــات  وفدراســیون 
از طریــق شــبکه هــای  شهرســتان فردیــس 
اجتماعــی مجــازی برنامــه هــای ورزشــی بــا 
ــی  ــرا م ــه ( را اج ــش ورزش در خان ــوان ) پوی عن

نمایــد.
اجــرای حــرکات و برنامــه هــای آموزشــی در 
غالــب کلیــپ هــای کوتــاه و اجــرای چالــش 
ــرا و در  ــون اج ــابقات گوناگ ــی و مس ــای ورزش ه
نهایــت بــه برگزیــدگان و خانــواده هــای برتــر 
ــردد . ــی گ ــداء م ــات اه ــرف هی ــزی از ط  جوای
وی افــزود: ایــن طــرح از تاریــخ ۱/۹ لغایــت 
۱۵/۹ بــا همــکاری و حمایــت اداره ورزش و 
جــوان و هیــات ورزشــهای همگانــی اســتان 
ــامت  ــفیران س ــان و س ــت مربی ــه هم ــرز و ب الب
شهرســتان  همگانــی  ورزشــهای  هیــات 
. شــد  خواهــد  اجــراء  و  ادامــه   فردیــس 
ــواده  فتــح آبــادی در پایــان گفــت: از کلیــه خان
هــای محتــرم تقاضــا داریــم بــا افزایــش فعالیــت 
بدنــی از طریــق ورزش در خانــه سیســتم ایمنــی 
کرونــا  ویــروس  بــا  مقابلــه  در  را  خــود  بــدن 

ــد . ــش دهن افزای
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دوهفتهانهم اخبــار استـان

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان البــرز 
ــای  ــکل ه ــت پروت ــزان رعای ــه می ــرد ک ــام ک اع
بهداشــتی از ســوی مــردم و ادارات از ۵۰ درصــد  به 

۷۶ درصــد رســیده اســت.
ــگاران  ــا خبرن دکتــر محمــد فتحــی در نشســت ب
کــه در دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز برگزارشــد، 
اظهارداشــت: میــزان رعایــت پروتــکل هــای در مــاه 
هــای نخســت شــیوع کرونــا در البــرز بــه ۸۰ درصد 
ــا۵۰  ــزل آن ت ــی ســبب تن ــی توجه ــا ب ــید ام رس

درصــد شــد.
 وی ادامــه داد: اطــاع رســانی گســترده و اقدامــات 
مختلــف دانشــگاه علــوم پزشــکی موجــب شــده تــا 
بــار دیگــر شــاهد افزایــش میــزان رعایــت پروتــکل 

هــا در اســتان باشــیم .
فتحــی بــا اشــاره بــه اینکــه طــی یــک ماه گذشــته  
اســتان البــرزدر وضعیــت  ثابــت بســتری و مــرگ 
ــزو  ــتان ج ــن اس ــت: ای ــه ، گف ــرار گرفت ــر ق و می
مناطــق موفــق در بحــث رعایــت پروتــکل هــا بوده 
ــی  ــرل وحت ــی را کنت ــیب افزایش ــتیم ش و توانس

شــاهد شــیب نزولــی هــم باشــیم.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا بیــان اینکه 
مــا کمبودهایــی داریــم، افــزود:  ایــن کمبودهــا در 

بخــش  نیــروی انســانی اســت .
سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز به کمک 
ــا  ــار کرون ــرای مه ــادی ب ــای جه ــروه ه ــای  گ ه
اشــاره کــرد و بیــان داشــت:  اطاع رســانی  بیشــتر 
ــه میــدان آمــدن خیریــن ضــروری اســت  ــرای ب ب
چــرا کــه  مــی تــوان از ایــن ظرفیــت هــا بــه خوبی 

اســتفاده کــرد.
ــتاندارد وزارت  ــاس اس ــر اس ــت: ب ــان داش وی بی
بهداشــت و درمــان  ۲ هــزار تخــت در اســتان کــم 
داریــم  کــه بــا همــت معاونــت درمانایــن وزارتخانــه 
۵۰ تخــت آی. ســی. یــو بــه بیمارســتان هــای البرز 
اضافــه شــده اســت امــا در ایــن شــرایط نگــران ارائه 

ــتیم. خدمت نیس
دکترشــهاب مســتوفی معــاون بهداشــتی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی اســتان البــرز با اشــاره بــه اجرایطرح 
جدیــد محدودیــت هــای کرونایــی بــا نــام شــهید 
ســردار ســلیمانی در ســطح ملــی گفــت: ایــن طرح 
ــر  ــده و ب ــاز ش ــیج آغ ــازمان بس ــکاری س ــا  هم ب
اســاس محلــه و خانــواده محوربــودن مــی بایســت 

تمــام مــردم پــای کار باشــند تــا موفــق شــویم.
ــکاری  ــا هم ــرح ب ــن ط ــه ای ــرد ک ــد ک وی تاکی
ــردم نهــاد،  ســازمان هــال احمــر، گــروه هــای م
آمــوزش پــرورش، بســیج ، وزارت بهداشــت و ســایر 

ــی شــده اســت. ــا  در اســتان اجرای ــاد ه نه
وی اظهارداشــت: اولیــن هــدف در ایــن طــرح قطــع 
زنجیــره انتقــال ویــروس کرونــا اســت کــه مــا بایــد 
ــر نظــارت و  ــق ت ــای بهداشــتی را دقی ــکل ه پروت

اجــرا کنیــم.
وی گفــت: موضوعــی کــه در دســتور کار اســت ۸۰ 
درصــد در مــاه اول و ۹۰ درصــد درســه مــاه بعــدی 
ــدف  ــود و ه ــرا ش ــت، اج ــی بایس ــا م ــکل ه پروت
دیگــر کاهــش بســتری هــا و مــرگ ومیــر هــا در 
اســتان و همچنیــن پوشــش حمایتــی پرخطــر در 

ایــن طــرح دیــده شــده اســت .
مســتوفی خاطر نشــان کــرد: راهبردهــای مختلفی 
عملیاتــی و اجــرا می شــود کــه راهبرد اول تشــدید 
نظــارت هــای پروتــکل هــای بهداشــت محیــط و 
ــگاه  ــت دانش ــت بهداش ــوزه معاون ــه ای در ح حرف
ــا همــکاری ســازمان  علــوم پزشــکی اســت  کــه ب
ــد  ــال احمرانجــام خواه بســیج مســتضعفان و ه

شــد.
 راهبــرد دیگــر انجــام تســت هــای »پــی. ســی. آر« 
ــی  ــن راهبــرد خوشــه های هوشــمند اســت ؛ در ای
کــه احتمــال درگیــری بــا کرونــا دارد تســت و افراد 

مبتــا شناســایی و قرنطینــه خواهنــد شــد.
وی افــزود: مــوارد دیگــر حفاظــت از اقشــار و افــراد 
ــای  ــاری ه ــراد داری بیم ــد اف ــر مانن ــیب پذی آس
زمینــه ای دیابــت بــوده کــه درمــان ســرپایی آنــان 

دیــده شــده اســت.
ــگاه  ــان دانش ــاون درم ــدی مع ــاره محم ــر س دکت
ــر ســخنران  ــرز در یدگ ــوم پزشــکی اســتان الب عل
ایــن نشســت خبــری اعــام کــرد کــه  طــرح تریــاژ 
رو بــه جلــو در دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز آغــاز 
شــده و تمــام درمانــگاه هــای خصوصــی و دولتــی 

مکلــف بــه بــه اطــاع رســانی شــده انــد.
وی بیــان داشــت: طــرح آمــوزش و بازآمــوزی 
پزشــکان عمومــی در زمینــه کرونــا اجــرا شــده تــا 
ــا کمتریــن عائــم توســط ایــن پزشــکان  مــردم ب
ــم  ــا عائ ــراد ب ــد کــه اف ــرار گیرن ــی ق ــورد ارزیاب م
کرونــا بــه پزشــکان متخصــص ارجــاع داده خواهند 

شــد.
محمــدی گفــت: بیمارســتان ها بر اســاس رســالتی 
کــه دارنــد خدماتــی  را  ارائــه مــی کننــد هرچنــد  
ممکــن اســت کمبودهایــی داشــته باشــند؛ بحــث 
ــتان  ــازدر اس ــیژن س ــای اکس ــتگاه ه ــن دس تامی
البــرز مدیریــت شــد و مــی تــوان گفــت مشــکلی 

در زمینــه اکســیژن ســاز نداریــم.
ــی  ــه دســتگاه هــای ســی ت ــاز ب وی ادامــه داد: نی

ــود کــه تامیــن شــده اســت. اســکن ب
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جلســه هــم اندیشــی در خصــوص تخصیــص زمیــن 
ــتان  ــای اداری شهرس ــاختمان ه ــداث س ــت اح جه

برگــزار شــد
ــاون  ــزی مع ــزاد پروی ــاد، به ــور اقتص ــزارش ن ــه گ ب
ــدار  ــی فرمان ــور عمران ــزی و هماهنگــی ام ــه ری برنام
حــوزه  مشــکات  و  مســائل  بررســی  جلســه  در 
ــال  ــت ۷ س ــا گذش ــت:  ب ــازی، گف ــهری و شهرس ش
و  مســائل  هنــوز  فردیــس  شــدن  شهرســتان  از 
مشــکات فراوانــی وجــود دارد کــه عــدم همراهــی و 
پیگیــری جــدی و  جزیــره ای عمــل کــردن دســتگاه 
توســعه  و  رشــد  مســیر  متاســفانه  متولــی   هــای 

شهرســتان را کنــد و مختــل کــرده اســت.
پرویــزی تســریع در انجــام طــرح هــای تفصیلــی 
ــی,  ــای اجرای ــتگاه ه ــرای دس ــن ب ــاص زمی و اختص
خدمــات رســان  ضــروری دانســت و از دســتگاه هــای 
مربوطــه خواســت بــا ایجــاد  تعامــل بــرای ســازش بــه 

ــن موضــوع ســرعت ببخشــند . ــری در ای نتیجــه گی
وی افــزود : فردیــس فاقــد زیــر ســاخت اســت و 
خدمــت بــه شــهروندان نــگاه ویــژه مســئولین اســتانی 

ــت. ــد اس ــی طلب را م
��بهــزاد پرویــزی باشــاره بــه اینکــه  ایجــاد زیرســاخت 
ــن  ــا تامی ــتقال ادارات ب ــتقرار و اس ــد اس ــا نیازمن ه
اســت  تجهیــزات  و  ســازمانی  چــارت  ســاختمان، 
ــاش در  ــم ت ــن مه ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ــزود:  ب اف
برقــراری تعامــل بیــن دســتگاهای اجرایــی و مدیــران 

ــود. ــد ب ــیر خواه ــای مس ــتانی راه گش اس
ــی راه  ــتقرار نمایندگ ــن اس ــدار همچنی ــاون فرمان مع
و شهرســازی  را بــه عنــوان یکــی از جــدی تریــن 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــات شــهروندان مــردم دانســت و ب مطالب
عملیاتــی شــدن ایــن مهــم بــه قیــد فوریــت، از اصلــی 

ــرد. ــاد ک ــس ی ــتان فردی ــای شهرس ــن نیازه تری

 بــه گــزارش نــور اقتصــاد  بــه نقــل از فــارس مصطفی 
ــه  ــا توجــه ب ســعیدی ســیرایی، شــهردار فردیــس،   ب
تغییــر متعــدد و متوالــی در مدیریــت شــهری فردیــس 
طرحهــای عمرانــی ایــن مجموعــه رهــا شــده بــود و 
ــا بنــا  ــوده ت ــر ایــن ب طــی یــک ماهــی اخیــر ســعی ب
بــر بودجــه مصــوب شــده طرحهــای تعریــف شــده را 

اســتارت زده و بــه ســرانجام برســانیم.
ــرد  ــش ب ــرای پی ــه ب ــان اینک ــا بی ــس ب ــهردار فردی ش
اقدامــات بایــد حداقــل دو مــاه زمــان داشــته باشــیم، 
ــوار  ــداث بل ــرارداد اح ــان ق ــن می ــرد: در ای ــه ک اضاف
ــود  ــوار کشــتارگاه فردیــس کــه رهــا شــده ب ــا و بل مپن
ــاز مــی  ــز آغ ــه زودی نی ــد شــد و ب ــکار منعق ــا پیمان ب

شــود.
در  نشــانی  آتــش  ایســتگاه  یــک  احــداث  از   وی 
فردیــس کــه مدتهــا رهــا شــده بــود خبــر داد و گفــت: 
در ایــن میــان مناقصــه بــرای نصــب ســطلهای زبالــه 
ــکار  ــر پیمان ــال حاض ــد، در ح ــزار ش ــس برگ در فردی

ــی خواهــد شــد. ــروژه اجرای مشــخص شــده و پ
بــه اینکــه ســازمان  بــا اشــاره  ســعیدی ســیرایی 
ــت،  ــده اس ــتقل ش ــی مس ــه تازگ ــس ب ــماند فردی پس
ــس جمــع  ــات در شــهر فردی گفــت: ۳۰ مرکــز ضایع
مناقصــه  نیــز  ایــن حــوزه  در  اســت،  آوری شــده 
برگــزار کــرده ایــم و پیمانــکار مشــخص شــده اســت.
ایــن مقــام مســؤول بــا اشــاره بــه اینکــه الیحــه 
ــرح  ــی ط ــاز بعض ــور آغ ــه منظ ــاردی ب ــتاد میلی هش
هــای عمرانــی در ســه فصــل بــه شــورای شــهر ارائــه 
ــی  ــا بررس ــم ب ــرد: امیدواری ــار ک ــت، اظه ــده اس ش
نقــاط ضعــف و قــدرت شــهر فردیــس بتوانیــم اقــدام 

ــیم. ــته باش ــهر داش ــرای ش ــدی ب مفی
نــاز  شــهرک  مشــکات  بــا  رابطــه  در  ســیرایی 
ــع  ــرای رف ــی ب ــارد تومان ــار ۶ میلی ــد: اعتب ــادآور ش ی
ــه شــده اســت  ــاز در نظــر گرفت مشــکات شــهرک ن
و بخشــی از عملیــات اجرایــی در ایــن شــهرک را 
آغــاز کردیــم؛ امیدواریــم ظــرف ۲ هفتــه آینــده تمــام 

ــود. ــع ش ــه مرتف ــن منطق ــکات ای مش

فرماندار کرج:

مردم کرج به پویش در خانه ماندن بپیوندند

دادستان عمومی و انقالب فردیس خبر داد:

خلبان قالبی در فردیس بازداشت شد

هالل احمر البرز چهارهزارو ۵00 بسته معیشتی توزیع کرد

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش البرز اعالم کرد:  

یک هزار تبلت و تلفن همراه به دانش آموزان البرز اهدا شد
معــاون پرورشــی و فرهنگــی اداره کل 
آمــوزش و پــرورش البرزاعــام کــرد: یــک 
ــمند  ــراه هوش ــن هم ــت و تلف ــزار تبل ه
بــرای پیوســتن بــه شــبکه آموزشــی شــاد 
ــن اســتان  ــوزان محــروم ای ــش آم ــه دان ب

اهــدا شــد.
فرشــته فهمیــده اظهارداشــت: شــیوع 
ویــروس کرونــا از اســفند مــاه ســال 
گذشــته باعــث تعطیلــی مــدارس و ادامــه 
فرآینــد تعلیــم و تربیــت بــه صــورت 

غیرحضــوری شــد.
 وی خاطرنشــان کــرد: تامیــن ایــن تبلــت 
ــوی  ــراه  از س ــن هم ــای تلف ــی ه و گوش
ــداد  ــه ام ــش، کمیت ــک اندی ــن نی خیری
ــان  ــی )ره( و معلم ــام خمین ــرت ام حض

ــت. ــورت گرف ــرزی ص الب
 بــرای خریــد هــر دســتگاه تبلــت دانــش 
آمــوزی بیــن ۲.۵ تــا ۳.۵ میلیــون تومــان  
و تلفــن همــراه هوشــمند حداقــل چهــار 
ــا  ــت ت ــده اس ــه ش ــان هزین ــون توم میلی
دانــش  از  تعــدادی  امــکان دسترســی 
ــه شــبکه  آمــوزان بــی بضاعــت البــرزی ب

ــد. ــم آی آموزشــی شــاد فراه
 آمــوزش و پــرورش البــرز ســال تحصیلــی 
جدیــد را درحالــی آغــاز کــرد کــه بیــش 
از۶ هــزار دانــش آمــوز ایــن اســتان فاقــد 

ــت و  ــون تبل ــمند همچ ــزات هوش تجهی
گوشــی تلفــن همــراه بودنــد.

فهمیــده، اســتمرار ایــن مــوج مهربانــی را 
بــرای تامیــن و اهــدا تجهیــزات آموزشــی 
هوشــمند بــه دانــش آمــوزان بــی بضاعــت 
در البــرز را ضــروری دانســت و اضافــه 
کــرد: هنــوز دانــش آمــوزان بــی بضاعــت 
ــال  ــه درس ــتند ک ــتان هس ــادی دراس زی
تحصیلــی جدیــد، نتوانســته انــد بــه 

ــد. ــاد بپیوندن ــی ش ــبکه آموزش ش
برخــی از ایــن دانــش آمــوزان حتــی 
ملــی  رســانه  آموزشــی  شــبکه  بــه 
نیزدسترســی ندارنــد کــه از طریــق تهیــه 

پوشــش  زیــر  آموزشــی  بســته هــای 
گیرنــد. قرارمــی  تحصیلــی 

شــبکه  انــدازی  راه  کــرد:  عنــوان  وی 
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــه کارهای ــاد از جمل ش
همــه نواقــص و کمبودهــا توانســت،نرفتن 
ــه دلیــل  ــه مدرســه را ب دانــش آمــوزان ب
ــران  ــا جب ــروس کرون ــداوم وی ــیوع و ت ش

ــد. کن
ــی  ــی برخ ــم مال ــوان ک ــه داد: ت وی ادام
ــا  خانواده هــا درتهیــه گوشــی هوشــمند ی
ــوزان  ــش آم ــا دان ــده ت ــبب ش ــت س تبل
ــی  ــود دسترس ــم خ ــه کاس درس معل ب
ــش  ــن دان ــل ای ــه وص ــند ک ــته باش نداش

ــل  ــای درس حداق ــه کاس ه ــوزان ب آم
بــه ۲.۵ میلیــون تومــان بــرای خریــد 
آمــوزی  دانــش  تبلــت  هردســتگاه 

ــازدارد. نی
ــوزش و  ــی آم ــی و فرهنگ ــاون پرورش مع
پــرورش البــرز گفــت: بــرای حــل مشــکل 
ــی  ــال تحصیل ــوزان در س ــش آم ــن دان ای
جدیــد، پویــش شــورعاطفه هــا ، رزمایــش 
ــد  ــرح لبخن ــه و ط ــای مومنان ــک ه کم
بــی  آمــوزان  دانــش  بــرای  رضایــت 

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــت در اس بضاع
ــزاری  ــت اف ــته نوش ــزود: ۲ هزاربس وی اف
نیــز بــا مشــارکت خیریــن دربیــن دانــش 
ــال  ــاز س ــتان ازآغ ــد اس ــوزان نیازمن آم
تحصیلــی تــا کنــون توزیــع شــده اســت.

ــوکاری  ــز نیک ــرد: مرک ــد ک ــده تاکی فهمی
فرهنگیــان اســتان البرزبــا شــماره حســاب 
۰۱۱۰۷۶۹۷۴۹۰۰۱ بــا شناســه پرداخــت 
۶۸۲۸۲۵۴۶۴ و شــماره کارت مجــازی 
ــت  ــاده دریاف ۶۰۳۷۹۹۷۹۲۹۷۰۰۴۵۹ آم
کمــک هــای نقــدی و همچنیــن دریافــت 
تجهیــزات آموزشــی هوشــمند بــرای اهــدا 

بــه دانــش آمــوزان بــی بضاعــت اســت .
ــوز  ــش آم ــزار دان ــرز ۵۰۰ ه ــتان الب اس
ــاز  ــرآن نی ــزار نف ــش از ۲۶ ه ــه بی دارد ک

ــد. ــی دارن ــت مال ــه حمای ب

معــاون اســتاندار البــرز و فرمانــدار ویــژه 
کــرج بــا اعــام آغــاز طــرح محدودیــت 
ــردم  ــی از م ــختگیرانه کرونای ــای س ه
خواســت تــا بــه پویــش مانــدن در خانــه 

بپیوندنــد.
ــش  ــن پوی ــزود: ای ــور اف ــور قاســم پ غف
مردمــی در فضــای مجــازی راه انــدازی 
شــده و  از رســانه هــا در خواســت مــی 
شــود تــا  شــهروندان را بــه رعایــت 
بهداشــتی  هــای  پروتــکل  بیشــتر 

ــد. ــویق کنن تش
وی ادامــه داد:  انتظــار مــی رود کاربران 
ــا نشــر کلیــد واژه  در فضــای مجــازی ب
هشــتک در »خانــه مانــدن«  حساســیت 
ــره  ــه قطــع زنجی ــی  را نســبت ب عموم

ویــروس کرونــا بــاال ببرنــد.  
قاســم پــور گفــت: پــس از صــدور 
اباغیــه محدودیــت هــای کرونایــی 

در  را  آن  اجــرای  جزییــات  آذرمــاه، 
تفصیــل  بــه  البــرز  اســتان  مرکــز 
اجرایــی  و  رســانی  اطــاع  تشــریح، 

داشــت. خواهیــم 
وی تاکیــد کــرد: گشــت هــای مشــترک 
بهداشــت  مراکــز  و  کــرج  بازرســی 
نوبــت   در  مســتمر  بطــور  درمــان  و 
کاری صبــح و ۱۸ عصــر بــه بعــد در 
ــورت  ــه دارد و در ص ــهر ادام ــطح ش س
رویــت هــر گونــه تخلــف از قوانیــن 
ــی  ــام م ــورد الزم انج ــی برخ ضدکرونای

ــود. ش
و  قرمــز  وضعیــت  در  البــرز  اســتان 
ــرار دارد و طبــق  ــی ق اضطــراری کرونای
مصوبــه شــورای ملــی مقابلــه بــا کرونــا 
ــد  ــای جدی ــت ه ــنبه محدودی از روز ش
کرونایــی بــه مــدت ۲ هفتــه در کشــور 

ــی شــود. اعمــال م

ــی  ــم مدع ــت مته ــس از بازداش ــاب فردی ــی و انق ــتان عموم دادس
ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــی در ای خلبان

ــرز،  ــتان الب ــتری اس ــی اداره کل دادگس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
حســین ناصــر خاکــی افــزود: فــردی هفته گذشــته بــا لبــاس خلبانی 
و نشــان رســمی متعلــق بــه هواپیمایــی جمهــوری اســامی ایــران و 
اســپری اشــک آور و شــوکر و بی ســیم بــه همــراه چهــار محافــظ و 
ــه  ــه دادســرای فردیــس ب ــا ب ــز و تویوت ــاالی بن خودروهــای مــدل ب
منظــور تودیــع وثیقــه متهــم دیگــری مراجعــه می کنــد کــه مــدارک 

وی مــورد بررســی قــرار گرفــت.
ــه اوراق و  ــا ارائ ــک ب ــتعار باب ــام مس ــا ن ــول. د« ب ــزود: »رس وی اف
اســنادی مدعــی مــی شــود کــه خلبــان شــخصی مســووالن عالــی 
نظــام اســت کــه ایــن ادعــا مــورد تردیــد دادســتان و یکــی از قضــات 
ایــن مجموعــه قــرار گرفتــه و پــس از دریافــت ایــن گــزارش، دســتور 
دادســتانی فردیــس بــه منظــور بررســی اســناد ارائــه شــده و صحــت 

ادعــای ایــن فــرد صــادر شــد.

دادســتان عمومــی و انقــاب فردیــس بیــان کــرد: طبــق بررســی ها و 
اســتعامات انجــام شــده توســط دســتگاه های اطاعاتــی، مشــخص 
ــه شــده توســط ایــن فــرد جعلــی اســت و  شــد اســناد هویتــی ارائ
وی بــدون داشــتن ســابقه خلبانــی بــا غصــب عنــوان و اعمــال نفــوذ 
ــی شــرکت  ــل کارت خلبان ــی و جع ــررات قانون برخــاف حــق و مق
ــای  ــر« فعالیت ه ــران ای ــران »ای ــامی ای ــوری اس ــی جمه هواپیمای

مجرمانــه داشــته اســت.
ــق  ــت: طب ــرد و گف ــاره ک ــم اش ــن مته ــت ای ــاد فعالی ــه ابع وی ب
تحقیقــات انجــام شــده ایــن فــرد تاکنــون چندیــن بــار توانســته بــا 
فریــب افــراد متمــول بــه ویژه بانــوان بــا پیشــنهاد ازدواج و اســتفاده از 
خودروهــای لوکــس و گران قیمــت و امیــدوار کــردن قربانیــان بــه امور 
واهــی از طریــق مرتبــط نشــان دادن خــود بــا مقامــات و مســووالن 
نظــام، نزدیــک بــه ســه میلیــارد تومــان از امــوال و وجــوه مــردم را از 
طریــق کاهبــرداری تحصیــل کنــد. همچنیــن متهــم دارای ســوابق 

عدیــده کاهبــرداری و جعــل و غضــب عنــوان اســت.

مدیــر عامــل جمعیــت هــال احمــر البــرز از توزیــع بیــش 
ــای  ــاه ه ــی م ــتی ط ــته معیش ــزار و ۵۰۰ بس ــار ه از چه
ــدان  ــن نیازمن ــه بی ــای مومنان ــک ه ــب کم ــر در قال اخی

ــر داد. ــن اســتان خب ــف ای مناطــق مختل
محمــد باقــر خلفــی اظهــار داشــت: هــال احمــر اســتان 
البــرز از ابتــدای شــیوع کرونــا تاکنــون ســه مرحلــه 
ــرده و  ــع ک ــدان توزی ــن نیازمن ــای معیشــتی بی کمــک ه
طــی هفتــه آینــده نیــز ۲ هــزار بســته معیشــتی دیگــر در 

ــد. ــی گیری ــرار م ــا ق ــدگان از کرون ــار آســیب دی اختی

ــته  ــت: بس ــرز گف ــر الب ــال احم ــت ه ــل جمعی مدیرعام
ــرو،  ــای، کنس ــن، چ ــج، روغ ــامل برن ــتی  ش ــای معیش ه
ــارکت  ــا مش ــال آن  ب ــد، رب و امث ــی ، قن ــویا، ماکارون س

ــد. ــع ش ــه و توزی ــن تهی خیری
ــون  ــاری تاکن ــال ج ــدای س ــن از ابت ــزود: همچنی وی اف
بیــش از ۲۸ هــزار عــدد ماســک و ۲۰ هــزار بســته 
ــوردار و  ــم برخ ــق ک ــدان در مناط ــن نیازمن ــتی بی بهداش
روســتایی نیــز توزیــع شــده کــه ایــن کمــک هــا همچنــان 

ــه دارد. ادام

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی البرز:  

فعالیت مرکز تعویض پالک قزلحصار کرج متوقف شد
ــی و رانندگــی البــرز گفــت: فعالیــت  رییــس پلیــس راهنمای
منظــور  بــه   ، کــرج  قزلحصــار  پــاک  تعویــض  مرکــز 
پیشــگیری و کنتــرل ویــروس کرونــا تــا اطــاع بعــدی 

متوقــف شــد.
ســرهنگ غامعلــی شــرق اظهــار داشــت: بــه دلیــل ازدحام 
ــا  ــده ت ــرر ش ــروس مق ــن وی ــار ای ــار انتش ــان و مه متقاضی
ــری  ــز جلوگی ــن مرک ــت درای ــه فعالی ــدی ازهرگون ــاع بع اط

شــود.
منظــور  بــه  نقلیــه  وســایل  مالــکان  کــرد:  تاکیــد  وی 

پیشــگیری از گســترش ایــن ویــروس مراحــل تعویــض پاک 
ــد. ــول کنن ــری موک ــان دیگ ــه زم ــود را ب ــه خ ــیله نقلی وس

 وی همچنیــن از توقــف فعالیــت کاس هــا و آزمــون آییــن 
ــروس  ــش وی ــت افزی ــه عل ــی آمــوزش رانندگــی ب ــه و فن نام

ــا  در ایــن اســتان خبــرداد. کرون
شــرق خاطرنشــان کــرد: عــدم برگــزاری کاس هــای 
آمــوزش رانندگــی بــه دلیــل  شــرایط خــاص اســتان البــرز در 
ــروس  ــن وی ــری از ای ــا و جلوگی ــش شــیوع کرون ــه افزای زمین

ــت. اس
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گزارش ها از آن حکایت دارد که خانواده 
های فهیم البرزی تاکنون با رعایت پروتکل 

های بهداشتی ، نگاه همدالنه و مومنانه توانسته 
اند، زمینه تشکیل زندگی آسان را برای تعداد 

زیادی از جوانان را فراهم کنند بدون آنکه 
آغاز زندگی مشترک این جوانان با مشکلی به 

نام ابتالی جمعی به نام کرونا همراه شود

تشکیل زندگی در این 
روزگار کرونایی به دور 

از تشریفات و تجمع 
ها بیانگر آن است که 
خانواده های البرزی 

و ایرانی به اهمیت این 
موضوع پی برده اند ...

برگزاری مراسم ساده 
عقد و ازدواج جوانان 

در سایه کرونا نشان 
می دهد که زندگی 
همچنان در جریان 

است و مردم با اینکه 
از مشکالت اقتصادی و 
کرونایی رنج می برند

جشن ازدواج به سبک کـرونا
ــا -  ــل از ایرن ــه نق ــور اقتصــاد ب ــزارش ن ــه گ ب
ــرات  ــا تغیی ــا ب ــروس کرون ــی وی ــیوع جهان ش
زیــادی در رفتارهــا ، آییــن هــا و فعالیــت هــای 
اجتماعــی همــراه شــد کــه نمونــه عینــی آن را 
مــی تــوان در برگــزاری مراســم عقــد و ازدواج 

جوانــان کشــور و البــرز دیــد.
ایــن مــاه هــا چــون گذشــته،  بــوق و شــیپور 
کارنــاوال هــای عروســی در خیابــان هــای 
ــی  ــم نم ــه چش ــرز ب ــت  الب ــتان پرجمعی اس
خــورد و خانــواده هــا بــا برگــزاری آییــن ســاده 
ــی، زوج هــای جــوان را  ــی خودمان ــه عبارت و ب
ــه دور از  ــا ب ــه بخــت مــی کننــد ت راهــی خان

ــد. ــا، ســرو ســامان بگیرن چشــم کرون
بــه طــور قطــع مــی تــوان گفــت کــه شــیوع 
ــول  ــک تح ــرآغاز ی ــف و س ــه عط ــا نقط کرون
در زندگــی بشــری اســت و آییــن هــا، آداب و 
رســوم هــم از آن متاثــر شــده و بــه قــول برخی 
کارشناســان، همســانی و یکنواختــی هایــی در 
ــه وجــود آورده کــه یکــی از  ســرای هســتی ب
ــل  ــا قاب ــی ه ــا در عروس ــی ه ــن یکنواخت ای

مشــاهده  اســت.
ــا آداب و  ایــن روزهــا ، مجالــس پرطمطــراق ب
رســوم مختلــف در پیوندهای مشــترک زندگی 
ــواده  ــه نشســت مختصــر خان جــای خــود را ب
دختــر و پســر و برگــزاری مراســم کوتــاه عقــد 
ــای  ــه ه ــا هزین ــواده ه ــری داده و خان محض
ــه و تامیــن  ــه جهیزی ــه تهی جشــن ازدواج را ب
وســایل خانــه زوج هــای جــوان اختصــاص می 
دهنــد کــه البتــه بــا گرانــی امــروزی اجنــاس ، 

رقــم زیــادی مــی شــود.
تغییــر ایــن بخــش از زندگــی بیانگــر آن اســت 
کــه توجــه به ســامت جوانــان در نگاه نخســت 
خانــواده هــا قــرار گرفتــه هرچنــد که مــواردی 
ــوز  ــی ازدواج هن ــای تجمع ــن ه ــدک از آیی ان
ــای ازدواج   ــن ه ــه جش ــا قاطب ــود دارد ام وج
در اســتان البــرز بــه ســبک روزگار کرونایــی و 
پرهیــز از تجمــع و تجمــل برگــزار مــی شــود.

 شروع زندگی ساده 
ــا  ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــام س ــر اع بناب
ــا  ــد ت ــزا بای ــی و ع ــم عروس ــزاری مراس برگ
ایــن  در  و  تعطیــل شــود  بعــدی  اطــاع 
ــد ســبک هــای زندگــی  ــی بای شــرایط کرونای
ــا دوران  ــد ت ــر کن ــرای حفــظ ســامت تغیی ب

ــود. ــپری ش ــا س ــاک کرون خطرن
ــی میهمــان  ــا حضــور حداقل ــن اســاس  ب برای
مراســم خــود را بــا  آیینــه ، شــعمدان و غنچــه 
ــی  ــن م ــر ازدواج مزی ــد دفات ــفره عق ــای س ه
کننــد و بــه جــای معطرشــدن بــا گاب و عطر 
ــده، آغشــته  شــده  ــی کنن ــواد ضدعفون ــه م ب

اســت.
ایــن تغییــر ســبک در ازدواج هــای ایرانــی بــه 
واســطه میهمــان ناخوانــده کرونــا در کشــور به 

ــا بیشــتر  قــول برخــی از مــردم ســبب شــد ت
ــه برگــزاری مراســمی ســاده و کــم  زوج هــا ب
خــرج بســنده کــرده و راه ســاده تــری را بــرای 

تشــکیل زندگــی مشــترک در پیــش گیرنــد.

تبریک در فضای مجازی 
اقــوام و فامیــل در ایــن روزهــای کرونایــی 
ــر  ــاره گ ــازی نظ ــای مج ــاب فض ــتر از ق بیش
ــوده و  ــان ب ــد ازدواج جوان ــاده پیون ــم س مراس
پیــام هــای تبریــک  و آرزوی خوشــبختی نیــز 
ــن  ــار زندگــی مشــترک ای ــن فضــا نث در همی

ــود.  ــی ش ــا م زوج ه
اســتان  البــرز بــه ویــژه کــرج نیــز تابــع 
ــا  ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــات کشــوری س تصمیم
ــه  ــرای ریش ــی ب ــچ تاش ــوده و از هی ــا ب کرون
ــته  ــغ نداش ــرب دری ــروس مخ ــن وی ــی ای کن
ــای  ــا نظــارت ه اســت و مســووالن اســتانی ب
مســتمر در تــاش هســتند تــا از شــیوع 
هرچــه بیشــتر آن بــا اجــرای محدودیــت هــای 

ــد. ــری کنن ــی جلوگی کرونای

لغو  جشن ازدواج  زوج های مددجو
ــا امســال جشــن  ــا ســبب شــد ت شــیوع کرون
ــش  ــت پوش ــوان تح ــای ج ــی زوج ه عروس
کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره ( اســتان البرز 
ــد  ــس از عق ــوان، پ ــای ج ــن زوج ه ــو و ای لغ
محضــری زندگــی مشــترک را بــدون برگــزاری 

مراســم آغــاز کننــد.
ــام  ــداد ام ــه ام ــرکل کمیت ــام مدی ــر اع بناب
خمینــی )ره( اســتان البــرز امســال ۳۴ ســری 
ــی  ــون تومان ــک ۳۰۰ میلی ــا کم ــه ب جهیزی
ــان و  ــوکاری مجمــع جوان ــز نیک ــران، مرک خی
کمیتــه امــداد امــام )ره( اســتان بــه نوعروســان 

ــدا شــده اســت. ــرزی اه ــد الب نیازمن
ــه  ــه تهی ــزود: هزین ــرد اف ــدی ف ــد محم محم
ــامل  ــه ش ــی جهیزی ــم کاالی اصل ــت قل هش
یخچــال، اجــاق گاز، فــرش، جارو برقی، ماشــین 
لباسشویی، ســرویس تفلون، ســرویس آرکوپال 
و ظــروف آشــپزخانه اعطایــی بــه نوعروســان از 
ــران و  ــتانه خی ــاعدت های نوع دوس ــل مس مح

ــت. ــده اس ــرز تامین ش ــردم الب م
بــه  جهیزیــه  اهــدای  اینکــه  بابیــان  وی 
زوج هــای جــوان یــک حرکــت فرهنگــی موثــر 
در راســتای ترویج ســنت حســنه ازدواج آســان 
ــدای  ــت: از ابت ــت، گف ــه اس ــان در جامع جوان
ــه  ــری جهیزی ــون ۱۵۰ س ــاری تاکن ــال ج س
ــز  ــداد و مراک ــه ام ــی کمیت ــق هم افزای از طری
ــد  ــان نیازمن ــه نوعروس ــتان ب ــوکاری اس نیک

ــت. ــده اس ــرزی اهداش الب

کرونــا فرصتــی بــرای ازدواج هــای 
ــنه  حس

ــتانداری  ــواده اس ــوان و خان ــور بان ــرکل ام مدی
البــرز هــر تهدیــد را فرصتــی خوانــد و گفــت: 

خوشــبختانه تهدیــد کرونــا باعــث شــده  تــام 
جشــن  ازدواج بــا حداقــل تشــریفات و هزینــه 
هــا انجــام شــود و جوانــان زندگــی را بــا 

ــد. ــاز  کنن ــهولت بیشــتری آغ ــادگی وس س
ــا  ــن روز ه ــزود:  ای ــرد اف ــماعیلی ف ــم اس مری
شــاهد آن هســتیم کــه شــیوه برگزاری مراســم 
ــر شــده و   ــه ســنت نبــوی نزدیــک ت ازدواج  ب
ــروس  ــیوع وی ــا ش ــز ب ــا نی ــیاری از زوج ه بس
کرونــا تصمیــم گرفتنــد بــه جــای هزینه هــای 
عروســی و تشــریفات، زندگــی مشترک شــان را 
بــا هزینــه کمتــر آغــاز کننــد و بــا صــرف ایــن 
هزینــه هــا در زندگــی خــود بتواننــد ســریع تر 

برمشــکات اوایــل زندگــی فایــق آینــد.

همراهــی خوبــی از ســوی مــردم شــاهد 
هستیم 

معــاون اســتاندار البــرز و فرمانــدار ویــژه کــرج 
مــی گویــد:  در ایــن مــاه هــا همراهــی خوبــی 
از ســوی مــردم اســتان و شهرســتان کــرج در 
زمینــه برگــزار نکــردن تجمــع در مراســم عزا و 
جشــن عروســی هســتیم و بایــد حفــظ فاصلــه 

هــا رعایــت شــود.
غفــور قاســم پــور تاکیدکــرد کــه  خودمراقبتی 
مهمتریــن گام بــرای پیشــگیری از کرونا اســت 
ــت  ــه رعای ــزم ب ــود را مل ــگان خ ــد هم و بای

پروتــکل هــا بداننــد.
وی  یــاد آورشــد: برگــزاری هــر گونــه مراســم 
ــف محســوب شــده و  ــی تخل در شــرایط کنون
نافــی مصوبــات ســتاد مقابلــه بــا کرونــا اســت.

نکته پایانی
تشــکیل زندگــی در ایــن روزگار کرونایــی 
ــر آن  ــا بیانگ ــه دور از تشــریفات و تجمــع ه ب
اســت کــه خانــواده هــای البــرزی و ایرانــی بــه 
اهمیــت ایــن موضــوع پــی بــرده انــد کــه بایــد 
ــری  ــا جلوگی ــوار ناشــی از کرون از حــوادث ناگ
کــرد و ســامت خــود و دیگــران را بــر  شــادی 
زودگــذر امــا تلــخ و خطرآفریــن ترجیــح داد.

ــد  ــاده عق ــم س ــزاری مراس ــو برگ ــر س از دیگ
ــی  ــا نشــان م ــایه کرون ــان در س و ازدواج جوان
دهــد کــه زندگــی همچنــان در جریــان اســت 
و مــردم بــا اینکــه از مشــکات اقتصــادی 
و کرونایــی رنــج مــی برنــد امــا بــه فکــر 
ــان را  ــوده و آن ــان ب ــی جوان ــاماندهی زندگ س

ــد. ــی کنن ــت م ــه بخ ــی خان راه
ــا ایــن اوصــاف خوشــبختانه گــزارش هــا از آن  ب
ــواده هــای فهیــم البــرزی  حکایــت دارد کــه خان
ــتی ،  ــای بهداش ــکل ه ــت پروت ــا رعای ــون ب تاکن
ــد، زمینــه  ــه توانســته ان ــه و مومنان ــگاه همدالن ن
ــادی  ــرای تعــداد زی تشــکیل زندگــی آســان را ب
ــاز  ــه آغ ــدون آنک ــد ب ــم کنن ــان را فراه از جوان
ــه  ــا مشــکلی ب ــان ب زندگــی مشــترک ایــن جوان
نــام ابتــای جمعــی بــه نــام کرونــا همــراه شــود.

اطالعیـه
ارائه راهکار  بهره وری  و  به منظور  اقتصاد در نظر دارد  نور  نشریه 
ومعرفی کاالهای تولید داخل  به مردم در راستای سال جهش تولید از 
کارآفرینان و صاحبان ایده و همچنین صاحبان صنایع در استان البرز 
برای تحقق توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال، در نشریه و فضای مجازی 
با مدت و ظرفیت محدود اقدام به تبلیغات رایگان نماید. جهت دریافت 
 09۱97040۵0۱ یا   36637403 تماس  شماره  با  تکمیلی  اطالعات 

تماس حاصل فرمایند.
نشریه »نور اقتصاد«

کارگاهآسفالتآمولسیونالبرز
راهاندازیشد

نخســتین گارگاه آســفالت آمولســیون اســتان البــرز 
توســط شــرکت آبفــای ایــن اســتان بــرای ترمیــم 
حفــاری هــا و خرابــی هــای آســفالت معابــر شــهری و 

ــد. ــدازی ش ــی راه ان ــورت آزمایش ــه ص ــتایی ب روس
گرمــدره  منطقــه  آبفــای  مدیــر  آشــوری  علیرضــا 
ــوع  ــن ن ــت: ای ــگاران گف ــه خبرن ــرج ب ــتان ک شهرس
آســفالت  بــا هــدف ترمیــم ســریع حفــاری هــا و  
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــر م ــفالت معاب ــای آس ــی ه خراب

ــرد. ــی گی م
مدیــر آبفــای گرمــدره اظهــار داشــت: ســاالنه شــاهد 
ــفالت ،  ــم آس ــت ترمی ــادی باب ــای زی ــه ه ــت هزین ثب
ــه امــور حقوقــی، قضایــی، جانــی و مالــی  رســیدگی ب
ــریع و  ــم س ــر در ترمی ــی از تأخی ــدگان ناش ــیب دی آس
فــوری چالــه هــای ناشــی از حــوادث  یــا حفــاری هــا 

ــتیم. هس
ــش  ــری نق ــیون قی ــتفاده از آمولس ــه داد: اس وی ادام
دارد  هــا  حفــاری  ایــن  ســریع  ترمیــم  در  موثــری 
ضمــن آنکــه  آمولســیون قیــری بــه لحــاظ شــکلی بــا 
ــته  ــه بس ــته و در کیس ــاوت داش ــی تف ــفالت معمول آس

ــت. ــده اس ــدی ش بن
بخشــی از حفــاری هــای ســطح معابــر شــهری و 
ــا  ــا هــدف آبرســانی ی ــا ب روســتایی توســط شــرکت آبف

ــود. ــی ش ــام م ــاب انج ــبکه فاض ــداث ش اح

بــه گــزارش نــور اقتصــاد رضــا دســتمالچی؛ مدیرعامــل 
شــرکت دانشــبنیان صنایــع خــاق رضــوی وابســته 
ــک  ــاخت ی ــی و س ــوی از طراح ــدس رض ــتان ق ــه آس ب
اســباببازی خاقانــه تحــت عنــوان "ویونــا" خبــر داد کــه 
یــک مــدل موفــق برندســازی ایرانــی در حــوزه ســرگرمی 

ــواده اســت. کــودکان و خان
وی بــا تشــریح اهــداف ســاخت ایــن اســباببازی تصریــح 
ــی در  ــازی ایران ــق برندس ــدل موف ــک م ــه ی ــرد: ارائ ک
حــوزه ســرگرمی و کاهــش اثــر رقبــای خارجــی، ایجــاد 
بســتری جهــت انتقــال مفاهیــم و مضامیــن آموزشــی، 
تربیتــی، ســبک زندگــی از جملــه اهــداف مهــم ســاخت 

ایــن اســباببازی اســت.
ــاختنی،  ــباببازیهای س ــه اس ــان اینک ــا بی ــتمالچی ب دس
اســتفادههای  بــرای  خوبــی  ظرفیتهــای  اغلــب 
آموزشــی در بردارنــد، تصریــح کــرد: در ایــن راســتا، 
صنایــع خــاق رضــوی بــا بهرهگیــری از متخصصیــن 
آموزشــی،  مدیریــت  تربیتــی،  علــوم  رشــتههای  در 
روانشناســی، علــوم حــوزوی، فلســفه بــرای کــودک 
)فبــک(، هنــر، تربیــت معلــم و... اقــدام بــه ایجــاد 
ــن  ــت بنابرای ــرده اس ــا" ک ــرای "ویون ــهایی ب ــرح درس ط
ــف  ــوزش دروس مختل ــور آم ــه منظ ــا ب ــوان از ویون میت
مثــل ریاضیــات و فیزیــک و شــیمی و... در مقاطــع 
تحصیلــی مختلــف اســتفاده کــرد همچنیــن بهمنظــور 
بهبــود رونــد درمانــی در کــودکان دارای اختاالتــی 
اختــاالت  حرکتــی،  معلولیتهــای  ُاتیســم،  چــون 

شــنوایی و... از ویونــا اســتفاده کــرد.
تشــریح  بــا  دانشــبنیان  شــرکت  ایــن  مدیرعامــل 
کــرد:  خاطرنشــان  اســباببازی  ایــن  ویژگیهــای 
ــر  ــی در ژان ــه و فیزیک ــباببازی خاقان ــک اس ــا" ی "ویون
Construction toys اســت کــه قطعــات یــا المانهــای 
ــا قابلیــت  ــاال و ب ــا قابلیــت سطحســازی ب محــدود آن ب
اتصــال بینظیــر بــه یکدیگــر میتواننــد اشــکال مختلــف 
و هندســههای پیچیــده و متنوعــی را ایجــاد کننــد و بــه 
ــب  ــدنی لق ــرگرمی تمامنش ــا، س ــه ویون ــل ب ــن دلی همی

دادهایــم.
وی در همیــن رابطــه افــزود: ویونــا در شــکل پایــه 
خــود، دارای ۱۴ نــوع قطعــه مختلــف اســت کــه از 
لحــاظ هندســه و کلمــپ اتصالــی، بــه ســه دســته 
اصلــی تقســیم میشــوند؛ بــرای ســاخت آن از مــاده 
ــای  ــل نیروه ــی تحم ــه توانای ــده ک ــتفاده ش ABS اس
پدیــده  بــه  بیشــترین مقاومــت نســبت  مکانیکــی و 
اینکــه  ضمــن  داراســت  را  خســتگی  و  ســایش 
ــد  ــورد تایی ــت اشــتعالپذیری و ســایر خــواص آن م قابلی
دو  بــه  قطعــات  اســت؛  اســباببازی  اســتانداردهای 
صــورت شــفاف و مــات ســاخته میشــود کــه هــر کــدام، 
رنگهــای متنوعــی داشــته و میتــوان از تمامــی رنگهــای 
پنتــون، بخصــوص Persian Colors  بــرای ســاخت 

ــرد. ــره ب آن به

»ویونا«اسباببازیخالقانهایرانیکه
سرگرمیتمامنشدنیلقبگرفت!
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خبر

مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر البــرز اعام کــرد که 
تصــادف در آزادراه کــرج - قزویــن ســبب مــرگ یــک نفر 
و مصدومیــت پنــج نفــر دیگــر از سرنشــینان خودروهــا 

. شد
محمــد باقــر خلفــی اظهارداشــت: ایــن حادثــه  بامداد 
امــروز در خــط  شــمالی آزادراه کــرج  - قزویــن  و در 
ــتان   ــوت  شهرس ــازی  مام ــرکت خودروس ــدوده ش مح
ســاوجباغ بیــن ســه دســتگاه خــودرو پرایــد، پــژو 

پــارس و کامیــون رخ داد.
وی خاطرنشــان کــرد: درایــن حادثــه راننــده کامیــون 
از سرنشــینان  خودروهــا  نفــر  پنــج  و  فــوت شــد 
مصــدوم شــدند کــه توســط آمبوالنــس هــای اورژانــس 
و هــال احمــر بــه بیمارســتان امــام جعفــر صــادق )ع( 

ــد. ــال یافتن ــاوجباغ انتق ــتان س شهرس
خلفــی گفت: علــت حادثه توســط کارشناســان پلیس 

راه در دســت بررســی است .
ــه  ــدادی ب ــاز ام ــورت نی ــان درص ــت: هموطن وی گف
ــد. ــل نماین ــاس حاص ــر تم ــال احم ــامانه ۱۱۲ ه س

اســتان البــرز دارای یــک هــزارو ۴۵۰ کیلومتــر آزادراه ، 
بزرگــراه، راه اصلــی، فرعــی و روســتایی اســت.

تصادفدرالبرزیککشتهوپنج
مصدومداشت

بــه گــزارش نــور اقتصــاد بــه نقــل از ایرنــا، ایــرج 
ــی  ــده تلویزیون ــه زن ــک برنام ــور در ی ــا حض ــی ب حریرچ
بــه تشــریح جزئیــات طــرح محلــه محــور بــرای مقابلــه 
ــکاری  ــزان هم ــن می ــزود: ای ــت و اف بــا کرونــا پرداخ
مغازههــا شــروع خوبــی بــرای روز اول بــود و البتــه 
ناظــران هــم بــه تذکــر و راهنمایــی پرداختنــد امــا همــه 

ــند ــرح باش ــن ط ــرای ای ــه اج ــد ب ــد مقی بای
وی گفــت: بــرای کنتــرل کرونــا هرچــه دیرتــر اقدامهای 
ــر می شــود  ــر را انجــام دهیــم، مشــکات طوالنی ت موث
و اثــرات منفــی اقتصــادی بیشــتری در پــی خواهــد 

داشــت.
ــای  ــه در دوره اوج، اقدامه ــن ک ــان ای ــا بی ــی ب حریرچ
کوچــک جــواب نمی دهــد، موثرتریــن اقــدام را تعطیلــی 
همیــن  در  گفــت:  و  دانســت  هفتــه ای  دو  قاطــع 
خصــوص ۶۵ نفــر از رییســان دانشــگاههای علــوم 
پزشــکی بــه وزیــر بهداشــت نامــه نوشــتند و درخواســت 
تعطیلــی سراســری و قطعــی حداقــل ۲ هفتهــای کــرده 
ــاره در جلســه قــرارگاه هــم بحثهایــی  انــد کــه در ایــن ب

شــده اســت.
حریرچــی در ادامــه بــا بیــان اینکــه، یــک هفتــه اســت 
ــم،  ــا داری ــر کرون ــر اث ــی در روز ب کــه بیشــتر از ۴۵۰ فوت
افــزود: در ایــن شــرایط هرکســی تنهــا بــه منافــع خــود 
نــگاه نکنــد چــرا کــه بایــد دســت بــه دســت هــم دهیــم 
تــا بتوانیــم کرونــا را مهــار کنیــم و مــا در وزارت بهداشــت 
بــدون همــکاری و مشــارکت مــردم و بقیــه دســتگاهها 

هیــچ کاری نمیتوانیــم از پیــش ببریــم.
معــاون کل وزیــر بهداشــت تاکیــد کــرد کــه اگــر در 
فروردیــن مــاه ســال جــاری موفقیتهایــی داشــتیم، علــت 
ــی در کل  ــن بخش ــکاری بی ــردم و هم ــکاری م آن هم

ــود. کشــور ب
ــردد از  ــع ت ــرح من ــی ط ــه بررس ــن ب ــی همچنی حریرچ
ســاعت ۲۱ شــب اشــاره کــرد و افــزود: بحثهــای نهایــی 
دربــاره ابعــاد مختلــف ایــن طــرح در جلســه شــنبه آینــده 
مطــرح و تصمیــم گیــری نهایــی در ایــن بــاره در ســتاد 

ملــی کرونــا انجــام خواهــد شــد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح محلــه محــور، 
ــه صــورت جــاری و پیوســته اجــرا  ــن طــرح ب گفــت: ای
ــر  ــا چنانکــه وزی ــم ت میشــود و مــدام غربالگــری میکنی
میــزان  مــاه  تــا ۳  بتوانیــم  انــد  بهداشــت خواســته 
بســتریها را تــا ۵۰ درصــد و مــوارد ســرپایی را تــا ۳۰ 

ــم. ــش دهی ــد کاه درص
ــه  حریرچــی در تشــریح جزئیــات طــرح محلــه محــور ب
ــن  ــی در ای ــروی انتظام ــیج و نی ــترده بس ــارکت گس مش
طــرح اشــاره کــرد و افــزود: سیاســت ایــن طــرح، ارائــه 
ــورت  ــه ص ــتی ب ــروری بهداش ــات ض ــا و خدم مراقبته
زودهنــگام  شناســایی  حضــوری،  غیــر  و  حضــوری 
بیمــاری و پاســخ ســریع بــه آن، قرنطینــه خانگــی و 
مراقبــت از گروههــای در معــرض آســیب و مشــارکت در 

ــت. ــرپایی اس ــان س درم

حریرچی:همکاریخوبمغازههابرای
تعطیلیدرساعت۱۸
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دوهفتهانهم فرهنـــگی

فرهنگ ایثار و شهادت، رمز پیروزی ایران
بــه اعتقــاد بســیاری از مــردم و همچنیــن دســت 
انــدرکاران و مســئوالن، رمــز پیــروزی و اســتقامت 
نظــام مقابــل دشــمنان و جبهــه اســتکبار وجــود 
فرهنــگ »ایثــار و شــهادت« در جامعــه اســامی ایــران 

ــت. ــوده اس ب
بــه گــزارش نــور اقتصــاد بــه نقــل از ایرنــا - ، گرچــه ۲۲ 
ــوان  ــه عن ــم جمهــوری اســامی ب ــاه در تقوی اســفند م
بزرگداشــت روز شــهدا و ســالروز تاســیس بنیــاد شــهید 
انقــاب اســامی نامگــذاری شــده اســت، امــا مســئوالن 
معتقدنــد کــه بــرای پاسداشــت خــون شــهدا و ایثارگری 
هــای رزمنــدگان هشــت ســال دفــاع مقــدس اگــر تمــام 
ــم  ــذاری کنی ــام گ ــهدا ن ــام ش ــه ن ــال را ب ــای س روزه
بازهــم بــرای ایــن ســرافرازان پاســخگو و کافــی نیســت.

ــال  ــدس و انتق ــاع مق ــای دف ــج ارزش ه ــظ و تروی حف
فرهنــگ ایثــار و شــهادت بــه نســل جــوان از تاکیــدات 
ــه  ــوده کــه در بیانی ــام معظــم رهبــری ب همیشــگی مق

ــه آن اشــاره شــده اســت. ــز ب گام دوم انقــاب نی
ــا  اینکــه در طــول چهــل ســال اول انقــاب اســامی ت
ــه  ــهادت ب ــار و ش ــگ ایث ــال فرهن ــدازه در انتق ــه ان چ
ــن و  ــرای تبیی ــده و ب ــل ش ــق عم ــوان موف ــل ج نس
ــد  ــی بای ــه اقدامات ــهدا در گام دوم چ ــگاه واالی ش جای
انجــام داد، موضوعــی اســت کــه بایــد بــه واکاوی دقیــق 

ــرد. ــدام ک آن اق

ارزش واالی شــهدا بــرای جامعــه و نظــام پیــدا و 
ــکار است آش

جانشــین فرمانــده ســپاه صاحــب االمــر )عــج( قزویــن 
گفــت: شــهدا بــرای ایــن کشــور عــزت و احتــرام کســب 
کردنــد و یــاد و خاطــره آنــان هیــچ گاه از اذهــان ملــت 

مــا پــاک و فرامــوش نمــی شــود.
ســرهنگ پاســدار عبــاس برزگــر گفــت: صــدا وســیما در 
برگــزاری مراســم تشــیع و خاکســپاری خیلــی از افــراد 
ــه راه  ــه خصــوص هنرمنــدان تبلیغــات گســترده ای ب ب
مــی انــدازد امــا در حیــن مراســم جمعیــت طرفــداران 
بیشــتر از ۵۰۰ نفــر نیســت؛ درحالــی کــه در هفتــه های 
ــع  گذشــته حیــن مراســم تشــییع ســردار شــهید مداف
ــان  ــه از خیاب ــم ک ــی دیدی ــد محمدرضای ــرم حمی ح
ــه  ــات جامع ــه طبق ــامگاه هم ــا س ــن ت ــهدای قزوی ش

حضــور داشــتند.
ــام و  ــرو نظ ــواره دل در گ ــه هم ــانی ک ــزود: کس وی اف
ــد  ــی کنن ــت م ــواده شــهدا حمای ــد از خان انقــاب دارن
و ایثارگــران و جانبــازان را همــواره مــورد تکریــم ویــژه 
ــمن  ــد و دش ــه معان ــانی ک ــا کس ــد ام ــی دهن ــرار م ق
ــد  ــی کنن ــعی م ــواره س ــتند هم ــاب هس ــام و انق نظ
ــگ  ــواده شــهدا را در نظــر مــردم کمرن ــگاه خان ــا جای ت

ــد. ــوه دهن جل
ــپاه و  ــهید، س ــاد ش ــت: بنی ــار داش ــئول اظه ــن مس ای
ــاد و  ــرای بزرگداشــت ی ــوان دارد ب نظــام هرآنچــه در ت
نــام شــهدا انجــام مــی دهــد امــا اقدامــات مــادی هرگــز 

ــوی شــهدا نیســت. پاســخگوی ارزش هــای معن
ســرهنگ پاســدار برزگــر بــا بیــان اینکــه انقــاب و نظام 
ــروز  ــون خــون شــهدا اســت،اظهار داشــت: اگــر ام مدی
ــروز  ــق و پی ــف موف ــای مختل ــه ه ــتیم در عرص توانس
ــرات  ــهدا و اث ــوی ش ــور معن ــر حض ــه خاط ــیم، ب باش

ــت. ــان اس ــم آن ــواده معظ ــت خان مثب
ــگ  ــج فرهن ــرای تروی ــرد: ب ــد ک ــئول تاکی ــن مس ای
ــا اخــاص  ــا ب ــات م ــدا اقدام ــد ابت ــار و شــهادت بای ایث
و رضایــت خداونــد باشــد و همــواره وظایفــی کــه نظــام 
جمهــوری اســامی بــه مــا مــی ســپارد را بــه درســتی 

ــم. انجــام دهی
ــد  ــی فرماین ــری م ــم رهب ــام معظ ــه داد: مق وی ادام
هرکســی کــه بــه وظایفــش درســت عمــل کنــد، دقیقــا 
خــاف اهــداف دشــمنان نظــام و انقــاب گام برداشــته 
و هرکســی بــرای نظــام چالــش ایجــاد کنــد در مســیر 

ــت. ــته اس ــی گام برداش ــتکبار جهان اس
ســرهنگ پاســدار برزگــر در ادامــه ســخنان خــود گفــت: 
اگــر مــی خواهیــم بــرای نســل جــوان فرهنــگ شــهدا 
را تبییــن و تشــریح کنیــم بایــد همــواره چنــد پرســش 
ــرای  ــدگان ب ــرا رزمن ــه چ ــم ک ــرح کنی ــی مط اساس
ــج  ــه از نتای ــردم چگون ــد؟، م ــه رفتن ــه جبه ــهادت ب ش
ــه دشــمنان  ــدند و اینک ــد ش ــره من ــهدا به ــات ش زحم

ــد؟ ــده ان ــاکام مان ــه ن چگون
وی بــه نقــش ارزنــده شــهدای مدافعــان حــرم پرداخــت 
ــی  ــکا م ــور آمری ــس جمه ــپ ریی ــی ترام ــت: وقت و گف
گویــد کــه هفــت تریلیــون دالر در منطقــه خــرج کــرده 
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــیده نش ــی نرس ــچ جای ــه هی و ب
ــان  ــهدا و مدافع ــون ش ــامی و خ ــاب اس ــری انق رهب

در  انــدازه  چــه  تــا  حــرم 
ــای  ــه ه ــازی نقش ــی س خنث
اســتکبار در منطقــه اهمیــت 

دارد.
ســپاه  فرمانــده  جانشــین 
ــن  ــج( قزوی ــب االمر)ع صاح
همچنیــن در بخــش دیگــری 
ــا  ــود ب ــای خ ــت ه از صحب
ــهدا در  ــزت ش ــه ع ــاره ب اش
نــزد جامعــه، بــا بیــان اینکــه 
ــزان  ــوت عزی ــرای ف برخــی ب
خــود تنهــا یــک ســالگرد 
ــروز  ــه داد: ام مــی گیرند،ادام
ــان هــا  همــه پــل هــا و خیاب
ــام  ــه ن ــا ب ــه ه ــه کوچ و هم
ــده و  ــذاری ش ــام گ ــهدا ن ش

حتــی در مراســمات مختلــف از نــوه و بســتگان درجــه 
ــواره  ــا هم ــود ت ــی ش ــر م ــل و تقدی ــهدا تجلی ــک ش ی
پاسداشــت روز شــهدا گرامــی تــر برگــزار شــود و ایــن 
نــوع توجــه و حمایــت هرگــز مثــل و ماننــدی نخواهــد 

ــت. داش
وی بــه ســخت بــودن شــرایط برخــی از خانــواده هــای 
ــاره  ــر اش ــود االث ــده مفق ــک رزمن ــتن ی ــا داش ــهدا ب ش
کــرد و گفــت: هرگــز نمــی توانیــم درک کنیــم بــر ســر 
ایــن خانــواده هــا در طــول ایــن ایــام چه گذشــته اســت 
و ایــن در حالــی اســت کــه متاســفانه برخی از مســئوالن 
در ارائــه خدمــات بهتــر بــه خانــواده شــهدا و ایثارگــران 
ــدازه تاکیــد مقــام معظــم  ــه ان کوتاهــی مــی کننــد و ب
رهبــری حمایــت از خانــواده شــهدا انجــام نمــی شــود.

ــا  ــروز ب ــرد: ام ــر خاطرنشــان ک ســرهنگ پاســدار برزگ
وجــود اینکــه برخــی از اعضــای خانــواده شــهید بابایــی 
و حســن پــور فــوت کــرده و یــا از اســتان خــارج شــده 
انــد، امــا همــواره یــاد آنهــا در خاطــر همــه باقــی اســت 
ــتان  ــن اس ــی در ای ــه برخ ــت ک ــی اس ــن در حال و ای
ســرمایه دار بودنــد و امــوال بســیاری داشــتند امــا بعــد 
ــا  ــده و از یاده ــی نمان ــان باق ــی ازش ــا نام ــوت آنه از ف

رفتــه انــد.
ــا  ــجویان م ــروز دانش ــد: ام ــادآور ش ــئول ی ــن مس ای
بــرای رفتــن بــه اردوی راهیــان نــور ۱۰۰هــزار تومــان 
پرداخــت مــی کننــد و اگــر بــه چهــره هــای آنهــا نــگاه 
کنیــد هرگــز فکــر نمــی کنیــد کــه ایــن افــراد دلشــان 
ــاد و  ــرای ی ــه ب ــی ک ــد درحال ــاب باش ــام و انق ــا نظ ب
خاطــره رزمنــدگان اســام و شــهدا و آشــنایی بــا ســیره 
ایــن عزیــزان زیــر گرمــای ســوزان جنــوب حضــور پیــدا 

مــی کننــد.

ــای  ــهدا و ارزش ه ــه ش ــد ب ــران بای ــگاه مدی ن
ــود ــت ش ــدس تقوی ــاع مق دف

مشــاور اســتاندار و مســئول هماهنگــی امــور ایثارگــران 
اســتانداری قزویــن نیــز در ایــن میزگــرد گفــت: بالنــده 
تریــن و بــا اهمیــت تریــن دوران چهــل ســالگی انقــاب 
ــه  ــه ب ــت ک ــدس اس ــاع مق ــال دف ــت س ــامی، هش اس
ــات  ــه لطم ــا هم ــگ ب ــی )ره( جن ــام خمین ــوده ام فرم
ــد  ــود کــه بای ــی نیــز ب خــود دارای نعمــت هــای فراوان

قــدردان آنهــا باشــیم.
رضــا ســجادفر افــزود: امــروز در ابتــدای گام دوم انقــاب 
بــا ایــن پرســش اساســی روبــرو هســتیم کــه آیــا بعــد 
از گذشــت ســالها هنــوز توانســته ایــم از بــرکات دفــاع 
مقــدس در معنــا و مفهــوم خــودش بهــره بــرداری 

کنیــم؟
وی بــه نقــش پررنــگ مــردم در دوران جنــگ پرداخــت 
ــوان و  ــان ج ــردان و زن ــودکان، م ــور ک ــت: حض و گف
حتــی ســالخوردگان در دوران جنــگ تحمیلــی صحنــه 
هــای فرامــوش نکردنــی خلــق کــرد و همــه بــرای حفظ 

ارزش هــای اســامی ایســتادگی بــه خــرج دادنــد.
ســجادفر بــا بیــان اینکــه فرهنــگ ایثــار و شــهادت رمــز 
پیــروزی انقــاب و نظــام مــا مقابــل دشــمنان خــود بوده 
اســت، ادامــه داد: برخــی از مــردم معتقدنــد کــه تحریــم 

هــای کنونــی آمریــکا بســیار 
ــی  ــت درحال ــکن اس کمرش
بنــده  اعتقــاد  بــه  کــه 
کمرشــمن  هــای  تحریــم 
در دوران جنــگ تحمیلــی 
ــرای  ــاردار ب ــیم خ ــود و س ب
مــا ســاح جنگــی محســوب 

ــی شــد. م
بیــان  بــا  مســئول  ایــن 
دوران  در  مــردم  اینکــه 
جنــگ تحمیلــی از تمــام 
معنــوی  و  مــادی  منابــع 
مــی  گذشــت  خــود 
کردند،اظهــار داشــت: بــه 
یــاد دارم در دوران جنــگ 
بســته هــای بســیار کوچــک 
غذایــی بــه وزن ۲ کیلــو بــا عنــوان »پســرم ایــن هدیــه 
ناقابــل مــن« بــه دســت رزمنــدگان مــی رســید و اشــک 

از چشــمان همــه جــاری مــی ســاخت. را 
ســجادفر بــه تقویــت فرهنــگ ایثــار و شــهادت در الیــه 
ــار  ــرد و اظه ــد ک ــران تاکی ــی مدی ــد و میان ــای ارش ه
ــد از  ــدس بع ــاع مق ــش دف ــر و من ــر تفک ــت: اگ داش
ــدا مــی کــرد اکنــون  ــه پی ــی ادام دوران جنــگ تحمیل
خیلــی از مشــکات مــا برطــرف مــی شــد و مــا شــاهد 
کــم مهــری بــه بازمانــدگان جنــگ و خانــواده شــهدا و 

ــم. ــران نبودی ایثارگ
وی در ادامــه ســخنان خــود بــا انتقــاد از برخــی مدیــران 
ــا اینکــه ســر ســفره  اظهــار کــرد: متاســفانه عــده ای ب
انقــاب بــزرگ شــده و بــه واســطه مجاهــدت شــهدا و 
ــب  ــت و منص ــب پس ــامی صاح ــوری اس ــت جمه امنی
شــده انــد، امــا در مقابــل اعطــای خدمــات بــه خانــواده 
ــد  ــی کنن ــران ایســتادگی و مخالفــت م شــهدا و ایثارگ
ــن  ــت و ای ــن اس ــیار پایی ــا بس ــداد آنه ــه تع ــه البت ک
دســته بایــد روی ایــن نــوع تفکرشــان تجدیدنظــر 

کننــد.
ــا  ــاع مقــدس تنه ــگ دف ــال فرهن ــت: انتق ســجادفر گف
ــه  ــتگاه نیســت، بلک ــک دس ــهید و ی ــاد ش ــده بنی برعه
همــه دســتگاه هــا بایــد از بنیــاد شــهید ســبقت گرفتــه 
و خودشــان را بدهــکار نظــام و انقــاب اســامی بداننــد 
ــاع مقــدس در  ــت از ارزش هــای دف ــزه و حمای ــا انگی ت

جامعــه نهادینــه شــود.
ــه  ــور ایثارگــران در ادام ــن در ام مشــاور اســتاندار قزوی
ــد درک و بینــش خــود  ــا بای ــه م ــار داشــت: جامع اظه
را نســبت بــه شــهید و خانــواده شــهدا افزایــش دهــد و 
بدانــد کــه اگــر رزمنــده ای یــک بــار شــهید مــی شــود، 
امــا خانــواده او بارهــا و بارهــا در تاطــم و پیــچ و خــم 

زندگــی مــی ســوزند.
ســجادفر بــه لــزوم آســیب شناســی در خصــوص موانــع 
گفتمــان و ترویــج فرهنــگ شــهادت و ایثــار اشــاره کــرد 
و گفــت: مشــکل اساســی مــا همیشــه بودجــه و اعتبــار 
نیســت و همــه دســت انــدرکاران بایــد دســت در دســت 
هــم دهنــد تــا بتواننــد انگیــزه و برنامــه ریــزی مناســبی 
ــهادت در  ــار و ش ــگ ایث ــترش فرهن ــوص گس در خص

جامعــه داشــته باشــند.
وی خاطرنشــان کــرد: خانــواده معظــم شــهدا و ایثارگــر 
ــه  ــت ب ــه عل ــکات، ب ــا و مش ــه تنگناه ــود هم ــا وج ب
عــزت نفــس بــاال و احســاس دیــن نســبت بــه انقــاب 
ــام  ــای نظ ــواره پ ــد و هم ــراض نکردن ــت اعت ــچ وق هی

ــد. ــده و ایســتاده ان مان
ســجاد فــر همچنیــن بــه نقــش پررنــگ اصحــاب 
ــهدا و  ــی ش ــرای معرف ــی ب ــکات مدن ــی و تش فرهنگ
ســیره آنــان به نســل جــوان در راســتای ترویــج فرهنگ 
ایثــار و شــهادت اشــاره کــرد و گفــت: بــا حضــور و هــم 
افزایــی ســازمان هــای مــردم نهــاد و صاحبــان فرهنگــی 
ــر ارزش  ــه بهت ــریح هرچ ــن و تش ــه تببی ــوان ب ــی ت م
هــای دفــاع مقــدس پرداخــت و نبایــد از ایــن ظرفیــت 

ــد. غافــل مان
تــدارك 40 برنامــه فرهنگــی بــرای بزرگداشــت 

روز شــهدا
مدیــرکل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران قزویــن 
ــهدا  ــوان روز ش ــه عن ــفندماه ب ــه ۲۲ اس ــت: گرچ گف
ــام  ــه ن ــر روز را ب ــر ه ــا اگ ــت، ام ــده اس ــذاری ش نامگ
ــم در گرامیداشــت  ــاز ه ــم ب ــذاری کنی روز شــهدا نامگ
یــاد و خاطــره آن عزیــزان مجاهــد اقــدام بزرگــی انجــام 

ــم. ــداده ای ن
غامرضــا حقایــق پــور بــه برگــزاری ســاالنه ۲۰۰ 
یــادواره شــهدا در اســتان قزویــن اشــاره کــرد و گفــت: 
بــه مناســبت روز شــهدا ۴۰ برنامــه فرهنگــی بــا 
همــکاری دســتگاه هــا در ایــن اســتان اجــرا مــی شــود 
کــه بــه نوعــی حجــم برنامــه هــای فرهنگــی در حــوزه 
ــتان  ــایر اس ــبت س ــه نس ــتان ب ــن اس ــرای ای ــهدا ب ش

ــت. ــر اس ــی نظی ــور ب ــای کش ه
وی در مــورد اهــم وظایــف بنیــاد شــهید اظهــار داشــت: 
ــه مباحــث  بخــش اعظــم اســاس نامــه بنیــاد شــهید ب
ــاص دارد و  ــهادت اختص ــار و ش ــج ایث ــی و تروی فرهنگ
تنهــا چنــد بنــد بــه مباحــث رفاهــی و اقدامــات دیگــر 

اشــاره مــی کنــد.
حقایــق پــور ادامــه داد: امــروز در شــرایط جنــگ 
ــار هســتیم  ــد فرهنــگ ایث ــار دیگــر نیازمن اقتصــادی ب
ــه منافــع جمعــی  و بایــد منافــع فــردی و جناحــی را ب
ترجیــح داده و بــه دنبــال رشــد و توســعه نظــام و 

ــیم. ــاب باش انق
ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه وظیفــه ترویــج فرهنــگ 
ــی و  ــای دولت ــتگاه ه ــده دس ــر عه ــهادت ب ــار و ش ایث
ــام و  ــال پی ــان انتق ــر خواه ــت: اگ ــت، گف ــی اس اجرای
ــه نســل جــوان هســتیم بایــد همــه  مفهــوم شــهادت ب
ــش  ــان نق ــن می ــرم در ای ــه نظ ــند و ب ــای کار باش پ

ــت. ــل اس ــی بدی ــات ب ــانه و مطبوع رس
حقایــق پــور ســپس بــه رفــع مشــکات خانــواده شــهدا 
ــا  ــه م ــت: گرچــه وظیف ــرد و گف ــد ک ــران تاکی و ایثارگ
ــا  ــار و شــهادت اســت، ام ــگ ایث ــج فرهن ــظ و تروی حف
ــم  ــن مبه ــی و قوانی ــی، درمان ــکات حمایت ــروز مش ام
باعــث شــده تــا موانعــی را پیــش روی اهــداف و رســالت 
حمایــت از خانــواده شــهدا و ایثارگــران داشــته باشــیم 
و نمــی توانیــم از درمــان پــدر ۸۰ ســاله، اشــتغال 
فرزنــدان شــهدا و ایثارگــر و تامیــن مســکن آنــان غافــل 

ــم. بمانی
ــت:  ــار داش ــود اظه ــخنان خ ــه س ــور در ادام ــق پ حقای
ــه خودشــان  در برخــی از جلســات اســتان مســئوالن ب
ــام و  ــت نظ ــل عظم ــه در مقاب ــد ک ــی دهن ــرات م ج
ــاع  ــهدا امتن ــه ش ــات ب ــامی از دادن خدم ــاب اس انق
کننــد و هنــور نمــی داننــد کــه امنیــت و همــه 
ــانی  ــایه جانفش ــامی در س ــاب اس ــتاوردهای انق دس

ــت. ــده اس ــر ش ــهدا میس ش
وی همچنیــن گفــت: حضــور بــی نظیــر مــردم در 
ــی  ــد محمدرضای ــهید حمی ــردار ش ــییع س ــم تش مراس
ــال  ــد س ــد از چن ــه بع ــرم ک ــع ح ــهید مداف ــن ش اولی
پیکــر مطهــرش شناســایی و بــه میهــن اســامی 
بازگشــت، نشــان داد کــه همــواره جامعــه مــا قــدردان 
ــه  ــد ک ــی دانن ــوب م ــه خ ــت و هم ــات شهداس زحم

ــتند. ــهدا هس ــن ش ــه همی ــی جامع ــگاه اصل پناه
ــن اظهــار نظــرم  ــف ای ــزود: بنــده مخال ــور اف ــق پ حقای
کــه برخــی فرزنــدان شــهدا از گفتــن فرزنــد شــهید ابــا 
ــه  ــواده شــهدا و ایثارگــران ن ــا امــروز خان ــد و اتفاق دارن
تنهــا پیشــمان شــرایط موجــود نیســتند، بلکــه همــواره 
ــاب  ــتر از انق ــاری بیش ــان نث ــه دادن و ج ــرای هزین ب

ــد. اعــام آمادگــی مــی کنن
وی خاطرنشــان کــرد: خوشــبختانه در نظــام جمهــوری 
ــرایط  ــون و ش ــار، قان ــی اعتب ــدر کاف ــه ق ــامی ب اس
وجــود دارد و اگــر بتوانیــم بیــن ایــن مــوارد هماهنگــی 
ــجم را  ــزی منس ــه ری ــم و برنام ــرار کنی ــاط برق و ارتب
ــه طــور  ــن نماییــم، ب ــه جــای پراکنــده کاری جایگزی ب
حتــم نتایــج بهتــری در حــوزه فرهنــگ ایثــار و شــهادت 

ــم کــرد. مشــاهده خواهی
حقایــق پــور در پایــان بــه برگــزاری کنگــره ملــی 
ســه هــزار شــهید اســتان قزویــن کــه در ســال جــاری 
ــره  ــن کنگ ــادآور شــد: ای ــرد و ی ــزار شــد اشــاره ک برگ
ــتان  ــات اس ــود و از مقام ــر ب ــی نظی ــور ب در کل کش
خواهشــمندیم کــه بــا تجمیــع دســتگاه هــای فرهنگــی 
بــه تولیــد آثــار فاخــر فرهنگــی در حــوزه ایثــار و 

ــد. ــدام کنن ــهادت اق ش
اســتان قزویــن دارای حــدود ســه هــزار شــهید گلگــون 

کفــن، هفــت هــزار جانبــاز و ۴۴۰ آزاده اســت.
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گرچه 22 اسفندماه به 
عنوان روز شهدا نامگذاری 

شده است، اما اگر هر 
روز را به نام روز شهدا 

نامگذاری کنیم باز هم در 
گرامیداشت یاد و خاطره 
آن عزیزان مجاهد اقدام 

بزرگی انجام نداده ایم

متاسفانه عده ای با اینکه سر 
سفره انقالب بزرگ شده و 

به واسطه مجاهدت شهدا 
و امنیت جمهوری اسالمی 

صاحب پست و منصب شده 
اند، اما در مقابل اعطای 

خدمات به خانواده شهدا 
و ایثارگران ایستادگی و 

مخالفت می کنند

خانواده معظم شهدا و 
ایثارگر با وجود همه 
تنگناها و مشکالت، به 

علت به عزت نفس باال 
و احساس دین نسبت به 

انقالب هیچ وقت اعتراض 
نکردند و همواره پای 

نظام مانده و ایستاده اند

یادداشت

سررســید  و  وام  اقســاط  امــا  کروناســت  تعطیلــی 
چکهــا، صــدور حکــم جلــب و توقیــف امــوال پــا 

برجاســت
ایــن روزهــا جــوالن کرونــا در مناطــق مختلــف کشــور 
و اســتان البــرز، کار را بــه اعــام  تعطیلــی هــا در 
مراکــز مختلــف دولتــی ، خصوصــی ، سیاســی ، 
ــت  ــانده اس ــی و ... رس ــادی ، آموزش ــی ، عب فرهنگ
ــی  ــت ، برخ ــخص اس ــون مش ــه تاکن ــه ک ــا آنچ .ام
ــدون هماهنگــی و دقــت نظــر  اعــام تعطیلــی هــا ب

ــد. ــد ش ــال خواه ــل اعم کام
از جملــه مراکــز  برخــی حــوزه هــا  بیــن  ایــن  در 
هــا  رســانه  و  مطبوعــات  و  هنــری  و  فرهنگــی 
همــواره بیشــترین مســئولیت پذیــری را در رعایــت 
دســتور العمــل هــا داشــته انــد امــا از ســوی معاونــت 
و  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  مطبوعاتــی 
ــدون توجــه  ــی ب ــر مطبوعــات داخل ــت نظــارت ب هیئ
ــه ایــن موضــوع  بــه وضعیــت قرمــز کشــور و توجــه ب
کــه مطبوعــات بــی رمــق در شــرایط کرونــا بــی رمــق 
ــد طبــق روال  ــر از گذشــته شــده ان ــق ت ــی رون ــر و ب ت
ــی  ــریاتی م ــوز نش ــاز مج ــو امتی ــه لغ ــدام ب ــابق اق س

ــد. ــده ان ــم نش ــاپ منظ ــه چ ــق ب ــه موف ــد ک کن
از ابتــدای همــه گیــری کرونــا و اعــام محدودیت ها، 
ــوط  بیشــترین نظــم در رعایــت دســتورالعمل هــا مرب
بــه حــوزه هــای فرهنگــی و مطبوعاتــی بــوده اســت و 
ــد ایــن مراکــز  هــر زمــان کــه مســئولین اعــام کردن
بــا تعطیلــی صنــوف خــود همــکاری همــه جانبــه ای 
بــا دولــت و وزارت بهداشــت و ســتاد مقابلــه بــا کرونــا 
داشــته انــد امــا اینکــه مجــوز نشــریات بــدون در نظــر 
گرفتــن شــرایط حــاد فعلــی و بــر اســاس روال معمــول 
و بــر اســاس مــاده ۱۶ قانــون مطبوعــات لغــو امتیــاز 
ــی  ــه منطق ــت بلک ــه نیس ــا عادالن ــه تنه ــود ن ــی ش م

نیــز بــه نظــر نمــی رســد.
ــد  ــه خری ــی ب ــا تمایل ــام کرون ــن ای ــردم در ای ــی م وقت
ــریات  ــع نش ــکان توزی ــد و ام ــذی ندارن ــریات کاغ نش
گهــی و ســایر  ــه منظــور جــذب آ در ســطح شــهرها ب
منابــع درآمــدی نیــز وجــود نــدارد و چاپخانــه هــا نیــز 
ــد و از  ــی کنن ــا کار م ــام کرون ــرو در ای ــل نی ــا حداق ب
ســوی دیگــر کیوســکهای مطبوعاتــی نیــز همــواره بــا 
خطــر تعطیــل مواجــه هســتند، بــه نظــر شــما اصــا 
آیــا ایــن بــر خــاف عــدل و انصــاف نیســت کــه مجــوز 
نشــریه ای کــه از ده ســال تــا ۲۰ ســال اســت منتشــر 
ــم  ــار منظ ــدم انتش ــر ع ــه خاط ــا ب ــود، صرف ــی ش م
ــن  در یــک ســال گذشــته لغــو و باطــل شــود و چندی
نیــروی کار مختلــف از جملــه خبرنــگار و پرســنل 

ــوند. ــکار ش ــره از کار بی ــری و غی دفت
ایــن طــور کــه بــه نظــر مــی رســد ســایر وزارتخانه هــا 
ــد  ــت نمی کنن ــا دول ــی ب ــکاری چندان ــا هم و بخش ه
و شــاید هــم هماهنــگ نیســتند و وظیفــه هماهنــگ 
شــخص  عهــده  بــه  وزارت خانه هــا  ســاختن 
تردیــد  بی ارادگــی،  ایــن  اســت.  رئیس جمهــور 
داشــتن و عــدم قاطعیــت رئیس جمهــور بــه بدنــه 
دولــت هــم منتقــل شــده و ایــن بدنــه را در مقابلــه بــا 

ــت. ــرده اس ــف ک ــت و ضعی ــا کرخ کرون
در حالــی کــه عمــده تجمــع مــردم ایــن روزهــا در 
صفــوف شــعبات مختلــف بانکــی اســت بــه نظــر 
ــی  ــا تمایل ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــت و س ــد دول ــی رس م
ــی  ــر وقت ــوی دیگ ــدارد و از س ــا ن ــی بانکه ــه تعطیل ب
ــد و  ــوف کــرده ان ــی بســیاری از صن ــه تعطیل اعــام ب
ایــن صنــوف نیــز بــه صــورت روزمــره درآمــد دارنــد و 
بخــش اعظمــی از درآمــد خــود را بایــد بابــت چکهــای 
صــادر شــده و یــا اقســاط تســهیات خــود در بانکهــا 
واریــز کننــد حــال چگونــه اســت کــه بانکهــا از بابــت 
ــود  ــد و س ــی آین ــاه نم ــه کوت ــاط معوق ــت اقس دریاف
اقســاط بــه همــراه جریمــه دیرکــرد آن را از مشــتریان 
ــا  ــکاری ب ــه هم ــف ب ــاف موظ ــا اصن ــد ام ــی گیرن م

ــتند. ــود هس ــوف خ ــی صن ــت تعطیل ــت از باب دول
ــرف اول را  ــول ح ــه پ ــی ک ــرایط فعل ــن در ش همچنی
ــه هیــچ عنــوان از  ــد و مــردم ب در مملکــت مــا مــی زن
بابــت مطالبــات خــود بــا دیگــران کوتــاه نمــی آینــد و 
ــان  ــد را در هم ــه ان ــتریان گرفت ــه از مش ــی ک چکهای
ســاعت اولیــه تاریــخ صــدور چــک در بانــک برگشــت 
ــه  ــی و ب ــات قضای ــر خدم ــریعا در دفت ــد و س ــی زنن م
ــد و از  ــی کنن ــکایت م ــرح ش ــک ط ــورت الکترونی ص
دادگاه هــا نیــز انتظــار دارنــد کــه ســریعا حکــم جلــب و 
یــا توقیــف امــوال فــرد بدهــکار را صــادر کنــد پــس بــاز 
هــم چگونــه مــی شــود کــه دولــت از صنــوف انتظــار 
دارد کــه واحدهــای صنفــی خــود را تعطیــل کننــد امــا 
ــا و  ــا در بانکه ــید چکه ــاط وام و سررس ــوع اقس موض
صــدور حکــم جلــب و توقیــف امــوال در دادگاه ها ســر 

ــد. جــای خــود و طبــق روال قبــل باقــی بمان

تعطیلیکروناستامالغوامتیازو
اعمالماده۱۶مجوزنشریات

پابرجاست

 به قلم مهدی امیری یزنی
سردبیر
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دوهفتهنامه
گزارش و تحلیـلاقتصادیواجتماعیاستانالبرز دوهفتهانهم

صف طویل ثبت نام خـودرو  با کارت ملی اجاره ای!

پشت پرده ثبت نام خودروهـای اینترنتی

چشم امید مردم خیابان الزهرا به تدبیر دادستان فردیس

بــه گــزارش نــور اقتصــاد بــه نقــل از مهــر 
بــا اعــام نتایــج قرعه کشــی یکــی از 
خودروســازان، عــدد شــگفت آور ۴ میلیــون 
ــر  ــت خــودروی صف ــرای دریاف متقاضــی ب
ــی  ــا کارت مل ــی ب ــد؛ بخت آزمای ــت ش ثب
اجــاره ای بــرای رســیدن بــه ۳۰ هــزار 

ــودرو! ــتگاه خ دس
بــا اعــام نتایــج قرعه کشــی ایــران خــودرو، 
عــدد شــگفت آور ۴ میلیــون نفــر متقاضــی 
ــر ثبــت شــد،  ــت خــودرو صف ــرای دریاف ب
ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری از افــراد 
ــروه خودروســازی  ــه کشــی گ ــز در قرع نی
ســایپا شــرکت کــرده و اجــازه ثبــت نــام در 
ــا  ــتند. ب ــودرو را نداش ــی ایران خ قرعه کش
ــرد  ــی ک ــوان پیش بین ــت می ت ــن وضعی ای
بــا ادامــه رونــد فعلــی، روز بــه روز وضعیــت 

بــازار خــودرو ملتهــب تــر گــردد.
بــازار خریــد و فــروش خــودرو، مدتی اســت 
کــه بــه دلیل عرضــه بســیار پاییــن در برابر 
تقاضــای بــاال و غیرمنطقــی جامعــه، دچــار 
ــدید  ــی ش ــای قیمت ــانات و جهش ه نوس
شــده اســت. ورود دالالن و واســطه گران بــه 
ایــن بــازار، مشــکات را دوچنــدان و امــکان 
کنتــرل بــازار را عمــاً از اختیــار نهادهــای 
مســئول خــارج کــرده اســت. راهــکاری که 
ــرل  ــرای کنت ــاه از اجــرای آن ب ــن م چندی
قیمــت خــودرو توســط وزارت صنعــت، 
ــروش  ــذرد، پیش ف ــارت می گ ــدن و تج مع
ــت و  ــی اس ــورت قرعه کش ــه ص ــودرو ب خ
ــاص  ــل اختص ــرایطی از قبی ــن ش هم چنی
هــر خــودرو بــه یک کــد ملــی، عــدم اجازه 
فــروش خــودرو تــا یک ســال و... نیــز بــرای 
جلوگیــری از تجــاری ســازی ایــن وســیله 
نقلیــه اندیشــیده شــده بود کــه هرکــدام از 
ایــن مــوارد نیــز بــا روش هایــی خــاص دور 

زده شــد.

ــراد  ــی از اف ــی کدمل ــد گروه خری
بی بضاعــت، روش دالالن بــرای دور 

قرعه کشــی خــودرو زدن 
دالالن بــرای دور زدن ایــن روش اقــدام بــه 
خریــد گروهــی کــد ملــی افــراد بی بضاعــت 
کــرده و بــا پرداخــت چنــد میلیــون بــه این 
افــراد، عمــاً شــانس باالیــی بــرای تصاحب 
ــد قرعه کشــی  ــر در فرآین ــای صف خودروه
دارنــد، بــا ایــن روش، می تــوان پیش بینــی 

کــرد کــه حــدوداً اکثریــت ایــن خودروهــا 
ــه دســت مصرف کننــده واقعــی نرســیده  ب
و هــدف وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
کــه  افــرادی  بــه  خــودرو  رســیدن  از 
ــی  ــد، عمل ــه خــودرو دارن ــاج ب ــاً احتی واقع
نشده اســت. از طرفــی، اقــدام وزارت صنعت، 
ــه  ــت معامل ــارت در ممنوعی ــدن و تج مع
ــه  ــز ب ــال نی ــا یک س ــای ت ــن خودروه ای
ــن  ــرا ای صــورت کامــل عملــی نیســت، زی
ــی  ــه صــورت وکالت ــون ب ــا هم اکن خودروه
ــا اســتفاده از مبایعــه نامــه منتقــل  ــا ب و ی
می شــوند و بــه همیــن دلیــل، ایــن راهــکار 
نیــز بــا توجــه بــه ایــن روش هــای انتقــال، 

معیــوب اســت.

شــاهد ایــن مثــال قرعه کشــی پیــش 
شــرکت  یک ســاله  و  فــوری  فــروش 
ایران خــودرو در مهرمــاه امســال اســت کــه 
بــه صــورت همزمــان برگــزار شــد. در ایــن 
ــون و  ــوع ۴ میلی ــی، در مجم دو قرعه کش
۲۰۰ هــزار و ۶۵۳ نفــر در وبســایت شــرکت 
ــن در  ــد، ای ــام کردن ــودرو ثبت ن ــران خ ای
حالــی اســت کــه در مجمــوع ایــن دو قرعه 
کشــی همزمــان، ۳۱ هــزار و ۴۵۰ دســتگاه 
خــودرو بــه برنــدگان رســید، بــا یــک 
ــانس  ــت ش ــوان گف ــاده می ت ــبه س محاس
پیــروزی در ایــن قرعــه کشــی ها بــه طــور 

میانگیــن ۰.۷ درصــد اســت کــه عمــاً بــه 
معنــای ایــن اســت کــه ایــن رخداد بیشــتر 
ــا  ــت ت ــی اس ــک بخت آزمای ــه ی ــبیه ب ش

انتخــاب تصادفــی!

اثبــات  بــرای  محکــم  دلیلــی 
خــودرو بــودن  ســرمایه ای 

نکتــه حائــز اهمیــت دیگــر ایــن اســت کــه 
بــا بررســی ثبــت نــام متقاضیــان بــرای هــر 
خــودرو، متوجــه می شــویم کــه بیشــترین 
ــس  ــای لوک ــرای خودروه ــا، ب ــت نام ه ثب
ایــران خــودرو اســت و ایــن در حالــی اســت 
کــه مــردم در شــرایط نامطلوبــی از لحــاظ 
ــور  ــه ط ــد، ب ــر می برن ــه س ــادی ب اقتص
مثــال در فــروش یک ســاله، بیشــترین 
ــه خــودروی دناپــاس  ــوط ب متقاضــی مرب
اســت کــه ۲۲۸۰۲۱ نفــر ثبت نامــی را بــه 
خــود اختصــاص داده اســت و ایــن تعــداد 
ــان  ــوم کل متقاضی ــک س ــه ی ــک ب نزدی

ــت. ــودرو اس ــران خ ــاله ای ــام یکس ثبت ن
ــن موضــوع اســت  ــر ای ــب بیانگ ــن مطل ای
کــه مــردم بــه خــودرو دیگــر دیــد مصرفــی 
ندارنــد و آن را بــه عنــوان یــک کاالی 
ســرمایه ای بــه حســاب می آورنــد و از ایــن 
ــرای اینکــه ارزش پــول  ــد ب جهــت حاضرن
ــای  ــد، خودروه ــتر کنن ــود را بیش ــزد خ ن
بــا قیمــت باالتــر را انتخــاب کننــد. بعــد از 

 TU۵ دناپــاس نیــز بــه ترتیب پــژو پــارس
و پــژو ۲۰۷ قــرار دارنــد کــه تأییــد کننــده 

تحلیــل مذکــور اســت.
ــت  ــروزی اکثری ــدم پی ــات و ع ــن اتفاق ای
شــده  باعــث  قرعه کشــی ها،  در  مــردم 
ــن  ــنگینی در بی ــادی س ــو بی اعتم ــا ج ت
ــا،  ــده و آن ه ــا ش ــادی، حکم فرم ــردم ع م
ایــن اتفاقــات را ناشــی از انتخاب گزینشــی 
قلمــداد  قرعه کشــی ها  ایــن  در  افــراد 
ــا  ــت، ب ــوان گف ــه می ت ــد، درصورتی ک کنن
ــه  ــه نظــارت نهادهــای مربوطــه ب توجــه ب
ــی  ــاب گزینش ــی، انتخ ــد قرعه کش فرآین
ــه  به ســختی میســر می شــود کــه البتــه ب
ــوان  ــل، نمی ت ــفافیت کام ــدم ش ــل ع دلی
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــق داش ــر دقی اظهارنظ
ــرای  ــد اج ــر می رس ــه نظ ــائل، ب ــن مس ای
ایــن روش، تاکنــون اعتمــاد عمومــی مــردم 
را جلــب نکــرده و در عیــن حــال، چنیــن 

ــدارد. ــز در خــود ن ــی نی شــفافیت مطلوب

کاال،  بــورس  در  خــودرو  فــروش 
ــت  ــروج از وضعی ــرای خ ــکاری ب راه

ــود ــی موج بحران
بــه دلیــل آســیب های بی شــمار روش 
ــرای عرضــه خــودرو  ــی، پیشــنهادی ب فعل
ــورس کاال مطــرح شده اســت و طبــق  در ب
آن، اختــاف قیمــت کشف شــده در بــورس 
کاال و قیمــت مصــوب شــورای رقابــت، بــه 
عنــوان مالیــات اخــذ می گــردد. پیشــنهاد 
شــده کــه ایــن مالیــات از طــرق مختلــف 
ــش  ــا ضوابطــی خــاص در جهــت افزای و ب
ــی خــودرو  ــت و ایمن ــود کیفی ــد، بهب تولی
ــی  ــل عموم ــاوگان حمــل و نق و توســعه ن
ــه  ــع آن ب ــاً مناف اســتفاده شــده کــه نهایت

ــردم خواهــد رســید. م
ــورس  ــروش خــودرو در ب ــر پیشــنهاد ف اگ
ــع  ــا مناب ــوان ب ــردد، می ت ــق گ کاال محق
حاصــل از اختــاف قیمــت مصوب شــورای 
ــورس،  رقابــت و قیمــت کشــف شــده در ب
ــر  ــهیاتی در نظ ــازان تس ــرای خودروس ب
گرفــت تــا افزایــش تولیــد خــودرو صــورت 
گیــرد. بــا افزایــش تولیــد خــودرو، عرضــه 
و تقاضــا متعــادل شــده، هم چنیــن دســت 
خــودرو  بــازار  از  واســطه گران  و  دالالن 
قطــع گردیــده و مصــرف کننــده واقعــی به 

ــد رســید. ــر خواه خــودروی صف

آقانــوری  مریــم 
)خبرنگار(: 

ــان ۲۰  ــاکنین خیاب س
الزهــرا  متــری 
ــه  ــت ک ــال های اس س
در انتظــار یــک آســفالت مانــده انــد، حــاال 
ــخصی در  ــه ای ش ــاک قولنام ــود ام وج
مســیر معبــر، اجــازه انجــام عملیــات 
عمرانــی بــه شــهرداری در ایــن خیابــان را 
نمی دهــد! امیــد اســت بــا ورود دادســتانی 
بــه ایــن قضیــه شــاهد رفــع مشــکل 

شهروندان باشیم.
 خیابــان ۲۰ متــری الزهــرا واقــع در منطقه 
ــه  ــتن در نقش ــود قرارداش ــا وج ــری، ب اه
طــرح تفصیلــی شــهر فردیــس از گذشــته 
پیگیری هــای  علیرغــم  و  کنــون  تــا 
ســاکنان، حــدود ۳۰ ســال اســت کــه 
آســفالت نشــده و پیگیری هــای اخیــر 
خصــوص  ایــن  در  فــارس  خبرنــگار 
ــت. ــیده اس ــه نرس ــه نتیج ــوز ب ــز هن  نی

وجــود خــرده مالــکان قولنامــه ای، ملکــی 
کــه بــه صــورت غیرمجــاز در مســیر  معبــر 
ســاخته شــده و عجیب تــر آنکــه از طریــق 
کمیســیون مــاده ۱۰۰ شــهرداری کــرج و 
پرداخــت جریمه مجــوز گرفته، مدرســه ای 
کــه در مســیر معبر پیشــروی کــرده،  لزوم 
تعامــل بــا ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت 
امــام خمینــی)ره( بــه عنــوان مالــک ســند 
دارِ ملــک ورودی معبــر، از جمله مشــکاتی 
ــی و  ــات عمران ــرای عملی ــه اج ــت ک اس
ــری الزهــرا  ــان ۲۰ مت ــر خیاب احــداث معب
ــرده اســت. ــرای شــهرداری مشــکل ک  را ب

امــا نکتــه اینجاســت کــه آیــا قــرار اســت 
ــان  ــه همچن ــن منطق ــکل در ای ــن مش ای
الینحــل باقــی بمانــد و هیــچ راهــکار 
ــدارد؟ ــود ن ــام آن وج ــرای انج ــی ب  قانون

ــه ای از  ــکان قولنام ــرده مال ــری خ جلوگی
ورود تجهیــزات شــهرداری بــه خیابــان ۲۰ 
ــن فرشــاد، سرپرســت  ــری الزهــرا فرزی مت
ــل  ــل و نق ــی و حم ــور زیربنای ــت ام معاون
ــان  ــا بی ــس، ب ــهرداری فردی ــک ش و ترافی
اینکــه اجــرای عملیــات عمرانــی و احــداث 
معبــر در خیابــان ۲۰ متــری الزهــرا توجیه 

قانونــی نــدارد، گفــت: بــا توجه بــه بازدیدی 
ــود  ــد؛ وج ــام ش ــوق انج ــه ف ــه از منطق ک
ــیر  ــخصی در مس ــه ای ش ــاک قولنام ام
معبــر، اجــازه انجــام عملیــات عمرانــی بــه 
ــان را نمی دهــد.    شــهرداری در ایــن خیاب

شــهرداری  قانــون  طبــق  افــزود:  وی 
نمی توانــد نســبت بــه تملــک اراضــی 
ــد  ــدام کن ــند اق ــدون س ــه ای و ب قولنام
معبــر   ورودی  در  معارضــان  وجــود  و 
معبــر  مســیر  در  کــه  ملکــی  نیــز  و 
ســاخته شــده، مانــع از اقــدام قانونــی 
اســت. خیابــان  ایــن  در   شــهرداری 

معــاون شــهردار فردیــس گفت: شــهرداری 
هیــچ مشــکلی به لحــاظ اعتبــار،  تجهیزات 
و پیمانــکار بــرای اجــرای بهســازی در 
ــدارد؛ ضمــن اینکــه طــول  ــان ن ایــن خیاب
ــداث آن  ــت و اح ــاد نیس ــم زی ــیر ه مس
هزینــه هنگفتــی را بــه شــهرداری تحمیــل 
ــی موجــود  ــا مشــکات قانون ــد؛ ام نمی کن
ــاز  ــاخت و س ــی از س ــه ناش ــیر ک در مس
ــورت  ــه ص ــاک ب ــروش ام ــاز و ف غیرمج
قولنامــه ای اســت، امــکان رهاســازی و 
 اقــدام عمرانــی در ایــن معبــر را نمی دهــد. 

وی افــزود: تنها کاری که در شــرایط کنونی 
و بــرای کاهــش مشــکات شــهروندان 
ــام  ــوان انج ــان می  ت ــن خیاب ــاکن در ای س

ــت  ــا وضعی داد، پخــش تراشــه آســفالت ب
ــی  ــهرداری آمادگ ــه ش ــت ک ــود اس موج
بــه گفتــه  اگرچــه  دارد.   را  آن  انجــام 
ــر شــهرداری  ــال های اخی ــکاران، در س هم
ــفالت در  ــه آس ــش تراش ــرای پخ ــا ب باره
ایــن مســیر اقــدام کــرده امــا خــرده مالکان 
خودروهــای  ورود  و  عملیــات  انجــام  از 
ــد. ــت کردن ــیر ممانع ــه مس ــهرداری ب  ش

حســن ســعیدی باشســیز، ســخنگوی 
ــن  ــر  ای ــز ب ــس، نی ــهر فردی ــورای ش ش
نکتــه اشــاره کــرده بــود کــه خــرده 
مالــکان امــاک قولنامــه ای در ورودی 
مســیر، بــا جمــع شــدن در مقابــل خــودرو 
هــا و تجهیــزات شــهرداری، از هرگونــه 
ــفالت  ــه آس ــش تراش ــی پخ ــی حت اقدام
 در  خیابــان الزهــرا جلوگیــری مــی کننــد. 

امــا آیــا مــی تــوان بخاطــر ادعــای مالیکــت 
قولنامــه ای چنــد نفــر و بــی دقتــی آنهــا 
در خریــد ملکــی کــه حتــی در نقشــه 
اولیــه فردیــس نیــز  در مســیر معبــر قــرار 
ــی ســاکنان  ــوان از حــق قانون ــی ت دارد، م
بــرای داشــتن آســفالت  ایــن محــل، 
پوشــید؟ چشــم  و  کــرد  داری   خــود 

احــداث  باشــد؛  کار  انجــام  بــر  اراده 
 معبــر ۲۰ متــری الزهــرا آســان اســت

ــماعیلی  ــا اس ــوق، رض ــرات ف برخــاف نظ

ــورای  ــه ش ــأت رئیس ــو هی ــی، عض ذبیح
ــان ۲۰  فردیــس رهاســازی و احــداث خیاب
متــری الزهــرا  را اقدامــی ســهل الوصــول 
دانســته و در ایــن خصــوص گفــت: از 
ــی و  ــرح تفصیل ــته در ط ــال های گذش س
نقشــه شــهر، این قســمت بــه عنــوان معبر 
تعریــف شــده و وجــود امــاک قولنامــه ای  
در ورودی معبــر،  نمــی توانــد مانعــی برای 
ــی باشــد. متاســفانه  اجــرای طــرح تفصیل
مالــکان امــاک قولنامه ای در مســیر فوق،  
در زمــان خریــد دقــت نظر نداشــته و ملک 
 مربــوط بــه خیابــان را خریــداری کــرده اند.

بــرای  فردیــس  افــزود: شــهرداری  وی 
ــا  ــق ب ــه تواف ــط  ب ــر فق ــازی معب رهاس
ســتاد اجرایــی فرمــان  حضــرت امــام 
ــی و  ــک اصل ــوان مال ــه عن ــی)ره(  ب خمین
ــک   ــر و  تمل ــک ورودی معب ــند دار مل س
ملــک غیرمجــاز ســاخته شــده  در مســیر 
معبــر کــه پیــش از ایــن از شــهرداری کرج 
ــن  ــاز دارد. همچنی ــه، نی ــان کار گرفت پای
ــرورش  ــا آمــوزش و پ ــر توافقــی کــه ب بناب
ــی  ــل عــدم توانای ــه دلی ــه، ب صــورت گرفت
ــرورش، عقــب نشــینی  ــی آمــوزش و پ مال
مدرســه موجــود  در مســیر معبــر،  توســط 
 شــهرداری فردیــس  انجــام می شــود. 

ــه  ــی ک ــان اینکــه در صورت ــا بی ذبیحــی ب
اراده ای بــرای انجــام عملیــات عمرانــی 
الزهــرا  متــری   ۲۰ معبــر  احــداث  و 
وجــود داشــته باشــد، ایــن امــر  بــا 
ــه   ــس، ب ــرم فردی ــتان محت ــتور دادس دس
ــان  ــر نش ــت؛ خاط ــل اجراس ــی قاب راحت
ــد  ــی توان ــر  م ــن معب ــازی ای ــرد: رهاس ک
ــاکنان  ــاله س ــکل ۳۰ س ــع مش ــن رف ضم
ایــن خیابــان، بــه بــاز شــدن قفــل  
ــد. ــک کن ــری کم ــان اه ــی خیاب  ترافیک

بــا توجــه بــه شــروع بارش هــا و مشــکات 
ــم  ــل، امیدواری ــن مح ــاکنان ای ــده س عدی
بــا ورود دادســتان محتــرم عمومــی و 
انقــاب فردیــس بــه ایــن  موضــوع، پــس 
ــداث  ــر اح ــن معب ــال، ای ــدود ۳۰ س از ح
شــود کــه خوشــبختانه در ایــن خصــوص 
قــول مســاعدت از ســوی دادســتان محترم، 

ــد. داده ش

ریشــه های شــکل گیری عکاســی در ایــران بــه 
ــترس و  ــل دس ــا قاب ــرای م ــروز ب ــه ام ــکلی ک ش
ــر  ــل ب ــرن قب ــم ق ــش از نی ــه بی ــت ب ــش اس پژوه
ــف  ــا طی ــر ب ــه اخی ــه ده ــا، در س ــردد ام ــی گ م
گســترده ای از عکاســان مواجــه هســتیم. هرچنــد 
امــروزه ســاز و کار اقتصــاد عکاســی بــه ویــژه  
فتوژورنالیســم در جهــان دگرگــون شــده اســت 
وهماننــد گذشــته عکاســان از حمایــت آژانس هــا 
و خبرگــزاری هــا برخــوردار نیســتند دلیــل اصلــی 
مــی تــوان ورشســتگی بســیاری از ایــن آژانــس هــا 
ــود  ــان خ ــه دیگرازعکاس ــت ک ــا دانس ــانه ه و رس
ــم  ــر ه ــوی دیگ ــا از س ــد، ام ــی کنن ــتیبانی نم پش
بــا پیشــرفت گوشــی هــا وارتقــاء چــاپ آنالــوگ بــه 
دیجیتــال وثبــت تمــام لحظــات توســط شــخص یا 
یکــی از اعضــای خانــواده، افــراد دیگــر تمایلــی بــه 
عکســبرداری توســط عکاســان نداشــته و استقبال 
ــه  ــادگاری وچــاپ آن ب ــن عکــس هــای ی از گرفت
مــرور کــم شــده اســت، ضمــن اینکــه »عکاســان 
ــل و  ــا موبای ــه ب ــوند ک ــت می ش ــی یاف آزاد« فراوان
دوربیــن خــود بــه عکاســی و تولیــد ویدیــو پرداختــه 
و آثارشــان را در فضــای وب بــا قیمــت هــای 
ــه روز  ــن روی ــانند، ای ــی رس ــروش م ــه ف ــن ترب پایی
ــا اینکــه دیگــر  ــد بیشــتری پیــدا کــرد ت ــه روز رون ب
گرفتــن عکــس پرســنلی توســط پلیــس بــه اضافــه 
۱۰ و ثبــت احــوال انجــام مــی شــود، در تمــام ایــن 
دورانــی کــه اشــاره شــد متاســفانه بــه آرامــی از در 
آمدهــای روزانــه عکاســان کاســته شــد و بــه مــرور 
ــده ای  ــکات عدی ــار مش ــان را دچ ــف عکاس صن
ــرم  ــا نداشــتن مشــتری دســت و پنجــه ن کــرد و ب
مــی کردنــد، ولــی هیــچ دادرســی نبــود کــه صدای 
ایــن صنــف را بــه گــوش مســئوالن ومتولیــان امــر 
برســاند و اگرهم بود شــنیده نشــد و روز بــه روز این 
صنــف بــا مشــکات روبــرو مــی ســاخت، وصنــف 
عکاســان را دچــار رکــود و کاهــش درامــد در ایــن 
حــوزه شــدند امــا اینجــا بــود کــه همــت عکاســان 
یــاری کــرد وبــا کنــار آمــدن بــا یــک درآمــد انــدک 
ــه ســمت  ــازار عکاســی ب ــرای حفــظ نمــودن ازب ب
عکاســی و فیلــم بــرداری در مراســمات وجلســات 
کشــیده شــوند و بتواننــد چرخــه ی واحــد صنفــی 
ــا از  ــه کرون ــا اینک ــد ت ــت در آورن ــه حرک ــود را ب خ
ــه  ــه کل تخت ــن واحــد صنفــی ب راه رســید و بازارای
کــرد. وبایــد گفــت بــا توجــه بــه ایــن شــرایط 
صنــف عکاســان روزهــای ســختی را می گذراننــد 
ــه  ــور ب ــه داران مجب ــی از آتلی ــه برخ ــوری ک ــه ط ب
لغــو پروانــه فعالیــت ویــا عــدم تمدیــد پروانــه 
خــود، روی آوردن وخانه نشــین شــده اند. البتــه 
منکــر پــس ازشــیوع کرونــا صنــوف پرشــماری بــا 
مشــکل تعطیلــی ناخواســته یــا رکــود بــازار مواجــه 
شــدند، امــا عکاســان و فلیمبــرداران جــزو صنــف 
ــرای حضــور  ــه هایشــان ب ــد کــه برنام ــی بودن های
ــه  ــری ک ــد. قش ــو ش ــی لغ ــه کل ــا ب ــم ه در مراس
چرخیــدن چــرخ زندگــی اش وابســته بــه برگــزاری 
اجتماعــات اســت، کرونــا اولیــن و کاری تریــن 
ــاز  ــن نی ــه اجتماعــات وارد کردبنابرای ضربه هــا را ب
دارنــد کــه متولیــان امربــه جهــت حمایــت از یــن 
ــی  ــد ول ــر بگیرن ــی را در نظ ــت های ــراز معافی قش
ــن  ــی کــه درای خــاف انتظــار وخــاف وعــده های
ــای  ــانه ه ــور دررس ــئوالن کش ــط مس ــا توس روزه
ــی  ــام م ــد انج ــی دهن ــد م ــردم نوی ــرای م ــی ب مل
شــود کــه بعنــوان مثــال اگــر بــه همیــن فردیــس 
ــرم  ــهرداری محت ــش ش ــدی پی ــم چن ــاره کنی اش
اقــدام بــه ارســال برگــه ای مبلغــی از صنــوف 
جهــت عــوارض ســالیانه طلــب نمــوده اســت 
ــف  ــرای صن ــغ ب ــن مبل ــه پرداخــت کــرذن همی ک
ــد  ــت خواه ــل پرداخ ــر قاب ــکل وغی ــان مش عکاس
بودالبتــه در مراجعــات حضــوری عکاســان ویــا 
نشســبن پــای دردل ایــن عزیــزان مشــکاتی 
ــا  ــد کــه ب ــه خــود مــی بینن ــوی حرف ــادی را جل زی
وپیگــری  زیربــط  مســئوالن  وهمدلــی  همــت 
از  خیلــی  تــوان  مــی  صنــف  ایــن  مطالبــات 

ــود. ــل نم ــش روی را ح ــکات پی مش
البتــه در ایــن جــا بنــا نیســت تمــام تقصیرهــا را بــه 
ــته  ــا خواس ــدای ن ــا خ ــم وی ــت بیندازی ــردن دول گ
ــوش  ــد فرام ــا نبای ــم، ام ــر بگردی ــال مقص ــه دنب ب
کنیــم کــه خیلــی از کارهــا بــرای حمایــت از ایــن 
قشــر زحمــت کــش کــه مــی توانســت در همیــن 
شهرســتان فردیــس انجــام داد ولــی متاســفانه یــا 
تعلــل شــد ویــا اینکــه عــدم اطــاع رســانی درســت 
موجبــات ایــن بــی مهــری را بــرای ایــن قشــر 
ــم آورده  ــازان دوران را فراه ــره س ــد وخاط هنرمن
اســت کــه از متولیــان امــر انتظــار داریــم حمایــت 
هــا ورســیدگی در خصــوص مشــکات صنــف را 
بــرای آینــده حــل وفصــل نماینــد بــه امیــد آنــروز.
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تحلیل

میلیونهادالرارزوارداتممنوعه
کاالهای»بوش«ازکجاآمدهاست؟!

۴۲۰ کانتینــر لــوازم خانگــی برند»بــوش« بــه ارزش 
ــده و  ــت وارد ش ــان ممنوعی ــون دالر در زم ــا میلی ده ه
ــن ارز  ــا تامی ــا منش ــه ب ــی در رابط ــه های ــی گمان در حال
ایــن کاالهــا اعــم از ورود بــا ارز نیمــا، انتقــال بــدون ارز 
و البتــه ارز دولتــی وجــود دارد کــه هنــوز بانــک مرکــزی 
ــوع  ــن موض ــرده و ای ــه نک ــتنداتی ارائ ــاره مس ــن ب در ای
بیشــتر بــه شــائبه و فضــای غیــر شــفاف در ایــن رابطــه 

ــت. ــن زده اس دام
ــدای  ــنا، ابت ــل از ایس ــه نق ــاد ب ــور اقتص ــزارش ن ــه گ ب
ســال ۱۳۹۷ بــود کــه دولــت سیاســت ارزی خــود 
را تغییــر داد و بــا اعــام نــرخ ۴۲۰۰ تومــان بــرای 
واردات کاال هرگونــه نــرخ و تامیــن ارز از بــازار آزاد را 
جــرم اعــام کــرد، از ایــن رو واردات بــا تامیــن ارز ۴۲۰۰ 
ــه  ــه ب ــه در ادام ــت ک ــرار گرف ــتور کار ق ــی در دس تومان
ــود  ــه وج ــن رابط ــه در ای ــائلی ک ــا و مس ــل رانت ه دلی
داشــت بــه تدریــج بــه کاالهــای اساســی محــدود شــد 
ــا ممنوعیــت واردات صدهــا اقــام، چنــد مــاه بعــد  و ب
ــدازی رســمی ســامانه نیمــا تمامــی تامیــن ارز  ــا راه ان ب
واردات و عرضــه ارز صــادرات در ایــن ســامانه و تحــت 

ــت. ــرار گرف ــزی ق ــک مرک ــارت بان نظ
در شــرایطی حداقــل دو ســال از ممنوعیــت واردات 
گــروه)۴( از جملــه لــوازم خانگــی بــه دلیل مســائل ارزی 
و بــه نوعــی حمایــت از تولیــد داخــل مــی گــذرد کــه این 
روزهــا ماجــرای واردات ۴۲۰ کانتینــر لــوازم خانگــی 
برنــد بــوش حاشــیه ســاز شــده اســت؛ موضوعــی کــه 
از ابتــدای زمــان ثبــت ســفارش تــا صــدور رای دیــوان 
ــت و  ــان ممنوعی ــص در زم ــرای ترخی ــت اداری ب عدال
قــرار گرفتــن در آســتانه ترخیــص کاال ابهامــات زیــادی 
بــه همــراه دارد و اظهــارات متفــاوت و گاهــا متناقــض 
ــر  ــای غی ــن کاال، فض ــن ارز ای ــورد تامی ــژه در م ــه وی ب
ــی  ــت، زمان ــرده اس ــم ک ــرا حاک ــن ماج ــر ای ــفافی ب ش
کــه گمــرک واردات صدهــا کانتینــر لــوازم خانگــی 
ــه  ــید ک ــی نکش ــرح و طول ــی را مط ــا ارز نیمای ــوش ب ب
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت )صمــت( واردات ایــن 

ــی را رد کــرد. ــا ارز نیمای کاالهــا ب
ایــن حکایــت  از  توضیــح مســئوالن وزارت صمــت 
ــن کاالهــا  ــاز جهــت واردات ای داشــت کــه ارز مــورد نی
قبــل از ممنوعیــت و زمانــی بــوده کــه سیســتم ارز 
نیمایــی ایجــاد نشــده بــود؛ بنابرایــن مقرر شــده بخشــی 
ــق ارز متقاضــی  ــه از طری ــن محمول ــاز ای از ارز مــورد نی
و بخــش دیگــر از طریــق سیســتم بانکــی کــه همــان 
ــز  ــه نی ــه مربوط ــود. در دادنام ــن ش ــت تامی ارز آزاد اس

ــت. ــده اس ــته ش ــال ارز نوش ــدون انتق ــوان ب عن
امــا برخــی موضــوع تامیــن ارز بخشــی از ایــن کاالهــا 
ــی ارز دولتــی را هــم  ــه عبارت ــرخ ۴۲۰۰ تومــان و ب ــا ن ب
مطــرح کــرده انــد، ایــن در حالــی اســت کــه اگــر ثبــت 
ســفارش ایــن کاال قبــل از ممنوعیــت واردات صــورت 

گرفتــه اعــام نشــده چــه زمانــی بــوده اســت.
بایــد یــادآور شــد اعــام تامیــن ارز کاالهــا قبــل از 
ســامانه نیمــا صرفــا بــه معنــی عــدم تامیــن ارز بــا نــرخ 
ــرا  ــت، چ ــی نیس ــق ارز متقاض ــام از طری ــی و انج دولت
کــه قبــل از راه انــدازی رســمی ســامانه نیمــا هــم دولــت 
ــه در  ــی داد ک ــام م ــان انج ــا ارز ۴۲۰۰ توم واردات را ب
ادامــه آن را محــدود بــه کاالهــای اساســی کرده اســت.
در شــرایط موجــود و در حالــی واردات ۴۲۰ کانتینــر 
لــوازم خانگــی بــوش پــای مســئوالن در ســازمان های 
مختلــف اعــم از بانــک مرکــزی، وزارت صنعــت، معدن 
و تجــارت و گمــرک را بــه میــان مــی آورد کــه در موضوع 
ارزی، بایــد بانــک مرکــزی بــه عنــوان سیاســتگذار ارزی 
و مســئول مدیریــت جریــان ارزی و بــه ویــژه ارز واردات 
کاالهــا پاســخگو باشــد و اعــام کنــد چــه میــزان 
ــه  ــای ممنوع ــا دالر کااله ــون ه ــرای میلی ــن ارز ب تامی
ــر  ــت و اگ ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــه زمان ــوش و در چ ب
ارزی اختصــاص داده شــده بــر چــه اساســی بــرای 
ــده  ــام ش ــوده انج ــوع ب ــه واردات آن ممن ــی ک کاالهای
ــه  ــه گمان ــتندات ب ــه مس ــا ارائ ــال ب ــن ح ــت، در عی اس
ــا تامیــن ارز از محــل ارز دولتــی و  ــی هــا در رابطــه ب زن

نیمایــی پایــان دهــد.
بــه هــر حــال بانــک مرکــزی بارهــا بــر کنتــرل و 
حساســیت خــود برحفــظ منابــع ارزی و توزیــع صحیــح 
آن بــرای واردات تاکیــد داشــته و حتــی در جریــان 
مصوبــه اخیــر ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت 
بــرای ترخیــص فــوری میلیــون هــا تــن کاالی اساســی 
ــه  ــا نحــوه ترخیــص ب ــه نوعــی ب ــد ب ــه تولی ــواد اولی و م
دلیــل مســایل ارز موافقــت چندانــی نداشــت و از ســویی 
ــرای ترخیــص  ــت ب ــن مهل ــان تعیی ــی کــه جری در زمان
کاالهــای گــروه چهــار مطــرح بــود بانــک مرکــزی بــر 
تعییــن منشــأ ارز و ابعــاد آن تاکیــد داشــت و موانعــی در 
ــه  ــت اینکــه گفت ــن حال ــود، در ای ــن رابطــه مطــرح ب ای
شــود بــرای ترخیــص صدهــا کانتینــر کاالهــای بــوش 

ــوال دارد! ــای س ــه ج ــورت گرفت ــأ ارز ص ــد منش تایی
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دوهفتهنامه
اقتصادیواجتماعیاستانالبرز

دوهفتهانهم اجتماعی و اقتصادی

خبــر

ایســنا  از  نقــل  بــه  اقتصــاد  نــور  گــزارش  بــه 
مدیرعامــل شــرکت واحــد اتوبوســرانی تهــران بــا 
تأکیــد بــر اهمیــت و ضــرورت رعایــت هرچــه بیشــتر 
کــه شــاهد  در شــرایطی  بهداشــتی  پروتکلهــای 
ــه  ــافران توصی ــه مس ــتیم، ب ــا هس ــری کرون اوجگی
کــرد کــه در اتوبــوس عــاوه بــر اســتفاده ماســک، 
ــا تلفــن همــراه  ــا ب ــا دیگــران ی از صحبــت کــردن ب

خــودداری کننــد.
 محمــود ترفــع، صحبــت کــردن را یکــی از راههــای 
انتقــال ویــروس کرونــا از ســوی فــرد ناقــل بــه 
ــه  ــل، ب ــن دلی ــه همی ــزود: ب ــمرد و اف ــران برش دیگ
همــه مســافران اتوبــوس تأکیــد میکنیــم کــه ضمــن 
اســتفاده از ماســک در ایســتگاه و داخــل اتوبــوس، 
از گفتوگــو بــا ســایر مســافران بــه شــدت پرهیــز 

ــد ــت نکنن ــا تلفــن همــراه خــود صحب کــرده و ب
واحــد  شــرکت  عمومــی  روابــط  براعــام  بنــا 
از  دیگــری  بخــش  در  وی  تهــران،  اتوبوســرانی 
ــن  ــوه تأمی ــه نح ــام اینک ــا اع ــود ب ــای خ صحبته
نیازهــای حمــل و نقلــی هــر کانشــهر در دوران 
کرونــا بــه عوامــل متعــددی بســتگی دارد کــه از 
ــتقرار  ــردد، اس ــیرهای ت ــرایط مس ــوان ش ــه میت جمل
و  درمانــی  فرهنگــی،  تجــاری،  اداری،  مراکــز 
ــرد،  ــام ب ــاغل را ن ــایر مش ــی س ــتی و مکانیاب بهداش
ــدوده  ــم در مح ــن مه ــام ای ــرد: انج ــان ک خاطرنش
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــزرگ ب ــران ب ــانی ته سرویسرس
موجــود، برنامهریــزی شــده تــا جابجایی شــهروندان 
در خطــوط تنــدرو و فیــدر بــا اختــال مواجــه نشــده 
ــام  ــهولت انج ــرعت و س ــا س ــن، ب ــای ممک ــا ج و ت

ــود. ش

اگردراینمکانصحبتکنید
کرونامیگیرید

بــه گــزارش نــور اقتصــاد بــه نقــل از ایســنا دکتــر 
ــچ  ــون هی ــه تاکن ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــی قانع مصطف
واکســن ایرانــی مجــوز ورود بــه فــاز انســانی را نگرفتــه 
اســت، گفــت: اگــر کــد اخــاق هــم بگیرنــد تــا 
مجــوزی از ســازمان غــذا و دارو اخــذ نکننــد بــه عنــوان 
ــل  ــی حاص ــرفت زمان ــود؛ پیش ــی نمیش ــرفت تلق پیش
ــی  ــوز کار بالین ــذا و دارو مج ــازمان غ ــه س ــود ک میش
واکســن را صــادر کنــد. کــد اخــاق نیــز یکــی از 
ضرورتهــای صــدور مجــوز اســت و اگــر کمیتــه اخــاق 
کشــوری کــد و مجــوزی ندهــد، ســازمان غــذا و دارو 
هــم مجــوزی بــرای کارآزمایــی بالینــی صــادر نمیکنــد.
وی افــزود: تمــام واکســنها در مرحلــه پــره کلینیــکال 
ــد و امیــد میــرود حداقــل  ــا قبــل از بالینــی قــرار دارن ی
ــاز ۳  ــاه ۱۴۰۰ ف ــت م ــد در اردیبهش ــن بتوانن ۴ واکس

ــد. انســانی را آغــاز کنن
قانعــی دربــاره نحــوه فراخــوان و جــذب داوطلــب 
بــرای کارآزمایــی بالینــی انســانی واکســن، اظهــار 
ــادر  ــانی ص ــه انس ــرای مطالع ــوزی ب ــوز مج ــرد: هن ک
نشــده اســت؛ بنابرایــن بــرای فراخــوان داوطلبــان 
نیــز حرکتــی انجــام نشــده اســت. هــر شــرکتی پــروژه 
خــود را بــه ســازمان غــذا و دارو تحویــل میدهــد، 
اســتانداردی وجــود دارد کــه در فــاز اول تعــدادی 
انســان، در فــاز دوم تعــداد بیشــتر و در فــاز ســوم تعــداد 
انســان خیلــی بیشــتری مــورد مطالعــه قــرار میگیرنــد. 
هــر مرحلــه نیازمنــد اخــذ مجــوز از ســازمان غــذا و دارو 
اســت کــه هنــوز مجــوز مرحلــه اول انســانی هــم بــرای 

ــت. ــده اس ــادر نش ــنها ص ــک از واکس ــچ ی هی
وی دربــاره زمــان تقریبــی ایمنــی زایــی واکســن پــس 
از آغــاز مرحلــه کارآزمایــی بالینــی، تصریــح کــرد: 
از انجــام اولیــن تزریــق حداقــل یــک مــاه زمــان 
ــر  ــی واکســن مشــخص شــود. اگ ــا کارای الزم اســت ت
واکســنی بتوانــد مجــوز فــاز اول انســانی را در یــک مــاه 
آینــده دریافــت کنــد، یــک مــاه بعــد از آن نتیجــه فــاز 
ــاز  ــازه دارد ف ــس از آن اج ــود و پ ــخص میش اول مش
ــا  ــان دارد ت ــاه زم ــک م ــم ی ــه آنه ــد ک ــاز کن دوم را آغ
ــد،  ــاه بع ــک م ــن ی ــود، بنابرای ــخص ش ــش مش نتایج
ــه  ــم گرفت ــه تصمی ــر اینک ــود مگ ــرا میش ــوم اج ــاز س ف
شــود برخــی فازهــا طــی نشــود کــه در آن صــورت 

ــد. ــش مییاب ــرعت افزای س
وی دربــاره زمــان احتمالــی اجــرای فــاز اول کارآزمایــی 
بالینــی واکســن، گفــت: اگــر خیلــی خوشــبین باشــیم 
شــاید اواخــر آذرمــاه مجــوز کارآزمایــی بالینــی فــاز اول 

بــرای یکــی از ایــن واکســنها صــادر شــود.

خبر

احتمالتزریقگستردهواکسن
ایرانیکروناازمهر۱۴۰۰

دلیلافزایشقیمتهااززبان
وزیراقتصاد

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی علــت عمــده افزایــش 
افزایــش هزینه هــا  از  ناشــی  را  و قیمت هــا  تــورم 

ــل آن پرداخــت. ــه بررســی عل دانســت و ب
ــار  ــی اظه ــه تلویزیون ــک برنام ــند در ی ــاد دژپس فره
کــرد: در هفــت ماهــه اول ســال گذشــته ۲۷ هــزار 
امــا  کردیــم  اســتفاده  تنخــواه  منابــع  از  میلیــارد 
ــم.  ــتفاده کردی ــان اس ــارد توم ــزار میلی ــال ۱۲ ه امس
ــه  ــتقیم ب ــه مس ــق مراجع ــی از طری ــن مال روش تامی
ــوده کــه  ــارد تومــان ب مــردم معــادل ۱۱۷ هــزار میلی
۹۰ هــزار میلیــارد تومــان آن از فــروش اوراق خزانــه 
ــه ای  ــه گون ــون ب ــور تاکن ــه کش ــت.  بودج ــوده اس ب
ــی  ــدارها و اخطارهای ــه هش ــت  ک ــده اس ــت ش مدیری
نــداد.   نتیجــه  می شــد،  زده  ایــن  از  پیــش  کــه 
همچنیــن، در هفــت ماهــه امســال ۳.۸ میلیــارد دالر 

ــت. ــده اس ــب ش ــی جل ــذاری خارج ــرمایه گ س
در  افــزود:  تــورم،  افزایــش  دلیــل  دربــاره  وی 
ــی  ــل متفاوت ــورم عل ــش ت ــف افزای ــای مختل دوره ه
داشــته اســت. علــت عمــده را بایــد ناشــی از افزایــش 
هزینــه دانســت. ۷۰ تــا ۸۵ درصــد واردات مربــوط بــه 
ــه  ــت ک ــوده اس ــه ب ــواد اولی ــطه ای، م ــای واس کااله
ــش  ــر از افزای ــل کاالهــا متاث ــن قبی ــی قیمــت ای وقت
قیمــت ارز افزایــش می یابــد ایــن افزایــش در پروســه 
ــده را  ــد ش ــای تولی ــت کااله ــیند و قیم ــد می نش تولی
ــاد  ــودن اقتص ــزه ب ــل دالری ــه دلی ــه ب ــاد می کندک زی
ایــران متاثــر از آن قیمــت کاالهــا نیــز افزایــش 

می یابــد.  

ــی  ــعه مل ــدوق توس ــد از صن ــون ۴ درص تاکن
برداشــت داشــته ایم

وزیــر اقتصــاد ادامــه داد: فاصلــه گرفتــن از دالریــزه 
بــودن اقتصــاد ایــران منــوط بــه توســعه شــرکت های 
دانــش بنیــان و ایفــای نقــش محــوری آن هــا در 
بــرای  مــا  برنامه هــای  از  یکــی  اســت.  اقتصــاد 
بهبــود فضــای کســب وکار اســت  تولیــد  جهــش 
بــا اقداماتــی کــه در زمینــه کاهــش زمــان ثبــت 
شــرکت ها انجــام داده ایــم اکنــون فــردی را داشــتیم 
کــه در عــرض ۲۰ دقیقــه شــرکت خــود را ثبــت کــرده 

ــت. اس
از صنــدوق  برداشــت  اینکــه  اعــام  بــا  دژپســند 
توســعه ملــی تاکنــون ۴ درصــد بــوده اســت، گفــت: 
ــا کمبــود تقاضــا مواجــه  ــا بنگاه هــا ب در شــرایط کرون
هســتند کــه کمــک بانک هــا بــه آن هــا بــرای تامیــن 
ــد،  ــک نکنن ــا کم ــر بانک ه ــاطی دارد و اگ ــر انبس اث
ــود  ــرات خ ــر تاثی ــن ام ــه ای ــد ک ــت می کن ــد اف تولی
ــال  ــت. در س ــد گذاش ــی خواه ــزان نقدینگ ــر می را ب
گذشــته ۲۶۰ هــزار میلیــارد تومــان از بــورس تامیــن 
مالــی کردیــم کــه در شــش ماهــه اول امســال ۳۲۰ 
ــا  ــی ت ــت. نقدینگ ــورت گرف ــی ص ــن مال ــزار تامی ه
ــه  ــد درحالیک ــرل ش ــت کنت ــکان داش ــه ام ــی ک جای
گفته هایــی مبنــی بــر ابرتــورم مطــرح بــود، ایــن 

ــداد. ــاق رخ ن اتف

در  میلیــاردی  هــزار   ۶ ســازی  خصوصــی 
گذشــته ســال 

ــای بدهــکار  ــه معن ــه ب ــزود: فــروش اوراق خزان وی اف
درآمــد  زیــرا  نیســت؛  بعــدی  دولت هــای  کــردن 
ــر بنایــی و مــواردی چــون  ناشــی از آن صــرف امــور زی
آمــوزش و پــرورش، آمــوزش عالــی، حراســت از مرزهــا 
ــاح  ــت و جن ــک دول ــا ی ــی ب ــه ارتباط ــود ک و ... می ش
خــاص نــدارد. ضمــن اینکــه تــا کنــون نــه تنهــا حتــی 
فروختــه  اوراق  قانونــی،  مجــوز  بــدون  ریــال  یــک 
ــق  ــه تعوی ــک روز ب ــه ی ــت اوراق خزان ــده و بازپرداخ نش
نیفتــاده اســت. ســال گذشــته ۶ هــزار میلیــارد تومــان 
خصوصــی انجــام دادیــم کــه در شــش ماهــه اول 
ســالجاری معــادل ۳۲ هــزار میلیــارد تومــان درآمدزایــی 

از طریــق واگــذاری دارایی هــا داشــته ایم.
ــه  ــران ب ــاد ای ــرایط اقتص ــه داد: ش ــاد ادام ــر اقتص وزی
ــاب  ــرمایه اجتن ــازار س ــه ب ــه ب ــه توج ــت ک ــه ای اس گون
بایــد بــه دور  بــازار ســرمایه  ناپذیــر اســت. تحلیــل 
از حواشــی سیاســی باشــد و همــه انــواع بازارهــای 
ــته  ــی داش ــش بخش ــط آرام ــد محی ــور بای ــرمایه مح س
ــگ  ــا فرهن ــه ب ــگ مقابل ــرمایه فرهن ــازار س ــند. ب باش
نفتــی اســت. دولــت بــه حمایــت و تقویــت از بــازار 
ســرمایه همیشــه نیــاز دارد. متغیــر غالــب و علــت تــام 
بــرای بــازار ســرمایه نداریــم و اعتمــاد بــه ایــن بــازار دارد 

کــم کــم برمی گــردد.
ســازمان  می شــود  گفتــه  اینکــه  افــزود:  دژپســند 
بــورس بــر وضعیــت بــازار ســرمایه نظــارت نمی کنــد مــا 
بســیاری از اخبــار را رســانه ای نمی کنیــم کــه بســیاری 
ــا  ــای ۵۰ ت ــی جریمه ه ــدند و برخ ــزل ش ــران ع از مدی
۶۰ میلیونــی پرداخــت کردنــد. اوراق تبعــی حمایــت 

ــت. ــهامدار اس ــع از س قاط

نسخه »فعال خانه نخرید«
 برای تسکین گرانـی مسکـن

ــی  ــرایط کنون ــان اقتصــادی در ش کارشناس
بــازار مســکن، نــه تحلیلــی از وضعیــت بــازار 
ــنهاد  ــه پیش ــد و ن ــی دارن ــای آت ــاه ه در م
خریــد مســکن چــه بــا قصــد خرید ســرمایه 

ای و چــه مصرفــی را مطــرح مــی کننــد.
بــه گــزارش نــور اقتصــاد بــه نقــل از مهــر  
محمــد اســامی وزیــر راه و شهرســازی تــا 
ــای  ــت و در مصاحبه ه ــد نوب ــون در چن کن
ــه نخریــد،  ــا پیشــنهاد فعــًا خان مختلــف ب
متقاضیــان خریــد مســکن را بــه دســت نگه 
ــه  ــازار توصی ــن ب ــه ای ــرای ورود ب داشــتن ب
ــدان  ــاید چن ــه ش ــه ای ک ــرد؛ توصی می ک
مؤثــر نبــود و اگــر فــردی در تیرمــاه ســال 
گذشــته کــه میانگیــن قیمــت مســکن، ۱۳ 
میلیــون تومــان در هــر مــاه بــود، توجهــی 
بــه اظهــار نظــر وزیــر راه و شهرســازی 
ــود را  ــر خ ــورد نظ ــکن م ــرد و مس نمی ک
خریــداری کــرده بــود، در حــال حاضــر 
ــران  ــکن در ته ــت مس ــن قیم ــه میانگی ک
بــه متــری ۲۵ میلیــون تومــان رســیده، بــا 
بازدهــی بیــش از ۹۰ درصــدی در ســرمایه 

ــد. ــه می ش ــذاری مواج گ

ــدن  ــه نخری ــر راه ب ــای وزی توصیه ه
ــد ــق از آب درنیام ــکن، دقی مس

بــا ایــن حــال در مهــر مــاه امســال نیــز وزیر 
راه و شهرســازی در گفــت وگویــی رادیویــی 
دربــاره آخرین وضعیــت پیشــنهاد وزارت راه 
و شهرســازی بــه بانــک مرکــزی در خصوص 
افزایــش ســقف تســهیات خریــد مســکن، 
ــیدیم  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــت: ب ــار داش اظه
کــه فعــًا تــا دســتیابی بــه ثبــات در بــازار 
مســکن و رســیدن بــه قیمت هــای واقعــی، 
از انجــام اقدامــات »تــورم زا« خــودداری 

کنیــم.
و  راه  وزیــر  نظــر  اظهــار  ایــن  شــاید 
شهرســازی را بتــوان بــه عنــوان چهارمیــن 
توصیــه ضمنــی وی بــه عــدم ورود ســرمایه 
ــرد؛  ــر ک ــکن تعبی ــازار مس ــه ب ــذاران ب گ
ــا  ــه وی ب ــن توصی ــوان آن را اولی ــا می ت ام
نگاهــی کارشناســانه تر دانســت؛ اتفاقــی کــه 
ــان  ــیاری از کارشناس ــر بس ــال حاض در ح
بــازار مســکن نیــز بــر آن صحــه می گذارنــد 
و بــه متقاضیــان توصیــه می کننــد کــه 
ــر  ــذار ب ــات اثرگ ــدن التهاب ــال خوابی احتم
ــازار مســکن در ماه هــای پیــش رو وجــود  ب

دارد.

ــر  ــد ب ــه ح ــا چ ــوازی ت ــای م بازاره
ــد؟ ــکن اثرگذارن ــازار مس ب

ــتر  ــداز بیش ــم ان ــه چش ــوص ک ــه خص ب
کارشناســان اقتصــادی، ادامــه دار بــودن 
ــوازی و  ــای م ــار بازاره ــش فش ــبی کاه نس
ــاً ارز و  ــکن خصوص ــازار مس ــر ب ــذار ب اثرگ

ــت. ــی اس ــاه آت ــد م ــکه در چن س

مقایســه رشــد ماهانــه بــازار مســکن 
ــته ــاری و گذش ــال های ج در س

اگرچــه در ســال جــاری رشــد ماهانــه 
قیمــت مســکن هرگــز متوقــف نشــد و 
ــهریور  ــه ش ــبت ب ــاه نس ــر م ــی در مه حت
مــاه امســال بزرگتریــن رشــد ماهانــه قیمت 
مســکن بــا ۱۰ درصــد افزایــش رخ داد، امــا 
در ســال گذشــته رشــد ماهانــه قیمــت 
مســکن در ۵ ماهــه میانــی ســال متوقــف و 
در دو مــاه متوالــی مهــر و آبــان نســبت بــه 
ماه هــای قبــل از آن شــاهد کاهــش قیمــت 

مســکن هــم بودیــم؛ اتفاقــی کــه بــا ثبــات 
قیمــت ارز در آن مقطــع همــراه شــده بــود 
ــات  ــودن ثب ــذار ب ــده اثرگ ــان دهن ــه نش ک
ــازار مســکن  بازارهــای مــوازی در تثبیــت ب

اســت.
حــال کــه بــه نظــر می رســد ترکیــدن 
ــای  ــکه در روزه ــای ارز و س ــاب بازاره حب
اخیــر، هیجانــی و مقطعــی نبــوده و احتمال 
ــازار  ــداوم آن وجــود دارد، ممکــن اســت ب ت
ــرعت  ــا س ــازار ب ــاً ب ــه ذات ــز ک ــکن نی مس
اثرپذیــری کندتــری نســبت به دیگــر بازارها 
باشــد، در ماه هــای پیــش رو بــا ثبــات 
ــی بعضــاً  ــا حت ــش قیمــت( ی ــف افزای )توق
کاهــش انــدک ماهانــه قیمــت نیــز مواجــه 
شــود. اگرچــه پدیــده »چســبندگی قیمــت 
در بــازار مســکن« اجــازه نمی دهــد تــا 
ــازار، دقیقــاً  ایــن کاهــش قیمــت در ایــن ب
تناظــر یــک بــه یــک بــا کاهــش قیمــت در 
بازارهــای مــوازی، در بــازار مســکن نیــز رخ 

ــد. ده

ــًا  ــکن: فع ــاد مس ــناس اقتص کارش
بــرای خریــد خانــه دســت نگــه دارید

فرهــاد بیضایــی کارشــناس اقتصــاد مســکن 
ــاره  ــر درب ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــت وگ در گف
ــی  ــای آت ــازار در ماه ه ــن ب ــداز ای ــم ان چش
ــه اتفاقــات سیاســی، اقتصــادی  ــا توجــه ب ب
ــداوم  ــاً ت ــر و خصوص ــی اخی ــن الملل و بی
ــد روز  ــکه در چن ــت ارز و س ــش قیم کاه
گذشــته، اظهــار داشــت: برعکــس بازارهــای 
دیگــر همچــون خــودرو، ارز، ســکه و طــا 
ــات  ــی از اتفاق ــری آن ــه اثرپذی ــهام ک و س
ــش  ــا افزای ــش ی ــود در کاه ــی خ پیرامون
ارزش ایــن بازارهــا شــاهد هســتیم، در بــازار 
ــده ای را  ــن پدی ــتغات چنی ــاک و مس ام

شــاهد نیســتیم.

از دیگــر تفاوت هــای بــازار مســکن بــا 
ــد  ــر کن ــاوه ب ــوازی ع ــای م ــر بازاره دیگ
بــودن اثرپذیــری ایــن بــازار از اتفاقــات 
ــه  ــت؛ ب ــودن آن اس ــی ب ــی، تدریج پیرامون
ــا  ــرخ ارز ی ــت ن ــن اس ــر ممک ــارت دیگ عب
ــبانه روز  ــک ش ــان در ی ــا ناگه ــکه و ط س
افزایــش یــا کاهــش ســنگین داشــته باشــد؛ 
امــا کمتــر شــاهد آن بوده ایــم کــه قیمــت 
مســکن بــا ایــن ســرعت و بــه طــور ناگهانی 
تغییــر کنــد؛ البتــه در یکــی دو مقطــع کــه 
ــف  ــد توق ــاعه مانن ــق الس ــات خل تصمیم
ــاهد  ــران رخ داد، ش ــم در ته ــروش تراک ف
افزایــش قیمــت ناگهانــی و شــبانه مســکن 
ــت  ــاق، سیاس ــن اتف ــل ای ــه دلی ــم ک بودی
گذاری هــای اشــتباه از ســوی نهادهــای 
ــش  ــه کاه ــا اینک ــود؛ ام ــر ب ــم گی تصمی
ــا  ــود ت ــبب ش ــک روز س ــنگین ارز در ی س
قیمــت مســکن نیــز بافاصلــه ظــرف چنــد 
روز افــت کنــد، اتفــاق دور از دسترســی 

ــت. اس

ــازار  ــی ب ــردش نقدینگ ــرعت گ س
ــت ــایر بازارهاس ــر از س ــکن کمت مس

ــن  ــت ارز ممک ــاب قیم ــه داد: حب وی ادام
ــاق  ــد روز اتف ــا چن ــک ی ــرف ی ــت ظ اس
ــازار  ــاب از ب ــدن حب ــارج ش ــا خ ــد؛ ام بیفت
مســکن ممکــن اســت چنــد مــاه بــه طــول 
بینجامــد؛ علــت ایــن اســت کــه ســرعت )نه 
حجــم( گــردش نقدینگــی در بــازار اماک و 
مســتغات پاییــن اســت؛ بــه خصــوص کــه 
ــال  ــه در دو س ــی ک ــش قیمت های ــا افزای ب
ــد بســیاری از  ــدرت خری ــر داشــتیم، ق اخی
متقاضیــان خریــد مســکن اعم از ســرمایه ای 
و مصرفــی کاهــش یافــت کــه درنتیجــه از 
ــه شــدت  ــازار مســکن ب ــداد بازیگــران ب تع

کــم شــد.

شــفافیت مرزبنــدی خریــد مصرفی و 
ســرمایه ای بــه هــم ریخــت

ــوان  ــر نمی ت ــه دیگ ــان اینک ــا بی ــی ب بیضای
خریدهــای  میــان  شــفافی  مرزبنــدی 
ســرمایه ای و مصرفــی در بــازار مســکن 
ــه دلیــل  داشــت، گفــت: در حــال حاضــر ب
افزایــش شــدید قیمــت مســکن، هــر فــرد 
یــا خانــواری کــه مســکن جدیــدی را 
خریــداری می کنــد، حتــی در صورتــی 
کــه بخواهــد در آن ســاکن هــم بشــود، بــاز 
هــم بــا قصــد جلوگیــری از کاهــش بیشــتر 
قــدرت خریــد خــود تبدیــل نقدینگــی اش 
بــه ســرمایه قابــل اتــکا، بــه ایــن بــازار ورود 

ــت. ــرده اس ک
پژوهشــگر اقتصــاد مســکن یــادآور شــد: در 
کوتــاه مــدت قابــل پیــش بینــی نیســت که 
چــه آینــده ای در انتظــار بازار مســکن وجود 
ــازار مســکن وجــود  دارد؛ ایــن قابلیــت در ب
دارد کــه منتظــر تثبیــت اتفاقــات پیرامونــی 
بمانــد و ســپس واکنــش نشــان دهــد؛ هــر 
ــازار  چنــد کــه انتظــارات تورمــی در ایــن ب
اثرگــذار اســت امــا نرخ هــا احساســی تغییــر 

نمی کنــد.
وی بــا رد ایــن ادعــا کــه چســبندگی قیمت 
ــا ثابــت مانــدن  مســکن اجــازه نمی دهــد ت
ــش  ــبب کاه ــرخ ارز، س ــی ن ــد کاهش رون
قیمــت مســکن شــود، افــزود: دولــت بایــد 
ــات در  ــذاری، ثب ــرمایه گ ــوزه س ــرای ح ب
ــاالن  ــا فع ــد ت ــزی کن ــه ری ــا را برنام بازاره
ــی  ــش بین ــد پی ــف بتوانن ــای مختل بازاره
ــته  ــا داش ــن بازاره ــده ای ــری از آین دقیق ت

باشــند.

افزایــش 10 درصــدی متوســط قیمــت 
مســکن نتیجــه افــت ســنگین بــورس بود

ــم  ــه بخری ــا خان ــه آی ــاره اینک ــی درب بیضای
 ۳ در  گفــت:  داریــم،  نگــه  دســت  یــا 
ــازار  ــزش ب ــاز ری ــه شــاهد آغ ــر ک ــاه اخی م
ســهام و افزایــش ناگهانــی نــرخ ارز بودیــم، 
ــت و  ــر پذیرف ــع اث ــز بالتب ــازار مســکن نی ب
درنتیجــه در مهــر مــاه افزایــش ۱۰ درصدی 
قیمــت مســکن نســبت بــه مــاه قبــل از آن 
ــه  ــوان ب ــرایطی نمی ت ــن ش رخ داد؛ در چنی
مــردم توصیــه کــرد تــا فعالیــت اقتصــادی 
ــند.  ــته باش ــکن داش ــد مس ــه خری از جمل
ــک هــم پوشــانی  ــه ی ــا ب ــدم قیمت ه معتق

ــد. ــات برس و ثب

ــه  ــرای ورود ب ــبی ب ــان مناس االن زم
ــت ــکن نیس ــازار مس ب

وی دربــاره اینکــه ثبــات قیمــت مســکن در 
ــرد:  ــح ک ــد، تصری ــی رخ می ده ــه زمان چ
وقتــی قیمــت ارز در ســال گذشــته در نــرخ 
۱۷ تــا ۱۸ هــزار تومــان بــرای ماه هــای 
متوالــی در ســال گذشــته بــه ثبــات رســید، 
متوســط قیمــت مســکن نیــز در چنــد مــاه 
ــان  ــه نش ــد ک ــت مان ــته ثاب ــال گذش از س
می دهــد اگــر بــار دیگــر نــرخ ارز بتوانــد در 
نــرخ قابــل قبولــی تثبیــت شــود، ســپس بــا 
فاصلــه ای چنــد ماهــه شــاهد بــروز تثبیــت 
ــود؛  ــم ب ــکن خواهی ــازار مس ــا در ب قیمت ه
ــه  ــت ک ــده اس ــخت و پیچی ــی س ــا خیل ام
زمــان ایجــاد ثبــات در بــازار مســکن را 
پیــش بینــی کــرد ولــی بــه طــور کلــی فعًا 
زمــان مناســبی بــرای ورود بــه بازار مســکن 

نیســت.

رشد ماهانه قیمت مسکن هرگز متوقف نشد و 
حتی در مهر ماه نسبت به شهریور ماه امسال 

بزرگترین رشد ماهانه قیمت مسکن با
 ۱۰ درصد افزایش رخ داد...

نیمهدومآبــانماه99
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مجتبی قاسمی گفت: 

    مصاحبــه از پرهام 
پرویزی   

   اشــاره:       شهرستان 
فردیس از زمان جدایی 
با مشــکات  کــرج 
فراوانی روبرو شده که 
یکی از نمونه های بارز آن پروژه های عمرانی 
نیمه تمام ومحقق نشــده، توسط مدیریت 
شهری فردیس است که می توان به یکی از 
قابل توجه ترین مشکات  فردیس یعنی  بار 

ترافیکی سنگین آن اشاره کرد.
هرچند ســاکنین چندین شــهر اطراف 
فردیس برای عبور و مرور به کرج  وتهران 
مجبورند از شــریان های اصلی فردیس 
اســتفاده کنند که این موضوع را به وضوح 
می توان در بلوار سپهبد شهید سلیمانی یا 

همان جاده مارد مشاهده نمود.
با توجه به نارضایتی همشــهریان از این 
موضوع این تکلیف را برخود مهم دانستیم 
که گفتگویــی با مجتبی قاســمی رئیس 
شورای اسامی شهرستان فردیس داشته 
باشیم و از پروژه های انجام شده واقدامات 

در حال اجرا، باخبر باشیم.
مجتبی قاسمی رئیس شــورای اسامی 
شهرستان فردیس در خصوص دلیل تحقق 
نیافتن پروژه های عمرانی گفت: تعدادی  از 
پروژه های عمرانی در حال پیگیری هستند 
که باند راه ها و زیر ســاخت های شهری در 

راس آنها قرار دارند.
قاسمی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین 
مباحــث در کاهــش ترافیــک ایجاد 

ی  بنــد کمر و بر معا
فردیس اســت افزود: 
این کمربنــد از اتوبان 
فهمیده  شهید  همت، 
و شــهید لشــگری، 
بلوار  فتــح،  بزرگراه 
کشــتارگاه همچنین 
بلواردادگستری وبلوار 
بیات شرق وغرب ودر 
نهایت بلــوار آیت ا...
هاشــمی رفستجانی 
بطــور  )خوشــنام( 
رینــگ کامل فردیس 
را به استان تهران وشهرهای همجواربه هم 
دیگر متصل می کنــد ودر کاهش ترافیک 
بین شهری فردیس تاثیر به سزایی خواهد 
داشــت که فاز اول و دوم آن در حال اجرا 

است .
قاســمی افزود: دومین اولویت مدیریت 
شهری زیرگذر شیخ آباد است که توافقنامه 
3جانبه بین شهرداری کرج، فردیس واداره 
کل راه آهن بسته شده و طی جلسات بعمل 
آمده در آینده نزدیک به مرحله ی عملیات 

اجرایی خواهد رسید.
  وی در ادامه تصریح کرد: سومین اولویت 
مدیریت شــهری فردیــس تکمیل بلوار 
شهدای اقتدار اســت که به موازات جاده 
سپهبد شهید قاسم ســلیمانی از زندان 
کچویی به قلعه فرامرزی متصل خواهد شد 
که می تواند بار ترافیکی شــمال به جنوب 
وبلعکس را کاهش داده وهمچنین نقش به 
سزایی در آبادانی شهرها ویا شهرك های 

اقماری فردیس ایفا کند.
مجتبی قاســمی با بیان اینکه؛ باندراهایی 
که برای سبک ســازی ترافیک فردیس 
در نظرگرفتــه شــده می توان بــه بلوار 
بهاران)کانال(که از سمت غرب به مشکین 
دشت وشهر جدید اندیشه به جاده چیتگر 
را بهم متصل خواهد ساخت اشاره کرد ودر 
ادامه افزئد: بلوارشهید منتظر مقدم)بلوار 
مپنا( از جاده سپهبد شــهید حاج قاسم 
ســلیمانی به بلوار شــهید کلهر)جاده 
شــهریار( و تهران متصل خواهد شد که 

البته برای ساخت این بلوار در طول مسیر با 
احداث فضای سبز استراحتگاه ومحل بازی 
کودکان وهمچنین مســیرهای دوچرخه 
سواری در نظر گرفته شده است که می تواند 
یکی از زیباترین بلوارهای اســتان البرز به 

شمار آید.
مجتبی قاسمی در پاســخ این سوال که با 
توجه به نزدیک بودن پایان شورای پنجم 
چه میزان از پروژهای یاد شده به مرحله ی 
بهربرداری می رسد گفت: مدیریت شهری 
و شــورای فردیس تمام سعی و تاش خود 
را برای انجام واجرای پروژهای مذکور قطعا 
به کار خواهد گرفت اما به صورت یقین می 
توان گفت که  بلوار کشتارگاه، بهاران و بلوار 
شهدای اقتدار تا قبل از اتمام همکاری شورا 

ی پنجم به پایان خواهد رسید. 
مجتبی قاســمی درادامه سخنان خود به 
نهضت آســفالت ریزی فردیس اشاره کرد 
و افزود: الحمدااهلل در در طی شش ماه اول  
سال 97 هشت تن آســفالت در 54 کوچه 
و خیابان به معادل 21 هزار متر مربع که در 
فردیس خاکی بودند آســفالت ریزی شده 
است واین نهضت در شــش ماه اول سال 
99نیز بایک رشد قابل توجهی به  52 هزار 
تن آسفالت رسیدیم که این میزان در سایه 
ی تحریم ها و تورم ایجاد شــده در داخل 
کشور می تواند شاخض بسیار خوبی برای 
اجرای طرح نهضت آسفالت ریزی در شهر 

فردیس باشد که رشد خیلی خوبی  داشته 
است.

رئیس شورای اسامی شهرستان فردیس 
در خصوص پیگیری وحل مشکات شهرك 
ناز گفت:  شــهرك ناز به دلیل عدم انجام  
تعهدات سازنده براساس قوانین وبخشنامه 
های مندرج در شورا و شهرداری؛ شهرداری 
اجازه انجــام هیچگونه مبلــغ بودجه ویا 
اعتباری را برای انجام پــروژه عمرانی در 
سطح این  منطقه نداشته است، بنابراین با 
توجه به جمیع جهات  و شرایط  و مشکات 
حال حاضر با پیگیری ها فــروان و ایجاد 
راهکارها ی قانونی توسط شورا  توانستیم 
مبلغ شش میلیارد و چهارصد میلیون تومان 
در ردیف های بودجه ای برای این شهرك در 
نظر بگیریم که زیر ســازی وجداول سازی 
آسفالت کل شــهرك وهمجنین احداث 
فرهنگسرای شهروند، بهسازی سطح معابر 
واحداث بوستان در شــهرك انجام گرفت 
ودر حال حاضر مشــکات شهرك ناز حل 
شده است تا جایی که هیچ خیابان خاکی در 

شهرك وجود ندارد.
مجتبی قاســمی درخصــوص عملکرد 
مدیریت شــهری در مناطق کم برخوردار 
نظیر پیک اهری اســکویی شــهرك 110 
وحــدت و ... مثبت ارزیابی کــرد و گفت: 
بعضی از این مناطق فاقــد امکانات اولیه 
نظیر آسفالت و پارك بودند. ولی امروزه با 

اهتمام مدیریت شهری این کمیت ها از بین 
رفته واین مناطق هم در زمینه های آبادانی 
نظیر آسفالت ســطح خیابانها وهمچنین 
معابرســازی در ســطح منطقه وساخت 
بوستان پیشرفت قابل توجهی داشته است.

مجتبی قاسمی در پاســخ به این سئوال؛ 
آنطوری از بدنه مدیریت شهری پیداست 
ظاهرا مناقشات شورا و شهرداری فردیس 
کمرنگ شده ویا اینکه این موارد حل فصل 
گردیده مــی توان این تقییــر را به خاطر 
فشارها ی مســئوالن باال دستی دانست 
یا اینکه شــورا به این نتیجه رسیده است 
بایستی امورات شهری را با تعامل پیش برد؛ 
گفت : با توجه به قانون اساسی نمایندگان 
شورای اســامی از ارکان تصمیم گیری و 
اداره امورهستند و دستگاه های حکومتی 
می بایست به تصمیمات آنها ارج نهند، نه 
اینکه تصمیمات آنها را محدود نمایند! اما با 
نهایت تاسف در شهرما تا حدودی به شورا 
کم لطفی شده  که پیامدی های خطرناکی 
مانند عقیده ی بی نیاز بودن شهر به شورا  
و یا حتی تفکری چون جوشــکاری درب 
شورا را برای برخی ها به وجود آورده است. 
این عقیده تعداد محدودی از اقراد است که 
هنوز به معنی کامل دمو کراسی نرسیده ا ند 
و شورا از قدرت اختیارات آنها کاسته است 
و یا اینکه جوالن بی مهابایشــان را مختل 

نموده است.
وی افزود : یکی دیگراز عوامل جلوگیری از 
رشد شوراها دخالت عوامل بیرونی است. 
افرادی کــه دائما در حال ســنگ اندازی 
هستند وتمایل دارند شــورا را به سمت 

فرمایشی بکشانند تا سفارشات خود را 
در شورا به نحو دلخواه انجام پذیرد 

و این نامایمتی هــا موجبات 
چوب الی چرخ گذاشــتن 

نمایندگان پارلمان شهری 
همین  ساخت.  فراهم  را 
امرباعث شــد شورا در 
به  شــهردار  انتخاب 
درستی تصمیم گیری 
مشــکاتی  و  نکند 
نظیر حواشی گذشته 

را شاهد باشــیم. چرا که انجام سفارشات 
برای انتخاب های شورا همیشه با شکست 
مواجه خواهد شد واین موضوع هم در شان 
و رفتار شورای یک شهر نیم میلیونفری به 

دور است.
مجتبی قاســمی پس از بیــان عملکرد 
شــوراها طی مدت اخیر و یکپارچه شدن 
آن در پاسخ این ســوال که آرامش فعلی 
مدیریت شهری غایتی برای نگاه مرموذانه 
به انتخابات پیش رواست یا خیر گفت: مردم 
هوشیار تر از آن هســتند که برای انتخاب 
خود به ظاهر شخصی بسنده کنند. مردم 
فردیس مردمی دانا و فهیم هستند و شورای 
فردیس نیــز از پاك ترین شوراهاســت. 
بنابراین از مردم خواست در انتخابات پیش 
رو از افراد کارشــناس استقبال بیشتری 
کنند زیرا شــورا محلی برای آزمون خطا 
نیســت یعنی افراد بدون داشتن سابقه 
مدیریت شــهری توانایی تصمیم گیری 
برای مجموعه عظیم شهرداری را نخواهند 

داشت.

محمد احمدی قاجاری  دهیار فرخ اباد زیبادشت شد
  مردم فرخ آباد زیبادشت از بدیهی ترین خدمات  محروم هستند 

قاسمی: وقتی شورا جلوی جوالن بی مهابا بعضی از افراد 
ذینفع را می گیرد به دخالت در امورشهری رو می آورند 

تاشاید بتوانند شورای شهر را بی اثر جلوه بدهند.
تا  است  نشده  تشکیل  کسی  سفارش  به  فردیس  شورای   
پیگیر  همواره  فردیس  شهری  پارلمان  کارکند  سفارشی 
مشالت مردم بوده است مدیریت شهری برای اجرایی شدن 

پروژه های عمرانی اهتمام ویژه دارد

درجلسه ی رسمی شورای اسالمی فرخ اباد زیبادشت وبا حضور کلیه ی اعضا محمد احمدی قاجاری با کسب ۵ رای به عنوان 
علی اسدی رئیس شورای اسالمی روستای فرخ آباد زیبادشت گفت: فرخ دهیار فرخ اباد زیبادشت انتخاب شد.

آباد با وجود اینکه تنها روستای شهرستان فردیس است ولی مردم این 
روستا از بدیهی ترین خدمات  محروم هستند  لذا امروز نیازمند توجه  
بیشتر است و می بایست با یاری مسئوالن باالدستی  برای برطرف نمودن 

مشکالت این روستا گام های استواری برداشته شود.

علی اســدی رئیس شــورای اســامی روســتای 
فرخ آباد زیبادشــت بــا اعام این خبرگفــت: از بین 
هشــت نفــر کاندیدهای دهیــاری ابتدا اســمعیل 
ســلطانی به عنوان دهیار انتخاب شــد اما اسمعیل 
ســلطانی به دلیل مشــکات شــغلی  انصراف  داد 
وشــورا در نهایت محمد احمدی قاجــاری را که قبا 
بعنوان سرپرســت این دهیاری منصوب شــده بود، 

 بعنــوان دهیار فرخ آباد زیبا دشــت انتخــاب نمود.
وی افزود: اســمعیل ســلطانی بنا به دالئل شخصی و 
محدودیت زمان و عدم موافقت  صدور حکم ماموریت 
ایشان کمتر از یکسال از طرف معاونت امور اداری ومالی 
وزارت امور خارجه از پذیــرش  دهیاری فرخ آباد اعام 
انصراف نموده که جا دارد از حضور ایشان در انتخابات 

دهیاری مراتب تشکر وقدر دانی خود را اعام داریم.
اســدی با بیان اینکه این روستا از لحاظ 
تقسیمات کشوری جزء توابع شهرستان 
فردیس در نظر گرفته شــده است گفت 
: متاســفانه ابتدایی ترین خواســته ی 
مردم یعنی وســایل حمل ونفل عمومی 
نظیر تاکســی و اتوبوس بــرای رفت و 
 آمد به شهرســتان فردیــس ندارند.
علی اسدی با اشــاره به اینکه  روستاها 
مادر تمدن ایران هســتند و ریشــه 
تمدن ها از روســتا به شهرها گسترش 
یافته است گفت: بایســتی برای حفظ 
این تمــدن ها کوشــید نــه اینکه از 
ابتدایی ترین خدمــات در این منطقه 
بدهیم  واجازه  کنیم  پوشــی  چشــم 
که ســاکنان منطقه بــرای بهره مندی 
 از ســاده تریــن خدمات رنــج ببرند.
رئیس شــورای فرخ آباد زیبا دشــت 
تصریح کرد: مردم خــوب و والیتمدار 
فــرخ آباد همیشــه پــای کار بودند و 
همواره با حمایت های بــی دریغ خود 
پای نظام وکشورشــان ایســتاده اند 
 وایــن طریــق را ادامه خواهنــد داد.

علی اســدی ، حمل و نقــل، بازنگری 
طرح هادی روســتا، انشــعابات برق و 
گاز، انشــعابات آب، بهداشت وسامت 
و نبود سرانه های ورزشــی را از جمله 
وافزود:  اصلی منطقه دانست  مشکات 
کمبود  سرانه مســکن، نبود کمربندی، 
نبــود درمانــگاه شــبانه روزی،  نبود 
ســالنهای ورزشــی، مشــکل شدید 
راههای ورودی به روســتا که نیازمند 
تعریض و بهسازی ازجمله مواردی است 
که  شــورای خود را ملزم بــه پیگیری 
برطرف نمودن این مشــکات می داند . 
وی ازفرمانداری و دســتگاها ی اجرایی 
شهرســتان فردیس خواســت در این 
 زمینه تاش وهمکاری داشــته باشند.
اسدی افزود:  شــورای اسامی روستای 
فرخ آباد بر خــود وظیفه می داند جهت 
پیگیری مشــکات منطقه تاش جدی 
نماید. همچنین از مسئوالن شهرستانی 
واســتانی در ایــن زمینه یــاری می 
طلبد که نســبت به مطالبــات مردمی 
در راســتای فراهم ســاختن آسایش 

 برای ســاکنین منطقه قــدم بردارند.
علی اســدی رئیس شــورای اسامی 
روســتای فرخ آباد زیبادشت در پایان 
گفت: بنده به نوبه ی خود وبه نمایندگی 
شورای اســامی فرخ آباد از مردم این 
روســتا کمال قدر دانی وتشکر را دارم.  
شورا همواره پیگیر مشــکات روستا 
در حد بضاعت و توان خــود بوده و می 
باشــدهرچند تا اکنون پاسخی در خور 
شــان مردم عزیز دریافت ننموده است، 
اما امید دارم با تغییــرات بوجود آمده و 
پیگیریهای دهیار جدیــد به نتایج قابل 

قبولی دست یابیم .

علی اسدی گفت:


