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 5000تومان

مطرح شدن صحبتهایی در رابطه با امکان عدم تصویب قانون واردات ماشین؛

چراغ واردات خودرو زرد شد
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تواصی به حق و تواصی به
صبر دستورالعمل ماست

2

مروری بر درگیریهای مرزی ارمنستان و آذربایجان؛

توصیه عجیب میدل ایست مانیتور به رهبران عرب:

صلح دست نیافتنیترین
بین دو همسایه است

اتحادیه عرب را هر چه
سریعتر تعطیل کنید!
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تاکید رئیسمجلسشورایاسالمی درباره پرونده مبهم فوت مهسا امینی روی میز بهارستان؛

همه ابعاد این موضوع با قید فوریت و دقت باید بررسی و گزارش شود
پدیده شوم داللیسم در فوتبال ایران سمت و سوی تازه
گرفته است؛

پرتغال ولی پرتقال خونی!

داللی در فوتبال ایران یکی از مفاسدی است که با وجود اطالع مسئوالن ورزشی و
غیر ورزشی کماکان پابرجاست و بعدی می دانیم به این سادگی از چرخه فوتبال
حذف شود« .آقا داللی در فوتبال بهترین شغل دنیاس ،باور کن اکثر داللها از
دوستای من هستن نمیدونی چقدر راحت زندگی میکنن».. .
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معاون برنامهریزی ،مهندسی و توسعه
شرکت پاالیش نفت اصفهان:

منبع :خبر آنالین

ایجاد زنجیره مواد اولیه
شیمیایی به کارآفرینی منجر
میشود
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گفت و گو با یک پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی درباره
تدریس زبان مادری:

تضعیف زبان ملی ،یعنی از
بین رفتن هویت ارتباطات و
اشتراکات ملی
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تاثیرات منفی رسانههای اجتماعی بر روی کاربران؛

آنچه پنهان است!

اگر از طرفداران پر و پا قرص رسانههای اجتماعی هستید و بخش زیادی از وقتتان را
صرف گردش در شبکههای مجازی میکنید ،بد نیست کمی در مورد اثرات منفی آن
نیز بدانید .اگر بدجور معتاد استفاده از شبکههای اجتماعی شدهاید ،باید بگوییم که
شما یک قربانی هستید! قطعاً تا به حال اثرات منفی استفاده از شبکههای اجتماعی را
در خود یا اطرافیانتان مشاهده کردهاید....
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سرمقاله
ارتقا تولید ملی میسر است؛

دانش ،پشتوانه
الفبای صنعت
محمود آقا دوستی
کارشناس صنعت

بین صنعتی بــودن و کارخانه یا
واحد صنعتــی کوچک و بزرگ
داشــتن تفاوت از زمیــن تا به
آسمان است گاهی میبینیم یا
میشنویم که فالن واحد صنعتی
با سرمایه گذاری کالن و با ایجاد
فالن تعداد اشــتغال بهصورت
مستقیم یا غیر مستقیم به چرخه
تولید کشور وارد شــده است و
ناگاه ذهن ما بهســوی صنعتی
شدن محل استقرار واحد مذکور
در آن موقعیــت جغرافیایــی
رهنمون میگردد.
ســؤال پیــش آمــده در اینجا
این اســت که آیا یاید استقرار و
شــروع فعالیت واحد صنعتی را
با صنعتی شــدن یکی بدانیم؟
صنعتی شــدن کپــی کاری یا
مونتاژ نیســت ،صنعتی شــدن
دســتیابی به راه روش و دانش
تولید اســت نه اینکه واحدی را
دیده ماشین آالت آن را خریده
وارد کرده وپــس از نصب و راه
اندازی خط تولید بگوییم صنعتی
شدیم.
صنعتی شــدن یعنی دانش دار
شــدن یعنی صاحبنظر شدن
یعنی مدام بهروز شــدن و ایجاد
تغییر و تحول مثبت و روبهجلو
در ایجاد و بهبود روشهای تولید.
صنعتی شدن یعنی دانشمحور
شدن وگرنه نصب چند دستگاه
و کار بــا خطوط تولیــدی که
صنعتی شــدن نخواهد بود زیرا
اســتقرار صنایع بدون داشتن
پشــتوانه علمی و دانشی بدون
شک به شکســت تولید و یا در
خوشبینانهترین حالت به تولید
با هزینههای بــاال و فاقد ارزش
رقابت و با سودآوری ناچیز و هدر
رفت منابع منجر خواهد شــد.

دانش در صنعت ایســتایی
ندارد و بهقولمعروف بهجای
ماهی دادن باید ماهیگیری را
آموزش داد...
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