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معظم  رهبر  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
به  )چهارشنبه(  امروز  صبح  اسالمی  انقالب 
مناسبت هفته کار و کارگر، در ارتباط تصویری 
مستقیم و ۳ ساعته با هفت مجموعه تولیدی 
ضمن تأکید بر نقش و اهمیت جایگاه کارگر 
و وظایف متقابل کارگر و کارفرما در افزایش 
یک  در  ثروت  ایجاد  و  تولید  کیفی  و  کّمی 
اقتصاد سالم، به بیان نکاتی در خصوص علت 
نامگذاری امسال به عنوان سال جهش تولید و 
الزامات تحقق این شعار و بخش هایی که باید 
آنها تمرکز ویژه شود، پرداختند و وظایف  بر 

مسئوالن در این عرصه را بیان کردند.
هفته  تبریک  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
کارگر به همه کارگران و زحمتکشان، شنیدن 
و  شیرین  را  تولید  از  امیدبخش  گزارش های 
عمومی  انتشار  بر  تأکید  با  و  خواندند  جذاب 
جامعه  مشکالت  رفع  گفتند:  گزارشها  این 
باید  که  است  مهم  مسائل  از  یکی  کارگری 

نسبت به آن اهتمام شود.
رهبر انقالب اسالمی بخش اول سخنانشان 
با  و  دادند  اختصاص  کارگری  مسائل  به  را 
به  اسالمی  نگاه  در  کار  مفهوم  تقسیم بندی 
افزودند:  اقتصادی«  »کار  و  عمومی«  »کار 
کار به معنای عمومی همه انواع کار را شامل 
می شود و در قرآن کریم و روایات نیز تأکید 
سرانجام  به  و  صالح  عمل  انجام  و  تالش  بر 
رساندن کار است که البته یکی از مشکالت ما 

در کشور نیمه تمام ماندن کارها است.
ایشان تشویق اسالم به کار عمومی را نقطه 

»مفت خواری«  نابجای  و  غلط  انتظار  مقابل 
اسالم  گفتند:  و  دانستند  »مفت جویی«  و 
دارد  تأکید  کار  بر  نیز  اقتصادی  معنای  در 
را  کارگر  دست  اکرم)ص(  پیامبر  همچنانکه 
می بوسد و می فرماید خداوند کسی را که کار 
انجام دهد،  احساس مسئولیت  با  و  را محکم 

دوست می دارد.
اقتصاد  هدف  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
کشور را تولید ثروت و تقسیم عادالنه آن بین 
آحاد مردم خواندند و افزودند: برای رسیدن به 
اصلی  ستونهای  از  یکی  کارگر  سالم،  اقتصاد 
ثروت در کشور  تولید  از عوامل درجه یک  و 

است.
رهبر انقالب اسالمی، کارگِر ماهر و نوآور را 
موجب افزایش کیفیت کار دانستند و گفتند: 
بنابراین بنگاههای اقتصادی و کارفرمایان باید 
از  را  آن  سهم  و  کار  نیروی  مهارت  و  دانش 
و  دهند  افزایش  اقتصادی  بنگاههای  عوائد 
کارگر نیز با احساس مسئولیت بیشتر و بدون 

سهل انگاری عمل کند.
را دو ستون اصلی  ایشان، کارگر و کارفرما 
رشد و پیشرفت اقتصادی خواندند و با  اشاره 
نظر  که  مصوباتی  از  افراد  برخی  شکایت  به 
افزودند:  است،  نشده  مالحظه  آنها  در  کارگر 
با نگاه عادالنه تنظیم  باید  این مقررات حتماً 

شود.
به حقوق  اهتمام  آیت اهلل خامنه ای  حضرت 
نیروی کار از جمله »دستمزد عادالنه و پرداخت 
منظم و بدون تأخیر آن، امنیت شغلی، بیمه، 

آموزش، خدمات رفاهی و بهداشت و درمان« 
را مورد تأکید قرار دادند و گفتند: در دنیای 
کنونی و تحوالت پر سرعت فناوری، یادگیری 
قبلی  تجربیات  از  استفاده  و  آموزشی  مداوم 
برای مجموعه های تولیدی و کارگران آنها یک 
کیفیت  و  بهره وری  ارتقاء  با  تا  است  ضرورت 

تولید، رونق اقتصادی افزایش یابد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تأثیرگذاری 
کارگران در تحوالت سیاسی دو قرن گذشته ی 
پیروزی  در  کشورمان  کارگران  نقش  دنیا، 
حوادث  و  مقدس  دفاع  اسالمی،  انقالب 
گوناگون را بسیار برجسته دانستند و افزودند: 
کارگران از همراه ترین قشرها در تحقق اهداف 
انقالب بوده اند و پیوند آنها با نظام جمهوری 
اسالمی یک پیوند دائمی است البته این پیوند 
عمیق، وظایف مسئوالن در هر سه قوه را برای 

حل مشکالت کارگران افزایش می دهد.
موضوع  به  ادامه  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
اشاره  سال  شعار  عنوان  به  تولید«  »جهش 
کردند و با اشاره به فرصت کافی که تا پایان 
سال برای تحقق این شعار وجود دارد، نکاتی 

را درخصوص آن بیان کردند.
در  تولید  مقوله  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
و  ایمنی  سیستم  همچون  را  کشور  اقتصاد 
دفاعی بدن انسان دانستند و گفتند: همانگونه 
با  مقابله  در  بدن  ایمنی  سیستم  نقش  که 
ویروسها بسیار مهم است، اگر تولید مناسب و 
رو به رشد باشد، می تواند پیکره اقتصادی کشور 
ویروسهای  و  طبیعی  ویروسهای  مقابل  در  را 

دست ساز همچون تحریم و یا نوسانات قیمت 
نفت و تکانه های مختلف محافظت کند.

ایشان با تأکید بر اینکه تولید، عامل اصلی 
است،  قوی  و  ملی  اقتصاد  یک  شکل گیری 
اقتصاد  برای  اینکه  بر  عالوه  تولید  افزودند: 
کشور حیاتی است، از لحاظ سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی نیز تأثیرهای زیادی دارد به گونه ای 
که توانایی یک ملت در تولید نیازهای اساسی 
احساس  و  به نفس  اعتماد  ملت  آن  به  خود، 
عزت خواهد بخشید و زمینه ساز رفاه عمومی 
جامعه، افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش 
صادرات  فرهنگی  تأثیرگذاری  و  صادرات 
خواهد  دیگر  کشورهای  در  داخلی  کاالهای 

شد.
در  تولید  فعلی  روند  اسالمی،  انقالب  رهبر 
ناکافی  عقب ماندگی ها  جبران  برای  را  کشور 
تقویت  و  توسعه  لزوم  بر  تأکید  با  و  دانستند 
بیشتر تولید، نکاتی را درخصوص جهش تولید 
بیان  کنونی  شرایط  در  آن  تحقق  راههای  و 

کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی از مسائل مهم 
دادن  مشارکت  را  تولید  جهش  تحقق  برای 
مردم در اقتصاد از طریق استفاده از استعدادها 
و  برشمردند  مردم  گوناگون  ظرفیت های  و 
افزودند: در این زمینه سه قوه وظایف مهمی 
دارند که اگر به این وظایف عمل نشود، جهش 

تولید اتفاق نمی افتد.
را  تولیدکننده  و  تولید  از  حمایت  ایشان 
اصلی ترین وظیفه مسئوالن دانستند و تأکید 

کردند: حمایت از تولید فقط به معنای تزریق 
موانع،  برداشتن  با  باید  بلکه  نیست  نقدینگی 
و  فکر  صاحب  سرمایه گذار،  برای  را  میدان 

تولیدکننده باز کرد.
مصادیق  از  برخی  به  اسالمی  انقالب  رهبر 
گفتند: حذف  و  کردند  اشاره  موانع  برداشتن 
مقررات دست و پاگیر، مبارزه جدی با قاچاق 
کاال، مقابله با واردات بی رویه، مبارزه با فساد 
مالکیت  حقوق  رعایت  اداری،  فساد  و  مالی 
معنوی، مقابله با سفته بازی ها و سوداگری های 
موارد  در  مالیاتی  معافیت های  و  زیان بخش، 
ضروری و وضع مالیات در موارد الزم همچون 
ضروری  کارهای  جمله  از  بادآورده  ثروتهای 
اهتمام  آن  به  نسبت  قوه  سه  باید  که  است 
بورزند. حضرت آیت اهلل خامنه ای قضایای اخیر 
مربوط به ویروس کرونا و پای کارآمدن همه 
ظرفیت های کشور برای تولید اقالم بهداشتی 
از جمله ماسک را نمونه بارِز باز کردن میدان 
علت  افزودند:  و  خواندند  تولید  از  حمایت  و 
مدت  در  توانستیم  ماسک  تولید  در  اینکه 
که  کنیم  پیدا  دست  ظرفیتی  به  کوتاهی 
بیشتر از نیاز کشور است، برطرف شدن موانع 
از جانب دولت و باز شدن میدان برای حضور 
عرصه  در  مردم  و حتی  مختلف  دستگاههای 

تولید ماسک بود.

                               ادامه در صفحه 2
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صفحه 2

آمارمبتالیانکرونادر
“حاجیآباد”هرمزگانروبه

افزایشاست

بــه گزارش خبــر روز؛ بــا توجه به 
افزایش موارد شناسایی بیماران مبتال 
بــه کووید ۱۹ در شهرســتان حاجی 
آباد و لزوم تشدید اجرای برنامه های 
مراقبت و کنترل بمنظور قطع زنجیره 
انتقال این بیماری، جلســه اضطراری 
ستاد مبارزه با کرونا با حضور مسئوالن 

شهرستان برگزار شد.
فرماندار شهرســتان حاجی آباد در 
این نشســت با اشاره به افزایش شمار 
مبتالیان به ویروس کرونا در روزهای 
اخیر اظهار کرد: از ابتدای شروع شیوع 
ویــروس کرونا با اجــرای طرح فاصله 
گــذاری اجتماعــی این بیمــاری در 
شهرســتان به خوبی مدیریت شود اما 
به دلیل همجواری با شهرســتان های 
اطراف و تــردد افراد به روســتاهای 
شهرســتان و رعایــت نکــردن موارد 
بهداشــتی بعد از اجرای طرح فاصله 
گــذاری اجتماعی، آمــار مبتالیان به 

سرعت افزایش یافت.
 حمید جهانگیری با تاکید بر رعایت 
فاصلــه گذاری هوشــمند، آموزش را 
مهمتریــن اولویت در پیشــگیری از 
بیماری کرونا دانســت و عنوان کرد: 
بخشــداران از طریــق دهیاری ها در 
سطح روستاها اطالع رسانی و پروتکل 
های بهداشتی در روستاها لحاظ شود 

تا از تجمع مردم خودداری شود.
وی با بیــان اینکه ضدعفونی اماکن 
عمومی بایــد به طور مســتمر انجام 
شــود، اضافــه کرد: صنــوف پر خطر 
شناسایی و آن دســته از صنوفی که 
نمی کنند  رعایت  را  بهداشــتی  موارد 

تعطیل خواهند شد.
 فرماندار شهرستان حاجی آباد اضافه 
با توجه به وضعیت شهرســتان  کرد: 
برگزاری هر نوع مراسم و  تجمعی در 

شهرها و روستاها ممنوع است.
جهانگیــری با بیان اینکه اگر همین 
روند ادامه داشــته باشــد باید منتظر 
وضعیت خاصی در شهرســتان باشیم، 
افــزود: مردم در در اطالع رســانی به 
همدیگر همــکاری کنند تا از افزایش 
ابتالی مردم به ایــن ویروس کاهش 

یابد.
فرماندار شهرســتان حاجــی آباد با 
اجرایی  دســتگاه های  اینکه  بر  تاکید 
باید پروتکل های بهداشــتی را رعایت 
کنند، تصریح کــرد: افراد از تردد غیر 

ضروری به ادارات خودداری کنند.
همچنیــن مدیر شــبکه بهداشــت 
و درمــان با تشــریح آخرین وضعیت 
بیماری در شهرستان، افزود: متاسفانه 
پراکندگی موارد مثبت در شهرســتان 
رو به گسترش اســت و نقاط مختلف 
جدیدی در شهرســتان که قباًل موارد 
بیمــاری در آنجا گزارش نشــده بود، 
آلوده شده اند و تعداد بیماران در حال 

افزایش است.
دکتر اقتــدار بختیاری همچنین در 
خصوص افزایشی شــدن تعداد موارد 
شناسایی شــده بیماران تصریح کرد: 
این افزایش تعداد بــه دلیل پیگیری 
و نمونــه گیری هدفمنــد از اطرافیان 
موارد مثبت است که غالباً افراد سالم 
و بدون عالمت هستند که پس از اخذ 
نمونه تست آنها مثبت اعالم می شود.

به گزارش خبر روز، در این جلســه 
پس از بحث و تبــادل نظر اعضا مقرر 
شد مصوبات قبلی این ستاد شامل عدم 
برگزاری مراسم مذهبی ماه رمضان و 
شب های قدر، عدم برگزاری نمازهای 
جماعــت و جمعه تا زمان پائین آمدن 
ریســک انتقال بیماری، تشدید طرح 
فاصلــه گذاری اجتماعی بــا تاکید بر 
با همکاری  بازدیدهای هدفمند  انجام 
اصناف و برخورد جدی با متخلفین با 
حساســیت بیشتر انجام شود و نیروی 
انتظامی و بسیج نیز همکاری بیشتری 
در ایــن زمینه بــا مجموعه شــبکه 
داشته  و درمان شهرستان  بهداشــت 

باشند.

ادامه از صفحه ۱

به گزارش خبر روز؛ رئیس سازمان مدیریت 
بحران گفت: بر اثر وقــوع زلزله بامداد جمعه 
شب در منطقه دماوند و تهران و حاشیه برخی 
از شــهرهای در مسیر گســل این زلزله، یک 
پیرمرد ۶۰ ســاله بر اثر فرار از منزل و آسیب 
دیدن سر وی، جان خود را از دست داد و ۳۳ 

نفر نیز مصدوم و روانه بیمارستان شدند.
اســماعیل نجار روز جمعه بــا بیان اینکه از 
این تعــداد به اضافه فرد جانباخته در مجموع 
۱۹ نفــر مربوط به منطقه دماونــد و ۱۵ نفر 
نیز مربوط به تهران هســتند، افزود: براساس 
آخریــن آمار و اطالعات موجــود از تعداد ۱۵ 
نفر تهران تاکنون ۱۱ نفر به صورت ســرپایی 
درمان شــدند و چهار نفر مابقی هم اکنون در 

بیمارستان تحت درمان هستند.
وی با تاکید بر اینکه کاهش آسیب های جانی 
و مالی در چنین حوادثی تنها با جدی گرفتن 
موضوع پیشگیری در قالب ساخت و سازهای 
اصولــی و فنی امکان پذیر خواهد بود، تصریح 
کرد: تا هر زمانی که این اصل به صورت دقیق 
و جدی اجرایی نشود، نباید منتظر کاهش آثار 

چنین حوادثی بود.
رییس سازمان مدیریت بحران اظهار داشت: 

در اینگونــه حوادث بیشــترین ضــرر و زیان 
جانی و مالی شــامل کسانی خواهد شد که در 
زمان ساخت مکان های خود را بدون توجه به 
هشدارهای ســازمان های مربوطه و به دور از 
چشم مسئوالن امر اقدام به ساخت و سازهای 
غیرقانونی همانند ساخت ویالهای مسکونی در 

حاشیه رودخانه ها می کنند.
نجار بــا بیان اینکــه هم اکنــون نیروهای 
امــداد گر در مناطق مربوطــه حضور دارند و 
اوضاع تحت کنترل اســت، گفــت: با توجه به 
نظریه کارشناســان و تجارب به دست آمده از 
زلزله های مختلف کشــور جای نگرانی خاصی 

وجود ندارد و مردم نگران نباشند.
دماوند  شهرســتان  فرمانداری  سرپرســت 
بامداد امروز از آماده باش ستاد مدیریت بحران 
شهرســتان دماوند خبر داد و گفت: بر اثر این 
زلزله تاکنون خســارت جانی ناشی از تخریب 

گزارش نشده است.
مهدی حیدری اظهار داشــت: در پی وقوع 
زلزلــه ای به بزرگی 2.۹ ریشــتر در ســاعت 
2۳:۰۰ شب گذشته و ۵.۱ ریشتری در ساعت 
۳۷ دقیقه بامداد امروز موجب شــد تا تمامی 
عوامل ســتاد مدیریت بحران شهرســتان به 

حالت آماده باش کامل قرار گیرند.
وی افــزود: هم اکنون عوامل جمعیت هالل 
احمر، امــدادی و اورژانس و دیگــر عوامل با 
حضور در پایگاه های خود در حالت آماده باش 
کامل قرار دارند و تمامی مناطق روســتایی و 

شهری تحت کنترل است.

ادامه از صفحه 1 

محیط  بهبود  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان 
تحقق  برای  ضروری  موارد  از  یکی  کسب وکار 
جهش تولید است، گفتند: براساس بررسی های 
کارشناسی وزارت امور اقتصاد و دارایی، اگر دو 
و  مجوزها«  صدور  واحد  پنجره  »ایجاد  اقداِم 
»تشکیل دادگاههای تجاری برای رفع اختالفات 
لحاظ  از  کشور  جایگاه  شود،  انجام  اقتصادی« 
ارتقاء  تا پنجاه رتبه  شاخص کسب و کار چهل 

خواهد یافت.
»ممنوعیت  موضوع  به  اسالمی  انقالب  رهبر 
واردات« به عنوان یکی از زمینه های جهش تولید 
با واردات مخالف  اشاره و خاطرنشان کردند: ما 
اما تأکید داریم محصولی که در کشور  نیستیم 
تولید می شود و یا امکان تولید دارد، وارد نشود.

برخی  در  افزودند:  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
مواقع، برخی دستگاههای اجرایی، به بهانه هایی 
به دنبال باز کردن راه واردات بی مورد هستند. 
کیفیت  اینکه  برای  گویند  می  مثال  عنوان  به 
خودروی داخلی ارتقا یابد، باید خودروی خارجی 
خودروی  کیفیت  باید  حالی که  در  شود  وارد 
داخلی از راههای دیگر افزایش یابد و نه از طریق 
سیاه  خاک  به  و  خارجی  خودروهای  واردات 

نشاندن تولید داخلی.
در  کیفی  جهش  اهمیت  بر  تأکید  با  ایشان 
کنار جهش کّمی، موضوع افزایش امید به کار و 
تالش را در کشور بسیار مهم خواندند و گفتند: 
متأسفانه عده ای در کشور به طور دائم می گویند 
»نمی شود و نمی توانیم« در حالی که »می توانیم« 
و دلیل آن هم این است که ما وقتی می توانیم 
یک ماهواره بر را با سرعت ۷۵۰۰ متر بر ثانیه به 
فضا پرتاب کنیم و ماهواره را در مدار قرار دهیم، 
را  بزرگ  پیشرفتهای  آن  دفاعی  یا در صنایع  و 
داشته ایم، پس در تولید هم می توانیم به جهش 

دست پیدا کنیم.

رهبر انقالب اسالمی افزودند: آن ذهن و فکری 
که می تواند ماهواره را تولید کند و چند صباح 
هزار   ۳۶ مدار  در  ماهواره  ارسال  برای  دیگر 
کیلومتری هدف گذاری کند، قطعاً چنین روحیه 
مصرف  با  تولید خودرو  برای  و خالقیتی  ابتکار 
دیگر  در  و  کیلومتر  صد  یک  در  بنزین  لیتر   ۵

بخشهای تولید نیز وجود دارد.
برخی  به  سپس  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
بخشها که باید در جهش تولید به آنها اهمیت و 
اولویت داده شود، اشاره کردند و گفتند: توسعه 
پاالیشگاه  ساخت  همچون  پاالیشگاهی  ظرفیت 
پاالیشگاهی  مجتمع  و  بندرعباس  در  میعانات 
سیراف، اجرای طرح های پتروشیمی که منجر به 
افزایش چند برابری تولید محصول خواهد شد، 
تولید  بر  تمرکز  به خصوص  کشاورزی  طرح های 
های  دانه  گندم،  همچون  اساسی،  محصوالت 
خودکفایی  و  آبزیان  و  دارویی  گیاهان  روغنی، 
آبیاری  از شیوه های  با استفاده  این عرصه ها  در 
مدرن، تمرکز بر زیرساخت ها به خصوص حمل و 
نقل ریلی، توجه ویژه به قطعه سازی و تمرکز به 
بخش معدن که بسیار هم عقب ماندگی داریم، 
جهش  موضوع  در  باید  که  هستند  بخشهایی 

تولید مورد اهتمام ویژه قرار گیرند.
در  باید  که  را  بخشهایی  از  دیگر  یکی  ایشان 
شود،  ویژه ای  نگاه  آن  به  تولید  جهش  موضوع 
بخش دارو و واکسن دانستند و افزودند: اکنون 
در کشور در خصوص تولید دارو و واکسن برای 
مقابله با ویروس کرونا، کارهای تحقیقاتی خوبی 
خوب  دانشمندان  بسا  چه  و  است  شده  انجام 
از  زودتر  بتوانند  ما  کارآمد  محققان  و  جوان  و 
واکسن  و  دارو  تولید  به  موفق  دیگر  کشورهای 

برای مقابله با کرونا شوند.
رهبر انقالب اسالمی، زنجیره پوشاک، کفش و 
لوازم خانگی را یکی از ظرفیتهای مهم و ریشه دار 
کشور خواندند و گفتند: برای تحقق جهش تولید 
باید بر این زنجیره تمرکز جدی شود و از واردات 

این محصوالت جلوگیری شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای به یک اقدام ناپسند 
افزودند:  و  کردند  اشاره  نیز  پوشاک  تولید  در 
با  پوشاِک  تولید  در  همواره  کشور  اینکه  با 
کیفیت سرآمد و صاحب قدمت است اما برخی 
برچسب  خود  تولیدات  روی  بر  تولیدکنندگان 

تولید خارج می زنند که این کار غلط است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: به لطف 
آغاز شده است  تولید در کشور  خداوند حرکت 
اما ادامه این حرکت معمولی، مشکالت کشور را 
حل نخواهد کرد و نیازمند یک حرکت مضاعف 
نیز  عرصه  این  در  که  هستیم  جهش  یک  و 
جوان های آماده به کار و عناصر مبتکر بسیارند و 

باید میدان برای ورود آنان مهیا شود.
ایشان در پایان اظهار امیدواری کردند شرایط 
از شیوع کرونا در کشور  بعد  آمده  جدید پیش 
برای  مردم  میان  همکاری  روحیه  گسترش  و 
تأمین نیازها، زمینه ساِز کارهای نو و تحوالت در 

عرصه های اقتصادی کشور باشد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، ارتباط 
تصویری با هفت مجموعه تولیدی در صفادشت 
آذربایجان  )استان  ورزقان  تهران(،  )استان 
تحقیقاتی  و  علمی  شهرک  زنجان،  شرقی(، 
شهرک  تهران(،  )استان  پاکدشت  اصفهان، 
صنعتی پرندک )استان مرکزی( و روستای به آباد 

مشهد برقرار شد.
در این برنامه که وزیران نیرو، صمت و جهاد 
کشاورزی نیز حضور داشتند، آقای شریعتمداری 
از  گزارشی  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  وزیر 
همچنین  و  تولید  بخش  در  دولت  اقدامات 
برنامه های آن برای صیانت از اشتغال در شرایط 
کرونا بیان کرد و از یک کارگر نمونه تقدیر شد.

رئیس  »صمدی  آقایان:  برنامه  این  ادامه  در 
»مصطفی  پیشرو«،  اَوَرند  شرکت  مدیره  هیئت 
مدیرعامل  »سعدمحمدی  نمونه«،  کارگر  بازیار 
کارگر  فیروزکوهی  و  ایران  مس  ملی  شرکت 

معدن مس«، »ظهیری مدیرعامل شرکت ایران 
مدیره  رئیس هیأت  »نجات بخش  ترانسفو«، 
سپاهان«،  صنعت  بهیار  دانش بنیان  شرکت 
لوازم  تولیدات  شرکت  مدیرعامل  »فتاحی 
خانگی اِِمرسان«، »فیهمی پور مدیرعامل شرکت 
»رزم حسینی  نویدکاران«،  تولیدی  تعاونی 
مزرعه  از  صبوری  و  رضوی  خراسان  استاندار 
تولید،  وضعیت  از  گزارشهایی  صبوری«،  نمونه 
دستاوردها و مشکالت واحدهای تولیدی خود و 
پیشنهادهایی برای حل مشکالت و تحقق شعار 

سال بیان و بر این نکات تأکید کردند:
ظرفیت  افزایش  برای  سرمایه گذاری  لزوم   -
تولیدی پتروشیمی های داخلی برای تأمین مواد 

اولیه صنایع و کاهش واردات
- تسریع در ارائه تسهیالت بانکی، ارزی و امور 
گمرکی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع

- ممانعت از ورود هر گونه کاال و ترانسفورماتور 
دارای تولید داخل

دست وپا  مقررات  و  مجوزها  کاهش  لزوم   -
و  ورود سرمایه گذاران  برای  انگیزه  ایجاد  و  گیر 

کارآفرینان
اقتصاد دانش بنیان  امکانات بی نظیر  و  - مزایا 
الگوی  به  شدن  نزدیک  و  تولید  جهش  برای 

اقتصاد مردمی در بخش تولید
- ضرورت هدفگذاری دقیق تسهیالت دولتی 
برای اصابت به تولیدکنندگان واقعی با توجه به 

کمبود سرمایه در گردش واحدهای دولتی
تضمینی  خرید  مناسب  روش  اتخاذ  لزوم   -
برای  مشخص  نرخ  با  کشاورزی  محصوالت 
برای  محصول  انتخاب  در  ریسک  از  جلوگیری 

کشت
تحصیلکرده  جوانان  به  دادن  بها  ضرورت   -
روستایی و تشویق و حمایت از آنها برای ماندن 

در روستا و توسعه کشاورزی صنعتی
کشاورزی  ماشین آالت  به روزرسانی  لزوم   -

برای افزایش تولید

رئیس سازمان مدیریت بحران:

زلزلهبامدادجمعهیککشتهو۳۳مصدومبجایگذاشت

رهبر معظم انقالب اسالمی در ارتباط تصویری مستقیم و 3 ساعته با هفت مجموعه تولیدی:

تولیدخوباقتصادرادرمقابلویروسهایمهاجمایمنمیکند

در  اردیبهشت ۱۳۹۹خورشیدی  بامداد ۱۹ 
نزدیکی دماوند زمین لــرزه ای به بزرگی ۵.۱ 
ریشتر رخ داد که به دلیل نزدیکی مرکز زلزله 
به آتشفشــان دماوند شایعه ای مبنی بر فعال 
شدن این آتشفشــان منتشر شد اما بررسی ها 
نشان داد که گسل فعال مشا مسبب این زمین 

لرزه بوده است و ارتباطی به آتشفشان ندارد.
دماونــد در شــمال ایــران، بلندترین قله، 
بلندترین آتشفشــان آسیا و خاورمیانه و یکی 
از یک هزار و ۵۱۵ قله بســیار برجسته جهان 
به شــمار می رود. ایــن کوه در پــاره مرکزی 
رشته کوه البرز در جنوب دریای مازندران جای 
دارد. بر اساس شواهد، آتشفشان شناسان، کوه 
دماوند را آتشفشــان فعالی می دانند و وجود 
چشمه های آب گرم و خروج گازهای خروجی 
تنها شواهدی بر این گفته است اما چند وقتی 
است که در مورد هیجانات کوه دماوند مطالبی 
مبنی بر گرم شــدن هوای دماوند و احتماالت 
دیگر مطرح می شود در جدیدترین این شایعات 
خبری مبنی بر فعال شــدن این آتشفشان و 
منجر شــدن به زمین لرزه تهران بازتاب داده 

شــد اما این خبر کذب بــود و محتمل ترین 
گســلی که می توان مســبب این زمین لرزه 
دانســت جابجایی گسل مشا است. این گسل، 
یکی از مهمترین گسل های محدوده تهران و 
رودهن و بومهن است که از دماوند تا نزدیکی 

ارتفاعات کرج و طالقان ادامه می یابد.
شایعه: فعال شدن آتشفشان دماوند مسبب 
اصلی زمین لــرزه  بامداد ۱۹ اردیبهشــت به 

بزرگای ۵.۱ ریشتر در تهران بود.
پاسخ به شــایعه: علی مرادی، رئیس مرکز 
ژئوفیزیک  نــگاری کشــوری مؤسســه  لرزه 
دانشــگاه تهران در خصوص دلیل وقوع زلزله 
تهــران گفت: بــا اطمینان می گویــم که این 
زلزله مربوط به گســل مشــا اســت و فعال 
شدن آتشفشــان دماوند را تکذیب می کنیم. 
وی با بیان اینکه ایــن زمین لرزه در نزدیکی 
روســتای مشا و امامزاده هاشم رخ داده است، 
گفت: شرایط سنجش آتشفشان با زلزله کاماًل 
متفاوت است. بدین ترتیب با مشاهدات رئیس 
موسســه زلزله نگاری و همکارانش آتشفشان 

دماوند دلیل زلزله تهران نبوده است.
همچنیــن ابراهیــم حــق شــناس معاون 
پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی 
و مهندســی زلزله گفت: این زلزله ارتباطی با 
فعالیت آتشفشانی ندارد چراکه گسل مشا که 
نزدیکترین گســل به این آتشفشان است در 

طول تاریخ فعالیت های خود را داشته اشت.

رئیس مرکز لرزه نگاری کشوری:

فعالشدنآتشفشاندماوندشایعهاست
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صفحه 3

به گزارش خبر روز از لرستان، عباس شرفی 
تصریح کرد: با توجه به عملیات نصب جت فن 
های تونل زال و چارتا باند جنوب به شــمال 
آزاد راه خــرم آباد - پل زال، ایــن آزاد راه از 
ســاعت ۸ و۳۰ روز شــنبه بیستم اردیبهشت 
۱۳۹۹ از محل عوارضی پل زال باند جنوب به 
شــمال تا اطالع ثانوی )اتمام نصب جت فنها( 
مسدود خواهد بود و تردد در آن ممنوع است.

بــه گزارش خبــر روز، محمــود ثمینی در 
جلســه شــورای مبارزه با مواد مخدر استان 
افزود: آرامش اقتصــادی این افراد باید گرفته 
شود و کماکان احساس خطر کنند چراکه در 
اینصورت ریسک قاچاق مواد مخدر کاهش می 

یابد.
وی بــا تاکید بر مستندســازی های قانونی 
در خصوص اموال قاچاقچیان اظهار داشــت: 
افراد باید  شناســایی اموال غیرمشــروع این 
توســط کمیته قضایی ســتاد مبارزه با مواد 
مخــدر در دســتور کار قرار گیرد تــا از مال 

اندوزی غیرشرعی جلوگیری شود.

وی همچنین موثرترین اقدام در حوزه مبارزه 
با مواد مخدر را فعالیت های پیشگیرانه دانست 
و گفت: برخی اقدامات در این راســتا کارایی 
دارد اما فاقد اثربخشــی الزم است که افزایش 
شمار معتادان و بازگشت بهبودیافتگان به این 

بالی خانمان سوز موید این مطلب است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
لرســتان ادامه داد: آموزش های محله محور و 
خانواده زندانیان یک اصل بسیار مهم است تا 
در غیاب سرپرست خانوار فرزندان و همسران 

آنها دچار بزه نشوند.
ثمینی مانــدگاری بهبودیافتگان مواد مخدر 
را کمتر از پنج درصد تخمین زد و افزود: بدون 
شک هزینه های درمانی مواد مخدر چند برابر 
اقدامات پیشگیرانه است بنابراین کمیته های 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر بــه ویژه فرهنگی 
واجتماعی باید با ارزیابی برنامه های اجرا شده 
و پرهیز از اقدامات کم اثر، روشهای موثرتری 
برای مبارزه با ایــن پدیده را تدوین و اجرایی 

کنند.

وی تاکید کرد: اقدامات پژوهشی فوریت دار 
در خصوص فعالیت های گذشته انجام شود و 
چنانچه جهــت برنامه های اجرایی با وضعیت 
کنونی جامعه یکســان نباشــد باید در برنامه 

ریزی ها تجدیدنظر کرد.
وی افزود: مدارس نیزبایــد آموزش اولیا را 
با حضور کارشناســان و روانشناسان خبره در 
دستور کار قرار دهند و تمام تالش دستگاهها 

بر اقدامات پیگیرانه و هم افزا متمرکز شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان:

آزادراهخرمزالمسدودمیشود

معاون سیاسی امنیتی واجتماعی استانداری لرستان:

شناساییوتوقیفاموالقاچاقچیان
دردستورکارقرارگیرد

به گزارش خبر روز از لرستان، مسعود رضایی 
با بیان اینکه اعتبارات عمرانی ابالغ شــده به 
بنیادمسکن استان لرســتان در سال گذشته 
بالغ بــر۳۳۳ میلیاردتومان بــوده افزود:2۸2 
میلیارد تومان جهت اجرای پروژه های عمرانی 

درسطح استان تخصیص داده شد.

وی ۳ پروژه شــاخص عمرانی بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی را اجرای دیواره ســاحلی در 
شــهرپلدختر و روســتاهای بابازید و چم مهر 
دانســته و افزود: عملیات اجرایــی این پروژه 
ها با پیشــرفت فیزیکی ۹۵ درصد در مراحل 

پایانی کار است.
مدیرکل بنیاد مســکن لرســتان با اشاره به 
پروژه های عمرانی بنیادمســکن در اســتان 
لرستان افزود: این پروژه ها درقالب بهسازی و 
اجرای طرح هادی در روستاهابوده که تاپایان 

سال مالی به بهره برداری خواهندرسید.

به گــزارش خبــر روز از مسجدســلیمان، 
سعید علیجانی مســئول اجراییات شهرداری 
مسجدســلیمان در گفتگو با خبرنگار ما مبنی 
بر خودسوزی شخص متخلف در این شهرستان 

اظهار داشت: 
وظیفه ی اصلی پرسنل اجرائیات شهرداری 
ها در سراســر کشــور جلوگیری از ساخت و 
ســازهای غیرمجاز و رفع ســدمعبر در سطح 

شهر میباشد.
متاســفانه در شــهر ما بدلیل فقر اقتصادی 
شــبانه روز مردم در حال ســاخت و ساز غیر 
مجاز هســتند و پرسنل واحد اجرائیات نیز در 
دو شیفت )روز و شب( با کمترین امکانات در 

حال انجام وظیفه می باشند.
اگر قرار بر این باشــد که هر شهروند شبانه 
اقدام به ســاخت و ســاز نمایــد و اجرائیات 
شــهرداری جلوی وی را نگیرد، مردم اقدام به 
ســاخت و ســاز خیابان های اصلی، پارک ها، 

معابر و ... می نماید.
خوشــبختانه در زمان مســئولیت اینجانب 
از نود درصد ســاخت و ســاز هــای غیرمجاز 
جلوگیری شــده و ساخت و ســاز های عمده 
که به صورت مجتمع های چند واحده مشاهده 
می کنید در زمان قبل از مسئولیت بنده اتفاق 

افتاده است که نیمه کاره باقی مانده اند.
به طور کلی پرسنل اجرائیات طبق ماده ۵۵ 
قانون شهرداری ها اجازه دارند در 2۴ ساعت 
شبانه روز اقدام به جلوگیری از تمامی ساخت 
و ســاز های غیر مجاز و رفع سد معبر نمایند 
و حتی تخریب ساخت و ساز های که در حال 
انجام است و نیازی به حکم و یا دستور قضایی 

ندارند را انجام دهند. 
در مــورد حکم ماده ۱۰۰ یا همان رای ماده 
۱۰۰، جهت اطالع همشهریان عزیز، رای ماده 
۱۰۰ مربوط به ساخت و ساز هایی می شود که 
قبال انجام شده و چون دارای سقف بوده اعیان 

حساب می شود.
بعد از اینکه کارشناســی های الزم انجام شد 
و بعــد از طی مراحل اداری هیئت ســه نفره 
که شامل نماینده قضایی، نماینده فرمانداری 
و عضوی از شــورای شهر است رای ماده ۱۰۰ 
صادر شــده که هیچ ربطی به ســاخت و ساز 

های در حال انجام ندارد.
در مــورد حادثــه رخ داده برای شــهروند 
عزیزمان ابتدا آرزوی ســالمتی برای این عزیز 
را داریم که انشــاهلل هرچه ســریعتر به کانون 
خانــواده برگردد، چنــد روز قبــل از حادثه 
گزارش از ساخت و ساز غیرمجاز آقای ج.الف 
در منطقه هشــت بنگله دادند که پرســنل ما 
طبــق وظیفه به محل مراجعــه نمودند و وی 
هیــچ گونه مدرکی ارائه ننمودند و ســاخت و 
ساز ایشان طبق نظریه کارشناس ما صددرصد 

غیرمجاز بوده و در طرح جاده )خیابان( بود.
اخطار کتبی و شفاهی الزم داده شد و ایشان 
با توجه به اینکه شناژ بسته بودند به پرسنل ما 
قول داده بودند که ساخت و ساز خود را ادامه 

ندهند تا مجوز بگیرند.
شب حادثه پرسنل شــبکار ما طبق وظیفه 
مشغول بازدید از منطقه هشت بنگله بودند و 
چون ســاخت و ساز این فرد در مسیر خیابان 
اصلی بوده متوجه ســاخت و ساز ایشان شدند 
و بــرای جلوگیری از ســاخت او اقدام نمودند 
که متاســفانه همانطور که در فیلم به اشتراک 
گذاشــته در فضای مجازی مشــاهده نمودید 
تهدید به آتش سوزی نمود و عجوالنه تصمیم 
گرفــت و اقدام بــه آتش زدن خــود نمود و 
حتی مقداری مواد اتش زا )نفت( به پرســنل 
اجراییات پاشید و یکی از همکاران ما هم دچار 
آتش سوزی شد که خوشبختانه جلوگیری شد.

اما جهــت اطالع عزیــزان با اینکــه واحد 
اجرائیات برای جلوگیری از ساخت و ساز های 
غیرمجاز طبق ماده ۵۵ نیازی به حکم قضایی 
ندارد چون مردم در بیشتر مواقع با نیروهای ما 
برخورد می کنند ما حکم )دستور قضایی( کلی 
از دادستان محترم داریم که در هر زمان و هر 
مکانی از تمامی ســاخت و ساز های غیرمجاز 

جلوگیری و حتی تخریب نماییم.

بــه گزارش خبر روز؛ موســی شــاعری 
شــهردار اهواز به دلیل مثبت شدن تست 
کرونایــش از روز پنجشــنبه بــه قرنطینه 

خانگی رفت.
مدیــر روابط عمومی و امــور بین الملل 
شهرداری اهواز با تایید مثبت شدن تست 
کرونای شهردار اهواز گفت: وی روز گذشته 
بــه دلیل کوفتگــی و بیحالی به پزشــک 
مراجعه کرد و به دلیل مشــکوک بودن به 
کرونا تســت از وی به عمل آمد که ساعت 
۱۶ امروز پنجشنبه نتیجه تست  وی مثبت 

اعالم شد.
رضــا علیجانــی عصر پنجشــنبه اظهار 
داشت: شهردار اهواز با نظر پزشک فعال در 
خانه قرنطینه شد و نیازی به بستری شدن 
در بیمارســتان ندارد و بایستی ۱۴ روز در 

قرنطینه خانگی قرار گیرد.
وی اضافــه کرد: شــاعری  طی روزهای 
اخیر برای ارائه خدمات به شــهروندان به 
صورت مســتقیم بر پــروژه های عمرانی و 
خدماتی شــهری حضور یافته و روند کارها  

را به صورت مستقیم نظارت میکرد.
علیجانی گفت: طرح جامع آسفالت محله 
به محله که اخیرا شــروع شده از طرحهای 
مهم شــهرداری اهواز اســت که شــهردار 
کالنشــهر اهواز بر روی ایــن طرح نظارت 

مســتقیم کرده و در این روزهــا بارها در 
محلهای اجرای پروژه حضور یافته است.

وی گفت: همچنین شــهردار اهواز طی 
روزهای گذشته در ستاد مبارزه با بیماری 
کرونا حضور داشــته و در طرح ضدعفونی 
کردن و گنــد زدایی شــهر حضوری حد 
اکثری داشته و برای خدمات به شهروندان 

از هیچ کوششی دریغ نکرده است.
علیجانی افزود: پیش از این نیز مدیرعامل 
ســازمان میادین میوه و تره بار شهرداری 
اهواز به بیماری کرونا مبتال شــده بود که 

دوران نقاهت را سپری می کند.
مدیــر روابــط عمومی شــهرداری اهواز 
اضافه کرد: همچنیــن تعدادی از نیروهای 
آتش نشانی و سایر ســازمانهای وابسته به 
شهرداری اهواز به دلیل ارتباط مستقیم با 
شهروندان طی روزهای گذشته به بیماری 
کرونا مبتال شــدند و یکی از کارکنان آتش 

نشانی در اثر همین بیماری درگذشت.
وی گفــت: خدمــت صادقانــه نیروهای 
شــهرداری به مردم در هیچ شرایطی قطع 
نخواهد شد و شــهردار اهواز هم در منزل 
تمامی امور را با قوت پیگیری خواهد کرد و 
هیپگونه جای نگرانی در این زمینه نیست.

ویروس کرونا از اوایل اسفند ماه در کشور 
مشــاهده شد و  برابر اعالم وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشــکی تا امروز بیش از 
۱۰۳ هزار نفر در کشــور  به بیماری کووید 
۱۹ مبتال شده اند که از این تعداد ۶ هزار و 

۴۸۶ نفر فوت کرده اند.

به گــزارش خبر روز؛ جانشــین فرمانده 
ســپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد از در کما 
بودن یک پاسدار بخاطر سالمتی مردم در 

مقابل کروناویروس خبر داد.
جهانگیر انصاری پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت 
ماه در جمع خبرنگاران افزود: ســپاه فتح 
استان در عرصه سالمت و مبارزه با بیماری 
کروناویروس برای حفظ ســالمتی مردم از 
همــه امکانات، تجهیــزات و ظرفیت های 

خود استفاده کرد.
وی اظهارکرد: ســپاه فتح طی ایام کرونا 
در بخشــها و رده های مختلــف از جمله 
تیپ ۴۸ فتح، بســیج و نواحــی مقاومت 

شهرستانهای نیز پای کار بود.
جانشــین فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و 
بویراحمد خاطرنشان کرد: حتی بخاطر کم 
بودن تجهیــزات ضدعفونی و گندزدایی از 

ماشین آالت کشاورزی نیز جهت ضدعفونی 
اماکن عمومی و خیابانها استفاده کرده ایم.

ســرهنگ انصاری با اشــاره بــه حادثه 
مصدومیت یکی از پاسداران جوان سپاه در 
شهر باشــت تصریح کرد: سرهنگ حسین 
احمدی یکی از پاســداران جوان این شهر 
روز پنجــم فروردیــن مــاه ۹۹ در حین 
ماموریت و عملیــات ضدعفونی خیابانها و 
اماکن عمومی شــهر دچار سانحه شد و به 

کما رفت و همچنان در کماست.
وی ادامه داد: این پاسدار جوان از ناحیه 
سر آسیب و صدمه دیده و همچنان در کما 
به ســر می برد که با توجه به اینکه در ماه 
مبارک رمضان قرار داریــم از مردم انتظار 
داریم برای سالمتی و شــفای این پاسدار 

دعا کنند.
جانشین فرمانده ســپاه فتح کهگیلویه و 
بویراحمد با بیان اینکه ما پاســداران جان 
فــدای مردم و نظام هســتیم، عنوان کرد: 
هر تهدیدی که مردم و کشور با آن مواجه 
باشند آماده ایم جانمان را فدا کنیم تا مردم 

در آسایش و آرامش بتوانند زندگی کنند.

بازار موبایل کشــور با افزایش ناگهانی تقاضا  
و تاحــدودی کاهش عرضه به دالیل مختلف با 
عدم توازن جدی مواجه شده است. این موضوع 
تا حد زیادی باعث افزایش قیمت انواع گوشــی 

تلفن همراه شده است.
بعد از شــیوع کرونا، عمال فرایند واردات این 
کاال به کشور با توجه به عدم فعالیت کشورهای 
صادرکننده با مشــکل جدی رو به رو شد. این 
درحالی اســت که بــا تعطیل شــدن مدارس 

سیستم آموزشی کشور به ســمت استفاده پر 
ســرعت از فضای مجازی و سامانه شاد حرکت 
کرد که همین موضوع افزایش شدید تقاضا در 

بازار تلفن همراه کشور را در پی داشت.
تصویر زیر مربوط به روز گذشــته در یکی از 
پاســاژهای عمده فروشی تلفن همراه است که 
ازدحام شــدید کسبه برای خرید اقالم مختلف 

مربوط حوزه تلفن همراه کامال مشخص است.
به هر ترتیب با افزایش تقاضا و کاهش عرضه 

به دالیل یاد شده هم اکنون روند عرضه و تقاضا 
در بازار به هم خورده و به همین جهت شــاهد 

رشد چشم گیر قیمتها در بازار هستیم.
این درحالی اســت که پیگیریهــا از مقامات 
مرتبــط در این بخش نشــان میدهد، طی دو 
هفته آینده با فعالیت مجدد کشورهای صادرات 
کننده به خصوص امــارات و افزایش عرضه در 
بازار داخلی میتوان انتظار کاهش نسبی قیمتها 

را داشت.

مدیرکل بنیادمسکن لرستان:

اجرای۵۰۰پروژهعمرانیدرلرستان

اظهاراتمسئولاجراییاتشهرداریمسجدسلیماندررابطهباخودسوزیفردمتخلف

شهرداراهوازبهقرنطینهرفت

پاسداریکهبخاطرسالمتیمردمهمچناندرکماست

موبایلگرانخواهدشد
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صفحه 4

معدوم کردن تعداد زیادی جوجه که اخیراً در 
شبکه های اجتماعی بازتاب زیادی داشت، ضمن 
اینکه عواطف بسیاری را متأثر کرد، این پرسش 
را نیز به میان کشید که با وجود امکان مصارف 
معدوم  زیان  شد  حاضر  کسی  چه  جایگزین، 
کردن جوجه ها را بپذیرد تا به هدف خود برسد؟ 
این پرسش شاید زمانی رنگ و بوی دیگری پیدا 
تولید و فروش  بازار  بدانیم ۸۵ درصد  کند که 
جوجه در اختیار یک مجموعه منتسب به بنیاد 
شهید قرار دارد. اما این امر که دولت از کانال 
تنظیم بازار همواره به دنبال کاهش قیمت مرغ 
می کند.  پیچیده تر  را  موضوع  بوده،  بازار  در 
مختلف،  بخش های  میان  در  دارد  امکان  آیا 
اختالف نظری درباره قیمت وجود داشته باشد؟ 
البته بحث متهم کردن بخشی از دولت نیست و 
اصاًل مشخص نیست که معدوم کردن جوجه ها 
این  بلکه  گرفته،  صورت  کسی  چه  سوی  از 
موضوع تنها بهانه  و فتح بابی برای پرداختن به 

انحصاری بلندمدت در اقتصاد ایران است.
قیمت  تغییر  امکان  رقابتی،  بازار  یک  در  آیا 
بازار  کلیت  در  جزء  تولیدکننده  یک  سوی  از 
غیربازاری،  اعمالی  با  بخواهد  که  دارد  وجود 
تعادل عرضه و تقاضای طبیعی را به هم بزند؟ 
امکان این امر وجود ندارد، حتی اگر اتحادیه ای 
از باال دستوری با این مضمون ابالغ کند، زیرا 
باز هم یک تولیدکننده خصوصی امکان جبران 
یک  اینکه طبق  مگر  ندارد،  را  وارد شده  زیان 
نظارت  و  با همراهی  و  و دقیق  برنامه منسجم 
به  اطمینان  و  اتحادیه  اعضای  همه  مستقیم 
رشد  معینی  میزان  با  صورت  این  در  که  آنها 
در قیمت جبران خواهد شد. گواه این موضوع 
تولیدکنندگان  صنفی  انجمن  دبیر  سخنان 
گفت  ایرناپالس  به  که  است  یک روزه  جوجه 
معدوم سازی پیش از نامه او صورت گرفته بود. 
اینکه  بر  تأکید  با  حتی  صدیق پور  محمدرضا 
لطمه   نیست چنین  تولیدکننده ای حاضر  هیچ 

نگفته  ما  نامه  در  گفت:  بزند،  خود  به  بزرگی 
بودیم جوجه ها حذف شوند، بلکه به آنها گوشزد 

کردیم که از تولید اضافه پرهیز کنند.
خاص  کاالی  یک  بازار  وقتی  مقابل،  در  اما 
انحصاری می شود، فرد یا گروه انحصارگر انگیزه 
و توانایی دست کاری قیمت را به راحتی دارد و 
است  ممکن  ببیند،  راه خود  سر  بر  مانعی  اگر 
متأثر  را  عرضه  هم  که  بزند  اعمالی  به  دست 
کند و هم قدرت خود را در آشفته کردن بازار، 
نشان دهد؛ همان طور که بسیاری از متخصصان 
این حوزه از سیاسی بودن اتفاق یاد شده سخن 

گفته اند.

مالکان اصلی بازار جوجه
در  روزه  یک  جوجه  فرعی  بازار  ایران  در 
این  تمام  ولی  دارد،  قرار  مالکان  خرده  دست 
را  بازار  کل  از  درصد   ۱۵ تنها  مالکان  خرده 
تارنمای شرکت  ادعای  پوشش می دهند. طبق 
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر، ۸۵ درصد مابقی 
اقتصادی  سازمان  این  مجموعه های  اختیار  در 
از اواخر سال گذشته تالش  قرار دارد. اگر چه 
این  تولیدی  شرکت های  برخی  سهام  شده 
شهید  بنیاد  مالکیت  تحت  خود  که  سازمان 
واگذار  بورس  طریق  از  دارد،  قرار  ایثارگران  و 
شود، اما این موضوع تنها سهم کوچکی از آنها 
را در برمی گیرد. طبق گزارش امیدنامه درج و 
کوثر  کشاورزی  سرمایه گذاری  شرکت  پذیرش 
در بازار دوم بورس در تاریخ 2۸ بهمن ۱۳۹۸، 
عرضه  روز  در  شرکت  این  سهام  عرضه  میزان 
اولیه ۴۱2 میلیون و ۵۰۰ هزار سهم معادل ۱۵ 

درصد از کل سهام شرکت بوده است.
سهام داری  درصد  و  تابعه  شرکت های 
آخرین  با  مطابق  کوثر  سرمایه گذاری  شرکت 
صورت های مالی آن مربوط به ۶ ماهه منتهی 
به ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۸، شامل مرغ اجداد 
زربال )۹۹.۹۹ درصد(، شرکت مرغک )۹۹.۹۹ 

درصد(،   ۹۹.۹۹( کوثر  سپیدان  اجداد  درصد(، 
آبزی  درصد(،   ۹۹.۹۸( دنا  کوثر  پیشگامان 
صنعت  و  کشت  درصد(،   ۹۹.۹۶( کوثر  اکسیر 
صنعت  و  کشت  درصد(،   ۸۱.۳۸( شریف آباد 
پارس  دام  خوراک  درصد(،   ۹۹.۹۹( اشراق 
 ۹۹.۹۹( مکانیزاسیون  توسعه  )۵۰.۸۳ درصد(، 
درصد(،   ۸۶.۶۹( ماهان  گوشت  تولید  درصد(، 
پیشگامان  درصد(،   ۹۹.۹۹( دیزباد  مادر  مرغ 
و  درصد(   ۹۹.۹۹( کرمانشاه  کوثر  کشاورزی 

شیمی دارو )۹۹.۹۹ درصد( می شود.

در اینجا تنها به شرکت هایی پرداخته می شود 
که در حوزه جوجه کشی فعالیت می کنند. این 
و  دنا  ماهان،  مرغک،  زربال،  شامل  شرکت ها 
بر  شرکت ها  این  مجموع،  در  می شود.  دیزباد 
 ۶۵ میزان  به   ۱۳۹۷ سال  گزارش های  اساس 
درصد بازار کل کشور در حوزه جوجه یک روزه 
بازار جوجه  از  درصد  پدر گوشتی، ۶۵  و  مادر 
جوجه  بازار  از  درصد   ۶2 گوشتی،  یک روزه 
یک روزه تخم گذار و ۳۴ درصد از جوجه یک روزه 

تجاری را در دست دارند.

رئیس مجلس: معنای اینکه بنیاد شهید 
مرغ داری داشته باشد، چیست؟

شرکت های  معتقدند  کارشناسان  برخی 
سودآوری  برای  انگیزه  عدم  دلیل  به  دولتی 
موجبات  غیربازاری  اهدافی  برای  است  ممکن 
زیان دیگر تولیدکنندگان را فراهم کنند. علت 
با  کارشناسان  و  مسئوالن  از  بسیاری  اینکه 
همین  می کنند،  مخالفت  دولتی  تصدی گری 
فساد  از  پیشگیری  و  سالم  رقابت  از  حمایت 
است. علی الریجانی، رئیس مجلس یک بار در 
همایش ارتقای سالمت اداری و مقابله با فساد 
به اهمیت عدم انحصارات و تبعیض اشاره کرده 
و گفته بود معنای اینکه بنیاد شهید مرغ داری و 
دامداری داشته باشد، چیست؟ البته اتهام فساد 

در شرکتهای بنیاد شهید در دولت های قبل از 
سوی کارگروه تحقیق و تفحص مجلس پیگیری 
شد که در نهایت نه در صحن علنی قرائت شد و 

نه در قوه قضاییه به نتیجه رسید.
بهتر  کنیم،  بحث  عینی تر  بخواهیم  اگر  اما 
شرکت های  مالی  صورت های  به  نگاهی  است 
از  یکی  باشیم.  داشته  کوثر  زیرمجموعه 
شاخص های مهم سالمت مالی شرکت و کارایی 
سود  کسب  در  شرکت  توانایی  آن،  مدیریت 
قابل قبول از محل سرمایه گذاری صورت گرفته 
است. کاهش نسبت حاشیه سود خالص و سایر 
توانایی  کاهش  از  حاکی  سودآوری  نسبت های 
اخیر است.  شرکت در سودآوری طی دو سال 
دارایی ها  بازده  مالی  صورت های  گزارش  طبق 
)سود خالص تقسیم بر متوسط دارایی ها( بازده 
دارایی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر از 
در سال  درصد  به 2۴  درصد سال ۱۳۹۵   2۸
 ۱۳۷ از  آن  سرمایه  بازده  همچنین  و   ۱۳۹۷

درصد به ۶۹ درصد رسیده است.

شرکت های زیان ده
مالی  صورت های  حسابرس  گزارش  طبق 
 )۱۳۹۷ پایان  به  منتهی  مال  سال  به  )مربوط 
فرعی  شرکت های  این  از  برخی  عملکرد 
سال های  و  بودجه  به  نسبت  یا  بوده  زیان ده 
شرکت  شده   گفته  حتی  است.  نامساعد  قبل 
پیشگامان کشاورزی و صنعت کوثر دنا مشمول 
سال  در  که  شرکت  این  هستند.   ۱۴۱ ماده 
تأسیس  تهران  مرغ داران  اولیه  نام  با   ۱۳۴2
شده و در زمینه پرورش دام، طیور و آبزیان و 
جوجه یک روزه، تخم مرغ، گوشت و ... فعالیت 
بار  به  انباشته  زیان  تومان  میلیارد  دارد، ۱۳.۳ 
گزارش،  این  اساس  بر  همچنین  است.  آورده 
مطالبات راکد شرکت  و زیرمجموعه ها به میزان 
۵۹.۳ میلیارد تومان است که ۴2.2 میلیارد آن 

مشکوک الوصول توصیف شده است.  

شرکت مرغک که سال ۱۳۵2 تأسیس شده، 
در حوزه پرورش طیور و تولید جوجه یک روزه 
اعم از اجداد مادر و تجاری فعالیت می کند. این 
شرکت به عنوان رهبر بازار با سهم بیش از ۴۰ 
درصدی فعالیت دارد. این شرکت با دارایی ۱22 
میلیارد تومان در دوره ۶ ماهه مالی منتهی به 
خرداد ۱۳۹۸، ۵.۳ میلیارد تومان زیان انباشته 

داشته است.
سال  )تأسیس  پارس  دام  شرکت  فعالیت 
و  تهیه خوراک  و  تولید  زمینه  در  هم   )۱۳۴۵
داروی دام و طیور و . . . است که ۱۵۰ میلیون 
تومان زیان خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به 

خرداد ۱۳۹۸ داشته است.

شرکت های سودده
سال  )تأسیس  دیزباد  مادر  مرغ  شرکت 
۱۳۷۷( نیز که در زمینه تولید گوشت و تخم 
دارد،  فعالیت  گوشتی  روزه  یک  جوجه  و  مرغ 
خالص  سود  میلیارد   ۶ و  دارایی  میلیارد   ۱۱۸
 ۶ دوره  این  طی  در  شرکت  این  است.  داشته 
ماهه، 2۶ میلیارد تومان تسهیالت بانکی گرفته 

است.

که  سال۱۳۷۰(  )تأسیس  زربال  شرکت  اما 
یک روزه  جوجه  انواع  تولید  آن  اصلی  فعالیت 
است، ۷۶.2 میلیارد تومان سود خالص در این 
شرکت  حال،  این  با  است.  داشته  مالی  دوره 
به همراه  را  مذکور حواشی شرکت های دولتی 
خود داشته است. شرکت سرمایه گذاری کوثر از 
مدیرعامل اسبق شرکت زربال به دلیل خیانت 
در امانت و تصرف غیرقانونی شکایت کرده است.  
شرکت ماهان نیز )تأسیس سال ۱۳۶۹( طی 
میزان  ۱۸.۳  به  ابتدایی سال ۱۳۹۸،  ماهه   ۶

میلیارد تومان سود خالص داشته است.

یافتههاییعجیبترازجوجهُکشی:آیابازارجوجهدردستبنیادشهیداست؟

ابراهیم درستی نماینده وزیر صمت در 
اصناف کشور و عضو هیئت رئیسه اتاق 
اصنــاف ایران و تهران گفت: بر این باور 
باید فعالیت  هستیم که تمام مشــاغل 
خود را آغــاز کنند. هم اکنون شــاهد 
تجمع افــراد در مراکــز عمومی مانند 

مترو، اتوبوس و  . . . هستیم.
نماینده وزیر صمــت در اتاق اصناف 
کشــور بیان کرد: پیشنهاد داده ایم که 
مشاغل پرخطر مانند رستوارن ها، کافه 
ها، گرمابــه داران و قهــوه خانه ها اگر 
فاصلــه اجتماعی را رعایت کنند، امکان 
بازگشایی آن ها وجود داشته باشد به طور 
مثال اگر هر رستوران 2۰ میز خود را به 
پنج میز کاهش دهد و فاصله اجتماعی 
را رعایت کنند می توانند فعالیت خود را 

آغاز کنند.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و 
تهران درباره فعالیت آرایشگران،  تشریح 
کرد: هم اکنون برخی از آرایشــگران به 

طور خالف فعالیــت می کنند، که این 
گونه فعالیت، باعــث افزایش هزینه ها 

شده است. 
درستی با اشــاره به تعطیلی گرمابه 
ها و عــدم رعایت بهداشــت کارگران 
ســاختمانی، ادامــه داد: ۸۱۰ گرمابه 
در کشــور وجود دارد که ۹۹.۵ درصد 
از اســتفاده کننــدگان از این گرمابه ها 
کارگران افغان هستند که باعث می شود 
و به دنبال تعطیلی این اماکن، ســالمت 
آن ها به خطر می افتد. برای بازگشــایی 
قهوه خانه ها هم اگر فاصله اجتماعی را 
رعایت کنند شاید امکان فعالیت وجود 

داشته باشد.
عضو هیئت رئیســه اتاق اصناف ایران 
و تهران  با اشــاره به بازگشایی مشاغل 
پرخطر، اظهار کرد: ستاد کرونا تصمیم 
گیرنده در خصوص بازگشــایی مشاغل 
پرخطر است. هم اکنون مشخص نیست 
که دانشگاه ها و مراکز آموزشی و مدارس 

تا چه زمانی تعطیل باشند.
وی گفت: بر این باور هســتیم که این 
هفته مشــخص کنیم کــه تاریخ دقیق 
بازگشایی مشاغل چه زمانی خواهد بود. 
در این هفته به احتمال ۹۰ درصد زمان 

بازگشایی مشاغل اعالم خواهد شد. 

بازگشاییمشاغلپرخطرچهزمانیخواهدبود؟

به گزارش خبر روز؛ مدیرجهاد کشــاورزی 
دلیجان گفت: برداشت گل محمدی از سطح 
۳۵۰ هکتار گلســتان در این شهرستان آغاز 

شد.
سعید برجی، مدیرجهاد کشاورزی دلیجان 
اظهار کرد: پیش بینی شده که یک هزار و 22۵ 
تن گلبرگ تر محمدی امسال از گلستان های 
در دلیجــان برداشــت شــود. وی بیان کرد: 

انتظار می رود از این میزان برداشت گلبرگ، 
2 میلیون و ۴۵۰ هزار لیتر گالب و 2۰۴ لیتر 

اسانس به دست آید.
مدیر جهاد کشاورزی دلیجان اظهار داشت: 
این شهرســتان دارای ۳۶۵ هکتار گلســتان 
گل محمدی اســت که ۳۵۰ هکتار آن بارور 
و ۱۵ هکتار غیر بارور اســت. برجی گفت: از 
هر گلستان های دلیجان به طور متوسط سه و 

نیم تن گل محمدی برداشت می شود.
وی ادامه داد: 2۰ کارگاه گالب گیری سنتی 
و کارگاه تولید اسانس در این شهرستان فعال 
اســت که محصول آن در بازارهای داخلی و 
خارجی عرضه می شود. مدیر جهاد کشاورزی 
دلیجــان بیان کــرد: در دوره خشکســالی و 

کم شــدن منابع آب دلیجــان، تغییر الگوی 
کشــت ضروری بود و در همین راستا ترویج 
محصوالت کم آب بر و مناســب با شــرایط 
اقلیمی منطقه به ویژه گل محمدی در دستور 

کار قرار گرفت.
برجی افزود: بیشترین سطح زیر کشت گل 
»مهدی آباد«،  »خاوه«،  روستاهای  محمدی در 
»هســتیجان« و »قالهر« قراردارند. وی گفت: 
۴۰۰ بهره بــردار در دلیجان در زمینه پرورش 
گل محمدی اشتغال دارند و بیشترین سطح 
زیر کشــت گل محمدی در اســتان مرکزی 

مربوط به این شهرستان دلیجان است.

به گزارش خبر روز از لرستان،سمانه حسن 
پور در بازدید از نواحی آسیب دیده قلعه فلک 
افالک و آثــار تاریخی اطراف قلعه در جریان 
زلزله اخیر، اظهار داشت: آسیب ها در سطوح 
مختلــف قلعه فلک افالک به خوبی دیده می 
شــود و قطعاً قلعه فلک االفــالک به عنوان 

نماد تاریخ و فرهنگ لرستان است که امروزه 
وظیفه ما، حفاظت کامل از این بنای تاریخی 

است.
وی در ادامه بیان داشــت: این آثار تاریخی 
برای استان ما بســیار با اهمیت است و همه 
تالشــمان را در حفظ، مرمت و استحکامش، 

خواهیم نمود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
با بیان اینکه قلعه همیشــه یکی از مهمترین 
پروژه ها بوده، گفت: گفتگویی با آقای مهندس 
قاسمی مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری 
استان داشتیم که قرار براین شد طرح مرمت 

قلعه تا دوماه دیگر آماده شود.
حسن پور بیان کرد: اعتبار الزم برای مرمت 
اضطراری قلعــه و بناهای اطــراف آن، طی 
یک برآورد خیلی ســریع توسط کارشناسان 
سازمان میراث فرهنگی استان صورت گرفته 

و این اعتبار به امید خدا تامین خواهد شد.
وی در پایــان افزود: زلزله اخیر خســارات 
هایــی را به قلعه، موزه های اطراف و آثارهای 
تاریخی وارد کرد و حسب دستور دکتر خادمی 
اســتاندار محترم لرستان، مبلغ ۳۵۰ میلیون 
تومان برای مرمت آنها امروز به حساب میراث 

فرهنگی و گردشگری استان واریز شد.
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