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دکتر هوشنگ فروغمند اعرابی
درحالیکــه به نظر می رســد بهترین راه حل برای 
مســئله اقتصاد، انبوه سازی در حوزه مسکن است، 
اما انبوه ســازی مســکن در ایران پس از انقالب 
اســالمی تا به حال بحران های بســیاری داشته 
است. در عین حال نمونه های خارجی انبوه سازی 
در کشــورهای مختلف نیز با شکست هایی روبه رو 
بوده اســت. با این وجود هم می توان از تجربیات 
گذشته داخلی و هم از نمونه های خارجی با توجه 
بــه تفاوت های عمیق فرهنگــی بهره برد. در این 
نوشــتار قصد داریم به چند نکتــه مهم در حوزه 

انبوه سازی مسکن در ایران اشاره  کنیم:
اگر بپذیریم که اسم  با مسمی  ارتباط عمیقی دارد و 
این ارتباط با تفکر ما نسبت دارد، پس مسکن هم 
بایستی محلی باشد برای سکنی گزیدن یا سکونت 
یا حداقــل چنین امید یا هدفی بــرای آن داریم. 
می دانیم برای پروژه های بزرگ در ســطح مسکن 
انبوهی که چند وقتی است که نقل محافل است، 
افراد بسیار زیادی دخیل هستند و این افراد ممکن 
است از همین واژه مسکن انبوه و هدف از ساخت 
آن منظورهای متفاوتی داشــته باشد. برای مثال 
اگر از منظر دســت اندرکاران اقتصادی، مسکن را 
ببینیم چیزی که شاید این روزها بسیار مهم تلقی 
شود مسکن کاالیی اســت برای خرید یا فروش 
و هدف ســکونت یا معیارهــای کیفی و فرهنگی 
برای آنان بسیار کمرنگ است. همین توجه بیش 
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سرمقاله

از حد به وجه اقتصادی مسکن ســازی انبوه و توجه اندک به 
نکات فرهنگی است که در گذشته نه چندان دور واحدهای 
مســکونی ۷۰ ۸۰ متری را به عنوان مسکن به مردم عرضه 
کردیم و در حــال حاضر نیز صحبت از واحدهای ۴۰ متری 
اســت. پس شعارها یا برنامه هایی که بدون توجه به ماهیت 
مسکن به وجوه مختلف چه اشتغال، چه اقتصاد و چه مسائل 
سیاسی می پردازند به هر نحوی که باشند ما را از مسکن به 

معنای محلی برای سکونت دور خواهند کرد.
در نگاه اولیه مسکن به عنوان یکی از پیشران های اقتصای 
که می تواند نقش مهمی در اشــتغالزایی داشــته باشد مورد 
توجه بوده اســت. گروه های مختلف از کارگران ساختمانی، 
مهندسین و طراحان، شرکتهای مشاور و پیمانکاران و ادارات 
دولتی دســت اندرکاران حوزه مســکن در ایران هستند و در 
مقیاس های بزرگتر در حوزه شــهرها و راه ها نیز گروه های 
مشــابهی به چشــم  می خورند. اما اتفاقات ناگواری که در 
گذشته شاهد ان بودیم چه بود؟  و چه راهکارهایی برای  انها 

میتوان در نظر گرفت؟
کارگران ســاختمانی نقش بســیار مهمی در مســیر تحقق 
برنامه هــا و محصول نهایی یک ســاختمان دارند اما آنچه 
که شاهدش هستیم عدم توجه به نیروی متخصص در این 
زمینه اســت. کارگران ساختمانی بدون آموزش کافی نکات 
اجرایی، توانایی تشــخیص درســت یا غلط را در بســیاری 
از مــوارد ندارند و در عین حال به علــت عدم دانایی کافی 
نسبت به نقشه های اجرایی و دالیل برخی تصمیم ها که در 
نقشه های ساختمانی موجود اســت، وضعیت نهایی عناصر 
ســاختمانی را به نحــوی تغییر می دهنــد. در صورتی که 
کارگران ساختمانی نیز همانند مهندسان به جهت اشتغال در 
کار ساختمان نیازمند گذراندن دوره های آموزشی الزم باشند 
می  توانیم بسیاری از معضالت ساختمان ها و بخش مسکونی 

در مرحله اجرا را بهبود ببخشیم.
مهندســین و طراحــان در جایگاه های مختلفی در مســیر 
شــکل گیری ســاختمانها نقش آفرینی می کننــد. در واقع 
مهندسین بیشترین نقش را در بهبود کیفیت محصول نهایی 
در چهارچوب ضوابط و شرایط موجود دارند، چرا که محصول 
نهایی تابع تفکر آنها در مرحله اجرا و در مرحله طراحی است. 
آفت بزرگی که در سالهای گذشته در ایران شاهد آن بودیم، 
بســنده کردن به حداقل ها و اســتفاده از طرح های از پیش 
طراحی شده یا به اصطالح copy و paste بوده است. این 
معضل بزرگ البته فقط تقصیر مهندســین و طراحان نبوده 
است و بســیاری از مدیران و مشتریان یا کارفرمایان دولتی 

نیز در شکل گیری آن کوتاهی کردند.
نظام مهندسی استان ها نقش بســیار کلیدی دارند که نباید 
این سخن را به عنوان کلیشه در نظر گرفت کرد. استان های 
کشور ایران شرایط متفاوت اقلیمی و فرهنگی متفاوتی دارد 
که این تفاوت در معماری گذشــته که وابستگی بسیاری به 
بســتر هم از نظر فن ســاخت و هم از نظر فرهنگی داشته 
اســت، به وضوح مشــاهده می شود. درســت است که در 
مقررات تدوین شــده نکاتی بــرای اقلیم ها یا مثال ضرایب 
زلزله تعیین شده است اما مسائل دیگری نیز در ساختمان ها 
یا محیط های پیرامون انسان وجود دارد که به راحتی قابلیت 
تبدیل آن به مقــررات وجود ندارد که این مســائل ارتباط 
نزدیکتری بــا رفتار یا فرهنگ دارد. بدین ترتیب بایســتی 
مقررات و آیین نامه های اجرایی ساختمانها مختلف و متناسب 
با شرایط هر ناحیه باشد و در عین حال اجازه ظهور معماری 
متناســب با بوم های گوناگون را بدهند. این یکی از وظایفی 
اســت که بر دوش نظام مهندســی استان هاست یا مراجع 

تصمیم گیرنده یا نظارتی محلی است.
شــرکت های تخصصی حوزه ســاختمان و مســکن نیز در 
دوره های نــه چندان دور در تالطــم وضعیتهای اقتصادی 
و اوج و رکود ســاخت و ساز با مشــکالت بسیاری روبه رو 
بودند. اگرچه عدم تامین مناسب منابع مالی برای پروژه های 
ســاختمانی یکــی از گالیه های همیشــگی شــرکتهای 
پیمانکاری بوده اســت،  اما عدم برنامه ریزی مناســب برای 
پروژه ها هم از نظر ریالی و هم از نظر پیشرفت فیزیکی یکی 
از مهمترین عواملی اســت که سبب می شود این شرکتها با 
مشکالت بسیاری روبه رو شوند. همانند کارگران ساختمانی 
تخصصی بودن شرکت های ســاختمانی نکته بسیار مهمی 
است اما ســاخت و ســاز در ایران به علت وجود تورم های 
بسیار زیاد و رشد شهرها برای بسیاری جذابیت داشته است 
و شاهد شکلگیری شرکتهای پیمانکاری و بعضا مشاور بدون 
تخصص کافــی و دغدغه های جدی تخصصــی در زمینه 
ســاختمان بودیم. پیری زودهنگام و معضالت بسیاری که 
پس از تحویل در ساختمان ها شــاهد آن هستیم، گواه این 

مدعا است.
و اما مدیران و کارمندان دولتی چه نقشــی در حوزه مسکن 
و ســاختمان دارنــد؟ همانطور که در ابتدا گفته شــد، تلقی 
هدف از انبوه مسکن یا اینکه مدیران چه مسکنی را مسکن 
خوب می دانند نقش به ســزایی در محصول نهایی دارد، چرا 
که این قشــر توانایــی زیادی در تصمیمگیــری دارند. این 
تصمیمگیری ها می توانند به شدت مخرب باشند و این خطر 
بزرگی است که در گذشته نیز رخ داد و در آینده نیز می تواند 
گریبانگیر حوزه مســکن نیز بشود. اما چرا چنین اتفاقی رخ 
داده اســت؟ تســلط فرایند اداری و سیاست هایی که توجه 
کمی به کیفیت مســکن دارند زمینه بحران های موجود در 
مســکن را فراهــم آورده اند چرا که عمــده مدیرانی که در 
دولتهای گذشــته در زمینه مسکن اشــتغال داشتند، چندان 
دستی بر آتش نداشته و بیشتر تجربیات آنان در بخش اداری 
یا تصمیم گیری های سیاســی بوده است و مباحث فرهنگی 
اولویت بســیار اندکی داشته است. پس شاید بتوان گفت اگر 
قرار اســت در آینده مسکن انبوه را پیگیری کنیم، مدیران و 
کارمندان دولتی که اشنایی و تجربه عملی در حوزه مسکن 
داشته باشــند، ضروری ترین نکته ای اســت که بایستی به 
آن عمل کنیم. از ســوی دیگر برنامه ریزی دقیق و شــفاف 
اقتصادی در حوزه ســاختمان یکی دیگر از مطالباتی است 
که در شرایط کنونی برای عموم مردم مهم است و می تواند 
مانع افزایش هزینه های ساخت مسکن از بودجه های دولتی 

بشود.
کالم آخر

در حوزه مســکن انبوه به خصوص پس از انقالب اسالمی 
شاهد آن هســتیم که هرگاه بدون تفکر و برنامه ریزی و با 
ســرعت باال اقدام به شروع عملیات ســاختمانی کردیم در 
نهایت با انواع بحران ها روبه رو شدیم. اگرچه این روش کار 
برای جلب اعتماد عمومی در کوتاه مدت مورد اســتفاده قرار 
می گیرد اما با کاهش کیفیــت محصول نهایی و هدر رفت 
منابع ملی کشــور همراه خواهد بود. دست اندرکاران مسکن 
انبوه از یکســو و عموم مردم از ســوی دیگر بایستی به دور 
از عجله خواســتار تشــکیل فرایند های برنامه ریزی شده و 
درعین حال شــفاف برای مســکن های انبوه و پرو ژه های 
مشــابه باشــند. به طور خالصه دقت کنیم که اشــتباهات 

گذشته را دگربار تکرار نکنیم.

اصناف در صورت تعطیلی در موج جدید 
کرونا ورشکسته می شوند

 رئیس اتاق اصناف مرکز اســتان بیان داشت اصناف و 
بازاریان با شــیوع ویروس کرونا جز اولین گروه هایی 
بودند که در این یک ســال و نیم اخیر با تعطیلی های 
پی در پی مواجه شــدند که این امر مشکالت بسیاری 

را برای کسبه و خانواده های آنها ایجاد کرده است.
امیــدوار در ادامــه افزود: بــا توجه بــه تعطیلی های 
متعــدد اصناف و عدم حمایت از اصنــاف و بازاریان و 
همچنین افزایش هزینه هــای صنوف از جمله حامل 
بها،هزینه های دستمزد  انرژی،بیمه،مالیات،اجاره  های 
کارگران و دیگر معضالت و مشــکالت وضعیت را به 
سمتی هدایت کرده است که در صورت تکرار تعطیلی 

ها اصناف بطور کامل ورشکست می شوند.
در ادامه بیان داشــت: با اینکه نقش اصناف در انتقال 

کرونا درصدی پایینی اســت تعطیلــی صنوف در این 
شــرایط بد اقتصادی اشتباه میباشد کســبه نیز براین 
باورند که باید پروتکل های بهداشــتی را رعایت کنند 
و در ایــن شــرایط و آغاز موج جدید کرونــا اگر واحد 
صنفی پروتکل ها را رعایت نکرد با وی برخورد شــود 
نه اینکه تمامی صنوف تعطیل شود و دولت نباید  اینبار 
محدودیــت ها را بر اصناف تحمیــل نماید و نباید بار 
همه مشکالت و آسیب های اجتماعی ویروس کرونا بر 

دوش اصناف باشد.
 امیدوار در ادامه با اشاره به اینکه بسیاری از کسبه های 
اســتان در خصوص دریافت تسهیالت که مصوبه ستاد 
کرونا بود گالیه مند هستند،افزود: بسیاری از واحدهای 
صنفی این گالیه را دارند که چرا تنها مصوبات ســتاد 

کرونــا در خصوص تعطیلی واحدهــای صنفی رعایت 
می شــود مگر ارائه تسهیالت به واحدهای صنفی جزء 
مصوبات ســتاد کرونا نبوده پس چرا جنبه اجرایی پیدا 

نکرده است.
 در پایان با بیان اینکه باید سایر دستگاه های اجرایی و 
خدمات رسان همچون اتاق اصناف و واحدهای صنفی 
پای کار دستورات ســتاد کرونا باشند افزود: بازار دیگر 
کشــش تعطیلی های بی ثمر را نــدارد ، چون در این 
چرخه فقط اصنــاف رعایت میکنند و با این اوضاع جز 
نابودی کســب و کار و ایجاد مشکالت اقتصادی کار 
دیگری نخواهد شــد و موجب ورشکســتگی صنوف 
شده و خانواده های بسیاری درگیر مشکالت اجتماعی 

خواهند شد.

مدیر طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان جهاد 
کشاورزی خراســان شــمالی گفت: میانگین تولید 
عسل در این استان نسبت به کشور حدود ۲ کیلوگرم 

بیشتر است.
مهندس علیرضا صادق افزود: امســال به ازای هر 
کلنی ۱۲ کیلوگرم عســل تولید شــد که میانگین 

کشوری آن۱۰.۲ کیلوگرم است.
وی با بیان اینکه خراســان شــمالی در تولید عسل 
در سطح کشور جایگاه هشتم را دارد، اظهار داشت: 
مدیریــت تقویم برای کوچ کندوهــا در زمان های 
مناسب و استفاده از مراتع و باغ ها، مدیریت تغذیه، 
مبارزه به موقع با بیماری ها در میزان تولید و کیفیت 

آن موثر است.
وی خاطرنشــان کرد: ۲ هزار و ۹۳۱ تن عســل از 
کلنی های زنبور در ســطح مراتــع و باغ های این 

استان در بهار امسال تولید شد.
وی بــا بیان اینکه به علت شــیوع ویــروس کرونا 
امسال کلنی های زنبورستان های استان سرشماری 
نشــد افزود: براساس سرشــماری انجام شده سال 
گذشــته، ۲۲۴ هزار کلنی در زنبورســتان های این 

استان وجود دارد.

مهندس صادق اظهار داشــت: بر این اساس تعداد 
۲ هــزار و ۳۲۵ بهره بردار در این اســتان در حوزه 
تولید عسل و ســایر فراورده های آن فعالیت دارند 
که یکهــزار و ۹۳ نفر نیز به عنــوان کارگر در این 

زنبورستان ها مشغول به کار هستند.
وی اظهار داشت: خروج از تک محصولی و توجه به 
توسعه تولید سایر فراورده های زنبور عسل از قبیل 
ژله رویال، گرده گل و گســترش زنبورســتان ها از 
برنامه های این سازمان برای سال های آینده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۷۰ کیلوگرم 
ژله رویال، گرده گل و زهر زنبور در زنبورستان های 
این استان تولید شد افزود: صنعت زنبورداری باید در 
اســتان بیشتر رونق گیرد و عالوه بر ایجاد اشتغال و 
تولید عســل و سایر فراورده ها، گرده افشانی نیز به 
عملکرد ســایر بخش ها کمک خواهد کرد که نقش 
مهمی در افزایش تولیدات محصوالت کشــاورزی 

دارد.
مهندس صادق افزود: با توجه به خشکسالی امسال 
تولید ژله رویال ، گرده گل و زهر زنبور کاهش یافته 
امــا هنوز آماری از میزان تولیدات به دســت نیامده 

است.

وی افزود: تولید عسل و سایر فراورده های آن ارزآور 
اســت باید تالش کنیم تا این صنعت را در اســتان 
بیشــتر گسترش دهیم که اشتغال زایی زیادی را نیز 

به همراه خواهد داشت.
وی تنوع گونه های گیاهی، اســتفاده از شیوه های 
ارگانیک برای مبارزه با بیماری ها، تولید عسل بدون 
تغذیه شــکر و مدیریت صحیح زنبورســتان ها را از 

عوامل تولید عسل کیفی و مرغوب برشمرد.
مدیر طیور، زنبور عســل و کرم ابریشــم ســازمان 
جهاد کشاورزی خراســان شمالی در بخش دیگری 
از ســخنانش بر برندسازی تولیدات عسل در استان 
تاکید کرد و گفت: این محصول باید با بســته بندی 
های مناســب به بازار عرضه شــود زیراکه عرضه 
محصول فلــه ای و تقلب باعث بی اعتماد شــدن 

برخی از مردم نیز شده است.
مهندس صادق با بیان اینکه ۴۷۹ تن شــکر برای 
زنبورداران اســتان اختصاص یافت اظهار داشــت: 
این میزان شــکر در بین شرکت ها و اتحادیه های 
زنبورداران توزیع شــده اســت که با قیمت مصوب 
تنظیم بازار در اختیار تولید کننده های عســل قرار 

دهند.

نماینده رئیس ســتاد ســاماندهی شــئون فرهنگی 
در مناســبتهای مذهبی خراسان شــمالی با تاکید بر 
برگزاری دعای عرفه در استان، گفت: نماز عید قربان 
بر اساس قانون و دستور ستاد کرونا برگزار خواهد شد.

 حجت االســالم ســید محمد افشــین فر در ستاد 
ساماندهی شئون فرهنگی در مراسم مذهبی خراسان 
شــمالی که در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شــد، 
اظهار کرد: ایام پیش رو اوج شــادی امت پیامبر بوده 
است لذا این شادی جامعه نبوی باید نشان داده شده 

و به جامعه منتقل شود.
نماینده رئیس ســتاد ساماندهی شــئون فرهنگی در 
مناســبت های مذهبی خراســان شــمالی با تاکید بر 
برگــزاری دعای عرفه در مصلی امام خمینی بجنورد، 
گفت: نماز عید قربان بر اســاس قانون و دستور ستاد 

کرونا در استان برگزار خواهد شد.
وی ستاد شــئون فرهنگی را هماهنگ کننده مراسم 
مذهبی عنوان کرد و افزود: این مجموعه باید بیش از 
پیش شکل ســتادی به خود بگیرد تا بتواند فعالیت ها 

را سامان دهی کند.
حجت االسالم افشــین فر با اشاره به اعیاد پیش رو، 
گفت: به دلیل اطالع رسانی ضعیف، از این مناسب ها 
غفلت صورت گرفته لذا نیاز به اطالع رســانی بیشتر 
وجود دارد.نماینده رئیس ســتاد ســاماندهی شــئون 
فرهنگی در مناســبت های مذهبی خراســان شمالی 
ادامه داد: بازسازی واقعه غدیر کار ویژه ای است که از 
اقدامات محتوایی محسوب می شود و می توان با توجه 

به ظرفیت هر شهر، آن را برگزار کرد.
وی افزود: پراکندگی اعزام مبلغ طی مراســم آتی در 

روستا و شهرهای کوچک باید عادالنه صورت بگیرد 
تا فضای شور و نشاط بیشتری ایجاد شود.

حجت االســالم افشین فر تصریح کرد: توزیع گوشت 
قربانی بین مســتمندان در سال گذشــته که توسط 
مجموعه کمیته امداد انجام شــد، کنش خوبی بود اما 

باید این رویداد پیش از عید قربان آغاز شود.
نماینده رئیس ســتاد ساماندهی شــئون فرهنگی در 
مناسبت های مذهبی خراسان شــمالی کار محتوایی 
خطبه غدیر را مهم دانســت و گفت: محتوای خوبی 

آماده است که باید آن را به مبلغان رساند.
وی در انتها اســتفاده از ظرفیت مساجد و مردم را در 
گســترش گفتمان عید غدیر الزم برشــمرد و گفت: 
در تمام مراســم توجه به ســالمت مــردم و رعایت 

پروتکل های بهداشتی بسیار اهمیت دارد.

 مدیرکل امور عشــایری خراســان شمالی گفت: 
اجــرای طرح خرید تضمینی دام زنده عشــایر از 
سوی شرکت پشتیبانی امور دام استان که از اول 
تیرماه شــروع و همچنان ادامــه دارد، قیمت هر 
کیلوگرم دام زنده را ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داد.

محمدرضا قلی پور به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
تا پیش از اجرای این طرح، قیمت هر کیلوگرم دام 
زنده عشایر استان بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار ریال بود 
که این روزها این نرخ به حدود ۵۰۰ هزار ریال در 
هر کیلوگرم رســید که تا حدودی رضایت عشایر 

دامدار استان را نیز به دنبال داشت.
وی ظرفیــت مراکز خرید دام عشــایر از ســوی 
شــرکت پشتیبانی امور دام را روزانه ۲ تا سه هزار 
راس اعالم کرد و اظهارداشــت : در شرایط فعلی 
بــه دلیل پایین بودن ظرفیت کشــتارگاه صنعتی 
بجنورد روزانه ۲۰۰ تــا ۳۰۰ راس دام خریداری 

،کشتار و ذخیره سازی می شود.

وی اضافه کرد : براســاس برنامه ریزی در سال 
جاری ۲۰۰ هزار راس دام عشایر این استان برای 
فروش در طرح خرید تضمینی شــرکت پشتیبانی 
امور دام عرضه می شود که با شرایط فعلی کندی 

امر خرید احتمال تحقق این برنامه دشوار است.
مدیرکل امور عشایری خراسان شمالی قیمت هر 
کیلوگرم دام زنده در قالــب خرید تضمینی را به 
طور ترکیبی ) بره، بز و گوسفند( حدود ۴۵۰ هزار 
ریال اعالم کرد و اظهارداشــت : در شرایط فعلی 
این طرح در هشــت اســتان درگیر خشکسالی از 
جمله خراسان شــمالی در دست اجرا قرار گرفت 
و هر دامــدار به ازای هر کیلوگــرم دام زنده که 
تحویل می دهد سه کیلوگرم جو یارانه ای تحویل 

می گیرد.
افزایش تقاضا برای نهاده دامی 

قلی پور  گفت : به دلیل بروز خشکسالی، کاهش 
شدید علوفه دامی، میزان تقاضا برای نهاده های 

دامی در ســال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
قبــل تا ۲ برابر افزایش یافت به طوری که میزان 
نیاز پیش بینی برای ســال جاری حدود ۶۰ هزار 
تن است که این نیاز در سنوات گذشته حدود ۳۰ 

هزار تن بود.
مدیرکل عشایر استان خراسان شمالی افزود :  بر 
این اســاس درخواست مطرح و مصوب شد تا ۴۰ 
هزار تن نهاده دامی از ســوی عشایر،۲۰ هزار تن  
با همکاری ســازمان جهاد کشاورزی تامین شود 
که تاکنون بیش از چهار هزار تن از طریق سازمان 
عشایری تامین و در اختیار دامدارانی که دام شان 

هویت گذاری و دارای پالک قرار داده شد.
وی گفــت: حــدود ۴۰ درصد نهــاده های دامی 
عشــایر به صورت یارانــه ای و ۲۰ درصد نیز با 
نــرخ آزاد در اختیار این دامــداران قرار می گیرد 
و مابقی نیز با شــروع برداشت محصول از علوفه 

های اراضی موجود در استان تامین خواهد شد.

رییس کمیته نظارت و ارزیابی ســتاد مقابله با کرونا 
در خراسان شــمالی گفت: با توجه به ورود استان به 
موج پنجم کرونا و افزایش آمار مبتالیان، نظارت بر 
محدودیت های کرونایی در این اســتان تشدید می 

شود.
طاهر رســتمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار 
داشت: اگرچه نظارت ها و محدودیت های کرونایی 
از هفته های گذشته آغاز شده بود ، ولی افزایش آمار 
مبتالیان به بیماری کووید ۱۹ در هفته اخیر نشــان 
می دهــد  که این محدودیت ها بــه خوبی اجرایی 
نشــد و عادی انگاری باعث قرمز و نارنجی شدن ۶ 

شهرستان از ۸ شهرستان این استان شد.
وی اضافه کرد : هم اکنون شهرستان های بجنورد، 
شــیران و اسفراین در وضعیت قرمز، مانه و سملقان، 

راز و جــرگالن، جاجرم در وضعیــت زرد و گرمه و 
فاروج نیز در الگیو رنگ بندی زرد کرونایی قرار دارند 
و با  این وضعیت به منظور کنترل این بیماری، اکیپ 

های نظارتی پررنگ تر از گذشته فعال خواهند شد.
مدیرکل دفتر پدافند غیر عامل استان خراسان شمالی 
اظهارداشت :  مصوبات اعمال محدودیت و تعطیلی 
فعالیت تاالرهــای پذیرایی، پارک هــای تفریحی، 
اماکــن عمومی و کنتــرل ورود و خروج خودروهای 

غیر بومی به دستگاه های ذیربط ابالغ شده است.
رستمی اضافه کرد: در این میان اگرچه اتوبوس های 
مســافربری اســتان های جنوبی توقفی در خراسان 
شمالی ندارند ، ولی با این وجود تردد هم استانی ها 

ساکن در این مناطق نیز کنترل می شود.
رییس کمیته نظارت و ارزیابی ســتاد مقابله با کرونا 

در خراسان شمالی گفت: با توجه به وضعیت کرونایی 
استان الزم اســت ادارات نحوه حضور کارمندان را 
بر اساس شــیوه نامه های اعالم شده اجرا کنند و با 
مدیرانی که در دســتگاه زیر مجموعه خود بر اجرای  

پروتکل ها اقدام نکنند، برخورد می شود.
وی افزود: روزانه به صورت سرزده از ادارات خراسان 
شــمالی بازدید به عمل می آیــد و تاکنون به چهار 
اداره در اســتان در خصوص رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی و اعمال چگونگی دورکاری تذکر داده شده 

است.
رستمی یادآور شد: در این میان متاسفانه بسیاری از 
ادارات در اســتان، دورکاری را مساوی با تعطیلی در 
نظر می گیرند ، در حالــی که باید کارمندان دورکار 

باید امورات اداری را در منازل نیز دنبال کنند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان 
شــمالی گفت: با توجه به اینکه ۴۳درصد از پارک 
ملی گلســتان در حوزه استحفاظی خراسان شمالی 
قرار دارد لذا برای مدیریت این پارک نیازمند اتخاذ 
سیاست راهبردی و بین المللی هستیم. به گزارش 
روابط عمومی و امور بین الملل اســتانداری خراسان 
شمالی احمد برادران صبح امروز در نشست شورای 
راهبری پارک ملی گلســتان با حضور معاون رئیس 
جمهور و رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت 
کشــور در محل پارک ملی گلستان افزود: خراسان 

شمالی ظرفیت های بالقوه ای در حوزه ذخیره های 
خدادادی و ســرمایه های طبیعی دارد که باید مورد 
توجه بیشتری قرار گیرد . وی با بیان اینکه بیش از 
۵۰درصد از مالکیت و ظرفیت پارک ملی گلســتان 
در اختیار استانهای خراسان شمالی و گلستان است 
، خاطرنشــان کرد: کمتریــن مداخالت در تصمیم 
ســازی ها بر عهده این اســتانها به ویژه خراسان 
شــمالی اســت که امیدواریم با اتخــاذ تصمیمات 
منســجم نقش تعیین کننده در استراتژی های این 

موضوع داشته باشیم.

مدیردفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع نیروی 
برق خراســان شمالی گفت: کاهش ساعات اداری 
و ســوق یافتن خاموشی ها به سمت صنایع، قطع 
برق مشترکان خانگی را در این استان در روزهای 

اخیر به صفر رساند.
محمــد صدقی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ادامه 
روند قطع خاموشــی برای مشترکان خانگی را در 
روزهــای آینده در گرو رعایــت الگوی مصرف و 
صرفه جویی از ســوی مشــترکان خانگی و حتی 

صنعتی اعالم کرد.
وی در مــورد مصــرف بــرق ادارات و صنایع نیز 
اظهار داشت: طیق دستورالعمل ارائه شده از سوی 
شــرکت توانیر  ادارات و صنایع باید میزان مصرف 

خــود را کاهش دهند و در غیر این صورت  پس از 
یک نوبت اخطار در صورت بی توجهی برق آن ها 

نیز قطع شود.
صدقی با اشــاره به این که مصــارف برق ادارات 
بیش از ســایر مشــترکان اســت، تنهــا راهکار 
جلوگیری از خاموشــی های احتمالی را  کاهش و 
مدیریت مصرف و استفاده از مولد برق اضطراری 

اعالم کرد.
این مسوول شــرکت توزیع برق خراسان شمالی  
ساعات پیک مصرف برق را  ۱۲ تا ۱۸ عصر اعالم 
کرد و از مشترکان برق  خواست تا برای جلوگیری 
از خاموشــی و ضررهای احتمالی به صنایع الگوی 

مصرف را رعایت کنند

درمـان  سـرانه  و  اجتماعـی  تأمیـن  بیمـه  حـق 
فروردیـن مـاه )سـهم فـرد( بیـش از ۳۹ هـزار نفـر 
از بیمـه شـدگان تأمیـن اجتماعی صنـدوق اعتباری 

واریز شـد. هنـر 
بـه گـزارش اتفاقیـه بـه نقـل از روابـط عمومـی و 
پایـگاه اطـالع رسـانی اداره کل فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمی خراسان شـمالی ، با تدوام شـیوع ویروس 
کرونـا و ادامـه رونـد تعطیلـی مراکـز فرهنگـی و 
هنـری در سـال جاری، مقرر شـد صنـدوق اعتباری 
هنـر در راسـتای حمایـت از اعضای تحت پوشـش 
بـرای جبـران خسـارت هـای ناشـی از کرونـا، حق 
بیمـه سـه ماهـه اول سـال ۱۴۰۰ اعضایـی کـه تا 
پایـان اسـفند ۹۹ دارای قرارداد بیمه فعـال بودند را 
پرداخـت کند.لـذا در مرحلـه اول حق بیمه و سـرانه 

درمـان فروردیـن بیـش از ۳۹ هزار نفـر از اعضا که 
از خدمـات بیمـه تأمیـن اجتماعی برخوردار هسـتند 
بـه هنـرکارت آن هـا واریـز  بـه حسـاب متصـل 
شـد کـه در خراسـان شـمالی ۳۷۱ نفـر از اصحـاب 
فرهنـگ، هنر و رسـانه ای اسـتان از خدمـات بیمه 

تامیـن اجتماعـی برخوردار هسـتند.
گفتنـی اسـت؛ بـرای اعضایـی کـه تاکنـون در این 
سـامانه ثبـت نـام نکـرده انـد ایـن مبلغ به شـماره 
حسـاب ثبـت شـده در پروفایـل عضویـت آن هـا 

واریز شـده اسـت.
برابـر بـا اطالعیه هـای قبلی؛ حق بیمه اردیبهشـت 
و خرداد براسـاس زمان بندی اعالم شـده از سـوی 
صنـدوق بـه حسـاب هنـرکارت اعضا واریـز خواهد 

. شد

دکتر یوســفی خطاب به مدیران جهاد کشــاورزی 
شهرستانها تاکید کرد : از ورود عوامل فرصت طلب 
برای خرید گندم به غیر از مراکز خرید ممانعت گردد 

تا انحرافاتی در مرحله خرید گندم نداشته باشیم.
وی در خصــوص خرید بذر مرغــوب مراقبت برای 
خرید بذر گندم فقط توســط شرکتهای که از طرف  
معاونت بهبود تولیدات گیاهــی معرفی می گردد ، 
انجام شود، افزود: اگردر این زمینه غفلت شود مورد 
سوء استفاده قرار می گیرید و بذر مرغوب شهرستان 

خود را برای سال زراعی جدید از دست خواهید داد .
رییس سازمان جهاد کشاورزی بیان داشت : مدیر و 
رئیس اداره امور دام شهرســتانها از وضعیت و تعداد 
واحدهای فعال و غیر فعال دام ســبک ، سنگین و 
مرغدارها و کیفیــت نظارت بر آنها اطالعات روز را 
داشته باشــند و حتما بازدیدهای دوره ای در ابتدا ، 
وســط و انتهای دوره پرورش مــرغ را مد نظر قرار 
دهند و نظارت کنند تا طبق آمار ابالغی کشتارگاهها 

، کشتارکنند و انحرافی نداشته باشند .

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی 
گفــت: هــم اکنــون شــاهد اســتقرار اپیدمــی پنجــم 
کرونــا در اســتان هســتیم و در روزهــای آتــی 

تعــداد مــوارد بســتری افزایــش خواهــد یافــت.
ــی  ــج قطع ــالم نتای ــا اع ــرد: ب ــان ک  وی خاطرنش
ــاعته  ــی ۲۴ س ــده، ط ــام ش ــای انج ــش ه آزمای
گذشــته و تــا ظهــر امــروز ۲۱ تیــر مــاه، متاســفانه 
ــتان  ــا در اس ــه کرون ــال ب ــاران مبت ــر از بیم ۳ نف

ــدند. ــوت ش ف
ــتری  ــا بس ــزود: ب ــمی اف ــد هاش ــید احم ــر س دکت
ــد طــی ۲۴ ســاعت گذشــته، هــم  ــار جدی ۶۷ بیم
اکنــون ۳۰۲ بیمــار دارای عالیــم بیمــاری کوویــد 

۱۹ در بیمارســتان هــای اســتان بســتری هســتند.
دکتــر هاشــمی افــزود: اســتان بــه لحــاظ رعایــت 
ــی  ــت نارنج ــتی در وضعی ــای بهداش ــکل ه پروت
اســت و عوامــل متعــددی بــه ویــژه عــادی 
انــگاری و عــدم رعایــت مســائل بهداشــتی و 
ایــن  در  نــزدن ماســک در مجامــع عمومــی 

خصــوص تاثیرگــذار بودنــد.
هــای  پروتــکل  رعایــت  مســئله  افــزود:  وی 
غیــر  در  چــون  بگیریــد  جــدی  را  بهداشــتی 
اینصــورت پیــک پنجــم مــا را داغــدار عزیزانمــان 
ــنده  ــاری کش ــن بیم ــه ای ــرا ک ــرد چ ــد ک خواه

ــدارد.  ــی ن ــان قطع ــوز درم هن

میانگین تولید عسل در خراسان شمالی بیشتر ازمیانگین کشوری

بارعایت پروتکل های بهداشتی؛

مراسم دعای روز عرفه در خراسان شمالی برگزار می شود

خرید تضمینی قیمت دام زنده عشایر خراسان شمالی را  ۱۰ درصد افزایش داد

نظارت بر محدودیت های کرونایی در خراسان شمالی تشدید می شود

معاون سیاسی استاندار؛
مدیریت پارک ملی گلستان نیازمند اتخاذ سیاست 

راهبردی و بین المللی است

خاموشی برق مشترکان خانگی خراسان شمالی به صفر رسید

در مرحله اول پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی فصل بهار صندوق هنر؛

حق بیمه و سرانه درمان 37۱ عضو صندوق هنر 
دراستان واریز شد

ممانعت از ورود  عوامل فرصت طلب برای خرید 
گندم در استان

خراسان شمالی وارد پیک پنجم شد
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رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: 
مهلــت ۸ ماهه ای که در قانون تجــارت برای پرداخت 
ســود ســهامداران بعد از برگزاری مجامع وجود دارد به 
ضرر ســهامداران است، به همین دلیل باید به طور حتم 
این قانــون اصالح و تغییراتی در قانون پرداخت ســود 
ســهامداران اعمال شــود.به گزارش اتفاقیه وبه نقل  از 
پایگاه خبری بازار ســرمایه ایران، »غالمرضا مصباحی 
مقدم« با بیان مطلب فوق بــه ایرادات موجود در قانون 
تجارت برای پرداخت ســود ســهامداران اشــاره کرد و 
افــزود: در این مورد بایــد دو موضوع برای تغییر مدنظر 
قرار گیرد، در ابتدا باید یا سیاستی اعمال شود که ارزش 
پول ملی با  ســرعت فعلی کاهش پیدا نکند و ارزش آن 
ثبات داشته باشد در غیر اینصورت باید یا این قانون هر 
چه زودتر مورد اصالح قرار بگیرد.وی خاطرنشــان کرد: 
هنوز نمی دانیم منطق چنین تصمیمی برای پرداخت سود 
ساالنه سهامداران بعد از یک وقفه طوالنی چه بوده است 
که به مدت چهار ماه برای تشخیص سود زمان گذاشتند 
و مدت زمان هشــت ماه را هم برای واریز سود سهام در 
نظــر گرفته اند.مصباحی مقدم گفت: تغییر در این قانون 
نیازمند نگاه و دیدگاه های تخصصی و کارشناسی است 
و باید حقوق دانان برای بهبود وضعیت به نفع سهامداران 

نظراتی را نسبت به تغییر این موضوع اعالم کنند.
دولت نباید در معامالت بورس دخالت کندرییس کمیته 
فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به اقداماتی که باید 
دولت ســیزدهم در حوزه بازار سرمایه در دستور کار خود 

قرار دهد، اشــاره کرد و افزود: بهترین تصمیم در دولت 
ســیزدهم برای تداوم روند صعودی  معامالت بورس و 
کسب بازدهی معقول سهامداران از این بازار، عدم دخالت 
دولت جهت تغییر مســیر  معامالت است.وی با اشاره به 
اینکه بازار سرمایه یک بازار آزاد مبادالتی است که حال 
گاهی معامالت کاالها در این بازار از طریق بورس کاال، 
مبادالت انرژی در بورس انرژی و گاهی هم معامله سهام 
در بورس اوراق بهادار انجام می شود، اظهار داشت: باید 
اقدامی صورت گیرد که معامالت به صورت شفاف انجام 
شود و جلوی راه های تبانی در معامالت گرفته شود مثاًل 
از ورود و خروج های تاثیرگذار در قیمت بازار توسط هیات 
مدیره شــرکت ها جلوگیری شود تا مانع دالل کاری در 
این بازار شــد.مصباحی مقدم معتقد است که شرکت ها 
نباید خود با ایجاد صف خرید باعث افزایش قیمت سهام 
شرکت ها شــوند و در مقابل با ایجاد صف فروش زمینه 

افزایش عرضه ها در بازار را فراهم کنند.
رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره 
به اینکه سازمان بورس دستگاه ناظر بر معامالت شرکت 
های بورســی است، پس بهترین تصمیم برای این بازار 
عدم مداخله دولت در معامالت است، گفت: دولت بهتر 
اســت تا آن زمان که می تواند و به شــرط آنکه بازار در 
شرایط آرامی قرار داشته باشد، سهام شرکت های دولتی 
را کــه در بازار مهم هســتند و از اعتبار الزم برخوردارند 
به مردم واگذار کند.وی خاطرنشــان کرد: بخشی از این 
واگــذاری می تواند به صورت بلوکی و بخش دیگر از راه 

عرضه های خرد باشــد تا از این طریق بازار سهام برای 
ســهامداران از جذابیت برخوردار باشــد تا فرصتی برای 

جذب منافع مردم ایجاد شود.
ریسک های تهدیدکننده معامالت بورس

مصباحی مقدم به ریســک های تهدیدکننده معامالت 
بورس تاکید کرد و افزود: ریســک فعلی بازار نرخ تورم، 
نرخ ارز و برخی از ریسک های سیاسی است که معامالت 
این بازار را تحت تاثیر تغییرات احتمالی خود مورد تهدید 

قرار داده است.
رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان 
اینکه هر اتفاقی که در کشــور از نظر سیاسی رخ دهد و 
تاثیرگذار بر روی افکار عمومی باشد بالفاصله اثر آن در 
بازار پدیدار می شود، اظهار داشت: در میان ریسک های 
فعلی بازار ریسک انتخاب تیم اقتصادی در دولت سیزدهم 
هم وجود دارد، این موضوع که تصمیمات تیم اقتصادی 
دولت ســیزدهم قوی باشد یا خیر می تواند به شدت بر 
روند و آینده بازار تاثیرگذار باشــد؛ بنابراین ریسک های 
موجود در بازار از جمله ریسک های متنوعی هستند که 
بازار را مــورد تهدید قرار می دهند.وی با تاکید بر اینکه 
به هیچ عنوان رشد پرشتاب در بازار مطلوب نیست و باید 
مانع از چنین اتفاقی در بازار شد، گفت: روند صعودی بازار 
بایــد به صورت مالیم و بنا بر پیش بینی حوادث اقتصاد 
جهانی و ریسک های داخلی رخ دهد، چراکه این مسایل 
بر روند بازار و تصمیم سهامداران برای انتخاب سهام در 

بازار تاثیرگذار خواهد بود.

معاون اقتصــادی و برنامه ریزی اتــاق اصناف ایران 
تشــریح کرد؛ ایده های نو در جذب خرده ســرمایه ها 
برای کســب و کارهای خــرد و کوچک/ بیش از ۹۵ 

درصد واحدهای صنفی شخصیت حقیقی دارند
به تازگی تفاهم نامه ای با عنــوان »تأمین مالی تولید 
با ســرمایه های خــرد مردمی« به امضــای رئیس 
ســازمان بورس و اوراق بهادار و وزیر صنعت، معدن 
و تجارت رسیده است. معاون اقتصادی و برنامه ریزی 
اتاق اصنــاف ایران در این باره معتقد اســت؛ اگرچه 
می توان از چنین روشی برای جذب سرمایه های خرد 
به تقویت واحدهای صنفی تولیدی اســتفاده کرد اما 
این تفاهم نامه به کمتــر از ۵ درصد واحدهای صنفی 
کمــک خواهد کرد و هــدف اصلی ایــن تفاهم نامه 
واحدهای صنعتی کوچک و متوســط دارای شخصیت 
حقوقــی هستند.احســان ســقایی در گفــت و گو با 
پایگاه اطالع رســانی اتاق اصنــاف ایران در خصوص 
تامین ســرمایه در واحدهای صنفــی بیان کرد: طی 
دهه های گذشته دولت ها به جای ایجاد اشتغال دائم و 
ثروت آفرین برای کشور، فارغ التحصیالن دانشگاهی را 
به سمت و سوی دیگر از جمله راه اندازی واحدصنفی 

)اغلب توزیعی و خدماتی( سوق داده اند.
وی افــزود: به ایــن ترتیب امروز اصنــاف به عنوان 
بزرگترین بخش اقتصاد خرد کشــور با پدیده ای روبرو 
اســت که در دنیا کم نظیر اســت و آن تعدد و تنوع 
واحدهای صنفی اســت. یعنــی تقریبا به ازای هر ۲۵ 
نفر ایرانی، یک واحد صنفــی در ایران داریم که این 
رقم بسیار زیادی است. همین امر موجب شده که این 
واحدها، عالوه بر تعدد باال، خرد باشند و وقتی خرد و 
کوچک می شوند سرمایه  کمی خواهند داشت و تحت 
تاثیر هر رخ دادی ورشکســته شده و با ضرر و زیان از 

چرخه اقتصاد حذف می شوند.
ورود به عرصه داد و ستد صنفی با تمام سرمایه 

شخصی
ســقایی با اشــاره به این کــه واحدهــای صنفی از 
ســرمایه های شــخصی خود اســتفاده می کنند و در 
بســیاری از مواقع دچار کمبود نقدینگی می شــوند، 
گفت: اگرچه کارشناســان و تحلیل گــران اقتصادی 
ســرمایه هایی که در واحدهای صنفــی به کار گرفته 
می شــود را در مقایسه با ســرمایه اولیه کارخانه های 
صنعتی بزرگ، سرمایه خرد می نامند اما باید به دو نکته 
توجه کرد که تعداد واحدهای ایجاد شده با این سرمایه 
خرد بسیار زیاد اســت و در اصل جمع این سرمایه ها 
به طور کلی بســیار چشمگیر می شود، به عبارت دیگر 
این ســرمایه بسیار عظیمی است که به قطعات بسیار 
ریز تبدیل شده است. همچنین باید در نظر داشت که 
آنچه صاحب این نوع کســب به میــان آورده، بخش 
عمده و حتی بعضا تمام ســرمایه زندگی او است.وی 
افزود: بارها دیده شده، فعاالن صنفی دارایی های خود 
را فروخته اند تــا بتوانند یک واحد صنفی را راه اندازی 
کنند و بعد از آن باید هزینه های دکور و ویترین، تامین 

کاال، مالیات و بیمه و دستمزد کارگران را تامین کنند. 
بنابراین اگرچه در اقتصاد این ســرمایه و هزینه خرد 
دانسته می شود اما برای فعاالن صنفی، بسیار سنگین 
اســت. حال این که با وجود این هزینه های سنگین، 
عمر بسیاری از این واحدهای صنفی بسیار کوتاه است 
و آن ها بعضا با ضرر و زیان از دور رقابت خارج شده و 

سرمایه های مملکت به هدر می رود.
ســقایی ادامه داد: اما در روش های دیگر کســب و 
کار مانند فرانچایز، علیرغم اینکه هر شخص مالکیت 
خود را بر واحد صنفــی دارد اما از الگوهای یک برند 
اســتفاده کرده و تحت مدیریت آن کار می کند. حسن 
انجام این کارها در آن اســت که سرمایه ها خیلی خرد 
نمی شــوند و هزینه خرید، انبارداری و پخش کاهش 
یافتــه و قدرت چانه زنــی در خریدهــای غیر نقدی 
افزایــش می یابد. بدین ترتیــب این واحدهای صنفی 
قدرت مانــور پیدا می کنند و به عنوان نمونه می توانند 
به مشتری تخفیف بدهند. اما اگر فروشگاه خرد باشد 
و سرمایه محدودی داشته باشد قدرت مانوری نخواهد 
داشت و همین موجب می شود تا سود کمتر و ریسک 

بیشتری داشته باشد.
معاون اقتصــادی و برنامه ریزی اتــاق اصناف ایران 
تصریح کرد: واضح اســت که بایــد کاری انجام داد. 
نخست این که سیاست تشویق و راه اندازی واحدهای 
»توزیعی صنفــی« جالب نخواهد بود چــرا که بازار 
اشــباع شده و شاهد هســتیم واحدهای توزیعی خرد، 
از تــوان واحدهای مشــابه خود در بــازار می کاهند 
و در یک رقابت دو ســر باخت موجــب از بین رفتن 
یکدیگر می شــوند. دوم این که بــرای حفظ و حمایت 
و حتــی افزایش واحدهای »تولیدی صنفی« باید اوال 
ســرمایه های بیشــتری جذب و هدایت شــود و ثانیا 
در روش هــای تولید و اســتفاده از دانش و تکنولوژی 

استفاده بیشتر و بهینه تر کرد.
روش های دیگر تامین سرمایه از طریق بازار پول و 

سرمایه و برنامه جدید وزارت صمت
معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران خاطر 
نشان کرد: به طوری کلی در علم مالی )finance( دو 
نوع بازار داریم: به صورت بســیار ساده می توان گفت 
کــه »بازار پول«، بازاری بــرای ابزارهای مالی کوتاه 
مدت با ریســک پایین عدم پرداخت و نقدشــوندگی 
باال اســت و نهادهایی همچون بانک ها و موسسات 
اعتبــاری غیر بانکی از مهم تریــن نهادهای این بازار 
هســتند. متداول ترین روش برای تامین ســرمایه در 
بازار پول، گرفتن تســهیالت از بانک ها و موسســات 
اعتباری اســت اما به دلیل محدودیت در منابع بانکی 
و سود باالی تسهیالت، این روش ضربات سختی بر 
اقتصاد کشور وارد کرده است.وی ادامه داد: بازار دیگر، 
بازارهای سرمایه هســتند که از لحاظ تامین مالی، بر 
ابزارهای تامین مالی بلند مدت متمرکز هستند. خرید 
و فروش سهام به عنوان یکی از متداول ترین ابزارهای 
بازارهای مالی در ســال های اخیر در ایران رایج شده 

که متاسفانه به دلیل عدم تخصص، ضررهای هنگفتی 
نصیب ســرمایه گذاران شــد. این امر نگاه جامعه به 
بازارهای ســرمایه ای را بدبینانه کــرد. حال آنکه در 
بسیاری از کشــورهای دنیا بازار سرمایه نظیر بورس 
نقش بســیار مفید و موثری در توسعه اقتصادی بازی 
می کنند.ســقایی گفت: یکی از ابزارهای جدید که در 
قســمت بازارهای مالی و ســرمایه ای قرار می گیرد 
روشی است که از آن به عنوان »تامین مالی جمعی« 

)crowdfunding( یاد می شود.
معاون اقتصــادی و برنامه ریزی اتــاق اصناف ایران 
اظهار کرد: عمر این روش در دنیا زیاد نیست اما شبیه 
به همان قرض الحســنه های قدیمی است که تعدادی 
از افراد پولــی را جمع آوری و بــا آن، کاری را انجام 
می دادند. با گســترش اینترنت و شبکه های اجتماعی، 
این روش ارتقا یافت و حاال به آن تامین مالی جمعی 
می گوینــد. بنابراین »تامین مالــی جمعی« یک نوع 

سرمایه گذاری خرد به صورت آنالین است.
وی بیان کــرد: وزارت صنعت، معــدن و تجارت در 
نظر دارد کاری شــبیه به این را انجام دهد تا کســب 
و کارهای خرد به جای درگیر شــدن در پروســه اخذ 

تسهیالت از بانک ها، از این ابزار جدید استفاده کنند.
ســقایی تصریح کرد: از سوی دیگر، بنگاه های صنفی 
به دو دســته دارای شخصیت حقیقی و حقوقی تقسیم 
می شــوند و بیــش از ۹۵ درصد واحدهــای صنفی، 
دارای »شــخصیت های حقیقی« هســتند اما در حال 
حاضــر روش تامین مالی جمعی که از ســوی وزارت 
صمت دنبال می شود، بیشــتر معطوف به بنگاه هایی 
با »شــخصیت حقوقی« است. بنابراین در این مرحله 

کمک چندانی به توسعه صنوف نمی کند.
وی اظهار کرد: به نظر می رســد شــرکت هایی که در 
شــهرک های صنعتی هستند یکی از گروه های هدف 
این پروژه باشــند که این ها جــزء بنگاه های حقوقی 
کوچک و متوســط به حســاب می آیند. با وجود این، 
دولــت باید توجهی ویژه به اصنــاف به عنوان بخش 
اصلی اقتصاد خرد کشــور داشــته باشد چراکه بخش 
زیادی از تولید کاال و خدمات، ایجاد اشتغال و در واقع 
تولید ثروت کشــور توســط اصناف انجام می شود. در 
این باره می توان به کاالهایی مانند پوشــاک، مبلمان 
و طال و جواهر اشــاره کرد که ۹۰ تا ۱۰۰ درصد تولید 
آن ها صنفی است.معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق 
اصناف ایران گفت: آنچه اتــاق اصناف ایران در این 
خصوص پیگیر آن است این که، در مراحل بعد اجرای 
این پروژه واحدهای صنفی با شــخصیت حقیقی نیز 
بتوانند از این فرصت برای جذب سرمایه استفاده کنند 
تا به جای تشــویق مردم به ایجــاد واحدهای صنفی 
جدید و پر ریســک، امکانی برای جذب سرمایه های 
خــرد مردمی به کســب و کارهای صنفــی به ویژه 
در حوزه تولیــد صنفی فراهم کرده، از ریســک کار 
در اصناف کاســته و به تامین ســرمایه در گردش در 

واحدهای صنفی کمک کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواســتار تقویت ارتباط 
بیــن وزارت صنعت و بانک مرکزی در راســتای حل 
مشکالت حوزه تولید و همچنین رفع موانع موجود در 
خصوص تامین ارز و رفع تعهــدات ارزی بازرگانان و 

تجار شد.
به گزارش اتفاقیه به نقل ازایرنا از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، »علیرضا رزم حســینی« در جلسه مشترک 
بین مدیران وزارت صنعــت و بانک مرکزی به منظور 
طرح و بررسی مسائل مختلف بانکی در راستای تامین 
کاالهای اساسی، واردات مواد اولیه تولید و تسهیل در 
امور صــادرات، از همکاری و هماهنگی بانک مرکزی 
با این وزارتخانه با وجود محدودیت های بانکی و ارزی 

تحمیل شده به کشور، تقدیر کرد.
در ادامه، »محمدصادق مفتح« قائم مقام وزیر صنعت 
در امور بازرگانی با قدردانی از تالش و همکاری بانک 
مرکــزی با ایــن وزارتخانه، به مشــکالت مربوط به 
بانک های خصوصی در زمینه ارســال برخط اطالعات 

مربــوط به رفع تعهــدات ارزی بازرگانــان به مراجع 
مربوطه اشاره کرد و خواستار پیگیری و رفع آن شد.

»یزدان ســیف«، مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتی 
ایران نیز با ارائه گزارشــی از آخریــن وضعیت تامین 
منابــع مالی و پرداخت هزینــه خرید تضمینی گندم و 
همچنین واردات روغن و دانه های روغنی به کشــور، 
به مشــکالت مربوط به ثبت اطالعات در سامانه های 
مختلف دردســتگاه های مربوطه اشاره کرد و خواستار 
رفع آن ها شد.ارائه بسته پیشنهادی در راستای حمایت 
از تولید، موضوع دیگری بود که در این جلســه توسط 
»ســعید زرندی« معاون طرح و برنامه وزارت صنعت 
مطرح شــد.وی، ایجاد ســرمایه جدید در بخش تولید 
را مهــم خواند و ضمن درخواســت ایجــاد یک نگاه 
جدید به موضوعات بانکی و تســهیالت، بر بازنگری 

سیاست های بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرد.
در بخــش دیگری از این جلســه، »مهــدی صادقی 
نیارکی« معاون امور صنایع وزارت صنعت با اشــاره به 

کاهش ارزش واردات و رشــد بیش از هشت درصدی 
صنعت در ســال گذشــته، نکاتی را در زمینه پرداخت 

تسهیالت به بخش صنایع مطرح کرد.
وی خواســتار همکاری بیشــتر بانک مرکزی درباره 
موضــوع »برات بدون تعهد« در راســتای تامین مواد 

اولیه تولید و استمرار رشد صنعت در کشور شد.
تشــکیل کمیته ماده ۲ برای تعیین تکلیف موضوع رفع 
تعهدات ارزی صادرکننــدگان، برخط بودن اطالعات 
بین دستگاه های مرتبط با تجارت بین المللی و افزایش 
مهلت رفع تعهــدات ارزی، از دیگر موضوعات مطرح 
شــده در این جلســه بود.برپایه این گــزارش، »اکبر 
کمیجانی« رییس کل بانک مرکزی نیز در این جلســه 
به ارتباط مســتمر بانک مرکزی و وزارت صنعت اشاره 
کرد و در خصوص مسائل مطرح شده در جلسه، ضمن 
استناد به گزارش های مدیران بانک مرکزی و با توجه 
به پیشــنهادات وزارت صنعت، دســتورات الزم برای 

پیگیری این موضوعات را صادر کرد.

یک مقام مسئول درباره دالیل واریز سود کم برای دارندگان 
برگه یک میلیون تومانی سهام عدالت توضیح داد.

مهدی نعمتی، مدیر روابط عمومی شــرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سمات( در گفت و گو 
با  باشگاه خبرنگاران جوان،در پاسخ به این پرسش که چرا 
برخی افراد که سهام یک میلیون تومانی دارند، سود کمتری 
دریافت کرده اند؟ توضیحاتی داده است که مهمترین مفاد 

آن در پی می آید:
* باید به این نکته توجه شــود که در ابتدا بنا شــد که به 
همه  افراد سهام یک میلیون تومانی اعطا شود، اما سال ۹۶ 
ســازمان خصوصی بیان کرد که ارزش سهام عدالت ۵۳۲ 
هزار تومان است و افرادی که می خواهند سهام عدالت یک 
میلیون تومانی داشته باشند، باید مابقی این مبلغ یعنی ۴۶۸ 

هزار تومان را بپردازند.

* این اطالعیه در سال ۹۶ چندین مرتبه نیز تکرار شد، 
اما تعداد کمی از افراد بودند که این پول را واریز کردند و 
سهامداران یک میلیون تومانی سهام عدالت باقی ماندند. 
اکثر دارندگان سهام عدالت، این مبلغ را واریز نکردند و 
ارزش ســهام عدالت آنان همان ۵۳۲ هزار تومانی باقی 

ماند.
* در حال حاضر اکثر افرادی که ســهام عدالت آنان یک 
میلیــون تومان ارزش دارد، افــراد تحت حمایت نهادهای 
حمایتی مانند بهزیستی، کمیته امداد امام، اقشار کم درآمد 
و کم توان و برخی از بازنشســتگان هستند. به طور کلی 
برگه سهام عدالت برگه معیاری نیست چرا که همان طور 
که گفته شد برخی افراد برگه یک میلیون تومانی دارند، اما 

ارزش سهام آنان عدد دیگری است.
* به این ترتیب برخی از افراد از پرتفوی سهام عدالت خود 

خبر ندارند که ارزش آن چه میزان اســت و تنها مالک را 
برگه ســهام عدالت می دانند این افراد باید به سامانه سهام 
عدالت به آدرس Sahamedalat.ir مراجعه کنند تا از میزان 

ارزش سهام عدالت خود مطلع شوند.
*برخی از افراد هم هستند که بخشی از سهام عدالت خود را 
به فروش رسانده اند، این افراد نیز بر اساس میزانی پرتفوی 
ســهام عدالت خود سود دریافت کرده اند. در این رابطه باید 
گفت سود زمانی به افراد تعلق می گیرد که در زمان برگزاری 

مجمع سهامدار آن شرکت باشند.
* افــراد جهت اطالع از وضعیت واریز ســود مرحله اول و 
دوم )شــامل اطالعات، تاریخ واریز، نماد، مبلغ، شماره شبا 
و وضعیت واریز( می توانند در روش اول با ورود به ســایت 
سهام عدالت و مشاهده وضعیت واریز سود و در روش دوم با 
تماس با مرکز ۱۵۶۹ اطالعات مورد نیاز خود را کسب کنند.

رییس کمیته فقهی سازمان بورس اعالم کرد:
مهلت پرداخت سود مجامع باید در قانون تجارت اصالح شود

ایده های نو در جذب خرده سرمایه ها برای کسب و کارهای خرد و کوچک

رزم حسینی خواستار شد:

لزوم تقویت ارتباط وزارت صنعت و بانک مرکزی برای حل مشکالت تولید

چرا سود سهام عدالت یک میلیون تومانی کم واریز شد؟

گزارش اتفاقیه ازکالهبرداری درمراکزکاریابی  غیرمجاز؛

استخدامی های سیاه  
امروزه شــاهد فعالیت شمار زیادی از 
مراکز کاریابی غیر مجاز در شبکه های 
اجتماعی هستیم که این مراکز کاریابی 
غیر مجاز در اپلیکیشــن های ارتباطی 

وجود دارند.
به گــزارش اتفاقیــه، روزانه شــاهد 
خبرهایی در ایــن زمینه کالهبرداری 
میلیاردی موسســه های کاریابی و یا 
کالهبــرداری در قالب شــرکت های 
هرمی یا کاریابی هستیم به نحوی که 
فعالیت های موسسات مجاز کاریابی را 
هم تحــت تأثیر قرار می دهند و باعث 
می شوند کاربران حتی به موسسه های 

خوشنام و مجاز هم اعتماد نکنند. 
ایــن  که در حــال حاضر چنــد برابر 
کاریابی هــای مجــاز، موسســه های 
کاریابی غیر مجاز هــم فعالیت دارند، 
نشــان می دهد که جویندگان کار باید 
هنگام مراجعه به این موسسات حسابی 
حواس شــان را جمع کنند تا نه تنها در 
کار پیــدا کردن ناکام نباشــند و کاله 
سرشان نرود بلکه جیب شان هم توسط 

این موسسه های غیر مجاز خالی نشود.
در استان نیز روزانه شاهد کالهبرداری 
به طریق مختلف هســتیم که از روی 
استفاده  ناآگاهی شهروندان مورد سوء 
افراد ســودجو قرار می گیرند. یکی از 
مهم ترین مســائلی که کاریاب ها باید 
به آن توجه کنند این اســت که برای 
کاریابی های  بــه  حتمًا  کار  پیداکردن 
مجاز مراجعه کنند و از مراجعه به مراکز 
غیرمجازی که تحــت عناوین تأمین 
مختلف  شــرکت های  انسانی،  نیروی 
و… فعالیت می کنند، خودداری کنند.
پشت پرده آگهی های پر زرق و برق 

برای بیکاران
با  یکی از کارشناســان حوزه فناوری 
بیان اینکه مردم باید نســبت به آگهی 
های فریب دهنده در برخی از تبلیغات 
ومراکز کاریابی غیرمجازتوجه داشــته 
باشــند، تصریح می کند: گاهی شاهد 
تبلیغات و آگهی استخدام های تقلبی 
در بزرگتریــن برندهای صنایع غذایی 
ایران و ســایر موارد این بخشــی از 

تبلیغات اغواکننده موسســات کاریابی 
است. 

این کارشــناس می گوید: تبلیغاتی که 
آگهی های شــان یا به در و دیوارهای 
چســبانده  شــهر  پرتردد  خیابان های 
شده است یا در کانال ها و سایت های 
اینترنتــی مدام خودنمایــی می کند و 
البته این تبلیغات برای کشــوری که 
درصد قابل توجهی از فارغ التحصیالن 
دانشــگاهی اش بیکار هستند، فریبنده 

است.
وی می افزاید: امروزه اما کاریابی های 
غیــر مجاز پــا را فراتر گذاشــته و به 
تبلیغــات مشتری پســند و تازه تــری 
روی آورده انــد واعزام نیــروی کار به 
خارج از ایران تبلیغات پرســروصدای 
غیرمجاز  کاریابی هــای  روزهای  این 
است که شهروندان باید در این زمینه 

هوشیار باشند.
مراقب مراکز کاریابی داخلی ، خارجی 

و کانال های کاریابی جعلی باشید
معاون کار آفرینی و اشــتغال اداره کل 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراســان 
شــمالی  نیز در این خصوص هشدار 
داد و گفت:هم وطنــان دقت کنند که 
همه سایت هایی که در حوزه کاریابی 
فعالیــت می کنند بایــد از وزارت کار 

مجوز داشته باشند.
محمــد اربابی گفت: بــه اطالع کلیه 
هم اســتانی های محترم می رساند با 
عنایت به برخــی گزارش های واصله 
مبنی بــر فعالیت برخی مراکز کاریابی 
داخلی و خارجی ،گروه ها ،کانال های 
تلگرامی در قالب کاریابی و به صورت 
غیر مجاز در شــبکه های اجتماعی ، 
ضروری اســت متقاضیان از پرداخت 
هرگونــه وجه به ایــن مراکز و کانال 
هــای موجود در فضــای مجازی جداً 
خــودداری و صرفًا بــه کاریابی های 

مجاز در استان مراجعه  نمایند .
وی افزود: متقاضیــان دقت کنند که 
همــه مراکــز  و ســایت هایی که در 
حوزه کاریابــی فعالیت می کنند باید از 
وزارت کار مجوز داشــته باشــند و در 

ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به 
ثبت رســیده  و هــم چنین ضمن دارا 
بــودن نماد اعتمــاد الکترونیک، همه 
مجوزهای موردنیاز را اخذ کرده باشند.

 محمد اربابی گفت:هم اســتانی های 

عزیز همچنین می توانند با مراجعه به 
سایت این اداره کل و یا سایت وزارت 
تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  فهرســت 
کاریابی های مجاز را مشاهده نمایند . 
وی افــزود: در حال حاضــر تعداد ۹ 

کاریابــی داخلی در اســتان فعال می 
باشــند کــه از این تعــداد ۳ کاریابی 
در شهرســتان بجنــورد، ۱ کاریابــی 
در شهرســتان شــیروان ، ۲ کاریابی 
در شهرســتان اســفراین ، ا کاریابی 

در شهرســتان گرمــه ، ا کاریابی در 
شهرســتان فــاروج و ۱ کاریابــی در 
شهرستان مانه و سملقان می باشند . و 
یک کاریابی خارجی نیز در شهرستان 

بجنورد فعال می باشد .
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احــــــداث پـــارک محــــــلــه در بجنــــــورد
تمهید شــهرداری در دوران پسا کـرونا
شهـــردار بجنـــورد نویــد احــداث 4 پارک محلـه را طـی چند مــاه آتــی داد

    مهنــدس هــادی زارعــی بــا بیان اینکه به شــرایط و تبعات منفی ناشــی از شــیوع 
کرونا آماده  کرونا واقفیم اما بعنوان مدیران شــهری باید برای دوران پســا  بیمــاری 
کرونا منجر به بروز  که مشکالت ناشی از شیوع بیماری  گفت : قبول داریم  باشیم ، 

استرس های روانی بین سطوح مختلف جامعه شهری شده است.
کرونا را  که می تواند تبعات منفی ناشــی از شیوع  گفت: یکی از موضوعاتی  شــهردار 
کند ، توجه به نشاط و شادابی جامعه شهروندی است و احداث پارکها  کم و بی اثر 

و تجهیز بوستانها می تواند یکی از راهبردهای خروج جامعه از استرس ها باشد.
مهنــدس زارعــی افــزود: در زمینــه توســعه و تجهیز بوســتان ها، تالش بــه احداث 
پــارک هــای جدید و بروز رســانی پارک های قدیــم دروضعیت موجــود ازاقداماتی 

که دردستورکارقراردادیم. است 
گفت : درســال جاری ، ضمن تجهیز پارکها و بوســتانها به وسایل بازی و  شــهردار 
کم برخوردار را  ایمنــی و ورزشــی ،  بالــغ بر ده نقطــه در محالت با اولویت محــالت 

به ایجاد فضاهای ورزشــی و بازی اختصاص دادیم و درنظرداریم با احداث چند 
کنیم. پارک محله نیز تعهداتمان نسبت به شهروندان را عملیاتی 

کرونا،  کسیناســیون عمومی و رفــع خطر بیماری  کرد با وا شــهردار ابــراز امیدواری 
بزودی شاهد بازگشت سالمت  ونشاط اجتماعی به جامعه باشیم و وجود پارکها 
کرونا و پســا  کننده فضای روانــی جامعه در دوران  و بوســتانها مــی تواند تلطیــف 

کرونا باشد.

مهندس عمارلو شهردار منطقه یک بجنورد: 

احداث 3 پارک محله درسال 1400 را نهایی می کنیم
مهنــدس عمارلــو شــهردار منطقــه یک بجنــورد : احــداث 3 

کنیم. پارک محله درسال 1400 را نهایی می 
 ، بدســتور شــهردار محتــرم  ذکراینکــه  بــا  مهنــدس عمارلــو 
احــداث ســه پــارک محلــه را در ســطح منطقه یــک عملیاتی 
گفت : پارک ارتش به مساحت 4 هزارمترمربع  کرد ،  خواهیم 

درمرحله جذب پیمانکاراست.

پــارک خانــواده درحاشــیه بخشــی از محوطــه فرهنگســرای 
شــهروند به مســاحت 4 هزارمترمربع در مرحله پیاده سازی 
ح اســت و امســال درنظرداریــم یــک هزارمترمربــع از این  طــر
کنیــم و  مســاحت را بــا طراحــی فضاهــای ســبز و بــازی اجــرا 
الباقــی مســاحت نیــز از محل اعتبارات ســال آتی شــهرداری 

گرفت. کار قرار خواهد  منطقه  در دستور 

معاون اجرایی شهرداری منطقه یک بجنورد :

احداث پارک معراج به مرحله اجرا رسید
قطعــه 358  در دو  معــراج  پــارک  گفــت:  مهنــدس معجــزه 
مترمربعی و 2 هزارمترمربعی تقســیم می شــود ، پروژه تجهیز 
پارک هــا درســطح منطقــه یــک شــامل 650 میلیــون تومــان 
که قرارداد آن منعقد شــده و اعتبار ثانویه  اعتبار اولیه اســت 
بــه ارزش 400 میلیــون تومــان نیــز درمرحلــه اســتعالم اســت 
کــه بودجــه الزم بــرای تکمیــل  بخشــی از فازهــای اجرایــی 

کرد. پارک های تازه احداثی را تامین خواهد 
پارک هــا،  مــا در طراحــی  اولویــت  گفــت:  مهنــدس معجــزه 
درآن  کــه  اســت  اولیــه  طراحــی  و  برنامــه  و  ح  طــر تکمیــل 
گردشــگری، بازی و  کاربری هــای مختلفــی از جملــه تفریح و 
ســرگرمی، ورزش و ســالمت اعمــال خواهــد شــد تــا نیازهای 

متنوع شهروندان در مراجعه به پارک ها را مرتفع سازد.

مهندس نقیب مدیرمنطقه دو شهرداری بجنورد:

احداث پارک 7 هکتاری شهرک فرهنگیان و پارک خانه هنرمندان 
درسطح منطقه دو شهر بجنورد درحال اجرا است

اعتباراجرایی احداث پارک 7 هکتاری شــهرک فرهنگیان در 
فــاز یک بودجه ای بالــغ بر یک میلیارد و 600 میلیون تومان 

است.
مهندس نقیب گفت: پارک هفت هکتاری شهرک فرهنگیان 
درضلع شــمالی این شــهرک واقع شــده اســت و دردوبخش 

امانی و پیمانی درحال طراحی و اجرا است.
گفته این مســئول شــامل تکمیل  فاز اول احداث این پارک به 
مطالعات اجرایی و اقدامات عملی در زیرسازی و احداث است.

پــارک شــهرک فرهنگیــان  اینکــه  بیــان  بــا  نقیــب  مهنــدس 
درگذشــته محلی برای تخلیــه نخاله های ســاختمانی بوده 
ک برداری و تسطیح و همسطح سازی  گفت : عملیات خا  ،

گذشــته به انجام رســید وبه موازات  بســتر پارک طی دو ماه 
که  ح ، فــاز یک احداث پــارک  تکمیــل مطالعــات اجــرای طر
گذاری و پیاده روسازی است دربخش عمران  شامل جدول 
کاشت درختان  درحال تکمیل است و طراحی فضای سبز و 
گلــکاری  نیز دربخش توســعه  کــم ســایه دار و توجــه بــه  مترا

فضاهای سبز شهری در ردیف اجرا قرار دارد.
کــرد : 80 درصد عملیــات اجرایی در  مهنــدس نقیــب عنوان 
کنیم شروع  فاز یک به انجام رســیده است و پیش بینی می 
که شــامل احــداث بنــا و تامین  فــاز دوم احــداث ایــن پــارک 
ســپتیک و اســتخر ذخیره آب اســت درســال آینده در ردیف 

جذب بودجه قرار بگیرد.

معاون اجرایی شهرداری منطقه دو:

اجرای پارک )خانه هنرمندان( درخیابان فردوسی
گرفت استخر سابق شهرداری انجام خواهد 

پــارک خانــه هنرمنــدان درفاز یک شــامل تکمیــل طراحی و 
گــذاری به بخــش خصوصی برای اجرای پیاده روســازی و  وا

گذاری است. جدول 
گفتــه معــاون اجرایــی شــهرداری منطقــه دو ، اولویت بر  بــه 
حفظ وضعیت موجود  در پارک اســت و مدیریت شــهرداری 
منطقــه دو درنظردارد با تغییراتــی جزئی درمحوطه ، فضای 

کند. مناسبی را ایجاد 

گــودرزی بــا بیان اینکــه اجرای این پــارک در فاز  مهنــدس 
گفــت: تامین این  اول 400 میلیــون تومــان اعتبارنیاز دارد 
انجــام  شــهرداری  درآمدهــای  و  بودجــه  محــل  از  اعتبــار 
گرفته اســت و شامل طراحی محوطه بیرونی و پارک است 
که احداث ســاختمان و تامین تجهیزات الزم  و در فــاز دو 
آتــی در بودجــه شــهرداری تامیــن اعتبــار  اســت در ســال 

شد. خواهد 

 رئیس سازمان سیما و منظرشهری شهرداری بجنورد:

تجهیز و فضاسازی پارک های تازه احداث شده را 
کار داریم در دستور 

گفــت: 4 پــارک محلــه در دســت  مهنــدس مهماندوســت 
احداث را بدســتور شــهردار محترم در ردیف ایجاد ، تجهیز 

و فضاسازی قرار دادیم.
گفــت: اولویــت تجهیــز پارکهــا در  مهنــدس مهماندوســت 
گرفــت وهم  پــارک هفــت هکتــاری شــهرک ولــی عصــر قــرار 
کنــون یک هزار اصلــه نهال توت ژاپنی به همت همکاران  ا

کاشته شد. خوبمان در مجموعه دراین پارک 
کم  گونه توت ژاپنی بــه دلیل نیاز آبی  وی افــزود : انتخــاب 
گستری باال و رشد  کم ، ســایه  ، رشــد ســریع ، آفت پذیری 

سریع و یکنواخت مورد استقبال است.
 30 داشــت:  بیــان  ادامــه  در  مهماندوســت  مهنــدس 
کاشــت  گل رز در رنگهــای متنــوع نیز به منظور  هزارگلــدان 
در پارک شــهرک ولی عصر و سایر پارکهای دردست احداث 
گلهــا در  کنــون بخشــی از ایــن  درنظرگرفتــه شــده و هــم ا
کاشــت اســت و به محض  پــارک شــهرک ولی عصــر درحال 
اتمــام طراحــی و فضاســازی محیطــی درشــهرک ولی عصر 
دردســت  پارکهــای  تجهیزســایر  متوجــه  را  خدماتمــان   ،

کرد. احداث خواهیم 

   طرح توسعه فرهنگسرا در ایجاد پارک محله

  نمای کلی از طراحی و اجرای پارک هفت هکتاری شهرک ولی عصر

زا رضا    احداث پارک محله در خیابان میر
کرمانی - اراضی امتداد خیابان شهید صیاد شیرازی

  عملیات بهسازی پارک با کاربری
خانه هنرمندان در انتهای خیابان فردوسی

  عملیات عمرانی و احداث پارک محله 
در اراضی قدیم ارتش در خیابان صیاد شیرازی

  عملیات کاشت درخت
در پارک شهرک فرهنگیان

  عملیات کاشت نهال در پارک 
هفت هکتاری شهرک ولی عصر

  کاشت هزار اصله
درخت توت در پارک شهرک ولی عصر


