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خبر
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان
خراسان رضوی:
طرح ملی خدمات نوروزی 98
از  25اسفندماه شروع میشود

مشهد -سید علی شفیعی -خبرنگارهمدلی:
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان خراســان
رضــوی گفت :طرح ملــی خدمات نــوروزی 98
بــا دســتور ادارهکل جمعیت هالل احمــر از 25
اسفندماه تا  17فروردین  98در سراسر کشور اجرا
خواهد شد.
مجتبی احمدی در نشســت خبــری طرحهای
امــداد و نجات جوانان و داوطلبان نوروز  ۹۸عنوان
کرد :جمعیت هاللاحمر در راســتای تحقق اصل
 ۲۳قانون اساسی و به اســتناد بندهای  ۷ ،۲ ،۶و
 1ماده ســه قانون اساسنامه جمعیت هالل احمر
جهموری اســامی ایران که بــه تصویب مجلس
شــورای اسالمی رســیده برای ارائه خدمات امداد
و نجات ،کمکهای اولیــه و خدمات اجتماعی در
جهت تسکین آسیبدیدگان از  ۲۵اسفند ماه و در
بعضی از مناطق در  27اسفندماه طرح ملی خدمات
نوروزی را با دستور ادارهکل جمعیت هالل احمر در
سراسر کشور ایجاد میکند.
وی افزود :در همین راستا در حوزههای مختلف،
ســازمان امداد و نجات و داوطلبان ،برای رسیدن
به اهداف 89 ،پایــگاه موقت و ثابت امداد و نجات
و طــرح ایمنی و ســامت ،در راههای مواصالتی و
پرتردد اســتان با حضور  23شــعبه و خیل عظیم
جوانان ،امدادگران و همــکاران هالل احمر تا ۱۷
فروردین ماه در خدمت زائرین و مجاورین حضرت
رضــا خواهند بود که با توجه به ابعاد ســیاحتی و
گردشگری این شهر بتوانیم خدمات مرتبط با شرح
وظایف در ماده  ۳اساسنامه را اجرا کنیم.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان خراسان
رضوی گفت :این ســازمان جهت ارائه سریعترین
عملیات پاســخگویی و بهرهبری از ظرفیت و توان
پاســخگویی و افزایش تعامل و همکاری با ســایر
دســتگاهها و نهادهای اجرایی را افزایش میدهد و
توان باالی جمعیت هالل احمر برای خدمترسانی
در ســازمان امداد و نجات و کاهش خطرات سفر
خصوصاً در بحث ایمنی و سالمت مسافرین را نشان
میدهد.
وی افزود :افزایش عملیاتی تیمهای بشردوستانه
ســازمان جوانان و حمایت از زندگی سایر انسانها
و اســتفاده از فناوریهای نوین در کمک به سفری
سالم و ایمن با هدف تامین و امنیت روانی و کاهش
تلفات انسانی مسافرین ،ترویج فرهنگ پیشگیری
ی عمومی در امر حوادث
از طریق ارتقا سطح آگاه 
و سوانح ترافیکی و معرفی قابلیتها و ظرفیتهای
ســازمان جوانــان درارائــه خدمــات امــدادی
و فرهنگــی در ابعاد ملی و بینالمللی از اهداف این
طرح است.
احمدی خاطرنشــان کرد :همچنین در سازمان
داوطلبان که افراد باالی  29سال را شامل میشوند:
ترویج فرهنگ بشردوســتی ،کمک به خانوادههای
بیفرزند و سالمند ،پاسداشت و تکریم مقام واالی
شهدا ،افزایش و اثربخشی داوطلبان در یاریرساندن
به هم نوع ،افزایش سرمایه اجتماعی جمعیت برای
گسترش خدمات عامالمنفعه و بشردوستانه که این
طرحها در جمعیت هالل احمر برای ایام نوروز 98
اجرا میشود.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان خراسان
رضــوی تصریح کــرد :طرح امــداد و نجات ،طرح
ایمنی و سالمت ،طرح داوطلبیار سالمت امداد و
نجــات ،نیابت و طرح فرشــتگان رحمت را در ایام
نوروز با حضور جامعه داوطلب و اعضای هالل احمر
و امدادگران انجام میشود.
وی افزود :در طرح نوروزی  ۴۶دســتگاه اتوبوس،
دســتگاه آمبوالنس و یک فرونــد بالگرد عملیاتی،
خودروهای ارتباطی ،خودروهای ســبک کمکدار
و همچنیــن در یک مــاه اخیر چهار دســتگاه از
مدرنتریــن ســتهای نجــات از ســازمان امداد
و نجــات بــه ارزش بیــش از  ۶میلیــارد تومان
تحویل ناوگان شــد کــه از این ظرفیــت هم در
این ایام اســتفاده خواهد شــد .بیــش از  ۶هزار و
 ۴۶۸نفــر نیروی عملیاتی در طــرح امداد و نجات
اعم از نجاتگر و پرســنل حضور خواهند داشــت
و همچنیــن  807نفــر عضــو ســازمان جوانان
در قالب طرح ایمنی و ســامت بــه ارائه خدمت
مشغول خواهند بود.
احمــدی گفت 120 :نفر پرســنل و نجاتگر در
حرم مطهر در لحظه تحویل ســال نو برای پوشش
امدادی و عملیاتی مســتقر خواهند شد .سخنرانی
مقــام معظــم رهبــری در روز اول فروردین که
سیاســتها و راهبردهای یکســاله کشور و شعار
ســال و توصیههای خاص ایشان در ابعاد سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی اســت ،مردم را برای شــروع
ســال جدید ترغیب میکند 90 .نفر از نجاتگران،
پرسنل و نجاتگران و تیمهای ویژه سحاب ثامنیار
به همراه آمادگی یــک فروند بالگرد میل  ۱۱۷در
خدمت این برنامه ویژه خواهند بود.
وی تاکیــد کــرد :در طــرح ســامت و ایمنی،
ارتقاء ،آگاهی و تغییر نگرش شــهروندان به عنوان
یک رویکرد ایمنی و ســامتمحور و سالمت سفر
با حساسســازی افراد نسبت به ســامت سفر از
طرحهای ســازمان جوانان اســت که بــا موضوع
افزایش بهداشت روانی به عنوان یک دغدغه جدی
برای حمایت از ســامت انسانها که جزو اهداف
تعیینشده هالل احمر است در این طرح پیگیری
میشود.
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در ششمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران صورت گرفت

اختصاص جایزه مدیریت فناوری و نوآوری ایران به فوالد مبارکه

اصفهان -مجید مرادیان -همدلی :در ششمین
دورۀ جایــزۀ ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران که
روز سهشنبه  ۱۴اسفندماه  ۱۳۹۷به میزبانی سازمان
فنــاوری اطالعات ایران و با حضــور وزیر ارتباطات و
فنــاوری اطالعات ،جمعی از مقامات ،دانشــگاهیان،
فعاالن و سیاســتگذاران حــوزۀ مدیریت فناوری و
نوآوری ،نمایندگان کسبوکارهای موفق فناور و نوآور
و ارزیابان جایزه برگزار شد ،جایزه مدیریت فناوری و
نوآوری ایران به فوالد مبارکه اختصاص یافت.
در این مراسم که برای سه طیف «بنگاههای صنعتی
و خدماتی»« ،شــرکتهای کوچــک فناوریمحور و
دانشبنیان» و «شــرکتهای هلدینگ» برگزار شد،
بر اساس نتایج موردتأیید کمیتۀ ارزیابی جایزه ،برای
نخستین بار پس از شش ســال ،در ارزیابیهای این
دوره دو شرکت حائز امتیاز الزم برای اکتساب تندیس
برنزین از سطوح رقابتی جایزۀ ملی مدیریت فناوری و
نوآوری ایران شدند و از این نظر فوالد مبارکه که دارای
ماهیتی صنعتی است ،بهعنوان نخستین صنعت بدون
ارتباط مستقیم به فناوری تشخیص داده شد و توانست
در سال  97با کسب امتیازهای الزم از کمیتۀ ارزیابی
تندیس همایش را دریافت کند.
منوچهر نیکفر معاون تکنولوژی فوالد مبارکه که به
نمایندگی از مدیرعامل این شرکت ،جایزه را دریافت
کرد در مصاحبــه با خبرنگار فوالد با تأکید بر اینکه
تحقیق و پژوهش اصلیترین سیاســت فوالد مبارکه
است ،گفت :توجه فوالد مبارکه به تحقیق و پژوهش
در حوزۀ مدیریت فناوری و نوآوری باعث شد برترین
جایزۀ همایش ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران ،به
شــرکت فوالد مبارکه تعلق گیرد و این انتخاب ،نوید
ورود بیشــتر فناوریهای مدرن بومیسازی شده به

شرکت را میدهد.
وی اظهــار کرد :امروزه نقش اطالعات و فناوری در
تولید صنایع بسیار حیاتی است و فوالد مبارکه این امر
را در سیستم مدیریتی خود نهادینه کرده است.
نیکفر در ادامه افزود :با شرکت در مدلهای مختلف
ارزیابی مدیریت فنــاوری ،تالش میکنیم در چرخۀ
رقابت و ســودآوری پایداری قابل قبول و فعالیتهای
شایستهای داشته باشیم.

وی با ارزشــمند خواندن تالش متخصصان فوالد و
پژوهشگران حوزۀ مدیریت فناوری گفت :تالشهای
شرکت فوالد مبارکه در کسب دانش نظام مدیریتی
در حوزه فنــاوری و نوآوری ،با بهرهمندی از تجارب و
دانش کارشناســان و متخصصین فوالد ،پژوهشگران
و مشــاوران ،مراکز دانشــگاهی و مشاورۀ شبکههای
پژوهشی بینالمللی در حال به ثمر رسیدن است.
معاون تکنولوژی شــرکت فوالد مبارکه در پاســخ

به اهمیت بومیســازی فناوری در این شرکت گفت:
تــاش و امکانات شــرکتهای دانشبنیان میتواند
در بومیســازی فناوری و خلق نــوآوری ،با توجه به
مزیتهای موجود در شرکتهای فوالدی مؤثر باشد.
شرکت فوالد مبارکه با تهیه و تنظیم سند چشمانداز
خود در حوزۀ مدیریت فناوری و نوآوری ،تمام تالش
خود را بر اســتفاده از آخرین الگوهای فناوری جهت
ایجاد بستر مناسب و پیشرفت سازمانی معطوف کرده

است.
نیکفر در ادامه افزود :با عملیاتی کردن ارتقای سطح
فناوری در فوالد مبارکه میتوانیم شرکت را به پایداری
سودآوری و رقابت برسانیم و مهمتر از همه به افزایش
کیفیت و ارتقای رضایت مشتری کمک کنیم.
معاون تکنولوژی شــرکت فوالد مبارکه با تأکید بر
اینکه اکنون ظرفیت مازاد در فوالد جهان وجود دارد،
گفت :از چالشهای صنعت فوالد میتوان به استفادۀ
بهینه از منابع ،سازگاری با محیطزیست ،تولید فوالد
سبز و تولید فوالد با استحکام باال اشاره کرد و گذشتن
از این چالشها با گسترش عرصۀ دانشهای مختلف
بهخصوص توســعۀ پژوهش و نوآوری و اســتفاده از
تکنولوژیهای برتر میسر میشود.
وی در تشــریح رویکــرد فوالد مبارکــه در حوزۀ
مدیریت فناوری و نوآوری گفت :رویکرد فوالد مبارکه
در پژوهــش و تحقیــق در حوزه مدیریــت فناوری
و نــوآوری را میتوان دســتیابی به تولید و توســعه
محصوالت جدیــد ،تبدیل کامل فوالد مبارکه از یک
شــرکت نیازمند به شرکتهای دیگر به یک سازمان
مادر ،کسب تکنولوژی تجهیزات بهروز فوالدی ،کسب
دانش فنی ایجاد کارخانجات تولیدی فوالدسازی در
جهان ،کسب فناوری اطالعات مرتبط و تعالی عملیات
در حوزه فوالدسازی دانست.
در ادامۀ این مراســم ،دکتر شــهرام عباسی ،مدیر
تحقیق و توسعۀ شرکت فوالد مبارکه ،طی سخنانی به
ارائۀ تجارب فوالد مبارکه در مدیریت فناوری با هدف
فراهم آوردن فرصتهای شناسایی و به اشتراکگذاری
تجربیات موفق درزمینۀ توسعه فناوری و تجاریسازی
نوآوریها پرداخت و روند روبهرشد نوآوری در صنعت
را تشریح کرد.

البرز
شهردار کرج:

نوسازی ناوگان اتوبوسرانی کرج ادامه دارد

شهردار کرج گفت :نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اولویت مدیریت شهری است.

علی اصغر کمالی زاده در مراسم بهره برداری از فاز اول نوسازی ناوگان اتوبوسرانی کرج
گفت :نوســازی ناوگان حمل و نقل یکی از اهداف اصلی مدیریت شهری کرج است که
خوشبختانه شاهد بهره برداری از فاز اول آن هستیم.
وی با اشاره به اینکه سالهاست کمک دولت برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی قطع شده،
افزود :تا هشت سال پیش  ،دولت  82.5درصد از اعتبار مورد نیاز برای خرید اتوبوسها
را دولت تقبل می کرد ولی این کمک دولتی در ســال  ۸۹قطع شد و از آن سال به بعد
ناوگان اتوبوسرانی کرج توسعهای نداشت.
وی افزود :در طول این ســالها تعداد زیادی اتوبوس به دلیل فرســوده شدن از محور
خدمترسانی خارج شده و اتوبوس ها از هزار دستگاه به  ۴۰۰دستگاه رسید.
شهردار کرج ،افزود :پیگیری های زیادی طی سال جاری برای خرید اوتوبوس صورت
گرفت و بجز یک شرکت باقی شرکت ها ساخت اتوبوس را انجام نمی دادند.
کمالی زاده با اشاره به سفر خود و اعضای شورای اسالمی شهر کرج به سمنان به منظور
انعقاد تفاهم نامه ای مبنی بر خرید  ۲۰۰دستگاه اتوبوس ،گفت :طبق این تفاهم نامه امروز
موفق به تحویل  ۳۰دستگاه اتوبوس در فاز اول این طرح شدیم.

وی افزود :این تعداد اتوبوس با اعتباری بالغ بر  ۴۵میلیارد تومان با تامین از اعتبارات
شهرداری کرج خریداری و وارد مدار خدمت رسانی به شهر و شهروندان شد.
این مسئول با اشاره به اینکه طبق سرانه و استاندارد ها باید هزار و  ۵۰۰دستگاه اتوبوس
در کرج داشته باشیم ،اظهار کرد :این  ۳۰دستگاه در خطوط پر تردد شهر فعالیت خواهند
کرد تا طبق برنامه ریزی ها بتوانیم به تعداد این ناوگان اضافه کنیم.
کمالی زاده عنوان کرد :با توجه به اینکه کسانی که از اتوبوس استفاده می کنند قشر
محروم هســتند ،هر اقدام برای توسعه و بازسازی اتوبوس ها به جلب رضایت این قشر
کمک می کند.
شهردار کرج در تشریح مزیت اتوبوس های خریداری شده ،عنوان کرد :این اتوبوس ها
با باال ترین کیفیت از بهترین برندها خریداری شده و این قابلیت را دارند که معلولین هم
به راحتی از آن استفاده کنند.
وی در پایان به برنامه سال آینده در خصوص توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی اشاره
کرد و گفت :برنامه ما در سال آینده این است که بتوانیم با  ۳۰۰میلیارد تومان اوراق۲۰۰ ،
دستگاه را به  ۳۰۰دستگاه افزایش دهیم.

مشهد
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد:

نسبت بهاراضی مستعد حاشیهنشینی نباید منفعل باشیم
مشهد -خبرنگارهمدلی :رئیس کمیســیون عمران و شهرسازی شورای شهر
مشــهد گفت :نباید نسبت بهاراضی که مستعد حاشیهنشینی هستند منفعل باشیم،
بلکه باید برنامههایی داشته باشیم که اجازه رشد حاشیهنشینی را ندهد.
محمدهادی مهدینیا در تشریح عملکرد یکساله کمیسیون عمران و شهرسازی
شــورای شهر مشــهد گفت :برای سال  ۹۸نشستهای مشــترکی بین مدیران
شــهرداری و معاونین با اعضای شورا برگزار شــد که قرار بر این شد تا در عرصه
پروژههای عمرانی یک حرکت تهاجمی داشته باشیم و بخشی از پروژههای بزرگ
مقیاس را کلید بزنیم.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد در خصوص انتقال پادگان
ارتش ،بیان کرد :در جلســات متعددی در کمیسیون ماده  ۵که بهصورت مشترک با
مهندســی ارتش برگزار شد ،یکی از تأکیدات مدیریت شهری بود که حتما همزمان
با تصویب طرح انتقال پادگان صورت گیرد .وی متذکر شــد :مسائل امنیتی ارتش و
نیروی انتظامی باید رعایت شود و باز شدن دیوارها و مناطق حوزههای نظامی بهراحتی
امکانپذیر نیست ،بنابراین اگر برنامه زمانبندی با همکاری خودشان صورت گیرد ،زمان
دقیق آن مشخص میشود.

مهدینیا بیان کرد :مدیریت شهری تأکید بر رعایت این نکات را دارد و اعالم آمادگی
میکند که در صورت اعالم تصمیم توسط ارتش ،در حوزه اعتبارات اقداماتی را انجام دهد.
رئیس کمیسیون عمران و شهرســازی شورای شهر مشهد درباره بلندمرتبهسازی
تأکید کرد :طبق ابالغیه طرح جامع شــورای عالی و معماری و شهرسازی ،مقررات و
سند طرح جامع بهاستانداری خراسان رضوی ابالغ شده است .وی اضافه کرد :در بند ۳
تا  ۵سند سه مطلب بیان میشود که یکی از آنها مربوط بهکاربریهای شهری و یکی
از بندها ضوابط بلندمرتبهسازی را مطرح میکند و بهدلیل افزایش حریم شهر مشهد
اداره راه و شهرســازی ملزم بهارسال سند پهنهبندی حریم بهشورای عالی معماری و
شهرسازی شده است.
مهدینیا اظهار کرد :تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته بههمین منظور
شــهرداری را دو مرتبه مورد خطاب قرار دادیم و تأکید کردهایم که هر چه ســریعتر
تعیین تکلیف صورت گیرد .رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد
تأکید کرد :نباید نسبت بهاراضی که مستعد حاشیهنشینی هستند منفعل باشیم ،بلکه
باید برنامههایی داشته باشیم که اجازه رشد حاشیهنشینی را ندهد.
وی در خصوص بلندمرتبهســازی در مشــهد با بیان اینکه کالنشهر مشهد با هر

مشهد
شورای اسالمی شهرمشهد مصوب کرد:

گرانی دوباره با  ۲۳و  ۳۰درصد افزایش قیمت
مشهد -خبرنگارهمدلی :شورای شهر مشهد
بــا  ۳۰درصد افزایش قیمت ،بلیت اتوبوس را ۶۵۰
تومان و با  ۲۳درصــد افزایش ،بلیت مترو را ۸۰۰
تومان تصویب کرد.
یکــی از دســتورکارهای پنجــاه و چهارمیــن
جلســه علنی شورای شــهر مشــهد که در تاالر
شــهر برگزار شــد ،در خصوص بودجه ســازمان
اتوبوســرانی و شــرکت بهرهبرداری قطار شــهری
مشــهد در ســال  ۹۸بود که در طی بررســی این
بودجهها افزایــش قیمت بلیت اتوبــوس به ۶۵۰
تومان و بلیت مترو به  ۸۰۰تومان در ســال اینده
به تصویب رسید.
مجتبــی بهارونــد ،رئیس کمیســیون حمل و
نقل شــورای شــهر مشــهد در خصوص افزایش
قیمت بلیت اتوبــوس عنوان کــرد :الیحه ای که
شــهرداری آورده بود  ۷۵۰تومان بود که ما آن را
صــد تومــان کاهــش دادیــم و بــه  ۶۵۰تومان

رســاندیم .این کاهش برای مــا  ۳۳میلیارد تومان
بار مالی دارد.
وی گفت :این افزایش قیمت حمل و نقل عمومی
در شورا تصویب شده و پس از طی مراحل خود در
فرمانداری و درصــورت تصویب در آنجا احتماال از
اردیبهشت اعمال خواهد شد.
بهارونــد ادامه داد :درحال حاضر ســهم مردم از
مبلغی که برای بلیت پرداخت میکنند ،در بخش
سازمانی  ۲۳درصد و در بخش خصوصی  ۷۵درصد
است.
وحید مبین مقدم ،مدیرعامل شرکت بهرهبرداری
قطار شهری مشهد هم خاطرنشان کرد :برای سال
 ۹۸در نظر گرفتیم  ۵۰میلیون مسافر را با احتساب
کرایه  ۸۰۰تومان جابهجا کنیم.
خلیــلاهلل کاظمــی ،معــاون حمــل و نقــل و
ترافیک شهردار مشــهد بیان کرد :در حال حاضر
پرداختهای قطار شــهری عدد ثابتی است و اگر

فردی فقط بخواهد از یک ایســتگاه به ایســتگاه
بعدی برود با فردی که ایستگاههای بیشتری را طی
میکند یک مبلغ را میپردازند .برای اوایل ســال
آینده الیحهای ر را میفرســتیم براساس مسافت
هزینه پرداخت کنند و همچنین در برخی ساعات
امکان تخفیف بدهیم.
وی ادامه داد :ســرجمع یارانهای که شــهرداری
بابت حمل و نقل مسافر به اتوسرانی می دهد۲۲۴
میلیارد تومان اســت که بخشی سهم خصوصی و
بخشی هم سازمانی میشود .درآمد ما از محل صرفا
فروش بلیت در ســال جاری  ۳۳میلیارد تومان در
بخش دولتی و در بخــش خصوصی  ۱۳۰میلیارد
تومان بوده است.
وی تصریــح کــرد :قیمــت خرید هر دســتگاه
اتوبــوس در اوایل امســال  ۴۵۰میلیــون بود که
درحال حاضر به یک میلیارد و  ۶۰۰میلیون تومان
رسیده است.

رویکردی که دارد تافته جدابافتهای نیســت و کلیت مسائل کالنشهرها مشابه است،
گفت :بر این مبنا بحث استفاده بهینه از زمین که اسم آن را تراکم میگذاریم ،مورد
توجه قرار گرفته است.
مهدینیا تأکید کرد :اقتصاد شهر ومراودات اجتماعی ناگریز بهسمت این اتفاق پیش
میرود ،اما در سایر نقاط دنیا این بلندمرتبهسازی با رویکرد علمی مورد بررسی قرار
گرفته تا مشخص شود در کدام مناطق این اتفاق بیفتد که آسیب کمتری داشته باشد.
رئیس کمیســیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشــهد یادآور شد :براساس
ابالغیهای که در سال  95ارسال شده ،محدودیتهایی در این خصوص در نظر گرفته
شده ،اما باید در کنار کنترل ،هدایت نیز صورت گیرد.
وی با بیان اینکه باید با مشخص کردن ضوابط هر چه زودتر نسخه مفیدی برای شهر
داشته باشــیم ،اظهار کرد :برای تولید هر سانتیمتر خاک کشاورزی  100سال زمان
الزم اســت و رویکرد طرح جامع نیز این بوده که محدوده شهر افزایش پیدا نکرده و
رویکرد توسعه درونزا باشد ،یعنی استفاده بهینه از زمینهای داخل شهر صورت گیرد.
مهدینیا ادامه داد :ســند بلندمرتبهسازی نیز در این جدول قرار میگیرد ،بنابراین
باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شود تا دچار بهمریختگی در شهر نشویم.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شــورای شهر مشهد درباره بیان کرد :طبق
قانون و ماده  ۹۹شــهرداریها متولی حفاظت از حریم شهرداریها بودهاند ،در حال
حاضر مدیریت یکچارچه شــهری نداریم و  10تا  12سازمان درگیر موضوعات حریم
هستند ،بنابراین باید حتما یک سند یکچارچه داشته باشیم.

