اﻗﺘﺼﺎد

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﺧﻮدروﺳﺎزان در ﺳﺎل  1400ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ؛

ﺧﻮدروﺳﺎزى ﻣﻠﻰ؛ ﺻﻨﻌﺖ ِﻣﯿﻠﻰ

ﻧﻪ ﻫﺮ ﭼﺎﻗﻰ وﻟﻰ اﯾﻦ ﭼﺎﻗﻰ را ﺑﺎﯾﺪ
درﻣﺎن ﮐﺮد!

ﻣﺴﺎﻓﺮى از ﻫﻨﺪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ از اﯾﺮان
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎﺳﻰ
news@ naslefarda.net
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ﺧﺸﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﻦ ﺑﺎر داﻣﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن زده را ﮔﺮﻓﺖ؛

وﯾﺮاﻧﻰﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
وﻟﺴﻮاﻟﻰﻫﺎ

ﺷﻤﺎر ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن زﻟﺰﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  1000ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ و زﺧﻤﻰﻫﺎ از  1500ﺗﻦ ﮔﺬﺷﺖ
7

ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ از رﻓﺘﻦ ﻓﺮﻫﺎد ﺗﺎ آﻣﺪن رﯾﮑﺎردو ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻟﯿﮓ ﮔﺬﺷﺖ؛

آﺑﻰ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﻰ!
رﻧﮓ ﺗﺎزه ﻧﯿﻤﮑﺖ اﺳﺘﻘﻼل؛ ِ

دﻓﺎع وزﯾﺮ ارﺷﺎد از ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ!

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ4

ﺗﻮﻗﯿﻒ »ﺑﺮادران ﻟﯿﻼ« ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻮد
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ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﺎﺷﺮان و ﮐﺘﺎبﻓﺮوﺷﺎن ﺗﻬﺮان:

ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﻰﻫﺎى ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
ﮐﺘﺎب ﻣﻰﻓﺮوﺷﻨﺪ

5

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﺎر و ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮدارى ﻫﻤﺪان:

ﮐﻠﯿﺪﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزىﺷﻬﺮﺳﺎزى،ﻧﻮﺳﺎزىو
درآﻣﺪ زده ﺷﺪ
6
رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻨﻤﺎﯾﻰ و راﻧﻨﺪﮔﻰ ﻓﺮاﺟﺎ ﺧﺒﺮ داد:

ﺷﻤﺎره ﮔﺬارى  6ﻫﺰار اﺗﻮﺑﻮس ﺧﺎرﺟﻰ
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ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﻣﻮﻓﻖ دررﺳﺎﻧﻪﻫﺎى
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋى

 75ﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎردﺗﻮﻣﺎن ﺿﺮراﻧﺒﺎﺷﺘﻪ؛ ﻫﻢ دوﻟﺖ ﻣﻘﺼﺮاﺳﺖ وﻫﻢ ﺧﻮدروﺳﺎز
ﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﺧﻮدروﺳﺎزان در ﺳﺎل  1400ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺑﺮ زﯾﺎن وﺣﺸﺘﻨﺎك
ﭼﻨﺪ  10ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮدروﺳــﺎزى ﻣﻠﻰ ،ﺻﻨﻌﺘﻰ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻃﻰ دﻫﻪﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرى
ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮدرو ﺷﻬﺮه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ
ﺑﻮﻟﺪوزر در ﺣﺎل ﺗﺨﺮﯾﺐ ذﻫﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﻰ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻰآﯾﺪ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ آن ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎى ﺑﻰ ﮐﯿﻔﯿﺘﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮاﯾﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻰﮐﻨﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً از ﺧﺮﯾﺪ آن
ﮐﺎﻻى ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺼﺮف ﻣﻰﺷﻮد...
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ3

ﺳﻔﺮ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻰ رواﺑﻂ راﻫﺒﺮدى ﺑﺎ اﯾﺮان؛

ﻻوروف در ﺗﻬﺮان
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ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺮﻧﺎ

ﺳﻌﯿﺪ واﻋﻆ  /ﮔﺮوه ورزش ﻓﺮﻫﺎد ﻣﺠﯿﺪى ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻌﺪ از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﺗﺎرﯾﺨﻰ آﺑﻰﭘﻮﺷﺎن در ﻟﯿﮓ ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ،
 news@ naslefarda.netﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﻰ ﮔﺮﻓﺖ و راﻫﻰ ﻟﯿﮓ اﻣﺎرات ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﺮك اﺳــﺘﻘﻼل ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻫﺎد ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﺠﯿﺪى ﺑﺮاى ﺣﻀﻮر اﺳﺘﻘﻼل در ﻟﯿﮓ ﺑﯿﺴﺖودوم آﻏﺎز ﺷﻮد.
اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ؛ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﯾﺮاﻧﻰ
ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺎم درﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ را ﺑﻪ ﻣﺼﻄﻔﻰ آﺟﻮرﻟﻮ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﺑﻰﻫﺎ داد و آﺟﻮرﻟﻮ ﻫﻢ در
اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ داﺧﻠﻰ ﺑﺮاى ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﻰ ﻓﺮﻫﺎد ﻣﺠﯿﺪى ﮔﺬاﺷﺖ و ﺳﻌﻰ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺟﻮان
دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﺳﺘﻘﻼل را ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺟﻮاد ﻧﮑﻮﻧﺎم ،ﻣﻬﺪى رﺣﻤﺘﻰ و رﺿﺎ ﻋﻨﺎﯾﺘﻰ ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ داﺧﻠﻰ ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺟﻮاد ﻧﮑﻮﻧﺎم
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﻰ از ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺣﻀﻮر ﻧﮑﻮﻧﺎم روى ﻧﯿﻤﮑﺖ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻮد .آﺟﻮرﻟﻮ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﮑﺎرى ﺑﺎ ﻧﮑﻮﻧﺎم در ﭘﺎس
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ-ﺑﺎزﯾﮑﻦ ،اﯾﻦ ﺑﺎر در ﮐﺴﻮت ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ-ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺑﺎ ﺟﻮاد ﻧﮑﻮﻧﺎم ﻫﻤﮑﺎرى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﯿﺪوار ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻬﺎﯾﻰ ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻮﻻد ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﺪ.
ﻧﮑﻮﻧﺎم ﺑﻌﺪ از ﻣﺬاﮐﺮات ﻓﺸﺮدهاى ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﻘﻼل داﺷﺖ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻃﻰ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاى رﺳﻤﺎً از ﺣﻀﻮر ﺑﻪ روى ﻧﯿﻤﮑﺖ آﺑﻰﻫﺎ اﻧﺼﺮاف
داد و از ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ ﺧﻮد در ﻓﻮﻻد ﮔﻔﺖ و اﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻓﻮﻻد ﮐﺎرش را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد و ﺷﺎﯾﺪ روزى دﯾﮕﺮ در
آﯾﻨﺪه ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺮﺑﯿﮕﺮىاش ﺣﻀﻮر روى ﻧﯿﻤﮑﺖ اﺳﺘﻘﻼل را ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.

ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎى ﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﺮﯾﺾ
و ﻃﻮﯾﻞ اﺳﺖ وﻟﻰ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ
ﻓﺮﺑﻪ .اﺻ ًﻼ دﻗﯿﻖﺗﺮ؛ ﭼﺎق .ﭼﺎق ﭼﻮن
ﭼﺎﻗﻰ ﻋﺎرﺿﻪ اﺳــﺖ و ﺑﯿﻤﺎرى ﺑﺎﯾﺪ
درﻣﺎن ﺑﺸﻮد .ﻣﻰﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا؟ ﭼﻮن
ﺣﺠﻢ ﺑﺴــﯿﺎر ﺑﺎﻻى ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن )ﮐﻪ
در ﭘﯿﻤﺎﯾﺶﻫﺎى ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن اﺛﺒﺎت
ﻣﻰﺷﻮد!!!( ،ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻨﮕﻔﺖ )ﮐﻪ
ﺧﺮج ﺳــﺮﯾﺎل و اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﺑﻰﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻰ ﻣﻰﺷــﻮد(،
ﮔﺰارشﻫــﺎى ﺑﺴــﯿﺎر ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪاى
ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﺟﻮرى ﺳــﻮژه را ﻟﻪوﻟﻮرده
ﻣﻰﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﺑﻰ.ﺑﻰ.ﺳﻰ« و »اﯾﺮان
اﯾﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل« ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪ )ﻓﻘﺮه اﺧﯿﺮ ﺳﺮﻗﺖ از ﺻﻨﺪوق
اﻣﺎﻧــﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﻰ ﺑــﻮد ﮐﻪ رﻫﺒﺮى
را ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﺻﺮﯾﺢ واداﺷــﺖ( و ﯾﺎ
ﻗﻬﺮ ﻃﻮﻻﻧﻰﻣﺪﺗﻰ ﮐﻪ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎى
وﻃﻨﻰ ﺑــﺎ ﺳــﯿﻨﻤﺎى ﻣﻠــﻰ دارد و
ﻫﯿﭻرﻗﻢ ﻫﻢ ﭘﺎى آﺷــﺘﻰ ﻧﻤﻰآﯾﺪ!
اﻣﺎ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮐﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ
ﺷﺎهﺑﯿﺖ ﺷﺎﻫﮑﺎرى اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺎق
ﻣﺠﺮىﻫﺎ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎسﻫﺎ و ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن
ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑــﺎر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاى،
ُﺟﻨﮕﻰ ،اﺟﺮاﯾﻰ و  ...ﺧﺎﻃﺮه ﺳــﺎزى
ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ )اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻫﻤﻪ(؛ ﭼﻪ آنﻫﺎﯾﻰ
ﮐﻪ ﺳــﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ »ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ« را
ﻣﻠﮑﻪ ﺳــﮑﻪﻫﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻪ
ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻧﺎراﺿﻰ را روى آﻧﺘﻦ زﻧﺪه
ﻣﻠﺖ و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻧﺎراﺿــﻰ را ﺑﻪ ﻓﺮار
)ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت( ارﺟــﺎع دادﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﯿــﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻰ و
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﻰ ﻫﻢ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﮕﻮى دﯾﮕﺮى
اﺳﺖ؛ از ﺳﺎﻧﺴــﻮر ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﯾﮏ ﺗﯿﻢ
ﺑﺎوﺟﻮد ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورزﺷــﻰ
ﺗﺎ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﺑﺮﺧــﻰ ﺗﯿﻢﻫﺎ ﺑﺮاى
ﺑﺎزﯾﮑﻦ و ﺳــﺮﻣﺮﺑﻰ روى آﻧﺘﻦ زﻧﺪه
و ﻣﻮاردى ازاﯾﻦدﺳــﺖ .ﻓﻘﺮه اﺧﯿﺮ
ﻫﻢ ﮐﻪ واﯾﺮال ﺷــﺪ )ﺣﺘﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎﯾﻞ روﻧﺎﻟﺪو ﺑﺮاى ﺑﭽﻪﻫﺎى
ﻣﻬﻤﺎن
ﺳﻮرى و ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴــﺖﻫﺎ(
ِ
ﻫﻨﺪى ﺑﻮد .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﻰ ﮐﻪ ﮐﻤﻰ
ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻣﺴــﺎﻓﺮى از ﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان »روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﻣﺴــﺘﻘﻞ« از
ﺳﻮى ﻣﺠﺮى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰﺷﺪه ﺑﻮد،
ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﭘﺮس ﺗﻰوى و ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺧﻮ ِد
ﺻﺪاوﺳــﯿﻤﺎ ﺑﻮده اﺳــﺖ؟! ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ
اﯾﻨﮑــﻪ ﻣﺠﺮﯾــﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﯿﺸــﻪ در
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﻰ ﺳﻨﮕﺮ ﺗﻮﺟﯿﻪ و دﻓﺎع
را ﺳــﻔﺖﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻰﭼﺴﺒﻨﺪ و
ﺑﻪﺟﺎى ﻋﺬرﺧﻮاﻫﻰ در ﭘﻰ »رﻓﻮﮔﺮى«
ﻫﺴــﺘﻨﺪ .اﮔﺮ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺧﺒﺮ
ﺑﻮدﯾﺪ ﺣﺘﻤــﺎً دﯾﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن روز
اﻟﻬﺎم ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﻰ ﻣﺠﺮى ﺻﺪاوﺳــﯿﻤﺎ،
درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﺎن ﻫﻨﺪى ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ »ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮدى ﻫﻨﺪى
ﺑﻮده ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺳــﺎﮐﻦ اﺳﺖ و ﺗﺎ
ﺣﺪى ﻓﺎرﺳﻰ ﺑﻠﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮاى ﯾﮏ
ﮔﻔﺘﮕﻮى ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺑﻪراﺣﺘﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﻓﺎرﺳﻰ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺎ اﺑﺘﺪاى ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻫﻢ اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس در
اﯾﺮان اﺳﺖ «.اﯾﻦ روال در ﮐﺸﻮرى ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻤﺪﻟﻰ و ﻫﻢ
ﺳﻮﯾﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺤﺘﻮا اراﺋﻪ
ﮐﻨﻨﺪ ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ اﺳــﺖ .ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ
اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﻤﯿﻦ رﺳــﺎﻧﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى
ﻣﺠﺎزى ﺑﻤﺒﺎران ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ و ﻫﻤﺎن
آدمﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى ﻣﺠﺎزىِ ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺷﺎخوﺷــﺎﻧﻪ ﻣﻰﮐﺸﻨﺪ و
رﻓﻊ و رﻓﻮ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.

ﯾﺎدداﺷﺖ

ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا  /ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﺖ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻰ رواﺑﻂ راﻫﺒﺮدى ﺑﺎ اﯾﺮان ،وارد ﺗﻬﺮان
 news@ naslefarda.netﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاى ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﻫﻤﮑﺎرىﻫﺎى ﻣﺸــﺘﺮك ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮان راﯾﺰﻧﻰ ﮐﻨﺪ .ﺳﺮﮔﺌﻰ ﻻوروف وزﯾﺮﺧﺎرﺟﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ دﻋﻮت ﻫﻤﺘﺎى
اﯾﺮاﻧﻰ ﺧﻮد ﺣﺴﯿﻦ اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯿﺎن وزﯾﺮاﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن وارد ﺗﻬﺮان ﺷﺪ وﻗﺮار اﺳﺖ روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ در ﻣﺤﻞ وزارت
اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺎ وى دﯾﺪار و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﻰﮐﻨﺪ...
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ2
دوم
ﯿﺘﺮ
ﺗ

ورزش ﮐﺮدن را در ﻫﻮاى آﻟﻮده ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ؛

ﮐﻠﯿﺪﻫﺎى ﺗﻨﺪرﺳﺘﻰ ﺣﺘﻰ در روزﻫﺎى آﻟﻮده

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﺧﺒﺎرﻣﻨﺘﺸﺮه ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻬﺮاﻧﻰﻫﺎ ﻓﻘﻂ  8روز ﻫﻮاى ﻣﻄﻠﻮب ﻃﻰ دوﻫﻔﺘﻪ
ﮐﺮﻣﻌﻠﻰ اﯾﺮﺟﻰ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزﺷﻰ ﭘﺎﯾﺎﻧﻰ ﺧﺮدادﻣــﺎه ﺗﻨﻔﺲ ﮐﺮدﻧﺪ .دردﯾﮕﺮﺳــﻮ ﻣﻰداﻧﯿﻢ ﮐــﻪ درﺟﻬﺎن ﻣﺪرن و
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ اﮐﻨﻮن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺮك ﻏﯿﺮﺷــﻐﻠﻰ ﺑﺮاى ﺑﺪن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺨﺸﻰ از ﻋﻮارض ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﻰ و ﺑﯿﻤﺎرىﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺪﻫﺪ .ﺧﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ آﻣﺎر آﻟﻮدﮔﻰ و ﺑﺎ آن ﻟﺰوم و اﻫﯿﻤﺖ ورزش
ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﺑﺮاى اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ دراداﻣﻪ ﻣﻰآﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .ﺻﺒﺢﻫﺎ ورزش ﮐﻨﯿﺪ :ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاد آﻻﯾﻨﺪه در
ﻃﻮل روز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﻏﺮوب ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاى ورزش در ﻫﻮاى آﻟﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﻰﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﻓﻀﺎى ﺑﺎز ورزش
ﮐﻨﯿﺪ ﺻﺒﺢﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
...
ﺷﻠﻮغ
ﻫﺎى
ﻣﮑﺎن
و
ﻫﺎ
ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ورزش
ﺑﺮاى
ﻓﻀﺎﻫﺎى ﺳﺒﺰ ﻣﮑﺎنﻫﺎى ﺑﻬﺘﺮى
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روز
ﻬﺎد
ﻨ

ﯿﺸ

ﭘ

روﻧﺎﻟﺪو ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ
را ﺗﺮك ﻣﻰﮐﻨﺪ؟

ﺧﻄﺮ ﺑﺰرگ
ﺑﯿﺦ ﮔﻮش ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ
ﺳﺮخ!
4

اﮔﺮ ﺳــﺮﯾﺎل ﮐﻤﺪى ﺳــﺎﺧﺖ
اﯾــﺮان –  3را ﻣﻰﺑﯿﻨﯿــﺪ ﺑﺮاى
آﺧﺮﻫﻔﺘﻪ دﺳــﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ.
در اﯾﻦ اﭘﯿﺰود ﮔﻮﯾﺎ ﺳــﺘﺎره ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻏﻼم و ﻣﺮﺗﻀﻰ و ﺳﯿﺎوش
ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزى ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﺑﺮاى ﺳــﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮى ﻣﻰروﻧﺪ .آنﻫﺎ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻠﺰﯾﺎب ،ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر
ﮔﺎﻟﺮى را ﺑﮕﺮدﻧﺪ و ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻟﻮحﻫﺎى زرﯾﻦ آﻧﺠﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﻪ ...

ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ آﮔﻬﻰ ﻣﻔﻘﻮدى

pwa.agahinaslefarda.ir
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ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ؛

دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮ و رﺷﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر
ﭘﺮﯾﺴﺎ ﺟﻤﺪى /ﮔﺮوه ﺗﺮﺟﻤﻪ
news@ naslefarda.net

رﺳــﺎﻧﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ ﺑﺮاى
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده و رواﺑﻂ
ﻣﻌﻨــﺎدار و ﻫﺪﻓــﺪارى اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﻰ
از ﺑﺮﻧﺪ و رﺳــﯿﺪن ﺑــﻪ اﻫﺪاف
ﺗﺠﺎرى ﻣﻰﺷﻮد .اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ
درﺑﺎره اﺳﺘﺮاﺗﮋىﻫﺎى ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮى ﮐﺴــﺐ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ اﯾــﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿــﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﻰ ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﺰاﯾﺎى ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ
رﺳــﺎﻧﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ و ﭼﻨﺪ
اﺳﺘﺮاﺗﮋى رﺳﺎﻧﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻣﻰﭘﺮدازﯾﻢ ﮐــﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى
دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ و
رﺷﺪ ﮐﺴــﺐوﮐﺎرﺗﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت
آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺰاﯾــﺎى ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
اﻣﺮوزه 70 ،درﺻــﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤــﺪه ﺣﺪاﻗﻞ در ﯾﮑﻰ
از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
دارﻧــﺪ .ﭘﺲ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﻰرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر ﺧﻮد در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ،
ﺷــﺎﻧﺲ ﺑﺴــﯿﺎر زﯾــﺎدى ﺑﺮاى
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺨﺎﻃﺒــﺎن ﻣﻮرد ﻫﺪف
و ﺑﻪ اﺷــﺘﺮاك ﮔﺬارى اﻃﻼﻋﺎت
ارزﺷــﻤﻨﺪ در ﻣﻮرد ﮐﺴــﺐ و
ﮐﺎرﺗﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ
ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺰاﯾﺎى
ﻓﺮاواﻧﻰ دارد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ
دارﯾﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﺰاﯾﺎى آن
ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
 .1ﺛﺒﺖ ﻧﺎم راﯾــﮕﺎن :ﯾﮑﻰ
از ﻣﺰاﯾــﺎى اﺻﻠــﻰ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ در
ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ اﯾــﻦ
اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻰ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ورود
در ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾــﻦ ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎى
اﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ ﻧﯿﺰ راﯾﮕﺎن اﺳــﺖ و
ﻧﯿﺎزى ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺪارد.
 .2دﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺟﺎﻣــﻊ:
اﯾﻨﺴــﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﻰ 1.23
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل روزاﻧﻪ دارد.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﯾﺠﺎد ﺣﺴــﺎبﻫﺎى
ﮐﺎرﺑﺮى در ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎى ﺑﺮﺗﺮى
ﻫﻤﭽﻮن اﯾﻨﺴــﺘﺎﮔﺮام ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺷــﻤﺎ را در ﻣﻌﺮض
دﯾﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳــﺮ
ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دﻫــﺪ .ﻣﻰﺗﻮاﻧﯿﺪ از
اﯾﻦ راه ﺑﺮاى ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﺤﺼﻮل و
اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸــﺘﺮ در ﻣﻮرد
ﺷــﺮﮐﺘﺘﺎن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﺸﺘﺮى ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 .3اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺘﺮى اﯾﺪهآل:
اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﺪ ﺑــﺮاى دﯾﺪه
ﺷــﺪن در ﺑﺮﺧﻰ ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎى
اﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐــﺎت
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ
ﺑﺮاى ﮐﻤــﮏ ﺑﻪ دﺳــﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻃــﺐ ﻣــﻮرد ﻫــﺪف اراﺋﻪ
ﻣﻰدﻫﺪ...
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ7

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﮔﺮاﻣﻰ آﯾﺎ ﻣﻰ داﻧﯿﺪ ﺑﺎ
ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن ﻣﺪارك
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰﺧﻮدﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺠﺮمﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﻮﯾﺪ؟
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آگهی مناقصه عمومی -مرحله دوم

نوبت اول

شهرداری اندیشه در نظر دارد به استناد مجوز شماره  /5/99د مورخ  1401/02/28موضوع ابالغ بند  9صورتجلسه شماره  47مورخ  1401/02/6شورای اسالمی شهر اندیشه  ،اجرای
عملیات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران فعال واجد شرایط (حداقل دارای رتبه  5راه و باند) واگذار نماید.
-1موضوع مناقصه  :بهبود وضعیت آسفالت های نیازمند ترمیم فاز  2اندیشه با اعتبار ده میلیارد ریال با احتساب  %9مالیات بر ارزش افزوده
 -2سپرده شرکت در مناقصه  :مبلغ پانصد میلیون ریال می باشد .به همین منظور ضمانتنامه بانکی به نفع شهرداری اندیشه یا واریز نقدی به حساب جاری سیبا به شماره0113994456001
نزد بانک ملی ایران ،شعبه بلوار آزادی اندیشه ،کد( 2417شماره حساب شبا( ) IR 150170000000113994456001تهیه و برابر دستورالعمل مندرج در کاربرگ مناقصه به همراه پیشنهاد
قیمت ارائه گردد .الزم بذکر است نفرات اول ،دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به عقد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.
 -3مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه :از تاریخ انتشار آگهی لغایت پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ  1401/04/09و محل دریافت آن صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک
دولت  www.setadiran.irمی باشد.
 -4مهلت و محل تسلیم پیشنهادات :متقاضیان می بایست پاکت های الف را که برابر شرایط مندرج در کاربرگ مناقصه تنظیم شده است حداکثر تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ
 1401/04/20به دبیرخانه شهرداری تحویل و اسناد پاکت های پیشنهاد (ب) و (ج) در سامانه تدارکات الکترونیک  www.setadiran.irبارگذاری نمایند.
تذکر :صرفا اسناد پاکت های پیشنهاد (ب) و (ج) دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است .در جلسه بازگشایی پاکت های (ب) و (ج) اسناد فیزیکی (کاغذی) و اسناد فاقد امضای
الکترونیکی ( دارای مهر گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش نیست.
 -5مدارک الزم جهت دریافت اسناد مناقصه :متقاضیان جهت دریافت اسناد می بایست از طریق سامانه ستاد نسبت به خرید اسناد شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
 -6زمان بازگشایی پیشنهادها :پایان ساعت اداری روز چهارشنبه مورخ  1401/04/22می باشد.
 -7شهرداری اندیشه در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار می باشد.
 -8هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
تاریخ چاپ دوم1401/04/9 :
تاریخ چاپ اول1401/04/2 :

بهروز کاویانی  -شهردار شهر اندیشه

