
دوشنبه - 29 دی 1393 - 27 ربیع االول 1436 - سـال اول- 32صفحه -  ضمیمه رایگان شماره 141 Mon.  19  Jan 2015

w w w . f o r s a t n e t . i r

 عامل اصلی رکود 
در بازار نرم افزار

 10 توصیه بهداشتی 
برای غذای کودك 

 راهنمای فرآوری 
سنگ های تزیینی و نما

نمای خودرو.........2

نمای دیجیتال......4

نمای تبلیغات.......6

نمای خانه.............8

نمای سالمت........10

نمای گردشگری...12

نمای کاال...............16

نمای بازرگانی.......18 

نمای مالی.............20

نمای صنعت.........22

شهرك های صنعتی...24

نمای حقوقی........26

خودروهای ایرانی چشم عمانی ها را گرفت
گروه صنعتی ایران خودرو در راستای توسعه و حفظ 
بازارهای بین المللی در نخستین نمایشگاه اختصاصی 
دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران در كشور عمان 
شركت كرد. این نمایشگاه، در روز سه شنبه 16 دی ماه 
در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی مس��قط با 

حضور مقامات عالی رتبه دو كشور گشایش یافت و به 
مدت پنج روز ادامه داشت.  گروه صنعتی ایران خودرو 
با محصوالتی مانند دنا، رانا، س��مند و س��ورن در این 
نمایشگاه ش��ركت كرد.  این برای نخستین بار بود كه 
دنا در كش��ورهای حاشیه خلیج فارس در معرض دید 

عم��وم بازدیدكنندگان قرار می گرف��ت.  مردم عمان 
محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو را در نمایش��گاه 
جمهوری اس��المی ایران در مسقط پسندیدند و این 
محصوالت را از نظر كیفی��ت و قیمت قابل رقابت در 
بازار عمان دانستند.                             صفحه 3
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خودروهای ایرانی چشم عمانی ها را گرفت

خیز ایران خودرو برای بازگشتن به بازارهای خارجی
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گ��روه صنعتی ایران خودرو در راس��تای توس��عه و 
حفظ بازارهای بین المللی در نخس��تین نمایش��گاه 
اختصاصی دس��تاوردهای جمهوری اسالمی ایران در 

كشور عمان شركت كرد.  
این نمایشگاه، در روز سه شنبه 16 دی ماه در محل 
دائم��ی نمایش��گاه های بین المللی مس��قط با حضور 
مقامات عالی رتبه دو كشور گشایش یافت و به مدت 

پنج روز ادامه داشت. 
گ��روه صنعتی ایران خودرو با محصوالتی مانند دنا، 

رانا، سمند و سورن در این نمایشگاه شركت كرد. 
ای��ن برای نخس��تین بار بود كه دنا در كش��ورهای 
عم��وم  دی��د  مع��رض  در  خلیج ف��ارس  حاش��یه 

بازدیدكنندگان قرار می گرفت. 
مردم عمان محص��والت گروه صنعتی ایران خودرو 
را در نمایش��گاه جمهوری اس��المی ایران در مسقط 
پسندیدند و این محصوالت را از نظر كیفیت و قیمت 

قابل رقابت در بازار عمان دانستند.  
تع��داد زی��ادی از مردم عمان در پن��ج روز برپایی 
نمایش��گاه جمهوری اس��المی ایران در مس��قط، در 
غرفه شركت ایران خودرو حضور یافته و از محصوالت 

به نمایش گذاشته شده این شركت دیدن كردند. 
غرف��ه ایران خ��ودرو در خالل نمایش��گاه، مملو از 
دیداركنندگان عمانی ب��ود و حتی برخی از آنان در 
غرف��ه ایران خودرو خواس��تار خری��د محصوالت این 

شركت شدند. 
بس��یاری از برنده��ای خارجی در ب��ازار خودروی 

عم��ان حضوری فعال دارن��د. از ای��ن رو توجه زیاد 
عمانی ه��ا به محص��والت خودرویی ای��ران، موجب 
حیرت برگزاركنندگان نمایش��گاه و حتی رسانه های 

خارجی شد. 
یکی از دالیل استقبال عمانی ها از این محصوالت، 
ایران��ی بودن آنهاس��ت. به عقیده بس��یاری از مردم 

عمان كیفیت محصوالت ایرانی در حد خوب اس��ت 
و از نظر كیفیت، قابلیت رقابت با محصوالت مش��ابه 

خارجی را دارند. 
محصول جدید »دنا« بیش از سایر محصوالت مورد 
 توجه و استقبال عمانی ها قرار گرفت. دیدار كنندگان 
طراحی و فناوری این خودرو را در سطح باال توصیف 

ك��رده و آن را قابل  رقابت با خودروهای خارجی بازار 
عمان ارزیابی كردند. 

محص��والت ایران خودرو دیزل نیز مورد اس��تقبال 
دیداركنندگان قرار گرفت. مقامات، تجار و بازرگانان 
عمان، اتوبوس های تولیدی این شركت را برای ناوگان 
حمل و نقل عمومی كشورش��ان مناس��ب دانس��تند. 
ش��ركت ایران خ��ودرو دیزل نی��ز در این نمایش��گاه 
ب��ا محصوالت خ��ود از جمله اتوبوس سی 12س��ی، 

مینی بوس آرین و كامیون آریا حضور یافت. 

استقبال وزیر صنعت عمان از محصوالت جدید 
ایران خودرو 

گفتنی اس��ت  غرفه گروه صنعت��ی ایران خودرو در 
نمایشگاه جمهوری اسالمی ایران در مسقط با حضور 
وزرای صنایع ایران و عمان و مقامات عالی دو طرف 

افتتاح شد.  
مهن��دس نعمت  زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
ای��ران ب��ا همراهی علی  الس��نیدی، وزی��ر صنعت و 
تج��ارت عمان و علی اكبر س��یبویه س��فیر ایران در 
عمان در مراس��م افتتاح نمایشگاه جمهوری اسالمی 
ایران در مس��قط پایتخت عمان حض��ور یافتند و از 

غرفه ایران خودرو نیز بازدید كردند. 
الس��نیدی وزیر صنعت عمان و هی��ات  همراه كه 
از غرف��ه ایران خ��ودرو بازدی��د می كردن��د، از صدور 
محص��والت جدید این ش��ركت به عمان اس��تقبال 

كردند. 

طبق س��ند توسعه خودرو قرار است در سال 1404، یک سوم خودروهای 
تولید داخل )یعنی یک میلیون دستگاه( صادر شود و این در شرایطی است 
كه خودروس��ازان كش��ور در یک دهه گذش��ته كمتر از 500 هزار دستگاه 

محصول را به آن سوی مرزهای كشور فرستاده اند.  
برای بس��یاری از خودروسازان دنیا »صادرات« یک اصل به حساب می آید 
و بخش ب��زرگ و قابل توجه��ی از درآمد آنها را بازاره��ای صادراتی تامین 
می كند. این درحالی اس��ت كه درشرایط محدودیت های بین المللی و عضو 
نبودن در پیمان های منطقه ای، صادرات خودرو های ایرانی از ش��تاب كمی 

برخوردار است. طبق سند توسعه خودرو قرار است در سال 1404، یک سوم 
خودروهای تولید داخل )یعنی یک میلیون دس��تگاه( صادر ش��ود و این در 
ش��رایطی است كه خودروسازان كش��ور در یک دهه گذشته كمتر از 500  

هزار دستگاه محصول را به آن سوی مرزهای كشور فرستاده اند. 
در واق��ع نه اینک��ه خودروهای ایرانی ق��دم به خارج از مرزهای كش��ور 
نگذاشته باشند، اما آمار صادرات آنها در شرایط موجود درمقایسه با رقبای 

منطقه ای و جهانی زیاد نیست. 
در این ش��رایط، كارشناس��ان معتقدند خودروس��ازها باید عالوه بر حفظ 
بازاره��ای خارج��ی خود، به دنب��ال بازارهای جدید نیز باش��ند، هرچند در 

عین حال این كار را بسیار سخت می دانند. 
كارشناس��ان بر این باورند كه صادرات خودرو به میزان زیادی با ش��رایط 
سیاس��ی كشور مرتبط اس��ت و تا زمانی كه هر لحظه شرایط سیاسی ایران 
با كش��ورهای بازار هدف با افت و خیز همراه باش��د، نمی توان روی صادرات 

نیز حساب باز كرد. 
ثبات سیاس��ی و ارتباط طوالنی با كش��ورهای هدف، ارتباطی كه حداقل 
تا یک دهه آینده اش قابل پیش بینی باش��د الزمه داشتن یک صادرات موفق 
اس��ت. با این وجود گروه صنعتی ایران خودرو توانسته خط تولید خودرو ی 
ملی س��مند را در چهار قاره جهان راه ان��دازی كند و محصوالت خود را به 
فراس��وی مرزها بفرستد و طعم رقابت با بزرگان خودروسازی را به خصوص 

در بازار روسیه چشیده است. 
آن طور كه كارشناس��ان می گویند، اگر به ص��ادرات به عنوان یک رویکرد 
بلندم��دت و ماندگار نگاه نکنی��م و از طرفی محصوالتی به روز و با كیفیت 
نداش��ته باش��یم، نمی توانیم نگاهی امیدوارانه به آینده صادرات خودروهای 

ایرانی داشته باشیم. 
بدون تردید اگر خودروسازی ایران می خواهد در سال 1404 یک میلیون 
دس��تگاه صادرات داش��ته باش��د، این هدف تنها با افزایش كیفیت، قیمت 
مناس��ب و توس��عه س��ریع تر محصول و صد البته حمایت ها و مشوق های 
دولت محقق خواهد ش��د، چه آنکه در دنیای امروز خودروس��ازی، بزرگان 
صنعت خودروی جهان و حتی چینی ها از كوچک ترین فرصت برای نفوذ در 
بازارهای جهانی بهره می برند. گروه صنعتی ایران خودرو با تش��کیل شورای 
 عال��ی صادرات درصدد خی��زش دوباره در بازار های خارجی اس��ت و برای 
حضور ماندگار در بازار های هدف، فعال سازی سایت های خارجی در دستور 
كار قرار گرفته است. قرار است فعال سازی این كارخانه ها، البته نه در همه 
موارد، انجام ش��ود. خط تولید خودرو توسط ایران خودرو در ونزوئال، سنگال 

و عراق راه اندازی ش��ده بود و این ش��ركت به روسیه نیز محصوالت خود را 
ص��ادر می كرد كه فعالیت خط تولیده��ای خارجی متوقف و در صادرات به 
روس��یه و عراق نیز محدودیت هایی ایجاد شد، اما با تدابیر اتخاذ شده، این 
ش��ركت در برنامه صادراتی خود، صادرات س��االنه 10 هزار دستگاه خودرو 
به روس��یه و 20 هزار دس��تگاه به عراق را در برنامه دارد. همچنین س��ایت 
ونزوئال قرار است به زودی فعال شود. نخستین محموله نیز برای این سایت 
فرستاده شده اما مشکلی كه در این بین وجود دارد، موضوع تحریم هاست. 
تحریم ها موجب ش��د نتوانیم حمل مستقیم به ونزوئال داشته باشیم. همین 
موضوع كمی كار را با تاخیر مواجه كرده اما نمی تواند مانعی برای جلوگیری 
از فعالیت گروه صنعتی ایران خودرو باش��د. پیش بینی می شود تا نیمه اول 
بهمن ماه )اواخر ژانویه(، كشتی حامل محموله دیگری برای ونزوئال فرستاد 
ش��ود كه حدود 1700 دستگاه است. در سایت ونزوئال دو خط تولید وجود 
دارد كه ایران خودرو از یک خط استفاده می كند و سایپا از خط دیگر. البته 
ایران خودرو می خواهد س��اخت خودرو در ونزوئال را از مرحله CKD  آغاز 
كند. ظرفیت تولید در این س��ایت، 10 هزار دس��تگاه در یک شیفت و 20 
هزار دس��تگاه در دو ش��یفت است. سمند و پراید در س��ایت ونزوئال تولید 

می شود البته خودروی رانا نیز به خط تولید اضافه خواهد شد. 
ایران خ��ودرو یکی از صادر كنندگان خودرو به عراق اس��ت و در بازارهای 
خارجی به خواس��ت و نیاز مش��تری توجه دارد. اكنون عراق در حال وضع 
قوانینی اس��ت كه فقط خودرو یورو 4 به این كشور وارد شود، ایران خودرو 

نیز هیچ مشکلی در صادرات خودرو با استاندارد یورو 4 به عراق ندارد. 
گ��روه صنعتی ایران خودرو به دنبال بازار های تازه صادراتی نیز بوده و در 
ح��ال مطالعه روی بازار آذربایجان اس��ت تا بتواند در این بازار فعال ش��ود. 
این درحالی اس��ت كه حتی در س��فر اخیر وزیر صنعت به آذربایجان طرف 
آذربایجانی پیش��نهاد راه اندازی یک كارخانه مشترک تولید خودرو را داده 
است. در بازار روسیه تالش های ایران خودرو درحال به ثمر نشستن بود كه 
تحریم ه��ا كمی این امر را به تاخیر انداخته اس��ت. برگ برنده ایران خودرو 
در رقابت با س��ایر كشورها در بازارهای هدف ایران خودرو، كیفیت مناسب، 
قیمت رقابتی و س��هولت دس��تیابی به قطعات یدكی است. در عین حال با 
برنامه های تدوین ش��ده سعی شده سرعت تحویل نیز افزایش یابد كه خود 
باعث افزایش گردش نقدینگی نمایندگان ایران خودرو شده است. در برنامه 
اس��تراتژی ایران خودرو صدور برند ملی از جایگاه خاصی برخوردار است. با 
تولید رانا و دنا و پیوس��تن آنها به س��بد محصوالت صادراتی ایران خودرو، 

جهشی تازه در صنعت و اقتصاد كشور رخ خواهد داد. 
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نسل جدید س��ینماهای خانگی سامسونگ برای 
نخس��تین بار وارد بازار ایران می شود . این محصول 
كه س��اندبار )Soundbar(  ن��ام دارد، با امکانات 
ویژه و منحصر به فرد در چهار مدل مختلف، به جمع 

خانواده های ایرانی راه پیدا می كند.
مدل های میانی و لوكس این محصول با اس��تفاده 
از تکنولوژی پیش��رفته، قادر ب��ه پخش صدا در دو 
جهت افق��ی و عمودی، به طور هم زمان اس��ت كه 
در نتیجه صدایی  طبیعی و فراگیر را مانند آنچه در 
طبیعت اتفاق می افتد در اختیار كاربر قرار می دهد.

سامس��ونگ در طراحی س��اندبار ت��الش كرده تا 
ع��الوه بر توجه به زیبایی خود دس��تگاه، به زیبایی  
من��زل مصرف كنندگان نیز توجه ك��رده و با حذف 
بیش��تر اتصاالت كابلی، مانع از ش��لوغی و بی نظمی 
 در اط��راف دس��تگاه های تلویزی��ون و س��ینماهای 

خانگی شود.
در واقع، ساندبار تجربه  اتصال بی سیم را از طریق 
اتص��ال به دس��تگاه های جانبی همچ��ون موبایل و 
تبلت، پخش بی س��یم صدای تلویزیون و همچنین 
ارتباط بی س��یم با س��اب ووفر )در اكثر مدل ها( به 

حداكثر رسانده است . 
ساندبار مدلHWH760، با 12 اسپیکر داخلی 
مجهز به سنسور حركتی )ژیروسکوپی( كه در تلفن 
همراه نقش  تش��خیص جه��ت قرارگی��ری موبایل 
را بر عه��ده دارد، می تواند در ص��ورت تغییر جهت 
محصول، جهت پخش صدا را تغییر داده تا حداكثر 

كارایی محصول در خدمت كاربر قرار گیرد.
 AAC,MP3 این دستگاه از فایل های با فرمت 
  WAV, AALC, WAAA, OGG, FLA
پش��تیبانی كرده و همچنین امکان پخش فایل های 

موجود در تلف��ن همراه و تبل��ت، از طریق بلوتوث 
روی این دستگاه  فراهم شده است . این قابلیت برای 
دو سیستم  عامل اندروید و iOS در دسترس است . 
قدرت خروجی صدا در چهار مدل مختلف ساندبار 
سامس��ونگ، از 120 ت��ا 320 وات تغیی��ر می كند . 
تمامی مدل های این محصول به منظور تناسب بهتر 
با فضای خانه های كوچک آپارتمانی، روی دیوار نیز 
 HW-H760 قابل نصب هس��تند . س��اندبار مدل
دارای دو نمایشگر اس��ت كه برحسب جهت نصب، 

یکی از آنها به طور خودكار روشن می شود.

دیت��ا پروژكتور جدید ZTE به سیس��تم عامل محبوب اندروید مجهز اس��ت و 
صفحه نمایشی لمسی دارد كه از طریق آن به راحتی می توان به پلی استور گوگل 

دسترسی داشت.
ZTE  چندان با س��اخت پروژكتورهای هوش��مند غریبه نیست و سال گذشته 
نیز در نمایش��گاه CES 2014 پروژكتور هوش��مندی را رونمایی كرده بود . حاال 
پروژكتور جدید هوشمند معرفی ش��ده، نخستین پروژكتور قابل  حملی است كه 
می توان��د محتوای صوتی و تصویری را از طریق اپلیکیش��ن های گوگل پلی، كارت 

میکرو اس دی، درگاه یو اس بی، كابل HDMI و وای فای اجرا و نمایش دهد.
با این حس��اب حتی  كنس��ول های بازی و لپ تا پ  را نیز می ت��وان به راحتی به 
پروژكتور ZTE Spro2 متصل و محتوای مورد نظر را مش��اهده كرد. لیکس��ین 
ِچنگ )Lixin Cheng(  مدیر عامل ZTE آمریکا، مدعی است كه این شركت 
نظرات كاربران را در خصوص عملکرد ZTE Spro جدی گرفته و س��عی داشته 
تا آنها را در ZTE Spro2 اعمال كند.دیتا پروژكتور هوشمند جدید این شركت 
از قابلیت فوكوس خودكار و تنظیم زوایای تصویر )Keystone(  برخوردار است . 
پروژكتور ZTE Spro2  قادر است تصاویر را با رزولوشن 12۸0 در 720 پیکسل 
از فاصله 3 متری با روش��نایی 200 انس��ی لومنز نمایش دهد.جالب اینجاست كه 
این پروژكتور جدید قادر است نقش هاتاسپات را نیز ایفا كرده و به صورت همزمان 
به هش��ت دس��تگاه مختلف كه از پروتکل مخابراتی LTE پش��تیبانی می كنند، 
متصل ش��ود و تصاویر را به صورت اس��تریم نمایش دهد ZTE  مدعی است این 

قابلیت در حال حاضر بی رقیب است.

كمپان��ی فوهو ك��ه در زمینه تولید محصوالت ویژه كودكان فعال اس��ت، تبلت 
بس��یار بزرگی مبتنی بر اندروید به CES آورده است كه برای مصارف آموزشی و 

سرگرمی، خارق العاده به نظر می رسد.
فوهو س��ال گذشته یک تبلت 24 اینچی با پش��تیبانی از سیستم عامل اندروید 
 Big معرفی كرد كه بزرگ به نظر می رسید، اما محصول جدید این شركت با نام

Tab در دو سایز 55 و 65 اینچ رونمایی شده است.
مش��خصا این تبلت برای چک ك��ردن ایمیل یا تماش��ای ویدئو در نت فلیکس 
س��اخته نشده و با این تبلت می توان اپلیکیشن های مختلف مخصوص كودكان را 

اجرا كرد و از آن برای مصارف آموزشی استفاده كرد.
فوه��و می گوید از این تبل��ت غول پیکر می توان در آش��پزخانه، اتاق كودكان و 
مواردی از این دس��ت اس��تفاده كرد . این تبلت به خوبی می تواند با كاربر تعامل 
برقرار كند و عالوه بر آن امکاناتی ش��بیه به تلویزیون های هوش��مند را در اختیار 

وی قرار دهد.
این دس��تگاه به گوگل پلی دسترس��ی دارد و می توان اپلیکیش��ن های مختلف 

اندرویدی را روی آن نصب كرد.
رزولوش��ن این تبلت 55 و 65 اینچی، اولترا اچ دی اس��ت و از NFC، بلوتوث و 

وای-فای پشتیبانی می كند.
براس��اس گزارش USA Today، تبلت غول پیکر فوهو، نیمه دوم سال جاری 
میالدی راهی بازار خواهد ش��د . ارزان ترین مدل این تبلت 700 دالر قیمت دارد 

اما مدل 65 اینچ با رزولوشن UHD با قیمت 4000 دالر عرضه خواهد شد.

نسل جدید سینمای خانگی سامسونگ با نام ساندبار به بازار آمد

قیمت عامل اصلی رکود در بازار نرم افزار
موبایل

Samsung
Galaxy S5 SM-G900H

1641000

Apple
iPhone 5

2100000

 LG
G Flex D958

1400000

صنع��ت نرم اف��زار در ای��ران نس��بت ب��ه 
صنای��ع دیگ��ر در س��ال های اخیر از رش��د 
قابل توجهی برخ��وردار بوده تا حدی كه به 
نرم افزاری  اعتقاد كارشناسان، ش��ركت های 
می توانند پاس��خگوی بس��یاری از نیازهای 
داخل��ی كش��ور باش��ند، ام��ا بزرگ تری��ن 
مش��کل در این ح��وزه س��رمایه در گردش 
و كمب��ود مناب��ع دولت��ی ب��رای حمایت از 
 فعاالن حوزه فن��اوری اطالعات و ارتباطات 

است.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، رضا كرم��ی، رییس 
س��ابق كمیس��یون نرم افزار س��ازمان نظام 
صنفی رایانه ای )نص��ر( تهران، در گفت وگو 
با خبرنگار ایس��نا، با اشاره به اینکه وضعیت 
صنعت نرم افزار در كشور نسبتا خوب است، 
گفت: كمبود نقدینگی در بازار و بودجه كم 
دس��تگاه های دولتی در این حوزه باعث شد 
كه نرم افزار های سازمانی بازار خوبی نداشته 

باش��د. او با اش��اره به اینکه صنعت نرم افزار 
ایران با كش��ور های پیشرفته صنعتی فاصله 
زی��ادی دارد، تصریح كرد: اما این صنعت در 
ایران نس��بت به خیلی از كش��ور های دیگر 
وضعی��ت خوب��ی دارد و می تواند احتیاجات 

داخلی را برطرف كند.
وی درب��اره ام��کان اس��تفاده تج��اری از 
صنعت نرم افزار در كش��ور های منطقه اظهار 
كرد: زبان فارس��ی در طراح��ی یک نرم افزار 
در كش��ور های منطق��ه نمی توان��د چندان 
تاثیر گذار باش��د . از س��وی دیگر كشور های 
منطق��ه نیز ب��ازار محدودی ب��رای صادرات 

نرم افزار دارد.
رییس سابق كمیسیون نرم افزار نصر تهران 
با اش��اره به اینکه بازار نرم افزار كشور به دو 
بخ��ش نرم افزارهای س��ازمانی و نرم افزار ها 
برای مش��تریان خرد تقسیم می شود، افزود: 
نرم افزارهای سازمانی در دو بخش دولتی یا 

شركت های خصوصی طراحی می شوند.
كرم��ی ادامه داد: در بح��ث نرم افزار هایی 
كه توس��ط بخش دولتی طراحی می شوند تا 
به امروز مش��کل كمبود شدید بودجه وجود 
داشته اس��ت و بازار این دسته از نرم افزار ها 
به دلیل وجود این مشکل تا به حال پررونق 
نبوده اس��ت.وی با اش��اره به مسئله كمبود 
نقدینگ��ی در ب��ازار نرم افزار های س��ازمانی 
اظهار ك��رد: با وجود اینکه بازار نرم افزار های 
س��ازمانی در كشور پتانس��یل باالیی داشته 
و نیاز ش��دیدی به این دس��ته از نرم افزارها 
در كش��ور وج��ود دارد، اما مش��کل كمبود 
سرمایه در گردش در شركت های خصوصی 
و كمبود بودجه در دستگاه های دولتی باعث 

كم رونقی این بازار شده است . 
رییس س��ابق كمیس��یون نرم اف��زار نصر 
ته��ران همچنین خاطرنش��ان ك��رد: اما در 
حوزه نرم افزارهای ش��خصی كه مش��تریان 

خرد دارد مشکالت مالی كمتر دیده می شود 
و بنابراین شركت ها اگر بتوانند در این حوزه 
خوب كار كنند می توانند بازار فروش خوبی 

نیز داشته باشند.
كرمی در ادامه درب��اره تاثیر بازار نرم افزار 
در بح��ث اقتص��اد مقاومت��ی تصری��ح كرد: 
بستگی دارد اقتصاد مقاومتی چگونه تعریف 
ش��ود . اگر منظور این باش��د كه اقتصادی را 
ب��دون ارتباط با خ��ارج از كش��ور مدیریت 
كنیم، باید گفت كه سال هاس��ت كش��ور در 

این شرایط وجود دارد.
او اف��زود: ام��ا اگ��ر ارتباط ایران با س��ایر 
كشور ها بیش��تر ش��ود، صنعت نرم افزار نیز 
می توان��د با توس��عه ب��ازار و دسترس��ی به 
بازار های جهانی عالوه بر درآمدزایی بیش��تر 
از لحاظ كیفیت نیز پیش��رفت كند، چرا كه 
در بازارهای خارجی نرم افزار با نرم افزار های 

دیگر كشور ها رقابت می كند.

گوگل ترنس��لِیت از این پس قادر است كه در شش زبان 
مختل��ف، تابلوهای تبلیغاتی را به ش��کل تصویری ترجمه 

كند.
 ب��ه گ��زارش تس��نیم، توجه وی��ژه گوگل به س��رویس 
ترجمه اش وارد دور تازه ای شد و بعد از اینکه هفته گذشته 
اعالم كرد كه قابلیت ترجمه صوتی را به این نرم افزار اضافه 
می كند، اكنون امکان ترجمه متون ثابت نظیر بیلبوردهای 

تبلیغاتی را نیز فراهم كرده است.
چنین كاری با افزودن قابلیت »ذره بین كلمات« توس��ط 
ش��ركت خریداری ش��ده »كِوس��ت ویژوال« به س��رویس 

ترجمه گوگل صورت گرفته است.
طبق وعده ای كه داده شده، قرار است كاربران آیفون نیز 
به این سرویس بدیع دسترسی داشته باشند و نسخه ای در 

اختیار آنها قرار گیرد تا با IOS سازگار باشد.
كاربران��ی كه با مت��ون ثابت به زبان ه��ای دیگر مواجه 
می ش��وند، می توانند دوربین گوشی خود را روبه روی متن 

مورد نظر قرار دهند و ترجمه عبارت را مشاهده كنند.
انگلیسی، پرتغالی، آلمانی، اسپانیایی، روسی و فرانسوی 
تنه��ا زبان هایی اس��ت ك��ه اكنون توس��ط ای��ن نرم افزار 

پشتیبانی می شود.

 تبلت غول پیکر فوهو برای کودکان 
و مصارف آموزشی معرفی شد

 مترجم تابلوی گوگل 
رونمایی شد

رونمایی از Spro2؛ مینی پروژکتور هوشمند اندرویدی 
CES 2015 در ZTE جدید

دوشنبه 29 دی 1393 ضمیمه 
شمــاره 141
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گفت وگوی توس��عه مهندسی بازار با س��اندرا كراسوک، 
متخصص بس��ته بندی از موسس��ه مد و فناوری نیویورک 

خواندنی است.
كراسوک، استاد بس��ته بندی است كه افزون بر تدریس، 
پیش بینی آینده صنعت بسته بندی از فعالیت های اصلی او 
به ش��مار می آید. ویژگی های متمایزی را برای بسته بندی 
برمی شمارد كه گره گشای ش��ركت های »امروز« و »فردا« 

است.
 خودتان را معرفی کنید.

من عضو هیات علمی گروه بس��ته بندی در موسس��ه مد 
و فناوری در نیویورک ام و از س��ال 1996 مشغول تدریس 
دوره های مربوط به بس��ته بندی هستم. عالوه بر این، دبیر 
اجرایی كنفرانس س��االنه طراحی و كسب و كار هستم كه 
موسسه مد و فناوری برگزار می كند. به واسطه فعالیت هایم 
در زمینه تدریس، از دانشگاه دولتی نیویورک و موسسه مد 

و فناوری جوایزی دریافت كرده ام.
 اف��زون ب��ر ای��ن، عض��و ارش��د دیزای��ن پركتیس��یوم 
)Design practicium( هس��تم كه دوره های مرتبط با 
مدیریت طراحی و بس��ته بندی را برگزار می كند. از دیدگاه 
من پایداری عنصر جدایی ناپذیر فرآیند طراحی اس��ت كه 
نقش بسزایی در تدوین و اجرای استراتژی های كسب و كار 
دارد.  كار خود را در یک شركت تخصصی در زمینه طراحی 
برند و بسته بندی آغاز كردم. من در دفتر این شركت كه در 
شرق آمریکا آغاز به كار كرد، در زمینه طراحی برند و تدوین 
استراتژی برند و بس��ته بندی با برندهای معتبری همچون 
كوكاك��وال، فریتولی، ژیلت، كرفت، ام اندام، مارس، پیلزبری 
و اس��ی س��ی جانس��ون همکاری كرده ام. در سال 1995 
ش��ركت خودم، كراس��ووک دیزاین را تاسیس كردم كه در 
زمینه استراتژی برند، جایگاه سازی برند و محصول، طراحی 

بسته بندی و بازاریابی، خدمات مشاوره ای ارائه می دهد.
عالوه بر این،  با مجالت و نش��ریات مربوط به بسته بندی 
همچون مجله بیوتی پکیجینگ، مجله پکیجینگ دیزاین و 
یکیجینگ ورلد همکاری كرده ام. همچنین، كتابی با عنوان 
»طراحی بسته بندی: برندسازی موفق محصوالت از مفهوم 

تا عمل« را تألیف كرده ام.
  لطفا در مورد همکاری خود با سایر شرکت ها و برندها 

در زمینه بسته بندی توضیح دهید.
در دوران فعالیت حرفه ای با شركت های مشاور بسته بندی 
متعددی به منظور برندسازی و طراحی بسته بندی برندها و 
محصوالت جدید و جایگاه سازی برندهای موجود همکاری 

كرده ام.
در حال حاضر، عالوه بر تدریس با شركت ها و سازمان ها 
در زمینه اس��تراتژی برند و طراحی بس��ته بندی به عنوان 

مشاور همکاری می كنم.
م��ن و همکارانم در گروه طراحی بس��ته بندی موسس��ه 
م��د و فناوری، ع��الوه بر تربیت نی��روی متخصص، ارتباط 
گسترده ای با صنعت )شركت های طراحی برند و بسته بندی، 
تولیدكنندگان بس��ته بندی، شركت های خدمات گرافیک( 

داریم.
حامیان مالی در صنعت عالوه بر ایجاد فرصت های كاری 
ب��رای فارغ التحصیالن ما، بورس��یه های مختلف��ی را برای 

دانشجویان در نظر می گیرند.
دوره طراحی بسته بندی BFA كه موسسه مد و فناوری 
برگ��زار می كند و بر توس��عه برند و تجربه مصرف كننده در 
محیط های كس��ب و كار خرده فروشی تمركز دارد، دوره ای 
منحصربه ف��رد در ایاالت متحده اس��ت. ما به كیفیت دوره 
خود و به دانش و تخصص فارغ التحصیالن این دوره افتخار 

می كنیم.
  ممکن اسـت در مورد مفاهیـم جدیدی که در کتاب 

خود مطرح کرده اید، توضیح دهید.
این كتاب با هدف معرفی و تبیین طراحی بس��ته بندی، 
تاریخچ��ه و فرآیند آن و نیز نقش كلی��دی آن در بازاریابی 

تألیف شده است.
این كتاب در س��ال 2012 برای دومین بار ویرایش ش��د 
تا برای تدری��س در دوره های مقدماتی بس��ته بندی مورد 

استفاده قرار گیرد.

م��ا فرآیند طراحی را مرحله به مرحل��ه توضیح داده ایم. 
افزون بر این، در ویراست دوم مطالعات موردی به روز شده ای 

را در كتاب گنجاندیم كه بسیار راهگشا خواهند بود.
  اصول اساسی طراحی دوبعدی کدامند؟

اصول بنیادی طراحی دوبعدی و س��ه بعدی در ارتباط با 
كارب��رد اجزای طراحی در رویکرد دیداری به حل مس��ئله 
اس��ت. این اصول عبارتند از: تركیب، تعادل، تقارن، تضاد، 
وزن، مقیاس، جایگاه سازی، مرتب سازی، بافت، رنگ، اشباع 

و درخشندگی.
استفاده از اصول نوآورانه و توزیعی در طراحی بسته بندی 
باعث افزایش تاثیرگذاری برند می ش��ود. برندها باید راوی 
یک داستان جذاب باشند و در محیط پرزرق و برق و رقابتی 

خرده فروشی برجسته باشند.
  نوروکمپینگ چیست؟

ب��ه اعتقاد من ای��ن اصطالح جدیدا مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد تا مقوله طراحی بسته بندی جذاب تر به نظر آید.

یکی از عواملی كه باعث موفقیت بسته بندی می شود این 
اس��ت كه طراحی بتواند به ذهنیت مش��تری دست یابد تا 
بتواند طرحی را ایجاد كند كه از لحاظ حواس پنجگانه برای 

مشتری جذاب باشد.
به عب��ارت دیگر، باید به تمام عناصر بس��ته بندی كه بر 
واكنش های احساسی مش��تریان تاثیرگذار هستند، توجه 

شود.
توجه به واكنش های شناختی و عاطفی مشتریان، بخش 
جدایی ناپذیری از فرآیند طراحی بسته بندی است؛ گسترش 
فناوری های نوین، اس��تفاده بیشتر از ویژگی های چندگانه 

حسی را در طراحی بسته بندی میسر كرده است.
  از نظر شـما، افراد برجسته در حوزه بسته بندی چه 

کسانی اند؟
فارغ التحصیالن ما و افراد فعال در عرصه بس��ته بندی در 
صنعت، ش��بکه گس��ترده ای از افراد متخصص را به وجود 

آورده اند.
شركت های طراحی و بسته بندی شاخصی در این عرصه 
هس��تند ك��ه در زمینه نوآوری پیش��تازند. ع��الوه بر این، 
ش��ركت ها و كارآفرینان دیگری نیز هس��تند كه اگرچه در 
مقیاس كوچک تری فعالی��ت می كنند، اما به موفقیت های 
قابل توجهی دست یافته اند. از آنجایی كه فرآیند بسته بندی 
موفق، یک كار گروهی اس��ت، برای من دش��وار اس��ت كه 
اف��راد خاصی را معرفی كنم. من همواره به دنبال نوآوری و 
بسته بندی هستم و بر نیازها و عالیق مصرف كننده متمركز 

می شوم.
  شرکت های پیشرو در زمینه بسته بندی کدامند؟

بسیاری از شركت های چندملیتی كه حضور پررنگی در 
بازارهای جهانی دارند، استراتژی های خود را براساس نوآوری 
و پایداری تدوین می كنن��د. از دیدگاه من برندهایی مانند 
پراكتر اند گمبل، جانسون اند جانسون، اپل، آمازون، نایک، 
اورال، گوگل، كوكاكوال، وال مارت، نستله و استارباكس در 

زمینه بسته بندی شاخص تر هستند.
در میان شركت های كوچک تر می توانم به پاتاگونیا، متد، 
پنکیا ارگانیکس، تیمبرلند، كوبانی و سونس جنریشن اشاره 

كنم. هر روزه محصوالت جدیدی به بازار عرضه می شود كه 
دنبال كردن وضعیت تمام آنها دشوار است.

بزرگترین آرزوی من این اس��ت كه در بس��ته بندی همه 
محصوالت، مسائل زیست محیطی در نظر گرفته شود.

  چگونـه می توان در بسـته بندی به نوآوری دسـت 
یافت؟

بای��د همواره ب��ه دنبال یافت��ن راه های موثرت��ری برای 
بس��ته بندی كاالها باش��یم؛ به طوری كه ه��م به تقاضای 
موجود پاسخ داده شود و هم به مقوله پایداری توجه ویژه ای 
ش��ود. باید به طراحان اجازه دهیم كه شیوه ها و طرح های 
جدید را آزمایش كنند و از شکست ها درس بگیرند؛  این امر 
تضمین كننده تداوم نوآوری است. به اعتقاد من در مراحل 
اولیه موانع متعددی فراروی طراح��ان وجود دارد كه مانع 

بروز خالقیت آنها می شود. از نظر من نیاز مبرمی به تحول 
در چارچوب های فعلی بسته بندی وجود دارد. باید در نظام 

ارزش گذاری خود تغییر عمده ای ایجاد كنیم.
  به غیـر از توجه بـه دغدغه های زیسـت محیطی و 

کوچک سازی، آینده بسته بندی را چگونه می بینید؟
ب��رای حف��ظ وف��اداری مش��تریان، بس��ته بندی باید 
بیش از گذش��ته در كوتاه ترین زمان ممک��ن به نیازهای 
مش��تریان توجه كند. در بس��ته بندی به س��مت طراحی 
مصرف كننده مح��ور خواهی��م رف��ت. ب��ا بهره گی��ری از 
پیشرفت های گسترده در فناوری، به سمتی پیش خواهیم 
رفت ك��ه تجرب��ه مصرف كنن��دگان از برن��د، محصول و 

بسته بندی آن ارتقا یابد.
ع��الوه ب��ر م��واردی كه ش��ما اش��اره كردی��د، راحتی، 
شخصی س��ازی، قابل حمل ب��ودن و كاركردهای حس��ی 
چندگان��ه روندهای آینده در صنعت بس��ته بندی خواهند 
بود. افزایش ف��روش اینترنتی نیز تاثیر قابل مالحظه ای بر 

بسته بندی خواهد گذاشت.
  کارکرد دپارتمان های تحقیق و توسعه در بسته بندی 

چیست؟
در ابت��دای فرآین��د طراح��ی بس��ته بندی، هم��ه افراد 
دس��ت اندركار ام��ر ش��امل بازاریاب��ان، طراح��ان برن��د و 
بسته بندی، مهندس��ان بس��ته بندی، تولید كنندگان مواد 
اولیه بسته بندی، فروش��ندگان و نیز متخصصان تحقیق و 
توسعه باید حضور فعال داشته باشند تا با اهداف بازاریابی و 
طراحی و محدودیت های تولید آشنایی پیدا كنند. گروهی از 
متخصصان ممکن ها و ناممکن ها را بررسی می كنند. در این 
حالت فرآیند بسته بندی از لحاظ زمان و هزینه، اثربخشی 

بیشتری دارد.
ترجمه: مرکز مطالعات بازاریابی ایران

گفت وگو با ساندرا کراسوك، موسسه مد و فناوری نیویورك

آینده بسته بندی شرکت های پیشرو جهانی

دوشنبه 29 دی 1393 ضمیمه 
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خانه های كوچک ارمغان زندگی مدرن امروز است كه 
ممکن است حسرت خیلی چیزها را به دل شما بگذارد. 
داشتن اطالعاتی درباره شکل طراحی و چیدمان فضای 

خانه می تواند كمک زیادی به شما كند. 
اگر دل ت��ان می خواهد بهترین اس��تفاده را از فضای 
خانه كوچک تان داش��ته باشید باید برای خرید و البته 
چیدمان وس��ایل آن نکته هایی را بدانید؛ نکته هایی كه 

خانه كوچک شما را دلباز و دوست داشتنی می كند. 

شکل مبل ها
- دانس��تن چگونگی چیدمان درست مبلمان، نه تنها 
احس��اس راحتی به ش��ما می دهد، بلکه می تواند خانه 
را بزرگ تر نش��ان دهد و به ش��ما كمک كند تا وسایل 

بیشتری در آن فضای كم جا دهید. 
اگر مبلمان را به ش��یوه ای نامناسب در خانه بچینید، 
فضای خان��ه را كوچک تر خواهید ك��رد. طرح، رنگ و 

جنس مبلمان در این باره اهمیت ویژه ای دارد. 
- مب��ل و صندل��ی ب��زرگ، كوچکی اتاق را بیش��تر 
نش��ان می دهد. صندلی های لوله ای و بدون دس��ته به 
ش��کل ظریفی با فضاهای كوچک جور درمی آید، البته 
بهت��ر اس��ت مبلمان چن��د كاره تهیه كنید ت��ا در فضا 
صرفه جویی ش��ود. ب��رای مثال می ت��وان دور یک میز 
ناهارخوری كوچک را به جای صندلی، مبل قرار داد تا 
فضای  ه��ال و غذاخوری را به هم متصل كرد. میزهای 
عس��لی كوچک نیز ب��رای مبلمان كوچک تان بس��یار 

مناسب است. 
- اگ��ر می خواهید كف اتاق را خال��ی بگذارید، بهتر 
اس��ت مبلمان را در جهت های مختل��ف بچینید؛ مثال 
می توانی��د  هال خانه را با یک می��ز كوچک غذاخوری، 

مبل و صندلی در گوشه ای از اتاق پر كنید. در گوشه ای 
دیگ��ر، رایانه، تلویزیون یا وس��ایل كاری خ��ود را قرار 
دهید به عالوه قرار دادن میزی نیم دایره زیر یک پنجره، 
فضای صبحانه یا میز كاری شما را تشکیل خواهد داد. 
- می توانید از مبل هایی اس��تفاده كنید كه ش��کلی 
جالب ولی س��اختاری ظریف دارند، مثال مبل های گرد 
ولی ظریف، هم ش��یک هس��تند و ه��م نظم خاصی به 
خانه ت��ان می دهن��د. همچنی��ن مبلمانی تهی��ه كنید 
كه رنگ روش��ن مث��ل قهوه ای مایل به زرد، س��فید یا 

خاكی داشته باشند. رنگ های روشن تر، فضا را بیشتر و 
بزرگ تر نشان می دهد. 

اندازه وسایل
وسایل چندكاره یا كوچک تر از معمول به شما كمک 
می كند تا در استفاده از فضا صرفه جویی كنید. ماشین 
ظرفشویی كه روی سینک قرار دارد، میزی كه می تواند 
ه��م ب��رای كار و مطالعه و هم برای ص��رف غذا به كار 
ب��رود و یخچال ها و ماش��ین های لباسش��ویی كوچک 

نمونه هایی از این موارد است. 
- اگ��ر می خواهید ب��رای خانه خود وس��ایلی مانند 
بوف��ه، كتابخان��ه، می��ز تلویزی��ون و ... بخری��د، بهت��ر 
اس��ت انواع چندكاره آنها را انتخاب كنی��د. امروزه در 
ب��ازار میزتلویزیون هایی یافت می ش��ود كه قفس��ه ای 
شیش��ه ای برای گذاش��تن كتاب، مجسمه و كشوهایی 
برای قراردادن وس��ایل ضروری دارند، با خرید این نوع 
میزتلویزیون دیگر به بوفه، كتابخانه و كمدهای كشویی 

نیازی نخواهید داشت. 

رنگ دیوارها
پیشنهاد می كنیم بیشتر از رنگ سفید استفاده كنید. 
رنگ های��ی مثل كرم و زرد هم نور را به خوبی منعکس 
می كنند و هم اتاق را گرم و راحت نشان می دهند. بهتر 

است رنگ دیوارها براق باشد. 

از ارتفاع نترسید! 
- بهتر اس��ت در خانه های كوچک به جای اسباب و 
اثاثیه عریض از انواع بلند آنها استفاده كرد؛ مثال بوفه ها 
یا كمدهای بلند و كم عرض نس��بت به انواع عریض آنها 

جای كمتری اشغال می كنند. 
- در برخی از موارد می توان به جای اس��تفاده از كمد 
یا بوفه، قفسه هایی را روی دیوار نصب كرد و ظرف ها و 

كتاب ها را درون آنها قرار داد. 
- از وس��ایل بلن��د، همچ��ون چراغ های ایس��تاده و 
تصاویر رومیزی بزرگ استفاده كنید. وسایل بلند باعث 
می شود چشم به دنبال ارتفاع اتاق برود و زیاد به عرض 
ك��م خانه توجه نکند. پرده تزیینی بلند نیز ارتفاع خانه 

را بیشتر نشان می دهد. 

نکات چیدمان خانه های کوچک
دوشنبه 29 دی 1393 ضمیمه 
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به گفته دكتر س��هراب س��لیمان زاده، به طور كلی در ایران 
رتبه نخست متعلق به سرطان دستگاه گوارش است و سپس 
س��رطان های بعدی قرار دارند . اما در زنان سرطان سینه، ریه 
و گوارش و در مردان س��رطان دستگاه گوارش و سپس ریه در 
رتبه های بعدی قرار دارند . در این بخش به بررس��ی نشانه ها و 

دالیل 10 سرطان شایع در كشور می پردازیم.
سرطان سینه

این بیماری در رتبه سوم كشوری و رتبه نخست سرطان های 
زن��ان در ایران قرار دارد . آمار ابتال ب��ه این بیماری حدود 24.4 
درصد اس��ت . آمار ابتال در بین زنان شهرنش��ین باالتر از زنان 
روستایی اس��ت . س��ن ابتال در بین زنان شهرنشین، یک دهه 
پایین تر از س��ن متوس��ط ابتال ب��ه این بیم��اری در بین زنان 

شهرنشین كشورهای توسعه یافته است.
نش��انه ها: تورم یا ضخیم شدن پوس��ت سینه؛ ترشح خون، 
تغییر اندازه یا ش��کل س��ینه یا فرورفتگی در بخشی از سینه؛ 
بازگشت نوک س��ینه به داخل؛ پوسته پوسته شدن یا هر نوع 
تغییر بافت در خود سینه یا نوک آن، قرمزشدن یا تغییر بافت 

سینه و شبیه شدن آن به پوست پرتقال.
دالیل: تکثیرغیرعادی بافت سینه اعم از بافت غدد شیری یا 
توده سینه، عوامل ژنتیک، سابقه فامیلی ابتال به سرطان سینه، 
افزایش سن، قرار گرفتن در معرض اشعه نامناسب، اضافه وزن و 
چاقی، بلوغ زودرس یا یائسگی زودرس، زایمان نخستین فرزند 
باالی 35 س��ال، ناباروری یا باردار نش��دن به هر دلیل دیگر و 

هورمون درمانی پس از یائسگی . 
سرطان پروستات

این بیماری در حال حاضر پس از سرطان دستگاه گوارش و 
ریه در رتبه سوم ابتال به سرطان در بین آقایان قرار دارد.

نش��انه ها: اختالل در دفع ادرار، تکرر ادرار، مشاهده خون در 
ادرار، احساس درد فراگیر در مناطق كمر و پایین تر از آن، ران 
و كپل ها، خون در مایع منی، احساس ناراحتی و درد مبهم در 
ناحیه لگنی، استخوان درد، عملکرد نامناسب دستگاه تناسلی 

در حین زناشویی.
دالیل: تکثیر غیرعادی بافت غده پروس��تات، اضافه وزن و 

چاقی، باال رفتن سن و سابقه ژنتیکی.

سرطان های زنان
ابتال به یکی از انواع س��رطان های زنان به جز سرطان سینه، 
رده نهم ابتال به سرطان را در كشور به خود اختصاص داده است . 
درواقع به غیر  از ابتال به س��رطان سینه، خطر ابتال به سرطان 
تخمدان، رحم، گردن رحم و دیگر بخش های دستگاه ادراری- 
تناسلی زنان نیز وجود دارد . بس��ته به نوع سرطان، نشانه ها و 

دالیل آن متعدد است.
سرطان ریه

این س��رطان در كشور ما در رتبه دوم ایس��تاده اما در دیگر 
نقاط جهان، س��رطان ریه جایگاه نخست را به خود اختصاص 

داده است.
نشانه ها: سرفه مزمن، تغییر در وضعیت سرفه ها در صورتی 
كه قبال به دلیل كشیدن سیگار سرفه می كردید، سرفه همراه با 
خون، حتی به مقدار كم، نفس نفس زدن و احساس كمبود هوا، 
درد قفسه سینه، خرخركردن؛ خش برداشتن یا گرفتگی صدا؛ 

كاهش وزن بدون علت و استخوان و سردرد.
دالیل: استعمال دخانیات، قرار گرفتن درمعرض دود سیگار، 
هوای آلوده، قرار داشتن در معرض گاز رادون و مواد شیمیایی 

بودار و سابقه ژنتیکی ابتال به سرطان ریه.
سرطان دستگاه گوارش 

به دلیل گستردگی آمار ابتال به سرطان بخش های مختلف 
دستگاه گوارش، این نوع سرطان در رتبه نخست در كشورمان 
قرار دارد . اما هریک از بخش های دستگاه گوارش در رتبه های 

مختلف رده بندی سرطان شاخص در ایران قرار دارند.
معده: این س��رطان در رتبه چهارم ایس��تاده اس��ت . همان 
بیماری كه »مرتضی پاشایی« را گرفتار كرد . آمار ابتال بین مردم 
شمال و شمال غربی كشور باالست . خطر ابتال در مردم مناطق 
مركزی و غربی متوسط و در مناطق جنوبی كشور كم گزارش 
شده است . در بین شهرهای مناطق شمال غربی كشور، اردبیل 
با آمار 49.1 و 25.4 به ترتیب در بین مردان و زنان رتبه اول ابتال 

به سرطان معده را به خود اختصاص داده است . استان سمنان، 
گلستان، آذربایجان شرقی و كالن شهر تهران، به ترتیب مناطق 
تحت خطر از نظر ابتال به س��رطان معده هستند . آمار ابتال به 
سرطان های دستگاه گوارش در بین مردان بیش از زنان گزارش 

شده است.
نشانه ها: معده درد، ضعف و خستگی، احساس خونریزی از 
معده بعد از خوردن غذا، احس��اس پری بع��د از خوردن مقدار 
كمی غذا، هضم نشدن غذا، احساس تهوع، استفراغ مستمر و 

بدون علت، كاهش وزن بدون برنامه ریزی برای كاهش وزن.
دالیل: سیگار، نمک، كمبود دریافت مواد آنتی اكسیدانی در 

برنامه غذایی روزانه
روده: این نوع سرطان در رتبه پنجم در بین پنج سرطان رایج 
در ایران قرار دارد . فراوانی این بیماری در كش��ورمان به صورت 
پراكنده گزارش شده اس��ت . در خانواده هایی كه این بیماری 

مشاهده شده، بررسی دیگر اعضای خانواده نیز ضروری است.
نش��انه ها: تغییر در وضعیت اجابت مزاج ش��امل اس��هال یا 
یبوس��ت یا تغییر در س��اختار مدفوع برای مدتی مش��خص، 
خونری��زی از روده ی��ا مش��اهده خ��ون در مدفوع، مش��اهده 
اختالل های��ی در روده مانند نفخ، گرفتگی یا اسپاس��م و درد 
به صورت مداوم، احس��اس عدم تخلیه كامل مدفوع، ضعف یا 

احساس سرگیجه، كاهش وزن بی علت.
دالیل: س��ابقه ژنتیکی، مصرف بیش از حد گوش��ت قرمز، 
مصرف نکردن مواد غذایی فیبردار، رژیم غذایی پرچرب، كم یا 

بی تحركی، دیابت، اضافه وزن و چاقی، سیگار و قلیان.
كبد: این سرطان در دستگاه گوارش در رتبه ششم در كشور 

ما قرار دارد . فراوانی آن نیز پراكنده گزارش شده است.
نش��انه ها: كاهش وزن ناگهانی و بدون علت، از دست دادن 
اشتها، حالت تهوع و ضعف، تورم ناحیه شکم، تغییر رنگ پوست 

یا عنبیه چشم به رنگ زرد، مدفوع سفید و گچ مانند.
دالی��ل: هپاتیت، دیاب��ت، ق��رار گرفتن در مقاب��ل عوامل 

مسمومیت زا مانند افالتوكسین موجود در پسته های آلوده و 
اضافه وزن و چاقی

پانکراس: این نوع س��رطان در رده هفتم ابت��ال در ایران قرار 
دارد.

نشانه ها: درد در ناحیه باالی شکم كه به سمت پشت منتشر 
می شود، بی اشتهایی، اضطراب و لخته شدن خون.

دالیل: افزایش وزن، التهاب پانکراس، دیابت، سابقه ژنتیکی، 
سیگار و عادت های غذایی نادرست مانند نوشیدن انواع نوشابه ها

سرطان خون
این نوع سرطان كه در رده هشتم در كشور ما قرار دارد به سه 
 )Lymphoma( لمفوما یا لنفوم ،)leukemia( نوع لوسمی
و می لوما )Myeloma( تقس��یم می ش��ود . در افراد مبتال به 
لوسمی مغز استخوان و سلول های خون، در لمفوم یا لمفوما غدد 
لنفاوی و در ملیوما، سلول های پالسما درگیر بیماری می شوند . 

بنابراین نشانه ها و دالیل ابتال به هركدام نیز متعدد است.
سرطان پوست 

این نوع س��رطان در رتبه دهم ابتال به س��رطان در كش��ور 
قرار دارد، البته این نوع س��رطان نیز انواع مختلفی دارد . به نظر 
می رسد با توجه به گرایش جوانان به تغییر رنگ پوست از طریق 
س��والركردن یا آفتاب گرفتن، خطر ابتال به سرطان پوست در 
كشور با تغییر جایگاه مواجه شود . این بیماری نیز انواع مختلف 
دارد كه معروف ترین آن »مالنوما« است . بنابراین در اینجا فقط 

به نشانه ها و دالیل این نوع سرطان اشاره می شود.
نشانه ها: لکه های خرمایی رنگ با حاشیه تیره تر از متن؛ تغییر 
رنگ، اندازه یا ساختار خال ها یا ایجاد ساختارهای شبیه به خال 
با مشخصات ذكرشده و ایجاد ضایعاتی با ساختار نامشخص در 
كف دست یا پا، انگشت های دست یا پا، محفظه دهانی، بینی 

و واژن.
دالیل: قرار گرفتن در معرض نور خورش��ید بدون محافظ، 
رنگ پوست، برنزه كردن پوست به وسیله دستگاه سوالریوم یا 
آفتاب گرفتن طوالنی مدت، استعداد خال زایی بدن، اختالل در 
عملکرد سیستم ایمنی، قرار گرفتن در معرض اشعه نامناسب و 

سابقه ژنتیکی ابتال به مالنوما.

سرطان های شایع در ایران

ضمیمه دوشنبه 29 دی 1393
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رعایت اصول بهداش��تی ب��رای تهیه غذای كودک 
به حفظ س��المت او كمک می كند. رعایت این نکات 
مانع از ورود میکروب ها و مواد آلوده كننده به غذای 
كودک شده و از ابتال او به بیماری هایی مانند اسهال 
جلوگی��ری می كند. با به كار گرفت��ن این توصیه ها 
 غذای سالمی  از نظر بهداشتی برای كودک خود تهیه 

كنید.
1- قبل و بعد از تهیه غذا دست ها را بشویید

از آم��اده كردن غذا و بعد از پایان كار دس��ت ها را 
ب��ا آب و صابون بش��ویید و هر بار ك��ه كهنه كودک 
را عوض می كنید یا به دستش��ویی )توالت( می روید 
حتما  دست ها را با آب و صابون بشویید، اگر دست ها 

زخمی  است قبل از تهیه غذا محل زخم را ببندید.
2- غذاها را خوب بپزید

حرارت موجب از بین رفتن میکروب های بیماری زا 
می ش��ود و آلودگی احتمالی غذا در اثر پخت از بین 

می رود.
3- غذای کودك را تازه تهیه کنید

بهتر اس��ت غذای كودک برای ه��ر وعده تازه 
تهیه ش��ود و فاصله بین وقت��ی كه غذای كودک 
پخته می ش��ود تا زمانی كه به ك��ودک غذا داده 
می ش��ود طوالنی نباش��د چون در فاصله كه غذا 
س��رد می ش��ود احتمال دارد میکروب ها در غذا 

تکثیر شوند.
4- غذاهای پخته را به طور صحیح نگهداری کنید

غذاه��ای باقیمان��ده را س��ریعا خن��ک كنید و در 
ظرف در بس��ته در داخل یخچال نگه��داری كنید. 
 نگه��داری غ��ذا در دم��ای ات��اق باعث فس��اد غذا 

می شود.
5- غذاهـای باقیمانـده را قبـل از مصرف حرارت 

دهید
غذاه��ای اضافی را قبل از مص��رف مجدد، حرارت 

دهید به طوری كه تمام قسمت های غذا داغ شود، در 
این ص��ورت آلودگی احتمال��ی و میکروب ها از بین 
می رود، پ��س از یکبار ح��رارت دادن غذای اضافی، 

باقیمانده آن را دور بریزید.

6- غذاهای خام و پخته را مجزا نگهدارید
غذاه��ای خ��ام و پخته را هم در آش��پزخانه و هم 
در یخچ��ال جدا از هم نگهداری كنید چون احتمال 
دارد آلودگی از غذاهای خام به غذاهای پخته منتقل 
ش��ود. اگر می خواهید غذاهای پخته مثل مرغ پخته 
یا انواع سبزی را كه خام مصرف می كنید خرد كنید 
حتما  روی تخته یا ظرف جداگانه ای این كار را انجام 

دهید.
7- محل تهیه و پخت غذا را تمیز نگهدارید

لوازم��ی  را كه برای تهیه و طبخ غذا به كار می برید 
كام��ال  بش��ویید. پارچه های مخص��وص تمیز كردن 

آشپزخانه را مرتب بشویید و در آفتاب پهن كنید.
8- غذاها را از دسـترس حشرات و جوندگان دور 

نگهدارید
غذاها را در ظرف در دار و دور از دسترس حیوانات 
و حش��رات نگه��داری كنید چون حیوان��ات حامل 

میکروب های بیماری زا هستند.
9- آب پاکیزه مصرف کنید

برای نوشیدن و تهیه غذا، آب پاكیزه مصرف كنید. 
كودكان نسبت به آلودگی آب حساس و آسیب پذیر 
هس��تند، آب مصرفی كودكان زیر یکس��ال را حتما  

بجوشانید.
10- مواد غذایی پاستوریزه مصرف کنید

ت��ا حد امکان ش��یر، ماس��ت، كش��ک و بس��تنی 
پاستوریزه مصرف كنید و در صورتی كه به مواد غذایی 
پاستوریزه دسترسی ندارید قبل از مصرف حتما  شیر 
و كشک را بجوش��انید و هنگام خرید مواد غذایی به 

تاریخ تولید و انقضای آنها توجه كنید.

10 توصیه بهداشتی برای غذای کودك 
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مـکان بین: روس��تای مصر یا كویر مص��ر در قلب كویر 
مركزی ایران در 45 كیلومتری شرق شهرستان جندق و در 
30 كیلومتری شمال شهرستان خور از توابع استان اصفهان 
قرار دارد. موقعیت جغرافیایی روستا 04/34 شمالی و 47/54 
ش��رقی اس��ت كه نام قدیمی آن مزرعه یوس��ف بوده است. 
اگر به كویر و روس��تای مصر رفتید و احساس��ی شبیه دژاوو 
)آش��ناپنداری( كردید شاید به این دلیل است كه بخشی از 
فیلم »خیلی دور، خیلی نزدیک« در این روستا فیلمبرداری 

شده  است.
كویر مصر جایی بس��یار دور از ش��هرهای شلوغ در میانه 
كویری پهناور و جزیره ای كوچک در میان شن های روان واقع 
شده است روستایی كه درست مثل خود كویر شگفت انگیز 
است . كویر مصر ایران، از سوی رشته كوه هایی از جانب غرب 
و جنوب غرب و جنوب شرق محاصره شده است كه بخشی 
از سلس��له جبال كوه ه��ای فالت مركزی ایران به حس��اب 
می آی��د . این كویر در گودال هایی طبیع��ی در كوهپایه های 
این كوه تش��کیل تپه های ماس��ه ای زیبایی را داده است كه 
هدف گردش��گری عالقه من��دان جاذبه های كویری اس��ت . 
روس��تای مصر به دلیل قرار گرفت��ن در جنوب كویر بزرگ 
دارای آب و هوای گرم و خشک است. مردم روستای مصر از 
طریق كشاورزی و دامداری امرار معاش می كنند . مهم ترین 

محصوالت این روستا زعفران و گندم است.
شب ها ستارگان مهمان بزم شبانه مردمان كویرنشین است 
و سکوت توامان محیط، معنایی به فضا می بخشد كه هر ذهن 
س��طحی نگری را به فکر می برد . آب روس��تا از رشته قناتی 
تامین می شود كه در ابتدای تاسیس روستای مصر از سوی 
ش��خصی به نام یوسف احداث ش��د و وجه تسمیه روستای 
مصر هم از نامی است كه این شخص از روی قرآن برای این 

منطقه انتخاب كرد.
پوشش گیاهی و جانوری کویر مصرـ  روستای مصر: 
كویر مصر جزو مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع دشت 
كوی��ر مركزی ایران به حس��اب می آی��د و گونه های گیاهی 
رایج در دش��ت كویر مركزی ایران، گونه ه��ای رایج و غالب 
گیاهی جغرافیای كویر مصر اس��ت؛ گیاهان ش��وره پسندی 
همچ��ون درمنه، قیچ، ان��واع گون و... . عالوه ب��ر آن در این 
بیاب��ان برهوت بی آب و علف حیات وحش و زندگی پر جنب 
و جوش��ی جریان دارد و اگر در فصول گرم س��ال شب ها با 
پروژكتور به بیابان های منطقه بروید یقینا گونه های زیادی از 
حیات وحش منطقه را خواهید دید. از دوپای كوچک گرفته 
تا دوپای پامس��واكی )دو پای كانگرویی( تا خرگوش و گربه 
شنی، روباه شنی، كاراكال و… كه هر چه به سمت حیوانات 

شکارگر برویم دیدنش سخت تر و سخت تر می شود.
جاذبه های گردشگری کویر مصر : 

از نقاط دیدنی این منطقه می توان به دریاچه نمک خور و 
كویر طبقه واقع در 50 كیلومتری جاده خور� طبس، روستای 
گرم��ه، روس��تای محمدآباد كوره گز، روس��تای عروس��ان، 
روستای فرحزاد، جاده كاروان گذر عروسان � بیدستان، جاده 

آف رود ابراهیم زهرا، ریگ كله و كویر مركزی اشاره كرد.
دریاچه نمک سلکنون و چال سلکنون کویر مصر: 

 E544666 و N340715 چال س��لکنون در موقعی��ت
در اس��تان اصفهان، در جنوب كویر ب��زرگ مركزی ایران و 
در ش��مال روستای مصر واقع شده است . چال ها به مناطقی 
اطالق می ش��وند كه نس��بت به مناطق اطراف دارای ارتفاع 
كمتری بوده و حالت فرورفتگی در زمین دارند . چال سلکنون 
فرورفتگی زیبایی اس��ت كه از سوی تپه های شنی محصور 
ش��ده و مناظر زیبایی را پدید آورده است . در قسمت درونی 
چال س��لکنون باتالق كوچکی وجود دارد . زمین های دیواره 
چال پوش��یده از سنگریزه و دارای شیبی مایل در حدود 30 
درجه اس��ت . در كف فرورفتگی جنس خاک تیپیک مناطق 
كویری و از جنس خاک های قلیایی اس��ت . كف گودال فاقد 
هرگونه پوشش گیاهی است و تپه های ماسه ای پراكنده ای در 

آن به چشم می خورد.
علت نامگذاری این منطقه به سلکنون، سیل ویرانگر سال 
1355 روس��تای مصر بوده اس��ت كه در این منطقه دریاچه 
عظیمی ایجاد كرده اس��ت . لغت س��لکنون ساده شده لغت 

»سیل كنون« است كه به این منطقه اطالق می شود.
نیزار روستای مصر: 

نیزار مصر در سه كیلومتری شمال شرقی روستای مصر و 
دو كیلومتری شرق روستای فرحزاد در شمال شرقی استان 
اصفهان واقع شده است . موقعیت جغرافیایی نیزار E5448 و 
N3405 است . محصور شدن نیزار از سوی شن های روان، 
جلوه منحصر به فردی به آن داده اس��ت . این نیزار آبش��خور 
اصلی حیات وحش كویر منطقه است . ارتفاع نی ها در پاره ای 
از موارد به چهار متر هم می رسد . نیزار مصر مکان مناسبی 

برای عکاسی از حیات وحش كویر است.
علت پیدایش این نیزار و چشمه آن سیل ویرانگر روستای 
مصر در سال 1355 بوده كه باعث ایجاد دریاچه بزرگی در 
مکان نیزار فعلی شده اس��ت . دریاچه مذكور به مرور زمان 
خشک ش��ده ولی مسیر آب ایجاد ش��ده در زیر ماسه ها و 
زمین های این منطقه موجب ش��ده كه پس��اب كشاورزی 
روس��تای امیرآباد پس از نفوذ به الیه های زمین، در منطقه 
نیزار مجددا به س��طح زمین بیای��د و باعث ایجاد این نیزار 

شود . مزه آب نیزار شور است ولی درصد شوری آن به حدی 
نیس��ت كه موجب كویری شدن منطقه شود . آب نیزار پس 
از آمدن به س��طح و طی مسافتی حدود دو كیلومتر مجددا 
در زیر الیه های ماسه فرومی رود و بار دگر در منطقه دریاچه 
نمک س��لکنون به س��طح می آید  با این تف��اوت كه به علت 
ش��وری زمین های دریاچه، آب بسیار شور شده به نحوی كه 
در پایین دست دریاچه مسیر نهر ایجاد شده و كامال پوشیده 

از نمک است.
حاش��یه نی��زار دارای اجتماع��ات گیاهی ف��راوان از نوع 
ماسه پسند است . از جمله این گیاهان می توان به درختچه های 
تاغ، اسکنبیل، گز، نتر، نسی، دم گاوی و… اشاره كرد . حیات 
جانوری منطقه شامل گرگ، روباه شنی، گربه شنی، شغال، 
كاراكال، چکاوک كاكلی، مگس گیر، سبزقبا، شاهین، سارگپه 
بیابانی، جرد، پامسواكی، جربیل، آگامای سروزغی و دم سیاه، 
تیر مار، مار جعفری، شتر مار، انواع عقرب و.. . است . به دلیل 
مرطوب بودن منطقه در صورت گرمی هوا انواع حش��رات از 

قبیل پشه و مگس به وفور قابل مشاهده است.
تخت عباسی، تخت عروس کویر مصر: 

 N340795 تخت عباس��ی – تخت ع��روس در موقعیت
و E544728 در اس��تان اصفه��ان و در جنوب كویر بزرگ 
مركزی ایران و ش��مال شرقی روستای مصر واقع شده است . 
در اصط��الح جغرافیایی تخت های مناطق كویری، به نقاطی 
گفته می شوند كه نس��بت به زمین های اطراف دارای ارتفاع 
زیادتری باش��ند و بلندترین نقطه آنها مانند یک تخت صاف 
و هموار باش��د . وج��ود بادهای ش��دید در مناطق كویری و 
فرسایش بادی باعث شده كه قله این تپه ها در اثر مرور زمان 
صاف و هموار شوند . همچنین باد خاک نرم را با خود حمل 

كرده و قلوه سنگ ها و سنگریزها را به جا گذاشته است.
در زمان های گذش��ته از تخت ها به عنوان عوارض طبیعی 

راهنما استفاده می شده است . تخت ها به علت وسعت و ارتفاع 
قابل توجه در مناطق كویری عوارض طبیعی مناسبی برای 

جهت یابی و تعیین مسیر بوده اند.
در باالی تخت عباس��ی در منظره غربی و جنوبی تپه های 
شن روان، چال سلکنون و روستای مصر و فرحزاد قابل رویت 
هستند . در منظره ش��مالی تخت عروس و در منظره شرقی 
دریاچه نمک سلکنون قابل رویت هستند . تخت عباسی فاقد 
پوشش گیاهی است و وجود انبوه سنگریزه ها، نشانگر وجود 
بادهای شدید در این منطقه است . باد غالب در این منطقه باد 
غربی-ش��رقی است كه از فرم تپه های شنی نزدیک به تخت 
عباس قابل تش��خیص است . در سمت شرق تخت فرسایش 
باعث پلکانی شدن دیواره های تخت عباسی شده كه مناظر 
زیبایی را ایجاد كرده است . ارتفاع راس تخت عباسی از سطح 
دریا ۸67 متر و ارتفاع آن نسبت به دشت مجاور در حدود 40 
متر اس��ت . جنس دیواره ها از ماسه، مارن و خاک های آهکی 

است كه پوشش از سنگریزه روی آن قابل مشاهده است.
برای رس��یدن به تخت عباس��ی، تخت ع��روس، نیزار و 
دریاچ��ه نمک س��لکنون و چال س��لکنون كویر مصر باید 
از روس��تای مصر به سمت شمال حركت كرد . بعد از گذر 
از روس��تای فرحزاد دوراهی چال سلکنون قرار دارد. پس 
از طی مسافتی حدود س��ه كیلومتر دوراهی دریاچه چال 
سلکنون پیش روی تان ظاهر می شود. در این قسمت باید 
از چن��د تل ش��ن عبور كرد . پس از عبور از دیواره ش��نی 
دریاچه نمک س��لکنون و تختعباس در قسمت شرق قابل 
رویت هستند . مسیر را به سمت شمال شرقی ادامه بدهی 
پس از طی دو كیلومتر به تخت عباسی می رسی. برای باال 
رفتن از تخت با خودروهای wd4 از حاشیه جنوبی تخت 
و همچنین از حاشیه ش��مال غربی تخت كه دارای شیب 

مالیمتری هستند استفاده كنید.

کویر مصر در قلب ایران

ضمیمه رایگان روزانه روزنامه فـرصت امـروز

تلفن جذب آگهی ویژه نمای گردشگری: 77619552

دوشنبه 29 دی 1393 ضمیمه 
شمــاره 141
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كوله بارتان را می بندید و راهی می شوید 
و برای مدت��ی از دغدغه های روزمره دوری 
می كنی��د. البته پی��ش از اینکه س��فرتان 
را آغ��از كنید از س��پردن خانه به دوس��ت 
و آش��نا ت��ا محکم ك��ردن چفت و بس��ت 
خان��ه مقدمات��ی ب��رای امنیت خان��ه تان 
 كه قرار اس��ت مدت��ی خالی بمان��د فراهم 

می كنید. 
در غیر این صورت ممکن اس��ت شما هم 
تجربه تلخ افرادی كه خانه ش��ان به سرقت 
رفته را تکرار كنید و از این به بعد انگیزه ای 
برای رفتن به س��فر نداش��ته باشید. برای 
اینک��ه بتوانید خانه تان را از خطر س��رقت 
در ام��ان نگه داری��د باید نکات��ی كوچک 
اما ض��روری را قبل از س��فر رعایت كنید. 
مواردی بس��یار س��اده و پیش پا افتاده كه 
می تواند چراغ س��بزی برای سارقان محلی 
باشد. راهنمای زیر هم می تواند به شما در 

این زمینه كمک كند. 
1( اگ��ر در خان��ه گاوصن��دوق ندارید و 
نمی توانید وس��ایل باارزش��تان را به كسی 
بسپارید، آنها را به جای اینکه در كشو اتاق 
خواب تان پنهان كنید، در كش��وهای اتاق 
كودک تان قرار دهید. تجربه نشان می دهد 
سارقانی كه فرصت كمی برای جست و جو 
در خان��ه دارند بیش��تر اتاق ه��ای بزرگ را 
برای یافتن اشیای باارزش به هم می ریزند 

و كاری به اتاق بچه ها ندارند. 
از  بس��یاری  تبلیغات��ی  مام��وران   )2

آموزش��گاه ها،  و  رس��توران ها  ش��ركت ها، 
تراكت های تبلیغات��ی را از الی در خانه به 
داخل می اندازن��د. نکته قابل ذكر در اینجا 
این اس��ت كه وقتی ش��ما مدت��ی در خانه 
نیستید، این كاغذها همانجا باقی می مانند 
و به س��ارقان این عالم��ت را می دهند كه 
خانه ش��ما خالی اس��ت. بنابرای��ن قبل از 

رفتن به س��فر از یکی از همس��ایگان مورد 
اعتمادتان بخواهید كه هر روز این كاغذها 

را از الی دربردارد. 
3( اگر می خواهید با ماش��ین خودتان به 
س��فر بروید، بهتر است كه وسایل را داخل 
پاركینگ به ماش��ین منتقل كنید یا اینکه 
صب��ح خیلی زود، به س��رعت چمدان ها را 

داخل ماش��ین قرار دهی��د و حركت كنید. 
طوالنی ش��دن جری��ان انتق��ال چمدان ها 
ب��ه ماش��ین و درمع��رض دید ق��رار دادن 
چمدان ه��ا ب��رای دقایقی طوالن��ی، چراغ 
س��بز خالی بودن خانه شما را برای سارقان 

روشن می كند. 
4( در بس��یاری از خانه ها، اتاق نش��یمن 

پنجره ای رو به س��وی خیابان دارد یا اینکه 
دیوار راهرو آپارتمان با دیوار اتاق نش��یمن 
مشترک است. اگر تلفن خانه شما در كنار 
این پنجره قرار دارد، قبل از س��فر، صدای 
زن��گ آن را كم یا قطع كنی��د. بلند بودن 
صدای زنگ و بی پاس��خ مان��دن تلفن برای 
چند روز متوالی، س��ارقان را از نبودن شما 

در خانه مطلع می كند. 
5( قفل ها و كلیدها رمز ورود غریبه ها به 
خانه شما هستند. اگر قصد تعویض كلیدها 
و قفل های خانه تا را دارید، به كلیدس��ازی 
مراجعه كنید كه مورد اعتماد ش��ما باشد. 
عالوه بر آن در زمان سفر برای آب دادن به 
گلدان ها و مراقبت از خانه از سپردن كلید 
خانه به همس��ایه هایی كه به طور كامل با 
آنها آشنایی ندارید خودداری كنید چرا كه 
بس��یاری از س��رقت های مربوط به خانه ها 
توس��ط ش��خصی انجام می ش��ود كه كلید 

منزل شما را دارد. 
6( اگ��ر به طور دائم بس��ته های پس��تی 
دریافت می كنید، برای مثال اشتراک برخی 
روزنامه ها ی��ا مجله ها را دارید و این كاالها 
با پس��ت برای شما ارسال می شود، بهترین 
كار این اس��ت كه روی در ورودی خانه تان، 
محفظ��ه مخص��وص نامه ها و مرس��والت 
كاغ��ذی نصب كنید. به ای��ن ترتیب زمانی 
كه شما در سفر هستید، پشت در خانه تان 
انباشته از روزنامه و مجله نمی شود و كسی 

از نبود شما در خانه مطلع نمی شود. 

نکات الزم برای امنیت خانه قبل از سفر
دوشنبه 29 دی 1393 ضمیمه 
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ریی��س س��ازمان می��راث فرهنگی و گردش��گری از 
پیگیری برای راه اندازی ش��بکه گردشگری در سیمای 
جمه��وری اس��المی ایران خب��ر داد و از ای��ن موضوع 
به عنوان راهکاری برای جذب گردش��گران خارجی یاد 

كرد. 
این نخس��تین بار نیست كه بحث راه اندازی شبکه ای 
تلویزیونی ب��ا محوریت گردش��گری و میراث فرهنگی 
مطرح می شود. در دولت های گذشته بارها از راه اندازی 
شبکه میراث و گردشگری سخن به میان آمده بود، اما 
این بحث همیش��ه بی نتیجه باقی مانده بود و از س��وی 

مسئوالن پیگیری نشده بود. 
مس��عود س��لطانی در بازدیدی كه از دانش��کده خبر 
داش��ت، از تالش برای راه اندازی ش��بکه گردشگری در 

سیمای جمهوری اسالمی ایران خبر داد. او همچنین از 
استفاده از برخی شبکه های ماهواره ای برای معرفی آثار 
تاریخی و مکان های گردش��گری س��خن گفت و تاكید 

كرد كه در حال مطالعه طرح های آن هستیم. 
س��لطانی فر همچنی��ن از دید بس��یار مثبت حس��ن 
روحان��ی در ای��ن زمینه س��خن گف��ت و حمایت های 
هم جانبه دولت را عامل هماهنگی و انسجام بین تمامی 
دس��تگاه های مربوطه دانس��ت كه باعث روان تر شدن 

كارها و جذب هرچه بیشتر گردشگران خواهد شد. 
او همچنی��ن تاكی��د ك��رد كه »ه��ر روز ب��ر تعداد 
گردشگران خارجی برای بازدید از ایران افزوده می شود. 
براس��اس آمار س��االنه بیش از چهار میلیون گردشگر 

خارجی به ایران سفر می كنند.«

 راه اندازی شبکه گردشگری
در سیمای جمهوری اسالمی ایران
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LD 2000 مدل Nikita اسکناس شمار
ظرفیت ورودی۸00 برگ اسکناس

 ظرفیت خروجی200 برگ اسکناس
سرعت شمارش۸00/1,200/1,600/2,000 

برگ در دقیقه
ابعاد شمارش50*110 تا 90*190 میلیمتر

ضخامت اسکناس0.06 تا 0.12 میلیمتر
صفحه نمایشگر4 رقمی

صفحه تنظیمات3 رقمی
تشخیص اسکناس جعلی دارد

ولتاژ ورودی50 هرتز / 220 ولت
توان مصرفی75 وات

ابعاد230*250*270 میلیمتر
وزن7.5 كیلوگرم

LD 4000 مدل Nikita اسکناس شمار
ظرفیت ورودی450 برگ اسکناس

 ظرفیت خروجی250 برگ اسکناس
سرعت شمارش600/1,000/1,500/1,۸00 

برگ در دقیقه
ابعاد شمارش50*۸0 تا 95*190 میلیمتر

ضخامت اسکناس0.06 تا 0.12 میلیمتر
صفحه نمایشگر5 رقمی

صفحه تنظیمات3 رقمی
تشخیص اسکناس جعلی دارد

ولتاژ ورودی60 هرتز/110 ولت یا 50 هرتز/240 ولت
توان مصرفی60 وات

ابعاد240*266*23۸ میلیمتر
وزن6 كیلوگرم

DR-120TM مدل Casio ماشین حساب
نمایشکر بزرگ و خوانا

كاربران تند دست می توانند با هر سرعتی 
اعداد را وارد ماشین نمایند. یک حافظه 

میانجی كه اعداد را در خود ذخیره می نماید 
امکان فوق را فراهم نموده است.

استفاده از پالستیک بسیار سخت در ساخت 
صفحه كلید راحتی كار و طول عمر بسیار را 

به همراه دارد.
در این سری كلیه ارقام یک عدد در یک زمان 

چاپ می گردد. این ویژگی یاعث باال رفتن 
سزعت چاپ و كم شدن صدای چاپگر می 

گردد.
عدد داخل كادر سرعت چاپ را به خط در 

ثانیه نشان می دهد.

قیمت:قیمت:قیمت:
1,880,000ریال 9,850,000ریال 8,200,000ریال

BQS010 مدل Scanzee اسکنر

300/600DPI  : رزولوشن اسکن

JPG/PDF: فرمت های خروجی

USB / Micro SD :راه های ارتباطی

سیستم عامل های پشتیبانی شده:

 Windows 7 /۸/Vista /XP ، Mac 

OS10.4 or above

Grey : رنگ ها

BQS020 مدل Scanzee اسکنر

300/600/900DPI : رزولوشن اسکن

JPG/PDF : فرمت های خروجی

USB / Micro SD :راه های ارتباطی

سیستم عامل های پشتیبانی شده:

 Windows 7 /۸/ Vista / XP ، Mac

OS10.4 or above

Black, Pink, Blue,Silver : رنگ ها

BQS030W مدل Scanzee اسکنر

300/600/900DPI : رزولوشن اسکن

JPG/PDF : فرمت های خروجی

USB / Micro SD :راه های ارتباطی

سیستم عامل های پشتیبانی شده:

 Windows 7 /۸/Vista /XP، Mac

OS10.4 or above

Red, Grey : رنگ ها

قیمت:قیمت:قیمت:
11,500,000ریال2,000,000ریال 2,100,000ریال

- 09127143084  تماس حاصل فرمایید. )ساعات پاسخگویی: 8 الی 20( جهت سفارش کاال با شماره های 88821553 - 88810977

ضمیمه دوشنبه 29 دی 1393
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SCX-3405FH مدل Samsung پرینتر
مشخصات كلی:پرینتر چاپ لیزری 4 كاره 

A4 :پرینت، اسکن، كپی، فکس( سایز چاپ(
كاغذ:ظرفیت سینی كاغذ: 150 برگ - قابلیت 

ADF تغذیه حودكار
چاپ:تک رنگ

سرعت چاپ سیاه وسفید: تا 20 صفحه در 
دقیقه

dpi 1200 × 1200 :رزولوشن چاپ
توان كار ماهانه: 20,000

 - MLT-D101 كارتریج: تونر به شماره
LCD دارای صفحه نمایش

USB 2.0 :پورت
*با گارانتی اصلی سامسونگ

SCX-4655HN مدل Samsung پرینتر
مشخصات كلی:پرینتر چاپ لیزری 4 كاره 

A4 :پرینت، اسکن، كپی، فکس( سایز چاپ(
كاغذ:ظرفیت سینی كاغذ: 100 برگ - قابلیت 

ADF تغذیه حودكار
چاپ:تک رنگ - سرعت چاپ سیاه وسفید: 

24 صفحه در دقیقه - رزولوشن چاپ: 1200 
× dpi 1200 - توان كار ماهانه: 20,000

MLT-D101 :كارتریج
Ethernet و USB 2.0 :پورت 

 LCD دارای صفحه نمایش
*با گارنتی اصلی سامسونگ

Stylus Photo T50 مدل Epson پرینتر
مشخصات كلی:پرینتر چاپ جوهرافشان تک 

A4 :كاره سایز چاپ
كاغذ:ظرفیت سینی كاغذ: 120 برگ

چاپ:رنگی
سرعت چاپ رنگی: تا 37 صفحه در دقیقه

سرعت چاپ سیاه وسفید: تا 3۸ صفحه در 
دقیقه

dpi 1440*5760:رزولوشن چاپ
كارتریج: دارای 6 كارتریج جوهر مجزا

USB 2 :پورت
CD دارای قابلیت چاپ بر روی

قیمت:قیمت:قیمت:
8,200,000ریال6,200,000ریال

SCX-4833FD مدل Samsung پرینتر
مشخصات كلی:پرینتر چاپ لیزری 4 كاره 

A4 :پرینت، اسکن، كپی، فکس( سایز چاپ(
ظرفیت سینی كاغذ: 250 برگ - قابلیت 

ADF تغذیه حودكار
چاپ:تک رنگ

سرعت چاپ سیاه وسفید: تا 31 صفحه در 
دقیقه

dpi 1200*1200  :رزولوشن چاپ
كار ماهانه: 50000

MLT- كارتریج: دارای تونر به شماره
LCD دارای صفحه نمایش - D205S

Ethernet پورت:  وUSB 2.0
قابلیت چاپ دو رو

*با گارانتی اصلی سامسونگ)سام سرویس(

CLP-320 مدل Samsung پرینتر
مشخصات كلی:پرینتر چاپ لیزری تک كاره 

A4 :سایز چاپ
ظرفیت سینی كاغذ: 130 برگ

چاپ: رنگی
سرعت چاپ رنگی: تا 4 صفحه در دقیقه

سرعت چاپ سیاه وسفید: تا 16 صفحه در 
دقیقه

dpi 2400*600  :رزولوشن چاپ
توان كار ماهانه: 20000

كارتریج: دارای 4 تونر به شماره 409
USB 2.0 : پورت

*با گارانتی اصلی سامسونگ)سام سرویس(

ML-2160 مدل Samsung پرینتر
مشخصات كلی:پرینتر چاپ لیزری تک كاره 

A4 :سایز چاپ
كاغذ:ظرفیت سینی كاغذ: 150 برگ

چاپ:تک رنگ
 سرعت چاپ سیاه وسفید: تا 20 صفحه در 

دقیقه در سایز A4 تا 21 صفحه در دقیقه در 
Letter سایز

dpi 1200 × 1200 :رزولوشن چاپ
توان كار ماهانه: 10,000

LCD سایر مشخصات:دارای صفحه نمایش
USB 2.0: پورت

*قیمت با گارنتی اصلی سامسونگ

قیمت:قیمت:قیمت:
2,200,000ریال 5,100,000ریال 11,500,000ریال

7,500,000ریال 

- 09127143084  تماس حاصل فرمایید. )ساعات پاسخگویی: 8 الی 20( جهت سفارش کاال با شماره های 88821553 - 88810977
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محسن افراش
ص��دور  تش��ریفات 
كارت بازرگانی در اداره 
كل ثبت ش��ركت ها و 
مالیکت صنعتی و اتاق 
بازرگان��ی و صنایع و مع��ادن ایران صورت 
می گی��رد . در ب��دو امر مراح��ل و مدارک 
مورد نیاز در اداره ثبت شركت ها ذكر و در 
مرحل��ه دوم مراحل و مدارک مورد نیاز در 
اتاق بازرگانی ش��رح داده می شود .  مدارک 
مورد نیاز برای صدور اظهارنامه ثبت نام در 
دفاتر بازرگانی در اداره ثبت شركت ها شامل 

موارد زیر است:
• س��ه برگ اظهارنامه ثبت ن��ام در دفاتر 

بازرگانی، جهت اخذ كارت بازرگانی
• پلم��ب دفاتر تجارت��ی )روزنامه و كل( 
در سال جاری و ارائه گواهی پلمب دفاتر 

تجارتی، جهت اخذ كارت بازرگانی
• ی��ک ب��رگ فتوكپ��ی شناس��نامه )در 
صورت��ی ك��ه متقاضی ش��خص حقیقی 

باشد(، جهت اخذ كارت بازرگانی
• فتوكپی آگهی تاسیس شركت و آخرین 
تغیی��رات آن )در صورت��ی ك��ه متقاضی 
ش��خص حقوقی باشد(، جهت اخذ كارت 

بازرگانی
• فیش پرداختی ح��ق ثبت نام در دفاتر 

بازرگانی، جهت اخذ كارت بازرگانی
• چنانچ��ه امور توس��ط وكیل رس��می 
شركت یا ش��خص انجام می شود اصل یا 
فتوكپی برابر اصل س��ند رسمی وكالت، 

جهت اخذ كارت بازرگانی
شرح موارد 

س��ه برگ اظهارنامه ثبت ن��ام در دفاتر 
بازرگانی را از دایره ف��روش اوراق بهادار 
ثب��ت ش��ركت ها  اداره كل  مس��تقر در 
و مالکی��ت صنعت��ی ابتی��اع و طبق فرم 

ضمیمه آن را تکمیل و امضا كنید.
هر شخصی )اعم از حقیقی یا حقوقی( 
ك��ه تاجر محس��وب ش��ود بای��د دارای 
دفات��ر قانون��ی باش��د. این دفات��ر طبق 
قان��ون تج��ارت دفتر روزنام��ه دفتر كل 
دفت��ر دارایی و دفتر كپیه اس��ت. امروزه 
ب��ا وجود دس��تگاه هایی از قبیل فتوكپی 
فاك��س و امثاله��م وج��ود دفت��ر كپیه 
ض��روری به نظر نمی رس��د و دیگر دفاتر 
در اداره ثبت ش��ركت ها پلمب می شود و 
تاجر وفق مقررات نسبت به درج صورت 
حس��اب های خود در آنها اقدام می كند. 
این دفاتر وقتی دارای سندیت خواهد بود 
كه در اداره ثبت شركت ها نسبت به ثبت 

و پلمب آنها اقدام كند.
ب��رای اخ��ذ كارت بازرگان��ی اش��خاص 
حقوق��ی و حقیقی باید دارای دفاتر قانونی 
)روزنامه وكل( باش��ند، بنابراین با توجه به 
میزان معامالت خود نس��بت به اخذ دفتر 
ب��ا تع��داد صفح��ات الزم )50 برگی 100 
برگی 200 برگی یا باالتر( تهیه و در دایره 
پلمب دفاتر ثبت شركت ها اقدام و یک برگ 
گواهی پلمب دفاتر تجارتی از واحد فروش 
اوراق به��ادار تهی��ه و پ��س از پلمب دفاتر 
نس��بت به تکمیل آن )طبق فرم ضمیمه( 
اقدام و مس��ئول مربوطه نسبت به امضا و 

مهر آن اقدام خواهد كرد.
در صورتی كه متقاضی كارت بازرگانی 

ش��خص حقیقی باش��د ارائ��ه یک برگ 
فتوكپی صفحه اول شناس��نامه ضروری 

است .
در صورتی كه متقاضی كارت بازرگانی 
شخص حقوقی باشد ارائه روزنامه رسمی 
تاسیس شركت همراه با آخرین تغییرات 

در شركت ضروری است.
حق  ثبت نام در دفاتر بازرگانی با عنایت 
به قانون درآمده��ای دولت و مصرف آن 
در موارد معین مبلغ 40 هزار ریال است 
كه پس از اخذ فیش نسبت به واریز مبلغ 
مذكور در شعب بانک ملی معین اقدام و 
رسید پرداخت به واحد مربوطه به همراه 

سایر مدارک ارائه شود.
در صورتی كه امور توسط وكیل انجام 
می پذی��رد ارائ��ه وكالت نامه رس��می نیز 

ضروری است.
پس از تهیه مدارک فوق االشعار به واحد 
ثبت نام دفاتر بازرگانی مراجعه و مس��ئول 
مربوطه نسبت به ثبت اظهارنامه ها در دفتر 
ثبت نام تجارتی اقدام و ش��ماره دفتر را در 
روی س��ه نس��خه اظهارنامه درج و نسبت 
به امضا و مه��ر ك��ردن اظهارنامه ها اقدام 
می كند. س��پس یک نسخه از اظهارنامه را 
جهت بایگانی در سوابق ضبط و دیگر نسخ 

را تحویل متقاضی می دهد.
در ای��ن مرحله انجام كار در اداره ثبت 
ش��ركت ها به اتمام رس��یده با در دست 
داشتن مدارک به اتاق بازرگانی و صنایع 

و معادن مراجعه شود.
رعایت ن��کات زیر جهت دریافت كارت 

بازرگانی الزامی است: 
- امضای دوبرگ اظهارنامه پلمب دفاتر 
و س��ه برگ اظهارنام��ه كارت بازرگانی و 
در صورت شركت بودن زدن مهر شركت 

روی آن
- امض��ای وكالت نامه وكی��ل مربوطه 
توسط شخص و در صورت شركتی بودن 
كارت زدن مه��ر ش��ركت روی امض��ای 

مدیرعامل
500/000ری��ال  مبل��غ  پرداخ��ت   -
به عنوان كارمزد و واریزی ثبت شركت ها 

و حق الوكاله وكیل
- ارائ��ه كپی شناس��نامه ب��رای كارت 
شخصی و ارائه كپی كلیه مدارک شركت 
و روزنام��ه رس��می و كپ��ی شناس��نامه 

مدیرعامل برای شركت
پس از تکمیل مدارک باال و تسلیم آن 
به شركت سه روز بعد به شركت مراجعه 
كرده و ضمن دریافت اسناد و مدارک به 
شرح باال مراحل زیر را به دنبال می كنید.

ابتدا با همراه داشتن دو قطعه عکس و 
مدارک تس��لیمی از طرف شركت به اتاق 
بازرگانی واق��ع در خیابان طالقانی جنب 
س��فارت سابق امریکا تش��ریف برده و به 
مسئول مربوطه مراجعه و با ارائه مدارک 
تقاضای معرفی نامه به اداره سوءپیشینه 
و دریاف��ت فرم ه��ای مخص��وص كارت 

بازرگانی را می كنید.
س��پس بع��د از اخ��ذ معرفی نام��ه به 
نزدیک ترین محل اداره تش��خیص هویت 
نیروی انتظامی مراجعه كنید تا از ش��ما 

انگشت نگاری به عمل آید.
فرم ه��ای مخص��وص كارت بازرگان��ی 
را تای��پ و تنظیم می كنید و به ش��ركت 
تحویل می دهید و در مورد مراحل بعدی 

مشورت می كنید.
از میان فرم ها یک فرم به نام )فرم الف( 
مخص��وص ارائه به بان��ک جهت گرفتن 
اس��تعالم خوش حس��ابی جهت شركت 

ش��ما یا شخص شما اس��ت كه همزمان 
با عملیات انگش��ت ن��گاری می توانید به 
همراه فرم ال��ف به بانک مربوطه مراجعه 
و ف��رم را تحویل فرمایید و اگر ش��ركت 
جدیدالتاس��یس باش��د باید از حس��اب 
ج��اری مدیرعامل نیز اس��تعالم به عمل 
آید و در صورت نداش��تن حساب جاری 
مدیرعامل باید حتما س��ه م��اه از افتتاح 

حساب شركتی گذشته باشد.
 )ف��رم د( را از اوراق ج��دا ك��رده و به 
دفترخان��ه ای برده و در صورت ش��ركتی 
بودن امضا و مهر و ش��خصی بودن امضا 

را گواهی می كنید.
در م��ورد كارت های ش��خصی ارائه دو 
معرف با س��ابقه س��ه س��ال بازرگانی كه 
دارای كارت بازرگان��ی هس��تند الزام��ی 
اس��ت، مگر اینکه متقاضی دارای مدرک 
لیسانس باش��د كه ارائه معرفین در )فرم 

ج( صورت می گیرد.
مهم تری��ن مرحله، اگر س��ند مالکیت 
به صورت ش��ش دانگ متعلق به متقاضی 
كارت باشد مشکلی نیست ولی اگر محل 
اجاره باشد باید همراه اجاره نامه محل و 
فی��ش برق و تلفن و اصل س��ند مالکیت 
شش دانگ به همراه شخص مالک محل 

به اتاق بازرگانی مراجعه شود.
پ��س از تکمیل م��وارد باال ب��ه همراه 
مدارک زیر ش��امل: فرم های تایپ ش��ده 
ات��اق بازرگانی به طور كامل كه توس��ط 
ش��ركت صورت گرفته است؛ اصل و كپی 
گواهی حس��ن اعتبار بانکی و تایید اداره 
اعتبارات مبنی برنداش��تن چک برگشتی 
از شخص یا مدیرعامل شركت؛ اصل كلیه 
مدارک معرفین و كپی از كارت بازرگانی 
ایشان و تاییدیه توس��ط ایشان مبنی بر 

معتبر بودن ش��ما جه��ت دریافت كارت 
بازرگانی؛ اصل و كپی تعهدنامه و تصدیق 
امضای شخص یا مدیرعامل و مهر شركت 
در دفترخان��ه؛ م��دارک به ثبت رس��یده 
توس��ط ش��ركت و گواهی پلمب آن كه 
در مرحله اول به شما تسلیم شده است؛ 
اصل و فتوكپی گواهی عدم سوءپیش��ینه 
مدیرعامل یا ش��خص؛ چهار قطعه عکس 
4×6 ب��دون روتوش و كراوات؛ اصل و دو 
س��ری كپی از شناس��نامه و كارت پایان 
خدم��ت مدیرعامل یا ش��خص متقاضی؛ 
اصل و دو س��ری كپی از س��ند مالکیت 
حت��ی صفح��ات س��فید س��ند و فیش 
نوس��ازی و قبض برق و تلفن؛ و به همراه 
مبلغ 2/600/000 ریال وجه نقد به اتاق 
بازرگانی مراجعه و پس از تکمیل مدارک 

اقدام به اخذ كارت بازرگانی كنید.
ابطال کارت بازرگانی

متقاض��ی ابط��ال كارت بازرگانی با در 
دست داشتن اصل كارت بازرگانی و یک 
برگ تقاضای ابط��ال به واحد ثبت نام در 
دفت��ر بازرگانی مراجع��ه و مدارک مزبور 
ارائه ش��ود و مس��ئول مربوطه نسبت به 
ثبت تقاضانامه و درج شماره در روی آن 
مرات��ب را در دفتر ثب��ت می كند. پس از 
ثبت به ات��اق بازرگانی مراجعه و مدارک 
مذك��ور در صفحات بعدی تهیه و تحویل 

شود.
مدارك مورد نیاز جهت ابطال کارت 

بازرگانی )ویژه اشخاص حقوقی(
• تقاضای شركت در دو نسخه

• گواه��ی مفاصاحس��اب دارایی آخرین 
سال مالیاتی: اصل و كپی آن

•  اظهارنامه ابطالی ثبت دفاتر تجارتی دو 
نسخه اصل

•  صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ب��رای 
ش��ركت های سهامی عام خاص تعاونی ها 
و صورتجلس��ه هیات مدی��ره برای س��ایر 

شركت ها مبنی بر انحالل شركت
•  تصوی��ر روزنامه رس��می مبنی بر اعالم 

انحالل شركت
•  اص��ل كارت بازرگان��ی و كپی صفحات 

اول و دوم
تذك��ر 1-  اش��خاص اع��م از حقیقی و 
حقوقی برای ابطال كارت خود می توانند 
در ته��ران درخواس��ت خود را ب��ه اتاق 
بازرگانی و در شهرس��تان ها به نمایندگی 
اتاق بازرگانی یا ب��ه ادارات كل بازرگانی 
اس��تان ها تس��لیم كنن��د ی��ا می توانند 
مس��تقیما ب��ه وزارت بازرگان��ی مراجعه 
كنند. در هر حال ابطال با موافقت و ابالغ 
وزارت بازرگان��ی در اداره مركزی كارت 

بازرگانی صورت خواهد گرفت.
تذكر2-  كلیه شرایط فوق برای اشخاص 

خارجی نیز قابل اعمال و تسری است.
تذكر 3-  در صورت مفقود شدن كارت 
بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها 
ارائه درخواس��ت شخص و اعالم مفقودی 

در روزنامه كثیراالنتشار كافی است .
كارت  س��رقت  ص��ورت  در  تذك��ر4-  
بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها 
ارائه درخواس��ت شخص و اعالم مفقودی 
در روزنامه كثیراالنتشار و گواهی از اداره 

آگاهی و امثالهم كافی است.

شرایط اخد کارت بازرگانی 
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پانیسا حسن زاده
دس��توری یا تش��ویقی؟ سیاس��ت بانک مركزی چه 
باش��د كه تولید به جای محل مناقش��ه ب��ه وام بانکی 
برس��د؟ دولت چندی پیش به بانک ها دس��تور خروج 
از بن��گاه داری را ب��رای ارائ��ه تس��هیالت بیش��تر ب��ه 
تولیدكنندگان داده بود، اما بانک مركزی در اقدام اخیر 
خود خواستار تسهیل ارائه قرارداد به بخش تولید برای 
منتفع شدن تولیدكنندگان و اقتصاد كشور شده است. 

بر این اس��اس پیرو جلسه های وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت با بان��ک مرك��زی، صندوق توس��عه ملی و 
مدیران عام��ل بانک ه��ا، باالخ��ره بان��ک مركزی طی 
بخشنامه ای تسهیل قوانین و مقررات مالی و اعتباری را 

برای حمایت از بنگاه های تولیدی ابالغ كرد. 
ریی��س پژوهش��کده مطالع��ات راهبردی موسس��ه 
مطالع��ات و پژوهش ه��ای بازرگان��ی در گفت وگ��و با 
»فرصت امروز« درباره اقدام اخیر دولت پس از موظف 
دانس��تن بانک ه��ا برای واگ��ذاری بنگاه ه��ای خود در 
راستای عرضه بیشتر تسهیالت به تولیدكنندگان گفت: 
تجربه دهه گذش��ته نش��ان داده كه سیاست دستوری 

پاسخگو نبوده و باعث انحراف منابع می شود. 
به گفته یوس��ف حس��ن پور، ش��اید در ظاهر بتوان با 
تبلیغات مردم را برای اعمال سیاس��ت دس��توری قانع 
ك��رد، اما بعد از یکی دو س��ال ش��اهد ایج��اد انحراف 
خواهی��م ب��ود. در هفت- هش��ت س��ال گذش��ته كه 
تسهیالت دس��توری داده می ش��د، مانند لیزینگ، وام 
خودرو و غیره، دیدیم كه به نام خرید كاال برای اهداف 
دیگر تس��هیالت گرفته می ش��د و میزان انحراف بسیار 

باال بوده است. 
وی تصری��ح كرد: درحال حاضر برای برداش��تن گام 
مثبت در ارائه تسهیالت هم باید منافع تولیدكنندگان 
و هم منافع بانک ها دیده شود. درصورت اعمال فشار به 
بانک ها برای پرداخت تس��هیالت به بخش تولید ممکن 
اس��ت آنها فضا را بدتر كرده و قوانین دس��توری را دور 

بزنند. 
ریی��س پژوهش��کده مطالع��ات راهبردی موسس��ه 
مطالعات و پژوهش های بازرگانی با تاكید بر اینکه باید 
سه رأس دولت، تولیدكننده و بانک تقویت شود، گفت: 
هنگامی كه دس��تور داده می شود به این معنا است كه 

تعامل بین این سه رأس ضعیف است. 
این اقتص��اددان تاكید كرد: فش��ارآوردن به بانک ها 
در ح��وزه نرخ تس��هیالت نیز به معنای این اس��ت كه 
بانک ها در تش��خیص س��ودآوری واحد تولیدی درست 
عمل نمی كنند و دولت بیشتر می فهمد كه این مسئله 

خود یک چالش بزرگ است. 
حس��ن پور با تاكید بر اینکه تحت فش��ار گذاش��تن 
توسط دولت سیاست اثرگذاری نیست، ادامه داد: بحث 
وام ازدواج یک��ی از موارد دس��توری با جنبه سیاس��ی 
اس��ت، در واقع دولت می خواهد بدین وسیله محبوبیت 

داشته باشد، اما اعمال این روش برای ارائه تسهیالت به 
بخش تولید به صورت مطلوب امکان پذیر نیست. 

ریی��س پژوهش��کده مطالع��ات راهبردی موسس��ه 
مطالعات و پژوهش های بازرگانی با ارائه پیشنهاد مبنی 
بر اینکه دولت زیرس��اخت های آم��اری تهیه كند و در 
اختی��ار بانک ها بگذارد، گفت: در ای��ن صورت بانک ها 
به راحتی تش��خیص می دهند كه كدام تولید س��ودآور 

است و كدام كمتر منتفع می شود. 
وی با اعالم هش��دار مبنی بر اینک��ه با پیگیری های 
سیاس��ت های دستوری ممکن است نقدینگی دوباره به 
س��مت بازار ارز، دالر و طال سوق داده شود، اظهار كرد: 
همواره اجبار دولت در زمینه نرخ بهره و تس��هیالت با 
وج��ود ایجاد رونق موق��ت در كوتاه مدت، تبعات منفی 
بسیاری را دو یا سه سال بعد از اجرا در پی داشته است. 

 سیاست دستوری با پذیرش مستقل بودن 
بانک ها همخوانی ندارد

یکی دیگ��ر از اقتصاددان��ان در گفت وگو با »فرصت 
امروز« با تاكید براینکه سیاس��ت دس��توری با پذیرش 
مس��تقل بودن بانک ه��ا همخوانی ن��دارد، اظهار كرد: 
هنگامی می توانیم بگوییم بانک تسهیالت پرداخت كند 
كه نرخ تسهیالت را اجباری به میزان 10 یا 12 درصد 

مشخص نکنیم. 
دكتر مرتضی دل خوش با تاكید بر لزوم ایجاد انگیزه 
در بانک برای ارائه تس��هیالت به بخش تولید گفت: به 
دس��توری بودن ش��رایط بانک ها هیچ اعتقادی ندارم؛ 
درصورت تکرار این سیاس��ت مانند زمان دولت قبل كه 
نرخ تسهیالت 10 یا 12 درصد ابالغ شد، انحراف ایجاد 

می شود. 
این اس��تاد دانشگاه با تاكید بر اهمیت و لزوم نظارت 
ب��ر عملکرد بانک ها اظهار ك��رد: دولت می تواند نظارت 
داشته باشد كه از محل سپرده ها و بخش قرض الحسنه 
ب��ه چ��ه كس��انی تس��هیالت داده می ش��ود. بانک ها 

نمی توانند بدون نظارت فعالیت كنند. 
وی با اش��اره به اینکه معقول اس��ت باالتر از س��طح 

ت��ورم بانک ها نظارت ش��وند، تاكید ك��رد: باید دید كه 
تس��هیالت به تولید زودبازده پرداخت می شود یا خیر. 
می��زان پرداختی تس��هیالت نیز باید كنترل ش��ود، اما 
این اقدام كه بخش��نامه برای ارائه تسهیالت صادر شود 

درحالی كه نظارتی وجود ندارد، پاسخگو نخواهد بود. 
دل خوش با اش��اره به س��ودآور ب��ودن بانک ها اظهار 
كرد: این سیاست كه در مقطعی به بانک ها دستور داده 
می ش��ود و در مقطعی دیگر كام��ال آزادی عمل دارند، 
درس��ت نیس��ت و الزم اس��ت كه راه های واسطه گری 

بانک ها بسته شود. 
وی در ادامه خاطرنشان كرد: از یک سو نباید بانک ها 
را محدود كنیم و از س��وی دیگر الزم اس��ت كه جلوی 
انحراف گرفته ش��ود تا ارائه تس��هیالت به رشد اقتصاد 

ملی و تولید كمک كند. 
حال كه بانک مركزی پس از دس��تور به بانک ها برای 
خروج از بنگاه داری با هدف ارائه تس��هیالت بیش��تر به 
تولید، به ایجاد انگیزه و تسهیل مقررات اقدام كرده است 
باید دید بانک ها برای ارائ��ه خدمات به تولیدكنندگان 
چه گام های موثرتری را می توانند بردارند. هرچه باشد 
تس��هیل قوانین از دس��تور و محدودیت ن��ه فقط برای 

بانک، بلکه برای هر كس و هر نهادی خوش تر است. 
براس��اس ابالغیه بانک مركزی، عدم الزام متقاضیان 
دریافت تسهیالت به س��پرده گذاری یا حبس درصدی 
از تس��هیالت دریافتی تحت هر عنوان، مورد تاكید قرار 
گرفته اس��ت. در این ابالغیه آمده كه با توجه به قانون 
عملی��ات بانکی بدون ربا و ضوابط عقود اس��المی، اگر 
س��ود مورد انتظار تس��هیالت در همان ابتدای اعطای 
تس��هیالت از مبلغ اعتبار كسر ش��ود، عالوه بر تحمیل 
ش��بهه ربوی، سیاس��ت های اعتباری اعالم شده را نیز 
مخدوش می كند. از این رو عدم كس��ر سود تسهیالت 
از مبلغ تس��هیالت اعطایی به مش��تریان هنگام اعطای 

تسهیالت مورد تاكید قرار گیرد. 
همچنی��ن فراه��م كردن ام��کان اعطای تس��هیالت 
س��رمایه در گردش به واحدهایی كه با دریافت سرمایه 
در گردش، خط تولید آنها فعال می ش��ود. در چارچوب 

ضوابط و به نحوی كه براس��اس پیش بینی های مربوط، 
اصل منابع تامین ش��ده برای این تسهیالت و همچنین 
س��ود مورد انتظار، در مدت معین قابل برگشت بوده و 
زمینه تعیین تکلیف مطالب��ات غیرجاری را در مراحل 
بعدی فراهم س��ازد، از موارد مطرح ش��ده دیگر در این 

ابالغیه است. 

اختصاص ساالنه یک درصد مالیات بر ارزش 
افزوده به عنوان مالیات سالمت

نمایندگان مجلس شورای اس��المی در جلسه علنی 
صبح دیروز مصوب كردند، س��االنه یک درصد به عنوان 
مالیات س��المت به نرخ مالیات ب��ر ارزش افزوده اضافه 

شود. 
ب��ه موج��ب ماده 47 ط��رح الحاق م��وادی به قانون 
تنظی��م بخش��ی از مقررات مالی دول��ت كه به تصویب 
مجلس رس��ید، عالوه ب��ر افزایش قانونی ن��رخ مالیات 
ب��ر ارزش اف��زوده، صرفا یک واحد درصد در هر س��ال 
به عنوان مالیات سالمت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده 
س��هم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مس��تقیم به 
ردیف درآمدی كه برای ای��ن منظور در قوانین بودجه 

سنواتی پیش بینی شده، واریز می شود. 
ب��ر این اس��اس، صددرصد منابع دریافت��ی از طریق 
ردی��ف یا ردیف های��ی كه برای این منظ��ور در قوانین 
بودجه س��نواتی پیش بینی می ش��ود، به پیش��گیری و 
پوشش كامل درمان افراد ساكن در روستاها و شهرهای 
دارای بیس��ت هزار نف��ر جمعیت و پایین ت��ر و جامعه 
عش��ایری )در چارچوب نظام ارجاع(، اختصاص می یابد 
و پس از تحقق هدف مذكور نس��بت به تامین و تکمیل 
تجهیزات بیمارس��تانی و مراكز بهداش��تی ب��ا اولویت 
بیمارس��تان های مناطق توس��عه نیافته، مصارف هیأت 
امنای ارزی و ارتقای س��طح بیمه بیماران صعب العالج 
و اف��راد تح��ت پوش��ش نهاده��ای حمایتی خ��ارج از 
 روس��تاها و ش��هرهای باالی بیس��ت هزار نفر جمعیت 

اقدام شود. 
ب��ه موجب این مصوبه، هرگون��ه پرداخت هزینه های 
پرس��نلی نظیر حق��وق و مزایا، اضاف��ه كار، كمک های 
رفاه��ی، پ��اداش، فوق العاده ه��ای مأموری��ت، كارانه، 
به��ره وری، مدیریت، نوبت كاری، دی��ون و مانند آن و 
هزینه ه��ای اداری نظیر اقالم مصرف��ی اداری و تامین 

اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع است. 
نماین��دگان مجلس ب��ا 1۸9 رأی مواف��ق، پنج رأی 
مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر 
به این ماده از ط��رح دائمی كردن برخی احکام بودجه 

رأی دادند. 
پی��ش از تصویب این ماده، پیش��نهاد ح��ذف آن از 
س��وی نادر قاضی پور، نماینده ارومیه مطرح شد و مورد 
موافقت احمد توكلی قرار گرفت كه معتقد بود تصویب 

این ماده باعث فساد و بی انضباطی مالی می شود. 
قاض��ی زاده هاش��می وزیر بهداش��ت ك��ه در جریان 
بررس��ی این ماده از طرح دائمی ك��ردن برخی احکام 
بودجه در مجلس حاضر شده بود، در مخالفت با حذف 
این ماده گفت: پیش��نهاد ح��ذف از این جهت می تواند 
درست باش��د كه سهم پرداخت مردم از بخش سالمت 

زیاد نشود. 
وی افزود: ما پیشنهاد كرده بودیم، كل بودجه وزارت 
بهداش��ت در قالب مالیات ها پیش بینی شود و چهار تا 
پن��ج درصد مالیات بر ارزش افزوده به بخش س��المت 

اختصاص یابد. 
قاضی زاده هاشمی، افزود: تاكنون كمتر از 10 درصد 
از این درآمدها در اختی��ار ما قرار گرفته، اما یک ریال 
از این پول هم در جایی غیر  از مناطق روستایی هزینه 
نش��ده، بلکه در همان موارد قید ش��ده در قانون هزینه 

شده است. 
پس از اظهارات وزیر بهداش��ت، نمایندگان مجلس با 
25 رأی مواف��ق، 156 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از 
مجموع 216 نماینده حاضر با حذف ماده 47 مخالفت 

كردند. 

سیاست های دستوری، بانک ها را به بن بست می کشاند
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برش بلوك سنگ
بلوک س��نگ استخراج شده به ش��کل قواره یا قله به 
واحدهای س��نگبری حمل می شود . در صورت نیاز برای 
قواره كردن سنگ از دستگاه تک الم كه تیغ های فوالدی 
با دندانه های الماسی است استفاده می شود.در بعضی از 
كارخانجات به جای تک الم از س��ایر دستگاه های برش 
نظیر س��یم برش الماسه اس��تفاده می شود . ویژگی هایی 
نظیر ابعاد محصول نهایی، جنس س��نگ و س��ختی آن 
از جمله عواملی هس��تند كه در انتخاب روش و دستگاه 
مورد نیاز موثر هس��تند  . بعد از اینکه س��نگ به وس��یله 
دستگاه های یاد شده قواره شد آن را با دستگاه های برش 
می برند . ماش��ین آالت برش سنگ را به دو دسته نرم بر و 

سخت بر تقسیم می كنند.
روش های برش

الف- برش با استفاده از اره
ب��رش س��نگ ب��ه وس��یله اره، رایج تری��ن روش در 

كارخانجات سنگبری است.
اره ه��ای برش عمدتا در كارخانه هایی با ظرفیت تولید 
باال به كار می روند . در این روش بلوک س��نگ به وسیله 
یک س��ری اره های م��وازی با تیغه های الماس��ی بریده 
می ش��ود . اره های الماسه دارای تیغه ها و قدرت متفاوت 
هس��تند كه معموال 40 تا ۸0 تیغه دارند. اره ها را به دو 

گروه نرم بر و سخت بر تقسیم می كنند.
- اره نرم بر

دس��تگاه های اره نرم بر برای برش سنگ های آهکی به 
كار می روند . از مزایای این دستگاه، ضایعات برش نسبتا 

كم و دقت برش مناسب است.
متداول ترین این دستگاه ها دارای سه نوع اره الماسی 

به شرح زیر است: 
- نوع اول كه در آن بلوک روی واگنی ثابت می ماند و 

واحد تیغه گیر پایین آورده می شود.
- ن��وع دوم كه در آن واحد تیغه گیر در ارتفاع معینی 
ثابت می ماند و بلوک در راستای قائم باال برده می شود.

- نوع س��وم كه در آن واحد تیغه گیر در وضعیت قائم 
است و بلوک در راستای افقی حركت می كند.

- اره سخت بر
اره های س��خت بر چن��د ده تا چند صد تیغ��ه دارند و 
می توانند بلوک هایی به ابعاد 200×350×330 سانتیمتر 

را برش دهند. 
ب- برش یا قله بر

قله بره��ا ان��واع و ابعاد مختل��ف دارن��د  . در قله برها از 
تیغه های دایره ش��کل با س��گمنت های الماسه استفاده 
می ش��ود . در این روش بلوک س��نگ مورد نظر از طریق 
ی��ک یا چند دیس��ک م��وازی به ص��ورت همزمان برش 
می خورد و به شکل پالک درمی آید . برش سنگ در این 
روش به ص��ورت یک مرحله ای یا چن��د مرحله ای انجام 
می گی��رد . روش ی��ک مرحله ای برای س��نگ های نرم و 
نیمه سخت و روش چند مرحله ای برای برش سنگ های 
س��خت به كار می رود . نکته مهم آن است كه حدود 20 
درص��د از قطر تیغه ها می تواند در عمق برش قرار گیرد، 
لذا با افزایش ابعاد برش می بایست قطر دیسک ها تا چند 
براب��ر افزایش یاب��د و به دلیل محدودی��ت این امر، این 
ماش��ین قله بر در تولیدات باال راندمان زیادی ندارد . در 
قله برهای مخصوص برش سنگ های نرم و نیمه سخت 

دیس��ک به صورت كامل به اندازه عرض پالک مورد نیاز 
و به طور یکباره وارد س��نگ می ش��ود كه به این روش 
برش یک مرحله ای گفته می ش��ود . روش سیستم برش 
چن��د مرحله ای عمدتا برای برش س��نگ های گرانیت و 
س��نگ های با درصد كوارتز باال و س��ختی زیاد استفاده 
می ش��ود . در ای��ن روش چندین دیس��ک عم��ودی كه 
مراكزش��ان در یک امتداد اس��ت برش سنگ را چندین 
مرحل��ه انجام می دهند  . بدین ترتی��ب كه در هر مرحله 
ب��ه اندازه فقط چند س��انتیمتر در س��نگ نفوذ كرده و 
همزمان دیس��ک های هم مركز كه گاه تعدادشان به 30 
تا40 دیس��ک هم می رسد چند میلی متر تا چند سانتی 
مت��ر برش انجام داده و در عقب برگش��تن هم این عمل 
تکرار ش��ده و همین طور الی آخر ت��ا در نهایت به عمق 
نهایی می رس��ند . تفاوت اساس��ی روش ه��ای برش یک 
مرحله ای و برش چند مرحله ای، نحوه حركت دیسک ها 
پ��س از انج��ام ه��ر مرحله ب��رش اس��ت  . در برش یک 
مرحله ای بعد از برش عمودی، دیس��ک به عقب برگشته 
و برای برش پالک بعد آماده می شود ولی در روش برش 
چند مرحله ای پس از هر مرحله برش، برای برش بعدی 
دیسک ها ضمن حركت به عقب، حركت انتقالی عمودی 

به سمت پایین نیز دارند .
همچنی��ن در ب��رش ی��ک مرحل��ه ای در صورتی كه 
دس��تگاه تک دیسک باش��د، انعطاف پذیری كامل برای 
تغییر ضخامت س��نگ به اندازه دلخواه وجود دارد، ولی 
در برش چند مرحله ای ضخامت سنگ های برش خورده 
تنها می تواند به اندازه فاصله بین دیس��ک های عمودی 
باش��د و هیچ گونه تغییری در ضخامت س��نگ نمی توان 

اعمال كرد.
عمق برش و تعداد ورق تولید ش��ده به وس��یله قله بر 
دارای محدودیت اس��ت، به نحوی ك��ه حداكثر تا 120 

سانتی متر ارتفاع را برش می دهد.
برای حداقل كردن س��اییدگی تیغه الماس��ه باید یک 
حجم مناس��ب آب ب��ه كار برده ش��ود  . جریان آب برای 
خن��ک كردن تیغه اره باید بی��ن 5 تا 10 لیتر در دقیقه 

باشد .
مالحظات فنی و ایمنی برش بلوك های سنگی

در هنگام اس��تفاده از ماشین آالت س��نگبری، رعایت 
نکات ایمنی به منظور جلوگیری از بروز حوادث و سوانح 
ناش��ی از كار، نق��ش تعیین كننده ای دارند . آش��نایی با 
مشکالت و عوامل سانحه س��از در زیر به صورت مختصر 

آمده است . 
بلوک س��نگ در هنگام ب��رش باید وضعیت مطمئن و 
تثبیت شده ای داشته باشد  . تثبیت مناسب بلوک سنگ 
در حفظ دقت كار تیغه اره و دس��تیابی به سطوح برش 

تمیز موثر است.
عالوه بر آن بلوک های برش خورده منبع خطر بزرگی 

برای اپراتور و ماشین های برش محسوب می شوند.
دو روش ب��رای جلوگی��ری از واژگونی و ریزش بلوک 
س��نگ در حی��ن ب��رش، وج��ود دارد. روش اول آن كه 
بل��وک به ط��ور كامل برش داده نش��ود، بدی��ن ترتیب 
می توان مطمئ��ن بود كه صفحات برش خورده س��نگ 
س��رپا باقی می مانند . در روش دوم بلوک سنگ به طور 
كامل برش می خورد . بدی��ن مفهوم كه تیغه اره یا تیغه 
اره ها از قس��مت زیرین بل��وک وارد و از باالی آن خارج 
می ش��وند . برای جلوگیری از تماس سکوی ابزار برش با 
دستگاه در بین قس��مت زیرین بلوک و سکوی دستگاه 
برش یک تکیه گاه قابل تعویض قرار می  دهند . برای این 
منظور معموال از تیر چوبی یا باریکه های سنگ استفاده 
می ش��ود . استفاده از چوب به جای سنگ به دلیل ایجاد 
ثبات بیش��تر در مقابل جابه جایی بلوک، ارجحیت دارد . 
تکیه گاه بلوک در اثر اره ش��دن مداوم ممکن اس��ت به 
مرور حال��ت ناپایدار پیدا كند و نیاز به تعویض داش��ته 
باش��د  . یکی از انواع تکیه گاه ها، گوه گذاری در زیر بلوک 
س��نگ است . برای اجتناب از اره شدن مکرر گوه ها برای 
هر برش یک جفت گوه استفاده می شود . برای جلوگیری 
از خطر س��رنگونی ضخامت برش خورده و نگهداری آنها 
در حالت قائم در هنگام حمل، می توان صفحات برش را 

گچکاری كرد یا آنها را محکم به یکدیگر بست . زیرسازی 
مناس��ب بلوک سنگ روی سکوی دستگاه برش اهمیت 
وی��ژه ای دارد و باید با دقت كامل انج��ام گیرد، زیرا در 
اثر افتادن صفحات برش خورده به سمت خارج، خطرات 
جانبی ب��رای اپراتور به همراه دارد و ب��ا واژگونی بلوک 
سنگ به طرف داخل و گیر كردن تیغ اره به ماشین برش 
صدمه می زند . یکی از متداول ترین روش های زیرس��ازی 

گچکاری است.
برش طولی و عرضی سنگ

پ��س از برش بل��وک، در مرحله برش طولی س��نگ، 
پالک ه��ای ب��زرگ را تح��ت عملیات ب��رش طولی قرار 
داده و آنها را به صورت پالک هایی با پهنای یکس��ان در 
می آورند . در مرحله برش عرضی سنگ، پالک های ساب 
داده ش��ده را ب��ه عرض مورد نظر مطابق با مش��خصات 
محصول نهایی برش می دهن��د . روش های برش عرضی 
متداول استفاده از دیسک های برش موازی با هم و روش 
تک دیس��ک است كه روش اول ظرافت و دقت بیشتری 
دارد، در صورتی ك��ه روش ت��ک دیس��ک ظرفیت تولید 
باالتری دارد . در مرحله برش طولی و عرضی سنگ باید 
نکات فنی زیر مورد توجه قرار گیرند: س��رعت پیشروی 
دیس��ک های ب��رش به عوامل��ی نظیر س��رعت چرخش 
دیس��ک حول محور مركزی خود، س��ختی سنگ و نوع 
س��گمنت های دیسک بس��تگی دارد كه باید با توجه به 
این عوامل س��رعت بهینه تعیین ش��ود . در هنگام برش، 
پالک ها باید كامال ثابت و كوچک ترین حركتی نداش��ته 
باش��ند  . به كارگیری سیستم خنک كننده كه معموال آب 
اس��ت عالوه بر خنک كردن دیسک ها، از پراكنده شدن 
گرد و غبار نیز جلوگیری می كند . دو طرف قطعات برش 
خورده باید كامال مس��تقیم و با یکدیگر موازی باش��ند . 
س��طوح باالیی و پایینی قطعات برش خورده باید كامال 

تخت، یکنواخت و موازی با یکدیگر باشند.
جهت برش سنگ

جهت ب��رش روی مقاومت، هوازدگی، نحوه فرس��وده 
شدن و زیبایی و ظاهر محصول تولید شده تاثیر بسزایی 
دارد. جهت یافتگ��ی، كانی ه��ا، پرش��دگی های ثانوی��ه، 
صفحات ناهمسانی، توزیع كانی های فرعی و نوع مصرف 
از مواردی هستند كه در تعیین جهت برش باید مدنظر 
ق��رار گیرند . بلوک های مرمر را می توان در جهت موازی 
یا عم��ود بر صفحات الیه بندی برش داد  . با اس��تفاده از 
جهت برش و الگوی چیدمان می توان از یک نوع سنگ، 
نماه��ای متفاوتی را تولید كرد . با توجه به اینکه مرمرها 
این ویژگی ها را بیشتر نمایش می دهند الگوهای متداول 
چیدمان س��نگ مرمر در زیر ارائه می شود . نصب سنگ 
مرمر با سایر سنگ ها متفاوت است و الگوهای مشخصی 
برای نصب آن وجود دارد  . جهت برش در این سنگ ها با 

توجه به الگوهای نصب انتخاب می شود.
الگوی پهلو به پهلو

پالک های بریده ش��ده از یک بلوک را پهلو به پهلو در 
كن��ار یکدیگر قرار داده و یک الگ��وی تکرار را در منظر 

افقی ایجاد می كنند.
ساب نواری پیوسته

س��اب نواری برای س��اییدن و یکسان سازی ضخامت 
قطعات نیمه تمام قبل از برش عرضی اس��ت . دس��تگاه 

ساب نواری باید دارای خصوصیات زیر باشد: 
- راندمان باال و كیفیت صیقل مناسب؛ 

- امکان تغییر عرض آس��ان، س��ریع و انعطاف پذیری 
زیاد؛ 

- عمر مفید باال؛ 
- سادگی و ایمنی باال.

عوامل موثر در کیفیت ساب با دستگاه ساب 
نواری پیوسته

- مقدار و چگونگی توزیع فشار باد؛ 
- سرعت عرضی و چرخشی به مقداری كه لقمه بتواند 
با س��نگ تماس پیدا كند و اثر س��ایندگی خود را روی 

سنگ كامل كند.
- سرعت طولی نوار؛ 

- تراز بودن سنگ و صفحه نوار؛ 

- تاب نداشتن صفحه ها؛ 
- كیفیت لقمه ها؛ 

- مقدار آبی كه به لقمه ها می رسد.
لقمه های ساب

لقمه های س��اب را به دو شیوه تقسیم بندی می كنند . 
یکی برحس��ب نوع مالت به كار رفته و دیگری برحسب 

نوع مصرف لقمه برای سنگ های مختلف است.
الف- تقسیم بندی بر حسب نوع مالت

م��الت منی��زی: م��الت منیزی ب��ه دلی��ل خاصیت 
سرامیکی و دیرگدازی متداول ترین عامل چسباننده در 
لقمه های ساب سنگ است : مالت رزینی - مالت رزینی 
در س��اب اس��یدی و مراحل پایانی پرداخت سنگ ها به 
كار م��ی رود و محصول نهایی از كیفیت بس��یار مطلوبی 

برخوردار است.
ب- تقسیم بندی برحسب نوع سنگ

لقمه ه��ای س��اب س��نگ را ب��ر حس��ب نوع س��نگ 
پرداخت ش��ونده به دو گروه س��خت س��اب و نرم ساب 
دس��ته بندی می كنند . س��نگ های س��خت )گرانیت ها( 
به علت س��ختی باال باید به ص��ورت تدریجی و در چند 
مرحله س��اب داده ش��وند تا بر سطح س��نگ فشار زیاد 
و اضاف��ی وارد نش��ده و خ��ط و خش��ی روی آن ایجاد 
نشود . لقمه های سخت ساب )گرانیت ها( نسبت به انواع 
نرم س��اب س��طح مقطع كوچک تری دارند و در هنگام 
س��اب باید آب بیشتری در س��طح تماس سنگ و لقمه 
استفاده شود تا اصطالحا س��نگ نسوزد . بنابراین شکل 
لقمه ه��ای سخت س��اب باید به گونه ای باش��د كه آب به 
راحتی در محل تماس لقمه ها و س��نگ جاری شود ولی 
در لقمه های نرم س��اب آب كمتری نسبت به لقمه های 

سخت ساب مورد نیاز است.
ج- نوع دانه های ساینده و روش شماره بندی لقمه ها

متداول تری��ن ذرات س��اینده ها اكس��یدآلومینیوم )به 
صورت طبیعی یا مصنوعی( و كاربید سیلس��یوم هستند 

در مواردی از كروندوم نیز استفاده می شود.
لقمه های ساب سنگ را براساس اندازه ذرات بر حسب 

عدد مش شماره بندی می كنند.
لبه زنی

پس از صیقل دادن و كالیبره كردن سنگ، باید لبه های 
آن را پرداخ��ت كرد تا این مرحله س��نگ صیقل خورده و 
كالیبره ش��ده، ولی هنوز لبه های آن پرداخت نشده است . 
بدین منظور لبه های س��نگ را به وسیله دو سیستم چرخ 
سنباده پرداخت می كنند . برای پرداخت و لبه زنی مناسب، 
از دستگاه های لبه زنی برای تولید لبه های گرد و نیمه گرد و 

برش های اریب استفاده می شود.
تیشه زنی

یکی از روش های پرداخت، تیش��ه زنی س��طح سنگ 
اس��ت كه این ن��وع پرداخت عمدتا در س��نگ های كف 
كاربرد دارد. تیش��ه زنی به روش دس��تی یا با استفاده از 

چکش های هوایی فشرده انجام می شود.
ماسه زنی

عملیات ماس��ه زنی با اس��تفاده از جریان پر فشار آب 
و ماس��ه بر س��طح ورق س��نگ انجام می ش��ود . ماشین 
ماس��ه زنی از یک میز غلتان تش��کیل می ش��ود كه ورق 
س��نگ روی آن حرك��ت می كن��د . در زیر ورق س��نگ، 
فش��انه ماس��ه پاش قرار دارد كه مخلوط س��اینده را به 
س��طح سنگ می پاشد و با س��رعتی قابل تنظیم حركت 
می كند . حركت عرضی فشانه و حركت طولی ورق سنگ 
با یکدیگر هماهنگ می ش��وند تا عملیات پرداخت تمام 

سطح سنگ را در بر گیرد.
شیارزنی

سنگ ها را به سه منظور شیارزنی می كنند: 
1-  زیبایی: بعضی از س��نگ ها بعد از ایجاد شیارهایی 

روی سطح آنها زیبایی خاصی به خود می گیرند .
2-  جلوگیری از لغزندگی: از طریق زبر كردن س��طح 
س��نگ به خص��وص برای س��نگ پل��ه آن را ش��یارزنی 

می كنند .
3-  شیار می دهند تا موقع نصب از چسبندگی بهتری 

برخوردار باشد . 

راهنمای فرآوری سنگ های تزیینی و نما

دوشنبه 29 دی 1393 ضمیمه 
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مروری بر روند توس��عه صنعتی نشان می دهد كه بیش 
از پنج دهه از نظام برنامه ریزی توسعه در ایران می گذرد. 
با بررسی نخس��تین برنامه توس��عه اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی كه در سال 1327 )برنامه هفت ساله( تدوین شده 
است، می توان دریافت كه محورهای اساسی برنامه توجه 
به زیرساخت های مورد نیاز توسعه در كشور بوده است. در 
این برنامه كه از س��ال 1327 تا 1333 ادامه داشته است، 
برنامه مشخص و روشنی در مورد صنعت دیده نمی شود. 
در آن زمان، برای اینکه صنعت در اولویت باشد، بسترهای 
الزم فراهم نشده بود. در آن برنامه اجرای چند طرح بزرگ 
دولتی با مشاركت خارجی نیز مورد تاكید قرار گرفته بود. 
چهره اقتصادی جامعه نیز اقتصاد كش��اورزی بود و بخش 
زیادی از جمعیت در روستاها زندگی می كردند. در برنامه 
هفت س��اله دوم كه از سال 1334 تا 1340 طول كشید، 
استراتژی توس��عه صنعتی مغفول مانده بود، زیرا مواردی 
كه در برنامه هفت س��اله اول ارائه شده بود، به دلیل عدم 
تجربه، كمبود امکانات، فق��دان نظام برنامه ریزی و حتی 
فقدان نظام س��اماندهی، هدایت و نظارت دچار مشکالت 
اجرایی ش��ده بود. لذا بین عملک��رد و برنامه مغایرت های 

اساسی وجود داشت.
بع��د از برنام��ه دوم، نظام برنامه ریزی كش��ور به نظام 
برنامه ریزی پنج س��اله كه از سال 1341 تا 1345 ادامه 
داشت تبدیل شد. در آن زمان، راهبردها و سیاست های 
توس��عه صنعتی مش��خص ش��د. دولت با ایجاد برخی از 
زیرس��اخت های توس��عه ای، به این نتیجه رسید كه باید 
بخش صنعت تقویت شود. عمده كاری را كه برنامه ریزان 
انج��ام دادند، این ب��ود كه به واس��طه درآمدهای نفتی، 
س��رمایه گذاری های دولت��ی به ش��دت رش��د یافت. در 
این برنامه بود كه »س��ازمان نواح��ی صنعتی« به منظور 
برنامه ریزی و اجرای طرح های مربوط به نواحی صنعتی 
در مردادماه س��ال 1343 ایجاد ش��د. در برنامه چهارم و 
پنجم جهش نس��بتا مناسبی در س��رمایه گذاری و ایجاد 

واحدهای صنعتی شکل می گیرد.
در س��ال 1347 )برنام��ه چهارم(، »س��ازمان صنایع 
كوچک و نواحی صنعتی ایران« تشکیل شد و هدف این 
سازمان توسعه صنایع كوچک و بهبود وضع آن و كمک 

به سرمایه گذاران مربوط بود.
در دهه های 40 و 50، كوشش های زیادی برای ایجاد 
ش��هرک ها و نواحی صنعتی به عمل آمد كه از آن جمله 
می توان شهر صنعتی مش��هد )طوس(، اصفهان، همدان 
و اه��واز را نام برد ولی در نهایت چهار ش��هرک صنعتی 
البرز، باختران، كاوه و رش��ت به ترتیب در سال های 47، 
50، 52، 53 پیش از س��ایر نواحی و ش��هرک ها به ثمر 
رس��ید. بعد از پیروزی انقالب اسالمی، تحوالت جدیدی 
در نظام سیاس��ت گذاری و برنامه ریزی و اجرایی توسعه 
بخ��ش صنعت و مع��دن به وجود آمد. ب��ا تصویب قانون 
حفاظت از توس��عه صنایع بسیاری از صنایع، ملی اعالم 
ش��د و مدیریت بخش صنعت به س��ه وزارتخانه صنایع 
س��نگین، معادن و فلزات و صنایع س��پرده شد. سازمان 
صنایع ملی ش��کل گرفت و برخی از واحدهای صنعتی، 
تحت پوش��ش بنیادها و نهادها قرار گرفت. وقوع جنگ 
تحمیل��ی، فرصت برنامه ریزی جامع و میان مدت را برای 

كشور از دست داد.
در س��ال 1362 پ��س از ایج��اد تغیی��رات در نظ��ام 
صنعتی كش��ور، سازمان صنایع كوچک و نواحی صنعتی 
ای��ران ب��ا كلیه وظایف در وزارت صنایع ادغام ش��د و به 
منظور ایجاد هماهنگی و اس��تفاده مطل��وب از امکانات 
ش��هرک های صنعت��ی و ایج��اد هرچه بیش��تر امکانات 
زیربنایی و ارائه خدم��ات ضروری برای متقاضیان ایجاد 
واحدهای صنعتی، قانون »ش��ركت شهرک های صنعتی 
ای��ران« به تصویب رس��ید. نزدیک به دو دهه »ش��ركت 
ش��هرک های صنعتی« نس��بت به ایجاد بی��ش از 400 
شهرک صنعتی اقدام كرد و در ابتدای برنامه سوم پس از 
ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن قبلی سازمان صنایع 
كوچک تش��کیل شد ولی در س��ال ۸4، وظایف اجرایی 
آن به شركت ش��هرک های صنعتی ایران سپرده شده و 
عمال سازمان صنایع كوچک و شهرک های صنعتی ایران 

از ش��هریور 13۸4 فعالیت خ��ود را آغاز كرد و در نهایت 
براس��اس مصوبه ش��ماره 469/۸77 مورخ 1390/1/17 
مجلس ش��ورای اس��المی، س��ازمان صنای��ع كوچک و 
ش��هرک های صنعتی ایران به عنوان س��ازمان توسعه ای 

تعیین شده است.
اهداف استراتژیک

 اهداف اس��تراتژیک، اهدافی هستند كه عصاره نتایج 
كلیه فعالیت های س��ازمان را به صورت كیفی و با تاكید 
بر درازمدت بودن )افق 20 س��اله( بیان می كنند و برآن 
اساس می توان اهداف میان  مدت و استراتژی های الزم را 
جهت حصول به آن اهداف تعیین كرد. به بیان دیگر در 
رابطه با اهداف اس��تراتژیک می توان این سوال را مطرح 
ك��رد كه »تمام فعالیت ها و ماموریت این س��ازمان برای 
دستیابی به چه نتایجی است؟« با عنایت به مراتب فوق، 
اهداف استراتژیک س��ازمان را می توان به شرح زیر ارائه 

كرد: 
1-  افزای��ش س��هم صنعت در تولی��د ناخالص داخلی 

)GDP(  كشور با تاكید بر توسعه صنایع كوچک
2-  توس��عه و تکمیل كلیه زیرس��اخت های مورد نیاز 
اس��تقرار صنایع در ش��هرک ها و نواحی صنعتی و بهبود 

فضای كسب وكار صنایع كوچک كشور
3- استقرار سازمانی پویا، دانش مدار و چابک و همسو 

با تحوالت جهانی
برنامه های استراتژیک

اس��تراتژیک  اه��داف  قال��ب  در  كالن  راهبرده��ای 
)20 ساله(: 

با توجه به اینکه سازمان صنایع كوچک و شهرک های 
صنعتی ایران حدود دو سال است كه براساس ماموریت 
جدید تشکیل شده از لحاظ منحنی دوره عمر تقریبا در 
مرحله رش��د و توسعه قرار دارد و از طرفی مطابق تجزیه 
و تحلیل های انجام ش��ده، موقعیت س��ازمان در مرحله 
اتخاذ اس��تراتژی های تهاجمی اس��ت كه بر این اس��اس 
راهبردهای كالن س��ازمان در قالب اهداف 20 س��اله به 

شرح زیر استخراج می شوند.
هدف اول: افزایش س��هم صنع��ت در تولید ناخالص 
داخلی )GDP(  كشور با تاكید بر توسعه صنایع كوچک

راهبردهای كالن )20 ساله( هدف اول: 
1-  حمایت از بخش خصوصی و هدایت سرمایه گذاران 

جهت سرمایه گذاری در صنایع كوچک
2-  كم��ک و حمای��ت از ایجاد تش��کل های صنعتی، 

موسسات و نهادهای پشتیبانی كننده از صنایع كوچک
3-  نوسازی مستمر صنایع كوچک از ابعاد مختلف

4-  ساماندهی صنایع كوچک مانند توسعه خوشه های 
صنعتی، پیمانکاری های فرعی و ...

5- كمک به رشد صادرات صنایع كوچک در بازارهای 

منطقه ای و جهانی
6- ج��ذب س��رمایه گذاری خارج��ی در بخش صنایع 

كوچک
7-  كمک به توسعه كارآفرینی

هـدف دوم: توس��عه و تکمیل كلیه زیرس��اخت های 
مورد نیاز استقرار صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی و 

بهبود فضای كسب و كار صنایع كوچک كشور

راهبردهای كالن )20 ساله( هدف دوم: 
1-  انجام هماهنگی های الزم با دس��تگاه های اجرایی 
تامین كنن��ده زیربناها و خدمات مورد نیاز ش��هرک ها و 
نواحی صنعت��ی از قبیل وزارت نیرو، نفت، راه و ترابری، 
مسکن و شهرس��ازی، جهاد كش��اورزی، وزارت فناوری 

اطالعات و ...
2-  مشاركت با بخش خصوصی جهت تکمیل و ایجاد 

شهرک ها و نواحی صنعتی
3-  اص��الح نظ��ام مدیریتی و مالکیتی ش��هرک ها و 

نواحی صنعتی
4-  جذب مناب��ع مورد نیاز از طریق سیس��تم بانکی، 
بخش خصوص��ی و اعتبارات عمرانی، ملی و اس��تانی با 

تاكید بر مناطق غیر برخوردار
5- بهبود فضای كس��ب وكار با ظرفیت سازی نهادی و 

تصویب و اصالح قوانین و مقررات
هدف سوم: استقرار سازمانی پویا، دانش مدار و چابک 

و همسو با تحوالت جهانی
راهبردهای كالن )20 ساله( هدف سوم: 

1-  آموزش منابع انسانی
2-  اصالح و اجرای س��اختار س��ازمانی انعطاف پذیر و 

پاسخگو
3-  بهره گی��ری از فناوری ه��ای پیش��رفته رایانه ای و 

بانک های اطالعاتی
4-  استقرار سیستم های جدید برنامه ریزی و ارزیابی

5- شناسایی و به كارگیری نیروهای كارآمد و شایسته
6-  كمک به ارتقای افراد شایسته

7-  نظارت و ارزیابی مستمر بر فرآیند انجام امور
۸-معرف��ی توانمندی های س��ازمان در داخل و خارج 

كشور

معرفی سازمان صنایع کوچک و شهرك های صنعتی ایران

دوشنبه 29 دی 1393 ضمیمه 
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بازس��ازی ش��بکه فاضالب اصفهان برای نخس��تین 
ب��ار در كش��ور با 1770 میلی��ارد ریال آغاز می ش��ود.

مدیرعامل ش��ركت آبفای اس��تان اصفهان در سمینار 
آموزشی شناسایی و ترمیم خوردگی لوله های فاضالب 
و تجهیزات مربوطه گفت: برای نخس��تین بار در كشور 
ترمیم و بازسازی ش��بکه فاضالب در اصفهان عملیاتی 

می شود .

ب��ه گزارش خبرن��گار ما از اصفهان، مهندس هاش��م 
امینی افزود: حدود 50 س��ال از قدمت شبکه فاضالب 
اصفه��ان می گ��ذرد و این قدمت، فرس��ودگی ش��بکه 

فاضالب را به همراه داشته است  . 
بر این اساس بازسازی ش��بکه فاضالب اصفهان در 
دس��تور كار قرار گرف��ت درحالی ك��ه تاكنون اجرای 
چنین پروژه ای در هیچ جای كش��ور عملیاتی نش��ده 

اس��ت  . وی طول ش��بکه فاضالب اصفهان را بیش از 
س��ه هزار و 400 كیلومتر اعالم و تصریح كرد: از این 
میزان ش��بکه، حدود 50 درص��د آن نیاز به ترمیم و 

بازس��ازی دارد .
رییس هیات مدیره و مدیرعامل آبفای استان اصفهان 
به كارگیری تکنولوژی نوین در ترمیم و بازسازی شبکه 
فاض��الب اصفهان را ضروری دانس��ت و بیان داش��ت: 

بهره من��دی از دانش روز و تکنول��وژی نوین در اجرای 
این پروژه بس��یار حائز اهمیت اس��ت، چراكه سرعت و 
دقت الزم در اجرای این پروژه مس��تلزم برخورداری از 
تکنولوژی نوین اس��ت، همچنین اج��رای این عملیات 
ب��دون به كارگی��ری دانش روز دنیا و به روش س��نتی 
آس��ایش و آرامش مش��تركان را ب��ا مخاطراتی مواجه 

می كند.

م��ورخ   291641/121 ش��ماره  مج��وز  براس��اس 
93/۸/2۸ س��ازمان بورس و اوراق بهادار )سبا( و شماره 
ثبت 11305 نزد این س��ازمان، پذیره نویس��ی س��هام 
صندوق س��رمایه گذاری توسعه پس��ت بانک از بیستم 
لغایت س��ی ام دی ماه س��ال جاری در ش��عب منتخب 
این بانک در سراس��ر كش��ور انجام می شود . به گزارش 
روابط عمومی ش��ركت پس��ت به نقل از روابط عمومی 

پست بانک ایران، موسس��ین این صندوق؛ پست بانک 
ایران و ش��ركت كارگزاری بانک توس��عه صادرات است 
و حداق��ل تع��داد واحده��ای س��رمایه گذاری آن 10 
 واحد و بهای هر واحد س��رمایه گذاری نیز یک میلیون 

ریال است.
بنابرای��ن گ��زارش، هموطن��ان متقاض��ی می توانند 
در زم��ان مق��رر با مراجع��ه به یکی از ش��عب منتخب 

پس��ت بان��ک ای��ران و واریز وجه به حس��اب ش��ماره 
3637213002۸667671401 پس��ت بان��ک ای��ران 
نزد ش��عبه میرزای ش��یرازی كد 3637 به نام صندوق 
س��رمایه گذاری توسعه پس��ت بانک )قابل پرداخت در 
تمامی ش��عب این بانک( نس��بت به پذیره نویسی اقدام 

كنند.
ای��ن گ��زارش می افزاید: م��دارک مورد نی��از جهت 

پذیره نویس��ی برای اشخاص حقیقی شامل تکمیل فرم 
پذی��رش، اصل فیش واریزی و اصل و كپی شناس��نامه 
و كارت مل��ی و برای اش��خاص حقوقی ش��امل تکمیل 
فرم پذیرش، اصل فیش واریزی، كپی اساسنامه، آگهی 
تاس��یس، آخرین روزنامه رسمی ش��ركت، معرفی نامه 
ی��ا وكالت نامه نماینده ش��ركت و ارائ��ه مدارک هویتی 

اعضای هیات مدیره است

باپیش بین��ی اعتباری بالغ بر25 میلیاردریال عملیات 
احداث دو زیر گذر در محدوده مالک آباد و حاجی آباد 

بزرگراه اراک – سلفچگان آغاز شد . 
عملی��ات اح��داث ای��ن دو زیرگ��ذر ك��ه در مناطق 

بزرگ��راه  ای��ن  حاش��یه  روس��تاهای  جمعی��ت  پ��ر 
 آغ��از ش��ده، ت��ا پایان س��ال جاری ب��ه بهره ب��رداری 

خواهد رسید . 
ارتقای ایمنی تردد و كیفیت وضعیت راه ها به خصوص 

تردد اهالی روس��تاها و كشاورزان حاشیه آزادراه استان 
از مهم ترین اهداف ساخت این دو زیرگذر است . 

اداره كل راه و شهرس��ازی اس��تان مركزی به منظور 
ایمن س��ازی ت��ردد روس��تاییان و اهالی حاش��یه راه ها 

برنامه ه��ای مدون و اجرای��ی را تهیه و ت��دارک دیده 
است تا كلیه نقاط پرجمعیت شهری و روستایی امکان 
دسترسی آسان و امن در مسیر راه های استان را داشته 

باشند .

در آستانه چهارمین سال بهره برداری فوالد هرمزگان، 
دكت��ر س��بحانی مدیرعام��ل ف��والد مبارك��ه و رییس 
هیات مدیره ش��ركت فوالد هرم��زگان پس از حضور در 
همایش پیاده روی كه به همین مناس��بت برگزار ش��د، 
در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به وجود مزیت هایی 
همچون قرار گرفتن در ساحل خلیج فارس و دسترسی 
به آب های آزاد، اس��تان هرمزگان گزینه نخس��ت برای 

توسعه فوالد در كشور است.
به گزارش خبرنگار م��ا از اصفهان، وی با بیان اینکه 
در آینده نه چندان دور، حاش��یه خلیج فارس به پایگاه 
تولید فوالد در كشور تبدیل می شود، تصریح كرد: برای 
تحقق این امر باید زیرس��اخت های الزم، نظیر توس��عه 
اسکله ها و امکان بارگیری و تخلیه و ترخیص محصول، 
تامی��ن آب، برق و گاز مورد نی��از صنعت فوالد در این 

اس��تان ایجاد شود.دكتر س��بحانی با بیان اینکه فوالد 
مباركه برای راه اندازی فوالد هرمزگان بیش از یکهزار و 
500 میلیارد تومان س��رمایه گذاری ارزی و ریالی كرده 
اس��ت، از عرضه بخش��ی از س��هام فوالد هرمزگان در 
بورس خبر داد.وی با اش��اره به اهمیت و نقش صادرات 
مواد و تولیدات غیر نفتی در اقتصاد كشور اظهار داشت: 
سال گذشته یک میلیون و ۸0 هزار تن انواع محصوالت 

فوالدی فوالد مباركه ب��ه بازارهای اروپایی و خاور دور 
صادر ش��د كه از این میزان سهم فوالد هرمزگان 250 
هزار تن بود، این در حالی اس��ت كه در 9 ماهه امس��ال 
نیز حدود یک میلیون تن فوالد صادرات داش��ته ایم كه 
س��هم فوالد هرم��زگان 230 هزار تن اس��ت فلذا باید 
ب��رای افزایش صادرات و به ویژه س��هم فوالد هرمزگان 

برنامه ریزی های گسترده تر و جدی تری داشته باشیم.

معاون وزیر نفت و مدیرعامل ش��ركت ملی پاالیش و 
پخش با اشاره به اینکه ذات كار در محیط های صنعتی 
تیمی است و تمام كارمندان این صنعت نمونه هستند، 
اف��زود: ای��ن مراس��م بهانه ای ب��رای قدردان��ی از تمام 
همکارانی اس��ت كه مجدانه جهت تامین انرژی كشور 
ت��الش كرده و می كنند . مهندس عباس كاظمی س��ال 

گذشته را س��ال بسیار سرنوشت س��از در حوزه امنیت 
انرژی عن��وان كرد و افزود: در س��ال 92 ضمن تامین 
امنیت انرژی در سراس��ر كشور توانستیم بحث كیفیت 
را برجسته تر كرده و در چند كالنشهر از جمله تهران و 
كرج، بنزین و نفت گاز یورو4 توزیع كنیم . وی در ادامه 
با بیان اینکه توزیع این فرآورده ها در كاهش سه پارامتر 

مضر گوگرد، آروماتیک و بنزن در هوای این كالنشهرها 
نقش به س��زایی داشته است، تصریح كرد: این موفقیت 
ج��ز با ت��الش مجدانه هم��کاران عزیزم��ان در صنعت 
پاالیش و پخش میس��ر نبوده است. مدیر عامل شركت 
ملی پاالیش و پخش در بخش دیگری از س��خنان خود 
با اش��اره به اینکه فاصله تراز منفی بنزین كمتر ش��ده، 

اظهار امیدواری كرد در سال آینده با مجموع تولید 70 
میلیون لیتر بنزین در 9 پاالیشگاه نفت كشور این روند 
ادامه یابد.مهندس كاظمی با اشاره به توسعه گاز رسانی 
در كش��ور پیش بینی كرد س��ال آینده حجم زیادی از 
تولیدات س��ه محصول نفت گاز، نفت س��فید و مازوت 

را صادر كنیم.

مدی��ر كل حمل و نق��ل و پایانه ه��ای لرس��تان اظهار 
داش��ت: كارت هوش��مند ن��اوگان حمل و نق��ل ب��دون 
 كارك��رد اس��تان لرس��تان در آینده نزدی��ک غیر فعال 

می شود . 
حسن رحمانی بیان داشت: در راستای استفاده بهینه 
از س��رمایه ملی، افزایش بهره وری و ایجاد انگیزه برای 
رانندگان��ی كه در چارچوب قوانی��ن و مقررات فعالیت 
می كنند مقرر ش��ده در آینده نزدیک تخصیص سهیمه 
س��وخت ناوگان گازوییل س��وز صرفا براساس عملکرد 
ناوگان یعنی میزان پیمایش صورت گرفته كه بر مبنای 

بارنامه و صورت وضعیت محاس��به می شود انجام گیرد . 
مدیر كل حمل و نقل و پایانه های لرستان افزود: براساس 
گزارش گیری از س��امانه بارنامه ب��ر خط تعداد دو هزار 
و 27 دس��تگاه كامیون دارای كارت هوش��مند ناوگان 
متعلق به لرس��تان در یک سال گذش��ته فاقد كاركرد 

بوده اند . 
رحمان��ی ی��ادآور ش��د: از ای��ن تعداد ه��زار و 919 
دس��تگاه مربوط به قبل از س��ال 93 بوده اس��ت . وی 
افزود: با اجرای این طرح كارت هوشمند تمامی ناوگان 

حمل و نقل بدون كاركرد استان غیر فعال خواهد شد.

 آیی��ن معارفه مدی��ر عامل جدید ش��ركت بهره برداری 
نفت و گاز آغاجاری با حضور مهندس عالی پور مدیر عامل 
ش��ركت ملی مناطق نفت خیز و مدیران ارشد شركت نفت 
و گاز آغاجاری برگزار شد . در ابتدای این نشست مهندس 
كوروش محمدی مدیرفنی شركت نفت گاز آغاجاری كه با 
حفظ سمت سرپرستی این ش��ركت را نیزعهده دار بود، با 
بیان اینکه شركت آغاجاری عملیات تولید از هشت میدان 
هیدروكربوری را راهبری می كند، گفت: امید اس��ت كه با 
حمایت های مهندس عالی پور و مدیریت مهندس باورساد 
بتوانیم شاهد شکوفایی هر چه بیشتر این منطقه در آینده 

باش��یم . در ادامه مهندس عالی پور مدیر عامل شركت ملی 
مناطق نفت خیز با تقدیر از اقدامات مدیریت پیشین شركت 
آغاجاری، اظهار داش��ت: ب��ا توجه به نیروه��ای كارآمد و 
متخصص در ش��ركت آغاجاری، افق های روشنی در زمینه 
تحقق اهداف صنعتی برای این ش��ركت قابل تصور است . 
وی انتصاب مهندس باورساد را براساس معیارهای تخصص، 
تجربه و تعهد ایشان دانست و عنوان كرد: نگهداری سرمایه 
سازمان، ایجاد انگیزه در كاركنان و پیگیری انجام پروژ ها از 
مهم ترین محور هایی است كه ضروری است در مدیریت این 

شركت مورد توجه قرارگیرد .

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان خبر داد 

آغاز بازسازی شبکه فاضالب اصفهان 

آیین معارفه مدیر عامل شرکت نفت و گاز آغاجاری برگزار شدکارت هوشمند ناوگان حمل و نقل بدون کارکرد در لرستان غیر فعال می شود

پذیره نویسی سهام صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک

آغاز عملیات اجرایی دو زیر گذر در بزرگراه اراك- سلفچگان

مدیر عامل فوالد مبارکه اصفهان: 

هرمزگان گزینه نخست برای توسعه فوالد کشور است

طی مراسمی با حضور معاون وزیر نفت کارمندان نمونه شرکت ملی پاالیش و پخش معرفی شدند 
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با آنکه قوانین اساس��ی كش��ورها از لحاظ محتویات به 
هم نزدیک هس��تند اما از نظر نحوه به وجود آمدن با هم 
اختالف دارند  كه به قرار ذیل بیان می شود: قانون اساسی 
عرفی، قانون اساس��ی مدون . قانون اساسی انعطاف پذیر و 
انعطاف ناپذیر، قانون اساس��ی دولت س��اده، دولت فدرال، 
قانون اساس��ی صریح و غیر صریح، قانون اساسی ساكت، 
قانون اساس��ی پارلمانی و قانون اساس��ی ریاستی، قانون 
اساسی اعطایی و قانون اساسی دمکراتیک، قانون اساسی 
با متن واحد، قانون اساسی با متن متعدد، قانون اساسی با 

ارزش واحد، قانون اساسی با ارزش متفاوت.
مشخصات قانون

كلی باش��د . با مبانی اعتقادی جامعه مطابقت داش��ته 
باش��د . به اصول حقوقی اتکاء داشته باش��د . قابلیت اجرا 
داشته باش��د . وضوح و قاطع باشد . تعارض نداشته باشد . 

دارای فصل بندی منظم باشد.
در حقوق اساسی واضع قانون را موسس گویند.

راه های وضع قانون
راه های وضع و تصویب قانون در ابتدا به دو دسته تقسیم 
می شود ؛ شیوه دمکراتیک و شیوه غیر دمکراتیک . هر یک 
از این دو شیوه نیز روش های خاص خودشان را دارند . در 
ش��یوه غیر دمکراتیک دو روش وجود دارد كه عبارتند از 
روش های اعطایی و قراردادی . در شیوه دمکراتیک نیز سه 
روش وجود دارد كه عبارتند از: الف: وضع قانون اساسی از 
طریق مجلس موسسان، ب: وضع قانون اساسی از طریق 
رفراندوم . ج وضع قانون اساسی از رهگذر تلفیقی . یعنی از 

طریق موسسان و رفراندوم.
محتویات و مباحث قانون اساسی

قانون اساسی به حکومت كنندگان و حکومت شوندگان 
عالقه گرفته از یکطرف موسس��ات سیاسی و ارگان های 

حکومت كننده را معرفی می كند و طرز تشکیل فعالیت ها 
و حدود اختیارات و صالحیت های آن را مشخص می سازد 
و از جانب دیگر حقوق و وجایب و امتیازات اتباع را تثبیت 
می كند . این موضوعات در حقیقت محتویات قانون اساسی 

را تشکیل می دهد.
شیوه تعدیل قانون اساسی

مقام تعدیل كننده قانون اساسی در كشورهای مختلف 
جهان یکی از ارگان های ذیل در نظر گرفته شده است: 1-  
پارلمان: در برخی از كشورهای جهان، پارلمان صالحیت 
تعدی��ل و بازنگ��ری قان��ون اساس��ی را دارد . 2-  مجلس 
موسس��ان: در بعضی از كش��ورها مجلس موسس��ان به 
تعدیل قانون اساسی می پردازد . 3-رفراندوم: در شماری از 

كشورها پارلمان یا مجلس موسسان پیش نویس تعدیل را 
آماده می سازد و سپس این متن را به رأی ملت می گذارد . 
4- لویه جرگه: در افغانستان لویه جرگه صالحیت تعدیل 

قانون اساسی را دارد.
مراحل تعدیل

بیشتر قوانین اساس��ی برای انجام تعدیل چهار مرحله 
را س��پری می كند كه عبارتند از 1-  مرحله پیشنهاد، 2-  
مرحله تصویب لزوم تعدیل، 3- مرحله آماده ساختن متن 

تعدیل، 4 و در نهایت تصویب نهایی متن تعدیل شده.
محدودیت تعدیل

تعدی��ل قانون اساس��ی با دو محدودی��ت یا ممنوعیت 
مواجه اس��ت كه عبارتند از من��ع زمانی و منع موضوعی . 

مث��ال در زمان خاص، در ش��رایط بحرانی قانون اساس��ی 
تعدیل نمی ش��ود. این منع زمانی است یا موضوعی كه بر 
خالف اعتقاد مردم باشد در قانون اساسی اضافه نمی شود 

و تعدیل صورت نمی گیرد، این منع موضوعی است.
شیوه های کنترل قوانین عادی با قانون اساسی

ب��رای كنترل قوانین و حکم به انطباق آنها با قانون 
اساس��ی، سیس��تم های مختلف در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت كه عبارتند از: الف: ش��یوه كنترل سیاسی: به 
این معنا كه یک نهاد خاص سیاس��ی به نام ش��ورای 
قانون اساس��ی یا ش��ورای قانون گذاری یا كمیسیون 
نظارت ب��ر كنترل قانون اساس��ی ای��ن وظیفه را به 
عهده دارد . افغانس��تان، فرانس��ه، ایران، س��وییس و 
چین از جلمه این كش��ورها هستند. ب: شیوه كنترل 
قضایی: دس��تگاه قضایی این وظیفه را انجام می دهد 
كه به دو دسته تقس��یم می شود: 1-  دستگاه قضایی 
قان��ون غیر مطاب��ق قانون اساس��ی را ملغ��ی و ابطال 
می كند . 2-  از اجرای قانون مخالف با قانون اساس��ی 
امتناع می ورزد . كش��ورهای دسته اول بازهم یکی از 
دو روش زی��ر را بر می گزینند: ی��ا محاكم مخصوص 
تش��کیل می دهند مانن��د آلمان، ایتالی��ا و مصر یا از 
طری��ق محاكم عالی نظ��ام قضایی كنت��رل می كنند 
مانن��د كوبا، نیجری��ه و اردن . در آمریکا تمام محاكم 

این كش��ور حق دارد قوانین را كنترل كند.
تعریف دولت

از نظر حقوق اساس��ی دولت سازمانی است كه از طرف 
جمعیتی از افراد در یک س��رزمین معین تشکیل شده و 
دارای یک حکومت یا قدرت عالیه است . بنا بر این جمعیت، 
س��احه یا قلمرو و ق��درت عالیه یا حکوم��ت پایه های و 

بنیادهای حقوقی دولت است.

انواع قانون اساسی
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برای نخس��تین بار در س��ال 1۸34 میالدی كرس��ی 
تدریس حقوق اساس��ی در دانش��کده حقوق پاریس به 
تالش فرانس��وا گی��زو یکی از رجال معروف سیاس��ی و 
علمی فرانسه تاسیس و تدریس آن به حقوقدان معروف 
ایتالیایی به نام پلگرینوروس��ی واگذار ش��د. واژه حقوق 
اساسی در زبان فارس��ی نخستین بار از سوی دانشمند 
ایران��ی به نام منصورالس��لطنه ع��دل در كتابش به نام 
حقوق اساس��ی یا اصول مش��روطیت در س��ال 1327 
شمسی به كار برده ش��ده است . در افغانستان نیز برای 
نخس��تین بار در سال 1317 دانش��کده حقوق و علوم 
سیاسی در دانش��گاه كابل تاسیس شد و در والیت بلخ 
در شمال كشور نیز در سال 1372 این دانشکده شروع 

به فعالیت كرد.
روند تکاملی حقوق اساسی

در میان كشورهای باستانی كه می توان به عنوان محل 
نش��و و نمای فکر و عمل در این باب نام برد كشورهای 

مصر باستان، یونان، روم و ایران قدیم است.
دستاوردهای تاریخی امپراطور روم درتکوین و تکامل 
حقوق اساسی قرار ذیل است: 1-  تعقلی كردن نهادهای 
سیاس��ی و تعمیق مفاهیم قدرت و آزادی ، 2-  برجسته 
كردن مفاهیم حاكمیت، 3- پیراستن قدرت سیاسی از 

اقتصاد و مذهب.
یونان باستان نیز یکی از رستنگاه های حقوق اساسی 
بوده است . ارسطو حدود چهار قرن قبل از میالد، تقریبا 
15۸ قانون اساس��ی گذش��ته و حال زم��ان خود را در 
دولت ش��هرهای یونان باستان بر ش��مرده است . به هر 
حال یونان یکی از نخس��تین و عمده ترین سرچشمه و 

منبع حقوق اساسی در دنیا بوده است.
تعریف حقوق اساسی

حقوق اساس��ی رش��ته ای از حقوق عامه داخلی است 
كه در آن از ش��کل دولت، سازمان قوای عالیه مملکتی، 
وظایف و اختیارات هر یک از قوای مزبور و روابط آنها با 
یکدیگر، حدود قدرت دولت و حقوق و آزادی های افراد 
ملت به گونه ای كه در قانون اساسی كشور معین و مقرر 

شده است بحث و گفت وگو می كند.
حقوق اساس��ی در س��ه اصطالح مختلف به كار رفته 
اس��ت: الف: گاهی به معنی حق هایی اس��ت كه باید از 
س��وی افراد، جوامع و دولت ها مراعات ش��ود . ب: گاهی 
به معنی قواعد و مقررات اساسی است كه مبنا و اساس 
دیگر مقررات و قواعد حقوقی قرار می ش��ود و ماهیت و 
شکل حکومت و روابط متقابل فرد و دولت و سازمان ها 
و نهادهای دولتی را مش��خص می س��ازد . ج: گاهی هم 
منظور از حقوق اساس��ی، رش��ته ای از حقوق است كه 
به بررس��ی حق های اساس��ی و قواعد و مقررات بنیادی 

می پردازد.
بن��ا بر این تعری��ف جامع كه از حقوق ارائه ش��ده از 
این قرار اس��ت: حقوق اساسی رش��ته ای از حقوق عامه 
اس��ت كه در آن س��ازمان عمومی دولت، رژیم سیاسی، 

س��اختار حکومت، س��ازمان، وظایف و اختیارات قوای 
ثالثه، حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، انتخابات و 

احزاب سیاسی مورد مطالعه قرار می گیرد.
موضوع حقوق اساسی

حقوق اساس��ی از موضوعات ذی��ل بحث می كند: 1-  
مقررات قانونی حاكم بر دولت و فرد . 2-  دولت و عناصر 
تش��کیل دهنده دولت . 3- قدرت عمومی و طرز تقسیم 
ق��درت و قوه س��ه گانه . 4- رابطه دول��ت به عنوان یک 
مرجع حاكم و فرد به عنوان یک عامل حکومت ش��ونده . 

5- حقوق و تکالیف اتباع.
تقسیمات حقوق اساسی

حقوق اساسی به دو بخش تقسیم می شود اول كلیات 
حق��وق اساس��ی و دوم حقوق اساس��ی خصوصی . اولی 
از اصول و قواعد كلی س��ازمان های سیاس��ی كش��ورها 
به صورت عمومی بحث و گفت وگو می كند . دومی در باره 
تشکیالت و سازمان سیاسی كشور معین بحث می كند . 

مانند حقوق اساسی افغانستان، حقوق اساسی آمریکا.
منابع حقوق اساسی

منظور از منابع، مخازن و سرچش��مه هایی اس��ت كه 
حقوق اساس��ی با توجه به آنها شکل می گیرد. كه به دو 
دس��ته تقسیم می ش��وند: منابع نوشته یا مدون و منابع 

غیر نوشته، غیر مدون )عرف(
منابع نوشته شامل قانون اساسی، قانون عادی، احکام 
و فرامی��ن رییس مملکت، رویه قضایی، نظریات علمای 

حقوق و اعمال قوه مقننه است.
قانون اساسی

كلمه قانون معانی و مفاهیم مختلفی را افاده می كند 
كه در لغ��ت دارای معانی متعدد ب��وده از جمله روش، 
قاعده، ترتیب، س��نت، دس��تور و اصل هر چیز را قانون 
می گوین��د . اما ه��دف ما معنای حقوقی قانون اس��ت و 
آن عبارت اس��ت از مجموعه قواعد و مقرراتی كه برای 

تنظیم روابط مردم و حل اختالفات آنان به وس��یله قوه 
مقنن��ه وضع ش��ده و اجرای آن از س��وی قوه مجریه یا 

حکومت تضمین می شود.
پیدایش قانون اساسی در افغانستان

در كش��ور افغانستان نخس��تین قانون اساسی به نام 
نظامنامه اساس��ی دولت علیه افغانستان در 73 ماده در 
س��ال 1301 تصویب ش��د . دومین قانون اساسی به نام 
اصول اساس��ی دولت علیه افغانس��تان در 110 ماده در 
سال 1309، سومین قانون اساسی در 11 فصل و 12۸ 
ماده در 1343، چهارمین قانون اساس��ی در 13 فصل و 
136 ماده در س��ال 1355، پنجمین قانون اساس��ی به 
نام اصول جمهوری دمکراتیک افغانس��تان در 6۸ ماده 
در س��ال 1359، ششمین قانون اساسی در 13 فصل و 
149 ماده در س��ال 1366 كه در سال 1369 تعدیل و 
بازنگری شد، هفتمین قانون اساسی در 1372 هرگز به 
تصویب نرس��ید و هشتمین قانون اساسی در 13۸2 در 

12 فصل و 162 ماده به تصویب رسید.
تعریف قانون اساسی

از قانون اساس��ی تعاریف گوناگون ارائه شده كه به دو 
تعریف آن اشاره می شود: حسن عمید، قانون اساسی را 
به معنی دستورها، مقررات و احکامی تعریف كرده كه از 
طرف دولت و مجلس شورای ملی برای حفظ انتظامات 

و اداره كردن امور خارجی جامعه وضع می شود.
ای��ک میل، یکی از حقوقدانان اروپایی می گوید قانون 
اساسی مجموعه از قواعد اساسی حاكم بر سیاست های 

یک ملت یا یک نهاد زیر ملی است.
معیارها

ب��رای تعری��ف قانون اساس��ی دو معیار وج��ود دارد 
و ه��ر ك��س به تبعیت از ای��ن دو معیار ب��ه تعریف آن 
پرداخته اس��ت . این دو معیار عبارتند از معیار ش��کلی 
و دیگ��ری معیار م��ادی . در معیار ش��کلی نیز دو چیز 

منظور اس��ت یکی شکل خارجی و ظاهری و دومی هم 
مقام صالحیت دار ك��ه قانون را تصویب می كند . اما در 
معیار مادی ش��کل و صورت این وثیقه و همچنین مقام 
تصویب كنن��ده آن اص��ال مورد نظر نیس��ت بلکه روح و 
محت��وای قاعده و حکم مالک اس��ت . نتیجه كه از این 
دو معیار به دس��ت می آید این است كه براساس معیار 
شکلی هر قاعده و اصلی كه در متن سند ثبت و تصریح 
نش��ده باشد، جزء قانون اساسی تلقی نمی شود هر چند 
كه در ماهیت و جوهر خود یک قاعده اساس��ی باشد اما 

در معیار مادی این گونه نیست.
نقد

چند اش��کال بر معیار ش��کلی گرفته شده است: اول 
اینکه كش��وری است كه دارای س��ند مکتوب و مدونی 
به نام قانون اساس��ی نیست اما در عین حال نمی توانیم 
بگوییم كه این كش��ور دارای قانون اساسی نیست مانند 
انگلس��تان . دوم اینکه برخی از كش��ورها هستند كه در 
قانون اساس��ی ش��ان برخ��ی از موضوعات درج نش��ده 
اما آنها براس��اس عرف برخ��ی از قاعده ه��ا را به عنوان 
قاعده ه��ای حقوقی و اساس��ی دانس��ته اند مانند لبنان 
كه رییس جمهور ش��ان باید مسیحی باشد، صدر اعظم 
سنی و رییس پارلمان شیعی باشد . سوم اینکه بعضی از 
موضوعات ك��ه در جوهر و ماهیت خود از مقوله حقوق 
اساس��ی نیستند مانند برخی از احکام مجازات، مقررات 
مالی و اداری ش��امل در تعریف حقوق اساس��ی شوند . 
چه��ارم اینکه از آنجا كه معیار ش��کلی بر متن س��ند و 
قواع��د و اح��کام تکیه دارد و از ط��رف دیگر این قواعد 
و مقررات از كش��وری تا كشور دیگر و از زمانی تا زمان 
دیگر اختالف و تفاوت دارد ، نمی توان یک تعریف واحد 

و مشخص از قانون اساسی ارائه داد.
براس��اس معیار مادی، قانون اساس��ی عبارت است از 
اص��ول و قواع��دی كه در ذات و طبیعت خود اساس��ی 
هس��تند چه در متن س��ند ذكر ش��ده باش��د یا اینکه 
مقتضای عرف اساس��ی باش��د یا اصال در قوانین كشور 

تصویب شده باشد.
معیار اساسی بودن

در مورد اینکه معیار اساس��ی بودن یا اساسی نبودن 
یک قاعده چیس��ت، اختالف نظ��ر وجود دارد . برخی از 
حقوقدان��ان می گویند كه موضوعاتی می تواند اساس��ی 
نامیده ش��ود كه به سازمان دولت ارتباط داشته باشد و 
شکل دولت را از جهت بسیط، مركب، فدرال، سلطنتی، 
ریاس��تی و پارلمان��ی یا وظای��ف و صالحیت های قوای 

سه گانه مشخص كند.
اگر بخواهیم از قانون اساسی تعریفی ارائه دهیم كه با 
دو معیار شکلی و مادی انطباق داشته باشد باید بگوییم 
كه عبارت است از مجموعه قواعد اساسی سازمان دهنده 
دولت و روابط دولت و ملت كه یا منش��أ عرفی و عادی 
دارد یا به ش��کل یک سند رس��می از سوی مقام خاص 

صالحیت دار وضع و تصویب می شود.

حقوق اساسی و سابقه تدریس آن
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با اینکه رستوران»آسترا« در خیابان 
اصلی و نبش كوچه واقع ش��ده است، 
اما قرار داش��تن تابل��وی آن در پس 
درختان انب��وه خیابان ش��ریعتی، تا 
ح��دود زیادی  ای��ن رس��توران را از 
نظرها پنهان می دارد. طبقه پایین این 
رستوران، ارائه دهنده غذا و اسنک های 
بیرون ب��ر )Take Away( چینی و 
ژاپنی با قیمت هایی كمتر از رستوران 
است كه عالقه مندان زیادی داشته و 

بر جذابیت رستوران می افزاید.
برای ورود به این رس��توران، باید از 
در شیشه ای كشویی اتوماتیکی عبور 
ك��رده و از راه پله به طبقه باال بروید. 
اطراف پل��کان آن را نرده های چوبی 
تیره رنگ و یک حفاظ شیشه ای، در 
برگرفته اس��ت. محیط این رستوران 
ب��ا تركیب هماهنگ و چش��م نوازی 
از رنگ های س��رخ و ك��رم و قهوه ای 
س��وخته، محیطی آش��نا ایجاد كرده 
اس��ت ك��ه در آن می ت��وان به خوبی 
احس��اس راحتی ك��رد. كفپوش این 
س��الن از جنس سرامیک كرم رنگ و 
زیبایی اس��ت كه تمیزی محیط را به 

خوبی نمایان می كند. 
چراغ های زیبا و منحصر به فرد

این رستوران دارای پنجره ای بزرگ 
است كه سرتاسر ضلع غربی آن را در 

بر گرفت��ه و به این ترتیب ورود نور را 
با تركیبی از زیبایی و حسی شاعرانه 
در غروب آفتاب همراه می سازد. شاید 
جذاب تری��ن عنصر ب��ه كار رفته در 
دكوراسیون این س��الن جمع و جور 
مرب��وط به چراغ ه��ای زیبا و منحصر 
به فردی ش��ود كه با شکلی شبیه به 
جواه��رات تراش خ��ورده و صیقلی، 
با درخشش��ی نرم و نورافشانی مالیم 
و دلپذیر خود، از س��قف شیش��ه ای 
رس��توران آویخته ش��ده و در برخی 

جاها تا نزدیکی میز پایین آمده اند. 
منوی این رس��توران دامنه وسیعی 
از غذاهای فرنگ��ی و دریایی را در بر 
گرفته است و برای دسر، منوی كامل 
كافی ش��اپ یک��ی از امتیازهای این 

رستوران به شمار می آید. 
به گفته مدیر جوان آسترا، در طبخ 
غذاهای موجود در این رستوران سعی 
شده تا حد ممکن به سالمت و كیفیت 
آنها، توجه كافی شود و در عین حال 
طعم آنها نیز با ذائقه ایرانی هماهنگی 

داشته باش��د. از غذاهای معروف این 
رستوران می توان به غذای مخصوص 
سر آش��پز با نام »پری دریایی« اشاره 
كرد كه متش��کل است از ماهی شیر، 
میگو، كاالماری و س��بزیجات اس��ت. 
همچنین سوپ سبزیجات و میگوی 
این رس��توران كه حاوی میگو، قارچ، 
جوان��ه گندم، هویج، كل��م بروكلی و 
فلفل دلمه ای اس��ت، ب��ه علت طعم 
مخصوص و تازگی مواد آن، از شهرت 

باالیی برخوردار است. 

بهشت سس ها
در بین غذاهای طبقه  پایین آسترا 
هم می ت��وان ب��ه اس��پرینگ رول و 
شالومبا به عنوان مزه های پر طرفدار 

به خصوص میان كودكان اشاره كرد. 
اكثر غذاهای دریایی رستوران حاوی 
س��بزیجات تازه ی پخته ش��ده اس��ت،  
بش��قاب های غذای ارائه ش��ده توسط 
این رس��توران هم  با س��بزیجات تازه 
همراه است كه در اشکال زیبایی تزئین 
ش��ده و منظره ای خ��وش آب و رنگ و 
اشتها بر انگیز به غذایتان می بخشد.  اگر 
از طرفداران س��س و چاشنی های غذا 
هستید، باید به شما مژده بدهم كه این 
رستوران بهشت سس های خوش طعم 
و كم نظیر اس��ت كه به صورت هفتگی 
آماده می شوند. عالوه بر آن، سس های 
مخصوصی برای هر غذا طبخ ش��ده كه 
در هنگام س��رو، به صورت داغ روی آن 
ریخته می ش��ود و عطر و طعم بس��یار 
خوشایندی به غذا می دهد. این رستوران 
برنام��ه دارد تا به زودی تابلوهای خط و 
نقاشی برخی هنرمندان را در رستوران 
به نمایش بگذارد، تا مهمانان در هنگام 
صرف غ��ذا از آن لذت ببرند؛ همچنین 
این امکان برایشان فراهم خواهد بود تا 
تابلوی مورد عالقه خود را مس��تقیما از 

این رستوران خریداری كنند. 

اطالعات تکمیلی 
رستوران آسترا

نام رستوران:

آسترا          
Osetra

نوع رستوران: 
اروپایی-آسیایی      

European-Asian
آدرس: 

شریعتی، قلهک، پایین 
تر از دولت ، روبروی 
مسجد جامع، نبش 
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