
در می��ان وعده ه��ای ری��ز و درش��تی ک��ه نامزده��ای انتخابات 
ریاست جمهوری برای جلب آرای عمومی می دهند، این روزها موضوع 
چند برابر ش��دن یارانه به محل نزاع دو طیف سیاس��ی اصلی کشور 

تبدیل شده است. 
 به گزارش ایرنا، کارشناس��ان اقتصادی و سیاس��تمداران، سردادن 
چنین وعده هایی که تداوم ش��یوه توزیع پول در بین مردم اس��ت را 
مصداق سیاست های پوپولیستی می دانند که اجرای آن به طور حتم 

به معنی برداشت از جیب مردم خواهد بود. 
نگاهی به سابقه عملکرد سیاست های پوپولیستی در حوزه اقتصاد 
در اقصی نقاط جهان بیانگر آن است که اجرای این سیاست ها نه تنها 
هیچ گاه نتایج قابل قبولی برای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصاد 
در پی نداشته بلکه منجر به اتالف منابع شده و در نهایت به افزایش 
نرخ بیکاری، نرخ تورم و دست نیافتن به رشد اقتصادی مورد انتظار را 

به دنبال داشته است. 
نتایج این ش��یوه در کش��ورهایی که به آن دچار بوده اند، به حدی 
مخرب بوده که این موضوع به یکی از اصلی ترین و مهم ترین موانع بر 

سر راه رشد اقتصادی کشورها تبدیل شده است. 
اقتصاددانان بر این باورند که این نوع سیاس��ت گذاری پوپولیستی 
بیش��تر در کش��ورهایی بروز می کند که در آن توزیع درآمد نابرابری 
شدید دارد؛ زیرا این شیوه بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد تاکید دارد 
و در مقابل محدودیت های اقتصادی از جمله ریس��ک ناشی از تورم و 
کسری بودجه، محدودیت های خارجی و واکنش عامالن اقتصادی و 

سیاست های جمعی غیربازاری را نادیده می گیرد. 
تجرب��ه ش��یوه های پوپولیس��تی در دنی��ا نش��ان داده ک��ه ای��ن 
سیاست گذاری ها به طور معمول در نهایت منجر به شکست می شوند 
و زمان��ی که شکس��ت می خورند، همان گروهی که ق��رار بود از این 

سیاست ها سود ببرند، در نهایت متضرر می شوند. 
حتمی بودن این شکست را می توان در اجرای سیاست های شدید 
انبس��اط مالی و اعتباری جس��ت و جو کرد که پوپولیس��ت ها به اجرا 
می گذارند تا به زعم خود به بازسازی اقتصاد و رشد اقتصادی سرعت 
بخشند بی آنکه به گزاره های دیگر از جمله کسری بودجه و تورم ناشی 

از آن توجه الزم را داشته باشند. 
بس��یاری از کارشناس��ان، رویه های اقتصادی اعمال شده در عمر 
دولت های نهم و دهم را نتیجه تبعیت از سیاس��ت های پوپولیس��تی 
در ح��وزه اقتصاد ارزیابی می کنند که نتیجه برجای مانده از آن تورم 
باالی 40 درصد، غفلت از ایجاد اش��تغال برای جوانان، کسری بودجه 
ش��دید و بدهی باالی دولت با وجود کسب باالترین درآمدهای نفتی 

درتاریخ کشور بود. 
اس��حاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمه��وری در باب میراث بر 
ج��ای مانده از دولت قبل چنین می گوید: »بیش از 700 میلیارد دالر 
منابع نفت کشور را بردند و یک دالر در حساب ذخیره ارزی برای ما 
نگذاشتند. کل پول نفت را بردند، خرج کردند و بدهی های سنگینی 
برای دولت به بار آوردند؛ یک دولت به تمام معنا بدهکار تحویل دادند؛ 
بدهی دولت تاکنون 380 هزار میلیارد تومان است؛ البته این رقم به 

جز بدهی هایی است که در بخش های مختلف به جای مانده است.«
امروز و در حالی که اقتصاددانان در اقصی نقاط دنیا توزیع پول در 
بین مردم به ویژه در جوامع توسعه نیافته را غیرعقالنی ترین و در عین 
حال س��هل الوصول ترین راه برای جذب آرای مردمی می دانند، هنوز 
با گذش��ت 11 دوره از برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری در ایران، 
ش��نیدن چنین وعده هایی آن هم برای کش��وری در حال توسعه که 
عمده قشر جوان آن از تحصیالت دانشگاهی برخوردارند، جای سوال 

است. 
شاید علت بیان چنین وعده هایی را بتوان در شرایط کنونی جامعه 
جست و جو کرد؛ نرخ بیکاری 12 درصدی، وجود شکاف درآمدی بین 
فقیر و غنی باوجود تالش دولت یازدهم برای پر کردن بخشی از این 

ش��کاف، توسعه حاشیه نشینی در شهرها در یک دهه اخیر و عقبگرد 
درآمدهای مردم به دوره سال 80 با وجود رشد قیمت ها که به سبب 
سیاس��ت های نادرس��ت اقتصادی در س��ال های 86 تا 92 اجرا شد، 

همگی زمینه را برای بروز حرکت های پوپولیستی آماده می کند. 
نامزدهایی که چنین شعارهایی را دستمایه جذب آرای عمومی قرار 
داده اند، هنوز بیان نکرده اند که قصد دارند منابع مورد نیاز خود را برای 

اجرای این برنامه ها به چه شیوه ای تامین کنند. 
ب��ا این همه مروری به منابع مالی دولت در س��ال 96 که قانون 
بودجه امسال بر پایه آن استوار شده، نشان می دهد که اجرای این 

برنامه ها به سادگی بیان آنها نخواهد بود. 
برای نمونه در بودجه امسال، دولت 480 هزار میلیارد ریال برای 
هدفمندی یارانه ها و با احتس��اب سهم هر فرد 455 هزار ریال در 
نظر گرفته اس��ت؛ اگر دولت یازدهم بخواهد وعده سه برابر کردن 
یارانه ه��ا را اجرایی کند؛ باید ابت��دا مجوز آن را از مجلس بگیرد و 

آنگاه مجلس خواهد پرسیدکه منابع آن چگونه تامین می شود. 
قانون هدفمندی یارانه ها به صراحت گفته است که منابع اجرای 
این قانون باید از محل آزادس��ازی قیمت حامل های انرژی تامین 
ش��ود؛ یعنی اینکه دولت آتی اگر بخواهد ای��ن برنامه را عملیاتی 
کند، ابتدا باید قیمت بنزین، گازوییل، گاز، آب، برق و نظایر آن را 

افزایش دهد تا منابع مورد نیاز آن هم تامین شود. 
به بیان دیگر مردم باید پول بیش��تری به دولت بپردازند تا سهم 

بیشتری هم از یارانه ها نصیب شان شود. 
با این همه، داس��تان هدفمندی به همین سادگی نیست؛ طبق 
قانون همه درآم��د حاصل از آزادس��ازی قیمت ها صرف پرداخت 
یارانه نقدی نمی ش��ود بلک��ه 50 درصد آن بین م��ردم و خانوارها 
تقسیم می شود، 30 درصد باید به تولید برسد و 20 درصد هم سهم 

دولت برای اجرای طرح های عمرانی و هزینه های جاری است. 
علی الریجانی، رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در روزهای اخیر 
که وعده های یارانه ای و کارانه ای نامزدها قوت و ش��دت بیش��تری 
یافت��ه، به صراحت از مخالفت مجلس با این موضوع س��خن رانده 
اس��ت.  الریجانی گفته اس��ت: کس��انی که این ش��عارها را طرح 
می کنند، باید بدانند موضوع یارانه ها از شئونات دولت نیست، بلکه 
از ش��ئونات مجلس اس��ت و مجلس شورای اسالمی با این رفتارها 

مخالف است. 
 »محمدباق��ر نوبخ��ت« رئی��س س��ازمان برنام��ه و بودجه که 
حس��اب و کتاب و دخل و خ��رج دولت در اختیار وی ق��رار دارد نیز 
در این باره معتقد است: اگر یارانه بخواهد 250 هزار تومان باشد، 
تقریبا باید قیمت حامل  های انرژی ش��ش برابر ش��ود که این روی 

اقتصاد ملی اثر می گذارد و پول ملی را خراب می کند. 
وی از نامزدها خواس��ت که به مردم بگویند قرار است منابع این 

یارانه 250 هزار تومانی را از چه جاهایی تامین کنند.
 

آیا قرار اس�ت مردم مالیات بیش�تری بدهند؟ 
یک��ی دیگر از وعده هایی که این روزها زیاد ش��نیده می ش��ود، 
پرداخ��ت کارانه 250 هزار تومانی به بیکاران اس��ت؛ فارغ از اینکه 
این ش��یوه نیز همان تداوم سیاست توزیع پول و راهی برای جذب 
آرای جوانان بیکار تلقی می ش��ود، منب��ع تامین آن نیز قابل تامل 

است. 
نگاهی به عملکرد مالیاتی دولت در س��ال های 94 و 95 نش��ان 
می دهد که در این س��ال ها درآمد مالیاتی دولت از فروش نفت نیز 
پیش��ی گرفته است به شکلی که بخش قابل توجهی از هزینه های 

عمومی دولت از این بخش تامین می شود. 
علیرض��ا عب��داهلل زاده، فارغ التحصیل دانش��گاه ه��اروارد در حوزه 
سیاست گذاری توسعه در این باره به ایرنا می گوید: باید از این دوستان 
پرسیدکه قرار است این پول ها از جیب چه کسی پرداخت شود؛ این 

پول ها حتی دیگر از جیب نفت هم پرداخت نمی شود بلکه از مالیاتی 
است که مردم می پردازند زیرا اکنون وضع درآمد دولت به شکلی است 

که بیشتر از نفت، از مالیات مردم تامین می شود. 
کاه��ش قیمت جهانی نفت از آذر ماه 93 کلید خورد و با اینکه 
در دول��ت قبل به قیمت هر بش��که 100دالر ب��ه فروش می رفت، 
حتی به محدود 25 دالر نیز رس��ید و بودجه دولت را در تنگنای 

شدید قرار داد. 
همین وضعیت س��بب شد تا دولت اتکای خود را از منابع نفتی 
به س��مت منابع مالیاتی س��وق دهد و نتیجه آنکه سال 95 دولت 
با تحقق 97 درصدی درآمدهای مالیاتی توانس��ت همه هزینه های 

خود را از این محل تامین کند. 
عبداهلل زاده می گوید: مردم باید بدانند سیاس��تمدارانی که وعده 
توزی��ع پول را در قالب های مختلف می دهند، در حقیقت از جیب 

مردم برداشت می کنند. 

بودجه کشور کشش پرداخت یارانه بیشتر را ندارد
نگاهی به قانون بودجه 1396 کل کش��ور س��یمای روش��ن تری از 
منابع و مصارف دولت ترسیم می کند زیرا بودجه عمومی دولت حدود 

284.2 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. 
اگر بخواهد یارانه ها س��ه برابر شود، یعنی اینکه دولت باید به اندازه 

بودجه عمومی خود صرف پرداخت یارانه کند. 
از آنجا که در قانون بودجه س��هم درآمدهای نفتی حدود 111هزار 
میلیارد تومان پیش بینی شده است، یعنی اکنون سهم یارانه ها نزدیک 

نیمی از درآمدهای نفتی کشور است. 
اگ��ر بخواهیم درآمد حاص��ل از واگذاری های مالی یا همان فروش 
اوراق مش��ارکت یا اس��ناد خزانه دولت تامین شود نیز محدودیت ها 
وجود دارد، در قانون بودجه امس��ال حدود 19.6 هزار میلیارد تومان 
درآمد از این محل پیش بینی شده است که البته نقدها به آن بسیار 
است، زیرا انتشار این اوراق به معنی استقراض از بودجه آینده کشور 
و ایجاد دیون جدید است. نکته قابل تامل اینکه این اوراق باید در بازه 

زمانی کوتاه مدت و برای مثال یک ساله تسویه شود. 
علی الریجانی در زمان تصویب قانون بودجه 96 در انتقاد از انتشار 
این اوراق گفته بود: اگر همین طور پیش برود، در سال های آینده باید 

ردیف مشخصی برای پرداخت دیون دولت به مردم قرار دهیم. 
ذکر این نکته ضروری است که انتشار و عرضه اوراق مالی دولت در 
سال گذشته، بازار سرمایه و نیز نرخ سود بانکی را تحت تاثیر خود قرار 
داد؛ بانک ها برای جذب س��پرده های مردم و مقاومت در برابر اوراقی 
که س��ود آنها به 25 درصد نیز می رسید، نرخ سود 15 درصدی قانونی 
را دور زد و بازار سرمایه نیز تحت تاثیر این اوراق در سالی که گذشت 

رشد اندکی را رقم زد. 

وعده افزایش یارانه فریبی بیش نیست
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی که از منتقدان شیوه توزیع پول 
بین مردم به جای تشویق به تولید به شمار می رود، در این زمینه به 
ایرنا می گوید: بهترین شیوه حکمرانی دولت ها برای ایجاد رفاه، تشویق 
مردم به تولید و زمینه س��ازی برای آن است تا با ایجاد اشتغال و اخذ 

مالیات از ثروت ایجاد شده، بودجه عمومی دولت ها تامین شود. 
اس��تاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی اظهار داشت: در سال های 
قبل تفکری بر جامعه حاکم بود که بی انضباطی اقتصادی را در کشور 
تش��دید کرد در حالی که اگر از اصول عل��م اقتصاد پیروی می کرد، 

وضعیت امروز جامعه بهتر از این بود. 
وی گفت: وعده هایی چون یارانه چند برابری، دوبرابر کردن درآمد 
کشور در چهار سال، اشتغال زایی چند میلیونی و نظایر آن وعده های 
شیرینی است، اما مردم باید بپرسند این منابع از کجا قرار است تامین 

شود. 

جناب آقای مهدی هژبری
سردبیر محترم مجله ورزش تصویر

 درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش
و برای بازماندگان صبر مسالت می نمایم.

امیر سوری

در باب وعده های نامزدهای ریاست جمهوری 

منبع یارانه: جیب مردم! 
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در کارزار انتخابات، شور شعار فضای کشور را گرفته است. کاندیداها 
و ه��واداران آنها در مورد ایده، دیدگاه ه��ا و برنامه های آینده صحبت 

می کنند. گاه��ی ایده ها بلندپروازانه و برخ��ی مواقع دور از 
ذهن به نظر می رسند. البته که نباید از یاد برد که خاصیت...

چرا کاندیداهای ریاست جمهوری از برنامه های شان نمی گویند
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 هوش هیجانی، کلید
بسیاری از معماهای سازمان

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد 

 اصرار اروپا به برقراری ارتباط
با بانک های ایرانی
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مسائل اقتصادی در مناظره دوم انتخابات ریاست جمهوری باز هم موضوعات سیاسی و فرهنگی را به حاشیه راند

اقتصاد و باز هم اقتصاد
مناظ�ره دوم کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاس�ت جمهوری دیروز با محوریت مسائل فرهنگی و 

سیاسی برگزار شد. 

اما همانطور که پیش بینی می شد همانند مناظره اول 
صحبت های نامزدها بیشتر حول مسائل اقتصادی دور 
می زد و کمتر به پاسخ پرسش های فرهنگی و سیاسی 

پرداخت�ه ش�د. در ادامه مهمترین صحبت های ش�ش 
کاندی�دای دوازدهمین دوره ریاس�ت جمه�وری ارائه 

می شود. 
8

حدود 3میلیارد دالر کاال در فروردین ماه صادر شد

ادامه تراز مثبت تجاری در سال 96

مدیریت تبلیغات
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طبق پیش بینی برنامه بین المللی آب شناس��ی تا س��ال 
2050 بی��ش از یک چهارم مردم زمین با مش��کالت آبی 
مواجه خواهند شد، مگر آنکه اقداماتی نظیر توسعه پایدار 

شهرها اجرایی شود. 
به گزارش ایسنا، در س��پتامبر 2015 سران جهان 17 
ه��دف را برای پایان فقر و تامین رفاه و رش��د برای تمام 
انسان ها رقم زدند که یکی از آنها مدیریت آب بود چراکه 
تنوع زیس��تی و منابع آبی کره زمین تحت فش��ار اس��ت، 
تغییرات زیس��ت محیطی باعث افزایش مشکل آبی جهان 

شده و چالش های بزرگی را رقم می زند. 
ام��روزه حدود 3 میلیارد و 900 میلیون نفر از جمعیت 
کره زمین در شهرها ساکن هستند و تا سال 2050 بیش 
از 2.3 جمعیت کره زمین شهر نشین خواهند شد، توسعه 
منافع ملی پیش ش��رطی برای حل مش��کالت ش��هری 
خواه��د بود، لذا یونس��کو اعالم آمادگی ک��رده تا در این 
زمینه با ایران همکاری داش��ته باش��د و قرار ش��ده برای 
این مس��ئله اطالعات خود را در خصوص منابع سالم آبی 

جهان به اشتراک بگذارد.  

این منابع نیازمند مدیریت پایدار و قاطع هس��تند، زیرا 
جمعیت کره زمین در قرن گذش��ته دو برابر رشد داشته و 
کیفیت پایین آب نیز بر اکوسیستم انسانی تاثیر گذاشته 
به طوری که آلودگی آب یکی از مشکالت این دوران است 
و نف��وذ فاضالب های س��نتی و صنعتی به محیط زیس��ت 
و منابع آبی س��بب خواهد شد مش��کالت عدیده ای برای 

انسان ها ایجاد شود. 
ورود آالینده هایی نظیر نیترات و آمونیاک به رودخانه ها 
خس��ارات جبران ناپذی��ری به محیط زیس��ت و س��المت 
انس��ان ها وارد می کن��د و دولت ها بایس��تی توجه زیادی 
ب��ر تامین آب داش��ته و برای مدیری��ت آن و جمع آوری 

فاضالب و استفاده از پساب اهتمام داشته باشند. 
استفاده از پساب در کش��اورزی می تواند تا حد زیادی 
از مشکالت کم آبی کش��ور بکاهد، ایران در زمینه تصفیه 
فاض��الب تالش ه��ای زیادی ک��رده و از نظ��ر فناوری و 
تکنولوژی از بس��یاری کشورها جلوتر است، اما باتوجه به 
توانمندی های ایران انتظار فعالیت بیشتری در این زمینه 

وجود دارد. 

2050 اوج مشکل بی آبی جهان

معاون شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
با اش��اره به بهره برداری از واحد بنزین س��ازی پاالیشگاه 
نفت بندرعباس، از تولید مس��تمر روزان��ه 3میلیون لیتر 

بنزین از این پاالیشگاه خبر داد. 
ش��اهرخ خسروانی در گفت و گو با ایس��نا، با بیان اینکه 
به واحد بنزین س��ازی پاالیش��گاه نفت بندرعباس حدود 
10 روز گذشته خوراک تزریق شد و این واحد در سرویس 
قرار گرفت، اظهار کرد: واحد بنزین سازی پاالیشگاه نفت 
بندرعباس ش��رایط مطلوب��ی دارد و روزانه 3میلیون لیتر 

بنزین از این پاالیشگاه تولید می شود. 
وی ادام��ه داد: تولید مس��تمر بنزین از این پاالیش��گاه 

ادامه دارد. 

معاون شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
در ادامه با اش��اره به ساخت دو س��کو در اسکله ماهشهر 
گفت: ب��رای برگزاری مناقصه س��اخت بازوهای بارگیری 
س��کوهای پنج و شش اسکله ماهش��هر اقدام شده است. 

این مناقصه بین شرکت های داخلی برگزار می شود. 
خس��روانی تاکید کرد: البته تعداد س��ازندگان بازوهای 
بارگیری در ایران زیاد نیست و مناقصه به صورت محدود 
برگزار می ش��ود.  به گزارش ایسنا، خسروانی پیش از این 
به ایس��نا اعالم کرده بود ظرفیت بارگیری فعلی اس��کله 
ماهشهر با چهار اسکله یک میلیون و 400 هزار تن است 
که با س��اخته شدن اس��کله های پنج و شش به 2میلیون 

تن در ماه می رسد. 

تولید مستمر روزانه 3میلیون لیتر بنزین از پاالیشگاه نفت بندرعباس

یادداشت
نامزدهای اصولگرا و 

امتناع توسعه

پژوهش ه��ای  براس��اس   
»داگالس ن��ورث«، اقتصاددان 
برجس��ته، حرک��ت به س��مت 
اجتماعی  س��ازمان  از  اشکالی 
است که بازده اقتصادی بیشتر، 
خش��ونت کمتر، نتایج سیاسی 
باثبات و رفاه و آس��ایش فردی 
فراوان تر را امکان پذیر می کند. 
 در ای��ن مس��یر »رانت«ها 
نقش��ی ب��س مهم��ی دارن��د 
و توزی��ع آنه��ا بی��ن ائت��الف 
گروه های مسلط باید به گونه ای 
رقم بخورد که »پرهیز از توسل 
به خش��ونت« به نفع بازیگران 
عرصه ق��درت باش��د. در واقع 
طب��ق نظری��ه ن��ورث، جوامع 
درحال توس��عه »خشونت« را 
به عنوان مانع اصلی توس��عه از 

طریق دخل و تصرف نظام...
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بررسی وعده های اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری
وعده های تورم زای کاندیداهای 

ریاست جمهوری

 یک اقتص��اددان می گوید که تحق��ق وعده های یارانه ای 
کاندیداهای ریاس��ت جمهوری، کش��ور را به همان مسیری 
بازمی گرداند که از سال ۸۸ آغاز شد و نتیجه آن وارد شدن 

شوک اقتصادی به کشور و ایجاد تورم بود. 
محمود جامساز در گفت وگو با ایسنا، درباره تفکر پرداخت 
یارانه ه��ای نقدی اظه��ار کرد: به طور کل��ی تفکر پرداخت 
یارانه های نقدی اقشار آس��یب پذیر در راستای جبران تورم 
بوده اس��ت، زیرا تورم، قدرت خرید اقش��ار مردم به خصوص 
حقوق بگی��ران و دس��تمزدبگیران و طبقات آس��یب پذیر را 
کاهش داده و معیش��ت آنان را با مشکالت عدیده ای روبه رو 
می کند و از آنجایی که در ایران نیز در س��ال های گذش��ته 
چنین اتفاقی افتاد، مس��ئوالن امر نی��ز با علم به اینکه عدم 
تامین معیشت خانوار توسط نان آور خانواده تبعات اجتماعی 
ناهنجاری به دنبال خواهد داشت، قانون پرداخت یارانه های 
نق��دی را مصوب کرد. به این ترتیب که از محل مابه التفاوت 
افزای��ش فروش ان��رژی به مقدار ۵۰درص��د یارانه نقدی به 
طبق��ات آس��یب پذیر اختص��اص یابد. ۳۰درص��د در جهت 
جبران هزین��ه انرژی تولید ب��ه کار رود و ۲۰درصد هم در 

اختیار دولت قرار گیرد. 
او افزود: با این حال دولت دهم قانون یارانه ها را در جهت 
اهداف پوپولیس��تی خود به اجرا گذاش��ت و ب��ه همه آحاد 
جامعه مبلغ ۴۵ه��زار و ۵۰۰تومان پرداخت کرد که به این 
ترتیب به جبران تورم ایجاد ش��ده برای طبقات آسیب پذیر 
کمک نکرد، چراکه همه آحاد جامعه مشمول پرداخت یارانه 
شدند و تورم نیز همچنان راه خود را در جهت افزایش پیش 
گرفت. در نتیجه پروژه پرداخت یارانه های نقدی را می توان 
یک پروژه شکس��ت خورده قلمداد کرد که متاس��فانه دولت 
یازدهم هم به پرداخت یارانه های نقدی ادامه داد، گرچه در 
مقطعی تالش کرد بخشی از جامعه مرفه را از پرداخت یارانه 
مستثنی کند، ولی تالشش نتیجه  مطلوبی به دنبال نداشت. 
این اقتصاددان ادامه داد: متاس��فانه به رغم اینکه مس��ئله 
پرداخ��ت یارانه های نقدی از ابتدا مورد انتقاد کارشناس��ان 
اقتصادی ب��ود، اکنون به عنوان یک برگ برنده در دس��تان 
برخی کاندیداهای ریاس��ت جمهوری قرار گرفته اس��ت تا با 
ش��عارهایی مبنی بر افزودن به مبال��غ آن به جمع آوری آرا 
به نفع خ��ود اقدام کنند. البته الزم به ذکر اس��ت پرداخت 
یارانه ه��ای نقدی در هیچ نقطه ای از جه��ان به صورتی که 
در ای��ران عملی ش��د به حوزه اقدام نیامده اس��ت و همواره 
شکلی که در ایران اجرا شد مورد انتقاد محافل کارشناسان 

اقتصادی بود. 
او افزود: معموال بخش کوچکی از جامعه که واقعا مستحق 
دریاف��ت کمک ه��ای رفاهی حکومتی هس��تند، مش��مول 
پرداخت یاران��ه ای به صورت غیرنقدی یا بعضا بهداش��تی و 
در م��وارد مع��دودی به صورت نقدی می ش��وند. با این همه 
در کش��ورهای توس��عه یافته با تالش در جهت سامان سازی 
اقتصادی و ایجاد اش��تغال به تدری��ج یارانه نقدی به عنوان 
ی��ک کاال ح��ذف و حتی در س��ازمان تج��ارت جهانی نیز 

پرداخت هر گونه یارانه ممنوع شده است. 
جامس��از اضافه کرد: در س��ازمان تجارت جهانی پرداخت 
هر نوع یارانه ای ممنوع اعالم ش��ده اس��ت. فقط در هر سه 
سال اول پیوستن کشورها به WTO مدت معدودی امکان 
پرداخ��ت یارانه و تعرفه تعیین ش��ده اس��ت، البته در یکی 
دو م��ورد کش��ورهای عضو WTO  مثل آمریکا و فرانس��ه 
هن��وز یارانه ه��ای کش��اورزی پرداخت می کنن��د که مورد 
اعتراض WTO  و اعضای آن هستند و آن را مخالف اصل 

دولت های کامله الوداد می دانند. 
ای��ن اقتص��اددان همچنین ب��ا تاکید بر اینک��ه پرداخت 
یارانه های نقدی نباید دس��تاویزی برای شعارهای تبلیغاتی 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شود، گفت: تالش آنها 
باید در جهت تقویت تولید و ایجاد اش��تغال هر چه بیشتر و 
به کار گماش��تن افراد بیکار جامعه باش��د. به این ترتیب که 
با افزایش ش��غل و درآمد به تدریج یارانه ها کاهش یابد، اما 
از آنجایی که این فرآیند در کوتاه مدت عملی نیس��ت، الزم 
است دولت جدید به سرعت تعداد کثیری از یارانه بگیران را 
حذف کند بدون آنکه رئیس جهوری بعدی از نارضایتی آنها 

دچار هراس شود. 
او افزود: تعداد فقرایی که نیازمند دریافت یارانه تشخیص 
داده شده اند در ایران معادل ۳۰ میلیون تومان تخمین زده 
شده اند و باید مازاد ۳۰ میلیون تومان از دریافت یارانه حذف 
شود. با این حال در حال حاضر حدود ۴۰هزار میلیارد تومان 
یارانه نقدی ساالنه پرداخت می شود، این در حالی است که 
اگر فقط به ۳۰میلیون نفر یارانه پرداخت ش��ود، فقط حدود 
۱۶ یا ۱۷ هزار میلیارد تومان هزینه به دولت تحمیل خواهد 
ش��د و مابه التفاوت این میزان که رقم قابل توجهی اس��ت، 
می تواند به عنوان یارانه تس��هیالت تولیدی به ش��رکت های 
کوچک و متوس��ط بخش خصوصی پرداخت ش��ود. در حال 
حاضر شرکت های کوچک و متوسط از کمبود نقدینگی رنج 
می برن��د حتی زی��ر ظرفیت خود فعالی��ت می کنند و حتی 
بعضا متوقف هستند. پرداخت تس��هیالت به این بنگاه ها از 
محل منابع در نظر گرفته شده برای یارانه های نقدی که به 
غیر ثروتمندان داده می شود، به رشد اقتصادی و درآمد ملی 
کم��ک خواهد کرد و ای��ن امکان را به دولت می دهد تا پس 
از ۳ یا ۴ س��ال یارانه های نق��دی را حذف کند، چراکه نرخ 
بیکاری کاهش پیدا کرده و معیشت شهروندان توسط خود 

آنها از طریق کار و فعالیت تامین می شود. 
وی تصری��ح ک��رد: عملی ش��دن وعده انتخابات��ی درباره 
پرداخ��ت یارانه ه��ا م��ا را ب��ه س��ال ۱۳۸۸ برمی گرداند و 
مجبوری��م هم��ان فرآیندی را طی کنیم ک��ه منجر به وارد 

شدن شوک اقتصادی به کشور و ایجاد تورم شد. 

در کارزار انتخابات، شور شعار فضای 
کش��ور را گرفت��ه اس��ت. کاندیداها و 
هواداران آنه��ا در مورد ایده، دیدگاه ها 
و برنامه های آین��ده صحبت می کنند. 
گاهی ایده ها بلندپروازانه و برخی مواقع 
دور از ذهن به نظر می رسند. البته که 
نباید از ی��اد برد ک��ه خاصیت فضای 
انتخاباتی همین است. یک بخش بسیار 
تعیین کننده در هر انتخاباتی »صنعت 
تبلیغات« اس��ت که در دهه های اخیر 
میالدی این صنعت، بخش سرگرمی را 
هم به خود افزوده اس��ت. این وضعیت 
تنها منحصر به ایران نیس��ت و تقریباً 
در تمامی انتخابات ه��ای جهان، وجه 
بس��یار مه��م رفتارها به بخ��ش ایجاد 
س��رگرمی عمومی تبدیل می شود، اما 
آنچ��ه این روزها در فض��ای انتخاباتی 
رخ می دهد، قابل تأمل و تحلیل است. 
رویکرد بیش��تر گفته های کاندیداهای 
انتخاب��ات بر محور ابراز نظرها اس��توار 
شده که این نظرها گاهی با شعار درهم 
می آمیزد و در نهایت شمایی از برنامه 
را ارائه نمی دهد. این درحالی است که 
اقتصاد ای��ران و رأی دهن��دگان برای 
قضاوت در م��ورد کارایی یک کاندیدا 
بی��ش از هرچیز به برنامه های آنها نیاز 
دارن��د. آنچه در فرآین��د انتخابات های 
کشورهای غربی هم رخ می دهد ترکیب 
صنعت تبلیغات و برنامه است و نه فقط 
اتکا به بخش سرگرم کنندگی انتخابات. 
از ای��ن جهت امروز بای��د کمی نگران 
ش��د، چراکه ما به درس��تی نمی دانیم 
آین��ده اقتص��اد ایران به دس��ت کدام 
نامزد به کدام سمت می رود. نکته قابل 
تأمل تر به رویکردهای فکری کاندیداها 
مربوط است. سواالتی اساسی در ذهن 
رای دهنده اقتص��ادی وجود دارد که تا 
آنها به درستی روشن نشوند، مسیریابی 
دقیق و علمی صورت نمی گیرد. به طور 
نمون��ه امروز می توان به این س��واالت 

کاربردی اشاره کرد: 
- نظ��ر کاندیداهای محترم در مورد 

بخش خصوصی چیست؟ 
- آیا آنها به این باور رس��یده اند که 
کار اقتصاد ایران باید به بخش خصوصی 
واگ��ذار ش��ود ی��ا همچن��ان در پس 
ش��عارهای گاهی برآم��ده از نگاه چپ 

باقی مانده اند؟ 
- نظر کاندیداهای ریاست جمهوری 
در م��ورد ح��وزه کارآفرین��ی و جایگاه 
آنها چیس��ت؟ آیا ما می توانیم به انتظار 
رئیس جمه��وری باش��یم که جلس��ات 
هفتگی و ماهانه و منظمی با کارآفرینان 
کش��ور برگ��زار می کن��د و ب��ه آنها و 
فعالیت های شان شأن و اعتبار می دهد؟ 

- نظر کاندیداهای ریاست جمهوری 
در مورد خصوصی سازی چیست؟ 

به این لیست س��واالت تخصصی و 
متف��اوت دیگری هم می ت��وان افزود. 
اینکه امروز پاس��خی برای آنها وجود 
ندارد، نگران کننده اس��ت. به خصوص 
اینکه جامعه اقتص��ادی ایران به دقت 
روندهای انتخاباتی را بررس��ی می کند 
و ب��ه زودی باید تصمی��م بگیرد که به 
کدام کاندیدا برای آینده توسعه کشور 
رأی دهد. نباید از نظر دور داش��ت که 
تشخیص درس��ت بر محور برنامه های 
مدون صورت می گیرد. آس��یب جدی 
انتخابات اخیر بر همین اس��اس شکل 
گرفته که کاندیداها نسبت به مکتوب 
ک��ردن دیدگاه ه��ای خ��ود بی عالقه 
شده اند. گفت وگوی شفاهی نمی تواند 
رویکرد درست و دقیقی باشد. حداقل 
مطلوبیت ارائ��ه مکتوب دیدگاه ها این 
اس��ت که رأی دهندگان می توانند با 
تمرکز بیش��تری برنامه ه��ا را مطالعه 
کنند و در آینده براساس این مکتوبات 

از کاندیدای مورد نظر پاسخ بخواهند.
 

نقد یا نفی؟ 
صرف نظر از گرایش های سیاس��ی، 
تمام��ی دولت ها در نظ��ام جمهوری 
اس��المی ب��رای اعطالی کش��ور کار 
می کنن��د. این قاع��ده نه قاب��ل رد و 
نه قاب��ل تکذیب اس��ت. در این میان 
کارنام��ه برخی از دولت ه��ا با نواقصی 
همراه اس��ت. البته ک��ه باید این مورد 
را طبیعی دانست. هیچ دولتی نیست 
که مدعی باشد در تمام حوزه ها موفق 
عمل کرده است. اساساً این واژه »عمل 
موفق« کاماًل نس��بی و برآمده از شیوه 
ارزش گذاری و بررس��ی کارنامه است. 
آنچه ای��ن روزها  )در تمام انتخابات ها 
همین است( رواج یافته، نفی به جای 
نقد و اظهارنظر س��طحی به جای ابراز 

نظر کارشناسی اس��ت. دولت یازدهم 
به طور حتم موفقیت ها و ناکامی هایی 
داش��ته اس��ت. نگاه منصفان��ه به این 
معناست که مثبت و منفی دیده شود 
و از دل نقد، راهبرد بیرون بیاید. نقدی 
که به این راهبردهای اصالحی منتهی 
نش��ود، معنای تخریب و نفی می گیرد 
 و در نهای��ت ب��اری از دوش جامع��ه 
در  اینک��ه  به خص��وص  برنم��ی دارد. 
حوزه های اقتصادی، نقد باید ابعاد فنی 
نیز داش��ته باشد و اتفاقا این ابعاد فنی 

است که می تواند راهگشا باشد. 
در نقد عملکرد دولت مستقر نباید از 
ذهن دور داشت که هدف اصلی کمک 
به توسعه کش��ور بوده و ممکن است 
در اثر فضای سیاست خارجی، وضعیت 
منطقه، توان داخلی و چندین فاکتور 
دیگر، موفقیت ها کم ش��ده باشد ولی 
زمانی که با نگاه نفی به همه وجه کار 
پرداخته می شود، دو اتفاق رخ می دهد. 
در ن��گاه اول، از دل ای��ن ن��وع نفی ها 
جهت گیری های سیاسی بیرون می آید 
اما موضوع مهم این است که باید دقت 
داش��ت که نفی تمامی دس��تاوردها، 
موج��ی از ناامی��دی در کش��ور ایجاد 
می کن��د. صاحب کس��ب و کار و مردم 
عادی امروز حق دارند از خود بپرسند 
اگر دولتی تا ای��ن اندازه ناموفق بوده، 
چه تضمین��ی وج��ود دارد که دولت 
بعدی با هر گرایشی موفق باشد؟ اگر 
همه گذشته نامطلوب است، چرا باید 
آینده خوب باش��د؟ ب��ه همین جهت 
بهتر اس��ت جریان های سیاسی برای 
یک مصلحت عمومی در نوع نقدهای 
خود تجدید نظر کنند. توسعه به ثبات 
نی��از دارد. اگر پیامی ک��ه امروز ما به 
جهان مخابره می کنیم این باش��د که 
گذشته بدی داش��ته ایم، سرمایه گذار 
بین الملل��ی به آینده ای��ن اقتصاد دل 
نمی بندد و سرمایه گذار داخلی هم به 

این فکر می افتد که از اموالش حراست 
کند. به همین جهت نفی همه گذشته، 
نه تنها به هیچ جناحی کمک نمی کند 
ک��ه آینده کش��ور را نیز ب��ه مخاطره 

می اندازد. 

برنامه یا شعار؟ 
نکت��ه دیگر ب��ه رویک��رد اقتصادی 
انتخاب��ات  محت��رم  کاندیداه��ای 
مربوط اس��ت. واضح است که اقتصاد 
دغدغه امروز مردم ش��ده اس��ت. همه 
کارشناسان هم تأیید می کنند که ابراز 
نظرهای کارشناس��ی و گفت وگوهای 
فن��ی از حوصله عم��وم جامعه خارج 
است و مردم انتظار هیجان از رفتارها 
را دارند. اما اینجاست که تفاوت میان 
دیدگاه فنی و غیرفنی روشن می شود. 
امروز کاندیداهای ریاست جمهوری با 
صبوری باید به مخاطبان خود بفهمانند 
که اقتصاد عرصه ش��عار نیست و بهتر 
اس��ت آنها با اتفاقاتی مانند مناظره ها 
مانند یک پدیده سرگرم کننده برخورد 
نکنن��د. در این عرص��ه کاندیداها باید 
برنامه های خود را  برای توسعه کشور 
روشن کنند. البته کاندیداهای انتخابات 
هم باید دقت کنند که میان »برنامه« و  
»هدف« تفاوت است. اینکه امروز گفته 
ش��ود مثاًل قصد یک کاندیدا این است 
که رکود را از بین ببرد، برنامه نیست، 
این هدف است. نیاز امروز این است که 
کاندیداها به این پرس��ش پاسخ دهند 
که چط��ور می خواهند به جنگ رکود 
برون��د؟ آنچه طی هفته های گذش��ته 
به چش��م نیامده، همین برنامه هاست. 
اگ��ر کاندیداها بر مح��ور برنامه پیش 
برون��د، رأی دهندگان ه��م می توانند 
میان کیفی��ت و کارایی آنها و دیگری 
تمییز قائل شوند و در نتیجه به انتخاب 
درست برسند. در چنین فضایی رقابت 
بی��ن برنامه ها ش��کل می گی��رد و نه 

شعارها. 
مطالبات واقعی چیست؟ 

بخ��ش اقتص��ادی ای��ران مطالباتی 
واقع��ی و کارب��ردی دارد و چندان به 
دنبال خط بندی های سیاس��ی نیست. 
مطالبه ام��روز بخش خصوص��ی ایران 
تعیین تکلی��ف ن��رخ ارز، اصالح نظام 
مالیات��ی و تامین اجتماع��ی، ح��ذف 
قوانین و مقررات زائد، مقابله با فس��اد، 
بهب��ود فض��ای کس��ب و کار و در یک 
کالم از میان برداشتن موانع کار است. 
مطالب��ه بخش خصوص��ی ای��ران این 
اس��ت که کاندیداها به طور روشن بیان 
 کنند که ت��ا چه اندازه ب��ه برنامه های 
نجات بخش��ی مانند اقتصاد مقاومتی 
پایبن��د هس��تند و ازآن مهم ت��ر چه 
س��ازوکار و تضمینی ب��رای اجرای آن 
دارند. بخش خصوصی ایران و صاحبان 
کس��ب و کار و نیروهای مولد جامعه به 
ثبات نی��از دارند و بنابرای��ن هر اقدام، 
عمل و گرفتاری که این ثبات را برهم 
بزند، مذموم اس��ت. ثبات، سنگ بنای 
توس��عه اس��ت و ایده و برنامه مصالح 
توسعه به شمار می آید. برهمین اساس 
است که امروز باید به صورت روشن از 
کاندیداهای ریاست جمهوری خواست 
که برنامه های خود را منتش��ر کنند تا 
در معرض قضاوت نخبگان قرار گیرد. 
همچنین آنه��ا می توانند از برنامه های 
خود دف��اع و حت��ی برنامه های رقیب 
را نقد کنند. اگر چنین فضایی ش��کل 
بگیرد، رأی دهندگان هم می توانند به 
تصمیم درست، منطقی و غیراحساسی 
و باندی برسند. نباید از یاد برد که دولت 
بعدی هر طیف و گروهی که باشد، باید 
اقتصاد ایران را به س��مت توسعه پیش 
ببرد. با این ه��دف چرا امروز نیروهای 
صالح و کارآمد گ��روه رقیب را باید به 
چوب نفی نواخت؟ اینها مگر مدیران و 
سرمایه های این کشور نیستند که اگر 
هستند چرا باید آنها را از عرصه خدمت 
دور کرد؟ امروز نیاز کشور این است که 
کاندیداها به صراح��ت بگویند و اعالم 
کنند نظرشان در مورد خصوصی سازی، 
اجرای سیاست های اصل ۴۴ و اقتصاد 

مقاومتی چیست؟ 
اقتص��اد ای��ران ب��ه لط��ف تم��ام 
مجاهدت هایی که تاکنون صورت گرفته، 
سرپا ایس��تاده و در منطقه حرفی برای 
گفتن دارد. از آنها مهم تر اینکه با وجود 
تمام کاس��تی ها، هنوز امید به توسعه و 
تبدیل ش��دن پتانسیل های روی زمین 
مانده به ش��غل و کار وج��ود دارد. اینها 
برکاتی اس��ت که در اقتصاد ایران و این 
س��رزمین وجود دارد. برای بهره برداری 
آنه��ا نیازی ب��ه هیاهو نیس��ت و آنچه 
می خواهی��م و می طلبی��م، حرکت در 

مسیر عقل، علم و عمل است.
منبع: خبرآنالین

چرا کاندیداهای ریاست جمهوری از برنامه های شان نمی گویند

کدام ایده؟ کدام راه؟ 

مهم ترین اتف��اق در بخش تجارت 
خارجی و بازرگانی داخلی در دولت 
یازدهم، مثبت ش��دن ت��راز تجاری 
کش��ور برای نخس��تین ب��ار پس از 
گذش��ت بیش از دو ده��ه بود و این 
بدان معناس��ت که آم��ار صادرات از 
واردات طی این دوره پیشی گرفت. 

به گزارش ایس��نا، درحالی که در 
س��ال های ۱۳۸۶ ت��ا ۱۳۹۱ ب��رای 
مقابله مصنوعی با تورمی که به باالی 
۴۰ درصد رس��یده ب��ود، درآمدهای 
سرشار نفتی صرف واردات گسترده 
انواع اقالم مصرفی  ش��ده و این روند 
قدرت رقابت تولیدکننده های داخلی 
را از بی��ن برده و س��ونامی تعطیلی 
کارگاه ه��ا و کارخانه ها را رقم می زد، 
اکنون در پایان چهارس��الگی دولت 
تم��ام آماره��ای رس��می داخل��ی و 
نهادهای معتب��ر بین المللی از بهبود 
ایران  تجاری  چشمگیر شاخص های 
خب��ر می دهد. در این دوره ایران که 
تا پیش از این به یکی از بزرگ ترین 
بازاره��ای کاالهای بی کیفیت چینی 
تبدیل شده بود به جایگاه قبلی خود 
در صادرات به قاره های اروپا و آفریقا 
نزدیک ش��د و رش��د چند برابری را 

تجربه کرد. 

رونق تجارت خارجی
تدابی��ری  ب��ا  یازده��م  دول��ت 
همچون»تدوی��ن بس��ته حمایت از 
ص��ادرات غیر نفتی« توس��عه روابط 
و مناس��بات تج��اری با کش��ورها و 
انجام مذاکرات  بنگاه های خارج��ی، 
و رایزنی ه��ای گس��ترده برای الحاق 
ب��ه WTO، احی��ای ش��ورای عالی 
ص��ادرات، کاه��ش محدودیت ه��ا و 
ممنوعیت ه��ا در ص��ادرات )نظی��ر 
حذف ع��وارض ب��ر ص��ادرات اقالم 
صنعت��ی(، آزادس��ازی خریدوفروش 

ارز حاص��ل از صادرات ب��ه نرخ آزاد 
ازس��وی سیس��تم بانکی، خرید ارز 
حاصل از صادرات مصنوعات طال به 
نرخ آزاد و اعمال عوارض بر صادرات 
مواد خام و فرآوری نش��ده نس��بت 
ب��ه انجام ماموریت خ��ود اقدام کرد 
و وزارت صنع��ت با اعم��ال عوارض 
بر صادرات مواد خام به س��اماندهی 
امر ص��ادرات غیر نفت��ی پرداخت و 
پس از سال ها خام فروشی سرانجام 
با تعیی��ن عوارض ب��رای ۲۳ ردیف 
کاالیی از خروج محصوالت فرآوری 
نشده که در سال های گذشته ضربه 
جبران ناپذی��ری ب��ر اقتصاد کش��ور 

می زد، جلوگیری به عمل آورد. 

افزایش همکاری های اقتصادی و 
مبادالت تجاری

براس��اس گ��زارش پای��گاه خبری 
کمیس��یون اروپا، مب��ادالت تجاری 
ایران و ۲۸ کش��ور اروپایی در ژانویه 
۲۰۱۷ نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل رشد ۱۷۱درصدی داشته است. 
درحال��ی ک��ه در ژانویه س��ال قبل 
تج��ارت دو طرف ۵۷۲ میلیون یورو 
اعالم شده بود، عالوه بر این واردات 
اتحادیه اروپا از ایران در ژانویه سال 
مذکور نس��بت به مدت مشابه سال 

قبل ۶.۵برابر شده است. 
همچنین واردات اروپا از ایران که 
در ژانویه س��ال ۲۰۱۶ برابر با ۱۲۰ 
میلی��ون یورو گزارش ش��ده بود در 
ژانویه امس��ال به ۷۷۲ میلیون یورو 
افزایش یافت. بر این اس��اس واردات 
اس��پانیا از ای��ران در ژانویه امس��ال 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل 
هفت برابر ش��ده و ب��ه ۱۱۵ میلیون 

یورو رسیده است. 
واردات فرانس��ه نی��ز ب��ا افزایش 
۳۷برابری ب��ه ۱۱۱ میلی��ون یورو، 

واردات یونان ب��ا افزایش ۴۲ برابری 
ب��ه ۱۰۶ میلیون یورو، واردات ایتالیا 
با افزایش ۸.۵برابری به ۲۵۷ میلیون 
ی��ورو و واردات هلن��د با افزایش ۱۷ 

برابری به ۸۳ میلیون یورو رسید. 

کاهش محدودیت ها و 
ممنوعیت ها در صادرات

فهرس��ت کااله��ای صادرات��ی، با 
دستور مستقیم وزیر صنعت، معدن 
و تج��ارت بازنگری و محدودیت ها و 
ممنوعیت ه��ای صادرات��ی از کاالها 
برداش��ته ش��د و حرک��ت در جهت 
و  محدودیت ه��ا  تدریج��ی  ح��ذف 
ممنوعیت های صادراتی انجام گرفت 
ت��ا جایی ک��ه در برنام��ه ۱۰۰ روزه 
اقتصادی دولت، حل مشکالت حوزه 
از »س��اماندهی تعهدات  ص��ادرات، 
ارزی دول��ت« گرفت��ه ت��ا »ح��ذف 
ممنوعیت های صادراتی« در دستور 

کار قرار گرفت. 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت 
در دوره فعالی��ت دولت یازدهم برای 
حمایت از صادرات، اقدام به افزایش 
س��رمایه صندوق ضمان��ت صادرات 
ای��ران به می��زان ۲۰۰ میلیون دالر 
ک��رد و پوش��ش های ضمانت��ی این 
صندوق را به ح��دود ۳میلیارد دالر 

رساند. 
در ادام��ه فعالیت ه��ای اقتصادی، 
بان��ک مرکزی ب��ا توجه ب��ه فراهم 
ش��دن زمینه اجرایی »دستورالعمل 
و ضواب��ط خریدوف��روش ارز به نرخ 
بازار توس��ط شبکه بانکی« از فعاالن 
اقتصادی دعوت کرد به منظور تامین 
ارز م��ورد نی��از خود، ب��ه بانک های 
دارای مج��وز فعالی��ت ارزی مراجعه 
کنند و این دس��تورالعمل به منظور 
انتقال و تمرک��ز فعالیت های تجاری 
در بانک های کش��ور و نیز اس��تفاده 

تج��ارت  در  مت��داول  ابزاره��ای  از 
بین الملل��ی برای پرداخت و تس��ویه 

قراردادهای خارجی صادر شد. 

WTO تالش برای الحاق به
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت 
با تاکید بر اهمیت توس��عه صادرات 
غیرنفت��ی و ت��الش کش��ورها برای 
تجاری،  تسهیل  کردن  متحدالشکل 
آمادگ��ی زیرس��اختی برای توس��عه 
تج��ارت را الزام��ی دانس��ته و قرار 
گرفتن در ش��مار کش��ورهای عضو 
TFA را به عنوان راهی برای تسهیل 

تجارت با دنیا مطرح کرد. 
توافق نامه تس��هیل تجاری با ارائه 
رویه های جدید، زیرساخت های الزم 
برای پیوس��تن به WTO را فراهم 
می کند و اجرای موافقتنامه تسهیل 
تجاری می تواند ۱۲.۵ تا ۱۷.۵ درصد 
هزینه ه��ای مبادل��ه را کاهش دهد 
و نقش موثر و کلی��دی در مدیریت 
گمرکات برای تامین زنجیره امنیت 
فراهم کن��د. این مس��ئله همچنین 
باعث می ش��ود جذب سرمایه گذاری 
خارجی و مش��ارکت تولیدکنندگان 
در زنجی��ره جهانی ارزش تس��هیل 

شود. 

تجارت داخلی
ح��وزه  در  مه��م  اقدام��ات  از 
شناس��نامه دار  واردات،  س��اماندهی 
کردن تجار و وارد کنندگان کاالهای 
مهم مانند الس��تیک، موبایل، باتری 
و پوش��اک در قال��ب نمایندگی های 
رسمی بود که این عملیات همچنان 
ادامه دارد و در آینده نزدیک به طور 

کامل اجرایی می شود. 
برای  سیاس��ت گذاری  همچنی��ن 
تجمیع اتحادیه های همگن و تعامل 
س��ازنده ب��ا تش��کل های غیردولتی 

به وی��ژه اتاق بازرگان��ی، اتاق اصناف 
و ات��اق تع��اون در جه��ت تقوی��ت 
بنگاه ه��ای خصوص��ی و اصن��اف از 
دیگ��ر برنامه ه��ای وزارت صنعت در 
جهت حمایت از بازرگانان داخلی در 
دولت تدبیر و امید بود.  عالوه بر این 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در 
راستای انجام ماموریت های محوله با 
داخلی  محصوالت  توزیع  ساماندهی 
و افزای��ش ذخایر کاالهای اساس��ی 
اوایل  برای ذخیره سازی مطمئن در 
استقرار دولت گام های موثری برای 
تنظی��م ب��ازار برداش��ت. واحدهای 
صنفی ب��ه صن��دوق مکانیزه فروش 
مجهز ش��دند و عملکرد ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال در چندسال اخیر قابل 
توجه بود تا جایی که براساس گفته 
س��خنگوی س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق 
کاال و ارز دول��ت تدبی��ر و امی��د در 
سال ۱۳۹۲ حجم ۲۵۵میلیارد دالر 
قاچ��اق کاال را که محص��ول برخی 
سیاس��ت های ناکارآمد گذش��ته بود 
تحویل گرفته و اکنون حجم قاچاق 

را تا ۵۰درصد کاهش داده است. 
به گ��زارش ایس��نا، در راس��تای 
رس��یدن به رونق تج��ارت داخلی و 
خارجی، اقدامات موث��ر دیگری نیز 
توس��ط دولت یازده��م انجام گرفت 
چنانک��ه ایج��اد انضب��اط در حوزه 
تجارت خارج��ی و گمرکی از جمله 
اطالعاتی  راه اندازی ط��رح س��امانه 
در بخ��ش تج��ارت، انباره��ا، حمل 
و نقل، گم��رکات، بان��ک مرکزی و 
ارتباط این سامانه ها و محدود کردن 
فعالیت قاچاقچیان و نیز به روزرسانی 
و  ب��ازار  ب��ر  نظ��ارت  ش��یوه های 
افزایش س��هم فروش��گاه های بزرگ 
از کل خرده فروش��ی  زنجی��ره ای  و 
به س��هم ۸درص��د برنامه ریزی های 

گسترده به انجام رسید. 

سبقت گرفتن صادرات از واردات بعد از ۲۰سال

بینالملل

خبر خبـر

پرداخت 67۰ میلیارد تومان تسهیالت 
به واحدهای تولیدی البرز در سال 95

رئیس س��ازمان صنع��ت، معدن و تجارت اس��تان البرز 
گفت که در سال ۹۵ بالغ  بر ۶۷۰ میلیارد تومان تسهیالت 

بانکی به واحدهای تولیدی استان البرز پرداخت  شد. 
 به گزارش ایرنا، ایرج موفق روز پنجش��نبه در بیست و 
یکمین نشس��ت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید البرز 
که در شهرس��تان س��اوجبالغ برگزار ش��د، با بیان اینکه 
ای��ن واحد تولیدی ب��ه تامین منابع مالی برای پیش��برد 
فعالیت ه��ای خود نی��از دارد که تاکنون بان��ک نیمی از 
تسهیالت مصوب را پرداخت کرده است، افزود: تسهیالت 
مص��وب ش��ده براس��اس کارشناس��ی های انجام گرفته و 

ظرفیت واحدهای تولیدی به بانک ها اعالم  شده است. 
وی ب��ا اع��الم اینکه این س��تاد در راس��تای رفع موانع 
موجود بر مس��یر تولیدکنندگان اقدامات ش��ایان توجهی 
را در س��طح استان اجرایی کرده است، تصریح کرد: بدون 
شک رفع مشکالت یادشده بستر ایجاد اشتغال در جامعه 

را بیش  از پیش میسر می سازد. 
موف��ق با تاکید بر اینکه درصدد هس��تیم از ۱۰۰درصد 
توان خود برای تحقق سیاست های کالن اقتصاد مقاومتی 
و پیام سال مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی، 
تولید و اش��تغال اس��تفاده کنیم، گفت: ای��ن مهم با رفع 

موانع تولید با سرعت باالتری امکان پذیر می شود. 
وی با بی��ان اینکه امروز بازدید از چهار واحد صنعتی و 
تولیدی مستقر در س��اوجبالغ به منظور بررسی مشکالت 
و موان��ع صورت گرفت، اظهار کرد: بررس��ی مش��کالت و 
مباحثی نظیر ارائه تسهیالت بانکی به شرکت تولید الیاف 

مصنوعی ازجمله اقداماتی بود که انجام گرفت. 
اعضای کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید استان البرز 
در س��اوجبالغ از چهار واحد صنعتی الیاف پارس، گوشت 
آریا زمین، ریس��ندگی آذر آران تهران و غنچه پرور بازدید 

و به بررسی مشکالت این واحد های صنعتی پرداختند. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منابع انسانی 
استانداری البرز نیز در نشست خود با صاحبان این صنایع  
و اعضای کارگروه نس��بت به روند اعطای تسهیالت بانکی 

به واحدهای تولیدی استان انتقاد کرد. 
عب��اداهلل کام��کار اظهار کرد: مس��اعدت ب��ه واحدهای 
تولیدی استان که از ظرفیت خوبی برخوردار بوده و بستر 
الزم در این خصوص را دارند، بس��یار مهم و حائز اهمیت 

است. 
وی با ابراز گالیه مندی نسبت به روند اعطای تسهیالت 
توسط بانک به واحدهای تولیدی، افزود: در حالی مبالغی 
نظیر ۳میلیارد تومان برای برخی واحدهایی که از ظرفیت 
تولید باالیی برخوردارند، تصویب می شود که بانک نسبت 

به پرداخت این مبلغ مشکل و موانعی را ایجاد می کند. 
وی از مدیران کل خواس��ت جانشین خود را به این کار 
گ��روه اعزام کنند. اگر هم چنین کاری می کنند باید حق 

تصمیم گیری داشته باشند. 
کامکار بررسی مشکالتی چون سرمایه در گردش، تغییر 
کاربری و ... را از مباحث این کارگروه برشمرد و افزود: در 
این جلسه تعهدات واحدهای تولیدی مشخص و تعهدات 
دس��تگاه های اجرایی نس��بت به رفع مش��کل براس��اس 

مصوبات اعالم شد. 

مدیرکل فناوری اطالعات بانک مرکزی:
اتصال بانکی ایران و روسیه در چند 

ماه آینده نهایی می شود
مدی��رکل فناوری اطالع��ات بانک مرک��زی اعالم کرد: 
رایزن��ی درباره اتصال ش��بکه بانکی ایران و روس��یه برای 
اس��تفاده از ظرفیت کارت های بانکی در دو کشور تا چند 

ماه آینده نهایی می شود.
ناص��ر حکیم��ی روز پنجش��نبه در گفت و گو ب��ا ایرنا، 
درباره فرجام رایزنی های ای��ران برای اتصال به نظام های 
بین المللی اظهار کرد: برقراری این اتصال ها با کشورهایی 
که از ش��بکه ملی پرداخت برخوردارند، اولویت و سهولت 

بیشتری دارد.
وی با بیان اینکه روس��یه همچون ایران از یک ش��بکه 
ملی اطالعات پرداخت برخوردار است، ابراز امیدواری کرد 
که اتصال بانک های ایران و روس��یه ظرف چند ماه آینده 

نهایی شود.
حکیم��ی از ژاپن به عنوان دیگر کش��وری یاد کرد که 
رایزنی ها ب��رای اتصال بانک های ایران ب��ه آن در مراحل 

پایانی قرار داد.
مدیرکل فناوری اطالعات بانک مرکزی گفت: اقدام های 
فن��ی برای ایجاد این اتصال به پایان رس��یده و تنها امور 

مربوط به انعقاد قرارداد با ژاپن باقی مانده است.
حکیمی درباره اتصال ش��بکه بانکی ایران به جمهوری 
آذربایج��ان و ع��راق ب��رای ارائ��ه خدمات بانک��ی برای 
گردشگران این کشورها اظهار کرد: پیگیری اتصال به این 
کش��ورها به دلیل آنکه جمهوری آذربایجان و عراق فاقد 

شبکه ملی پرداخت هستند، به کندی پیش می رود.
وی همچنی��ن به رایزنی های بان��ک مرکزی با چینی ها 
برای اس��تفاده از ظرفیت کارت های بین المللی اشاره کرد 
و گفت: گفت و گو با طرف های چینی با توجه به اینکه این 
کش��ور نیز دارای شبکه ملی پرداخت است، در دستورکار 

قرار دارد.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی از ابتدای س��ال گذشته و 
ب��ه دنبال اجرای برجام و اتصال مجدد بانک های ایرانی با 
جهان، مذاکره با شرکت های بین المللی پرداخت از جمله 

شرکت هایی در ژاپن و چین را کلید زد.
ب��ا توج��ه به اینک��ه محدودیت ه��ای ای��ران در زمینه 
اس��تفاده از کارت ه��ای اعتب��اری بین الملل��ی نظیر ویزا 
کارت و مس��ترکارت ب��ه تحریم های اولی��ه آمریکا علیه 
ای��ران بازمی گ��ردد، بانک مرکزی در نظ��ر دارد از طریق 
توسعه مراودات بانکی با کش��ورهای منطقه و استفاده از 
پیمان ه��ای منطقه ای این محدودیت را برای مش��تریان 

ایرانی برطرف کند.
پیش��تر داود محمدبیگی، مدی��رکل نظام های پرداخت 
بان��ک مرک��زی در گفت وگ��و با ایرن��ا گفته ب��ود: برخی 
ش��رکت های بین الملل��ی پرداخت، آمریکایی هس��تند یا 
س��هامدار عمده آمریکایی دارن��د که به خاطر تحریم های 

اولیه امکان همکاری با آنها وجود دارد.
وی ایج��اد اتص��االت منطقه ای ب��ه جای اس��تفاده از 
ش��رکت های بین المللی را یک��ی از رویکردهای موردنظر 
بان��ک مرک��زی عنوان ک��رد و اف��زود: می توان ب��ا ایجاد 
اتصال ه��ای منطق��ه ای از جمله خاورمیانه و کش��ورهای 

منطقه این اتصال ها را پیگیری و اجرایی کرد.

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irاقتصاد امروز  شنبه۲
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نامزدهای اصولگرا و امتناع توسعه

مسئله اول »توسعه« در کشورهای با دسترسی محدود
 براس��اس پژوهش های »داگالس نورث«، اقتصاددان 
برجسته، حرکت به س��مت اشکالی از سازمان اجتماعی 
اس��ت که بازده اقتصادی بیشتر، خش��ونت کمتر، نتایج 
سیاس��ی باثب��ات و رفاه و آس��ایش ف��ردی فراوان تر را 

امکان پذیر می کند. 
 در این مس��یر »رانت«ها نقش��ی بس مهمی دارند و 
توزی��ع آنها بین ائتالف گروه های مس��لط باید به گونه ای 
رق��م بخورد که »پرهیز از توس��ل به خش��ونت« به نفع 
بازیگران عرصه قدرت باش��د. در واقع طبق نظریه نورث، 
جوامع درحال توسعه »خشونت« را به عنوان مانع اصلی 
توس��عه از طریق دخل و تصرف نظام سیاس��ی در منافع 
اقتصادی برای خلق رانت، مهار می کنند. در این مس��یر 
البت��ه چنانکه ن��ورث عنوان می کند بای��د تالش کرد تا 
رانت های غیرمولد به مولد که غایت اجتماعی سودمندی 
دارند، تبدیل شوند و با توسعه مناسبات نهادی محدوده 
دامن��ه روابط��ی ک��ه در آنه��ا حاکمیت قان��ون به طور 

موثرتری حفظ شده است، افزایش یابد.
 در چارچ��وب نظریه فوق آنچه در صورت ریش��ه کن 
نک��ردن رانت جایگزین واقعیت موجود خواهد ش��د »نه 
یک اقتصاد مبتنی بر بازار رقابتی، بلکه جامعه ای گرفتار 

در بی نظمی و خشونت است.«
کش��ورمان امروز در شرایطی به س��ر می برد که بدون 
»اجماع سیاس��ی« امر »توس��عه« بعید و دور می نماید، 
چنانک��ه حل بح��ران اش��تغال و ایجاد ی��ک میلیون و 
400هزار ش��غل بدون بهبود فضای کس��ب وکار، اصالح 
نظام بانکی، سرمایه گذاری خارجی و... امکان پذیر نیست. 
از س��وی دیگ��ر حل پرونده هس��ته ای و برجام و گذر از 
رکود عمیق و تورم دورقمی و نیز بحران ارزی و انس��داد 
مالی و نظایر آن طی چهارسال دولت یازدهم را می توان 
ثمره اجماعی دانس��ت که ائت��الف گروه ها و جریان های 
سیاس��ی بدان دس��ت یافتند و از خشونت پرهیز کرده و 
حذف رقیب را به ضرر منافع خود یافتند. متاس��فانه اما 
اکنون ش��اهدیم فضای سیاسی کش��ور با رفتار و گفتار 
نامزده��ای اصولگرا به س��مت و س��ویی حرکت می کند 
که امر »توسعه« کش��ور در ذیل منافع فردی و گروهی 
و جناح��ی قرار گرفته و اجماع و حرکت همبس��ته ملی 
در آینده سیاس��ی کشور به امری دشوار تبدیل می شود. 
نامزدهای��ی که با تقس��یم بندی جامعه به دو بخش فقیر 
و غنی )4و 96درصد( و یکس��ره س��یاه و تاریک نش��ان 
دادن عملکرد دولت مس��تقر با وجود آمار و ارقام معتبر 
س��عی در بر ه��م زدن ب��ازی دارند. این افراد به س��هم 
خود در عرصه قدرت اقتصادی و سیاس��ی متناس��ب با 
پایگاه اجتماعی ش��ان قانع نب��وده و کل قدرت را مطالبه 
می کنند. این رفتار همان طوری  که ذکر ش��د در ضدیت 
ب��ا منافع ملی همچنین در تضاد ب��ا جایگاه »انتخابات« 
در کش��ورهای موفق درحال توسعه است. چنانکه نورث 
معتقد است »انتخابات ها می تواند این احتمال را افزایش 
دهد که تعدیل قدرت در میان کس��انی که دسترسی به 
اعمال خش��ونت دارند به صورت صلح آمیز صورت گیرد و 
در نتیجه با تثبیت نظام دسترس��ی محدود از سقوط به 

چرخه های تصاعدی خشونت جلوگیری شود.«
بازتاب چنین رفتار غیرمسئوالنه ای از سوی نامزدهای 
اصولگرا در جامعه، س��رخوردگی مردم برای ش��رکت در 
انتخابات و بی معنا دانس��تن امر رأی دادن است؛ بازتابی 
که ش��اید مورد خواس��ت این جریان باش��د تا در فضای 

کم رونق انتخاباتی، برنده این رقابت باشند. 
اما با یکس��ویه ش��دن قدرت و ح��ذف رقی��ب و رقابت و 
رای دهندگان، بی نظمی و خش��ونت و امتناع توس��عه حاصل 
خواهد شد که چه بد حاصلی!               منبع: اقتصاد آنالین

معاون شرکت توانیر: 
قیمت برق امسال افزایش پیدا نمی کند

معاون مدیر مصرف ش��رکت توانیر گفت قیمت برق در 
س��ال جاری هیچ گونه افزایش��ی نخواهد داش��ت. علیرضا 
احمدی یزدی بعدازظهر پنجش��نبه در حاش��یه همایش 
مدیریت مصرف برق در صنای��ع در قزوین در گفت و گو با 
ایرن��ا افزود: از همه هموطن��ان می خواهیم تا همچنان به 
مدیریت مصرف برق توجه ویژه داشته باشند.  وی با بیان 
اینکه امس��ال پیش بینی شده تابستان گرم تری نسبت به 
س��ال قبل داشته باش��یم، در ادامه از مردم خواست تا در 
مص��رف برق صرفه جویی کنند تا مش��کلی در تامین برق 
برای شهروندان و همچنین مراکز تجاری و تولیدی کشور 
بوجود نیاید. این مسئول با بیان اینکه یک سوم برق کشور 
را مراکز صنعتی مصرف می کنند، اظهار کرد: برای بهره وری 
مص��رف در ای��ن مکان ها برنامه ریزی ه��ای زیادی صورت 
گرفت��ه که از جمله آنها اختصاص مش��وق ها و تخفیف ها 
است. معاون مدیریت مصرف شرکت توانیر همچنین گفت: 
در سال گذشته از 3 هزار مگاوات برق صرفه جویی شده در 
کش��ور، سهم واحدهای تولیدی و مراکز صنعتی یک هزار 
و 500 مگاوات بود که امیدواریم در س��ال جاری این رقم 
افزایش پیدا کند.  وی در خصوص مشکالت قطعی برق در 
خوزستان براثر ریزگردها نیز گفت: مشکالت بوجود آمده 
در این خصوص به دلیل وجود وزش گرد و خاک و ریزگردها 
بود و در ای��ن رابطه 120 گروه تعمیراتی از نقاط مختلف 
کش��ور به این استان اعزام و مشکل بوجود آمده را مرتفع 

ساختند. 
این مس��ئول در پایان اظه��ار کرد: با تمهیدات در نظر 
گرفته ش��ده از س��وی دولت، تالش می شود تا با کاهش 
معض��ل ریزگردها دیگر ش��اهد خاموش��ی های برق در 

خوزستان بر اثر شرایط جوی نباشیم. 

نویسنده: حسین حقگو
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تراز تجارت خارجی کشورمان در 
نخس��تین ماه از س��ال  جاری مثبت 
ب��وده و در مجم��وع 3۷5 میلی��ون 
دالر ارزش ص��ادرات غیرنفتی ایران 
بی��ش از مجم��وع ارزش واردات به 

کشورمان بوده است. 
به گزارش اقتصاد آنالین، صادرات 
فروردین م��اه  در  ای��ران  غیرنفت��ی 
امس��ال به 2 میلیارد و ۷23 میلیون 
دالر رس��ید. همچنین واردات ایران 
در فروردین ماه امس��ال به 2میلیارد 

و34۸ میلیون دالر رسید. 
در م��دت یادش��ده وزن کاالهای 
ب��ه  مجم��وع  در  ای��ران  واردات��ی 
2میلی��ون و 91 هزار تن رس��ید در 

 حال��ی که در این م��دت ۸میلیون و
62 هزارتن انواع کاال صادر شد. 

اقالم عمده صادراتی
اقالم عمده صادراتی کشورمان در 
مدت یادش��ده نیز به ترتیب شامل 
میعانات گازی به ارزش 493میلیون 
دالر،  132میلی��ون  متان��ول  دالر، 
ارزش  ب��ه  ش��ده  مای��ع  پروپ��ان 
گرید  پلی اتیلن  دالر،  103میلی��ون 
فیل��م ب��ا 9۸میلی��ون دالر، آهن و 
فوالد غیرممزوج با 9۷میلیون دالر، 
گازه��ای نفت��ی و هیدروکربورهای 
دالر،  96میلی��ون  ش��کل  گازی 
روغن های سبک و فرآورده ها به جز 

بنزین 91میلی��ون دالر، بوتان مایع 
ش��ده با 63میلی��ون دالر، پلی اتیلن 
گری��د تزریقی ب��ا 63میلیون دالر و 
قیر نفت ب��ا 54میلی��ون دالر بوده 

است. 

اقالم عمده وارداتی
اقالم عمده وارداتی در فروردین ماه 
امس��ال به ترتیب شامل ذرت دامی 
ب��ه ارزش 144میلی��ون دالر، برنج 
ب��ا ۷4میلی��ون دالر، وس��ایل نقلیه 
موتوری با حجم س��یلندر 1500 تا 
2000 سی سی به ارزش 64میلیون 
دالر و کنجاله س��ویا ب��ا 5۷میلیون 

دالر بوده است. 

میزان واردات به تفکیک 
گروه های کاالیی

براساس بررسی های به عمل آمده 
در فروردین ماه از بین کاالهای وارد 
ش��ده به کش��ور بی��ش از 6۷ و 14 
صدم درصد از ارزش کل به گروه های 
کاالیی واس��طه ای اختصاص داشته 
اس��ت. کاالهای مصرفی با 1۷ و 46 
صدم درص��د از ارزش در رتب��ه دوم 
و کاالهای س��رمایه ای ب��ا 15 و 40 
صدم درصد در رتبه سوم قرار دارند. 

عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی
عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی 
در فروردین ماه س��ال جاری به ترتیب 

ش��امل چین ب��ه ارزش 615 میلیون 
دالر، امارات متحده عربی 49۷ میلیون 
دالر، عراق با 3۸۸میلیون دالر، هند با 
24۸ میلی��ون دالر و جمهوری کره با 

153 میلیون دالر بوده است. 

کشورهای عمده صادرکننده کاال 
به ایران

کشورهای عمده صادرکننده کاال به 
ایران در فروردین ماه به ترتیب شامل 
کشورهای چین با 4۸5 میلیون دالر، 
امارات متحده عرب��ی با 402 میلیون 
دالر، ترکی��ه ب��ا 1۸0میلی��ون دالر، 
جمهوری ک��ره با 143 میلیون دالر و 

هند با 131 میلیون دالر  بوده است. 

مع��اون وزی��ر صنع��ت، معدن و 
تجارت با بیان اینکه رسانه ها به ویژه 
صداوس��یما بای��د بی��ش از پیش از 
بومی حمایت کنند،  تولید کنندگان 
گف��ت: به بی��ش از 24 ه��زار واحد 
کشاورزی و صنعتی کشور تسهیالت 

حمایتی پرداخت شده است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، س��یدمحمود 
نواب��ی در چهارمی��ن کنگره تجلیل 
از حامیان حق��وق مصرف کنندگان 
اس��تان یزد، با بیان اینک��ه یکی از 
ش��عارهای مح��وری م��ا حق الناس 
اس��ت، اظهار کرد: حمایت از حقوق 
مصرف کنن��ده یک��ی از اولویت های 

اصلی اجرایی دولت است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه کاهش نرخ 
تورم از جمله شاخص ترین اقدامات 
انجام ش��ده در دولت یازدهم است، 
گف��ت: در ح��وزه رعای��ت حق��وق 
مصرف کنندگان، محور کار مشتری 

محوری است. 
مع��اون وزیر صنع��ت در ادامه با 
اش��اره به ض��رورت اج��رای تئوری 
نظ��ارت بر ب��ازار، اف��زود: از دیرباز 
تاکنون تئ��وری عدم نظارت بر بازار 
از جمل��ه سیاس��ت های م��ردود در 
راس��تای توس��عه اقتصادی کش��ور 

است. 
نوابی در بخش دیگری از سخنان 
خود ب��ا بی��ان اینک��ه آزادس��ازی 
قیمت ه��ا ب��ا رهاس��ازی قیمت ه��ا 
متفاوت اس��ت، تصریح کرد: مبارزه 
همه جانبه با قاچاق کاال و ارز نقش 
مهم��ی در متعادل ک��ردن قیمت ها 

ایفا می کند. 
این مقام مسئول با اشاره به رشد 
اس��تان یزد در حوزه افزایش ریالی، 
خاطرنش��ان ک��رد: تولید کنن��دگان 
باید با ارتقای س��طح کمی و کیفی 
تولیدات بومی نس��بت ب��ه افزایش 

تقاضا اقدام کنند. 
در  اعتمادس��ازی  ادام��ه  در  وی 
مورد برنده��ای داخل��ی را از دیگر 
رس��الت های تولید کنن��دگان بومی 
دانس��ت و بی��ان کرد: پ��س گرفتن 
ب��ا ه��دف  فروخت��ه ش��ده  کاالی 
تضمین س��ازی تولیدات بومی نقش 
تولیدات  اعتمادس��ازی  در  مهم��ی 

بومی ایفا می کند. 
از  حمای��ت  س��ازمان  رئی��س 
مصرف کنن��دگان و تولید کنن��دگان 
کش��ور درج قیم��ت کاال و خدمات 
به نح��وی که برای مش��تریان قابل 
مشاهده باشد را ضروری عنوان کرد 
و ادام��ه داد:  ارائه فاکت��ور و ایجاد 
مش��تریان  برای  ارزیابی  زمینه های 

حق مصرف کنندگان است. 
مع��اون وزی��ر صنع��ت در بخش 
دیگری از سخنان خود به کارگیری 
راستای  در  نامحس��وس  بازرس��ین 

کنترل عملکرد تنظیم بازار از جمله 
اقدام��ات انجام ش��ده در س��ازمان 
از حق��وق مصرف کنندگان  حمایت 
است، گفت: در استان یزد 35 هزار 
بازرس نامحس��وس در حوزه نظارت 
ب��ر رعایت حق��وق مصرف کنندگان 

فعالیت می کنند. 
از  رس��انه ها  حمای��ت  نواب��ی 
تولیدکنن��دگان بوم��ی را ض��روری 
س��یمای  ک��رد:  بی��ان  و  دانس��ت 
بای��د  ای��ران  اس��المی  جمه��وری 
بیش از پیش نس��بت به حمایت از 

تولید کنندگان بومی اقدام کند. 
وی راه اندازی انجمن های حمایت 
از حق��وق مصرف کنن��دگان را یکی 
دیگر از اقدامات انجام شده در دستور 
کار وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
دانس��ت و بیان کرد: امیدوارم روزی 
ای��ن انجمن ها به جایی برس��ند که 
مسئوالن دولتی را بازخواست کنند.  

این مقام مس��ئول با اشاره به اجرای 
ط��رح رونق تولید ب��ا هدف حمایت 
از واحدهای��ی که قصد برگش��ت به 
 مدار تولید داشتند، خاطرنشان کرد: 
24ه��زار و 3۸۷واح��د ب��ا 16 هزار 
میلیارد تومان تس��هیالت ارائه شده 

است. 
معاون وزی��ر تاکید کرد: در حوزه 
کشاورزی به بیش از 12 هزار واحد 
و در ح��وزه صنعت بیش از 11 هزار 
واحد تس��هیالت حمایتی ارائه شده 

است. 
وی در ادامه با بیان اینکه اس��تان 
یزد نخستین استانی در کشور است 
که معاونت نظارت و بازرسی در آن 
ایجاد ش��ده، اظهار کرد: گشت های 
مشترک س��ازمان صنعت، معدن و 
تج��ارت از جمله اقدام��ات موثر در 
از حق��وق مصرف کنندگان  حمایت 

است. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد

پرداخت تسهیالت حمایتی به ۲۴ هزار واحد کشاورزی و صنعتی

حدود 3میلیارد دالر کاال در فروردین ماه صادر شد

ادامه تراز مثبت تجاری در سال ۹۶

در حالی که یکی از مش��کالت امروز 
ب��ازار کار، جمعیت انباش��ته بی��کار از 
سال های گذشته است، از دو سال آینده 
به تدریج متولدین دهه ۸0 هم وارد بازار 
کار می شوند. به گزارش مهر، عدم اتخاذ 
سیاس��ت های درست اش��تغال زایی در 
بیش از یک دهه اخیر، منجر به انباشت 
نیروی متقاضی کار در کش��ور ش��ده تا 
امروز، جمعیت بیکار کش��ور با احتساب 
نی��روی کار معطل مانده از س��ال های 
گذشته بالغ بر3 میلیون و 200هزار نفر 
شود. اما ارتباط مس��تقیم تعداد شاغل 
و بی��کار در هر جامع��ه ای، با دموگرافی 
)جمعیت شناس��ی( غیرقابل انکار است؛ 
در عین حال برخی کارشناسان معتقدند 
ک��ه در حال حاضر، تع��داد ورودی های 
جدی��د نیروی کار برای اش��تغال، نصف 
تع��داد ورودی به بازار کار در 10 س��ال 
گذشته اس��ت، بنابراین مهم ترین عامل 
بحران بیکاری در حال حاضر، ریشه در 
دموگرافی دارد که ناشی از افزایش شدید 
جمعیت در دهه های 60 تا ۷0 است. در 
مقاب��ل دولت های مختلف نتوانس��تند 
متناسب با این جمعیت ورودی به بازار 

کار، فرصت شغلی ایجاد کنند. 
متولدی��ن دهه 60 تقریبا از اواس��ط 
ده��ه ۷0 و متولدین دهه ۷0 نیز تقریبا 
از اواس��ط دهه ۸0 به تدری��ج وارد بازار 
کار ش��دند که به دلیل عدم پاسخگویی 

بازار کار به این جمعیت متقاضی شغل، 
»بی��کاری« امروز به یک بح��ران برای 
اقتصاد تبدیل ش��ده است. این جمعیت 
به مرور زمان به س��ن 30 سال رسیدند 
که آمار رسمی کشور هم نشان می دهد 
امروز حدود 960 ه��زار نفر از جمعیت 
3میلیون و 203 هزار نفری بیکار کشور 
در گروه سنی 24 تا 29 سال قرار دارند. 
در حالی امروز یکی از مش��کالت بروز 
»بحران« بیکاری، عدم اش��تغال به کار 
جمعیت متقاضی شغل در موعد مقرر از 
سال های گذش��ته و به تبع آن، انباشت 
نیروی بیکار است که متولدین نخستین 
س��ال از دهه ۸0، در حال حاضر تقریبا 
به س��ن 16 سال رسیده اند و اگر مبنای 
س��ن ورود به بازار کار را 1۸ سال فرض 
کنیم، از س��ال 139۸ که دوره فعالیت 

دولت دوازدهم اس��ت، ب��ازار کار تقریبا 
با موج جدیدی از تقاضا برای اش��تغال 
متولدی��ن دهه ۸0 مواجه خواهد ش��د. 
البته تع��دادی از این افراد ب��رای ادامه 
تحصیل وارد دانشگاه می شوند که برای 
اشتغال این افراد پس از فارغ التحصیلی 

نیز از هم اکنون باید چاره اندیشی شود. 
پیش بین��ی  ای��ن،  ب��ر  ع��الوه 
آین��ده،  س��ال  پن��ج  ت��ا   می ش��ود 
5 میلی��ون فارغ التحصیل دانش��گاهی 
وارد بازار کار  ش��وند که ع��الوه بر این، 
ح��دود یک میلی��ون نفر ج��وان بدون 
داشتن تحصیالت دانشگاهی هم به این 
جمعیت متقاضی ش��غل اضافه خواهد 
ش��د.  آنچه مسلم است، دولت دوازدهم 
با موج جدیدی از تقاضای اشتغال مواجه 
خواهد ش��د که اگر طرح ه��ا و اقدامات 

ویژه  ب��رای اش��تغال در ای��ن دولت، از 
سوی رئیس جمهور منتخب برنامه ریزی 
نش��ود، فاز جدید بحران بیکاری در راه 
خواهد بود که البته در مقابل در صورت 
اتخ��اذ تمهیدات ویژه، امکان پاس��خ به 
نیروی کار جدید وجود دارد مشروط بر 
اینکه طرح ه��ای کوتاه مدت و بلند مدت 
برای اش��تغال زایی تدوین ش��ود. آنچه 
خروج��ی فعالیت ه��ای دولت های نهم، 
ده��م و یازدهم در حوزه سیاس��ت های 
اش��تغال زایی بود، حاکی از آن است که 
در دولت نهم به طور متوس��ط س��االنه 
416 هزار و 4۷1 ش��غل ایجاد ش��د اما 
ای��ن می��زان در دولت دهم به س��االنه 
حدود 12۸ هزار نفر رسید که آمار بسیار 
ناچیزی برای اشتغال زایی تلقی می شود. 

همچنین در دولت یازدهم با احتس��اب 
حدود 41هزار نفر ریزش نیروی کار، به 
طور میانگین ساالنه 4۸9 هزار نفر شاغل 
شدند که هر چند شاخص نرخ اشتغال 
روند صعودی به خود گرفت، اما با توجه 
به تعداد باالی بیکاران و جمعیت تلنبار 
ش��ده بیکار از س��ال های گذش��ته، این 
میزان اشتغال زایی کافی نبود. امروز در 
آس��تانه انتخابات، هر چن��د هر یک از 
نامزدهای انتخاب��ات از برنامه های خود 
در حوزه ه��ای بین الملل��ی، اقتصادی و 
اجتماعی س��خن می گویند، اما در صدر 
هم��ه وعده ه��ای آنها ایجاد اش��تغال و 
»مقابله با بیکاری« دیده می شود و مردم 
انتظ��ار دارند کاندیدای منتخب، در این 

حوزه اقدامات موثری انجام دهد. 
برای »پیش��گیری« از بح��ران امروز 
بیکاری، طی سال های گذشته  باید برای 
600 هزار نفر ش��غل ایجاد می ش��د، اما 
امروز برای »درمان« درد بیکاری، ساالنه 
بای��د بی��ش از یک میلیون نفر ش��اغل 
شوند؛ همان طور که البته دولت یازدهم 
باید برای متقاضیان ش��غل در سال های 
آینده، تدبیری می کرد. به هر روی دولت 
دوازده��م عالوه ب��ر اینکه باید جمعیت 
انباش��ت بیکار از س��ال های گذشته را 
سامان دهد، باید به نیاز اشتغال افرادی 
که هر س��اله به س��ن کار می رسند نیز 

پاسخ دهد. 

هشدار به دولت دوازدهم

موج جدید تقاضای شغل با متولدین دهه ۸۰

یادداشت

خبر

وزیر نفت: تولید محصوالت پتروشیمی 
در کشور به 9میلیون تن افزایش می یابد

وزیر نفت اعالم کرد تولید نهایی محصوالت پتروش��یمی در 
کش��ور تا پایان دولت تدبیر و امید ب��ه 9 میلیون تن افزایش 
خواهد یافت.   بیژن نامدار زنگنه روز پنجش��نبه در حاش��یه 
بازدی��د از روند اجرایی پتروش��یمی دهدش��ت در گفت وگو با 
ایرنا اظهار داش��ت: پتروش��یمی های زیادی از جمله در ایالم، 
لرس��تان، مهاباد و س��نندج در دولت یازدهم ب��ه بهره برداری 
رسید.  وی همچنین عنوان کرد که چند پتروشیمی دیگر نیز 
در نقاط مختلف کشور در حال ساخت است.  وزیر نفت افزود: 
پتروشیمی کاویان 2 در عسلویه با ظرفیت تولید یک میلیون 
تن هفته گذشته با حضور رئیس جمهوری افتتاح شد.  نامدار 
زنگنه تصریح کرد: واحدهای متانول و انواع دیگر الستیک های 
مصنوعی نیز به زودی در کشور افتتاح خواهد شد.  وی، میزان 
صادرات پتروشیمی در سال گذشته را 2میلیارد دالر و میزان 
محصوالت عرضه شده داخلی پتروشیمی را نیز 6 میلیارد دالر 

ذکر کرد. 

اولویت دولت تسریع در روند اجرایی پتروشیمی دهدشت 
وزیر نفت همچنین در بازدید از پتروش��یمی دهدشت مرکز 
شهرستان کهگیلویه گفت: دولت یازدهم با برنامه ریزی و تامین 
اعتبار الزم به روند اجرایی پتروش��یمی دهدش��ت در اس��تان 
کهگیلویه وبویراحمد شتاب بخشیده است. بیژن نامدار زنگنه 
اظهار داشت: پتروشیمی دهدشت یکی از پتروشیمی های مهم 
و اولویت دار دولت یازدهم اس��ت که در این راس��تا اعتبار مورد 
نی��از آن تامین خواهد ش��د.  وی هدف از بازدید پتروش��یمی 
دهدش��ت را تس��ریع در روند اجرایی آن ذکر کرد.  وزیر نفت 
عنوان کرد: برای بهره برداری از این طرح 10هزار میلیارد ریال 
اعتبار مورد نیاز اس��ت که با برنامه ری��زی از طریق وام و دیگر 
منابع، تامین خواهد ش��د.  زنگنه اف��زود: با تامین اعتبار مورد 
نیاز، پیش بینی می ش��ود طرح پتروش��یمی دهدش��ت در سه 
سال آینده به بهره برداری برسد.  نماینده مردم شهرستان های 
کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس ش��ورای اس��المی 
نیز گفت: عملیات خاکبرداری پتروش��یمی دهدشت با اعتبار 
220میلیارد ریال هم اینک ۷0درصد پیش��رفت فیزیکی دارد.  
عدل هاش��می پور اظهار داشت: براساس پیش بینی ها عملیات 
خاکبرداری در یک سال انجام می شود.  وی  در ادامه گفت: بعد 
از عملیات خاکبرداری احداث س��اختمان های غیر صنعتی نیز 
آغاز خواهد ش��د.  هاشمی پور افزود: طرح پتروشیمی دهدشت 
در استان کهگیلویه و بویراحمد در سه فاز پیش بینی شده است. 
وی گفت: با همکاری ش��رکت هلدینگ خلیج فارس روند 
اج��رای این طرح به خوبی انجام می ش��ود.  عملیات اجرایی 
پتروش��یمی دهدشت از س��ال 13۸6 در زمینی به مساحت 
110 هکتار آغاز ش��د.  پتروشیمی دهدشت با ظرفیت تولید 
ساالنه 300هزار تن و اشتغال زایی 240 نفر در حال اجراست.  
وزیر نفت برای بازدید از پتروش��یمی های در دس��ت اجرای 
دهدش��ت و گچساران به اس��تان کهگیلویه و بویراحمد سفر 
کرده اس��ت.  پتروشیمی دهدشت در 4هزار و 500 هکتاری 
کالچ��و و در پن��ج کیلومت��ری دهدش��ت مرکز شهرس��تان 
132هزار نفری کهگیلویه واقع ش��ده اس��ت.  دهدشت مرکز 
شهرس��تان کهگیلویه در فاصله حدود1۸0 کیلومتری یاسوج 

مرکز استان کهگیلویه وبویراحمد واقع شده است. 
 

در یک گزارش رسمی اعالم شد 
واقعیت هایی از بازار کار و تحوالت 

جمعیتی در ۱۲سال گذشته
مرکز آمار ایران، گزارش ش��اخص های اصلی بازار کار در 
دوره زمان��ی 13۸4تا 1395 را منتش��ر ک��رد که در آن، به 
شاخص های مختلفی اش��اره شده است.  به گزارش مهر به 
نقل از اتاق بازرگانی ایران، نتایج منتشر شده از سرشماری 
نفوس و مس��کن سال 95 نش��ان می دهد که کل جمعیت 
کش��ور در این س��ال به ۷9 میلیون و 926 هزار و 2۷0 نفر 
رسیده است که طبق گزارش مرکز آمار ایران، 655 میلیون 
و 3۸5هزار و 413 نفر از آنها در س��ن 10 س��ال و بیش��تر 
قرار دارند و بیش از 60.5 درصد از این جمعیت )10س��اله و 
بیشتر( غیرفعال هس��تند. در گزارش مرکز آمار، تحصیل و 
بیکاری، مهم ترین دالیل غیرفعال بودن عنوان شده است. 

تداوم چالش دهه شصتی ها
چینش هرم جمعیتی نش��ان می دهد که جمعیت متولد 
دهه 60 به عنوان اصلی ترین نس��ل تشکیل دهنده شکم هرم 
جمعیتی، در حال عبور از 35 سالگی هستند. از دیگر سو در 
پایین هرم جمعیتی، جمعیت صفر تا چهار س��اله کشور رو 
به افزایش است؛ افزایشی که به نظر می رسد با تولد فرزندان 

جمعیت دهه 60 اتفاق افتاده باشد! 
 

نوسان نرخ بیکاری در کانال ۱۰.۴ تا ۱3.۵ درصد
براساس گزارش��ی که مرکز آمار ایران از شاخص های اصلی 
ب��ازار کار دوره 13۸4 تا 1395 منتش��ر کرده، جمعیت فعال 
کش��ور بالغ بر 25 میلی��ون و ۷91هزار و 450 نفر اس��ت که 
3میلی��ون و 203ه��زار و 39۸ نف��ر از این تع��داد در جرگه 
بیکاران قرار گرفته اند. آمارها نش��ان می دهند که نرخ بیکاری 
از 11.5 درصد در س��ال 13۸4 به 12.4 درصد در پایان س��ال 
95 رسیده  ضمن اینکه در پایان سال 95 نرخ بیکاری مردان 
10.5 درصد و نرخ بیکاری زنان 20.۷ درصد ثبت ش��ده است. 
همچنین بررس��ی آمارهای مربوط به نرخ بیکاری در دوره ۸4 
تا 95 حاکی از این اس��ت که در این دوره 12 ساله، پایین ترین 
ن��رخ 10.4 درصد مربوط به س��ال های ۸۷ و 92 بوده و رکورد 
افزایش نرخ بیکاری نیز در سال ۸9 با نرخ بیکاری 13.5درصد 

تعلق دارد. 
 

زمستان؛ فصل بیکاری
گرچ��ه ن��رخ بی��کاری از س��ال ۸4 ت��ا 95 در مح��دود 
10.4 درصد و 13.5 درصد در نوس��ان ب��وده اما بنابر روایت 
نمودارها، همیش��ه نرخ بیکاری در فصل زمس��تان باالتر از 
سایر فصول بوده اما در فصل بهار 91 و فصل پاییز 95، این 

روند به صورت موقتی تغییر کرده است. 
 

کاهش ۱.۷درصدی سهم صنعت ساختمان از بازار کار
تفکیک جمعیت ش��اغل برحسب بخش های عمده فعالیت 
اقتص��ادی در س��ال های 13۸4 تا 1395 نش��ان می دهد در 
طول این سال ها، همیشه اشتغال در بخش خدمات، رتبه اول 
بازار کار ایران را به خود اختصاص داده اس��ت. این س��هم در 
س��ال ۸4 حدود 44.9 درصد بوده که در س��ال 95 به بیش از 
50.1درصد رس��یده است. براس��اس گزارش مرکز آمار ایران، 
صنعت ساختمان در سال 95 حدود ۸.۷درصد اشتغال کشور 
را در خود جای داده و این سهم در سال ۸4 حدود 10.4 درصد 

بوده است. 
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تحلیلگر اقتصادی



رئی��س کل بان��ک مرک��زی گفت 
اتحادی��ه اروپا که زمانی متحد اصلی 
آمریکا در وضع و اجرای تحریم های 
مال��ی و اقتص��ادی علیه ای��ران بود، 
موض��ع خ��ود را تغیی��ر داده و ب��ر 
برقراری و توسعه روابط بانکی اصرار 

دارد. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، ولی اهلل س��یف 
در کان��ال تلگرام��ی خ��ود با اش��اره 
ب��ه برگ��زاری چهارمی��ن همای��ش 
تج��اری- بانکی ایران و اروپا نوش��ت، 
در پ��ی ابتکار بانک مرکزی و توافق با 
برگزارکنندگان همایش جهانی هفته 
فاینانس اروپا، قرار ش��د س��الی دو بار 
بانکداران، شرکت های بیمه صادراتی، 
شرکت های خدمات مالی و نمایندگان 
بانک های مرکزی اروپایی با طرف  های 
ایران��ی خ��ود دور هم جمع ش��وند و 
تجاری  بررس��ی فرصت ه��ای  ضمن 
در جه��ت رفع موانع تب��ادالت بانکی 
و تجاری خود ب��ا یکدیگر گفت وگو و 

راه حل جویی کنند. 
همای��ش اول در نوامبر ٢٠١٥ در 
فرانکفورت، همایش دوم در اس��فند 
١٣٩٤ )م��ارس ٢٠١٦( در ته��ران، 
همایش س��وم در نوامب��ر ٢٠١٦ در 
فرانکفورت و همای��ش چهارم اوایل 
هفت��ه جاری در تهران برگزار ش��د. 
در این همایش، ٣٥ بانک و موسسه 
اروپایی، از جمله نمایندگان بانک ها 
و موسسات مالی، بیمه های صادراتی، 
ش��رکت های بزرگ حسابرسی، نهاد 
نظارتی بانک��ی آلمان )بافین(، بانک 
مرکزی آلم��ان و نماین��ده اتحادیه 

اروپا شرکت کردند. 
برگزاری سطح باالی این همایش 
در قال��ب ١٠ س��خنرانی کلی��دی و 
هفت پنل تخصصی اثر بسیار مثبتی 
ب��ر فعاالن اقتصادی داخل کش��ور و 

میهمانان خارجی بر جای گذاش��ت. 
انتخاب دقی��ق مخاطبان همایش و 
پوشش خوب رس��انه ای این رویداد 
مهم اثر مثبتی هم بر بازار س��رمایه 
داش��ت؛ به گون��ه ای ک��ه همزمان با 
برگزاری همایش برای سهام بانک ها 
ص��ف خرید تش��کیل ش��د. ارزیابی 
صاحب نظران این است که برگزاری 
این روی��داد در ماه های پایانی دولت 
یازدهم و حضور گسترده اروپایی ها، 
بیانگ��ر ق��درت دیپلماس��ی بانک��ی 
و اقتص��ادی دولت اس��ت و نش��ان 
بین المللی  موفقیت ه��ای  می ده��د 
ایجاد ش��ده، با هدایت بانک مرکزی 
توس��ط  ایران  اس��امی  جمه��وری 
بانک��داران ایران��ی ب��رای حصول به 

نتایج ملموس پیگیری می شود. 
حضور برادران عزیزم جناب آقای 
دکت��ر ظریف، وزی��ر محت��رم امور 
خارجه و جناب آقای دکتر آخوندی، 
وزیر محترم راه و شهرس��ازی که هر 
دو از صاحب نظ��ران و حامیان جدی 
این دیپلماس��ی بانک��ی و اقتصادی 
به ویژه پس از برج��ام بوده اند نیز بر 

غنای همایش افزود. 
مش��ارکت نمایندگان دس��تگاه ها 
و نهاده��ای حاکمیت��ی کش��ورهای 
اروپای��ی و اتحادیه اروپ��ا، بار دیگر 
ای��ن امر را نش��ان داد که در س��ایه 
تاش ه��ای انج��ام ش��ده در دولت 
یازده��م، اتحادی��ه اروپا ک��ه زمانی 
متح��د اصلی ای��االت متحده آمریکا 

در وضع و اجرای تحریم های مالی و 
اقتصادی علیه ایران بود، موضع خود 
را تغییر داده و بر برقراری و توس��عه 
روابط با نظام مالی ایران، اصرار دارد. 
پیام اصلی شرکت مقامات مزبور در 
همایش تهران این ب��ود که بانک ها 
و موسس��ات مال��ی اروپایی نباید در 
برق��راری رواب��ط مالی و تج��اری با 
بانک ها و بنگاه های اقتصادی ایرانی، 
هیچ دغدغه ای جز ماحظات تجاری 
و مالی داش��ته باش��ند و ای��ران، به 
کش��وری عادی در رابطه با مس��ائل 

بانکی بین المللی مبدل شده است. 
با این حال، اکثر شرکت کنندگان 
در همای��ش ب��ر ای��ن نکت��ه تاکید 
داش��تند که رفع تحریم ه��ا، اگرچه 

مانع اصلی برقراری و توس��عه روابط 
مالی و بانکی را برداش��ته اس��ت، اما 
در کن��ار آن ضروری اس��ت رعایت 
استانداردهای بین المللی در سیستم 
بانکی ایران ارتقا یابد و ش��فافیت در 
نظام مالی کشور افزایش پیدا کند تا 
بتوان تعامل با نظام مالی بین المللی 
را گام ب��ه گام افزایش داد. روش��ن 
اس��ت تحقق این ام��ر، نیازمند گذر 
زمان اس��ت و نمی توان به طور آنی 
و فوری انتظار رس��یدن به وضعیت 

آرمانی را داشت. 
از سوی دیگر، به شرکت کنندگان 
خارجی در همایش این پیام منتقل 
ش��د که از منظر جمهوری اسامی 
ایران، آنچه مهم و اساس��ی اس��ت، 
تقویت اقتصاد داخلی است و تعامل 
ب��ا نظام مال��ی بین المللی، در جهت 
همین هدف مدنظر ق��رار می گیرد. 
از ای��ن رو، همکاری های بین المللی 
در صورتی ک��ه موجب افزایش توان 
تولید داخلی، انتقال دانش و فناوری 
و رشد و استحکام پایه های اقتصادی 
ش��وند با آغوش باز پذیرفته خواهند 
شد و در صورتی که سهمی در تحقق 
اقتصاد مقاومتی نداشته باشند، جزو 
اولویت های کش��ور نخواهند بود. به 
نظر می رسد بذرهای کاشته شده در 
س��ال های اخیر، یکی پس از دیگری 
در حال رویش و جوانه زدن هستند 
و در آینده ش��اهد بهره مندی مردم 
ش��ریف ایران از ثم��رات تصمیمات 
صبرش��ان  و  پای��داری  س��نجیده، 

خواهیم بود. 
الزم می دانم از س��فارت جمهوری 
اسامی ایران در آلمان و پژوهشکده 
پول��ی و بانکی که نق��ش موثری در 
تحقق اه��داف مورد نظر داش��ته اند 

تشکر و قدردانی کنم. 

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد 

اصرار اروپا به برقراری ارتباط با بانک های ایرانی

دبیر کارگروه ملی تس��هیل و رفع 
موانع تولی��د گفت ٢٥ ه��زار واحد 
تولی��دی صنعت��ی و کش��اورزی در 
نقاط مختلف کشور در سال گذشته 
تسهیات رونق تولید دریافت کردند. 
 به گزارش ایرنا، مهدی داداش��ی 
زین الدین روز پنجش��نبه در نشست 
اعضای کمیس��یون صنعت و معدن 
ات��اق بازرگان��ی، صنای��ع، مع��ادن 
در  مرک��زی  اس��تان  کش��اورزی  و 
استانداری این استان، افزود: ٦٠ هزار 
واحد تولیدی صنعتی و کش��اورزی 
پارسال برای دریافت تسهیات رونق 
تولید در س��طح کش��ور نام نویس��ی 
کردند ک��ه در نهایت ٢٥ هزار واحد 

تسهیات دریافت کردند. 
وی ادام��ه داد: ١٣ ه��زار و ٥٠٠ 
واح��د از ای��ن متقاضی��ان از طریق 
س��ایت بهین یاب به بانک های عمل 
معرف��ی ش��دند و ١١ ه��زار و ٥٠٠ 
واحد نی��ز به صورت مس��تقیم برای 
دریافت تسهیات به بانک ها مراجعه 

کردند. 
دبی��ر کارگ��روه مل��ی تس��هیل و 
رف��ع موانع تولید، میزان تس��هیات 
پرداخت ش��ده به واحدهای تولیدی 
را ١7٤ ه��زار میلیارد ری��ال عنوان 
کرد و گف��ت: ٥ه��زار و ٤٠٠ واحد 
تولیدی نیز در س��تاد تسهیل و رفع 
موانع تولید در نقاط مختلف کش��ور 
در دست بررس��ی است که به زودی 
برای دریافت تسهیات به بانک های 

عامل معرفی می شوند. 
وی اس��تان مرک��زی را یک��ی از 
موفق تری��ن اس��تان های کش��ور در 
هم��کاری بانک ها و خان��واده دولت 
در پرداخ��ت تس��هیات رونق تولید 
دانست و گفت: صنایع مادر تخصصی 
مس��تقر در این استان از محل منابع 
ملی ساخته ش��ده اند، بنابراین برای 
حفظ بیت المال مس��لمین و صیانت 
از منابع ملی، این صنایع باید هر چه 

زودتر به چرخه تولید بازگردند. 
نماین��ده م��ردم اراک، کمیجان و 
خنداب در مجلس ش��ورای اسامی 
نیز گف��ت: عملکرد دولت یازدهم در 
رفع موانع تولید و تراز تجاری مثبت 
کش��ور در س��ال گذشته س��تودنی 

است. 
سیدمهدی مقدس��ی افزود: دولت 
یازده��م از آغاز فعالی��ت، رفع موانع 
تولید و توس��عه صنایع را در دستور 
کار خ��ود قرار داد ک��ه موفقیت های 

چشمگیری نیز به دست آورد. 
وی ادامه داد: ت��راز تجاری مثبت 
و رون��ق بس��یاری از کارخانه ه��ای 
تولیدی که در گذش��ته ای نه چندان 
دور به تعطیلی کش��یده شده بودند، 
بخش��ی از خدمات شایس��ته دولت 
یازدهم اس��ت که آح��اد جامعه باید 
این عملکرد مثبت را ارج نهاده و در 
انتقادات خود شرط انصاف را رعایت 

کنند. 
نماین��ده م��ردم اراک، کمیجان و 

خنداب در مجلس ش��ورای اسامی 
با بیان اینکه، برخی از افراد عملکرد 
شایس��ته دول��ت یازده��م در رف��ع 
مش��کات اقتصادی و صنعتی کشور 
را نادیده می گیرند، بیان کرد: دولت 
تدبی��ر و امید با اج��رای برنامه های 
موف��ق داخل��ی و سیاس��ت خارجی 
منحصر به فرد خود، کش��تی تولید 
و صادرات کش��ور را که از سال های 
گذش��ته به گل فرورفت��ه بود نجات 
داد و در مس��یر توس��عه و بالندگی 

هدایت کرد. 
وی بی��ان کرد: قان��ون رفع موانع 
تولی��د در ٦٠ ماده، مرداد ماه س��ال 
١٣٩٣ ب��ه تصویب مجلس ش��ورای 
اسامی رسیده که برخی از صاحبان 
تولی��د از بندهای مختلف این قانون 

اظهار نارضایتی می کنند. 
مقدسی بیان کرد: صاحبان صنایع 
اجرای��ی  دس��تگاه های  مدی��ران  و 
بای��د قانون رف��ع موانع تولی��د را با 
دقت هر چه تمام ت��ر مطالعه کرده و 
بندهایی را که قابلیت اجرا نداش��ته 
ی��ا در مدت زمانی اجرایی ش��ده اما 
عملک��رد مثبت��ی از خود ب��ه جای 
نگذاشته اس��ت به نمایندگان مردم 
در مجلس شورای اسامی ارائه کرده 

تا در خانه ملت اصاح شود. 
مع��اون هماهنگی ام��ور اقتصادی 
و توس��عه منابع اس��تانداری استان 
مرک��زی نی��ز گف��ت: قان��ون رف��ع 
موان��ع تولید نیازمن��د بازنگری های 

کارشناسانه است. 
ظف��ر افش��ون اف��زود: در قان��ون 
رف��ع موان��ع تولی��د هی��چ ی��ک از 
دس��تگاه های اجرای��ی به خص��وص 
بانک ها و موسس��ات مالی مکلف به 
انجام وظیفه در راس��تای رفع موانع 
و مش��کات صنایع نیستند که این 
مه��م فعالیت خان��واده دول��ت را با 

مشکل مواجه می کند. 
وی ادام��ه داد: نماین��دگان مردم 
در مجل��س ش��ورای اس��امی باید 
قانون رفع موانع تولید را به ش��کلی 
اصاح کنند که دستگاه های اجرایی 
به خص��وص بانک ها و دس��تگاه های 
خدماتی، حمای��ت از صنایع و تولید 

را تکلیف اصلی خود بدانند. 
مع��اون هماهنگی ام��ور اقتصادی 
و توس��عه موانع اس��تانداری استان 
مرک��زی اضافه ک��رد: خانواده دولت 
در این استان همه ظرفیت های خود 
را ب��رای رفع موانع تولید و توس��عه 
صنایع به کار گرفته اس��ت به طوری 
که در س��ال گذشته حدود یک هزار 
و ١٠٠ واح��د تولیدی از تس��هیات 
رونق تولید اس��تفاده ک��رده و امروز 
بی��ش از ٣٠ درص��د از ای��ن صنایع 

افزایش تولید و صادرات دارند. 
وی تاکید کرد: صاحبان صنایع نیز 
نباید دولت را حال همه مش��کات 
خ��ود بدانن��د و باید ب��ا بهره گیری 
از هم��ه ظرفیت ه��ای خ��ود تولید 
در  را  صادرات مح��ور  و  با کیفی��ت 

دستور کار خود قرار داده و نسبت به 
ایجاد اش��تغال مولد و ارتقای سطح 
معیشتی مردم اس��تان نقش آفرینی 

کنند. 
رئیس س��ازمان صنع��ت، معدن و 
تج��ارت اس��تان مرکزی نی��ز گفت: 
١٠7 نشست کارگروه ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید با یک هزار و 87٣ 
مصوبه پارسال در این استان برگزار 

شد. 
اف��زود:  حاجی پ��ور  محمدرض��ا 
همچنین یک هزار و ٥١٩ پرونده در 
کارگروه ستاد تس��هیل و رفع موانع 
تولی��د در اس��تان مرکزی بررس��ی 
ش��د که حدود ی��ک ه��زار و ١٠٠ 
واحد تولید از تسهیات رونق تولید 

بهره مند شدند. 
وی بیان کرد: ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید اس��تان مرکزی در سال 
گذش��ته یک هزار و ١٩٩ مصوبه در 
خصوص هم��کاری بانک ها با صنایع 
اس��تان داش��ت ک��ه  درص��د از این 

مصوبات اجرایی شد. 
رئیس س��ازمان صنع��ت، معدن و 
ادامه داد:  تجارت اس��تان مرک��زی 
 ٦7٤ از  مصوب��ه   ٣87 همچنی��ن 
مصوب��ه دس��تگاه های اجرای��ی نیز 

اجرایی شد. 
٢ ه��زار و 8٠٠ واح��د تولی��دی 
کوچک، متوس��ط و ب��زرگ در نقاط 
فعالیت  مرک��زی  اس��تان  مختل��ف 

می کنند. 

دبیر کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید:

25هزار واحد تولیدی در کشور تسهیالت رونق تولید دریافت کردند

 رقابت بانک ها در پرداخت
 تسهیالت مسکن 

دو سال پس از آنکه شورای پول و اعتبار پرداخت تسهیات 
مسکن از سوی بانک های تجاری را در اردیبهشت ٩٤ ممنوع 
کرد، حاال این امکان مجددا در اختیار بانک های تجاری قرار 

گرفته تا با رقابت تازه بازار مسکن را تحرک بخشند. 
به گزارش خبرآناین، به دنبال تصمیم اخیر ش��ورای پول 
و اعتب��ار از ای��ن پس بانک های تج��اری دولتی و خصوصی 
می توانند در تهران، مراکز استان و شهرهای بزرگ و کوچک 
وام های ١٠٠، 8٠ و ٦٠ میلیون تومانی در اختیار متقاضیان 
دریافت وام که قید »زوجین« برای آنها به کار گرفته ش��ده 

است، پرداخت کنند. 
تصمیم دیگر ش��ورای پول و اعتبار که روز سه ش��نبه اخذ 
ش��د، پرداخت وام مس��کن ب��ه خانه اولی ها تا س��قف ٢٠٠ 
میلی��ون تومان اس��ت؛ رقمی ک��ه می تواند ب��ا ورود به بازار 

مسکن، این بخش را متحول کند. 
اگرچه از دی ماه س��ال گذش��ته تحرک در بازار مسکن با 
افزایش میزان خریدوفروش و معامات افزایش یافته بود، اما 
به دنبال تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار انتظار می رود این 
بخش نیز از رکود خارج ش��ود. رکود بخش مسکن که بیش 
از ٦٠ شاخه صنعتی را در بر می گیرد، سبب شده بود که در 
پنج س��ال گذشته بخش بزرگی از اقتصاد کشور دچار رکود 
ش��ود. با این حال تس��هیات تازه اگرچه ممکن است رونق 
نس��بی را به بازار برگرداند، اما کارشناسان هشدار می دهند 
که باید دولت مراقبت کند تا اتفاق س��ال 8٥ و جهش س��ه 

برابری قیمت مسکن دوباره اتفاق نیفتد. 
تجربه س��ال های گذشته نش��ان داده که در سال هایی که 
درآمد نفت باالرفته و دالرهای نفتی به اقتصاد سرازیر شده، 
مسکن با رش��د قیمت مواجه شده است. نمونه این اتفاق را 
در سال های 8٥ و 8٦ می توان دید. در دهه های گذشته نیز 

این تجربه تکرار شده است. 

تنوع و حق انتخاب به مشتری
پرداخت تس��هیات جدید البته ام��ا و اگرهایی هم پیش 
روی تحلیلگران بازار مس��کن گذاشته است. مهم ترین ابهام 
پس از تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار این است که چقدر 
این تسهیات می تواند موجب تحرک بخشی در بازار مسکن 

شود؟ 
 تس��هیات خرید مس��کن در دو س��ال گذش��ته با تنوع 
وام اوراق ب��رای زوجین، وام صندوق یک��م و وام مخصوص 
بافت فرسوده همراه بود. برخی تحلیلگران می گویند فراوانی 
ان��واع تس��هیات قدیم و جدی��د برای خرید مس��کن، حق 
انتخاب را برای متقاضیان افزایش داده و از س��ویی انتخاب 
تس��هیات را نیز س��خت تر کرده است. هرکدام از تسهیات 
قبلی و جدید، به لحاظ مبلغ، نرخ سود، شرط سپرده گذاری، 
مبلغ قس��ط و طول دوره بازپرداخت، دارای ش��رایط خاص 
خود اس��ت ک��ه متقاضیان، متناس��ب ب��ا هزینه-فایده این 
تسهیات و تطبیق آن با ش��رایط اقتصادی خود، می توانند 
مس��یر بهتر را انتخاب کنند. با ای��ن حال میزان بازپرداخت 

این انتخاب را هدفدار تر می کند. 

کدام تسهیالت بهتر است؟ 
بررسی ها نش��ان می دهد در تهران این تسهیات با مبلغ 
١٤٠ میلیون تومان با احتساب بهای خرید اوراق برای ١٢٠ 
میلیون تومان، ارزش واقعی تس��هیات ١٢٣ میلیون تومان 
است؛ عددی که از تسهیات ١٠٠ میلیونی بانک های تجاری 
بیشتر است. ضمن آنکه بازپرداخت همین رقم به جای پنج 
س��ال، ١٢ س��اله بوده و نرخ س��ود آن هم حوالی ١8درصد 
برآورده شده است. مهم تر آنکه مبلغ اقساط تسهیات ١٤٠ 
میلیونی نیز بین ٢ تا ٥/ ٢ میلیون تومان در ماه خواهد بود. 
این درحالی است که اقساط تسهیات بانک های تجاری در 
صورت بازپرداخت پنج س��اله، ماهان��ه حداقل ٥/ ٢ میلیون 

تومان برآورد شده است. 
کارشناس��ان می گویند با توجه به میانگین درآمدی قشر 
متوسط جامعه، تسهیات اوراق مسکن بهترین گزینه است. 
هرچند تس��هیات بدون س��پرده گذاری بانک های تجاری و 
تسهیات بدون سپرده گذاری بانک مسکن هم تنوع دیگری 
است که برای رونق این بازار پیشنهاد شده است. بنابراین به 
نظر می رس��د بانک های تجاری گزینه های بهتری در رقابت 
تازه پرداخت تسهیات باشند. به زودی رقابتی بین بانک های 
تجاری، خصوصی و مس��کن برای پرداخت تسهیات مسکن 
ش��کل می گیرد. سوال این است که آیا حاصل این رقابت به 

خروج مسکن از رکود پنج ساله منجر خواهد شد؟ 
 

قیمت طال به ۱22۸ دالر رسید
قیمت هر اونس طا دیروز ٠.١ درصد رشد داشت و به ١٢٢8 

دالر و ١7 سنت رسید. 
در حالی که ارزش یورو در برابر دالر افزایش یافته، قیمت طا 
دیروز افزایش داش��ت، اما به دلیل کاهش ریسک های سیاسی 
در فرانسه و احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا 
در ماه ژوئن، قیمت فلز زرد همچنان در مسیر بیشترین کاهش 

هفتگی از ماه نوامبر به این سو قرار دارد. 
براس��اس ای��ن گ��زارش، قیمت ه��ر اونس طا نس��بت به 
پایین ترین رقم 7 هفته اخیر  )١٢٢٥ دالر و ٢٠ سنت( اندکی 
افزایش یافت، اما در آستانه کاهش هفتگی بیش از ٣ درصدی 
قرار دارد که بیشترین افت هفتگی از هفته منتهی به ١١ نوامبر 
تاکنون است. قیمت هر اونس طا دیروز ٠.١ درصد رشد داشت 

و به ١٢٢8 دالر و ١7 سنت رسید. 
ادوارد میر، تحلیلگر مؤسسه اف سی استون در این باره گفت:  
»ش��کی نیست که قیمت طا در حال حاضر در حال تضعیف 
اس��ت، اما در سطح قیمت بین ١١٩٠ تا ١٢٠٠ دالر که امکان 
رس��یدن به آن دور از ذهن نیست، از حمایت خوبی برخوردار 

است.«
قیمت طای آمریکا نیز دیروز در رقم ١٢٢8 دالر و ٤٠ سنت 

ثابت بود. 
افزای��ش احتمال پیروزی امانوئل ماک��رون، کاندیدای میانه 
رو در دور دوم انتخابات ریاس��ت جمهوری فرانسه موجب شد 
ت��ا ارزش یورو در برابر دالر به نزدیک��ی باالترین رقم در ٦ ماه 

گذشته برسد. 
در حالی ک��ه کاهش قیمت کاالهای مختل��ف در بازارهای 
جهان نگرانی ها در مورد سامت اقتصاد جهانی را افزایش داده، 
ارزش سهام های آس��یایی برای سومین جلسه متوالی کاهش 

یافت. 
بازارها در انتظار آمارهای بازار کار آمریکا در ماه آوریل هستند 
تا چشم انداز بهتری از اقدامات فدرال رزرو در زمینه افزایش نرخ 
بهره تا پایان سال به دس��ت آورند. اقتصاددانان شرکت کننده 
در نظرسنجی رویترز انتظار دارند کارفرمایان آمریکایی در ماه 
آوریل ١8٥ هزار فرصت شغلی در ماه آوریل ایجاد کرده باشند، 

درحالی که این رقم در ماه مارس ٩8 هزار مورد بوده است. 
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قیمت دالر اندکی افزایش یافت
روز پنجش��نبه ب��ازار ارز با تح��ول خاصی روب��ه رو نبود. 
متوس��ط قیمت دالر اندکی افزایش یافت و به ٣77٠تومان 
رس��ید. این قیمت نسبت به روز چهارشنبه 7 تومان افزایش 
را نش��ان داد. قیمت سایر ارزها از ثبات نسبی برخوردار بود 
و فقط پوند انگلیس با کاهش روبرو ش��د و به قیمت 8٥7.٤ 
تومان معامله ش��د. قیمت س��که نیز نوس��ان جدی نداشت، 
به طوری که قیمت سکه بهار آزادی نسبت به روز چهارشنبه 
بدون تغییر و قیمت سکه طرح جدید اندکی افزایش یافت و 
با نرخ ١.٢١٢.8٠٠ تومان مبادله شد. همچنین هر نیم سکه 
٦7٠هزار تومان و هر ربع سکه ٣8٠هزارتومان فروخته شد. 
هر سکه یک گرمی ٢٦٣هزار تومان خرید و فروش شد و هر 

گرم طای ١8 عیار ١١٦.٣١٠ تومان قیمت خورد.

 

اطالعیه سازمان خصوصی سازی در خصوص سهام عدالت
توزیع هرگونه سود سهام عدالت کذب 

محض است

به گزارش ایرنا از س��ازمان خصوصی سازی، بنا به اخبار موثق 
دریافتی، گزارش��ات و خبرهای مش��کوکی مبنی بر توزیع سود 
سهام عدالت شنیده و رد و بدل شده است.به این وسیله سازمان 
خصوصی سازی از طریق کانال رسمی اطاع رسانی سهام عدالت و 
سایر مجاری اطاع رسانی رسمی خود، توزیع هرگونه سود سهام 
عدال��ت و هر نوع اخبار و اطاعیه و وع��ده بی مورد در خصوص 
توزیع س��ود سهام عدالت را تکذیب می نماید و مفاد آن را کذب 
محض اعام می دارد.به اطاع کلیه مشمولین سهام عدالت و سایر 
مردم عزیز کشور می رس��اند هیچ گونه توزیع سود انجام نشده و 
نمی ش��ود و بدون اطاع دقیق و اعام رس��می از مجاری قانونی 
و رس��انه های معتبر و فراگیر کش��ور به هیچ عنوان توزیع سود 
عدالت انجام نخواهد شد.هرگونه خبر و اعام مبنی بر توزیع سود 
س��هام عدالت، بی شک کاهبرداری و دروغ محض است و حتما 
قصد اعام کننده آن نیز سوء اس��تفاده و ش��یادی و دسترسی به 
اطاعات محرمانه مالی و پولی شماست.سازمان خصوصی سازی 
ضمن تقاضا از مردم ش��ریف برای هوشیاری کامل در این زمینه، 
در ای��ن بره��ه زمانی حس��اس و به لح��اظ اجتن��اب از هرگونه 
استفاده تبلیغاتی و سیاس��ی از طرح بزرگ و ملی سهام عدالت، 
درخواست می نماید اطاعات سهام عدالت را فقط از طریق مبادی 

اطاع رسانی سازمان خصوصی سازی و این کانال دنبال کنید.
 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

٣.77٠دالر آمریکا

٤.١٥8یورو اروپا

٤.8٥7پوند انگلیس

١.٠٣٥درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

٥٠٣.8٠٠مثقال طا

١١٦.٣١٠هر گرم طای ١8 عیار

١.١78.٠٠٠سکه بهار آزادی

١.٢١٢.8٠٠سکه طرح جدید

٦7٠.٠٠٠نیم سکه

٣8٠.٠٠٠ربع سکه

٢٦٣.٠٠٠سکه گرمی

نرخنــامه

Telegram.me 
ForsatEmrooz



علی حیدری
کارشناس بازار سهام

5 بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
 شنبه
16 اردیبهشت 1396
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ط��ی معامالت هفته گذش��ته ب��ورس اوراق 
بهادار تهران در حالی ش��اخص کل وارد مدار 
80 هزار واحدی شد که پس از دقایقی حضور 
در ای��ن کانال در نهایت به رقم 79 هزار واحد 
بازگش��ت. این رش��د در آخرین روز معامالت 
هفت��ه گذش��ته در ش��رایطی رقم خ��ورد که 
عمده نمادهای گروه فلزات اساسی، فوالدی و 
سنگ آهنی به دنبال تضعیف شاخص کل بوده 
و درص��دد بودند این نماگر را به زیر بکش��ند. 
به طوری که نماده��ای این گروه ها همگی در 
آس��تانه منف��ی قیمت ها معامله ش��دند. بدین 
ترتیب در هفته پیش رو باید دید آیا ش��اخص 
کل موف��ق ب��ه فتح کان��ال 80 ه��زار واحدی 
می ش��ود یا خیر؟ رقمی که پی��ش از آن و در 
حدود س��ه ماه پیش موفق به گذر از آن شده 
بود، ام��ا پس از قرار گرفتن در آس��تانه کانال 
81 ه��زار واح��دی بار دیگر رون��د منفی خود 
را پی��ش گرفت. با این ح��ال اگرچه معامالت 
س��هام در بورس و فرابورس ایران، طی س��ال 
گذش��ته روندی پر نوس��ان را تجربه کرد و در 
برخ��ی دوره ه��ای زمانی دچار رکود ش��د، اما 
در مجموع، بازار س��هام، بازده��ی قابل قبولی 
را عای��د س��هامداران کرد. طبق آمار منتش��ر 
شده، شاخص های کلیدی بورس تهران روندی 
افزایش��ی داش��ته اند به گونه ای ک��ه در دولت 
یازدهم ارزش معامالت بازار سرمایه 74 درصد، 
تامین مال��ی طرح ها 750 درص��د، ارزش بازار 
107 درصد، صدور کدهای معامالتی 75 درصد 
و سرمایه گذاری خارجی یک هزار و 606 درصد 

رش��د کرده است. بدین ترتیب سهم بورس در 
نظام اقتصادی کش��ور در دولت یازدهم، ارتقا 
یافت و ارکان این بازار س��هم بیش��تری را در 
روند تامین مالی طرح ها و پروژه های اقتصادی 

کشور ایفا کرد. 

رشد 3.5 درصدی شاخص کل
براساس آمار منتشر شده از سازمان بورس، 
ش��اخص کل از ابتدای امسال تاکنون ۲7۳9 
واحد رشد داشته و افزایش ۳.5 درصدی را به 
ثبت رس��انده است. بدین ترتیب شاخص کل 
نیز که معامالت امسال بورس را از ارتفاع 77 
ه��زار و ۲۳0 واحد آغاز کرده ب��ود، به ارتفاع 
79 هزار و 969 واحد رس��یده است. شاخص 
ب��ازار اول نی��ز در این مدت ب��ا 944 واحد و 
ش��اخص ب��ازار دوم ب��ا 11۳8۲ واحد رش��د 
مواجه ش��ده اند.  از ابتدای امسال تاکنون در 
م��دت ۲6 روز معامالتی تع��داد ۲6 میلیارد و 
987 میلیون س��هم و حق تق��دم به ارزش 60 
ه��زار و 656 میلیارد ری��ال در یک میلیون و 
996 ه��زار و 790 دفع��ه م��ورد معامله قرار 
گرفته اس��ت. همچنی��ن بررس��ی معامالت 
بازار س��هام به تفکیک بازار نشان می دهد در 
این م��دت 14 میلیارد و 811 میلیون س��هم 
ب��ه ارزش ۲8 ه��زار و 171 میلیارد ریال در 
901 ه��زار و 114 نوب��ت در ب��ازار اول؛ 11 
میلی��ارد و 766 میلیون س��هم به ارزش ۲5 
هزار و 680 میلیارد ری��ال در یک میلیون و 
89 هزار و 570 نوبت در بازار دوم؛ 6 میلیون 
سهم به ارزش 600۲ میلیارد ریال در 1909 
نوب��ت در بازار بدهی؛ ۳۳۲ میلیون س��هم به 
ارزش ۲ میلی��ارد ریال در 175 نوبت در بازار 

مش��تقه و 71 میلیون واح��د از صندوق های 
س��رمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران 
ب��ه ارزش 801 میلیارد ریال در 40۲۲ نوبت 

مورد معامله قرار گرفته است.  
در بازار فرابورس ایران نیز ش��اخص کل در 
پایان معامالت هفته گذش��ته نسبت به هفته 
قبل ت��ر با 15 واحد رش��د روبه رو ش��د. بدین 
ترتیب مبادالت دومین هفته از اردیبهشت ماه 
را در ارتفاع 9۳7 واحدی به پایان رس��اند. در 
همی��ن حال بازده��ی آیفکس از آغاز س��ال 
ب��ه 7 درصد رس��ید. در هفت��ه منتهی به 15 
اردیبهشت ماه شاهد دادوستد ۳ هزار و ۲47 
میلیون ورقه در مجم��وع بازارهای فرابورس 
ایران بودیم که این حجم از معامالت ارزشی 
مع��ادل 1۲ هزار و ۳45 میلی��ارد ریال را رقم 
زد. در پن��ج روز معامالتی ای��ن هفته، حجم 
و ارزش مب��ادالت فراب��ورس ای��ران عملکرد 
مناس��بی را به ثبت رس��اند؛ به گونه ای که به 
ترتیب رش��د 4۳ و 14 درص��دی را در حجم 
و ارزش معامالت در مقایس��ه با هفته گذشته 
ش��اهد بودیم، اما تعداد معامالت فرابورس با 

۳ درصد افت همراه بود. 

عملکرد مثبت بازار دوم فرابورس
در هفت��ه ای که پش��ت س��ر گذاش��تیم، 
بازاره��ای اول و دوم میزبان نقل وانتقال یک 
هزار و 119 میلیون س��هم ب��ه ارزش ۲ هزار 
و 759 میلی��ارد ریال بودن��د که در بازار اول 
کاه��ش حجم و ارزش و در بازار دوم افزایش 
حج��م و ارزش نس��بت به هفته گذش��ته به 
ثبت رس��ید. در همین حال ش��اهد افزایش 
44 و 99 درصدی در حجم و ارزش مبادالت 

صورت گرفته در بازار ش��رکت های کوچک و 
متوسط بودیم. 

صدرنشینی فلزات اساسی در بازار 
فرابورس ایران

نگاهی ب��ه عملکرد بازار پای��ه در هفته دوم 
اردیبهش��ت ماه  نیز حاکی از جابه جایی ۲ هزار 
و 98 س��هم ب��ه ارزش ۲ ه��زار و 675 میلیارد 
ریال اس��ت و در حالی ک��ه در حجم مبادالت 
ب��ازار پای��ه 7۲ درص��د رش��د رخ داد، ارزش 
مبادالت این بازار ب��ا 47 درصد کاهش روبه رو 
ش��د. دادوس��تد ۳0 میلیون ورقه ب��ه ارزش 6 
هزار و 907 میلیارد ری��ال نیز نتیجه مبادالت 
صورت گرفته در ب��ازار ابزارهای نوین مالی بود 
که حج��م و ارزش این معامله ها در مقایس��ه 
ب��ا هفته منته��ی به 8 اردیبهش��ت ماه، رش��د 
چش��مگیری را نش��ان می دهد. در ای��ن بازار، 
اوراق بدهی با نقل وانتق��ال 7 میلیون ورقه به 
ارزش 6 هزار و 409 میلیارد ریال، صدرنشین 
ش��د و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله 
و اوراق تس��هیالت مس��کن رتبه ه��ای دوم و 
س��وم را به لحاظ حج��م و ارزش معامالتی در 
ب��ازار اوراق با درآمد ثابت ب��ه خود اختصاص 
دادن��د. همچنین در هفته ای که گذش��ت، در 
میان صنایع فرابورس��ی گروه فلزات اساس��ی 
ب��ا در اختی��ار گرفتن 1۲ درصد از س��هم کل، 
بیش��ترین ارزش معامالت��ی را در بازار س��هام 
ش��امل بازارهای اول، دوم، پایه، بازار مشتقه و 
SME به دست آورد و رتبه های دوم تا چهارم 
نیز به ترتیب به گروه های انبوه س��ازی، امالک 
و مستغالت؛ اطالعات و ارتباطات و پیمانکاری 

صنعتی تعلق گرفت. 

شاخص کل از ابتدای امسال رشد 2739 واحدی را ثبت کرد 

ارتقای بازدهی بورس در دولت یازدهم

رفع برخی از محدودیت های بازار سرمایه در 
صورتی که منجر به تسهیل روند دادوستد شود، 
می تواند عامل خوبی برای تحریک بازار سرمایه 
باش��د. بهزاد گل��کار – مدیر عامل گ��روه مالی 
بین المللی رها در گفت و گو با س��نا، با اش��اره 
ب��ه اینکه رفع برخ��ی محدودیت ها مثل حجم 
مبنا و دامنه نوسان اتفاق خوبی می تواند باشد، 
گفت: چنین تصمیم هایی در صورتی که منجر 
به تسهیل فرآیند دادوستد شود می تواند عامل 
خوبی برای تحریک بازار س��رمایه باش��د. این 
کارش��ناس بازار سرمایه ادامه داد: حذف حجم 
مبنا و تغییر مدل دامنه نوس��ان باعث می شود 
س��هامی هایی که به لح��اظ ارزش بازار و اندازه 
س��رمایه کوچک هستند، رش��دهای منطقی را 

تجربه کنند. وی با اش��اره به اینکه حذف حجم 
مبنا تغییر قاب��ل توجهی را در روند بازار ایجاد 
نخواهد کرد، گفت: در خصوص دامنه نوس��ان 
موض��وع کام��ال متفاوت اس��ت. باید ریس��ک 
سرمایه گذاران را پس از این تغییر بررسی کرد. 
وی با اش��اره به اینکه در سال های اخیر دامنه 
نوس��ان از ۲درص��د تا 5 درص��د افزایش یافت، 
گفت: این تغییرات بر ریس��ک س��رمایه گذاری 
در بازار تاثیر گذار اس��ت. وی معتقد اس��ت اگر 
قرار است امسال س��ازمان بورس به عنوان نهاد 
ناظر تغییراتی در محدودیت های بازار س��رمایه 
ایج��اد و در جه��ت رف��ع محدودیت ها حرکت 
کند، بای��د در کنار حذف حج��م مبنا و دامنه 
نوس��ان ابزاره��ای جدیدی در کن��ار معامالت 

س��هام تعریف کند. گلکار ادام��ه داد: به عنوان 
مثال باید به بازار آتی سهام رونق بیشتری داده 
شود و مزیت هایی برای این بازار تعریف شود تا 
فعاالن بازار س��رمایه تمایل بیشتری برای ورود 
به بازار آتی س��هام داش��ته باشند چراکه تغییر 
دامنه نوسان نیازمند ابزارهایی است که ریسک 
س��رمایه گذاری را مدیریت کند. وی با اشاره به 
اینکه در بازارهای سهام دنیا تغییر دامنه نوسان 
به سمت مثبت و منفی مرزهای متفاوتی دارد، 
گف��ت: دامنه نوس��ان در بازارهای س��هام دنیا 
مرزه��ای متفاوتی در س��مت مثب��ت یا منفی 
دارد ب��ه این ترتیب که به س��مت منفی کمتر 
و به س��مت مثبت بیشتر اس��ت. گلکار با اشاره 
ب��ه اینکه بعضی از نماد ها در برخی از بازار های 

س��رمایه جهان دامنه نوس��ان ندارن��د، گفت: 
قواع��د معامالت در بازار های س��رمایه متفاوت 
اس��ت و به طور مثال در بورس نیویورک برخی 
شاخص ها دامنه نوسان ندارند. مدیر عامل گروه 
مال��ی بین المللی رها در خصوص وضعیت بازار 
س��هام گفت: در مرحله اول وضعیت فعلی بازار 
س��رمایه متاث��ر از روند اقتصادی کش��ور و در 
گام بعدی متاثر از رف��ع محدودیت های حجم 
مبنا و دامنه نوس��ان خواهد بود. قطعا در شش 
ماهه دوم امس��ال روند اقتصادی معنا و مفهوم 
جدی��دی پیدا می کند و ب��ا پایان فصل مجامع 
شرکت های بورسی، شرایط بازار سرمایه تغییر 
و در نیمه دوم سال با وضعیت متفاوتی روبه رو 

خواهیم شد. 

ب��ازار ب��ورس ته��ران از روز ش��نبه تا ظهر 
چهارش��نبه هر هفته فعال اس��ت از این رو هر 
ش��نبه با همکاری روزنامه » فرصت امروز«  و 
سایت بورس سبز تحلیل هفتگی ارائه می شود. 
این تحلیل بیشتر جنبه اطالع رسانی و آموزش 

دارد. 
هر س��ال از میزان وابستگی کشور به فروش 
نفت به آرامی کاس��ته می ش��ود، اما در سطح 
کالن اقتص��ادی ب��رای رهایی از خام فروش��ی 
نفت نیاز به تالش بیش��تر دولتمردان است. با 
در نظر گرفتن تامین عمده هزینه های کش��ور 
توسط دالرهای نفتی، به کاربران فعال در بازار 
بورس پیشنهاد می شود که در حیطه بین الملل 
هم نگاهی به تحوالت نفتی داشته باشند. این 
سوال پیش می آید که با وجود توافق احتمالی 
اوپک و چند کش��ور نفتی در تاریخ ۲5 ماه مه  

)پنجش��نبه 4 خردادم��اه 1۳96( روند قیمتی 
نفت در بازارهای جهانی به چه سمت و سویی 
نوسان خواهد داشت؟ پاسخ به این سوال شاید 
کمی عجی��ب و غیر قاب��ل باور باش��د. تمدید 
کاه��ش میزان تولید نفت اعض��ای اوپک خبر 
خوب��ی برای بازار اس��ت، اما در ش��رایط فعلی 
قدرت کافی برای تغییر روند بازار جهانی نفت 
وجود ن��دارد و به احتمال زیاد ب��ازار وارد فاز 
خنثی ش��ود. روند قیمتی به صورت خنثی در 
میان مدت، برای برنامه ریزی سطح کالن کشور 
مناس��ب اس��ت اما در صورت می��ل به تحقق 
شعارهای عمرانی، ثبات قیمت فعلی نفت تنها 
تامین کننده هزینه های جاری دولت است. اگر 
س��ناریوی فوق انجام ش��ود، پس از انتخابات 
و بع��د از برگزاری مجامع عمده ش��رکت های 
بورسی، از ش��اخص کل بورس تهران می توان 
انتظار اصالح و در کوتاه مدت استراحت موقت 

را داشت. 

تحول مه��م دیگری ک��ه در بازارهای مالی 
اروپا در حال ش��کل گیری اس��ت، تغییر روند 
قیمت یورو اس��ت. ب��ه طور تقریب��ی یورو در 
بازارهای بین الملل در نیم س��ال گذشته روند 
نزولی داش��ته اس��ت، اما با توجه به آغاز تورم 
مناس��ب در اتحادی��ه اروپ��ا، می ت��وان انتظار 
داش��ت تا پایان ماه دسامبر ۲018 شاهد روند 
صعودی ی��ورو در بازارهای جهانی باش��یم. از 
این رو ب��ا نگاهی به صورت ه��ای مالی برخی 
ش��رکت های وارداتی بورس مثال چند شرکت 
داروی��ی متوج��ه این نکته مهم می ش��ویم که 
قیم��ت خرید م��واد اولی��ه در آنها ب��ه آرامی 
همزمان با رش��د قیمت یورو، افزایش می یابد 
و چون این ش��رکت ها تاب��ع نرخ گذاری دولتی 
هس��تند، پس روند نزولی آرام در قیمت سهم 
آنها را ش��اهد خواهیم بود. مگر اینکه همزمان 
با افزای��ش قیمت م��واد اولیه، قیم��ت نهایی 
فروش هم به همان نس��بت یا متناسب با تورم 

 داخل��ی افزایش یابد. قیمت فعلی یورو به دالر 
)ERU/USD ( در بازار بین الملل 1.09 است 
و ت��ا پایان ماه دس��امبر ۲018 انتظار افزایش 

قیمت تا 1.19 را می توان داشت. 
از فضای بین الملل خارج می ش��ویم و نگاهی 
ب��ه تحوالت مه��م داخلی می اندازی��م. پس از 
تایی��د صالحیت ش��ورای نگهب��ان، نامزدهای 
ریاس��ت جمه��وری در کنار طرح ش��عارهای 
کلی رویکردی علمی هم به توس��عه اقتصادی 
دارند. در این هفته افراد و جناح های سیاس��ی 
به اشکال مختلف حمایت خود را از کاندیدای 
مورد نظ��ر خود اعالم کردند. فضای فعلی آرام 
و کم تنش است و این فضا برای رشد و توسعه 
اقتصاد مطلوب اس��ت. امید است دولت بعدی 
قدر ای��ن همدل��ی را بداند و در ص��دد اصالح 
سیس��تم نظام بانکی، کاهش تورم و تک نرخی 
کردن ارز برآید. هر چند برخی از این تغییرات 

نیاز به سال ها تالش دارد. 

رفع محدودیت ها، محرک بازار سرمایه است

تحلیل هفتگی بازار بورس تهران 

خبر

افزایش تعداد سهام پایه اختیار معامالت
مع��اون ش��رکت ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران در خصوص 
مهم ترین برنامه های س��ال جاری ش��رکت ب��ورس گفت: در 
کنار تداوم روند پذیرش و عرضه اولیه س��هام شرکت ها، یکی 
از مهم ترین برنامه های امس��ال در حوزه بازار مشتقه، افزایش 
تعداد سهام پایه اختیار معامالت به عنوان محصول جدید برای 
پوش��ش ریسک اس��ت. علی صحرایی با اش��اره به اینکه سال 
گذشته سهام پایه پنج شرکت در بازار مشتقه وارد شد، گفت: 
در س��ال 95 اختیار خریدوفروش س��هام پایه پنج شرکت در 
بازار مش��تقه مورد معامله قرار گرفت که در سال جدید برنامه 
توسعه این بازار و افزایش تعداد سهام پایه در دستور کار شرکت 
بورس است. وی با اشاره به اینکه با بررسی شرکت ها برای سال 
96 سهام پایه جدید انتخاب خواهد شد، اظهار داشت: اختیار 
خریدوفروش سهام پایه جدید در بازار مشتقه گزینه مناسبی 
برای س��رمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های 
سرمایه گذاری، س��هامداران عمده و سایر سرمایه گذاران است 
که با خرید از این بازار اقدام به پوش��ش ریس��ک نیز می کنند. 
صحرایی درباره شرایط انتخاب سهام پایه در بازار مشتقه گفت: 
برای انتخاب شرکت، نقدشوندگی گزینه مهمی است. همچنین 
نقش غیر رسمی بازار س��ازی سهامدار عمده نیز امتیاز دیگری 
اس��ت که مورد توجه قرار می گیرد. معاون شرکت بورس اوراق 
بهادار تهران، نوس��ان پذیری سهام را نیز مهم دانست و گفت: 
نوس��ان پذیری قیمت سهم ناش��ی از فروش محصول شرکت 
در بازاره��ای جهانی یا دالیل دیگر موضوعی اس��ت که برای 
انتخاب سهم، مورد بررسی قرار می گیرد. صحرایی درباره سایر 
برنامه های این ش��رکت گفت: در ح��وزه نظارت هم همچنان 
توس��عه تکنولوژی و ابزارهای جدید نظارتی در حال پیگیری 
است. وی با اشاره به به روز رسانی نرم افزار جدید معامالتی گفت: 
در ای��ن ح��وزه از مدل های جدید و به روز جهانی در ش��رکت 
بورس استفاده می ش��ود و به روز رس��انی نرم افزار معامالتی از 
سال گذشته آغاز شده است. معاون شرکت بورس اوراق بهادار 
تهران با بیان اینکه در زمینه س��امانه معامالت، بخش اجرایی 
آن امسال عملیاتی خواهد شد، گفت: طبق زمان بندی تا پایان 
نیمه اول امس��ال به روز رسانی این سامانه باید انجام شده باشد 
و قرار اس��ت نیمه دوم سال نرم افزار به روز شده آتوس تحویل 

داده شود. 

 سرمایه گذاران خارجی
پشت درهای بورس

بهنام چاوش��ی، مدیرعام��ل کارگزاری فیروزه آس��یا گفت: 
اولویت اول کارگزاری هایی که در بخش سرمایه گذاری خارجی 
فعال هستند، شناس��ایی پتانسیل کش��ورهای خارجی برای 
جذب سرمایه گذاری است. این اقدام هم از جنبه سرمایه گذاری 
مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی و هم از جنبه ورود تکنولوژی 
نهادهای مالی با هدف توسعه ابزارهای مالی پیگیری می شود. 
وی در ادامه به برخی از موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاران 
خارجی اشاره کرد و اظهار داشت: بخشی از این موانع مختص 
به بازار س��رمایه اس��ت و کارگزاری های فعال در این عرصه از 
جمله فیروزه آسیا با همکاری سازمان بورس به دنبال راه های 
برون رفت از این مسائل هستند که در این راستا بعضاً مقررات 
الزم تدوین شده است، اما راه حل بخش مهمی از مشکالت به 
بانک مرکزی مرتبط می شود که رفع این دسته از موانع هم در 
سطح ارتباط چند کارگزاری با بانک مرکزی نیست بلکه در این 
بخش نیز نیاز به همکاری سازمان بورس است. این کارشناس 
بازار سرمایه خاطرنشان کرد: مسلماً سرمایه گذاران خارجی در 
اس��تفاده از فرصت های جدید س��ودآوری، برای ورود به ایران 
تمایل آشکار دارند، منتها بعضی از اینها با وجود جمع بندی در 
اصل سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران به دلیل وجود موانع 
موجود در حالت انتظار قرار دارند تا بالفاصله بعد از رفع موانع 
س��رمایه گذاری کنند، اما عده ای دیگر هنوز به این جمع بندی 
به دلیل برخی مس��ائل سیاسی و اقتصادی نرسیدند و منتظر 
رفع مس��ائل کالن تر هستند. وی با مثبت خواندن روند جذب 
سرمایه گذاران خارجی در کشور گفت: شاید نتوان ادعا کرد که 
طی سال های اخیر اتفاق خارق العاده ای در جذب سرمایه گذار 
خارجی افتاده اما روند کلی مثبت است. ممکن است این روند 
در برخی مواقع کند شود و حتی منوط به شروطی دیگر شود، 
اما جو کلی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در کشور حاکی از 

برآیندی مثبت است. 

نخستین صندوق سرمایه گذاری کاالیی، 
طالیی شد

امیدنامه و اساس��نامه نخس��تین صندوق س��رمایه گذاری 
کاالیی با دارایی پایه س��که طال در کش��ور به تأیید سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار رس��ید. نام صن��دوق مذکور صندوق 
س��رمایه گذاری پش��توانه ط��الی لوتوس بوده که موس��س 
و مدیر آن ش��رکت تأمین س��رمایه لوتوس پارس��یان است. 
بنابراین به زودی ش��اهد ش��روع به کار نخس��تین صندوق 
سرمایه گذاری کاالیی با دارایی پایه گواهی سپرده سکه طال 
در بورس کاالی ایران خواهیم بود. صندوق س��رمایه گذاری 
با پش��توانه طالی لوتوس جزو صندوق های س��رمایه گذاری 
کاالی��ی قابل معامله )ETC( اس��ت. این صندوق ها یکی از 
انواع صندوق های س��رمایه گذاری هس��تند که رش��د کاماًل 
محس��وس آنها، بعد از تأس��یس نخستین صندوق کاالیی با 
دارایی پایه طال در سال ۲004، مؤید موفقیت غیر قابل انکار 
آنها در بازارهای مالی جهان اس��ت. صندوق با پشتوانه طال 
ام��کان پیروی از بازده قیمت س��که ط��ال را فراهم می آورد 
و واحدهای س��رمایه گذاری آن در بورس کاالی ایران قابل 
معامله اس��ت. فعالیت اصل��ی این صندوق س��رمایه گذاری 
در گواه��ی س��پرده س��که طال بوده ک��ه به عن��وان دارایی 
پای��ه صندوق در نظر گرفته ش��ده اس��ت؛ بنابراین عملکرد 
صندوق، به عملکرد س��که طال بستگی دارد. هرچند بخش 
عمده منابع صندوق، صرف خرید گواهی س��پرده سکه طال 
می ش��ود ولی بخش��ی از منابع صندوق طال در بازار مشتقه 
سکه طالی بورس کاال از جمله معامالت آتی و قراردادهای 

اختیار معامله سکه طال سرمایه گذاری خواهد شد. 

لزوم پذیرش راهکار جدید معامالتی در 
بورس کشاورزی

مدیرعام��ل کارگزاری اقتصاد بی��دار، پذیرش تحوالت در 
مبادالت کاالیی به ویژه بخش کش��اورزی را عامل مهمی در 
رون��ق معامالت دانس��ت و عنوان کرد: کاهش ریس��ک های 
معامالتی در بخش کش��اورزی بسیار قابل توجه است و این 
موضوع زمانی اهمیت بیش��تری پیدا می کند که به مجموع 
مولفه های داخلی و جهانی توجه کنیم و از روش های سنتی 
فاصله بگیریم. به گزارش ایلنا، حس��ن رضایی پور ادامه داد: 
جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در بورس 
کاالی ای��ران به این دلی��ل صورت گرفت ک��ه از معامالت 
س��نتی فاصله بگیریم و خریداران به واسطه عرضه محصول 
در این بازار مالی از لحاظ کمی و کیفی با خیال راحت تری 
به س��مت معامالت روی آورند. مدیرعامل کارگزاری اقتصاد 
بیدار اظهار داش��ت: عده ای به دلیل ناآگاهی و عدم شناخت 
کافی از نحوه انجام معامالت به صورت قیمت تضمینی بیان 
می کنن��د که بهای گندم داخل��ی از محصول گندم خارجی 
گران ت��ر اس��ت، در صورتی ک��ه آنها کیفیت بیش��تر گندم 
داخل��ی و رقم پریمیوم در فرم��ول قیمت گذاری گندم را به 
فاکتوره��ای مختلفی همچون تغییر ش��رایط آب و هوایی، 
هزین��ه حمل و نقل و بس��یاری دیگ��ر از عوام��ل را در نظر 
نمی گیرند، بنابراین بازرگانی دولتی برای اینکه این ابهامات 
را برطرف کند، بهتر اس��ت نحوه قیمت گذاری خود را تغییر 
ده��د، بیش از 90 درصد عرض��ه این محصول از طریق این 
ش��رکت است که آن هم محصول خود را با یک قیمت ثابت 
در تمام فصول س��ال عرضه می کند و هیچ نگاهی به نوسان 
قیم��ت گندم در بازار ندارد. وی در پای��ان افزود: البته طی 
س��ال گذش��ته انجام معامالت روی محصول جو و ذرت در 
بورس کاالی ایران نشان داده است که طرح قیمت تضمینی 
ب��ا موفقیت همراه بوده و مطالبات کش��اورزان نیز پرداخت 
ش��ده، بنابراین اگر نحوه قیمت گذاری محصوالتی همچون 
غالت مورد مصرف دام ش��امل گندم، جو و ذرت تغییر کند، 
به ط��ور یقین مصرف کنندگان بیش��تری برای خرید به بازار 

مالی کشور اقدام خواهند کرد. 

مدیر اجرایی آمازون سهام خود را به 
حراج گذاشت

مدی��ر اجرایی ش��رکت آمازون، در اقدامی بی س��ابقه و با 
هدف واگذاری این ش��رکت در آین��ده ای نزدیک، در حدود 
یک بیلیون دالر از س��هام این ش��رکت را به فروش رساند. 
جف ب��زوس، مدیر اجرایی ش��رکت آم��ازون چندی پیش 
مخارج ش��رکت تازه تأسیس خود را ساالنه یک بیلیون دالر 
اعالم ک��رد درحالی که دیروز در اقدام��ی، یک بیلیون دالر 
از س��هام ش��رکت آمازون را به فروش رس��اند. براساس این 
گزارش، ش��رکت تازه تأسیس بزوس، که شرکت اکتشافات 
فضایی بلو اوریجین نام دارد قصد دارد تا سال آینده با کنار 
گذاشتن رقبایی مثل شرکت اکتشافات فضایی الون ماسک 
و شرکت ریچارد برانسون ویرجین گالکتیک، عده زیادی را 
به عنوان توریس��ت به سیاره ماه ارس��ال کند. این در حالی 
اس��ت که بزوس یک میلیون سهم از سهام خود در آمازون 
را با رنج قیمت 9۳5 تا 950 دالر بین روزهای سه ش��نبه تا 
پنجش��نبه در ب��ازار عرضه کرد. به این ترتی��ب، وی دارنده 
79.9 میلیون س��هم یا به عبارتی 17درصد ازسهام شرکت 
آمازون خواهد بود درحالی که در سال ۲015 وی 8۳میلیون 
سهم از این بازار اینترنتی را در پرتفوی خود داشت. سومین 
م��رد ثروتمند دنی��ا، در حالی دارایی خ��ود را از آمازون به 
حراج گذاش��ته اس��ت که رقبای وی بیل گیتس و آمانسیو 
اورت��گا، به عنوان دو نفر اول در رتبه ثروتمندترین افراد دنیا 
قرار دارند. بر این اس��اس، ب��زوس دارایی خود را در آمازون 
با هدف ارتقای ش��رکت اکتش��افات فضایی بلو اوریجین به 
فروش رس��اند تا با ارسال توریست به ماه بتواند لذت سفری 
بدون جاذبه و استفاده از منظره زیبای زمین از سیاره دیگر 

را به آنها بچشاند. 

پیشنهاد افزایش سرمایه 100درصدی 
»پردیس«

شرکت سرمایه گذاری پردیس پیش��نهاد افزایش سرمایه 
ی��ک هزار میلی��ارد ریالی، معادل 100 درص��د را به مجمع 
عمومی فوق العاده پیش��نهاد داد. ش��رکت س��رمایه گذاری 
پردی��س اعالم کرده اس��ت برنامه افزایش س��رمایه از مبلغ 
یک هزار میلیارد ریال به ۲هزار میلیارد ریال دارد. براساس 
این گزارش، افزایش س��رمایه »پردی��س« از محل مطالبات 
حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور حفظ جایگاه 
ش��رکت در بازار س��رمایه که در تاریخ 9 اس��فند 1۳95 به 
تصویب هیأت مدیره رس��یده و جهت اظهارنظر به حسابرس 
و بازرس قانونی ارس��ال شده، خواهد بود. بدیهی است انجام 
افزایش س��رمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و 
اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده اس��ت و در 

این خصوص اطالع رسانی الزم خواهد شد. 

 زمان احتمالی عرضه اولیه  
» به پرداخت ملت «

مدیران ش��رکت به پرداخت ملت همزمان با مجمع ساالنه 
ام��روز، آخرین وضعیت مالی و عملیاتی را تش��ریح می کنند 
ت��ا این زیرمجموعه مه��م بانک ملت و بزرگ ترین ش��رکت 
خدمات پرداخت آماده عرضه اولیه ش��ود. به گزارش بورس 
پ��رس، در پی اتمام س��ال مالی ۳0 اس��فند 95 به پرداخت 
 مل��ت، این ش��رکت صبح ش��نبه مجم��ع س��االنه را برگزار 
می کند و همزمان با این رویداد، مدیران آن آخرین وضعیت 
مالی و عملیاتی را تش��ریح می کنند تا این زیرمجموعه مهم 
بان��ک ملت و بزرگ ترین ش��رکت خدم��ات پرداخت، آماده 
عرضه اولیه سهام در بورس تهران شود. در این مجمع ضمن 
تصویب صورت های مالی و تقس��یم حداکثری س��ود 1۲6۳ 
ریالی هر س��هم ، به س��واالت حاضرین پاس��خ داده خواهد 
شد. براس��اس این گزارش، عرضه اولیه سهام  »به پرداخت« 
که قرار بود در آخرین روزهای س��ال  گذش��ته انجام شود، 
به س��ال 96 موکول ش��ده و احتماال ماه آین��ده و در اولین 
فرصت، 5 تا 10 درصد س��هام آن به عموم واگذار می شود. 
به پرداخت ملت با سرمایه 95 میلیارد تومانی که بزرگ ترین 
شرکت تجارت الکترونیک و تنها شرکت ایرانی حاضر در بین 
۲5 ش��رکت برتر دنیا و از زیر مجموعه های وابسته به بانک 
ملت است، س��ود هر سهم سال مالی جاری را با 111 درصد 
افزایش نسبت به سود قبل، ۲67۲۲ ریال اعالم کرده است.
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س�اری – دهقان - دکتر قاسم جان 
بابای��ی، رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی 
مازندران ودکتر شریعت نژاد نماینده مردم 
رامسر و تنکابن مجلس شورای اسالمی از 
بیمارستان امام س��جاد)ع( رامسر بازدید 
و کلینی��ک ویژه و اورژانس بیمارس��تان 
را افتت��اح کردن��د. به گ��زارش خبرنگار 
مازندران دکتر قاس��م جان بابایی، رئیس 
 دانشگاه علوم پزش��کی مازندران و دکتر 
ش��ریعت ن��ژاد نماین��ده  مردم رامس��ر 
و تنکاب��ن مجلس ش��ورای اس��المی از 
بیمارستان امام س��جاد)ع( رامسر بازدید 
و کلینی��ک ویژه و اورژانس بیمارس��تان 
را افتت��اح کردند.اورژان��س بیمارس��تان 
امام س��جاد )ع( رامس��ردر۵۰۰ مترمربع 
فض��ای فیزیکی احداث و برای س��اخت 
س��اختمان بالغ بر۸۰۰ میلی��ون تومان 
و تجهیز آن ۶۵۰میلی��ون تومان هزینه 
ش��ده اس��ت. کلینی��ک درمان��ی ویژه 

رامس��ر نیز در مس��احت ۷۵۰متر مربع 
و با هزین��ه ای بالغ بر ۳میلی��ارد تومان 
احداث ش��ده اس��ت. دکتر ج��ان بابایی 
رییس دانشگاه علوم پزش��کی مازندران 
در حاش��یه بازدی��د و افتت��اح این مراکز 
اظهار داش��ت : در طول سه سال گذشته 
بال��غ بر ۳۰ میلیارد  ریال براي تجهیزات 
 بیمارستاني ش��امل الپاراسکوپ،دستگاه 

 س��نگ ش��کن، رادیول��وژي دیجیت��ال،
همودیالیز،ویدئواندوسکوپي  ۴دس��تگاه 
وکولونوسکوپي،دستگاه بي خطرساززباله 
هاي عفوني،میکروسکوپ جراحي چشم 
وفیکوبراي عمل لن��ز، خریدونصب یک 
دس��تگاه رادیولوژي پرتابل جدیدوتخت 

وبرانکاردجدیدهزینه شده است. 
ریی��س دانش��گاه اضاف��ه کرد:بهبود 

استانداردهای فیزیکی یکی دیگر از اقدامات 
صورت گرفته درمدت س��ه سال گذشته 
بوده اس��ت که همه طبقات س��اختمان 
اصلی بیمارستان و سایر بخش ها بازسازي 
وبالغ بر۳۵ میلیارد ریال هزینه شده است.
وی با اش��اره به اینکه ساخت ساختمان 
اورژان��س جدیدوتجهیز آن ب��ا امکانات 
جدیدونوی��ن به مس��احت۴۱۷مترمربع 
دردوطبق��ه باهمکاری خیری��ن در این 
بیمارس��تان انجام ش��ده، افزود: افزایش 
هش��ت تخت به بخش اعص��اب و روان، 
افزای��ش ۴تخت به بخش دیالیزبه همراه 
 دستگاه هاي مرتبط ودستگاه همودیالیز، 
راه اندازي داروخانه شبانه روزي)۱۳آبان(
دراورژانس بیمارس��تان، افزایش دوتخت

ICU )از۸تخ��ت ب��ه ۱۰تخت(هم��راه 
باتجهی��زات م��ورد نی��از، مقی��م کردن 
متخصصین دررشته های اصلی برای ارائه 
خدمات س��ریع،جذب متخصصین طب 

اورژانس ب��رای ارائ��ه خدمات تخصصي 
اورژانسي، رایگان کردن زایمان طبیعي از 
دیگر اقدامات درماني در سه سال گذشته 
مي باشد.دکتر جان بابایی از خریددستگاه 
سی تی اسکن جدید به مبلغ دو میلیارد 
و هفتص��د میلی��ون تومان ک��ه موافقت 
نهایي آن صورت گرفته  خبر داد و گفت 
:ب��ه زودي براي جا نمایي ونقش��ه هاي 
اجرایي آن اقدام خواهدش��د. در ادامه این 
 مراسم  دکتر قاس��م جان بابایی  و دکتر

ش��ریعت نژاد نماینده مجلس ش��ورای 
اس��المی از مرکز جامع س��المت شیرود 
بازدید کردن��د. این مرک��ز در زمینی به 
مس��احت ۷۵۰ مت��ر مربع در روس��تای 
ش��یرود  راه اندازی ش��ده است که برای 
احداث آن بالغ بر یک میلیارد تومان هزینه 
شده است.در این مرکز خدمات پزشکی و 
دندانپزشکی ارائه می شود و یک پزشک به 

صورت شبانه روزی مستقر است.

تبری�ز – فالح- نماین��ده مردم تبریز، اس��کو و 
آذرشهر در مجلس شورای اسالمی گفت: تولید کننده 
داخلی با پرداخت هزینه های سرسام آور توان رقابت با 
کاالی قاچاقی که بدون هزینه وارد کشور شده است، 
را ن��دارد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر احمد 
علیرضابیگی با اشاره به نقش کنسرسیوم های صادراتی 
و کمپین های حمایتی از تولید ملی خاطرنشان کرد: 
آذربایجان شرقی اس��تانی صادرات محور است و اگر 
کاالی��ی وارد می کند، ماش��ین آالت تولیدی اس��ت. 
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه آنچه که تولید می کنیم، باید در 
بازار خریدار داشته باش��د، افزود: خریدار زمانی  پیدا 
می شود که احساس کند کاالی ساخت داخل نسبت 
به مش��ابه خارجی آن دارای قیمتی ارزان تر و با دوام 
تر است. وی تصریح کرد: مشتری می تواند حق انتخاب 

داشته باشد و برای انتخاب مشتری دو فاکتور قیمت 
و کیفیت تعیین کننده اس��ت و طبیعی است که این 
برعهده دولت اس��ت که باید ترتیبی را اتخاذ کند که 
قیمت تمام شده محصوالت داخلی نسبت به مشابه 
خارجی آن  ارزان تر باش��د. عضو کمیسیون شوراها و 
امور داخلی کش��ور در مجلس شوای اسالمی در ادامه 
خاطرنشان کرد: از آنجاکه تولیدکننده باید 2۸ درصد 
بهره بانکی، ۶ درصد جریمه دیرکرد، 9 درصد مالیات 
برارزش افزوده، پول آب، برق، گاز، بیمه و حقوق کارگر 
را بپردازد، نمی تواند سود حداقلی داشته باشد در حالی 
که سود او  باید ۵۰ درصد باشد. وی با بیان اینکه در 
حال حاضر هیچ تولیدی نمی تواند ۵۰ درصد حاشیه 
س��ود برای خود ایجاد کند، افزود: کاالی خارجی که 
وارد کشور می شود هیچ هزینه ای پرداخت نمی کند 
و آن دسته از کاالهایی که به صورت قاچاق وارد بازار 

می شوند تعرفه گمرکی نیز پرداخت نمی کنند از این 
رو تولید داخلی ما با هزینه های سرسام آور توان رقابت 
با آن ه��ا را ندارد. علیرضابیگی با تاکید براینکه دولت 
بای��د اقداماتی انجام دهد تا قیمت تمام ش��ده کاالی 
تولیدی کاهش پیدا کن��د که اگر این اتفاق رخ دهد، 
کاالی تولید شده ایرانی در بازار به فروش خواهد رفت 
به طوری که همه این موارد متوجه دولت اس��ت که 
باید با اعمال سیاست های پولی و مالی تولید داخل را 

سودمند کند. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: تا زمانی که تولید 
برای تولیدکننده داخلی سودمند نباشد تولیدکننده 
انگی��زه ای برای تولید نخواهد داش��ت و کمپین های 
اقتصادی، احس��اس مس��ئولیت تولیدکنن��دگان را 
می رساند و نوعی آگاهی بخشی است که همه احساس 
کنند اگر فرزندان آنها بخواهند شاغل شوند لزوما باید 
از تولید داخلی حمایت کرد. وی در ادامه خاطرنشان 
کرد: کمپین های حمایتی از تولید داخلی نظیر آنچه 
در آستانه سال جدید در "بازار کفش تبریز" انجام شد 
حس همکاری و خودجوش مردمی است که  پایداری 
آن به این است که تولید داخلی حتما سودمند باشد و 
اگر اینگونه نباشد تولیدکننده کارگران خود را اخراج و 
کارخانه را تعطیل می کند و در عمل حمایتی از تولید 

صورت نمی گیرد.

اهواز- خبرن�گار فرصت امروز - اولین جلس��ه 
شورای پایایی منطقه ای شبکه برق خوزستان در سال 
9۶  با حضور محمود دش��ت بزرگ رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان و رئیس 
ش��ورا،  عبدالصاحب ارجمند مدی��رکل دفتر نظارت بر 
شبکه انتقال و توزیع وزارت نیرو  و سایر اعضا به میزبانی 
شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویر احمد در شهر 
یاسوج  برگزار شد. موضوعات مدیریت بحران، آمادگی 
پیک سال 9۶ ، اس��تمرار شستشوی تجهیزات شبکه 
انتقال و توزیع، اجرای پوشش RTV زنجیرمقره، لزوم 
توسعه و بهینه سازی شبکه، ضرورت تعویض ترانس های 
قدیمی و فرسوده شبکه و لزوم بازنگری در استانداردهای 
عایقی ش��بکه مهمترین مباحثی بود که در این جلسه 
محمود دشت بزرگ  به آنها اشاره کرد. وی همچنین به 
اهمیت برگزاری منظم و مستمر جلسات شورا و حضور 
فعال اعضا تاکید و بر نقش و جایگاه شورا در هماهنگی 
بین ش��رکت ها به ویژه در مواق��ع بحران نیز پرداخت. 
دش��ت بزرگ در ادامه افزود: حوادث و خاموش��ی های 

بهمن ماه س��ال 9۵  که به علت گرد وخ��اک رخ داد، 
تبدیل این تهدید به فرصت به ویژه اس��تفاده صحیح از 
مصوبه هیات دولت در خصوص توسعه و پایداری شبکه 
برق اس��تان خوزستان را ضروری کرد. وی تصریح کرد: 
در بحران گرد و غبار بهمن ماه س��ال گذشته عملکرد 
صحیح سیستم های حفاظتی در جداسازی قسمت های 
آلوده ش��بکه و جلوگیری از گسترش آن به سایر نقاط، 
موجب ش��د تا صدم��ات کمتری به تجهیزات ش��بکه 
وارد گ��ردد. در ادامه این جلس��ه، عبدالصاحب ارجمند 
مدیرکل دفتر نظارت بر ش��بکه انتق��ال و توزیع وزارت 
نیرو  با اش��اره به ساختار س��ازمانی صنعت برق و لزوم 

 توجه به نگهداری به موقع و صحیح ش��بکه به شاخص 
ت��اب آوری ش��بکه در بخش فنی و نیروی انس��انی در 
مواجهه با حوادث اشاره کرد.  وی اضافه کرد:» شوراهاي 
پایایي منطقه اي« به عنوان بازوي اجرایي و مشورتِي » 
شوراي پایایي شبکه برق کشور« در مناطق مختلف، نقش 
مهمي در اجراي هر چه بهتر وظایف و مس��ئولیت هاي 
این ش��ورا برعهده دارند که رسالت این شورا، دستیابي 
به سطح قابل قبول پایایي در حوزه عملکرد این شرکت 
در استان های خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد است.  
سپس سایر  اعضای حاضر درجلسه به بیان گزارش های 
خود در خصوص مش��کالت ناش��ی از گرد و خاک در 
عملکرد و تمهیدات اتخاذ ش��ده برای آمادگی تابستان 
ساِل جاری پرداختند . شایان ذکر است، از جمله وظایف 
و ماموریت های ش��وراهای پایایی منطقه ای می توان به 
همکاري با شوراي پایایي شبکه برق کشور در راستاي 
انجام ماموریت هاي این ش��ورا، نظارت بر ُحسن اجراي 
اسناد پایایي، ارایه پیشنهاد جهت تهیه و تصویب اسناد 
پایایي در شوراي پایایي شبکه برق کشور به منظور اجرا 

در سطح کشور یا منطقه، ارایه گزارش از حوادث عمده 
ش��بکه برق منطقه و راهکارهاي کاهش احتمال بروز 
حوادث مش��ابه، توسعه ، تکمیل و بهبود مستمر اسناد 
پایایي و افزایش تبعیت از آنها در جهت ایجاد فرهنگ 
مسوولیت پذیري، انضباط فني و سازماني، بهبود تعامالت 
اثرگذاران بر پایایي ش��بکه برق کش��ور و ارتقای سطح 
هم افزایي بین آنها، بهبود نظام چرخه اطالعات پایایي و 
نحوه دسترسي و گسترش فرهنگ شفافیت اطالعاتي و 
ساماندهي و به روز رساني مدیریت دانش در اثرگذاران و 
بهبود مستمر دانش پایایي و مهارت اثرگذاران در منطقه 
اش��اره کرد. خاطرنشان می گردد، شوراي پایایي شبکه 
برق کش��ور در س��ال ۱۳۸۷ به منظور توسعه فرهنگ 
تامین و حفظ پایایی ش��بکه برق کش��ور و نیز تحقق 
عملکرد مطلوب و نظام مند مجموعه  نهادهای ذیربط و 
افزایش هماهنگي، یکپارچگي و نظم پذیري در حوزه هاي 
مرتبط، تشکیل گردید که اجرای مصوبات این شورا پس 
از ابالغ توس��ط معاون وزیر براي کلیه شرکت های برق 

الزم و ضروری است.

ش�اهرود -  حس�ین بابامحم�دی - ه��ر س��ه 
تکواندوکار شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 
شمال شرق در مسابقات هان مادانگ شهرستان شاهرود 
صاحب مدال ش��دند. مسئول امور ورزش این منطقه با 
اعالم این خبر گفت: مسابقات قهرمانی آزاد هان مادانگ 
شاهرود با درخشش نمایندگان باشگاه نفت همراه بود. 
محس��ن طاهری ادامه داد: در این مسابقات محمدرضا 
ربیع��ی مقام اول "نوپی آپ چگی رده س��نی ۱2 تا ۱۵ 
سال کمربند قرمز"، "ایلیا حاجب مقام اول دولیاچاگی 
رکوردی رده س��نی 9 تا ۱2 س��ال کمربند مشکی پوم 

دان ی��ک" و آروی��ن دهقان "مقام س��وم دولیاچاگی 
رکوردی رده سنی 9 تا ۱2 سال کمربند قرمز" را بدست 
آوردند. وی با اش��اره به س��رمایه گذاری باشگاه نفت بر 
روی تکوان��دوکاران این منطقه، تاکید کرد: رقابت های 
قهرمانی آزاد شهرس��تانی هان مادانگ به منظور ارتقا، 
گس��ترش تکواندوی همگانی و نیز س��نجش و حفظ 
آمادگی قهرمانان این شهرستان در تمامی رده های سنی 
و در س��ه بخش فرم گروهی، نماش شکستن اجسام و 
پومسه با حضور پیشکسوتان این ورزش در سالن کوثر 
ش��اهرود برگزار ش��د. وی ضمن تقدیر از همکاران این 

منطقه آقایان نصرا... حاج��ب، علی خدادادی و محمد 
حاجب که به ترتیب به عنوان س��رمربی، سرپرس��ت و 
مربی تکواندوکاران باشگاه نفت نقش بسزایی در موفقیت 

این ورزش��کاران داشتند؛ گفت: پیش از این نیز سه نفر 
از تکواندوکاران باشگاه نفت در مسابقات انتخابی استان 
سمنان شرکت نموده بودند که محمد عرب با کمربند 
قرمز در رده خردساالن از این باشگاه با کسب سهمیه به 
اردوی تیم منتخب استان سمنان دعوت شد. شایان ذکر 
است مجید موالیی داور بین المللی فدراسیون تکواندو 
به عنوان س��ر ناظر مس��ابقات انتخابی استان سمنان، 
حس��ینعلی نعیمی س��رمربی تیم ملی 2۰۱۴-2۰۱۵ 
جمهوری اسالمی ایران و اخالقی رییس هیات تکواندو 

استان سمنان میهمانان ویژه این مسابقات بودند.

تبریز - ماه�ان فالح- رییس کل دادگس��تری 
آذربایجان شرقی ضمن تاکید بر تقویت رویکرد فرهنگی 
در رفتارهای ترافیکی شهروندان تبریز گفت: بهره گیری 
از به روزترین امکانات سخت افزاری بدون فرهنگ سازی 
فاقد نتیجه الزم خواهد بود. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز به نقل از تارنمای اطالع رسانی شهرداری تبریز، 
حجت االس��الم و المسلمین حکمت علی مظفری در 
همایش ایمنی و کاهش سوانح رانندگی افزود: کاهش 
بداخالقی های اجتماعی و ترافیکی رابطه مس��تقیم با 

کاهش آسیب های اجتماعی ناشی سوانح رانندگی دارد. 
وی اظهار داش��ت: گاهی یک تذکر مهربانانه می تواند 
تاثیر گذاری بیش��تری از اعمال قان��ون و برخورد های 
مستقیم شهروندان با یکدیگر داشته باشد. رئیس کل 
دادگستری آذربایجان شرقی مقوله فرهنگ و تقویت 
بعد آموزشی آن را محور اصلی سخنرانی خود در این 
همایش قرار داد و متذکر ش��د: آسیب های اجتماعی 
ب��ا نهادینه کردن نقش فرهنگ در کالبد زندگی آحاد 
جامعه به حداقل خواهد رس��ید. مظفری اضافه کرد: 

تبریز را به حق ش��هر اولین ها نامگ��ذاری کرده اند و 
همواره روحیه مطالبه گری از مسئوالن در حوزه های 
مختلف باعث کاهش آسیب های اجتماعی و عدم وجود 
معتادان متهاجر در این ش��هر شده است. وی فرهنگ 
غنی شهروندان تبریز را محکم ترین حلقه زنجیره شهر 
ایده آل عنوان کرد و گفت: رش��د و توس��عه فرهنگ 
ترافیکی با همکاری دس��تگاه های متولی مانند راهور، 
صدا و سیما و ارگان های مردم نهاد در کنار دادگستری 

میسر شده است.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- شهردار بوشهر 
ضمن تبریک روز کارگر به تمامی کارگران به خصوص 
کارگران زحمتکش ش��هرداری بوش��هر گفت:کار و 
کارگر در اس��الم از جایگاه خاص و ویژه ای برخوردار 
است به گونه ای که انجام کار، مطلوب خداوند است 
و همچون عبادت و جهاد در راه خدا مقدس اس��ت. 
پیامبر اکرم)ص( مي فرماید: عبادت هفتاد پاره است 
و برترین آن، طلب روزي حالل است. شهردار بوشهر 
ضمن تبریک روز کارگر به تمامی کارگران به خصوص 
کارگران زحمتکش ش��هرداری بوش��هر گفت:کار و 
کارگر در اس��الم از جایگاه خاص و ویژه ای برخوردار 
است به گونه ای که انجام کار، مطلوب خداوند است 

و همچون عبادت و جهاد در راه خدا مقدس اس��ت. 
پیامبر اکرم)ص( مي فرماید: عبادت هفتاد پاره است 
 و برتری��ن آن، طل��ب روزي حالل اس��ت.  غالمعلی 
میگلی نژاد با بیان اینکه  در فرهنگ غني اس��المي 

ما، س��لوک الهي داراي دو بخش است: بخش مادي 
و بخ��ش معنوي، بخش مادیش کار اس��ت و بخش 
معنویش نماز، افزود:از همین نکته می توان به اهمیت 
و ارزش کار در جامعه اسالمی پی برد.در واقع از نظر 
اسالم کار فعالیتی است برای تامین معاش و کوششی 
برای استقالل کشور از وابستگی، به همین دلیل هم 
اس��الم کار را جهاد در راه خدا می داند. وی با اش��اره 
به حدیثی از پیامبر اسالم که فرموده اند: "انسان هر 
گاه نیازهاي خود را تأمین کند آرام مي گیرد"، اظهار 
داشت: انسان با کس��ب درآمد از نظر روحي آرامش 
مي یابد. زیرا ف��رد نیازمند از نظر روحي در اضطراب 
و نگراني اس��ت و نمی تواند به آرامش خیال برسد و 

بنابراین هم به خود آسیب می رساند و هم اطرافیان 
او در ع��ذاب خواهند بود.  ش��هردار بندر بوش��هر با 
بیان اینکه کار و تالش فقر را از بین می برد، تصریح 
کرد:کس��ب در آمد باعث مي شود فرد بتواند ضمن 
برآوردن نیازهای خود  به دیگران نیز کمک کند و از 
همین راه در بعد اجتماعی نیز مفید و موثر واقع شده 
و باعث عزت نفس او خواهد شد.چنانچه امام باقر)ع( 
مي فرمای��د:  هر کس براي بي نیازي از مردم  و تالش 
براي رفاه  خانواده  و مهرباني و خیرخواهي به همسایه 
 در طل��ب مال و امکانات زندگي ب��ر آید روز قیامت 
در حالي که صورتش همچون بدر درخش��ان است 

خداوند را مالقات مي کند.

با حضور دکتر جان بابایی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

کلینیک ویژه و اورژانس بیمارستان امام سجاد )ع( رامسر افتتاح شد

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی:
کاالهایی که به صورت قاچاق وارد بازار می شوند تعرفه گمرکی پرداخت نمی کنند

اولین جلسه شورای پایایی منطقه ای شبکه برق خوزستان در سال 96 برگزار شد 

3 مدال حاصل تالش تکواندوکاران منطقه شمال شرق در مسابقات هان مادانگ شاهرود

رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی:

افزایش سواد ترافیکی در کنار فرهنگ سازی شهری ایده آل را برای شهروندان تبریز فراهم می کند

شهردار بندر بوشهر:

با تالش متعهدانه  کارگران شهرداری،بوشهر در مسیر توسعه قرار گرفته است

اخبار

پیشرفت 80 درصدی مخزن 1000 متر 
مکعبی روستای یکه قوز شهرستان کالله

گرگان- خبرنگار فرصت امروز - مدیر امور آبفار شهرستان کالله 
از پیشرفت ۸۰ درصدی مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی روستای یکه قوز این 
شهرستان خبر داد.به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آب و فاضالب روستایی استان گلستان، کریم نارویی اعالم کرد  احداث 
این مخزن که آب ش��رب 9 روستای بخش مرکزی شهرستان کالله را 
از مجتمع آبرس��انی زاو تامین می کند بیش از چهارصد میلیون تومان 
اعتب��ار دارد که این پروژه از محل اعتب��ارات ملی از برنامه های اقتصاد 
مقاومتی وزارت نیرو در طرح های استانی می باشد که تاکنون ۸۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته است. وی اظهار داشت که با اتمام این عملیات 
روستاهای یکه قوز علیا ، یکه قوز سفلی ، خواجه حسن ، کاظم خوجه 
، گونیلی ، صالح آباد ، اجن سنگرلی ، اجن بلوک و چهار مازو با 2۳۰۴ 
 خانوار و جمعیتی بالغ بر 9۰2۴ نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی 

بهره مند می گردند.

بازدید اعضای کمیته حمایت قضایی 
از سرمایه گذاری گلستان از شهرک 

صنعتی بندرترکمن
گرگان- خبرنگار فرصت امروز - اعضای کمیته حمایت قضایی از 
سرمایه گذاری استان گلستان با حضور در شهرک صنعتی بندرترکمن از 
سه واحد تولیدی در زمینه های بسته بندی میگو و ماهی و واحد مکانیزه 
مواد معدنی بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های 
صنعتی استان گلستان، رییس کل دادگستری گلستان در این بازدید 
گفت:  دادگستری استان امسال نیز مانند سال گذشته در قالب کمیته 
حمایت قضایی از س��رمایه گذاری اس��تان، مشکالت حقوقی و قضایی 
سرمایه گذاران را بررسی و برای رفع آن تالش می کند.هادی هاشمیان 
اظهار داشت: بخش��ی از مشکالت سرمایه گذاران در استان، بروکراسی 
اداری و قوانین دس��ت و پاگیر اس��ت که به منظور حمایت از سرمایه 
گذاران باید مرتفع شود.به گفته وی از ظرفیت کمیته حمایت قضایی از 
سرمایه گذاری که دستگاه های ذیربط هم در آن عضو هستند برای رفع 
موانع پیش روی سرمایه گذاری در استان  استفاده خواهد شد. هاشمیان 
گفت : امس��ال نیز تالش می کنیم امنیت سرمایه گذاری و حمایت از 
تولیدکنندگان داخلی را که مهم ترین رکن در استقالل اقتصادی و قطع 
وابستگی به بیگانگان است، محقق کنیم.اعضای کمیته حمایت قضایی از 
سرمایه گذاری استان گلستان از کارخانه مکانیزه مواد معدنی، سردخانه 
و بستده بندی میگو و ماهی  در شهرک صنعتی پنج پیکر شهرستان 

ترکمن بازدید کرد.

بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان غربی: 
هرکه می خواهد با آمریکا مبارزه  اساسی 

بکند، باید به این مردم خدمت کند
  - ام�روز  فرص�ت  ارومی�ه- خبرن�گار 
مهندس محمود بدلی، مدیرکل بنیاد مس��کن 
انقالب اس��المی آذربایجان غربی ضمن دیدار با 
خانواده معظم ش��هید منصور ب��دری رازیان در 
ش��هر محمدیار که کارمند این بنی��اد نیز بوده، 

در جریان مش��کالت اعضای خانواده های معظم شهدا قرارگرفت. وی، 
ضمن تجلیل وتقدیر ازخانواده های معظم ش��هداء با بیان این فرمایش 
از س��وی مقام معظم رهبری، اظهار داش��ت: امنیت و سرافرازی ایران 
اسالمی در س��ایه رشادتها  و جانفشانیهای شهدای ایثارگران وصبوری 
بی نظیر خانواده های ایش��ان بوده وهست. وی با بیان اینکه شهیدان با 
اهدای خون خود، گذش��تن از جوانی، پدر، مادر، برادر، خواهر و زن  و 
فرزند، عاش��قانه در راه اسالم و ایران اسالمی رشادتها و پایمردی نشان 
دادند تا متجاوزان چش��م طمع به این کشوراس��المی را حتی در خیال 
خود نپرورانند. در این دیدار خانواده معظم شهید مشکالت، پیشنهادات 
و خاطراتی از ش��هید گرانقدر بیان نمودن��د.  نتیجه ای که از وضعیت 
زندگی خانواده های معزز ایثارگران داشتیم  برای ما آشکار ومسلم نمود،  
خانواده های  معظم ش��هداء هیچ انتظار و چشم داشتی از مردم و دولت 
نداشته وندارند و بسیاری از آنان تابه حال به بنیاد شهید یا سازمانهای 
دیگر مراجعه ننمودند و خم به ابرو نیاوردند وآنان عقیده راسخ دارند که 

با خدا معامله کردند..

توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس 
انجام شد 

توزیع 2000نسخه بروشور ویژه انتخابات 
در سطح شهر قدس

ش�هرقدس- خبرنگار فرصت امروز - سازمان فرهنگی ورزشی 
شهرداری قدس در آستانه انتخابات29اردیبهشت 2۰۰۰نسخه بروشور 
در س��طح ش��هر توزیع کرد. به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی و 
ش��هرداری قدس، با توجه به نزدیک ش��دن به زمان برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا در 29اردیبهشت ماه 
سالجاری ،سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس گزیده ای از بیانات 
مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص اهمیت انتخابات در کشور 
و ضرورت حضور آحاد مختلف مردم در پای صندوق های رای را در قالب 
بروشور تهیه و به تعداد2۰۰۰نسخه در سطح مراکز فرهنگی و آموزشی 
و ادارات شهرستان توزیع کرد. اهمیت انتخابات در کشور،وظیفه مردم 
در انتخابات،اصول رقابت،بایدها و نبایدها،بهترین کیست،تاکتیک های 
دشمن در انتخابات ،ویژگی های کاندید اصلح و شنبه  پس از انتخابات 

مهمترین موضوعات مطرح شده در این بروشوراست.

مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان رودان:
17 میلیارد و 900 میلیون تومان از بدو 

حضور دولت تدبیر و امید در شهرستان 
رودان صرف آبرسانی روستایی شده است 
بندرعب�اس- خبرنگار فرص�ت امروز - مدی��ر امور آب و 
فاضالب روستایی شهرستان رودان عنوان کرد: از آغاز دولت تدبیر 
و امی��د و توجه ویژه این دولت به بخش روس��تایی ۱۷ میلیارد و 
9۰۰ میلیون تومان تنها در این شهرس��تان به آبرسانی روستایی 
اختصاص داده ش��ده است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و 
فاضالب روستایی هرمزگان، منوچهر خوشدل در خصوص دیگر 
پروژه های در حال اجرای این شهرستان گفت: توسعه و بازسازی 
۷۰ کیلومتر شبکه توزیع با هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد تومان که 
در هفته دولت به بهره برداری میرسد. وی در ادامه افزود: آبرسانی 
به روس��تای پش��ته گیش با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان با 
احداث و حفر یک حلقه چاه، اجرای خط انتقال و ش��بکه توزیع 
همچنین اجرای فاز ۳ مجتمع خیر آباد با حفر و تجهیز یک حلقه 
چ��اه و اج��رای خط انتقال به طول 2 کیلومتر با هزینه ای بالغ بر 
9۰۰ میلیون تومان.این مس��ئول اضافه کرد: اصالح و بازسازی۴ 
کیلومتر شبکه آب شرب روستای پشته خیر آباد با هزینه ای بالغ بر 
یک میلیارد تومان و اصالح و بازسازی ۴۰ کیلومتر خطوط انتقال 
روستاهای آبنما، پشته بنان، سرچوئیه، خراجی، ده گل کن، اسالم 
آباد، سکل، رهدار، سید سلطان محمد و شهرک رهدار با اعتباری 
بالغ ب��ر ۴۰۰ میلیون تومان. مدیر امور آب و فاضالب روس��تایی 
شهرس��تان رودان درباره پروژه روستای کریداز نیز بیان کرد: این 
پ��روژه با اجرای خط انتقال و ش��بکه توزیع به طول ۴ کیلومتر و 

هزینه ای بالغ بر 2۰۰ میلیون تومان در حال اجرا می باشد.

اخبار

شهردار منطقه ۵ تبریز خبر داد
آغاز آبگیری و پمپاژ آب از مرکز سپتیک 

رشدیه به 300 هکتار پارک جنگلی
تبریز - ماهان فالح- ش��هردار منطقه ۵ 
تبریز گفت: با آغاز آبگیری مرکز سپتیک رشدیه 
و راه اندازی سیس��تم پمپ��اژ، آبیاری پارکهای 
جنگلی رش��دیه و الهی��ه با ای��ن روش انجام 
خواهد ش��د.  به گ��زارش خبرنگار ما در تبریز، 
مهندس یعقوب هوشیار افزود: به منظور تامین آب خام فضاهای سبز 
و اطمینان از توسعه فضای سبز شرق تبریز در دراز مدت این منطقه 
اقدام به احداث مخزن های س��پتیک آب نموده است. وی در ادامه با 
بیان اینکه این منطقه برای تامین آب خام فضای سبز شرق تبریز ۱۰۰ 
میلیارد ریال در س��ه سال اخیر هزینه و سرمایه گذاری، کرده افزود: 
با آبگیری مرکز س��پتیک رشدیه ۳۰۰ هکتار از فضای سبز تپه های 
رشدیه و الهیه آبیاری می شود. شهردار منطقه پنج در ادامه با اشاره به 
مشخصات این پروژه گفت: مرکز سپتیک رشدیه با ۱۵۰۰ مترمکعب 

ظرفیت و 2۰ میلیارد ریال اعتبار احداث شده است.

بهره مندی 126000 نفر از شهروندان 
الهیجان از طرح بهداشتی فاضالب

رش�ت- زینب قلیپور- مدیرعامل شرکت 
آب و فاض��الب گی��الن در نشس��ت عمومی ب��ا 
شهروندان الهیجان و مسئولین ادارات شهرستان 
با تش��ریح روند اجرای پ��روژه جمع آوری و دفع 
بهداش��تی فاضالب جمعیت برخوردار از اجرای 
این طرح را ۱2۶۰۰۰ نفر اعالم کرد. س��ید محس��ن حس��ینی رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره به ضرورت دفع بهداشتی 
فاضالب اظهار داشت: توجه دولت به شهرهای شمالی برای دریافت وام 
از بانک س��رمایه گذاری زیر ساخت آس��یا به جهت آسیب پذیر بودن 
محیط زیس��ت در این شهرهاست و نسبت به اجرای طرح فاضالب در 
شهرهای گیالن باید حس��اس تر بود. مدیرعامل آبفای گیالن با اعالم 
جمعیت برخوردار الهیجان از این طرح خاطرنشان کرد: علیرغم احداث 
تصفیه خانه و اجرای شبکه فاضالب به طول ۵۷ کیلومتر از منابع دولتی 
در این شهرس��تان، طرح به اتمام نرسید و با اجرای ۸۰ کیلومتر طرح 
جمع آوری فاضالب بهداشتی و بهره برداری از آن ۱2۶۰۰۰ نفر تحت 
پوش��ش خواهند بود. مهندس حس��ین با بیان اینکه وزارت نیرو اولین 
وزارتخانه برای دریافت وام از بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیاست 
یادآور شد: برای دریافت وام جهت اجرای پروژه در ۵ شهر گیالن دو کار 
اساس��ی باید صورت پذیرد. وی امضاء پروتکل و تفاهم نامه بین ادارات 
جهت تعهد همکاری و دیگری نشست با مردم را از امور اساسی برشمرد 
و گفت: مردم باید بدانند طی ۴ سال چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و ضمن 
آش��نایی با آس��یب های زمان اجرا، از مزایای بهره برداری این پروژه نیز 
مطلع گردند. سپس دکتر نیکفر نماینده مردم شهرستان الهیجان در 
مجلس شورای اسالمی از فرصتی که به الهیجان برای اجرای این پروژه 
داده شد بعنوان توفیق یاد کرد و گفت: در زمان اجرا باید نامالیمات را 
تحمل نمود و مانع ایجاد پروژه نشد چرا که دیگر چنین فرصتی ایجاد 
نمی گردد. وی با تأکید بر اینکه مردم باید همکاری الزم را داشته باشند 
خواستار پیگیری مجدانه مسئولین جهت تسریع در اجرای این پروژه شد 
و گفت: اجرای پروژه باید هدف اصلی باشد و دقت شود طرح دستخوش 
سالیق شخصی افراد نگردد. در ادامه احمدی فرماندار الهیجان نیز ضمن 
قدردانی از اقدامات دولت برای رفع مشکالت این حوزه تصریح کرد: ارائه 
گزارش از نحوه اجرای عملیات برای آگاهی ذینفعان از ضروریات است و 
باتوجه به گستردگی عملیات حفاری مردم باید نهایت همکاری را جهت 
دریافت یک خدمت شایسته و مطلوب داشته باشند. فرماندار الهیجان 
همچنین یادآور شد: الهیجان یک شهر استراتژیک برای کشور جهت 
اجرای این طرح است و حفظ محیط زیست در راستای سیاستهای کلی 
نظام جمهوری اسالمی ایران همت جمعی را می طلبد. در پایان مسئولین 
آبفای گیالن با حضور در پنل، پاسخگوی سئواالت شهروندان الهیجان 
درخصوص چگونگی اجرای پروژه، نحوه دریافت اعتبارات و تضمین اجرا 

و بهره برداری در مدت زمان تعیین شده بودند. 

با حضور طالب اهل سنت هرمزگان
مسابقات کشوری قرآن کریم در شیراز 

برگزار شد
بندرعب�اس- خبرنگار فرص�ت امروز - مع��اون فرهنگی دفتر 
نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت هرمزگان گفت: مسابقات کشوری 
قرآن کریم با حضور طالب اهل سنت هرمزگان به میزبانی استان فارس 
در شیراز برگزار ش��د. به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه 
در امور اهل سنت هرمزگان، حجت االسالم والمسلمین اصغر کهورزاده 
معاون فرهنگی این دفتر اظهار کرد: 2۰ نفر از طالب مدارس علوم دینی 
اهل سنت اس��تان هرمزگان به مسابقات کشوری قرآن کریم به استان 
فارس اعزام شدند. وی با بیان اینکه مسابقات کشوری از تاریخ ۱2 تا ۱۴ 
اردیبهشت ماه در شیراز برگزار می شود، تصریح کرد: شرکت کنندگان در 
رشته های قرائت، ترتیل، تحقیق، مفاهیم، حفظ ۱۰ جزء حفظ ۱۵ جزء 
حفظ 2۰ جز و حفظ کل با هم به رقابت خواهند پرداخت. حجت االسالم 
کهوری با اش��اره به طالب اعزام ش��ده هرمزگانی به مسابقات کشوری 
خاطرنشان کرد: این 2۰ نفر برگزیدگان مسابقات استانی بهمن ماه در 
بندرعباس بودند. وی با اشاره به تاثیر قرآن در تقویت وحدت و تعمیق 
باورهای اسالمی و معنوی گفت: قرآن یکی از بزرگترین اشتراکات میان 
شیعه و اهل سنت است که همواره آیات روحبخشش همگان را به حفظ 

وحدت و پرهیز از دودستگی فرمان داده است.

رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در مازندران:
مدیریت مصرف انرژی از درون 
خانواده ها فرهنگ سازی شود

ساری - دهقان - رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو 
در مازندران، در هفتاد و پنجمین جلسه شورا با بیان اینکه در  آستانه 
فرا رسیدن فصل گرم س��ال قرار داریم، گفت:  ضرورت دارد بحث 
مدیریت مصرف آب و برق در فصول گرم س��ال جدی گرفته شود 
بنابراین ترویج فرهنگ اصالح الگوی مص��رف انرژی، باید از درون 
خانواده ها آغاز ش��ود. مهندس ذاکری، در این جلسه از تالش یک 
س��اله همکاران صنعت آب  وبرق در ارائه بهترین خدمات به مردم 
استان قدردانی کرد و با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جهموری 
و ش��وراهای اسالمی شهر و روس��تا افزود : تمام همت خود را برای 
حض��ور حداکثری مردم و همکاران در پ��ای صندوقهای رای بکار 
می گیریم. مهندس ش��هابی مدیرعامل توزیع برق استان مازندران 
نیز در سخنانی، به خالصه ای از دستاوردهای این شرکت در سال 
گذشته اشاره کرد و گفت : تلفات برق بین ۶ تا ۴۰ درصد در سطح 
استان بوده که با تالش همکاران  این شرکت به 22 درصد کاهش 
یافت. مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان نیز درخصوص 
برگزاری کنفرانس تحقیق در عملیات با موضوع بهینه سازی مصرف 
انرژی ، ارسال مقاالت و برپایی نمایشگاه با مدیریت دانشگاه مازندران 
در اردیبهشت ماه جاری توضیحاتی ارائه نمود . مهندس افضلی در 
ادامه به راه اندازی مجموعه سالمت در سطح کشور اشاره و تصریح 
کرد:  اولین دوره آموزش��ی مولفه های موثر بر سالمت کارکنان در 
تهران برگزار شد که براساس ارزیابی  انجام شده در ۶ محور شرکت 
برق منطقه ای مازندران به نمایندگی صنعت آب و برق استان مقام 

برتر را کسب نمود . 
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ساری – دهقان - دکتر قاسم جان 
بابایی، رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
مازندران ودکتر شریعت نژاد نماینده مردم 
رامسر و تنکابن مجلس شورای اسالمی از 
بیمارستان امام ســجاد)ع( رامسر بازدید 
و کلینیک ویژه و اورژانس بیمارستان را 
افتتاح کردند. به گزارش خبرنگار مازندران 
دکتر قاســم جان بابایی، رئیس دانشگاه 
علوم پزشــکی مازندران ودکتر شریعت 
نژاد نماینده  مردم رامسر و تنکابن مجلس 
شورای اسالمی از بیمارستان امام سجاد)ع( 
رامســر بازدید و کلینیک ویژه و اورژانس 
افتتــاح کردند.اورژانس  را  بیمارســتان 
بیمارستان امام سجاد )ع( رامسردر۵۰۰ 
مترمربع فضای فیزیکــی احداث و برای 
ساخت ســاختمان بالغ بر۸۰۰ میلیون 
تومان و تجهیــز آن ۶۵۰میلیون تومان 
هزینه شده است. کلینیک درمانی ویژه 
رامسر نیز در مساحت ۷۵۰متر مربع و با 

هزینه ای بالغ بر ۳میلیارد تومان احداث 
شــده اســت. دکتر جان بابایی رییس 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حاشیه 
بازدید و افتتاح این مراکز اظهار داشــت : 
در طول ســه سال گذشــته بالغ بر ۳۰ 
میلیارد  ریال براي تجهیزات بیمارستاني 
شــامل الپاراسکوپ،دســتگاه ســنگ 
شــکن، رادیولوژي دیجیتال،۴دســتگاه 

پي  ســکو و ند ا ئو ید و ، لیز یا د همو
وکولونوسکوپي،دستگاه بي خطرساززباله 
هاي عفوني،میکروسکوپ جراحي چشم 
وفیکوبراي عمل لنــز، خریدونصب یک 
دســتگاه رادیولوژي پرتابل جدیدوتخت 

وبرانکاردجدیدهزینه شده است. 
رییــس دانشــگاه اضافــه کرد:بهبود 
اســتانداردهای فیزیکی یکــی دیگر از 

اقدامــات صــورت گرفته درمدت ســه 
سال گذشته بوده است که همه طبقات 
ســاختمان اصلی بیمارســتان و سایر 
بخش ها بازســازي وبالغ بر۳۵ میلیارد 
ریال هزینه شــده اســت.وی با اشــاره 
به اینکه ســاخت ســاختمان اورژانس 
جدیدوتجهیز ان با امکانات جدیدونوین 
دردوطبقه  مســاحت۴۱۷مترمربع  بــه 
باهمــکاری خیرین در این بیمارســتان 
انجام شــده افزود: افزایش هشت تخت 
به بخش اعصــاب و روان،افزایش ۴تخت 
بــه بخــش دیالیزبــه همراه دســتگاه 
هاي مرتبــط ودســتگاه همودیالیز، راه 
داروخانه شــبانه روزي)۱۳آبان( اندازي 
دراورژانس بیمارســتان، افزایش دوتخت
ICU)از۸تخــت بــه ۱۰تخت(همــراه 
باتجهیــزات مــورد نیاز، مقیــم کردن 
متخصصین دررشــته های اصلی برای 
ارائه خدمات ســریع،جذب متخصصین 

طب اورژانس برای ارائه خدمات تخصصي 
اورژانسي، رایگان کردن زایمان طبیعي از 
دیگر اقدامات درماني در سه سال گذشته 
مي باشد.دکتر جان بابایی از خریددستگاه 
سی تی اسکن جدید به مبلغ دو میلیارد 
و هفتصد میلیون تومان که موافقت نهایي 
آن صــورت گرفته  خبــر داد و گفت :به 
زودي براي جا نمایي ونقشه هاي اجرایي 
ان؛اقدام خواهدشــد. در ادامه این مراسم  
دکتر قاســم جان بابایی  و دکترشریعت 
نژاد نماینده مجلس شــورای اسالمی از 
مرکز جامع سالمت شیرود بازدید کردند. 
ایــن مرکز در زمینی به مســاحت ۷۵۰ 
متر مربع در روســتای شیرود  راه اندازی 
شده است که برای احداث آن بالغ بر یک 
میلیارد تومان هزینه شــده است.در این 
مرکز خدمات پزشکی و دندانپزشکی ارائه 
می شــود و یک پزشک به صورت شبانه 

روزی مستقر است.

تبریز – فــاح- نماینده مردم تبریز، اســکو و 
آذرشهر در مجلس شورای اسالمی گفت: تولید کننده 
داخلی با پرداخت هزینه های سرسام آور توان رقابت با 
کاالی قاچاقی که بدون هزینه وارد کشور شده است، 
را نــدارد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر احمد 
علیرضابیگی با اشاره به نقش کنسرسیوم های صادراتی 
و کمپین های حمایتی از تولید ملی خاطرنشان کرد: 
آذربایجان شرقی اســتانی صادرات محور است و اگر 
کاالیی وارد می کند، ماشــین آالت تولیدی اســت. 
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه آنچه که تولید می کنیم، باید در 
بازار خریدار داشته باشد، افزود: خریدار زمانی  پیدا می 
شود که احساس کند کاالی ساخت داخل نسبت به 
مشــابه خارجی آن دارای قیمتی ارزان تر و با دوام تر 
است. وی تصریح کرد: مشتری می تواند حق انتخاب 

داشته باشد و برای انتخاب مشتری دو فاکتور قیمت 
و کیفیت تعیین کننده است و طبیعی است که این 
برعهده دولت اســت که باید ترتیبی را اتخاذ کند که 
قیمت تمام شده محصوالت داخلی نسبت به مشابه 
خارجی آن  ارزان تر باشد. عضو کمیسیون شوراها و 
امور داخلی کشور در مجلس شوای اسالمی در ادامه 
خاطرنشان کرد: از آنجاکه تولیدکننده باید 2۸ درصد 
بهره بانکی، ۶ درصد جریمه دیرکرد، 9 درصد مالیات 
برارزش افزوده، پول آب، برق، گاز، بیمه و حقوق کارگر 
را بپردازد، نمی تواند ســود حداقلی داشته باشد در 
حالی که ســود او  باید ۵۰ درصد باشــد. وی با بیان 
اینکه در حال حاضر هیچ تولیدی نمی تواند ۵۰ درصد 
حاشیه سود برای خود ایجاد کند، افزود: کاالی خارجی 
که وارد کشور می شود هیچ هزینه ای پرداخت نمی 
کند و آن دسته از کاالهایی که به صورت قاچاق وارد 

بازار می شوند تعرفه گمرکی نیز پرداخت نمی کنند از 
این رو تولید داخلی ما با هزینه های سرسام آور توان 
رقابت با آن ها را ندارد. علیرضابیگی با تاکید براینکه 
دولت باید اقداماتی انجام دهد تا قیمت تمام شــده 
کاالی تولیدی کاهش پیدا کند که اگر این اتفاق رخ 
دهد، کاالی تولید شده ایرانی در بازار به فروش خواهد 
رفت به طوری که همه این موارد متوجه دولت است 
که باید با اعمال سیاست های پولی و مالی تولید داخل 

را سودمند کند. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: تا زمانی که تولید 
برای تولیدکننده داخلی سودمند نباشد تولیدکننده 
انگیزه ای برای تولید نخواهد داشــت و کمپین های 
اقتصادی، احســاس مسئولیت تولیدکنندگان را می 
رساند و نوعی آگاهی بخشی است که همه احساس 
کنند اگر فرزندان آنها بخواهند شاغل شوند لزوما باید 
از تولید داخلی حمایت کرد. وی در ادامه خاطرنشان 
کرد: کمپین های حمایتی از تولید داخلی نظیر آنچه 
در آستانه سال جدید در "بازار کفش تبریز" انجام شد 
حس همکاری و خودجوش مردمی است که  پایداری 
آن به این است که تولید داخلی حتما سودمند باشد و 
اگر اینگونه نباشد تولیدکننده کارگران خود را اخراج و 
کارخانه را تعطیل می کند و در عمل حمایتی از تولید 

صورت نمی گیرد.

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - اولین جلســه 
شــورای پایایی منطقه ای شــبکه برق خوزستان در 
ســال 9۶  با حضور محمود دشت بزرگ رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان و 
رئیس شورا،  عبدالصاحب ارجمند مدیرکل دفتر نظارت 
بر شــبکه انتقال و توزیع وزارت نیرو  و ســایر اعضا به 
میزبانی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویر احمد 
در شهر یاسوج  برگزار شد. موضوعات مدیریت بحران، 
آمادگی پیک سال 9۶ ، استمرار شستشوی تجهیزات 
شبکه انتقال و توزیع، اجرای پوشش RTV زنجیرمقره، 
لزوم توســعه و بهینه سازی شــبکه، ضرورت تعویض 
ترانس های قدیمیو فرســوده شبکه و لزوم بازنگری در 
استانداردهای عایقی شبکه مهمترین مباحثی بود که در 
این جلسه محمود دشت بزرگ  به آنها اشاره کرد. وی 
همچنین به اهمیت برگزاری منظم و مستمر جلسات 
شورا و حضور فعال اعضا تاکید و بر نقش و جایگاه شورا 
در هماهنگی بین شرکت ها به ویژه در مواقع بحران نیز 
پرداخت. دشت بزرگ در ادامه افزود: حوادث و خاموشی 

های بهمن ماه سال 9۵  که به علت گرد وخاک رخ داد، 
تبدیل این تهدید به فرصت به ویژه استفاده صحیح از 
مصوبه هیئت دولت در خصوص توسعه و پایداری شبکه 
برق استان خوزستان را ضروری کرد. وی تصریح کرد: 
در بحران گرد و غبار بهمن ماه ســال گذشته عملکرد 
صحیح سیســتم های حفاظتی در جداسازی قسمت 
های آلوده شــبکه و جلوگیری از گسترش آن به سایر 
نقاط، موجب شد تا صدمات کمتری به تجهیزات شبکه 
وارد گردد. در ادامه این جلســه، عبدالصاحب ارجمند 
مدیرکل دفتر نظارت بر شبکه انتقال و توزیع وزارت نیرو  
با اشاره به ساختار ســازمانی صنعت برق و لزوم توجه 

به نگهداری به موقع و صحیح شــبکه به شاخص تاب 
آوری شبکه در بخش فنی و نیروی انسانی در مواجهه 
با حوادث اشاره کرد.  وی اضافه کرد:» شوراهاي پایایي 
منطقه اي« به عنوان بازوي اجرایي و مشورتِي » شوراي 
پایایي شــبکه برق کشــور« در مناطق مختلف، نقش 
مهمي در اجراي هر چه بهتر وظایف و مسئولیت هاي 
این شــورا برعهده دارند که رسالت این شورا، دستیابي 
به سطح قابل قبول پایایي در حوزه عملکرد این شرکت 
در استان های خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد است.  
سپس ســایر  اعضای حاضر درجلسه به بیان گزارش 
های خود در خصوص مشــکالت ناشی از گرد و خاک 
در عملکرد و تمهیدات اتخاذ شده برای آمادگی تابستان 
ساِل جاری پرداختند . شایان ذکر است، از جمله وظایف 
و ماموریت های شوراهای پایایی منطقه ای می توان به 
همکاري با شوراي پایایي شبکه برق کشور در راستاي 
انجام ماموریت هاي این شــورا، نظارت بر ُحسن اجراي 
اسناد پایایي، ارایه پیشنهاد جهت تهیه و تصویب اسناد 
پایایي در شوراي پایایي شبکه برق کشور به منظور اجرا 

در سطح کشور یا منطقه، ارایه گزارش از حوادث عمده 
شــبکه برق منطقه و راهکارهاي کاهش احتمال بروز 
حوادث مشابه، توسعه ، تکمیل و بهبود مستمر اسناد 
پایایي و افزایش تبعیت از آنها در جهت ایجاد فرهنگ 
مسوولیت پذیري، انضباط فني و سازماني، بهبود تعامالت 
اثرگذاران بر پایایي شــبکه برق کشــور و ارتقا سطح 
هم افزایي بین آنها، بهبود نظام چرخه اطالعات پایایي 
و نحوه دسترسي و گسترش فرهنگ شفافیت اطالعاتي 
و ساماندهي و بروز رساني مدیریت دانش در اثرگذاران و 
بهبود مستمر دانش پایایي و مهارت اثرگذاران در منطقه 
اشاره کرد. خاطرنشان می گردد، شوراي پایایي شبکه 
برق کشور در ســال ۱۳۸۷ به منظور توسعه فرهنگ 
تامین و حفظ پایایی شــبکه برق کشــور و نیز تحقق 
عملکرد مطلوب و نظام مند مجموعه  نهادهای ذیربط 
و افزایش هماهنگي، یکپارچگي و نظم پذیري در حوزه 
هاي مرتبط، تشکیل گردید که اجرای مصوبات این شورا 
پس از ابالغ توسط معاون وزیر براي کلیه شرکت های 

برق الزم و ضروری است.

شــاهرود -  حســین بابامحمدی - هر ســه 
تکواندوکار شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 
شمال شرق در مسابقات هان مادانگ شهرستان شاهرود 
صاحب مدال شدند. مسئول امور ورزش این منطقه با 
اعالم این خبر گفت: مسابقات قهرمانی آزاد هان مادانگ 
شاهرود با درخشش نمایندگان باشگاه نفت همراه بود. 
محســن طاهری ادامه داد: در این مسابقات محمدرضا 
ربیعی مقام اول "نوپی آپ چگی رده ســنی ۱2 تا ۱۵ 
سال کمربند قرمز"، "ایلیا حاجب مقام اول دولیاچاگی 
رکوردی رده ســنی 9 تا ۱2 سال کمربند مشکی پوم 

دان یــک" و آروین دهقان "مقام ســوم دولیاچاگی 
رکوردی رده سنی 9 تا ۱2 سال کمربند قرمز" را بدست 
آوردند. وی با اشــاره به سرمایه گذاری باشگاه نفت بر 
روی تکوانــدوکاران این منطقه، تاکید کرد: رقابت های 
قهرمانی آزاد شهرســتانی هان مادانگ به منظور ارتقا، 
گســترش تکواندوی همگانی و نیز ســنجش و حفظ 
آمادگی قهرمانان این شهرستان در تمامی رده های سنی 
و در ســه بخش فرم گروهی، نماش شکستن اجسام و 
پومسه با حضور پیشکسوتان این ورزش در سالن کوثر 
شاهرود برگزار شــد. وی ضمن تقدیر از همکاران این 

منطقه آقایان نصــرا... حاجب، علی خدادادی و محمد 
حاجب که به ترتیب به عنوان ســرمربی، سرپرست و 
مربی تکواندوکاران باشگاه نفت نقش بسزایی در موفقیت 

این ورزشکاران داشتند؛ گفت: پیش از این نیز سه نفر 
از تکواندوکاران باشگاه نفت در مسابقات انتخابی استان 
سمنان شرکت نموده بودند که محمد عرب با کمربند 
قرمز در رده خردساالن از این باشگاه با کسب سهمیه به 
اردوی تیم منتخب استان سمنان دعوت شد. شایان ذکر 
است: مجید موالیی داور بین المللی فدراسیون تکواندو 
به عنوان ســر ناظر مســابقات انتخابی استان سمنان، 
حسینعلی نعیمی ســرمربی تیم ملی 2۰۱۴-2۰۱۵ 
جمهوری اسالمی ایران و اخالقی رییس هیئت تکواندو 

استان سمنان میهمانان ویژه این مسابقات بودند.

تبریز - ماهان فاح- رییس کل دادگســتری 
آذربایجان شــرقی ضمن تاکید بــر تقویت رویکرد 
فرهنگی در رفتارهای ترافیکی شهروندان تبریز گفت: 
بهره گیری از بروزترین امکانات ســخت افزاری بدون 
فرهنگســازی فاقد نتیجه الزم خواهد بود. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز به نقل از تارنمای اطالع رســانی 
شهرداری تبریز، حجت االسالم و المسلمین حکمت 
علی مظفــری در همایش ایمنی و کاهش ســوانح 
رانندگی افزود: کاهش بداخالقــی های اجتماعی و 

ترافیکی رابطه مستقیم با کاهش آسیب های اجتماعی 
ناشی ســوانح رانندگی دارد. وی اظهار داشت: گاهی 
یک تذکر مهربانانه می تواند تاثیر گذاری بیشــتری 
از اعمال قانون و برخورد های مســتقیم شهروندان با 
یکدیکر داشته باشد. رییس کل دادگستری آذربایجان 
شــرقی مقوله فرهنگ و تقویت بعد آموزشــی آن را 
محور اصلی ســخنرانی خود در این همایش قرار داد 
و متذکر شد: آسیب های اجتماعی با نهادینه کردن 
نقش فرهنگ در کالبد زندگی آحاد جامعه به حداقل 

خواهد رسید. مظفری اضافه کرد: تبریز را به حق شهر 
اولین ها نامگذاری کرده اند و همواره روحیه مطالبه 
گری از مسوالن در حوزه های مختلف باعث کاهش 
آسیب های اجتماعی و عدم وجود معتادان متهاجر در 
این شهر شده است. وی فرهنگ غنی شهروندان تبریز 
را محکم ترین حلقه زنجیره شهر ایده آل عنوان کرد 
و گفت: رشــد و توسعه فرهنگ ترافیکی با همکاری 
دستگاه های متولی مانند راهور، صدا و سیما و ارگان 

های مردم نهاد در کنار دادگستری میسر شده است.

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز- شــهردار 
بوشــهر ضمن تبریک روز کارگر به تمامی کارگران 
به خصوص کارگران زحمتکش شــهرداری بوشهر 
گفت:کار و کارگر در اســالم از جایگاه خاص و ویژه 
ای برخوردار است به گونه ای که انجام کار، مطلوب 
خداوند اســت و همچون عبادت و جهاد در راه خدا 
مقدس اســت. پیامبر اکرم)ص( مي فرماید: عبادت 
هفتاد پاره اســت و برتریــن آن، طلب روزي حالل 
اســت. شهردار بوشــهر ضمن تبریک روز کارگر به 
تمامــی کارگران به خصــوص کارگران زحمتکش 
شهرداری بوشهر گفت:کار و کارگر در اسالم از جایگاه 
خاص و ویژه ای برخوردار است به گونه ای که انجام 

کار، مطلوب خداوند است و همچون عبادت و جهاد 
در راه خدا مقدس است. پیامبر اکرم)ص( مي فرماید: 
عبادت هفتاد پاره اســت و برترین آن، طلب روزي 
حالل اســت.  غالمعلی میگلی نژاد با بیان اینکه  در 

فرهنگ غني اسالمي ما، سلوک الهي داراي دو بخش 
است: بخش مادي و بخش معنوي، بخش مادیش کار 
است و بخش معنویش نماز، افزود:از همین نکته می 
توان به اهمیت و ارزش کار در جامعه اسالمی پی برد.
در واقع از نظر اســالم کار فعالیتی است برای تامین 
معاش و کوششی برای استقالل کشور از وابستگی، 
به همین دلیل هم اسالم کار را جهاد در راه خدا می 
داند. وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اسالم که فرموده 
اند: "انســان هر گاه نیازهاي خود را تأمین کند آرام 
مي گیرد"، اظهار داشت: انسان با کسب درآمد از نظر 
روحي آرامش مي یابد. زیرا فرد نیازمند از نظر روحي 
در اضطراب و نگراني اســت و نمی تواند به آرامش 

خیال برسد و بنابراین هم به خود آسیب می رساند 
و هم اطرافیان او در عذاب خواهند بود.  شهردار بندر 
بوشهر با بیان اینکه کار و تالش فقر را از بین می برد 
تصریح کرد:کسب در آمد باعث مي شود فرد بتواند 
ضمن برآوردن نیازهای خود  به دیگران نیز کمک کند 
و از همین راه در بعد اجتماعی نیز مفید و موثر واقع 
شــده و باعث عزت نفس او خواهد شد.چنانچه امام 
باقر)ع( مي فرماید:  هر کس براي بي نیازي از مردم  و 
تالش براي رفاه  خانواده  و مهرباني و خیرخواهي به 
همســایه در طلب مال و امکانات زندگي بر آید روز 
قیامت در حالي که صورتش همچون بدر درخشان 

است خداوند را مالقات مي کند.

با حضور دکتر جان بابایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران :

کلینیک ویژه و اورژانس بیمارستان امام سجاد )ع( رامسر افتتاح شد

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسامی:
کاالهایی که به صورت قاچاق وارد بازار می شوند تعرفه گمرکی پرداخت نمی کنند

اولین جلسه شورای پایایی منطقه ای شبکه برق خوزستان در سال 96 برگزار شد 

3 مدال حاصل تالش تکواندوکاران منطقه شمال شرق در مسابقات هان مادانگ شاهرود

رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی:

افزایش سواد ترافیکی در کنار فرهنگسازی شهری ایده آل را برای شهروندان تبریز فراهم می کند

شهردار بندر بوشهر:

با تالش متعهدانه ی کارگران شهرداری،بوشهر در مسیر توسعه قرار گرفته است

اخبار

پیشرفت 80 درصدی مخزن 1000 متر 
مکعبی روستای یکه قوز شهرستان کاله

گرگان- خبرنگار فرصت امروز - مدیر امور آبفار شهرستان کالله 
از پیشرفت ۸۰ درصدی مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی روستای یکه قوز این 
شهرستان خبر داد.به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آب و فاضالب روستایی استان گلستان : کریم نارویی اعالم کرد  احداث 
این مخزن که آب شرب 9 روستای بخش مرکزی شهرستان کالله را از 
مجتمع آبرسانی زاو تامین می کند بیش از چهارصد میلیون تومان اعتبار 
دارد که این پروژه از محل اعتبارات ملی از برنامه های اقتصاد مقاومتی 
وزارت نیرو در طرح های استانی می باشد.که تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشــته است.وی اظهار داشت با اتمام این عملیات روستاهای 
یکه قوز علیا ، یکه قوز ســفلی ، خواجه حسن ، کاظم خوجه ، گونیلی 
، صالح آباد ، اجن ســنگرلی ، اجن بلوک و چهار مازو با 2۳۰۴ خانوار 
و جمعیتی بالغ بر 9۰2۴ نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره 

مند می گردند.

بازدید اعضای کمیته حمایت قضایی 
از سرمایه گذاری گلستان از شهرک 

صنعتی بندرترکمن
گرگان- خبرنگار فرصت امروز - اعضای کمیته حمایت قضایی از 
سرمایه گذاری استان گلستان با حضور در شهرک صنعتی بندرترکمن 
از ســه واحد تولیدی در زمینه های بسته بندی میگو و ماهی و واحد 
مکانیــزه مواد معدنی بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی شــرکت 
شهرک های صنعتی استان گلستان، رییس کل دادگستری گلستان 
در این بازدید گفت:  دادگستری استان امسال نیز مانند سال گذشته در 
قالب کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان، مشکالت حقوقی 
و قضایی سرمایه گذاران را بررسی و برای رفع آن تالش می کند.هادی 
هاشمیان اظهار داشت: بخشــی از مشکالت سرمایه گذاران در استان، 
بروکراســی اداری و قوانین دست و پاگیر است که به منظور حمایت از 
سرمایه گذاران باید مرتفع شود.به گفته وی از ظرفیت کمیته حمایت 
قضایی از سرمایه گذاری که دستگاه های ذیربط هم در آن عضو هستند 
برای رفع موانع پیش روی ســرمایه گذاری در استان  استفاده خواهیم 
کرد.هاشمیان گفت : امسال نیز تالش می کنیم امنیت سرمایه گذاری 
و حمایت از تولیدکنندگان داخلی را که مهم ترین رکن در اســتقالل 
اقتصادی و قطع وابستگی به بیگانگان است، محقق کنیم.اعضای کمیته 
حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان گلستان از ز کارخانه مکانیزه 
مواد معدنی، سردخانه و بستده بندی میگو و ماهی  در شهرک صنعتی 

پنج پیکر شهرستان ترکمن بازدید کرد.

بنیاد مسکن انقاب اسامی آذربایجان غربی: 
هرکه می خواهد با آمریکا مبارزه ی اساسی 

بکند، باید به این مردم خدمت کند
ارومیه- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش 
خبرنگار فرصت امروز : مهندس محمود بدلی- 
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان 
غربی ضمن دیدار با خانواده معظم شهید منصور 
بدری رازیان در شــهر محمدیار که کارمند این 

بنیاد نیز بوده، در جریان مشــکالت اعضای خانواده های معظم شهدا 
قرارگرفتن. وی، ضمن تجلیل وتقدیر ازخانواده های معظم شــهداء با 
بیان این فرمایش از ســوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: امنیت 
و ســرافرازی ایران اسالمی در سایه رشــادتها  و جانفشانیهای شهداء 
ایثارگران وصبوری بی نظیر خانواده های ایشــان بوده وهست. وی با 
بیان اینکه شــهیدان با اهداء خون خود، گذشتن از جوانی، پدر، مادر، 
برادر، خواهر و زن  و فرزند، عاشقانه در راه اسالم و ایران اسالمی رشادتها 
و پایمردی نشــان دادند تا متجاوزان چشم طمع به این کشوراسالمی 
را حتــی در خیال خود نپرورانند. در این دیدار خانواده معظم شــهید 
مشکالت، پیشنهادات و خاطراتی از شهید گرانقدر بیان نمودند نتیجه ای 
که از وضعیت زندگی خانواده های معزز ایثارگران داشتیم  برای ما آشکار 
ومسلم نمود،  خانواده های  معظم شهداء هیچ انتظار و چشم داشتی از 
مردم و دولت نداشته وندارند و بسیاری از آنان تابحال به بنیاد شهید یا 
سازمانهای دیگر مراجعه ننمودند و خم به ابرو نیاوردند وآنان عقیده راسخ 

دارند که با خدا معامله کردند..

توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس 
انجام شد :

توزیع 2000نسخه بروشور ویژه انتخابات 
در سطح شهر قدس

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز - سازمان فرهنگی ورزشی 
شهرداری قدس در آستانه انتخابات29اردیبهشت 2۰۰۰نسخه بروشور 
در ســطح شهر توزیع کرد. به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی و 
شــهرداری قدس، با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا در 29اردیبهشت ماه 
سالجاری ،سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس گزیده ای از بیانات 
مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص اهمیت انتخابات در کشور 
و ضرورت حضور آحاد مختلف مردم در پای صندوق های رای را در قالب 
بروشور تهیه و به تعداد2۰۰۰نسخه در سطح مراکز فرهنگی و آموزشی 
و ادارات شهرستان توزیع کرد. اهمیت انتخابات در کشور،وظیفه مردم 
در انتخابات،اصول رقابت،بایدها و نبایدها،بهترین کیست،تاکتیک های 
دشمن در انتخابات ،ویژگی های کاندید اصلح و شنبه ی پس از انتخابات 

مهمترین موضوعات مطرح شده در این بروشوراست.

مدیر امور آب و فاضاب روستایی شهرستان رودان:
17 میلیارد و 900 میلیون تومان از بدو 

حضور دولت تدبیر و امید در شهرستان 
رودان صرف آبرسانی روستایی شده است 
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - مدیر امور آب و فاضالب 
روستایی شهرســتان رودان عنوان کرد: از اغاز دولت تدبیر و امید و 
توجه ویژه این دولت به بخش روستایی ۱۷ میلیارد و 9۰۰ میلیون 
تومان تنها در این شهرســتان به آبرسانی روستایی اختصاص داده 
شده است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی 
هرمزگان، منوچهر خوشــدل در خصوص دیگر پروژه های در حال 
اجرای این شهرســتان گفت: توسعه و بازسازی ۷۰ کیلومتر شبکه 
توزیــع با هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد تومان که در هفته دولت به 
بهره برداری میرســد. وی در ادامه افزود: آبرسانی به روستای پشته 
گیش با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان با احداث و حفر یک حلقه 
چاه، اجرای خط انتقال و شبکه توزیع همچنین اجرای فاز ۳ مجتمع 
خیــر آباد با حفر و تجهیز یک حلقه چــاه و اجرای خط انتقال به 
طول 2 کیلومتر با هزینه ای بالغ بر 9۰۰ میلیون تومان.این مسئول 
اضافه کرد: اصالح و بازسازی۴ کیلومتر شبکه آبشرب روستای پشته 
خیر آباد یا هزینه ای بالغ بر یک میلیارد تومان و اصالح و بازسازی 
۴۰ کیلومتر خطوط انتقال روستاهای آبنما، پشته بنان، سرچوئیه، 
خراجی، ده گل کن، اسالم آباد، سکل، رهدار، سید سلطان محمد و 
شهرک رهدار با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان. مدیر امور آب و 
فاضالب روستایی شهرستان رودان درباره پروژه روستای کریداز نیز 
بیان کرد: این پروژه با اجرای خط انتقال و شــبکه توزیع به طول ۴ 
کیلومتر و هزینه ای بالغ بر 2۰۰ میلیون تومان در حال اجرا می باشد.

اخبار

شهردار منطقه ۵ تبریز خبر داد؛
آغاز آبگیری و پمپاژ آب از مرکز سپتیک 

رشدیه به 300 هکتار پارک جنگلی
تبریز - ماهان فاح- شــهردار منطقه ۵ 
تبریز گفت: با آغاز آبگیری مرکز سپتیک رشدیه 
و راه اندازی سیســتم پمپاژ، آبیاری پارکهای 
جنگلــی رشــدیه و الهیه با ایــن روش انجام 
خواهد شــد.  به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
مهندس یعقوب هوشیار افزود: به منظور تامین آب خام فضاهای سبز 
و اطمینان از توسعه فضای سبز شرق تبریز در دراز مدت این منطقه 
اقدام به احداث مخزن های ســپتیک آب نموده است. وی در ادامه با 
بیان اینکه این منطقه برای تامین آب خام فضای سبز شرق تبریز ۱۰۰ 
میلیارد ریال در سه سال اخیر هزینه و سرمایه گذاری کرده افزود: با 
آبگیری مرکز سپتیک رشــدیه ۳۰۰ هکتار از فضای سبز تپه های 
رشدیه و الهیه آبیاری می شود. شهردار منطقه پنج در ادامه با اشاره به 
مشخصات این پروژه گفت: مرکز سپتیک رشدیه با ۱۵۰۰ مترمکعب 

ظرفیت و 2۰ میلیارد ریال اعتبار احداث شده است.

بهره مندی 126000 نفر از شهروندان 
الهیجان از طرح بهداشتی فاضاب

رشت- زینب قلیپور- مدیرعامل شرکت 
آب و فاضــالب گیالن در نشســت عمومی با 
شهروندان الهیجان و مسئولین ادارات شهرستان 
با تشــریح روند اجرای پروژه جمع آوری و دفع 
بهداشــتی فاضالب جمعیت برخوردار از اجرای 
این طرح را ۱2۶۰۰۰ نفر اعالم کرد. ســید محســن حسینی رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره به ضرورت دفع بهداشتی 
فاضالب اظهار داشت: توجه دولت به شهرهای شمالی برای دریافت وام 
از بانک ســرمایه گذاری زیر ســاخت آسیا به جهت آسیب پذیر بودن 
محیط زیســت در این شهرهاست و نسبت به اجرای طرح فاضالب در 
شهرهای گیالن باید حســاس تر بود. مدیرعامل آبفای گیالن با اعالم 
جمعیت برخوردار الهیجان از این طرح خاطرنشان کرد: علیرغم احداث 
تصفیه خانه و اجرای شبکه فاضالب به طول ۵۷ کیلومتر از منابع دولتی 
در این شهرســتان، طرح به اتمام نرسید و با اجرای ۸۰ کیلومتر طرح 
جمع آوری فاضالب بهداشتی و بهره برداری از آن ۱2۶۰۰۰ نفر تحت 
پوشش خواهند بود. مهندس حســین با بیان اینکه وزارت نیرو اولین 
وزارتخانه برای دریافت وام از بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیاست 
یادآور شد: برای دریافت وام جهت اجرای پروژه در ۵ شهر گیالن دو کار 
اساســی باید صورت پذیرد. وی امضاء پروتکل و تفاهم نامه بین ادارات 
جهت تعهد همکاری و دیگری نشست با مردم را از امور اساسی برشمرد 
و گفت: مردم باید بدانند طی ۴ سال چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و ضمن 
آشــنایی با آسیب های زمان اجرا، از مزایای بهره برداری این پروژه نیز 
مطلع گردند. سپس دکتر نیکفر نماینده مردم شهرستان الهیجان در 
مجلس شورای اسالمی از فرصتی که به الهیجان برای اجرای این پروژه 
داده شد بعنوان توفیق یاد کرد و گفت: در زمان اجرا باید نامالیمات را 
تحمل نمود و مانع ایجاد پروژه نشد چرا که دیگر چنین فرصتی ایجاد 
نمی گردد. وی با تأکید بر اینکه مردم باید همکاری الزم را داشته باشند 
خواستار پیگیری مجدانه مسئولین جهت تسریع در اجرای این پروژه شد 
و گفت: اجرای پروژه باید هدف اصلی باشد و دقت شود طرح دستخوش 
سالیق شخصی افراد نگردد. در ادامه احمدی فرماندار الهیجان نیز ضمن 
قدردانی از اقدامات دولت برای رفع مشکالت این حوزه تصریح کرد: ارائه 
گزارش از نحوه اجرای عملیات برای آگاهی ذینفعان از ضروریات است و 
باتوجه به گستردگی عملیات حفاری مردم باید نهایت همکاری را جهت 
دریافت یک خدمت شایسته و مطلوب داشته باشند. فرماندار الهیجان 
همچنین یادآور شد: الهیجان یک شهر استراتژیک برای کشور جهت 
اجرای این طرح اســت و حفظ محیط زیست در راستای سیاستهای 
کلی نظام جمهوری اسالمی ایران همت جمعی را می طلبد. در پایان 
مسئولین آبفای گیالن با حضور در پنل، پاسخگوی سئواالت شهروندان 
الهیجان درخصوص چگونگــی اجرای پروژه، نحوه دریافت اعتبارات و 

تضمین اجرا و بهره برداری در مدت زمان تعیین شده بودند. 

با حضور طاب اهل سنت هرمزگان؛
مسابقات کشوری قران کریم در شیراز 

برگزار شد
بندرعبــاس- خبرنگار فرصت امروز - معــاون فرهنگی دفتر 
نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت هرمزگان گفت: مسابقات کشوری 
قران کریم با حضور طالب اهل سنت هرمزگان به میزبانی استان فارس 
در شــیراز برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه 
در امور اهل سنت هرمزگان، حجت االسالم والمسلمین اصغر کهورزاده 
معاون فرهنگی این دفتر اظهار کرد: 2۰ نفر از طالب مدارس علوم دینی 
اهل سنت اســتان هرمزگان به مسابقات کشوری قرآن کریم به استان 
فارس اعزام شدند. وی با بیان اینکه مسابقات کشوری از تاریخ ۱2 تا ۱۴ 
اردیبهشت ماه در شیراز برگزار می شود تصریح کرد: شرکت کنندگان در 
رشته های قرائت، ترتیل، تحقیق، مفاهیم، حفظ ۱۰ جز، حفظ ۱۵ جز، 
حفظ 2۰ جز و حفظ کل با هم به رقابت خواهند پرداخت. حجت االسالم 
کهوری با اشــاره به طالب اعزام شده هرمزگانی به مسابقات کشوری 
خاطرنشان کرد: این 2۰ نفر برگزیدگان مسابقات استانی بهمن ماه در 
بندرعباس بودند. وی با اشاره به تاثیر قران در تقویت وحدت و تعمیق 
باورهای اسالمی و معنوی گفت: قرآن یکی از بزرگترین اشتراکات میان 
شیعه و اهل سنت است که همواره آیات روحبخشش همگان را به حفظ 

وحدت و پرهیز از دودستگی فرمان داده است.

رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در مازندران:
مدیریت مصرف انرژی از درون 
خانواده ها فرهنگ سازی شود

ساری - دهقان - رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در 
مازندران، در هفتاد و پنجمین جلسه شورا با بیان اینکه در  درآستانه فرا 
رسیدن فصل گرم سال قرار داریم گفت:  ضرورت دارد بحث مدیریت 
مصرف آب و برق در فصول گرم سال جدی گرفته شود بنابراین ترویج 
فرهنگ اصالح الگوی مصرف انرژی، باید از درون خانواده ها آغاز شود. 
مهندس ذاکری، در این جلسه از تالش یک ساله همکاران صنعت آب  
وبرق در ارائه بهترین خدمات به مردم استان قدردانی کرد و با اشاره به 
برگزاری انتخابات ریاست جهموری و شوراهای اسالمی شهر و روستا 
افزود : تمام همت خود را برای حضور حداکثری مردم و همکاران در 
پای صندوقهای رای بکار می گیریم مهندس شهابی مدیرعامل توزیع 
برق اســتان مازندران نیز در سخنانی، به خالصه ای از دستاوردهای 
این شــرکت در سال گذشته اشاره کرد و گفت : تلفات برق بین ۶ تا 
۴۰ درصد در سطح استان بوده که با تالش همکاران  این شرکت به 
22 درصد کاهش یافت. مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان 
نیز درخصوص برگزاری کنفرانس تحقیق در عملیات با موضوع بهینه 
سازی مصرف انرژی ، ارســال مقاالت و برپایی نمایشگاه با مدیریت 
دانشــگاه مازندران در اردیبهشــت ماه جاری توضیحاتی ارائه نمود . 
مهندس افضلی در ادامه به راه اندازی مجموعه سالمت در سطح کشور 
اشاره و تصریح کرد:  اولین دوره آموزشی مولفه های موثر بر سالمت 
کارکنان در تهران برگزار شد که براساس ارزیابی  انجام شده در ۶ محور 
شرکت برق منطقه ای مازندران به نمایندگی صنعت آب و برق استان 

مقام برتر را کسب نمود . 
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ساری – دهقان - دکتر قاسم جان 
بابایی، رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
مازندران ودکتر شریعت نژاد نماینده مردم 
رامسر و تنکابن مجلس شورای اسالمی از 
بیمارستان امام ســجاد)ع( رامسر بازدید 
و کلینیک ویژه و اورژانس بیمارستان را 
افتتاح کردند. به گزارش خبرنگار مازندران 
دکتر قاســم جان بابایی، رئیس دانشگاه 
علوم پزشــکی مازندران ودکتر شریعت 
نژاد نماینده  مردم رامسر و تنکابن مجلس 
شورای اسالمی از بیمارستان امام سجاد)ع( 
رامســر بازدید و کلینیک ویژه و اورژانس 
افتتــاح کردند.اورژانس  را  بیمارســتان 
بیمارستان امام سجاد )ع( رامسردر۵۰۰ 
مترمربع فضای فیزیکــی احداث و برای 
ساخت ســاختمان بالغ بر۸۰۰ میلیون 
تومان و تجهیــز آن ۶۵۰میلیون تومان 
هزینه شده است. کلینیک درمانی ویژه 
رامسر نیز در مساحت ۷۵۰متر مربع و با 

هزینه ای بالغ بر ۳میلیارد تومان احداث 
شــده اســت. دکتر جان بابایی رییس 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حاشیه 
بازدید و افتتاح این مراکز اظهار داشــت : 
در طول ســه سال گذشــته بالغ بر ۳۰ 
میلیارد  ریال براي تجهیزات بیمارستاني 
شــامل الپاراسکوپ،دســتگاه ســنگ 
شــکن، رادیولوژي دیجیتال،۴دســتگاه 

پي  ســکو و ند ا ئو ید و ، لیز یا د همو
وکولونوسکوپي،دستگاه بي خطرساززباله 
هاي عفوني،میکروسکوپ جراحي چشم 
وفیکوبراي عمل لنــز، خریدونصب یک 
دســتگاه رادیولوژي پرتابل جدیدوتخت 

وبرانکاردجدیدهزینه شده است. 
رییــس دانشــگاه اضافــه کرد:بهبود 
اســتانداردهای فیزیکی یکــی دیگر از 

اقدامــات صــورت گرفته درمدت ســه 
سال گذشته بوده است که همه طبقات 
ســاختمان اصلی بیمارســتان و سایر 
بخش ها بازســازي وبالغ بر۳۵ میلیارد 
ریال هزینه شــده اســت.وی با اشــاره 
به اینکه ســاخت ســاختمان اورژانس 
جدیدوتجهیز ان با امکانات جدیدونوین 
دردوطبقه  مســاحت۴۱۷مترمربع  بــه 
باهمــکاری خیرین در این بیمارســتان 
انجام شــده افزود: افزایش هشت تخت 
به بخش اعصــاب و روان،افزایش ۴تخت 
بــه بخــش دیالیزبــه همراه دســتگاه 
هاي مرتبــط ودســتگاه همودیالیز، راه 
داروخانه شــبانه روزي)۱۳آبان( اندازي 
دراورژانس بیمارســتان، افزایش دوتخت

ICU)از۸تخــت بــه ۱۰تخت(همــراه 
باتجهیــزات مــورد نیاز، مقیــم کردن 
متخصصین دررشــته های اصلی برای 
ارائه خدمات ســریع،جذب متخصصین 

طب اورژانس برای ارائه خدمات تخصصي 
اورژانسي، رایگان کردن زایمان طبیعي از 
دیگر اقدامات درماني در سه سال گذشته 
مي باشد.دکتر جان بابایی از خریددستگاه 
سی تی اسکن جدید به مبلغ دو میلیارد 
و هفتصد میلیون تومان که موافقت نهایي 
آن صــورت گرفته  خبــر داد و گفت :به 
زودي براي جا نمایي ونقشه هاي اجرایي 
ان؛اقدام خواهدشــد. در ادامه این مراسم  
دکتر قاســم جان بابایی  و دکترشریعت 
نژاد نماینده مجلس شــورای اسالمی از 
مرکز جامع سالمت شیرود بازدید کردند. 
ایــن مرکز در زمینی به مســاحت ۷۵۰ 
متر مربع در روســتای شیرود  راه اندازی 
شده است که برای احداث آن بالغ بر یک 
میلیارد تومان هزینه شــده است.در این 
مرکز خدمات پزشکی و دندانپزشکی ارائه 
می شــود و یک پزشک به صورت شبانه 

روزی مستقر است.

تبریز – فــاح- نماینده مردم تبریز، اســکو و 
آذرشهر در مجلس شورای اسالمی گفت: تولید کننده 
داخلی با پرداخت هزینه های سرسام آور توان رقابت با 
کاالی قاچاقی که بدون هزینه وارد کشور شده است، 
را نــدارد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر احمد 
علیرضابیگی با اشاره به نقش کنسرسیوم های صادراتی 
و کمپین های حمایتی از تولید ملی خاطرنشان کرد: 
آذربایجان شرقی اســتانی صادرات محور است و اگر 
کاالیی وارد می کند، ماشــین آالت تولیدی اســت. 
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه آنچه که تولید می کنیم، باید در 
بازار خریدار داشته باشد، افزود: خریدار زمانی  پیدا می 
شود که احساس کند کاالی ساخت داخل نسبت به 
مشــابه خارجی آن دارای قیمتی ارزان تر و با دوام تر 
است. وی تصریح کرد: مشتری می تواند حق انتخاب 

داشته باشد و برای انتخاب مشتری دو فاکتور قیمت 
و کیفیت تعیین کننده است و طبیعی است که این 
برعهده دولت اســت که باید ترتیبی را اتخاذ کند که 
قیمت تمام شده محصوالت داخلی نسبت به مشابه 
خارجی آن  ارزان تر باشد. عضو کمیسیون شوراها و 
امور داخلی کشور در مجلس شوای اسالمی در ادامه 
خاطرنشان کرد: از آنجاکه تولیدکننده باید 2۸ درصد 
بهره بانکی، ۶ درصد جریمه دیرکرد، 9 درصد مالیات 
برارزش افزوده، پول آب، برق، گاز، بیمه و حقوق کارگر 
را بپردازد، نمی تواند ســود حداقلی داشته باشد در 
حالی که ســود او  باید ۵۰ درصد باشــد. وی با بیان 
اینکه در حال حاضر هیچ تولیدی نمی تواند ۵۰ درصد 
حاشیه سود برای خود ایجاد کند، افزود: کاالی خارجی 
که وارد کشور می شود هیچ هزینه ای پرداخت نمی 
کند و آن دسته از کاالهایی که به صورت قاچاق وارد 

بازار می شوند تعرفه گمرکی نیز پرداخت نمی کنند از 
این رو تولید داخلی ما با هزینه های سرسام آور توان 
رقابت با آن ها را ندارد. علیرضابیگی با تاکید براینکه 
دولت باید اقداماتی انجام دهد تا قیمت تمام شــده 
کاالی تولیدی کاهش پیدا کند که اگر این اتفاق رخ 
دهد، کاالی تولید شده ایرانی در بازار به فروش خواهد 
رفت به طوری که همه این موارد متوجه دولت است 
که باید با اعمال سیاست های پولی و مالی تولید داخل 

را سودمند کند. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: تا زمانی که تولید 
برای تولیدکننده داخلی سودمند نباشد تولیدکننده 
انگیزه ای برای تولید نخواهد داشــت و کمپین های 
اقتصادی، احســاس مسئولیت تولیدکنندگان را می 
رساند و نوعی آگاهی بخشی است که همه احساس 
کنند اگر فرزندان آنها بخواهند شاغل شوند لزوما باید 
از تولید داخلی حمایت کرد. وی در ادامه خاطرنشان 
کرد: کمپین های حمایتی از تولید داخلی نظیر آنچه 
در آستانه سال جدید در "بازار کفش تبریز" انجام شد 
حس همکاری و خودجوش مردمی است که  پایداری 
آن به این است که تولید داخلی حتما سودمند باشد و 
اگر اینگونه نباشد تولیدکننده کارگران خود را اخراج و 
کارخانه را تعطیل می کند و در عمل حمایتی از تولید 

صورت نمی گیرد.

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - اولین جلســه 
شــورای پایایی منطقه ای شــبکه برق خوزستان در 
ســال 9۶  با حضور محمود دشت بزرگ رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان و 
رئیس شورا،  عبدالصاحب ارجمند مدیرکل دفتر نظارت 
بر شــبکه انتقال و توزیع وزارت نیرو  و ســایر اعضا به 
میزبانی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویر احمد 
در شهر یاسوج  برگزار شد. موضوعات مدیریت بحران، 
آمادگی پیک سال 9۶ ، استمرار شستشوی تجهیزات 
شبکه انتقال و توزیع، اجرای پوشش RTV زنجیرمقره، 
لزوم توســعه و بهینه سازی شــبکه، ضرورت تعویض 
ترانس های قدیمیو فرســوده شبکه و لزوم بازنگری در 
استانداردهای عایقی شبکه مهمترین مباحثی بود که در 
این جلسه محمود دشت بزرگ  به آنها اشاره کرد. وی 
همچنین به اهمیت برگزاری منظم و مستمر جلسات 
شورا و حضور فعال اعضا تاکید و بر نقش و جایگاه شورا 
در هماهنگی بین شرکت ها به ویژه در مواقع بحران نیز 
پرداخت. دشت بزرگ در ادامه افزود: حوادث و خاموشی 

های بهمن ماه سال 9۵  که به علت گرد وخاک رخ داد، 
تبدیل این تهدید به فرصت به ویژه استفاده صحیح از 
مصوبه هیئت دولت در خصوص توسعه و پایداری شبکه 
برق استان خوزستان را ضروری کرد. وی تصریح کرد: 
در بحران گرد و غبار بهمن ماه ســال گذشته عملکرد 
صحیح سیســتم های حفاظتی در جداسازی قسمت 
های آلوده شــبکه و جلوگیری از گسترش آن به سایر 
نقاط، موجب شد تا صدمات کمتری به تجهیزات شبکه 
وارد گردد. در ادامه این جلســه، عبدالصاحب ارجمند 
مدیرکل دفتر نظارت بر شبکه انتقال و توزیع وزارت نیرو  
با اشاره به ساختار ســازمانی صنعت برق و لزوم توجه 

به نگهداری به موقع و صحیح شــبکه به شاخص تاب 
آوری شبکه در بخش فنی و نیروی انسانی در مواجهه 
با حوادث اشاره کرد.  وی اضافه کرد:» شوراهاي پایایي 
منطقه اي« به عنوان بازوي اجرایي و مشورتِي » شوراي 
پایایي شــبکه برق کشــور« در مناطق مختلف، نقش 
مهمي در اجراي هر چه بهتر وظایف و مسئولیت هاي 
این شــورا برعهده دارند که رسالت این شورا، دستیابي 
به سطح قابل قبول پایایي در حوزه عملکرد این شرکت 
در استان های خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد است.  
سپس ســایر  اعضای حاضر درجلسه به بیان گزارش 
های خود در خصوص مشــکالت ناشی از گرد و خاک 
در عملکرد و تمهیدات اتخاذ شده برای آمادگی تابستان 
ساِل جاری پرداختند . شایان ذکر است، از جمله وظایف 
و ماموریت های شوراهای پایایی منطقه ای می توان به 
همکاري با شوراي پایایي شبکه برق کشور در راستاي 
انجام ماموریت هاي این شــورا، نظارت بر ُحسن اجراي 
اسناد پایایي، ارایه پیشنهاد جهت تهیه و تصویب اسناد 
پایایي در شوراي پایایي شبکه برق کشور به منظور اجرا 

در سطح کشور یا منطقه، ارایه گزارش از حوادث عمده 
شــبکه برق منطقه و راهکارهاي کاهش احتمال بروز 
حوادث مشابه، توسعه ، تکمیل و بهبود مستمر اسناد 
پایایي و افزایش تبعیت از آنها در جهت ایجاد فرهنگ 
مسوولیت پذیري، انضباط فني و سازماني، بهبود تعامالت 
اثرگذاران بر پایایي شــبکه برق کشــور و ارتقا سطح 
هم افزایي بین آنها، بهبود نظام چرخه اطالعات پایایي 
و نحوه دسترسي و گسترش فرهنگ شفافیت اطالعاتي 
و ساماندهي و بروز رساني مدیریت دانش در اثرگذاران و 
بهبود مستمر دانش پایایي و مهارت اثرگذاران در منطقه 
اشاره کرد. خاطرنشان می گردد، شوراي پایایي شبکه 
برق کشور در ســال ۱۳۸۷ به منظور توسعه فرهنگ 
تامین و حفظ پایایی شــبکه برق کشــور و نیز تحقق 
عملکرد مطلوب و نظام مند مجموعه  نهادهای ذیربط 
و افزایش هماهنگي، یکپارچگي و نظم پذیري در حوزه 
هاي مرتبط، تشکیل گردید که اجرای مصوبات این شورا 
پس از ابالغ توسط معاون وزیر براي کلیه شرکت های 

برق الزم و ضروری است.

شــاهرود -  حســین بابامحمدی - هر ســه 
تکواندوکار شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 
شمال شرق در مسابقات هان مادانگ شهرستان شاهرود 
صاحب مدال شدند. مسئول امور ورزش این منطقه با 
اعالم این خبر گفت: مسابقات قهرمانی آزاد هان مادانگ 
شاهرود با درخشش نمایندگان باشگاه نفت همراه بود. 
محســن طاهری ادامه داد: در این مسابقات محمدرضا 
ربیعی مقام اول "نوپی آپ چگی رده ســنی ۱2 تا ۱۵ 
سال کمربند قرمز"، "ایلیا حاجب مقام اول دولیاچاگی 
رکوردی رده ســنی 9 تا ۱2 سال کمربند مشکی پوم 

دان یــک" و آروین دهقان "مقام ســوم دولیاچاگی 
رکوردی رده سنی 9 تا ۱2 سال کمربند قرمز" را بدست 
آوردند. وی با اشــاره به سرمایه گذاری باشگاه نفت بر 
روی تکوانــدوکاران این منطقه، تاکید کرد: رقابت های 
قهرمانی آزاد شهرســتانی هان مادانگ به منظور ارتقا، 
گســترش تکواندوی همگانی و نیز ســنجش و حفظ 
آمادگی قهرمانان این شهرستان در تمامی رده های سنی 
و در ســه بخش فرم گروهی، نماش شکستن اجسام و 
پومسه با حضور پیشکسوتان این ورزش در سالن کوثر 
شاهرود برگزار شــد. وی ضمن تقدیر از همکاران این 

منطقه آقایان نصــرا... حاجب، علی خدادادی و محمد 
حاجب که به ترتیب به عنوان ســرمربی، سرپرست و 
مربی تکواندوکاران باشگاه نفت نقش بسزایی در موفقیت 

این ورزشکاران داشتند؛ گفت: پیش از این نیز سه نفر 
از تکواندوکاران باشگاه نفت در مسابقات انتخابی استان 
سمنان شرکت نموده بودند که محمد عرب با کمربند 
قرمز در رده خردساالن از این باشگاه با کسب سهمیه به 
اردوی تیم منتخب استان سمنان دعوت شد. شایان ذکر 
است: مجید موالیی داور بین المللی فدراسیون تکواندو 
به عنوان ســر ناظر مســابقات انتخابی استان سمنان، 
حسینعلی نعیمی ســرمربی تیم ملی 2۰۱۴-2۰۱۵ 
جمهوری اسالمی ایران و اخالقی رییس هیئت تکواندو 

استان سمنان میهمانان ویژه این مسابقات بودند.

تبریز - ماهان فاح- رییس کل دادگســتری 
آذربایجان شــرقی ضمن تاکید بــر تقویت رویکرد 
فرهنگی در رفتارهای ترافیکی شهروندان تبریز گفت: 
بهره گیری از بروزترین امکانات ســخت افزاری بدون 
فرهنگســازی فاقد نتیجه الزم خواهد بود. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز به نقل از تارنمای اطالع رســانی 
شهرداری تبریز، حجت االسالم و المسلمین حکمت 
علی مظفــری در همایش ایمنی و کاهش ســوانح 
رانندگی افزود: کاهش بداخالقــی های اجتماعی و 

ترافیکی رابطه مستقیم با کاهش آسیب های اجتماعی 
ناشی ســوانح رانندگی دارد. وی اظهار داشت: گاهی 
یک تذکر مهربانانه می تواند تاثیر گذاری بیشــتری 
از اعمال قانون و برخورد های مســتقیم شهروندان با 
یکدیکر داشته باشد. رییس کل دادگستری آذربایجان 
شــرقی مقوله فرهنگ و تقویت بعد آموزشــی آن را 
محور اصلی ســخنرانی خود در این همایش قرار داد 
و متذکر شد: آسیب های اجتماعی با نهادینه کردن 
نقش فرهنگ در کالبد زندگی آحاد جامعه به حداقل 

خواهد رسید. مظفری اضافه کرد: تبریز را به حق شهر 
اولین ها نامگذاری کرده اند و همواره روحیه مطالبه 
گری از مسوالن در حوزه های مختلف باعث کاهش 
آسیب های اجتماعی و عدم وجود معتادان متهاجر در 
این شهر شده است. وی فرهنگ غنی شهروندان تبریز 
را محکم ترین حلقه زنجیره شهر ایده آل عنوان کرد 
و گفت: رشــد و توسعه فرهنگ ترافیکی با همکاری 
دستگاه های متولی مانند راهور، صدا و سیما و ارگان 

های مردم نهاد در کنار دادگستری میسر شده است.

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز- شــهردار 
بوشــهر ضمن تبریک روز کارگر به تمامی کارگران 
به خصوص کارگران زحمتکش شــهرداری بوشهر 
گفت:کار و کارگر در اســالم از جایگاه خاص و ویژه 
ای برخوردار است به گونه ای که انجام کار، مطلوب 
خداوند اســت و همچون عبادت و جهاد در راه خدا 
مقدس اســت. پیامبر اکرم)ص( مي فرماید: عبادت 
هفتاد پاره اســت و برتریــن آن، طلب روزي حالل 
اســت. شهردار بوشــهر ضمن تبریک روز کارگر به 
تمامــی کارگران به خصــوص کارگران زحمتکش 
شهرداری بوشهر گفت:کار و کارگر در اسالم از جایگاه 
خاص و ویژه ای برخوردار است به گونه ای که انجام 

کار، مطلوب خداوند است و همچون عبادت و جهاد 
در راه خدا مقدس است. پیامبر اکرم)ص( مي فرماید: 
عبادت هفتاد پاره اســت و برترین آن، طلب روزي 
حالل اســت.  غالمعلی میگلی نژاد با بیان اینکه  در 

فرهنگ غني اسالمي ما، سلوک الهي داراي دو بخش 
است: بخش مادي و بخش معنوي، بخش مادیش کار 
است و بخش معنویش نماز، افزود:از همین نکته می 
توان به اهمیت و ارزش کار در جامعه اسالمی پی برد.

در واقع از نظر اســالم کار فعالیتی است برای تامین 
معاش و کوششی برای استقالل کشور از وابستگی، 
به همین دلیل هم اسالم کار را جهاد در راه خدا می 
داند. وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اسالم که فرموده 
اند: "انســان هر گاه نیازهاي خود را تأمین کند آرام 
مي گیرد"، اظهار داشت: انسان با کسب درآمد از نظر 
روحي آرامش مي یابد. زیرا فرد نیازمند از نظر روحي 
در اضطراب و نگراني اســت و نمی تواند به آرامش 

خیال برسد و بنابراین هم به خود آسیب می رساند 
و هم اطرافیان او در عذاب خواهند بود.  شهردار بندر 
بوشهر با بیان اینکه کار و تالش فقر را از بین می برد 
تصریح کرد:کسب در آمد باعث مي شود فرد بتواند 
ضمن برآوردن نیازهای خود  به دیگران نیز کمک کند 
و از همین راه در بعد اجتماعی نیز مفید و موثر واقع 
شــده و باعث عزت نفس او خواهد شد.چنانچه امام 
باقر)ع( مي فرماید:  هر کس براي بي نیازي از مردم  و 
تالش براي رفاه  خانواده  و مهرباني و خیرخواهي به 
همســایه در طلب مال و امکانات زندگي بر آید روز 
قیامت در حالي که صورتش همچون بدر درخشان 

است خداوند را مالقات مي کند.

با حضور دکتر جان بابایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران :

کلینیک ویژه و اورژانس بیمارستان امام سجاد )ع( رامسر افتتاح شد

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسامی:
کاالهایی که به صورت قاچاق وارد بازار می شوند تعرفه گمرکی پرداخت نمی کنند

اولین جلسه شورای پایایی منطقه ای شبکه برق خوزستان در سال 96 برگزار شد 

3 مدال حاصل تالش تکواندوکاران منطقه شمال شرق در مسابقات هان مادانگ شاهرود

رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی:

افزایش سواد ترافیکی در کنار فرهنگسازی شهری ایده آل را برای شهروندان تبریز فراهم می کند

شهردار بندر بوشهر:

با تالش متعهدانه ی کارگران شهرداری،بوشهر در مسیر توسعه قرار گرفته است

اخبار

پیشرفت 80 درصدی مخزن 1000 متر 
مکعبی روستای یکه قوز شهرستان کاله

گرگان- خبرنگار فرصت امروز - مدیر امور آبفار شهرستان کالله 
از پیشرفت ۸۰ درصدی مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی روستای یکه قوز این 
شهرستان خبر داد.به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آب و فاضالب روستایی استان گلستان : کریم نارویی اعالم کرد  احداث 
این مخزن که آب شرب 9 روستای بخش مرکزی شهرستان کالله را از 
مجتمع آبرسانی زاو تامین می کند بیش از چهارصد میلیون تومان اعتبار 
دارد که این پروژه از محل اعتبارات ملی از برنامه های اقتصاد مقاومتی 
وزارت نیرو در طرح های استانی می باشد.که تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشــته است.وی اظهار داشت با اتمام این عملیات روستاهای 
یکه قوز علیا ، یکه قوز ســفلی ، خواجه حسن ، کاظم خوجه ، گونیلی 
، صالح آباد ، اجن ســنگرلی ، اجن بلوک و چهار مازو با 2۳۰۴ خانوار 
و جمعیتی بالغ بر 9۰2۴ نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره 

مند می گردند.

بازدید اعضای کمیته حمایت قضایی 
از سرمایه گذاری گلستان از شهرک 

صنعتی بندرترکمن
گرگان- خبرنگار فرصت امروز - اعضای کمیته حمایت قضایی از 
سرمایه گذاری استان گلستان با حضور در شهرک صنعتی بندرترکمن 
از ســه واحد تولیدی در زمینه های بسته بندی میگو و ماهی و واحد 
مکانیــزه مواد معدنی بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی شــرکت 
شهرک های صنعتی استان گلستان، رییس کل دادگستری گلستان 
در این بازدید گفت:  دادگستری استان امسال نیز مانند سال گذشته در 
قالب کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان، مشکالت حقوقی 
و قضایی سرمایه گذاران را بررسی و برای رفع آن تالش می کند.هادی 
هاشمیان اظهار داشت: بخشــی از مشکالت سرمایه گذاران در استان، 
بروکراســی اداری و قوانین دست و پاگیر است که به منظور حمایت از 
سرمایه گذاران باید مرتفع شود.به گفته وی از ظرفیت کمیته حمایت 
قضایی از سرمایه گذاری که دستگاه های ذیربط هم در آن عضو هستند 
برای رفع موانع پیش روی ســرمایه گذاری در استان  استفاده خواهیم 
کرد.هاشمیان گفت : امسال نیز تالش می کنیم امنیت سرمایه گذاری 
و حمایت از تولیدکنندگان داخلی را که مهم ترین رکن در اســتقالل 
اقتصادی و قطع وابستگی به بیگانگان است، محقق کنیم.اعضای کمیته 
حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان گلستان از ز کارخانه مکانیزه 
مواد معدنی، سردخانه و بستده بندی میگو و ماهی  در شهرک صنعتی 

پنج پیکر شهرستان ترکمن بازدید کرد.

بنیاد مسکن انقاب اسامی آذربایجان غربی: 
هرکه می خواهد با آمریکا مبارزه ی اساسی 

بکند، باید به این مردم خدمت کند
ارومیه- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش 
خبرنگار فرصت امروز : مهندس محمود بدلی- 
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان 
غربی ضمن دیدار با خانواده معظم شهید منصور 
بدری رازیان در شــهر محمدیار که کارمند این 

بنیاد نیز بوده، در جریان مشــکالت اعضای خانواده های معظم شهدا 
قرارگرفتن. وی، ضمن تجلیل وتقدیر ازخانواده های معظم شــهداء با 
بیان این فرمایش از ســوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: امنیت 
و ســرافرازی ایران اسالمی در سایه رشــادتها  و جانفشانیهای شهداء 
ایثارگران وصبوری بی نظیر خانواده های ایشــان بوده وهست. وی با 
بیان اینکه شــهیدان با اهداء خون خود، گذشتن از جوانی، پدر، مادر، 
برادر، خواهر و زن  و فرزند، عاشقانه در راه اسالم و ایران اسالمی رشادتها 
و پایمردی نشــان دادند تا متجاوزان چشم طمع به این کشوراسالمی 
را حتــی در خیال خود نپرورانند. در این دیدار خانواده معظم شــهید 
مشکالت، پیشنهادات و خاطراتی از شهید گرانقدر بیان نمودند نتیجه ای 
که از وضعیت زندگی خانواده های معزز ایثارگران داشتیم  برای ما آشکار 
ومسلم نمود،  خانواده های  معظم شهداء هیچ انتظار و چشم داشتی از 
مردم و دولت نداشته وندارند و بسیاری از آنان تابحال به بنیاد شهید یا 
سازمانهای دیگر مراجعه ننمودند و خم به ابرو نیاوردند وآنان عقیده راسخ 

دارند که با خدا معامله کردند..

توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس 
انجام شد :

توزیع 2000نسخه بروشور ویژه انتخابات 
در سطح شهر قدس

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز - سازمان فرهنگی ورزشی 
شهرداری قدس در آستانه انتخابات29اردیبهشت 2۰۰۰نسخه بروشور 
در ســطح شهر توزیع کرد. به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی و 
شــهرداری قدس، با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا در 29اردیبهشت ماه 
سالجاری ،سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس گزیده ای از بیانات 
مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص اهمیت انتخابات در کشور 
و ضرورت حضور آحاد مختلف مردم در پای صندوق های رای را در قالب 
بروشور تهیه و به تعداد2۰۰۰نسخه در سطح مراکز فرهنگی و آموزشی 
و ادارات شهرستان توزیع کرد. اهمیت انتخابات در کشور،وظیفه مردم 
در انتخابات،اصول رقابت،بایدها و نبایدها،بهترین کیست،تاکتیک های 
دشمن در انتخابات ،ویژگی های کاندید اصلح و شنبه ی پس از انتخابات 

مهمترین موضوعات مطرح شده در این بروشوراست.

مدیر امور آب و فاضاب روستایی شهرستان رودان:
17 میلیارد و 900 میلیون تومان از بدو 

حضور دولت تدبیر و امید در شهرستان 
رودان صرف آبرسانی روستایی شده است 
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - مدیر امور آب و فاضالب 
روستایی شهرســتان رودان عنوان کرد: از اغاز دولت تدبیر و امید و 
توجه ویژه این دولت به بخش روستایی ۱۷ میلیارد و 9۰۰ میلیون 
تومان تنها در این شهرســتان به آبرسانی روستایی اختصاص داده 
شده است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی 
هرمزگان، منوچهر خوشــدل در خصوص دیگر پروژه های در حال 
اجرای این شهرســتان گفت: توسعه و بازسازی ۷۰ کیلومتر شبکه 
توزیــع با هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد تومان که در هفته دولت به 
بهره برداری میرســد. وی در ادامه افزود: آبرسانی به روستای پشته 
گیش با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان با احداث و حفر یک حلقه 
چاه، اجرای خط انتقال و شبکه توزیع همچنین اجرای فاز ۳ مجتمع 
خیــر آباد با حفر و تجهیز یک حلقه چــاه و اجرای خط انتقال به 
طول 2 کیلومتر با هزینه ای بالغ بر 9۰۰ میلیون تومان.این مسئول 
اضافه کرد: اصالح و بازسازی۴ کیلومتر شبکه آبشرب روستای پشته 
خیر آباد یا هزینه ای بالغ بر یک میلیارد تومان و اصالح و بازسازی 
۴۰ کیلومتر خطوط انتقال روستاهای آبنما، پشته بنان، سرچوئیه، 
خراجی، ده گل کن، اسالم آباد، سکل، رهدار، سید سلطان محمد و 
شهرک رهدار با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان. مدیر امور آب و 
فاضالب روستایی شهرستان رودان درباره پروژه روستای کریداز نیز 
بیان کرد: این پروژه با اجرای خط انتقال و شــبکه توزیع به طول ۴ 
کیلومتر و هزینه ای بالغ بر 2۰۰ میلیون تومان در حال اجرا می باشد.

اخبار

شهردار منطقه ۵ تبریز خبر داد؛
آغاز آبگیری و پمپاژ آب از مرکز سپتیک 

رشدیه به 300 هکتار پارک جنگلی
تبریز - ماهان فاح- شــهردار منطقه ۵ 
تبریز گفت: با آغاز آبگیری مرکز سپتیک رشدیه 
و راه اندازی سیســتم پمپاژ، آبیاری پارکهای 
جنگلــی رشــدیه و الهیه با ایــن روش انجام 
خواهد شــد.  به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
مهندس یعقوب هوشیار افزود: به منظور تامین آب خام فضاهای سبز 
و اطمینان از توسعه فضای سبز شرق تبریز در دراز مدت این منطقه 
اقدام به احداث مخزن های ســپتیک آب نموده است. وی در ادامه با 
بیان اینکه این منطقه برای تامین آب خام فضای سبز شرق تبریز ۱۰۰ 
میلیارد ریال در سه سال اخیر هزینه و سرمایه گذاری کرده افزود: با 
آبگیری مرکز سپتیک رشــدیه ۳۰۰ هکتار از فضای سبز تپه های 
رشدیه و الهیه آبیاری می شود. شهردار منطقه پنج در ادامه با اشاره به 
مشخصات این پروژه گفت: مرکز سپتیک رشدیه با ۱۵۰۰ مترمکعب 

ظرفیت و 2۰ میلیارد ریال اعتبار احداث شده است.

بهره مندی 126000 نفر از شهروندان 
الهیجان از طرح بهداشتی فاضاب

رشت- زینب قلیپور- مدیرعامل شرکت 
آب و فاضــالب گیالن در نشســت عمومی با 
شهروندان الهیجان و مسئولین ادارات شهرستان 
با تشــریح روند اجرای پروژه جمع آوری و دفع 
بهداشــتی فاضالب جمعیت برخوردار از اجرای 
این طرح را ۱2۶۰۰۰ نفر اعالم کرد. ســید محســن حسینی رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره به ضرورت دفع بهداشتی 
فاضالب اظهار داشت: توجه دولت به شهرهای شمالی برای دریافت وام 
از بانک ســرمایه گذاری زیر ســاخت آسیا به جهت آسیب پذیر بودن 
محیط زیســت در این شهرهاست و نسبت به اجرای طرح فاضالب در 
شهرهای گیالن باید حســاس تر بود. مدیرعامل آبفای گیالن با اعالم 
جمعیت برخوردار الهیجان از این طرح خاطرنشان کرد: علیرغم احداث 
تصفیه خانه و اجرای شبکه فاضالب به طول ۵۷ کیلومتر از منابع دولتی 
در این شهرســتان، طرح به اتمام نرسید و با اجرای ۸۰ کیلومتر طرح 
جمع آوری فاضالب بهداشتی و بهره برداری از آن ۱2۶۰۰۰ نفر تحت 
پوشش خواهند بود. مهندس حســین با بیان اینکه وزارت نیرو اولین 
وزارتخانه برای دریافت وام از بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیاست 
یادآور شد: برای دریافت وام جهت اجرای پروژه در ۵ شهر گیالن دو کار 
اساســی باید صورت پذیرد. وی امضاء پروتکل و تفاهم نامه بین ادارات 
جهت تعهد همکاری و دیگری نشست با مردم را از امور اساسی برشمرد 
و گفت: مردم باید بدانند طی ۴ سال چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و ضمن 
آشــنایی با آسیب های زمان اجرا، از مزایای بهره برداری این پروژه نیز 
مطلع گردند. سپس دکتر نیکفر نماینده مردم شهرستان الهیجان در 
مجلس شورای اسالمی از فرصتی که به الهیجان برای اجرای این پروژه 
داده شد بعنوان توفیق یاد کرد و گفت: در زمان اجرا باید نامالیمات را 
تحمل نمود و مانع ایجاد پروژه نشد چرا که دیگر چنین فرصتی ایجاد 
نمی گردد. وی با تأکید بر اینکه مردم باید همکاری الزم را داشته باشند 
خواستار پیگیری مجدانه مسئولین جهت تسریع در اجرای این پروژه شد 
و گفت: اجرای پروژه باید هدف اصلی باشد و دقت شود طرح دستخوش 
سالیق شخصی افراد نگردد. در ادامه احمدی فرماندار الهیجان نیز ضمن 
قدردانی از اقدامات دولت برای رفع مشکالت این حوزه تصریح کرد: ارائه 
گزارش از نحوه اجرای عملیات برای آگاهی ذینفعان از ضروریات است و 
باتوجه به گستردگی عملیات حفاری مردم باید نهایت همکاری را جهت 
دریافت یک خدمت شایسته و مطلوب داشته باشند. فرماندار الهیجان 
همچنین یادآور شد: الهیجان یک شهر استراتژیک برای کشور جهت 
اجرای این طرح اســت و حفظ محیط زیست در راستای سیاستهای 
کلی نظام جمهوری اسالمی ایران همت جمعی را می طلبد. در پایان 
مسئولین آبفای گیالن با حضور در پنل، پاسخگوی سئواالت شهروندان 
الهیجان درخصوص چگونگــی اجرای پروژه، نحوه دریافت اعتبارات و 

تضمین اجرا و بهره برداری در مدت زمان تعیین شده بودند. 

با حضور طاب اهل سنت هرمزگان؛
مسابقات کشوری قران کریم در شیراز 

برگزار شد
بندرعبــاس- خبرنگار فرصت امروز - معــاون فرهنگی دفتر 
نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت هرمزگان گفت: مسابقات کشوری 
قران کریم با حضور طالب اهل سنت هرمزگان به میزبانی استان فارس 
در شــیراز برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه 
در امور اهل سنت هرمزگان، حجت االسالم والمسلمین اصغر کهورزاده 
معاون فرهنگی این دفتر اظهار کرد: 2۰ نفر از طالب مدارس علوم دینی 
اهل سنت اســتان هرمزگان به مسابقات کشوری قرآن کریم به استان 
فارس اعزام شدند. وی با بیان اینکه مسابقات کشوری از تاریخ ۱2 تا ۱۴ 
اردیبهشت ماه در شیراز برگزار می شود تصریح کرد: شرکت کنندگان در 
رشته های قرائت، ترتیل، تحقیق، مفاهیم، حفظ ۱۰ جز، حفظ ۱۵ جز، 
حفظ 2۰ جز و حفظ کل با هم به رقابت خواهند پرداخت. حجت االسالم 
کهوری با اشــاره به طالب اعزام شده هرمزگانی به مسابقات کشوری 
خاطرنشان کرد: این 2۰ نفر برگزیدگان مسابقات استانی بهمن ماه در 
بندرعباس بودند. وی با اشاره به تاثیر قران در تقویت وحدت و تعمیق 
باورهای اسالمی و معنوی گفت: قرآن یکی از بزرگترین اشتراکات میان 
شیعه و اهل سنت است که همواره آیات روحبخشش همگان را به حفظ 

وحدت و پرهیز از دودستگی فرمان داده است.

رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در مازندران:
مدیریت مصرف انرژی از درون 
خانواده ها فرهنگ سازی شود

ساری - دهقان - رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در 
مازندران، در هفتاد و پنجمین جلسه شورا با بیان اینکه در  درآستانه فرا 
رسیدن فصل گرم سال قرار داریم گفت:  ضرورت دارد بحث مدیریت 
مصرف آب و برق در فصول گرم سال جدی گرفته شود بنابراین ترویج 
فرهنگ اصالح الگوی مصرف انرژی، باید از درون خانواده ها آغاز شود. 
مهندس ذاکری، در این جلسه از تالش یک ساله همکاران صنعت آب  
وبرق در ارائه بهترین خدمات به مردم استان قدردانی کرد و با اشاره به 
برگزاری انتخابات ریاست جهموری و شوراهای اسالمی شهر و روستا 
افزود : تمام همت خود را برای حضور حداکثری مردم و همکاران در 
پای صندوقهای رای بکار می گیریم مهندس شهابی مدیرعامل توزیع 
برق اســتان مازندران نیز در سخنانی، به خالصه ای از دستاوردهای 
این شــرکت در سال گذشته اشاره کرد و گفت : تلفات برق بین ۶ تا 
۴۰ درصد در سطح استان بوده که با تالش همکاران  این شرکت به 
22 درصد کاهش یافت. مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان 
نیز درخصوص برگزاری کنفرانس تحقیق در عملیات با موضوع بهینه 
سازی مصرف انرژی ، ارســال مقاالت و برپایی نمایشگاه با مدیریت 
دانشــگاه مازندران در اردیبهشــت ماه جاری توضیحاتی ارائه نمود . 
مهندس افضلی در ادامه به راه اندازی مجموعه سالمت در سطح کشور 
اشاره و تصریح کرد:  اولین دوره آموزشی مولفه های موثر بر سالمت 
کارکنان در تهران برگزار شد که براساس ارزیابی  انجام شده در ۶ محور 
شرکت برق منطقه ای مازندران به نمایندگی صنعت آب و برق استان 

مقام برتر را کسب نمود . 
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ساری – دهقان - دکتر قاسم جان 
بابایی، رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
مازندران ودکتر شریعت نژاد نماینده مردم 
رامسر و تنکابن مجلس شورای اسالمی از 
بیمارستان امام ســجاد)ع( رامسر بازدید 
و کلینیک ویژه و اورژانس بیمارستان را 
افتتاح کردند. به گزارش خبرنگار مازندران 
دکتر قاســم جان بابایی، رئیس دانشگاه 
علوم پزشــکی مازندران ودکتر شریعت 
نژاد نماینده  مردم رامسر و تنکابن مجلس 
شورای اسالمی از بیمارستان امام سجاد)ع( 
رامســر بازدید و کلینیک ویژه و اورژانس 
افتتــاح کردند.اورژانس  را  بیمارســتان 
بیمارستان امام سجاد )ع( رامسردر۵۰۰ 
مترمربع فضای فیزیکــی احداث و برای 
ساخت ســاختمان بالغ بر۸۰۰ میلیون 
تومان و تجهیــز آن ۶۵۰میلیون تومان 
هزینه شده است. کلینیک درمانی ویژه 
رامسر نیز در مساحت ۷۵۰متر مربع و با 

هزینه ای بالغ بر ۳میلیارد تومان احداث 
شــده اســت. دکتر جان بابایی رییس 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حاشیه 
بازدید و افتتاح این مراکز اظهار داشــت : 
در طول ســه سال گذشــته بالغ بر ۳۰ 
میلیارد  ریال براي تجهیزات بیمارستاني 
شــامل الپاراسکوپ،دســتگاه ســنگ 
شــکن، رادیولوژي دیجیتال،۴دســتگاه 

پي  ســکو و ند ا ئو ید و ، لیز یا د همو
وکولونوسکوپي،دستگاه بي خطرساززباله 
هاي عفوني،میکروسکوپ جراحي چشم 
وفیکوبراي عمل لنــز، خریدونصب یک 
دســتگاه رادیولوژي پرتابل جدیدوتخت 

وبرانکاردجدیدهزینه شده است. 
رییــس دانشــگاه اضافــه کرد:بهبود 
اســتانداردهای فیزیکی یکــی دیگر از 

اقدامــات صــورت گرفته درمدت ســه 
سال گذشته بوده است که همه طبقات 
ســاختمان اصلی بیمارســتان و سایر 
بخش ها بازســازي وبالغ بر۳۵ میلیارد 
ریال هزینه شــده اســت.وی با اشــاره 
به اینکه ســاخت ســاختمان اورژانس 
جدیدوتجهیز ان با امکانات جدیدونوین 
دردوطبقه  مســاحت۴۱۷مترمربع  بــه 
باهمــکاری خیرین در این بیمارســتان 
انجام شــده افزود: افزایش هشت تخت 
به بخش اعصــاب و روان،افزایش ۴تخت 
بــه بخــش دیالیزبــه همراه دســتگاه 
هاي مرتبــط ودســتگاه همودیالیز، راه 
داروخانه شــبانه روزي)۱۳آبان( اندازي 
دراورژانس بیمارســتان، افزایش دوتخت

ICU)از۸تخــت بــه ۱۰تخت(همــراه 
باتجهیــزات مــورد نیاز، مقیــم کردن 
متخصصین دررشــته های اصلی برای 
ارائه خدمات ســریع،جذب متخصصین 

طب اورژانس برای ارائه خدمات تخصصي 
اورژانسي، رایگان کردن زایمان طبیعي از 
دیگر اقدامات درماني در سه سال گذشته 
مي باشد.دکتر جان بابایی از خریددستگاه 
سی تی اسکن جدید به مبلغ دو میلیارد 
و هفتصد میلیون تومان که موافقت نهایي 
آن صــورت گرفته  خبــر داد و گفت :به 
زودي براي جا نمایي ونقشه هاي اجرایي 
ان؛اقدام خواهدشــد. در ادامه این مراسم  
دکتر قاســم جان بابایی  و دکترشریعت 
نژاد نماینده مجلس شــورای اسالمی از 
مرکز جامع سالمت شیرود بازدید کردند. 
ایــن مرکز در زمینی به مســاحت ۷۵۰ 
متر مربع در روســتای شیرود  راه اندازی 
شده است که برای احداث آن بالغ بر یک 
میلیارد تومان هزینه شــده است.در این 
مرکز خدمات پزشکی و دندانپزشکی ارائه 
می شــود و یک پزشک به صورت شبانه 

روزی مستقر است.

تبریز – فــاح- نماینده مردم تبریز، اســکو و 
آذرشهر در مجلس شورای اسالمی گفت: تولید کننده 
داخلی با پرداخت هزینه های سرسام آور توان رقابت با 
کاالی قاچاقی که بدون هزینه وارد کشور شده است، 
را نــدارد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر احمد 
علیرضابیگی با اشاره به نقش کنسرسیوم های صادراتی 
و کمپین های حمایتی از تولید ملی خاطرنشان کرد: 
آذربایجان شرقی اســتانی صادرات محور است و اگر 
کاالیی وارد می کند، ماشــین آالت تولیدی اســت. 
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه آنچه که تولید می کنیم، باید در 
بازار خریدار داشته باشد، افزود: خریدار زمانی  پیدا می 
شود که احساس کند کاالی ساخت داخل نسبت به 
مشــابه خارجی آن دارای قیمتی ارزان تر و با دوام تر 
است. وی تصریح کرد: مشتری می تواند حق انتخاب 

داشته باشد و برای انتخاب مشتری دو فاکتور قیمت 
و کیفیت تعیین کننده است و طبیعی است که این 
برعهده دولت اســت که باید ترتیبی را اتخاذ کند که 
قیمت تمام شده محصوالت داخلی نسبت به مشابه 
خارجی آن  ارزان تر باشد. عضو کمیسیون شوراها و 
امور داخلی کشور در مجلس شوای اسالمی در ادامه 
خاطرنشان کرد: از آنجاکه تولیدکننده باید 2۸ درصد 
بهره بانکی، ۶ درصد جریمه دیرکرد، 9 درصد مالیات 
برارزش افزوده، پول آب، برق، گاز، بیمه و حقوق کارگر 
را بپردازد، نمی تواند ســود حداقلی داشته باشد در 
حالی که ســود او  باید ۵۰ درصد باشــد. وی با بیان 
اینکه در حال حاضر هیچ تولیدی نمی تواند ۵۰ درصد 
حاشیه سود برای خود ایجاد کند، افزود: کاالی خارجی 
که وارد کشور می شود هیچ هزینه ای پرداخت نمی 
کند و آن دسته از کاالهایی که به صورت قاچاق وارد 

بازار می شوند تعرفه گمرکی نیز پرداخت نمی کنند از 
این رو تولید داخلی ما با هزینه های سرسام آور توان 
رقابت با آن ها را ندارد. علیرضابیگی با تاکید براینکه 
دولت باید اقداماتی انجام دهد تا قیمت تمام شــده 
کاالی تولیدی کاهش پیدا کند که اگر این اتفاق رخ 
دهد، کاالی تولید شده ایرانی در بازار به فروش خواهد 
رفت به طوری که همه این موارد متوجه دولت است 
که باید با اعمال سیاست های پولی و مالی تولید داخل 

را سودمند کند. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: تا زمانی که تولید 
برای تولیدکننده داخلی سودمند نباشد تولیدکننده 
انگیزه ای برای تولید نخواهد داشــت و کمپین های 
اقتصادی، احســاس مسئولیت تولیدکنندگان را می 
رساند و نوعی آگاهی بخشی است که همه احساس 
کنند اگر فرزندان آنها بخواهند شاغل شوند لزوما باید 
از تولید داخلی حمایت کرد. وی در ادامه خاطرنشان 
کرد: کمپین های حمایتی از تولید داخلی نظیر آنچه 
در آستانه سال جدید در "بازار کفش تبریز" انجام شد 
حس همکاری و خودجوش مردمی است که  پایداری 
آن به این است که تولید داخلی حتما سودمند باشد و 
اگر اینگونه نباشد تولیدکننده کارگران خود را اخراج و 
کارخانه را تعطیل می کند و در عمل حمایتی از تولید 

صورت نمی گیرد.

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - اولین جلســه 
شــورای پایایی منطقه ای شــبکه برق خوزستان در 
ســال 9۶  با حضور محمود دشت بزرگ رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان و 
رئیس شورا،  عبدالصاحب ارجمند مدیرکل دفتر نظارت 
بر شــبکه انتقال و توزیع وزارت نیرو  و ســایر اعضا به 
میزبانی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویر احمد 
در شهر یاسوج  برگزار شد. موضوعات مدیریت بحران، 
آمادگی پیک سال 9۶ ، استمرار شستشوی تجهیزات 
شبکه انتقال و توزیع، اجرای پوشش RTV زنجیرمقره، 
لزوم توســعه و بهینه سازی شــبکه، ضرورت تعویض 
ترانس های قدیمیو فرســوده شبکه و لزوم بازنگری در 
استانداردهای عایقی شبکه مهمترین مباحثی بود که در 
این جلسه محمود دشت بزرگ  به آنها اشاره کرد. وی 
همچنین به اهمیت برگزاری منظم و مستمر جلسات 
شورا و حضور فعال اعضا تاکید و بر نقش و جایگاه شورا 
در هماهنگی بین شرکت ها به ویژه در مواقع بحران نیز 
پرداخت. دشت بزرگ در ادامه افزود: حوادث و خاموشی 

های بهمن ماه سال 9۵  که به علت گرد وخاک رخ داد، 
تبدیل این تهدید به فرصت به ویژه استفاده صحیح از 
مصوبه هیئت دولت در خصوص توسعه و پایداری شبکه 
برق استان خوزستان را ضروری کرد. وی تصریح کرد: 
در بحران گرد و غبار بهمن ماه ســال گذشته عملکرد 
صحیح سیســتم های حفاظتی در جداسازی قسمت 
های آلوده شــبکه و جلوگیری از گسترش آن به سایر 
نقاط، موجب شد تا صدمات کمتری به تجهیزات شبکه 
وارد گردد. در ادامه این جلســه، عبدالصاحب ارجمند 
مدیرکل دفتر نظارت بر شبکه انتقال و توزیع وزارت نیرو  
با اشاره به ساختار ســازمانی صنعت برق و لزوم توجه 

به نگهداری به موقع و صحیح شــبکه به شاخص تاب 
آوری شبکه در بخش فنی و نیروی انسانی در مواجهه 
با حوادث اشاره کرد.  وی اضافه کرد:» شوراهاي پایایي 
منطقه اي« به عنوان بازوي اجرایي و مشورتِي » شوراي 
پایایي شــبکه برق کشــور« در مناطق مختلف، نقش 
مهمي در اجراي هر چه بهتر وظایف و مسئولیت هاي 
این شــورا برعهده دارند که رسالت این شورا، دستیابي 
به سطح قابل قبول پایایي در حوزه عملکرد این شرکت 
در استان های خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد است.  
سپس ســایر  اعضای حاضر درجلسه به بیان گزارش 
های خود در خصوص مشــکالت ناشی از گرد و خاک 
در عملکرد و تمهیدات اتخاذ شده برای آمادگی تابستان 
ساِل جاری پرداختند . شایان ذکر است، از جمله وظایف 
و ماموریت های شوراهای پایایی منطقه ای می توان به 
همکاري با شوراي پایایي شبکه برق کشور در راستاي 
انجام ماموریت هاي این شــورا، نظارت بر ُحسن اجراي 
اسناد پایایي، ارایه پیشنهاد جهت تهیه و تصویب اسناد 
پایایي در شوراي پایایي شبکه برق کشور به منظور اجرا 

در سطح کشور یا منطقه، ارایه گزارش از حوادث عمده 
شــبکه برق منطقه و راهکارهاي کاهش احتمال بروز 
حوادث مشابه، توسعه ، تکمیل و بهبود مستمر اسناد 
پایایي و افزایش تبعیت از آنها در جهت ایجاد فرهنگ 
مسوولیت پذیري، انضباط فني و سازماني، بهبود تعامالت 
اثرگذاران بر پایایي شــبکه برق کشــور و ارتقا سطح 
هم افزایي بین آنها، بهبود نظام چرخه اطالعات پایایي 
و نحوه دسترسي و گسترش فرهنگ شفافیت اطالعاتي 
و ساماندهي و بروز رساني مدیریت دانش در اثرگذاران و 
بهبود مستمر دانش پایایي و مهارت اثرگذاران در منطقه 
اشاره کرد. خاطرنشان می گردد، شوراي پایایي شبکه 
برق کشور در ســال ۱۳۸۷ به منظور توسعه فرهنگ 
تامین و حفظ پایایی شــبکه برق کشــور و نیز تحقق 
عملکرد مطلوب و نظام مند مجموعه  نهادهای ذیربط 
و افزایش هماهنگي، یکپارچگي و نظم پذیري در حوزه 
هاي مرتبط، تشکیل گردید که اجرای مصوبات این شورا 
پس از ابالغ توسط معاون وزیر براي کلیه شرکت های 

برق الزم و ضروری است.

شــاهرود -  حســین بابامحمدی - هر ســه 
تکواندوکار شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 
شمال شرق در مسابقات هان مادانگ شهرستان شاهرود 
صاحب مدال شدند. مسئول امور ورزش این منطقه با 
اعالم این خبر گفت: مسابقات قهرمانی آزاد هان مادانگ 
شاهرود با درخشش نمایندگان باشگاه نفت همراه بود. 
محســن طاهری ادامه داد: در این مسابقات محمدرضا 
ربیعی مقام اول "نوپی آپ چگی رده ســنی ۱2 تا ۱۵ 
سال کمربند قرمز"، "ایلیا حاجب مقام اول دولیاچاگی 
رکوردی رده ســنی 9 تا ۱2 سال کمربند مشکی پوم 

دان یــک" و آروین دهقان "مقام ســوم دولیاچاگی 
رکوردی رده سنی 9 تا ۱2 سال کمربند قرمز" را بدست 
آوردند. وی با اشــاره به سرمایه گذاری باشگاه نفت بر 
روی تکوانــدوکاران این منطقه، تاکید کرد: رقابت های 
قهرمانی آزاد شهرســتانی هان مادانگ به منظور ارتقا، 
گســترش تکواندوی همگانی و نیز ســنجش و حفظ 
آمادگی قهرمانان این شهرستان در تمامی رده های سنی 
و در ســه بخش فرم گروهی، نماش شکستن اجسام و 
پومسه با حضور پیشکسوتان این ورزش در سالن کوثر 
شاهرود برگزار شــد. وی ضمن تقدیر از همکاران این 

منطقه آقایان نصــرا... حاجب، علی خدادادی و محمد 
حاجب که به ترتیب به عنوان ســرمربی، سرپرست و 
مربی تکواندوکاران باشگاه نفت نقش بسزایی در موفقیت 

این ورزشکاران داشتند؛ گفت: پیش از این نیز سه نفر 
از تکواندوکاران باشگاه نفت در مسابقات انتخابی استان 
سمنان شرکت نموده بودند که محمد عرب با کمربند 
قرمز در رده خردساالن از این باشگاه با کسب سهمیه به 
اردوی تیم منتخب استان سمنان دعوت شد. شایان ذکر 
است: مجید موالیی داور بین المللی فدراسیون تکواندو 
به عنوان ســر ناظر مســابقات انتخابی استان سمنان، 
حسینعلی نعیمی ســرمربی تیم ملی 2۰۱۴-2۰۱۵ 
جمهوری اسالمی ایران و اخالقی رییس هیئت تکواندو 

استان سمنان میهمانان ویژه این مسابقات بودند.

تبریز - ماهان فاح- رییس کل دادگســتری 
آذربایجان شــرقی ضمن تاکید بــر تقویت رویکرد 
فرهنگی در رفتارهای ترافیکی شهروندان تبریز گفت: 
بهره گیری از بروزترین امکانات ســخت افزاری بدون 
فرهنگســازی فاقد نتیجه الزم خواهد بود. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز به نقل از تارنمای اطالع رســانی 
شهرداری تبریز، حجت االسالم و المسلمین حکمت 
علی مظفــری در همایش ایمنی و کاهش ســوانح 
رانندگی افزود: کاهش بداخالقــی های اجتماعی و 

ترافیکی رابطه مستقیم با کاهش آسیب های اجتماعی 
ناشی ســوانح رانندگی دارد. وی اظهار داشت: گاهی 
یک تذکر مهربانانه می تواند تاثیر گذاری بیشــتری 
از اعمال قانون و برخورد های مســتقیم شهروندان با 
یکدیکر داشته باشد. رییس کل دادگستری آذربایجان 
شــرقی مقوله فرهنگ و تقویت بعد آموزشــی آن را 
محور اصلی ســخنرانی خود در این همایش قرار داد 
و متذکر شد: آسیب های اجتماعی با نهادینه کردن 
نقش فرهنگ در کالبد زندگی آحاد جامعه به حداقل 

خواهد رسید. مظفری اضافه کرد: تبریز را به حق شهر 
اولین ها نامگذاری کرده اند و همواره روحیه مطالبه 
گری از مسوالن در حوزه های مختلف باعث کاهش 
آسیب های اجتماعی و عدم وجود معتادان متهاجر در 
این شهر شده است. وی فرهنگ غنی شهروندان تبریز 
را محکم ترین حلقه زنجیره شهر ایده آل عنوان کرد 
و گفت: رشــد و توسعه فرهنگ ترافیکی با همکاری 
دستگاه های متولی مانند راهور، صدا و سیما و ارگان 

های مردم نهاد در کنار دادگستری میسر شده است.

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز- شــهردار 
بوشــهر ضمن تبریک روز کارگر به تمامی کارگران 
به خصوص کارگران زحمتکش شــهرداری بوشهر 
گفت:کار و کارگر در اســالم از جایگاه خاص و ویژه 
ای برخوردار است به گونه ای که انجام کار، مطلوب 
خداوند اســت و همچون عبادت و جهاد در راه خدا 
مقدس اســت. پیامبر اکرم)ص( مي فرماید: عبادت 
هفتاد پاره اســت و برتریــن آن، طلب روزي حالل 
اســت. شهردار بوشــهر ضمن تبریک روز کارگر به 
تمامــی کارگران به خصــوص کارگران زحمتکش 
شهرداری بوشهر گفت:کار و کارگر در اسالم از جایگاه 
خاص و ویژه ای برخوردار است به گونه ای که انجام 

کار، مطلوب خداوند است و همچون عبادت و جهاد 
در راه خدا مقدس است. پیامبر اکرم)ص( مي فرماید: 
عبادت هفتاد پاره اســت و برترین آن، طلب روزي 
حالل اســت.  غالمعلی میگلی نژاد با بیان اینکه  در 

فرهنگ غني اسالمي ما، سلوک الهي داراي دو بخش 
است: بخش مادي و بخش معنوي، بخش مادیش کار 
است و بخش معنویش نماز، افزود:از همین نکته می 
توان به اهمیت و ارزش کار در جامعه اسالمی پی برد.

در واقع از نظر اســالم کار فعالیتی است برای تامین 
معاش و کوششی برای استقالل کشور از وابستگی، 
به همین دلیل هم اسالم کار را جهاد در راه خدا می 
داند. وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اسالم که فرموده 
اند: "انســان هر گاه نیازهاي خود را تأمین کند آرام 
مي گیرد"، اظهار داشت: انسان با کسب درآمد از نظر 
روحي آرامش مي یابد. زیرا فرد نیازمند از نظر روحي 
در اضطراب و نگراني اســت و نمی تواند به آرامش 

خیال برسد و بنابراین هم به خود آسیب می رساند 
و هم اطرافیان او در عذاب خواهند بود.  شهردار بندر 
بوشهر با بیان اینکه کار و تالش فقر را از بین می برد 
تصریح کرد:کسب در آمد باعث مي شود فرد بتواند 
ضمن برآوردن نیازهای خود  به دیگران نیز کمک کند 
و از همین راه در بعد اجتماعی نیز مفید و موثر واقع 
شــده و باعث عزت نفس او خواهد شد.چنانچه امام 
باقر)ع( مي فرماید:  هر کس براي بي نیازي از مردم  و 
تالش براي رفاه  خانواده  و مهرباني و خیرخواهي به 
همســایه در طلب مال و امکانات زندگي بر آید روز 
قیامت در حالي که صورتش همچون بدر درخشان 

است خداوند را مالقات مي کند.

با حضور دکتر جان بابایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران :

کلینیک ویژه و اورژانس بیمارستان امام سجاد )ع( رامسر افتتاح شد

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسامی:
کاالهایی که به صورت قاچاق وارد بازار می شوند تعرفه گمرکی پرداخت نمی کنند

اولین جلسه شورای پایایی منطقه ای شبکه برق خوزستان در سال 96 برگزار شد 

3 مدال حاصل تالش تکواندوکاران منطقه شمال شرق در مسابقات هان مادانگ شاهرود

رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی:

افزایش سواد ترافیکی در کنار فرهنگسازی شهری ایده آل را برای شهروندان تبریز فراهم می کند

شهردار بندر بوشهر:

با تالش متعهدانه ی کارگران شهرداری،بوشهر در مسیر توسعه قرار گرفته است

اخبار

پیشرفت 80 درصدی مخزن 1000 متر 
مکعبی روستای یکه قوز شهرستان کاله

گرگان- خبرنگار فرصت امروز - مدیر امور آبفار شهرستان کالله 
از پیشرفت ۸۰ درصدی مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی روستای یکه قوز این 
شهرستان خبر داد.به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آب و فاضالب روستایی استان گلستان : کریم نارویی اعالم کرد  احداث 
این مخزن که آب شرب 9 روستای بخش مرکزی شهرستان کالله را از 
مجتمع آبرسانی زاو تامین می کند بیش از چهارصد میلیون تومان اعتبار 
دارد که این پروژه از محل اعتبارات ملی از برنامه های اقتصاد مقاومتی 
وزارت نیرو در طرح های استانی می باشد.که تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشــته است.وی اظهار داشت با اتمام این عملیات روستاهای 
یکه قوز علیا ، یکه قوز ســفلی ، خواجه حسن ، کاظم خوجه ، گونیلی 
، صالح آباد ، اجن ســنگرلی ، اجن بلوک و چهار مازو با 2۳۰۴ خانوار 
و جمعیتی بالغ بر 9۰2۴ نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره 

مند می گردند.

بازدید اعضای کمیته حمایت قضایی 
از سرمایه گذاری گلستان از شهرک 

صنعتی بندرترکمن
گرگان- خبرنگار فرصت امروز - اعضای کمیته حمایت قضایی از 
سرمایه گذاری استان گلستان با حضور در شهرک صنعتی بندرترکمن 
از ســه واحد تولیدی در زمینه های بسته بندی میگو و ماهی و واحد 
مکانیــزه مواد معدنی بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی شــرکت 
شهرک های صنعتی استان گلستان، رییس کل دادگستری گلستان 
در این بازدید گفت:  دادگستری استان امسال نیز مانند سال گذشته در 
قالب کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان، مشکالت حقوقی 
و قضایی سرمایه گذاران را بررسی و برای رفع آن تالش می کند.هادی 
هاشمیان اظهار داشت: بخشــی از مشکالت سرمایه گذاران در استان، 
بروکراســی اداری و قوانین دست و پاگیر است که به منظور حمایت از 
سرمایه گذاران باید مرتفع شود.به گفته وی از ظرفیت کمیته حمایت 
قضایی از سرمایه گذاری که دستگاه های ذیربط هم در آن عضو هستند 
برای رفع موانع پیش روی ســرمایه گذاری در استان  استفاده خواهیم 
کرد.هاشمیان گفت : امسال نیز تالش می کنیم امنیت سرمایه گذاری 
و حمایت از تولیدکنندگان داخلی را که مهم ترین رکن در اســتقالل 
اقتصادی و قطع وابستگی به بیگانگان است، محقق کنیم.اعضای کمیته 
حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان گلستان از ز کارخانه مکانیزه 
مواد معدنی، سردخانه و بستده بندی میگو و ماهی  در شهرک صنعتی 

پنج پیکر شهرستان ترکمن بازدید کرد.

بنیاد مسکن انقاب اسامی آذربایجان غربی: 
هرکه می خواهد با آمریکا مبارزه ی اساسی 

بکند، باید به این مردم خدمت کند
ارومیه- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش 
خبرنگار فرصت امروز : مهندس محمود بدلی- 
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان 
غربی ضمن دیدار با خانواده معظم شهید منصور 
بدری رازیان در شــهر محمدیار که کارمند این 

بنیاد نیز بوده، در جریان مشــکالت اعضای خانواده های معظم شهدا 
قرارگرفتن. وی، ضمن تجلیل وتقدیر ازخانواده های معظم شــهداء با 
بیان این فرمایش از ســوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: امنیت 
و ســرافرازی ایران اسالمی در سایه رشــادتها  و جانفشانیهای شهداء 
ایثارگران وصبوری بی نظیر خانواده های ایشــان بوده وهست. وی با 
بیان اینکه شــهیدان با اهداء خون خود، گذشتن از جوانی، پدر، مادر، 
برادر، خواهر و زن  و فرزند، عاشقانه در راه اسالم و ایران اسالمی رشادتها 
و پایمردی نشــان دادند تا متجاوزان چشم طمع به این کشوراسالمی 
را حتــی در خیال خود نپرورانند. در این دیدار خانواده معظم شــهید 
مشکالت، پیشنهادات و خاطراتی از شهید گرانقدر بیان نمودند نتیجه ای 
که از وضعیت زندگی خانواده های معزز ایثارگران داشتیم  برای ما آشکار 
ومسلم نمود،  خانواده های  معظم شهداء هیچ انتظار و چشم داشتی از 
مردم و دولت نداشته وندارند و بسیاری از آنان تابحال به بنیاد شهید یا 
سازمانهای دیگر مراجعه ننمودند و خم به ابرو نیاوردند وآنان عقیده راسخ 

دارند که با خدا معامله کردند..

توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس 
انجام شد :

توزیع 2000نسخه بروشور ویژه انتخابات 
در سطح شهر قدس

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز - سازمان فرهنگی ورزشی 
شهرداری قدس در آستانه انتخابات29اردیبهشت 2۰۰۰نسخه بروشور 
در ســطح شهر توزیع کرد. به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی و 
شــهرداری قدس، با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا در 29اردیبهشت ماه 
سالجاری ،سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس گزیده ای از بیانات 
مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص اهمیت انتخابات در کشور 
و ضرورت حضور آحاد مختلف مردم در پای صندوق های رای را در قالب 
بروشور تهیه و به تعداد2۰۰۰نسخه در سطح مراکز فرهنگی و آموزشی 
و ادارات شهرستان توزیع کرد. اهمیت انتخابات در کشور،وظیفه مردم 
در انتخابات،اصول رقابت،بایدها و نبایدها،بهترین کیست،تاکتیک های 
دشمن در انتخابات ،ویژگی های کاندید اصلح و شنبه ی پس از انتخابات 

مهمترین موضوعات مطرح شده در این بروشوراست.

مدیر امور آب و فاضاب روستایی شهرستان رودان:
17 میلیارد و 900 میلیون تومان از بدو 

حضور دولت تدبیر و امید در شهرستان 
رودان صرف آبرسانی روستایی شده است 
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - مدیر امور آب و فاضالب 
روستایی شهرســتان رودان عنوان کرد: از اغاز دولت تدبیر و امید و 
توجه ویژه این دولت به بخش روستایی ۱۷ میلیارد و 9۰۰ میلیون 
تومان تنها در این شهرســتان به آبرسانی روستایی اختصاص داده 
شده است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی 
هرمزگان، منوچهر خوشــدل در خصوص دیگر پروژه های در حال 
اجرای این شهرســتان گفت: توسعه و بازسازی ۷۰ کیلومتر شبکه 
توزیــع با هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد تومان که در هفته دولت به 
بهره برداری میرســد. وی در ادامه افزود: آبرسانی به روستای پشته 
گیش با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان با احداث و حفر یک حلقه 
چاه، اجرای خط انتقال و شبکه توزیع همچنین اجرای فاز ۳ مجتمع 
خیــر آباد با حفر و تجهیز یک حلقه چــاه و اجرای خط انتقال به 
طول 2 کیلومتر با هزینه ای بالغ بر 9۰۰ میلیون تومان.این مسئول 
اضافه کرد: اصالح و بازسازی۴ کیلومتر شبکه آبشرب روستای پشته 
خیر آباد یا هزینه ای بالغ بر یک میلیارد تومان و اصالح و بازسازی 
۴۰ کیلومتر خطوط انتقال روستاهای آبنما، پشته بنان، سرچوئیه، 
خراجی، ده گل کن، اسالم آباد، سکل، رهدار، سید سلطان محمد و 
شهرک رهدار با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان. مدیر امور آب و 
فاضالب روستایی شهرستان رودان درباره پروژه روستای کریداز نیز 
بیان کرد: این پروژه با اجرای خط انتقال و شــبکه توزیع به طول ۴ 
کیلومتر و هزینه ای بالغ بر 2۰۰ میلیون تومان در حال اجرا می باشد.

اخبار

شهردار منطقه ۵ تبریز خبر داد؛
آغاز آبگیری و پمپاژ آب از مرکز سپتیک 

رشدیه به 300 هکتار پارک جنگلی
تبریز - ماهان فاح- شــهردار منطقه ۵ 
تبریز گفت: با آغاز آبگیری مرکز سپتیک رشدیه 
و راه اندازی سیســتم پمپاژ، آبیاری پارکهای 
جنگلــی رشــدیه و الهیه با ایــن روش انجام 
خواهد شــد.  به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
مهندس یعقوب هوشیار افزود: به منظور تامین آب خام فضاهای سبز 
و اطمینان از توسعه فضای سبز شرق تبریز در دراز مدت این منطقه 
اقدام به احداث مخزن های ســپتیک آب نموده است. وی در ادامه با 
بیان اینکه این منطقه برای تامین آب خام فضای سبز شرق تبریز ۱۰۰ 
میلیارد ریال در سه سال اخیر هزینه و سرمایه گذاری کرده افزود: با 
آبگیری مرکز سپتیک رشــدیه ۳۰۰ هکتار از فضای سبز تپه های 
رشدیه و الهیه آبیاری می شود. شهردار منطقه پنج در ادامه با اشاره به 
مشخصات این پروژه گفت: مرکز سپتیک رشدیه با ۱۵۰۰ مترمکعب 

ظرفیت و 2۰ میلیارد ریال اعتبار احداث شده است.

بهره مندی 126000 نفر از شهروندان 
الهیجان از طرح بهداشتی فاضاب

رشت- زینب قلیپور- مدیرعامل شرکت 
آب و فاضــالب گیالن در نشســت عمومی با 
شهروندان الهیجان و مسئولین ادارات شهرستان 
با تشــریح روند اجرای پروژه جمع آوری و دفع 
بهداشــتی فاضالب جمعیت برخوردار از اجرای 
این طرح را ۱2۶۰۰۰ نفر اعالم کرد. ســید محســن حسینی رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره به ضرورت دفع بهداشتی 
فاضالب اظهار داشت: توجه دولت به شهرهای شمالی برای دریافت وام 
از بانک ســرمایه گذاری زیر ســاخت آسیا به جهت آسیب پذیر بودن 
محیط زیســت در این شهرهاست و نسبت به اجرای طرح فاضالب در 
شهرهای گیالن باید حســاس تر بود. مدیرعامل آبفای گیالن با اعالم 
جمعیت برخوردار الهیجان از این طرح خاطرنشان کرد: علیرغم احداث 
تصفیه خانه و اجرای شبکه فاضالب به طول ۵۷ کیلومتر از منابع دولتی 
در این شهرســتان، طرح به اتمام نرسید و با اجرای ۸۰ کیلومتر طرح 
جمع آوری فاضالب بهداشتی و بهره برداری از آن ۱2۶۰۰۰ نفر تحت 
پوشش خواهند بود. مهندس حســین با بیان اینکه وزارت نیرو اولین 
وزارتخانه برای دریافت وام از بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیاست 
یادآور شد: برای دریافت وام جهت اجرای پروژه در ۵ شهر گیالن دو کار 
اساســی باید صورت پذیرد. وی امضاء پروتکل و تفاهم نامه بین ادارات 
جهت تعهد همکاری و دیگری نشست با مردم را از امور اساسی برشمرد 
و گفت: مردم باید بدانند طی ۴ سال چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و ضمن 
آشــنایی با آسیب های زمان اجرا، از مزایای بهره برداری این پروژه نیز 
مطلع گردند. سپس دکتر نیکفر نماینده مردم شهرستان الهیجان در 
مجلس شورای اسالمی از فرصتی که به الهیجان برای اجرای این پروژه 
داده شد بعنوان توفیق یاد کرد و گفت: در زمان اجرا باید نامالیمات را 
تحمل نمود و مانع ایجاد پروژه نشد چرا که دیگر چنین فرصتی ایجاد 
نمی گردد. وی با تأکید بر اینکه مردم باید همکاری الزم را داشته باشند 
خواستار پیگیری مجدانه مسئولین جهت تسریع در اجرای این پروژه شد 
و گفت: اجرای پروژه باید هدف اصلی باشد و دقت شود طرح دستخوش 
سالیق شخصی افراد نگردد. در ادامه احمدی فرماندار الهیجان نیز ضمن 
قدردانی از اقدامات دولت برای رفع مشکالت این حوزه تصریح کرد: ارائه 
گزارش از نحوه اجرای عملیات برای آگاهی ذینفعان از ضروریات است و 
باتوجه به گستردگی عملیات حفاری مردم باید نهایت همکاری را جهت 
دریافت یک خدمت شایسته و مطلوب داشته باشند. فرماندار الهیجان 
همچنین یادآور شد: الهیجان یک شهر استراتژیک برای کشور جهت 
اجرای این طرح اســت و حفظ محیط زیست در راستای سیاستهای 
کلی نظام جمهوری اسالمی ایران همت جمعی را می طلبد. در پایان 
مسئولین آبفای گیالن با حضور در پنل، پاسخگوی سئواالت شهروندان 
الهیجان درخصوص چگونگــی اجرای پروژه، نحوه دریافت اعتبارات و 

تضمین اجرا و بهره برداری در مدت زمان تعیین شده بودند. 

با حضور طاب اهل سنت هرمزگان؛
مسابقات کشوری قران کریم در شیراز 

برگزار شد
بندرعبــاس- خبرنگار فرصت امروز - معــاون فرهنگی دفتر 
نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت هرمزگان گفت: مسابقات کشوری 
قران کریم با حضور طالب اهل سنت هرمزگان به میزبانی استان فارس 
در شــیراز برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه 
در امور اهل سنت هرمزگان، حجت االسالم والمسلمین اصغر کهورزاده 
معاون فرهنگی این دفتر اظهار کرد: 2۰ نفر از طالب مدارس علوم دینی 
اهل سنت اســتان هرمزگان به مسابقات کشوری قرآن کریم به استان 
فارس اعزام شدند. وی با بیان اینکه مسابقات کشوری از تاریخ ۱2 تا ۱۴ 
اردیبهشت ماه در شیراز برگزار می شود تصریح کرد: شرکت کنندگان در 
رشته های قرائت، ترتیل، تحقیق، مفاهیم، حفظ ۱۰ جز، حفظ ۱۵ جز، 
حفظ 2۰ جز و حفظ کل با هم به رقابت خواهند پرداخت. حجت االسالم 
کهوری با اشــاره به طالب اعزام شده هرمزگانی به مسابقات کشوری 
خاطرنشان کرد: این 2۰ نفر برگزیدگان مسابقات استانی بهمن ماه در 
بندرعباس بودند. وی با اشاره به تاثیر قران در تقویت وحدت و تعمیق 
باورهای اسالمی و معنوی گفت: قرآن یکی از بزرگترین اشتراکات میان 
شیعه و اهل سنت است که همواره آیات روحبخشش همگان را به حفظ 

وحدت و پرهیز از دودستگی فرمان داده است.

رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در مازندران:
مدیریت مصرف انرژی از درون 
خانواده ها فرهنگ سازی شود

ساری - دهقان - رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در 
مازندران، در هفتاد و پنجمین جلسه شورا با بیان اینکه در  درآستانه فرا 
رسیدن فصل گرم سال قرار داریم گفت:  ضرورت دارد بحث مدیریت 
مصرف آب و برق در فصول گرم سال جدی گرفته شود بنابراین ترویج 
فرهنگ اصالح الگوی مصرف انرژی، باید از درون خانواده ها آغاز شود. 
مهندس ذاکری، در این جلسه از تالش یک ساله همکاران صنعت آب  
وبرق در ارائه بهترین خدمات به مردم استان قدردانی کرد و با اشاره به 
برگزاری انتخابات ریاست جهموری و شوراهای اسالمی شهر و روستا 
افزود : تمام همت خود را برای حضور حداکثری مردم و همکاران در 
پای صندوقهای رای بکار می گیریم مهندس شهابی مدیرعامل توزیع 
برق اســتان مازندران نیز در سخنانی، به خالصه ای از دستاوردهای 
این شــرکت در سال گذشته اشاره کرد و گفت : تلفات برق بین ۶ تا 
۴۰ درصد در سطح استان بوده که با تالش همکاران  این شرکت به 
22 درصد کاهش یافت. مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان 
نیز درخصوص برگزاری کنفرانس تحقیق در عملیات با موضوع بهینه 
سازی مصرف انرژی ، ارســال مقاالت و برپایی نمایشگاه با مدیریت 
دانشــگاه مازندران در اردیبهشــت ماه جاری توضیحاتی ارائه نمود . 
مهندس افضلی در ادامه به راه اندازی مجموعه سالمت در سطح کشور 
اشاره و تصریح کرد:  اولین دوره آموزشی مولفه های موثر بر سالمت 
کارکنان در تهران برگزار شد که براساس ارزیابی  انجام شده در ۶ محور 
شرکت برق منطقه ای مازندران به نمایندگی صنعت آب و برق استان 

مقام برتر را کسب نمود . 
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ساری – دهقان - دکتر قاسم جان 
بابایی، رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
مازندران ودکتر شریعت نژاد نماینده مردم 
رامسر و تنکابن مجلس شورای اسالمی از 
بیمارستان امام ســجاد)ع( رامسر بازدید 
و کلینیک ویژه و اورژانس بیمارستان را 
افتتاح کردند. به گزارش خبرنگار مازندران 
دکتر قاســم جان بابایی، رئیس دانشگاه 
علوم پزشــکی مازندران ودکتر شریعت 
نژاد نماینده  مردم رامسر و تنکابن مجلس 
شورای اسالمی از بیمارستان امام سجاد)ع( 
رامســر بازدید و کلینیک ویژه و اورژانس 
افتتــاح کردند.اورژانس  را  بیمارســتان 
بیمارستان امام سجاد )ع( رامسردر۵۰۰ 
مترمربع فضای فیزیکــی احداث و برای 
ساخت ســاختمان بالغ بر۸۰۰ میلیون 
تومان و تجهیــز آن ۶۵۰میلیون تومان 
هزینه شده است. کلینیک درمانی ویژه 
رامسر نیز در مساحت ۷۵۰متر مربع و با 

هزینه ای بالغ بر ۳میلیارد تومان احداث 
شــده اســت. دکتر جان بابایی رییس 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حاشیه 
بازدید و افتتاح این مراکز اظهار داشــت : 
در طول ســه سال گذشــته بالغ بر ۳۰ 
میلیارد  ریال براي تجهیزات بیمارستاني 
شــامل الپاراسکوپ،دســتگاه ســنگ 
شــکن، رادیولوژي دیجیتال،۴دســتگاه 

پي  ســکو و ند ا ئو ید و ، لیز یا د همو
وکولونوسکوپي،دستگاه بي خطرساززباله 
هاي عفوني،میکروسکوپ جراحي چشم 
وفیکوبراي عمل لنــز، خریدونصب یک 
دســتگاه رادیولوژي پرتابل جدیدوتخت 

وبرانکاردجدیدهزینه شده است. 
رییــس دانشــگاه اضافــه کرد:بهبود 
اســتانداردهای فیزیکی یکــی دیگر از 

اقدامــات صــورت گرفته درمدت ســه 
سال گذشته بوده است که همه طبقات 
ســاختمان اصلی بیمارســتان و سایر 
بخش ها بازســازي وبالغ بر۳۵ میلیارد 
ریال هزینه شــده اســت.وی با اشــاره 
به اینکه ســاخت ســاختمان اورژانس 
جدیدوتجهیز ان با امکانات جدیدونوین 
دردوطبقه  مســاحت۴۱۷مترمربع  بــه 
باهمــکاری خیرین در این بیمارســتان 
انجام شــده افزود: افزایش هشت تخت 
به بخش اعصــاب و روان،افزایش ۴تخت 
بــه بخــش دیالیزبــه همراه دســتگاه 
هاي مرتبــط ودســتگاه همودیالیز، راه 
داروخانه شــبانه روزي)۱۳آبان( اندازي 
دراورژانس بیمارســتان، افزایش دوتخت

ICU)از۸تخــت بــه ۱۰تخت(همــراه 
باتجهیــزات مــورد نیاز، مقیــم کردن 
متخصصین دررشــته های اصلی برای 
ارائه خدمات ســریع،جذب متخصصین 

طب اورژانس برای ارائه خدمات تخصصي 
اورژانسي، رایگان کردن زایمان طبیعي از 
دیگر اقدامات درماني در سه سال گذشته 
مي باشد.دکتر جان بابایی از خریددستگاه 
سی تی اسکن جدید به مبلغ دو میلیارد 
و هفتصد میلیون تومان که موافقت نهایي 
آن صــورت گرفته  خبــر داد و گفت :به 
زودي براي جا نمایي ونقشه هاي اجرایي 
ان؛اقدام خواهدشــد. در ادامه این مراسم  
دکتر قاســم جان بابایی  و دکترشریعت 
نژاد نماینده مجلس شــورای اسالمی از 
مرکز جامع سالمت شیرود بازدید کردند. 
ایــن مرکز در زمینی به مســاحت ۷۵۰ 
متر مربع در روســتای شیرود  راه اندازی 
شده است که برای احداث آن بالغ بر یک 
میلیارد تومان هزینه شــده است.در این 
مرکز خدمات پزشکی و دندانپزشکی ارائه 
می شــود و یک پزشک به صورت شبانه 

روزی مستقر است.

تبریز – فــاح- نماینده مردم تبریز، اســکو و 
آذرشهر در مجلس شورای اسالمی گفت: تولید کننده 
داخلی با پرداخت هزینه های سرسام آور توان رقابت با 
کاالی قاچاقی که بدون هزینه وارد کشور شده است، 
را نــدارد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر احمد 
علیرضابیگی با اشاره به نقش کنسرسیوم های صادراتی 
و کمپین های حمایتی از تولید ملی خاطرنشان کرد: 
آذربایجان شرقی اســتانی صادرات محور است و اگر 
کاالیی وارد می کند، ماشــین آالت تولیدی اســت. 
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه آنچه که تولید می کنیم، باید در 
بازار خریدار داشته باشد، افزود: خریدار زمانی  پیدا می 
شود که احساس کند کاالی ساخت داخل نسبت به 
مشــابه خارجی آن دارای قیمتی ارزان تر و با دوام تر 
است. وی تصریح کرد: مشتری می تواند حق انتخاب 

داشته باشد و برای انتخاب مشتری دو فاکتور قیمت 
و کیفیت تعیین کننده است و طبیعی است که این 
برعهده دولت اســت که باید ترتیبی را اتخاذ کند که 
قیمت تمام شده محصوالت داخلی نسبت به مشابه 
خارجی آن  ارزان تر باشد. عضو کمیسیون شوراها و 
امور داخلی کشور در مجلس شوای اسالمی در ادامه 
خاطرنشان کرد: از آنجاکه تولیدکننده باید 2۸ درصد 
بهره بانکی، ۶ درصد جریمه دیرکرد، 9 درصد مالیات 
برارزش افزوده، پول آب، برق، گاز، بیمه و حقوق کارگر 
را بپردازد، نمی تواند ســود حداقلی داشته باشد در 
حالی که ســود او  باید ۵۰ درصد باشــد. وی با بیان 
اینکه در حال حاضر هیچ تولیدی نمی تواند ۵۰ درصد 
حاشیه سود برای خود ایجاد کند، افزود: کاالی خارجی 
که وارد کشور می شود هیچ هزینه ای پرداخت نمی 
کند و آن دسته از کاالهایی که به صورت قاچاق وارد 

بازار می شوند تعرفه گمرکی نیز پرداخت نمی کنند از 
این رو تولید داخلی ما با هزینه های سرسام آور توان 
رقابت با آن ها را ندارد. علیرضابیگی با تاکید براینکه 
دولت باید اقداماتی انجام دهد تا قیمت تمام شــده 
کاالی تولیدی کاهش پیدا کند که اگر این اتفاق رخ 
دهد، کاالی تولید شده ایرانی در بازار به فروش خواهد 
رفت به طوری که همه این موارد متوجه دولت است 
که باید با اعمال سیاست های پولی و مالی تولید داخل 

را سودمند کند. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: تا زمانی که تولید 
برای تولیدکننده داخلی سودمند نباشد تولیدکننده 
انگیزه ای برای تولید نخواهد داشــت و کمپین های 
اقتصادی، احســاس مسئولیت تولیدکنندگان را می 
رساند و نوعی آگاهی بخشی است که همه احساس 
کنند اگر فرزندان آنها بخواهند شاغل شوند لزوما باید 
از تولید داخلی حمایت کرد. وی در ادامه خاطرنشان 
کرد: کمپین های حمایتی از تولید داخلی نظیر آنچه 
در آستانه سال جدید در "بازار کفش تبریز" انجام شد 
حس همکاری و خودجوش مردمی است که  پایداری 
آن به این است که تولید داخلی حتما سودمند باشد و 
اگر اینگونه نباشد تولیدکننده کارگران خود را اخراج و 
کارخانه را تعطیل می کند و در عمل حمایتی از تولید 

صورت نمی گیرد.

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - اولین جلســه 
شــورای پایایی منطقه ای شــبکه برق خوزستان در 
ســال 9۶  با حضور محمود دشت بزرگ رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان و 
رئیس شورا،  عبدالصاحب ارجمند مدیرکل دفتر نظارت 
بر شــبکه انتقال و توزیع وزارت نیرو  و ســایر اعضا به 
میزبانی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویر احمد 
در شهر یاسوج  برگزار شد. موضوعات مدیریت بحران، 
آمادگی پیک سال 9۶ ، استمرار شستشوی تجهیزات 
شبکه انتقال و توزیع، اجرای پوشش RTV زنجیرمقره، 
لزوم توســعه و بهینه سازی شــبکه، ضرورت تعویض 
ترانس های قدیمیو فرســوده شبکه و لزوم بازنگری در 
استانداردهای عایقی شبکه مهمترین مباحثی بود که در 
این جلسه محمود دشت بزرگ  به آنها اشاره کرد. وی 
همچنین به اهمیت برگزاری منظم و مستمر جلسات 
شورا و حضور فعال اعضا تاکید و بر نقش و جایگاه شورا 
در هماهنگی بین شرکت ها به ویژه در مواقع بحران نیز 
پرداخت. دشت بزرگ در ادامه افزود: حوادث و خاموشی 

های بهمن ماه سال 9۵  که به علت گرد وخاک رخ داد، 
تبدیل این تهدید به فرصت به ویژه استفاده صحیح از 
مصوبه هیئت دولت در خصوص توسعه و پایداری شبکه 
برق استان خوزستان را ضروری کرد. وی تصریح کرد: 
در بحران گرد و غبار بهمن ماه ســال گذشته عملکرد 
صحیح سیســتم های حفاظتی در جداسازی قسمت 
های آلوده شــبکه و جلوگیری از گسترش آن به سایر 
نقاط، موجب شد تا صدمات کمتری به تجهیزات شبکه 
وارد گردد. در ادامه این جلســه، عبدالصاحب ارجمند 
مدیرکل دفتر نظارت بر شبکه انتقال و توزیع وزارت نیرو  
با اشاره به ساختار ســازمانی صنعت برق و لزوم توجه 

به نگهداری به موقع و صحیح شــبکه به شاخص تاب 
آوری شبکه در بخش فنی و نیروی انسانی در مواجهه 
با حوادث اشاره کرد.  وی اضافه کرد:» شوراهاي پایایي 
منطقه اي« به عنوان بازوي اجرایي و مشورتِي » شوراي 
پایایي شــبکه برق کشــور« در مناطق مختلف، نقش 
مهمي در اجراي هر چه بهتر وظایف و مسئولیت هاي 
این شــورا برعهده دارند که رسالت این شورا، دستیابي 
به سطح قابل قبول پایایي در حوزه عملکرد این شرکت 
در استان های خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد است.  
سپس ســایر  اعضای حاضر درجلسه به بیان گزارش 
های خود در خصوص مشــکالت ناشی از گرد و خاک 
در عملکرد و تمهیدات اتخاذ شده برای آمادگی تابستان 
ساِل جاری پرداختند . شایان ذکر است، از جمله وظایف 
و ماموریت های شوراهای پایایی منطقه ای می توان به 
همکاري با شوراي پایایي شبکه برق کشور در راستاي 
انجام ماموریت هاي این شــورا، نظارت بر ُحسن اجراي 
اسناد پایایي، ارایه پیشنهاد جهت تهیه و تصویب اسناد 
پایایي در شوراي پایایي شبکه برق کشور به منظور اجرا 

در سطح کشور یا منطقه، ارایه گزارش از حوادث عمده 
شــبکه برق منطقه و راهکارهاي کاهش احتمال بروز 
حوادث مشابه، توسعه ، تکمیل و بهبود مستمر اسناد 
پایایي و افزایش تبعیت از آنها در جهت ایجاد فرهنگ 
مسوولیت پذیري، انضباط فني و سازماني، بهبود تعامالت 
اثرگذاران بر پایایي شــبکه برق کشــور و ارتقا سطح 
هم افزایي بین آنها، بهبود نظام چرخه اطالعات پایایي 
و نحوه دسترسي و گسترش فرهنگ شفافیت اطالعاتي 
و ساماندهي و بروز رساني مدیریت دانش در اثرگذاران و 
بهبود مستمر دانش پایایي و مهارت اثرگذاران در منطقه 
اشاره کرد. خاطرنشان می گردد، شوراي پایایي شبکه 
برق کشور در ســال ۱۳۸۷ به منظور توسعه فرهنگ 
تامین و حفظ پایایی شــبکه برق کشــور و نیز تحقق 
عملکرد مطلوب و نظام مند مجموعه  نهادهای ذیربط 
و افزایش هماهنگي، یکپارچگي و نظم پذیري در حوزه 
هاي مرتبط، تشکیل گردید که اجرای مصوبات این شورا 
پس از ابالغ توسط معاون وزیر براي کلیه شرکت های 

برق الزم و ضروری است.

شــاهرود -  حســین بابامحمدی - هر ســه 
تکواندوکار شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 
شمال شرق در مسابقات هان مادانگ شهرستان شاهرود 
صاحب مدال شدند. مسئول امور ورزش این منطقه با 
اعالم این خبر گفت: مسابقات قهرمانی آزاد هان مادانگ 
شاهرود با درخشش نمایندگان باشگاه نفت همراه بود. 
محســن طاهری ادامه داد: در این مسابقات محمدرضا 
ربیعی مقام اول "نوپی آپ چگی رده ســنی ۱2 تا ۱۵ 
سال کمربند قرمز"، "ایلیا حاجب مقام اول دولیاچاگی 
رکوردی رده ســنی 9 تا ۱2 سال کمربند مشکی پوم 

دان یــک" و آروین دهقان "مقام ســوم دولیاچاگی 
رکوردی رده سنی 9 تا ۱2 سال کمربند قرمز" را بدست 
آوردند. وی با اشــاره به سرمایه گذاری باشگاه نفت بر 
روی تکوانــدوکاران این منطقه، تاکید کرد: رقابت های 
قهرمانی آزاد شهرســتانی هان مادانگ به منظور ارتقا، 
گســترش تکواندوی همگانی و نیز ســنجش و حفظ 
آمادگی قهرمانان این شهرستان در تمامی رده های سنی 
و در ســه بخش فرم گروهی، نماش شکستن اجسام و 
پومسه با حضور پیشکسوتان این ورزش در سالن کوثر 
شاهرود برگزار شــد. وی ضمن تقدیر از همکاران این 

منطقه آقایان نصــرا... حاجب، علی خدادادی و محمد 
حاجب که به ترتیب به عنوان ســرمربی، سرپرست و 
مربی تکواندوکاران باشگاه نفت نقش بسزایی در موفقیت 

این ورزشکاران داشتند؛ گفت: پیش از این نیز سه نفر 
از تکواندوکاران باشگاه نفت در مسابقات انتخابی استان 
سمنان شرکت نموده بودند که محمد عرب با کمربند 
قرمز در رده خردساالن از این باشگاه با کسب سهمیه به 
اردوی تیم منتخب استان سمنان دعوت شد. شایان ذکر 
است: مجید موالیی داور بین المللی فدراسیون تکواندو 
به عنوان ســر ناظر مســابقات انتخابی استان سمنان، 
حسینعلی نعیمی ســرمربی تیم ملی 2۰۱۴-2۰۱۵ 
جمهوری اسالمی ایران و اخالقی رییس هیئت تکواندو 

استان سمنان میهمانان ویژه این مسابقات بودند.

تبریز - ماهان فاح- رییس کل دادگســتری 
آذربایجان شــرقی ضمن تاکید بــر تقویت رویکرد 
فرهنگی در رفتارهای ترافیکی شهروندان تبریز گفت: 
بهره گیری از بروزترین امکانات ســخت افزاری بدون 
فرهنگســازی فاقد نتیجه الزم خواهد بود. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز به نقل از تارنمای اطالع رســانی 
شهرداری تبریز، حجت االسالم و المسلمین حکمت 
علی مظفــری در همایش ایمنی و کاهش ســوانح 
رانندگی افزود: کاهش بداخالقــی های اجتماعی و 

ترافیکی رابطه مستقیم با کاهش آسیب های اجتماعی 
ناشی ســوانح رانندگی دارد. وی اظهار داشت: گاهی 
یک تذکر مهربانانه می تواند تاثیر گذاری بیشــتری 
از اعمال قانون و برخورد های مســتقیم شهروندان با 
یکدیکر داشته باشد. رییس کل دادگستری آذربایجان 
شــرقی مقوله فرهنگ و تقویت بعد آموزشــی آن را 
محور اصلی ســخنرانی خود در این همایش قرار داد 
و متذکر شد: آسیب های اجتماعی با نهادینه کردن 
نقش فرهنگ در کالبد زندگی آحاد جامعه به حداقل 

خواهد رسید. مظفری اضافه کرد: تبریز را به حق شهر 
اولین ها نامگذاری کرده اند و همواره روحیه مطالبه 
گری از مسوالن در حوزه های مختلف باعث کاهش 
آسیب های اجتماعی و عدم وجود معتادان متهاجر در 
این شهر شده است. وی فرهنگ غنی شهروندان تبریز 
را محکم ترین حلقه زنجیره شهر ایده آل عنوان کرد 
و گفت: رشــد و توسعه فرهنگ ترافیکی با همکاری 
دستگاه های متولی مانند راهور، صدا و سیما و ارگان 

های مردم نهاد در کنار دادگستری میسر شده است.

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز- شــهردار 
بوشــهر ضمن تبریک روز کارگر به تمامی کارگران 
به خصوص کارگران زحمتکش شــهرداری بوشهر 
گفت:کار و کارگر در اســالم از جایگاه خاص و ویژه 
ای برخوردار است به گونه ای که انجام کار، مطلوب 
خداوند اســت و همچون عبادت و جهاد در راه خدا 
مقدس اســت. پیامبر اکرم)ص( مي فرماید: عبادت 
هفتاد پاره اســت و برتریــن آن، طلب روزي حالل 
اســت. شهردار بوشــهر ضمن تبریک روز کارگر به 
تمامــی کارگران به خصــوص کارگران زحمتکش 
شهرداری بوشهر گفت:کار و کارگر در اسالم از جایگاه 
خاص و ویژه ای برخوردار است به گونه ای که انجام 

کار، مطلوب خداوند است و همچون عبادت و جهاد 
در راه خدا مقدس است. پیامبر اکرم)ص( مي فرماید: 
عبادت هفتاد پاره اســت و برترین آن، طلب روزي 
حالل اســت.  غالمعلی میگلی نژاد با بیان اینکه  در 

فرهنگ غني اسالمي ما، سلوک الهي داراي دو بخش 
است: بخش مادي و بخش معنوي، بخش مادیش کار 
است و بخش معنویش نماز، افزود:از همین نکته می 
توان به اهمیت و ارزش کار در جامعه اسالمی پی برد.

در واقع از نظر اســالم کار فعالیتی است برای تامین 
معاش و کوششی برای استقالل کشور از وابستگی، 
به همین دلیل هم اسالم کار را جهاد در راه خدا می 
داند. وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اسالم که فرموده 
اند: "انســان هر گاه نیازهاي خود را تأمین کند آرام 
مي گیرد"، اظهار داشت: انسان با کسب درآمد از نظر 
روحي آرامش مي یابد. زیرا فرد نیازمند از نظر روحي 
در اضطراب و نگراني اســت و نمی تواند به آرامش 

خیال برسد و بنابراین هم به خود آسیب می رساند 
و هم اطرافیان او در عذاب خواهند بود.  شهردار بندر 
بوشهر با بیان اینکه کار و تالش فقر را از بین می برد 
تصریح کرد:کسب در آمد باعث مي شود فرد بتواند 
ضمن برآوردن نیازهای خود  به دیگران نیز کمک کند 
و از همین راه در بعد اجتماعی نیز مفید و موثر واقع 
شــده و باعث عزت نفس او خواهد شد.چنانچه امام 
باقر)ع( مي فرماید:  هر کس براي بي نیازي از مردم  و 
تالش براي رفاه  خانواده  و مهرباني و خیرخواهي به 
همســایه در طلب مال و امکانات زندگي بر آید روز 
قیامت در حالي که صورتش همچون بدر درخشان 

است خداوند را مالقات مي کند.

با حضور دکتر جان بابایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران :

کلینیک ویژه و اورژانس بیمارستان امام سجاد )ع( رامسر افتتاح شد

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسامی:
کاالهایی که به صورت قاچاق وارد بازار می شوند تعرفه گمرکی پرداخت نمی کنند

اولین جلسه شورای پایایی منطقه ای شبکه برق خوزستان در سال 96 برگزار شد 

3 مدال حاصل تالش تکواندوکاران منطقه شمال شرق در مسابقات هان مادانگ شاهرود

رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی:

افزایش سواد ترافیکی در کنار فرهنگسازی شهری ایده آل را برای شهروندان تبریز فراهم می کند

شهردار بندر بوشهر:

با تالش متعهدانه ی کارگران شهرداری،بوشهر در مسیر توسعه قرار گرفته است

اخبار

پیشرفت 80 درصدی مخزن 1000 متر 
مکعبی روستای یکه قوز شهرستان کاله

گرگان- خبرنگار فرصت امروز - مدیر امور آبفار شهرستان کالله 
از پیشرفت ۸۰ درصدی مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی روستای یکه قوز این 
شهرستان خبر داد.به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آب و فاضالب روستایی استان گلستان : کریم نارویی اعالم کرد  احداث 
این مخزن که آب شرب 9 روستای بخش مرکزی شهرستان کالله را از 
مجتمع آبرسانی زاو تامین می کند بیش از چهارصد میلیون تومان اعتبار 
دارد که این پروژه از محل اعتبارات ملی از برنامه های اقتصاد مقاومتی 
وزارت نیرو در طرح های استانی می باشد.که تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشــته است.وی اظهار داشت با اتمام این عملیات روستاهای 
یکه قوز علیا ، یکه قوز ســفلی ، خواجه حسن ، کاظم خوجه ، گونیلی 
، صالح آباد ، اجن ســنگرلی ، اجن بلوک و چهار مازو با 2۳۰۴ خانوار 
و جمعیتی بالغ بر 9۰2۴ نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره 

مند می گردند.

بازدید اعضای کمیته حمایت قضایی 
از سرمایه گذاری گلستان از شهرک 

صنعتی بندرترکمن
گرگان- خبرنگار فرصت امروز - اعضای کمیته حمایت قضایی از 
سرمایه گذاری استان گلستان با حضور در شهرک صنعتی بندرترکمن 
از ســه واحد تولیدی در زمینه های بسته بندی میگو و ماهی و واحد 
مکانیــزه مواد معدنی بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی شــرکت 
شهرک های صنعتی استان گلستان، رییس کل دادگستری گلستان 
در این بازدید گفت:  دادگستری استان امسال نیز مانند سال گذشته در 
قالب کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان، مشکالت حقوقی 
و قضایی سرمایه گذاران را بررسی و برای رفع آن تالش می کند.هادی 
هاشمیان اظهار داشت: بخشــی از مشکالت سرمایه گذاران در استان، 
بروکراســی اداری و قوانین دست و پاگیر است که به منظور حمایت از 
سرمایه گذاران باید مرتفع شود.به گفته وی از ظرفیت کمیته حمایت 
قضایی از سرمایه گذاری که دستگاه های ذیربط هم در آن عضو هستند 
برای رفع موانع پیش روی ســرمایه گذاری در استان  استفاده خواهیم 
کرد.هاشمیان گفت : امسال نیز تالش می کنیم امنیت سرمایه گذاری 
و حمایت از تولیدکنندگان داخلی را که مهم ترین رکن در اســتقالل 
اقتصادی و قطع وابستگی به بیگانگان است، محقق کنیم.اعضای کمیته 
حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان گلستان از ز کارخانه مکانیزه 
مواد معدنی، سردخانه و بستده بندی میگو و ماهی  در شهرک صنعتی 

پنج پیکر شهرستان ترکمن بازدید کرد.

بنیاد مسکن انقاب اسامی آذربایجان غربی: 
هرکه می خواهد با آمریکا مبارزه ی اساسی 

بکند، باید به این مردم خدمت کند
ارومیه- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش 
خبرنگار فرصت امروز : مهندس محمود بدلی- 
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان 
غربی ضمن دیدار با خانواده معظم شهید منصور 
بدری رازیان در شــهر محمدیار که کارمند این 

بنیاد نیز بوده، در جریان مشــکالت اعضای خانواده های معظم شهدا 
قرارگرفتن. وی، ضمن تجلیل وتقدیر ازخانواده های معظم شــهداء با 
بیان این فرمایش از ســوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: امنیت 
و ســرافرازی ایران اسالمی در سایه رشــادتها  و جانفشانیهای شهداء 
ایثارگران وصبوری بی نظیر خانواده های ایشــان بوده وهست. وی با 
بیان اینکه شــهیدان با اهداء خون خود، گذشتن از جوانی، پدر، مادر، 
برادر، خواهر و زن  و فرزند، عاشقانه در راه اسالم و ایران اسالمی رشادتها 
و پایمردی نشــان دادند تا متجاوزان چشم طمع به این کشوراسالمی 
را حتــی در خیال خود نپرورانند. در این دیدار خانواده معظم شــهید 
مشکالت، پیشنهادات و خاطراتی از شهید گرانقدر بیان نمودند نتیجه ای 
که از وضعیت زندگی خانواده های معزز ایثارگران داشتیم  برای ما آشکار 
ومسلم نمود،  خانواده های  معظم شهداء هیچ انتظار و چشم داشتی از 
مردم و دولت نداشته وندارند و بسیاری از آنان تابحال به بنیاد شهید یا 
سازمانهای دیگر مراجعه ننمودند و خم به ابرو نیاوردند وآنان عقیده راسخ 

دارند که با خدا معامله کردند..

توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس 
انجام شد :

توزیع 2000نسخه بروشور ویژه انتخابات 
در سطح شهر قدس

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز - سازمان فرهنگی ورزشی 
شهرداری قدس در آستانه انتخابات29اردیبهشت 2۰۰۰نسخه بروشور 
در ســطح شهر توزیع کرد. به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی و 
شــهرداری قدس، با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا در 29اردیبهشت ماه 
سالجاری ،سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس گزیده ای از بیانات 
مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص اهمیت انتخابات در کشور 
و ضرورت حضور آحاد مختلف مردم در پای صندوق های رای را در قالب 
بروشور تهیه و به تعداد2۰۰۰نسخه در سطح مراکز فرهنگی و آموزشی 
و ادارات شهرستان توزیع کرد. اهمیت انتخابات در کشور،وظیفه مردم 
در انتخابات،اصول رقابت،بایدها و نبایدها،بهترین کیست،تاکتیک های 
دشمن در انتخابات ،ویژگی های کاندید اصلح و شنبه ی پس از انتخابات 

مهمترین موضوعات مطرح شده در این بروشوراست.

مدیر امور آب و فاضاب روستایی شهرستان رودان:
17 میلیارد و 900 میلیون تومان از بدو 

حضور دولت تدبیر و امید در شهرستان 
رودان صرف آبرسانی روستایی شده است 
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - مدیر امور آب و فاضالب 
روستایی شهرســتان رودان عنوان کرد: از اغاز دولت تدبیر و امید و 
توجه ویژه این دولت به بخش روستایی ۱۷ میلیارد و 9۰۰ میلیون 
تومان تنها در این شهرســتان به آبرسانی روستایی اختصاص داده 
شده است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی 
هرمزگان، منوچهر خوشــدل در خصوص دیگر پروژه های در حال 
اجرای این شهرســتان گفت: توسعه و بازسازی ۷۰ کیلومتر شبکه 
توزیــع با هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد تومان که در هفته دولت به 
بهره برداری میرســد. وی در ادامه افزود: آبرسانی به روستای پشته 
گیش با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان با احداث و حفر یک حلقه 
چاه، اجرای خط انتقال و شبکه توزیع همچنین اجرای فاز ۳ مجتمع 
خیــر آباد با حفر و تجهیز یک حلقه چــاه و اجرای خط انتقال به 
طول 2 کیلومتر با هزینه ای بالغ بر 9۰۰ میلیون تومان.این مسئول 
اضافه کرد: اصالح و بازسازی۴ کیلومتر شبکه آبشرب روستای پشته 
خیر آباد یا هزینه ای بالغ بر یک میلیارد تومان و اصالح و بازسازی 
۴۰ کیلومتر خطوط انتقال روستاهای آبنما، پشته بنان، سرچوئیه، 
خراجی، ده گل کن، اسالم آباد، سکل، رهدار، سید سلطان محمد و 
شهرک رهدار با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان. مدیر امور آب و 
فاضالب روستایی شهرستان رودان درباره پروژه روستای کریداز نیز 
بیان کرد: این پروژه با اجرای خط انتقال و شــبکه توزیع به طول ۴ 
کیلومتر و هزینه ای بالغ بر 2۰۰ میلیون تومان در حال اجرا می باشد.

اخبار

شهردار منطقه ۵ تبریز خبر داد؛
آغاز آبگیری و پمپاژ آب از مرکز سپتیک 

رشدیه به 300 هکتار پارک جنگلی
تبریز - ماهان فاح- شــهردار منطقه ۵ 
تبریز گفت: با آغاز آبگیری مرکز سپتیک رشدیه 
و راه اندازی سیســتم پمپاژ، آبیاری پارکهای 
جنگلــی رشــدیه و الهیه با ایــن روش انجام 
خواهد شــد.  به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
مهندس یعقوب هوشیار افزود: به منظور تامین آب خام فضاهای سبز 
و اطمینان از توسعه فضای سبز شرق تبریز در دراز مدت این منطقه 
اقدام به احداث مخزن های ســپتیک آب نموده است. وی در ادامه با 
بیان اینکه این منطقه برای تامین آب خام فضای سبز شرق تبریز ۱۰۰ 
میلیارد ریال در سه سال اخیر هزینه و سرمایه گذاری کرده افزود: با 
آبگیری مرکز سپتیک رشــدیه ۳۰۰ هکتار از فضای سبز تپه های 
رشدیه و الهیه آبیاری می شود. شهردار منطقه پنج در ادامه با اشاره به 
مشخصات این پروژه گفت: مرکز سپتیک رشدیه با ۱۵۰۰ مترمکعب 

ظرفیت و 2۰ میلیارد ریال اعتبار احداث شده است.

بهره مندی 126000 نفر از شهروندان 
الهیجان از طرح بهداشتی فاضاب

رشت- زینب قلیپور- مدیرعامل شرکت 
آب و فاضــالب گیالن در نشســت عمومی با 
شهروندان الهیجان و مسئولین ادارات شهرستان 
با تشــریح روند اجرای پروژه جمع آوری و دفع 
بهداشــتی فاضالب جمعیت برخوردار از اجرای 
این طرح را ۱2۶۰۰۰ نفر اعالم کرد. ســید محســن حسینی رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره به ضرورت دفع بهداشتی 
فاضالب اظهار داشت: توجه دولت به شهرهای شمالی برای دریافت وام 
از بانک ســرمایه گذاری زیر ســاخت آسیا به جهت آسیب پذیر بودن 
محیط زیســت در این شهرهاست و نسبت به اجرای طرح فاضالب در 
شهرهای گیالن باید حســاس تر بود. مدیرعامل آبفای گیالن با اعالم 
جمعیت برخوردار الهیجان از این طرح خاطرنشان کرد: علیرغم احداث 
تصفیه خانه و اجرای شبکه فاضالب به طول ۵۷ کیلومتر از منابع دولتی 
در این شهرســتان، طرح به اتمام نرسید و با اجرای ۸۰ کیلومتر طرح 
جمع آوری فاضالب بهداشتی و بهره برداری از آن ۱2۶۰۰۰ نفر تحت 
پوشش خواهند بود. مهندس حســین با بیان اینکه وزارت نیرو اولین 
وزارتخانه برای دریافت وام از بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیاست 
یادآور شد: برای دریافت وام جهت اجرای پروژه در ۵ شهر گیالن دو کار 
اساســی باید صورت پذیرد. وی امضاء پروتکل و تفاهم نامه بین ادارات 
جهت تعهد همکاری و دیگری نشست با مردم را از امور اساسی برشمرد 
و گفت: مردم باید بدانند طی ۴ سال چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و ضمن 
آشــنایی با آسیب های زمان اجرا، از مزایای بهره برداری این پروژه نیز 
مطلع گردند. سپس دکتر نیکفر نماینده مردم شهرستان الهیجان در 
مجلس شورای اسالمی از فرصتی که به الهیجان برای اجرای این پروژه 
داده شد بعنوان توفیق یاد کرد و گفت: در زمان اجرا باید نامالیمات را 
تحمل نمود و مانع ایجاد پروژه نشد چرا که دیگر چنین فرصتی ایجاد 
نمی گردد. وی با تأکید بر اینکه مردم باید همکاری الزم را داشته باشند 
خواستار پیگیری مجدانه مسئولین جهت تسریع در اجرای این پروژه شد 
و گفت: اجرای پروژه باید هدف اصلی باشد و دقت شود طرح دستخوش 
سالیق شخصی افراد نگردد. در ادامه احمدی فرماندار الهیجان نیز ضمن 
قدردانی از اقدامات دولت برای رفع مشکالت این حوزه تصریح کرد: ارائه 
گزارش از نحوه اجرای عملیات برای آگاهی ذینفعان از ضروریات است و 
باتوجه به گستردگی عملیات حفاری مردم باید نهایت همکاری را جهت 
دریافت یک خدمت شایسته و مطلوب داشته باشند. فرماندار الهیجان 
همچنین یادآور شد: الهیجان یک شهر استراتژیک برای کشور جهت 
اجرای این طرح اســت و حفظ محیط زیست در راستای سیاستهای 
کلی نظام جمهوری اسالمی ایران همت جمعی را می طلبد. در پایان 
مسئولین آبفای گیالن با حضور در پنل، پاسخگوی سئواالت شهروندان 
الهیجان درخصوص چگونگــی اجرای پروژه، نحوه دریافت اعتبارات و 

تضمین اجرا و بهره برداری در مدت زمان تعیین شده بودند. 

با حضور طاب اهل سنت هرمزگان؛
مسابقات کشوری قران کریم در شیراز 

برگزار شد
بندرعبــاس- خبرنگار فرصت امروز - معــاون فرهنگی دفتر 
نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت هرمزگان گفت: مسابقات کشوری 
قران کریم با حضور طالب اهل سنت هرمزگان به میزبانی استان فارس 
در شــیراز برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه 
در امور اهل سنت هرمزگان، حجت االسالم والمسلمین اصغر کهورزاده 
معاون فرهنگی این دفتر اظهار کرد: 2۰ نفر از طالب مدارس علوم دینی 
اهل سنت اســتان هرمزگان به مسابقات کشوری قرآن کریم به استان 
فارس اعزام شدند. وی با بیان اینکه مسابقات کشوری از تاریخ ۱2 تا ۱۴ 
اردیبهشت ماه در شیراز برگزار می شود تصریح کرد: شرکت کنندگان در 
رشته های قرائت، ترتیل، تحقیق، مفاهیم، حفظ ۱۰ جز، حفظ ۱۵ جز، 
حفظ 2۰ جز و حفظ کل با هم به رقابت خواهند پرداخت. حجت االسالم 
کهوری با اشــاره به طالب اعزام شده هرمزگانی به مسابقات کشوری 
خاطرنشان کرد: این 2۰ نفر برگزیدگان مسابقات استانی بهمن ماه در 
بندرعباس بودند. وی با اشاره به تاثیر قران در تقویت وحدت و تعمیق 
باورهای اسالمی و معنوی گفت: قرآن یکی از بزرگترین اشتراکات میان 
شیعه و اهل سنت است که همواره آیات روحبخشش همگان را به حفظ 

وحدت و پرهیز از دودستگی فرمان داده است.

رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در مازندران:
مدیریت مصرف انرژی از درون 
خانواده ها فرهنگ سازی شود

ساری - دهقان - رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در 
مازندران، در هفتاد و پنجمین جلسه شورا با بیان اینکه در  درآستانه فرا 
رسیدن فصل گرم سال قرار داریم گفت:  ضرورت دارد بحث مدیریت 
مصرف آب و برق در فصول گرم سال جدی گرفته شود بنابراین ترویج 
فرهنگ اصالح الگوی مصرف انرژی، باید از درون خانواده ها آغاز شود. 
مهندس ذاکری، در این جلسه از تالش یک ساله همکاران صنعت آب  
وبرق در ارائه بهترین خدمات به مردم استان قدردانی کرد و با اشاره به 
برگزاری انتخابات ریاست جهموری و شوراهای اسالمی شهر و روستا 
افزود : تمام همت خود را برای حضور حداکثری مردم و همکاران در 
پای صندوقهای رای بکار می گیریم مهندس شهابی مدیرعامل توزیع 
برق اســتان مازندران نیز در سخنانی، به خالصه ای از دستاوردهای 
این شــرکت در سال گذشته اشاره کرد و گفت : تلفات برق بین ۶ تا 
۴۰ درصد در سطح استان بوده که با تالش همکاران  این شرکت به 
22 درصد کاهش یافت. مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان 
نیز درخصوص برگزاری کنفرانس تحقیق در عملیات با موضوع بهینه 
سازی مصرف انرژی ، ارســال مقاالت و برپایی نمایشگاه با مدیریت 
دانشــگاه مازندران در اردیبهشــت ماه جاری توضیحاتی ارائه نمود . 
مهندس افضلی در ادامه به راه اندازی مجموعه سالمت در سطح کشور 
اشاره و تصریح کرد:  اولین دوره آموزشی مولفه های موثر بر سالمت 
کارکنان در تهران برگزار شد که براساس ارزیابی  انجام شده در ۶ محور 
شرکت برق منطقه ای مازندران به نمایندگی صنعت آب و برق استان 

مقام برتر را کسب نمود . 
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ساری – دهقان - دکتر قاسم جان 
بابایی، رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
مازندران ودکتر شریعت نژاد نماینده مردم 
رامسر و تنکابن مجلس شورای اسالمی از 
بیمارستان امام ســجاد)ع( رامسر بازدید 
و کلینیک ویژه و اورژانس بیمارستان را 
افتتاح کردند. به گزارش خبرنگار مازندران 
دکتر قاســم جان بابایی، رئیس دانشگاه 
علوم پزشــکی مازندران ودکتر شریعت 
نژاد نماینده  مردم رامسر و تنکابن مجلس 
شورای اسالمی از بیمارستان امام سجاد)ع( 
رامســر بازدید و کلینیک ویژه و اورژانس 
افتتــاح کردند.اورژانس  را  بیمارســتان 
بیمارستان امام سجاد )ع( رامسردر۵۰۰ 
مترمربع فضای فیزیکــی احداث و برای 
ساخت ســاختمان بالغ بر۸۰۰ میلیون 
تومان و تجهیــز آن ۶۵۰میلیون تومان 
هزینه شده است. کلینیک درمانی ویژه 
رامسر نیز در مساحت ۷۵۰متر مربع و با 

هزینه ای بالغ بر ۳میلیارد تومان احداث 
شــده اســت. دکتر جان بابایی رییس 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حاشیه 
بازدید و افتتاح این مراکز اظهار داشــت : 
در طول ســه سال گذشــته بالغ بر ۳۰ 
میلیارد  ریال براي تجهیزات بیمارستاني 
شــامل الپاراسکوپ،دســتگاه ســنگ 
شــکن، رادیولوژي دیجیتال،۴دســتگاه 

پي  ســکو و ند ا ئو ید و ، لیز یا د همو
وکولونوسکوپي،دستگاه بي خطرساززباله 
هاي عفوني،میکروسکوپ جراحي چشم 
وفیکوبراي عمل لنــز، خریدونصب یک 
دســتگاه رادیولوژي پرتابل جدیدوتخت 

وبرانکاردجدیدهزینه شده است. 
رییــس دانشــگاه اضافــه کرد:بهبود 
اســتانداردهای فیزیکی یکــی دیگر از 

اقدامــات صــورت گرفته درمدت ســه 
سال گذشته بوده است که همه طبقات 
ســاختمان اصلی بیمارســتان و سایر 
بخش ها بازســازي وبالغ بر۳۵ میلیارد 
ریال هزینه شــده اســت.وی با اشــاره 
به اینکه ســاخت ســاختمان اورژانس 
جدیدوتجهیز ان با امکانات جدیدونوین 
دردوطبقه  مســاحت۴۱۷مترمربع  بــه 
باهمــکاری خیرین در این بیمارســتان 
انجام شــده افزود: افزایش هشت تخت 
به بخش اعصــاب و روان،افزایش ۴تخت 
بــه بخــش دیالیزبــه همراه دســتگاه 
هاي مرتبــط ودســتگاه همودیالیز، راه 
داروخانه شــبانه روزي)۱۳آبان( اندازي 
دراورژانس بیمارســتان، افزایش دوتخت

ICU)از۸تخــت بــه ۱۰تخت(همــراه 
باتجهیــزات مــورد نیاز، مقیــم کردن 
متخصصین دررشــته های اصلی برای 
ارائه خدمات ســریع،جذب متخصصین 

طب اورژانس برای ارائه خدمات تخصصي 
اورژانسي، رایگان کردن زایمان طبیعي از 
دیگر اقدامات درماني در سه سال گذشته 
مي باشد.دکتر جان بابایی از خریددستگاه 
سی تی اسکن جدید به مبلغ دو میلیارد 
و هفتصد میلیون تومان که موافقت نهایي 
آن صــورت گرفته  خبــر داد و گفت :به 
زودي براي جا نمایي ونقشه هاي اجرایي 
ان؛اقدام خواهدشــد. در ادامه این مراسم  
دکتر قاســم جان بابایی  و دکترشریعت 
نژاد نماینده مجلس شــورای اسالمی از 
مرکز جامع سالمت شیرود بازدید کردند. 
ایــن مرکز در زمینی به مســاحت ۷۵۰ 
متر مربع در روســتای شیرود  راه اندازی 
شده است که برای احداث آن بالغ بر یک 
میلیارد تومان هزینه شــده است.در این 
مرکز خدمات پزشکی و دندانپزشکی ارائه 
می شــود و یک پزشک به صورت شبانه 

روزی مستقر است.

تبریز – فــاح- نماینده مردم تبریز، اســکو و 
آذرشهر در مجلس شورای اسالمی گفت: تولید کننده 
داخلی با پرداخت هزینه های سرسام آور توان رقابت با 
کاالی قاچاقی که بدون هزینه وارد کشور شده است، 
را نــدارد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر احمد 
علیرضابیگی با اشاره به نقش کنسرسیوم های صادراتی 
و کمپین های حمایتی از تولید ملی خاطرنشان کرد: 
آذربایجان شرقی اســتانی صادرات محور است و اگر 
کاالیی وارد می کند، ماشــین آالت تولیدی اســت. 
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه آنچه که تولید می کنیم، باید در 
بازار خریدار داشته باشد، افزود: خریدار زمانی  پیدا می 
شود که احساس کند کاالی ساخت داخل نسبت به 
مشــابه خارجی آن دارای قیمتی ارزان تر و با دوام تر 
است. وی تصریح کرد: مشتری می تواند حق انتخاب 

داشته باشد و برای انتخاب مشتری دو فاکتور قیمت 
و کیفیت تعیین کننده است و طبیعی است که این 
برعهده دولت اســت که باید ترتیبی را اتخاذ کند که 
قیمت تمام شده محصوالت داخلی نسبت به مشابه 
خارجی آن  ارزان تر باشد. عضو کمیسیون شوراها و 
امور داخلی کشور در مجلس شوای اسالمی در ادامه 
خاطرنشان کرد: از آنجاکه تولیدکننده باید 2۸ درصد 
بهره بانکی، ۶ درصد جریمه دیرکرد، 9 درصد مالیات 
برارزش افزوده، پول آب، برق، گاز، بیمه و حقوق کارگر 
را بپردازد، نمی تواند ســود حداقلی داشته باشد در 
حالی که ســود او  باید ۵۰ درصد باشــد. وی با بیان 
اینکه در حال حاضر هیچ تولیدی نمی تواند ۵۰ درصد 
حاشیه سود برای خود ایجاد کند، افزود: کاالی خارجی 
که وارد کشور می شود هیچ هزینه ای پرداخت نمی 
کند و آن دسته از کاالهایی که به صورت قاچاق وارد 

بازار می شوند تعرفه گمرکی نیز پرداخت نمی کنند از 
این رو تولید داخلی ما با هزینه های سرسام آور توان 
رقابت با آن ها را ندارد. علیرضابیگی با تاکید براینکه 
دولت باید اقداماتی انجام دهد تا قیمت تمام شــده 
کاالی تولیدی کاهش پیدا کند که اگر این اتفاق رخ 
دهد، کاالی تولید شده ایرانی در بازار به فروش خواهد 
رفت به طوری که همه این موارد متوجه دولت است 
که باید با اعمال سیاست های پولی و مالی تولید داخل 

را سودمند کند. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: تا زمانی که تولید 
برای تولیدکننده داخلی سودمند نباشد تولیدکننده 
انگیزه ای برای تولید نخواهد داشــت و کمپین های 
اقتصادی، احســاس مسئولیت تولیدکنندگان را می 
رساند و نوعی آگاهی بخشی است که همه احساس 
کنند اگر فرزندان آنها بخواهند شاغل شوند لزوما باید 
از تولید داخلی حمایت کرد. وی در ادامه خاطرنشان 
کرد: کمپین های حمایتی از تولید داخلی نظیر آنچه 
در آستانه سال جدید در "بازار کفش تبریز" انجام شد 
حس همکاری و خودجوش مردمی است که  پایداری 
آن به این است که تولید داخلی حتما سودمند باشد و 
اگر اینگونه نباشد تولیدکننده کارگران خود را اخراج و 
کارخانه را تعطیل می کند و در عمل حمایتی از تولید 

صورت نمی گیرد.

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - اولین جلســه 
شــورای پایایی منطقه ای شــبکه برق خوزستان در 
ســال 9۶  با حضور محمود دشت بزرگ رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان و 
رئیس شورا،  عبدالصاحب ارجمند مدیرکل دفتر نظارت 
بر شــبکه انتقال و توزیع وزارت نیرو  و ســایر اعضا به 
میزبانی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویر احمد 
در شهر یاسوج  برگزار شد. موضوعات مدیریت بحران، 
آمادگی پیک سال 9۶ ، استمرار شستشوی تجهیزات 
شبکه انتقال و توزیع، اجرای پوشش RTV زنجیرمقره، 
لزوم توســعه و بهینه سازی شــبکه، ضرورت تعویض 
ترانس های قدیمیو فرســوده شبکه و لزوم بازنگری در 
استانداردهای عایقی شبکه مهمترین مباحثی بود که در 
این جلسه محمود دشت بزرگ  به آنها اشاره کرد. وی 
همچنین به اهمیت برگزاری منظم و مستمر جلسات 
شورا و حضور فعال اعضا تاکید و بر نقش و جایگاه شورا 
در هماهنگی بین شرکت ها به ویژه در مواقع بحران نیز 
پرداخت. دشت بزرگ در ادامه افزود: حوادث و خاموشی 

های بهمن ماه سال 9۵  که به علت گرد وخاک رخ داد، 
تبدیل این تهدید به فرصت به ویژه استفاده صحیح از 
مصوبه هیئت دولت در خصوص توسعه و پایداری شبکه 
برق استان خوزستان را ضروری کرد. وی تصریح کرد: 
در بحران گرد و غبار بهمن ماه ســال گذشته عملکرد 
صحیح سیســتم های حفاظتی در جداسازی قسمت 
های آلوده شــبکه و جلوگیری از گسترش آن به سایر 
نقاط، موجب شد تا صدمات کمتری به تجهیزات شبکه 
وارد گردد. در ادامه این جلســه، عبدالصاحب ارجمند 
مدیرکل دفتر نظارت بر شبکه انتقال و توزیع وزارت نیرو  
با اشاره به ساختار ســازمانی صنعت برق و لزوم توجه 

به نگهداری به موقع و صحیح شــبکه به شاخص تاب 
آوری شبکه در بخش فنی و نیروی انسانی در مواجهه 
با حوادث اشاره کرد.  وی اضافه کرد:» شوراهاي پایایي 
منطقه اي« به عنوان بازوي اجرایي و مشورتِي » شوراي 
پایایي شــبکه برق کشــور« در مناطق مختلف، نقش 
مهمي در اجراي هر چه بهتر وظایف و مسئولیت هاي 
این شــورا برعهده دارند که رسالت این شورا، دستیابي 
به سطح قابل قبول پایایي در حوزه عملکرد این شرکت 
در استان های خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد است.  
سپس ســایر  اعضای حاضر درجلسه به بیان گزارش 
های خود در خصوص مشــکالت ناشی از گرد و خاک 
در عملکرد و تمهیدات اتخاذ شده برای آمادگی تابستان 
ساِل جاری پرداختند . شایان ذکر است، از جمله وظایف 
و ماموریت های شوراهای پایایی منطقه ای می توان به 
همکاري با شوراي پایایي شبکه برق کشور در راستاي 
انجام ماموریت هاي این شــورا، نظارت بر ُحسن اجراي 
اسناد پایایي، ارایه پیشنهاد جهت تهیه و تصویب اسناد 
پایایي در شوراي پایایي شبکه برق کشور به منظور اجرا 

در سطح کشور یا منطقه، ارایه گزارش از حوادث عمده 
شــبکه برق منطقه و راهکارهاي کاهش احتمال بروز 
حوادث مشابه، توسعه ، تکمیل و بهبود مستمر اسناد 
پایایي و افزایش تبعیت از آنها در جهت ایجاد فرهنگ 
مسوولیت پذیري، انضباط فني و سازماني، بهبود تعامالت 
اثرگذاران بر پایایي شــبکه برق کشــور و ارتقا سطح 
هم افزایي بین آنها، بهبود نظام چرخه اطالعات پایایي 
و نحوه دسترسي و گسترش فرهنگ شفافیت اطالعاتي 
و ساماندهي و بروز رساني مدیریت دانش در اثرگذاران و 
بهبود مستمر دانش پایایي و مهارت اثرگذاران در منطقه 
اشاره کرد. خاطرنشان می گردد، شوراي پایایي شبکه 
برق کشور در ســال ۱۳۸۷ به منظور توسعه فرهنگ 
تامین و حفظ پایایی شــبکه برق کشــور و نیز تحقق 
عملکرد مطلوب و نظام مند مجموعه  نهادهای ذیربط 
و افزایش هماهنگي، یکپارچگي و نظم پذیري در حوزه 
هاي مرتبط، تشکیل گردید که اجرای مصوبات این شورا 
پس از ابالغ توسط معاون وزیر براي کلیه شرکت های 

برق الزم و ضروری است.

شــاهرود -  حســین بابامحمدی - هر ســه 
تکواندوکار شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 
شمال شرق در مسابقات هان مادانگ شهرستان شاهرود 
صاحب مدال شدند. مسئول امور ورزش این منطقه با 
اعالم این خبر گفت: مسابقات قهرمانی آزاد هان مادانگ 
شاهرود با درخشش نمایندگان باشگاه نفت همراه بود. 
محســن طاهری ادامه داد: در این مسابقات محمدرضا 
ربیعی مقام اول "نوپی آپ چگی رده ســنی ۱2 تا ۱۵ 
سال کمربند قرمز"، "ایلیا حاجب مقام اول دولیاچاگی 
رکوردی رده ســنی 9 تا ۱2 سال کمربند مشکی پوم 

دان یــک" و آروین دهقان "مقام ســوم دولیاچاگی 
رکوردی رده سنی 9 تا ۱2 سال کمربند قرمز" را بدست 
آوردند. وی با اشــاره به سرمایه گذاری باشگاه نفت بر 
روی تکوانــدوکاران این منطقه، تاکید کرد: رقابت های 
قهرمانی آزاد شهرســتانی هان مادانگ به منظور ارتقا، 
گســترش تکواندوی همگانی و نیز ســنجش و حفظ 
آمادگی قهرمانان این شهرستان در تمامی رده های سنی 
و در ســه بخش فرم گروهی، نماش شکستن اجسام و 
پومسه با حضور پیشکسوتان این ورزش در سالن کوثر 
شاهرود برگزار شــد. وی ضمن تقدیر از همکاران این 

منطقه آقایان نصــرا... حاجب، علی خدادادی و محمد 
حاجب که به ترتیب به عنوان ســرمربی، سرپرست و 
مربی تکواندوکاران باشگاه نفت نقش بسزایی در موفقیت 

این ورزشکاران داشتند؛ گفت: پیش از این نیز سه نفر 
از تکواندوکاران باشگاه نفت در مسابقات انتخابی استان 
سمنان شرکت نموده بودند که محمد عرب با کمربند 
قرمز در رده خردساالن از این باشگاه با کسب سهمیه به 
اردوی تیم منتخب استان سمنان دعوت شد. شایان ذکر 
است: مجید موالیی داور بین المللی فدراسیون تکواندو 
به عنوان ســر ناظر مســابقات انتخابی استان سمنان، 
حسینعلی نعیمی ســرمربی تیم ملی 2۰۱۴-2۰۱۵ 
جمهوری اسالمی ایران و اخالقی رییس هیئت تکواندو 

استان سمنان میهمانان ویژه این مسابقات بودند.

تبریز - ماهان فاح- رییس کل دادگســتری 
آذربایجان شــرقی ضمن تاکید بــر تقویت رویکرد 
فرهنگی در رفتارهای ترافیکی شهروندان تبریز گفت: 
بهره گیری از بروزترین امکانات ســخت افزاری بدون 
فرهنگســازی فاقد نتیجه الزم خواهد بود. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز به نقل از تارنمای اطالع رســانی 
شهرداری تبریز، حجت االسالم و المسلمین حکمت 
علی مظفــری در همایش ایمنی و کاهش ســوانح 
رانندگی افزود: کاهش بداخالقــی های اجتماعی و 

ترافیکی رابطه مستقیم با کاهش آسیب های اجتماعی 
ناشی ســوانح رانندگی دارد. وی اظهار داشت: گاهی 
یک تذکر مهربانانه می تواند تاثیر گذاری بیشــتری 
از اعمال قانون و برخورد های مســتقیم شهروندان با 
یکدیکر داشته باشد. رییس کل دادگستری آذربایجان 
شــرقی مقوله فرهنگ و تقویت بعد آموزشــی آن را 
محور اصلی ســخنرانی خود در این همایش قرار داد 
و متذکر شد: آسیب های اجتماعی با نهادینه کردن 
نقش فرهنگ در کالبد زندگی آحاد جامعه به حداقل 

خواهد رسید. مظفری اضافه کرد: تبریز را به حق شهر 
اولین ها نامگذاری کرده اند و همواره روحیه مطالبه 
گری از مسوالن در حوزه های مختلف باعث کاهش 
آسیب های اجتماعی و عدم وجود معتادان متهاجر در 
این شهر شده است. وی فرهنگ غنی شهروندان تبریز 
را محکم ترین حلقه زنجیره شهر ایده آل عنوان کرد 
و گفت: رشــد و توسعه فرهنگ ترافیکی با همکاری 
دستگاه های متولی مانند راهور، صدا و سیما و ارگان 

های مردم نهاد در کنار دادگستری میسر شده است.

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز- شــهردار 
بوشــهر ضمن تبریک روز کارگر به تمامی کارگران 
به خصوص کارگران زحمتکش شــهرداری بوشهر 
گفت:کار و کارگر در اســالم از جایگاه خاص و ویژه 
ای برخوردار است به گونه ای که انجام کار، مطلوب 
خداوند اســت و همچون عبادت و جهاد در راه خدا 
مقدس اســت. پیامبر اکرم)ص( مي فرماید: عبادت 
هفتاد پاره اســت و برتریــن آن، طلب روزي حالل 
اســت. شهردار بوشــهر ضمن تبریک روز کارگر به 
تمامــی کارگران به خصــوص کارگران زحمتکش 
شهرداری بوشهر گفت:کار و کارگر در اسالم از جایگاه 
خاص و ویژه ای برخوردار است به گونه ای که انجام 

کار، مطلوب خداوند است و همچون عبادت و جهاد 
در راه خدا مقدس است. پیامبر اکرم)ص( مي فرماید: 
عبادت هفتاد پاره اســت و برترین آن، طلب روزي 
حالل اســت.  غالمعلی میگلی نژاد با بیان اینکه  در 

فرهنگ غني اسالمي ما، سلوک الهي داراي دو بخش 
است: بخش مادي و بخش معنوي، بخش مادیش کار 
است و بخش معنویش نماز، افزود:از همین نکته می 
توان به اهمیت و ارزش کار در جامعه اسالمی پی برد.

در واقع از نظر اســالم کار فعالیتی است برای تامین 
معاش و کوششی برای استقالل کشور از وابستگی، 
به همین دلیل هم اسالم کار را جهاد در راه خدا می 
داند. وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اسالم که فرموده 
اند: "انســان هر گاه نیازهاي خود را تأمین کند آرام 
مي گیرد"، اظهار داشت: انسان با کسب درآمد از نظر 
روحي آرامش مي یابد. زیرا فرد نیازمند از نظر روحي 
در اضطراب و نگراني اســت و نمی تواند به آرامش 

خیال برسد و بنابراین هم به خود آسیب می رساند 
و هم اطرافیان او در عذاب خواهند بود.  شهردار بندر 
بوشهر با بیان اینکه کار و تالش فقر را از بین می برد 
تصریح کرد:کسب در آمد باعث مي شود فرد بتواند 
ضمن برآوردن نیازهای خود  به دیگران نیز کمک کند 
و از همین راه در بعد اجتماعی نیز مفید و موثر واقع 
شــده و باعث عزت نفس او خواهد شد.چنانچه امام 
باقر)ع( مي فرماید:  هر کس براي بي نیازي از مردم  و 
تالش براي رفاه  خانواده  و مهرباني و خیرخواهي به 
همســایه در طلب مال و امکانات زندگي بر آید روز 
قیامت در حالي که صورتش همچون بدر درخشان 

است خداوند را مالقات مي کند.

با حضور دکتر جان بابایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران :

کلینیک ویژه و اورژانس بیمارستان امام سجاد )ع( رامسر افتتاح شد

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسامی:
کاالهایی که به صورت قاچاق وارد بازار می شوند تعرفه گمرکی پرداخت نمی کنند

اولین جلسه شورای پایایی منطقه ای شبکه برق خوزستان در سال 96 برگزار شد 

3 مدال حاصل تالش تکواندوکاران منطقه شمال شرق در مسابقات هان مادانگ شاهرود

رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی:

افزایش سواد ترافیکی در کنار فرهنگسازی شهری ایده آل را برای شهروندان تبریز فراهم می کند

شهردار بندر بوشهر:

با تالش متعهدانه ی کارگران شهرداری،بوشهر در مسیر توسعه قرار گرفته است

اخبار

پیشرفت 80 درصدی مخزن 1000 متر 
مکعبی روستای یکه قوز شهرستان کاله

گرگان- خبرنگار فرصت امروز - مدیر امور آبفار شهرستان کالله 
از پیشرفت ۸۰ درصدی مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی روستای یکه قوز این 
شهرستان خبر داد.به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آب و فاضالب روستایی استان گلستان : کریم نارویی اعالم کرد  احداث 
این مخزن که آب شرب 9 روستای بخش مرکزی شهرستان کالله را از 
مجتمع آبرسانی زاو تامین می کند بیش از چهارصد میلیون تومان اعتبار 
دارد که این پروژه از محل اعتبارات ملی از برنامه های اقتصاد مقاومتی 
وزارت نیرو در طرح های استانی می باشد.که تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشــته است.وی اظهار داشت با اتمام این عملیات روستاهای 
یکه قوز علیا ، یکه قوز ســفلی ، خواجه حسن ، کاظم خوجه ، گونیلی 
، صالح آباد ، اجن ســنگرلی ، اجن بلوک و چهار مازو با 2۳۰۴ خانوار 
و جمعیتی بالغ بر 9۰2۴ نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره 

مند می گردند.

بازدید اعضای کمیته حمایت قضایی 
از سرمایه گذاری گلستان از شهرک 

صنعتی بندرترکمن
گرگان- خبرنگار فرصت امروز - اعضای کمیته حمایت قضایی از 
سرمایه گذاری استان گلستان با حضور در شهرک صنعتی بندرترکمن 
از ســه واحد تولیدی در زمینه های بسته بندی میگو و ماهی و واحد 
مکانیــزه مواد معدنی بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی شــرکت 
شهرک های صنعتی استان گلستان، رییس کل دادگستری گلستان 
در این بازدید گفت:  دادگستری استان امسال نیز مانند سال گذشته در 
قالب کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان، مشکالت حقوقی 
و قضایی سرمایه گذاران را بررسی و برای رفع آن تالش می کند.هادی 
هاشمیان اظهار داشت: بخشــی از مشکالت سرمایه گذاران در استان، 
بروکراســی اداری و قوانین دست و پاگیر است که به منظور حمایت از 
سرمایه گذاران باید مرتفع شود.به گفته وی از ظرفیت کمیته حمایت 
قضایی از سرمایه گذاری که دستگاه های ذیربط هم در آن عضو هستند 
برای رفع موانع پیش روی ســرمایه گذاری در استان  استفاده خواهیم 
کرد.هاشمیان گفت : امسال نیز تالش می کنیم امنیت سرمایه گذاری 
و حمایت از تولیدکنندگان داخلی را که مهم ترین رکن در اســتقالل 
اقتصادی و قطع وابستگی به بیگانگان است، محقق کنیم.اعضای کمیته 
حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان گلستان از ز کارخانه مکانیزه 
مواد معدنی، سردخانه و بستده بندی میگو و ماهی  در شهرک صنعتی 

پنج پیکر شهرستان ترکمن بازدید کرد.

بنیاد مسکن انقاب اسامی آذربایجان غربی: 
هرکه می خواهد با آمریکا مبارزه ی اساسی 

بکند، باید به این مردم خدمت کند
ارومیه- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش 
خبرنگار فرصت امروز : مهندس محمود بدلی- 
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان 
غربی ضمن دیدار با خانواده معظم شهید منصور 
بدری رازیان در شــهر محمدیار که کارمند این 

بنیاد نیز بوده، در جریان مشــکالت اعضای خانواده های معظم شهدا 
قرارگرفتن. وی، ضمن تجلیل وتقدیر ازخانواده های معظم شــهداء با 
بیان این فرمایش از ســوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: امنیت 
و ســرافرازی ایران اسالمی در سایه رشــادتها  و جانفشانیهای شهداء 
ایثارگران وصبوری بی نظیر خانواده های ایشــان بوده وهست. وی با 
بیان اینکه شــهیدان با اهداء خون خود، گذشتن از جوانی، پدر، مادر، 
برادر، خواهر و زن  و فرزند، عاشقانه در راه اسالم و ایران اسالمی رشادتها 
و پایمردی نشــان دادند تا متجاوزان چشم طمع به این کشوراسالمی 
را حتــی در خیال خود نپرورانند. در این دیدار خانواده معظم شــهید 
مشکالت، پیشنهادات و خاطراتی از شهید گرانقدر بیان نمودند نتیجه ای 
که از وضعیت زندگی خانواده های معزز ایثارگران داشتیم  برای ما آشکار 
ومسلم نمود،  خانواده های  معظم شهداء هیچ انتظار و چشم داشتی از 
مردم و دولت نداشته وندارند و بسیاری از آنان تابحال به بنیاد شهید یا 
سازمانهای دیگر مراجعه ننمودند و خم به ابرو نیاوردند وآنان عقیده راسخ 

دارند که با خدا معامله کردند..

توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس 
انجام شد :

توزیع 2000نسخه بروشور ویژه انتخابات 
در سطح شهر قدس

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز - سازمان فرهنگی ورزشی 
شهرداری قدس در آستانه انتخابات29اردیبهشت 2۰۰۰نسخه بروشور 
در ســطح شهر توزیع کرد. به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی و 
شــهرداری قدس، با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا در 29اردیبهشت ماه 
سالجاری ،سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس گزیده ای از بیانات 
مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص اهمیت انتخابات در کشور 
و ضرورت حضور آحاد مختلف مردم در پای صندوق های رای را در قالب 
بروشور تهیه و به تعداد2۰۰۰نسخه در سطح مراکز فرهنگی و آموزشی 
و ادارات شهرستان توزیع کرد. اهمیت انتخابات در کشور،وظیفه مردم 
در انتخابات،اصول رقابت،بایدها و نبایدها،بهترین کیست،تاکتیک های 
دشمن در انتخابات ،ویژگی های کاندید اصلح و شنبه ی پس از انتخابات 

مهمترین موضوعات مطرح شده در این بروشوراست.

مدیر امور آب و فاضاب روستایی شهرستان رودان:
17 میلیارد و 900 میلیون تومان از بدو 

حضور دولت تدبیر و امید در شهرستان 
رودان صرف آبرسانی روستایی شده است 
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - مدیر امور آب و فاضالب 
روستایی شهرســتان رودان عنوان کرد: از اغاز دولت تدبیر و امید و 
توجه ویژه این دولت به بخش روستایی ۱۷ میلیارد و 9۰۰ میلیون 
تومان تنها در این شهرســتان به آبرسانی روستایی اختصاص داده 
شده است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی 
هرمزگان، منوچهر خوشــدل در خصوص دیگر پروژه های در حال 
اجرای این شهرســتان گفت: توسعه و بازسازی ۷۰ کیلومتر شبکه 
توزیــع با هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد تومان که در هفته دولت به 
بهره برداری میرســد. وی در ادامه افزود: آبرسانی به روستای پشته 
گیش با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان با احداث و حفر یک حلقه 
چاه، اجرای خط انتقال و شبکه توزیع همچنین اجرای فاز ۳ مجتمع 
خیــر آباد با حفر و تجهیز یک حلقه چــاه و اجرای خط انتقال به 
طول 2 کیلومتر با هزینه ای بالغ بر 9۰۰ میلیون تومان.این مسئول 
اضافه کرد: اصالح و بازسازی۴ کیلومتر شبکه آبشرب روستای پشته 
خیر آباد یا هزینه ای بالغ بر یک میلیارد تومان و اصالح و بازسازی 
۴۰ کیلومتر خطوط انتقال روستاهای آبنما، پشته بنان، سرچوئیه، 
خراجی، ده گل کن، اسالم آباد، سکل، رهدار، سید سلطان محمد و 
شهرک رهدار با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان. مدیر امور آب و 
فاضالب روستایی شهرستان رودان درباره پروژه روستای کریداز نیز 
بیان کرد: این پروژه با اجرای خط انتقال و شــبکه توزیع به طول ۴ 
کیلومتر و هزینه ای بالغ بر 2۰۰ میلیون تومان در حال اجرا می باشد.

اخبار

شهردار منطقه ۵ تبریز خبر داد؛
آغاز آبگیری و پمپاژ آب از مرکز سپتیک 

رشدیه به 300 هکتار پارک جنگلی
تبریز - ماهان فاح- شــهردار منطقه ۵ 
تبریز گفت: با آغاز آبگیری مرکز سپتیک رشدیه 
و راه اندازی سیســتم پمپاژ، آبیاری پارکهای 
جنگلــی رشــدیه و الهیه با ایــن روش انجام 
خواهد شــد.  به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
مهندس یعقوب هوشیار افزود: به منظور تامین آب خام فضاهای سبز 
و اطمینان از توسعه فضای سبز شرق تبریز در دراز مدت این منطقه 
اقدام به احداث مخزن های ســپتیک آب نموده است. وی در ادامه با 
بیان اینکه این منطقه برای تامین آب خام فضای سبز شرق تبریز ۱۰۰ 
میلیارد ریال در سه سال اخیر هزینه و سرمایه گذاری کرده افزود: با 
آبگیری مرکز سپتیک رشــدیه ۳۰۰ هکتار از فضای سبز تپه های 
رشدیه و الهیه آبیاری می شود. شهردار منطقه پنج در ادامه با اشاره به 
مشخصات این پروژه گفت: مرکز سپتیک رشدیه با ۱۵۰۰ مترمکعب 

ظرفیت و 2۰ میلیارد ریال اعتبار احداث شده است.

بهره مندی 126000 نفر از شهروندان 
الهیجان از طرح بهداشتی فاضاب

رشت- زینب قلیپور- مدیرعامل شرکت 
آب و فاضــالب گیالن در نشســت عمومی با 
شهروندان الهیجان و مسئولین ادارات شهرستان 
با تشــریح روند اجرای پروژه جمع آوری و دفع 
بهداشــتی فاضالب جمعیت برخوردار از اجرای 
این طرح را ۱2۶۰۰۰ نفر اعالم کرد. ســید محســن حسینی رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره به ضرورت دفع بهداشتی 
فاضالب اظهار داشت: توجه دولت به شهرهای شمالی برای دریافت وام 
از بانک ســرمایه گذاری زیر ســاخت آسیا به جهت آسیب پذیر بودن 
محیط زیســت در این شهرهاست و نسبت به اجرای طرح فاضالب در 
شهرهای گیالن باید حســاس تر بود. مدیرعامل آبفای گیالن با اعالم 
جمعیت برخوردار الهیجان از این طرح خاطرنشان کرد: علیرغم احداث 
تصفیه خانه و اجرای شبکه فاضالب به طول ۵۷ کیلومتر از منابع دولتی 
در این شهرســتان، طرح به اتمام نرسید و با اجرای ۸۰ کیلومتر طرح 
جمع آوری فاضالب بهداشتی و بهره برداری از آن ۱2۶۰۰۰ نفر تحت 
پوشش خواهند بود. مهندس حســین با بیان اینکه وزارت نیرو اولین 
وزارتخانه برای دریافت وام از بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیاست 
یادآور شد: برای دریافت وام جهت اجرای پروژه در ۵ شهر گیالن دو کار 
اساســی باید صورت پذیرد. وی امضاء پروتکل و تفاهم نامه بین ادارات 
جهت تعهد همکاری و دیگری نشست با مردم را از امور اساسی برشمرد 
و گفت: مردم باید بدانند طی ۴ سال چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و ضمن 
آشــنایی با آسیب های زمان اجرا، از مزایای بهره برداری این پروژه نیز 
مطلع گردند. سپس دکتر نیکفر نماینده مردم شهرستان الهیجان در 
مجلس شورای اسالمی از فرصتی که به الهیجان برای اجرای این پروژه 
داده شد بعنوان توفیق یاد کرد و گفت: در زمان اجرا باید نامالیمات را 
تحمل نمود و مانع ایجاد پروژه نشد چرا که دیگر چنین فرصتی ایجاد 
نمی گردد. وی با تأکید بر اینکه مردم باید همکاری الزم را داشته باشند 
خواستار پیگیری مجدانه مسئولین جهت تسریع در اجرای این پروژه شد 
و گفت: اجرای پروژه باید هدف اصلی باشد و دقت شود طرح دستخوش 
سالیق شخصی افراد نگردد. در ادامه احمدی فرماندار الهیجان نیز ضمن 
قدردانی از اقدامات دولت برای رفع مشکالت این حوزه تصریح کرد: ارائه 
گزارش از نحوه اجرای عملیات برای آگاهی ذینفعان از ضروریات است و 
باتوجه به گستردگی عملیات حفاری مردم باید نهایت همکاری را جهت 
دریافت یک خدمت شایسته و مطلوب داشته باشند. فرماندار الهیجان 
همچنین یادآور شد: الهیجان یک شهر استراتژیک برای کشور جهت 
اجرای این طرح اســت و حفظ محیط زیست در راستای سیاستهای 
کلی نظام جمهوری اسالمی ایران همت جمعی را می طلبد. در پایان 
مسئولین آبفای گیالن با حضور در پنل، پاسخگوی سئواالت شهروندان 
الهیجان درخصوص چگونگــی اجرای پروژه، نحوه دریافت اعتبارات و 

تضمین اجرا و بهره برداری در مدت زمان تعیین شده بودند. 

با حضور طاب اهل سنت هرمزگان؛
مسابقات کشوری قران کریم در شیراز 

برگزار شد
بندرعبــاس- خبرنگار فرصت امروز - معــاون فرهنگی دفتر 
نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت هرمزگان گفت: مسابقات کشوری 
قران کریم با حضور طالب اهل سنت هرمزگان به میزبانی استان فارس 
در شــیراز برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه 
در امور اهل سنت هرمزگان، حجت االسالم والمسلمین اصغر کهورزاده 
معاون فرهنگی این دفتر اظهار کرد: 2۰ نفر از طالب مدارس علوم دینی 
اهل سنت اســتان هرمزگان به مسابقات کشوری قرآن کریم به استان 
فارس اعزام شدند. وی با بیان اینکه مسابقات کشوری از تاریخ ۱2 تا ۱۴ 
اردیبهشت ماه در شیراز برگزار می شود تصریح کرد: شرکت کنندگان در 
رشته های قرائت، ترتیل، تحقیق، مفاهیم، حفظ ۱۰ جز، حفظ ۱۵ جز، 
حفظ 2۰ جز و حفظ کل با هم به رقابت خواهند پرداخت. حجت االسالم 
کهوری با اشــاره به طالب اعزام شده هرمزگانی به مسابقات کشوری 
خاطرنشان کرد: این 2۰ نفر برگزیدگان مسابقات استانی بهمن ماه در 
بندرعباس بودند. وی با اشاره به تاثیر قران در تقویت وحدت و تعمیق 
باورهای اسالمی و معنوی گفت: قرآن یکی از بزرگترین اشتراکات میان 
شیعه و اهل سنت است که همواره آیات روحبخشش همگان را به حفظ 

وحدت و پرهیز از دودستگی فرمان داده است.

رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در مازندران:
مدیریت مصرف انرژی از درون 
خانواده ها فرهنگ سازی شود

ساری - دهقان - رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در 
مازندران، در هفتاد و پنجمین جلسه شورا با بیان اینکه در  درآستانه فرا 
رسیدن فصل گرم سال قرار داریم گفت:  ضرورت دارد بحث مدیریت 
مصرف آب و برق در فصول گرم سال جدی گرفته شود بنابراین ترویج 
فرهنگ اصالح الگوی مصرف انرژی، باید از درون خانواده ها آغاز شود. 
مهندس ذاکری، در این جلسه از تالش یک ساله همکاران صنعت آب  
وبرق در ارائه بهترین خدمات به مردم استان قدردانی کرد و با اشاره به 
برگزاری انتخابات ریاست جهموری و شوراهای اسالمی شهر و روستا 
افزود : تمام همت خود را برای حضور حداکثری مردم و همکاران در 
پای صندوقهای رای بکار می گیریم مهندس شهابی مدیرعامل توزیع 
برق اســتان مازندران نیز در سخنانی، به خالصه ای از دستاوردهای 
این شــرکت در سال گذشته اشاره کرد و گفت : تلفات برق بین ۶ تا 
۴۰ درصد در سطح استان بوده که با تالش همکاران  این شرکت به 
22 درصد کاهش یافت. مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان 
نیز درخصوص برگزاری کنفرانس تحقیق در عملیات با موضوع بهینه 
سازی مصرف انرژی ، ارســال مقاالت و برپایی نمایشگاه با مدیریت 
دانشــگاه مازندران در اردیبهشــت ماه جاری توضیحاتی ارائه نمود . 
مهندس افضلی در ادامه به راه اندازی مجموعه سالمت در سطح کشور 
اشاره و تصریح کرد:  اولین دوره آموزشی مولفه های موثر بر سالمت 
کارکنان در تهران برگزار شد که براساس ارزیابی  انجام شده در ۶ محور 
شرکت برق منطقه ای مازندران به نمایندگی صنعت آب و برق استان 

مقام برتر را کسب نمود . 

 شنبه
16 اردیبهشت 1396

شماره 776

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.ir
ایـران زمین 6

ساری – دهقان - دکتر قاسم جان 
بابایی، رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
مازندران ودکتر شریعت نژاد نماینده مردم 
رامسر و تنکابن مجلس شورای اسالمی از 
بیمارستان امام ســجاد)ع( رامسر بازدید 
و کلینیک ویژه و اورژانس بیمارستان را 
افتتاح کردند. به گزارش خبرنگار مازندران 
دکتر قاســم جان بابایی، رئیس دانشگاه 
علوم پزشــکی مازندران ودکتر شریعت 
نژاد نماینده  مردم رامسر و تنکابن مجلس 
شورای اسالمی از بیمارستان امام سجاد)ع( 
رامســر بازدید و کلینیک ویژه و اورژانس 
افتتــاح کردند.اورژانس  را  بیمارســتان 
بیمارستان امام سجاد )ع( رامسردر۵۰۰ 
مترمربع فضای فیزیکــی احداث و برای 
ساخت ســاختمان بالغ بر۸۰۰ میلیون 
تومان و تجهیــز آن ۶۵۰میلیون تومان 
هزینه شده است. کلینیک درمانی ویژه 
رامسر نیز در مساحت ۷۵۰متر مربع و با 

هزینه ای بالغ بر ۳میلیارد تومان احداث 
شــده اســت. دکتر جان بابایی رییس 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حاشیه 
بازدید و افتتاح این مراکز اظهار داشــت : 
در طول ســه سال گذشــته بالغ بر ۳۰ 
میلیارد  ریال براي تجهیزات بیمارستاني 
شــامل الپاراسکوپ،دســتگاه ســنگ 
شــکن، رادیولوژي دیجیتال،۴دســتگاه 

پي  ســکو و ند ا ئو ید و ، لیز یا د همو
وکولونوسکوپي،دستگاه بي خطرساززباله 
هاي عفوني،میکروسکوپ جراحي چشم 
وفیکوبراي عمل لنــز، خریدونصب یک 
دســتگاه رادیولوژي پرتابل جدیدوتخت 

وبرانکاردجدیدهزینه شده است. 
رییــس دانشــگاه اضافــه کرد:بهبود 
اســتانداردهای فیزیکی یکــی دیگر از 

اقدامــات صــورت گرفته درمدت ســه 
سال گذشته بوده است که همه طبقات 
ســاختمان اصلی بیمارســتان و سایر 
بخش ها بازســازي وبالغ بر۳۵ میلیارد 
ریال هزینه شــده اســت.وی با اشــاره 
به اینکه ســاخت ســاختمان اورژانس 
جدیدوتجهیز ان با امکانات جدیدونوین 
دردوطبقه  مســاحت۴۱۷مترمربع  بــه 
باهمــکاری خیرین در این بیمارســتان 
انجام شــده افزود: افزایش هشت تخت 
به بخش اعصــاب و روان،افزایش ۴تخت 
بــه بخــش دیالیزبــه همراه دســتگاه 
هاي مرتبــط ودســتگاه همودیالیز، راه 
داروخانه شــبانه روزي)۱۳آبان( اندازي 
دراورژانس بیمارســتان، افزایش دوتخت

ICU)از۸تخــت بــه ۱۰تخت(همــراه 
باتجهیــزات مــورد نیاز، مقیــم کردن 
متخصصین دررشــته های اصلی برای 
ارائه خدمات ســریع،جذب متخصصین 

طب اورژانس برای ارائه خدمات تخصصي 
اورژانسي، رایگان کردن زایمان طبیعي از 
دیگر اقدامات درماني در سه سال گذشته 
مي باشد.دکتر جان بابایی از خریددستگاه 
سی تی اسکن جدید به مبلغ دو میلیارد 
و هفتصد میلیون تومان که موافقت نهایي 
آن صــورت گرفته  خبــر داد و گفت :به 
زودي براي جا نمایي ونقشه هاي اجرایي 
ان؛اقدام خواهدشــد. در ادامه این مراسم  
دکتر قاســم جان بابایی  و دکترشریعت 
نژاد نماینده مجلس شــورای اسالمی از 
مرکز جامع سالمت شیرود بازدید کردند. 
ایــن مرکز در زمینی به مســاحت ۷۵۰ 
متر مربع در روســتای شیرود  راه اندازی 
شده است که برای احداث آن بالغ بر یک 
میلیارد تومان هزینه شــده است.در این 
مرکز خدمات پزشکی و دندانپزشکی ارائه 
می شــود و یک پزشک به صورت شبانه 

روزی مستقر است.

تبریز – فــاح- نماینده مردم تبریز، اســکو و 
آذرشهر در مجلس شورای اسالمی گفت: تولید کننده 
داخلی با پرداخت هزینه های سرسام آور توان رقابت با 
کاالی قاچاقی که بدون هزینه وارد کشور شده است، 
را نــدارد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر احمد 
علیرضابیگی با اشاره به نقش کنسرسیوم های صادراتی 
و کمپین های حمایتی از تولید ملی خاطرنشان کرد: 
آذربایجان شرقی اســتانی صادرات محور است و اگر 
کاالیی وارد می کند، ماشــین آالت تولیدی اســت. 
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه آنچه که تولید می کنیم، باید در 
بازار خریدار داشته باشد، افزود: خریدار زمانی  پیدا می 
شود که احساس کند کاالی ساخت داخل نسبت به 
مشــابه خارجی آن دارای قیمتی ارزان تر و با دوام تر 
است. وی تصریح کرد: مشتری می تواند حق انتخاب 

داشته باشد و برای انتخاب مشتری دو فاکتور قیمت 
و کیفیت تعیین کننده است و طبیعی است که این 
برعهده دولت اســت که باید ترتیبی را اتخاذ کند که 
قیمت تمام شده محصوالت داخلی نسبت به مشابه 
خارجی آن  ارزان تر باشد. عضو کمیسیون شوراها و 
امور داخلی کشور در مجلس شوای اسالمی در ادامه 
خاطرنشان کرد: از آنجاکه تولیدکننده باید 2۸ درصد 
بهره بانکی، ۶ درصد جریمه دیرکرد، 9 درصد مالیات 
برارزش افزوده، پول آب، برق، گاز، بیمه و حقوق کارگر 
را بپردازد، نمی تواند ســود حداقلی داشته باشد در 
حالی که ســود او  باید ۵۰ درصد باشــد. وی با بیان 
اینکه در حال حاضر هیچ تولیدی نمی تواند ۵۰ درصد 
حاشیه سود برای خود ایجاد کند، افزود: کاالی خارجی 
که وارد کشور می شود هیچ هزینه ای پرداخت نمی 
کند و آن دسته از کاالهایی که به صورت قاچاق وارد 

بازار می شوند تعرفه گمرکی نیز پرداخت نمی کنند از 
این رو تولید داخلی ما با هزینه های سرسام آور توان 
رقابت با آن ها را ندارد. علیرضابیگی با تاکید براینکه 
دولت باید اقداماتی انجام دهد تا قیمت تمام شــده 
کاالی تولیدی کاهش پیدا کند که اگر این اتفاق رخ 
دهد، کاالی تولید شده ایرانی در بازار به فروش خواهد 
رفت به طوری که همه این موارد متوجه دولت است 
که باید با اعمال سیاست های پولی و مالی تولید داخل 

را سودمند کند. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: تا زمانی که تولید 
برای تولیدکننده داخلی سودمند نباشد تولیدکننده 
انگیزه ای برای تولید نخواهد داشــت و کمپین های 
اقتصادی، احســاس مسئولیت تولیدکنندگان را می 
رساند و نوعی آگاهی بخشی است که همه احساس 
کنند اگر فرزندان آنها بخواهند شاغل شوند لزوما باید 
از تولید داخلی حمایت کرد. وی در ادامه خاطرنشان 
کرد: کمپین های حمایتی از تولید داخلی نظیر آنچه 
در آستانه سال جدید در "بازار کفش تبریز" انجام شد 
حس همکاری و خودجوش مردمی است که  پایداری 
آن به این است که تولید داخلی حتما سودمند باشد و 
اگر اینگونه نباشد تولیدکننده کارگران خود را اخراج و 
کارخانه را تعطیل می کند و در عمل حمایتی از تولید 

صورت نمی گیرد.

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - اولین جلســه 
شــورای پایایی منطقه ای شــبکه برق خوزستان در 
ســال 9۶  با حضور محمود دشت بزرگ رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان و 
رئیس شورا،  عبدالصاحب ارجمند مدیرکل دفتر نظارت 
بر شــبکه انتقال و توزیع وزارت نیرو  و ســایر اعضا به 
میزبانی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویر احمد 
در شهر یاسوج  برگزار شد. موضوعات مدیریت بحران، 
آمادگی پیک سال 9۶ ، استمرار شستشوی تجهیزات 
شبکه انتقال و توزیع، اجرای پوشش RTV زنجیرمقره، 
لزوم توســعه و بهینه سازی شــبکه، ضرورت تعویض 
ترانس های قدیمیو فرســوده شبکه و لزوم بازنگری در 
استانداردهای عایقی شبکه مهمترین مباحثی بود که در 
این جلسه محمود دشت بزرگ  به آنها اشاره کرد. وی 
همچنین به اهمیت برگزاری منظم و مستمر جلسات 
شورا و حضور فعال اعضا تاکید و بر نقش و جایگاه شورا 
در هماهنگی بین شرکت ها به ویژه در مواقع بحران نیز 
پرداخت. دشت بزرگ در ادامه افزود: حوادث و خاموشی 

های بهمن ماه سال 9۵  که به علت گرد وخاک رخ داد، 
تبدیل این تهدید به فرصت به ویژه استفاده صحیح از 
مصوبه هیئت دولت در خصوص توسعه و پایداری شبکه 
برق استان خوزستان را ضروری کرد. وی تصریح کرد: 
در بحران گرد و غبار بهمن ماه ســال گذشته عملکرد 
صحیح سیســتم های حفاظتی در جداسازی قسمت 
های آلوده شــبکه و جلوگیری از گسترش آن به سایر 
نقاط، موجب شد تا صدمات کمتری به تجهیزات شبکه 
وارد گردد. در ادامه این جلســه، عبدالصاحب ارجمند 
مدیرکل دفتر نظارت بر شبکه انتقال و توزیع وزارت نیرو  
با اشاره به ساختار ســازمانی صنعت برق و لزوم توجه 

به نگهداری به موقع و صحیح شــبکه به شاخص تاب 
آوری شبکه در بخش فنی و نیروی انسانی در مواجهه 
با حوادث اشاره کرد.  وی اضافه کرد:» شوراهاي پایایي 
منطقه اي« به عنوان بازوي اجرایي و مشورتِي » شوراي 
پایایي شــبکه برق کشــور« در مناطق مختلف، نقش 
مهمي در اجراي هر چه بهتر وظایف و مسئولیت هاي 
این شــورا برعهده دارند که رسالت این شورا، دستیابي 
به سطح قابل قبول پایایي در حوزه عملکرد این شرکت 
در استان های خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد است.  
سپس ســایر  اعضای حاضر درجلسه به بیان گزارش 
های خود در خصوص مشــکالت ناشی از گرد و خاک 
در عملکرد و تمهیدات اتخاذ شده برای آمادگی تابستان 
ساِل جاری پرداختند . شایان ذکر است، از جمله وظایف 
و ماموریت های شوراهای پایایی منطقه ای می توان به 
همکاري با شوراي پایایي شبکه برق کشور در راستاي 
انجام ماموریت هاي این شــورا، نظارت بر ُحسن اجراي 
اسناد پایایي، ارایه پیشنهاد جهت تهیه و تصویب اسناد 
پایایي در شوراي پایایي شبکه برق کشور به منظور اجرا 

در سطح کشور یا منطقه، ارایه گزارش از حوادث عمده 
شــبکه برق منطقه و راهکارهاي کاهش احتمال بروز 
حوادث مشابه، توسعه ، تکمیل و بهبود مستمر اسناد 
پایایي و افزایش تبعیت از آنها در جهت ایجاد فرهنگ 
مسوولیت پذیري، انضباط فني و سازماني، بهبود تعامالت 
اثرگذاران بر پایایي شــبکه برق کشــور و ارتقا سطح 
هم افزایي بین آنها، بهبود نظام چرخه اطالعات پایایي 
و نحوه دسترسي و گسترش فرهنگ شفافیت اطالعاتي 
و ساماندهي و بروز رساني مدیریت دانش در اثرگذاران و 
بهبود مستمر دانش پایایي و مهارت اثرگذاران در منطقه 
اشاره کرد. خاطرنشان می گردد، شوراي پایایي شبکه 
برق کشور در ســال ۱۳۸۷ به منظور توسعه فرهنگ 
تامین و حفظ پایایی شــبکه برق کشــور و نیز تحقق 
عملکرد مطلوب و نظام مند مجموعه  نهادهای ذیربط 
و افزایش هماهنگي، یکپارچگي و نظم پذیري در حوزه 
هاي مرتبط، تشکیل گردید که اجرای مصوبات این شورا 
پس از ابالغ توسط معاون وزیر براي کلیه شرکت های 

برق الزم و ضروری است.

شــاهرود -  حســین بابامحمدی - هر ســه 
تکواندوکار شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 
شمال شرق در مسابقات هان مادانگ شهرستان شاهرود 
صاحب مدال شدند. مسئول امور ورزش این منطقه با 
اعالم این خبر گفت: مسابقات قهرمانی آزاد هان مادانگ 
شاهرود با درخشش نمایندگان باشگاه نفت همراه بود. 
محســن طاهری ادامه داد: در این مسابقات محمدرضا 
ربیعی مقام اول "نوپی آپ چگی رده ســنی ۱2 تا ۱۵ 
سال کمربند قرمز"، "ایلیا حاجب مقام اول دولیاچاگی 
رکوردی رده ســنی 9 تا ۱2 سال کمربند مشکی پوم 

دان یــک" و آروین دهقان "مقام ســوم دولیاچاگی 
رکوردی رده سنی 9 تا ۱2 سال کمربند قرمز" را بدست 
آوردند. وی با اشــاره به سرمایه گذاری باشگاه نفت بر 
روی تکوانــدوکاران این منطقه، تاکید کرد: رقابت های 
قهرمانی آزاد شهرســتانی هان مادانگ به منظور ارتقا، 
گســترش تکواندوی همگانی و نیز ســنجش و حفظ 
آمادگی قهرمانان این شهرستان در تمامی رده های سنی 
و در ســه بخش فرم گروهی، نماش شکستن اجسام و 
پومسه با حضور پیشکسوتان این ورزش در سالن کوثر 
شاهرود برگزار شــد. وی ضمن تقدیر از همکاران این 

منطقه آقایان نصــرا... حاجب، علی خدادادی و محمد 
حاجب که به ترتیب به عنوان ســرمربی، سرپرست و 
مربی تکواندوکاران باشگاه نفت نقش بسزایی در موفقیت 

این ورزشکاران داشتند؛ گفت: پیش از این نیز سه نفر 
از تکواندوکاران باشگاه نفت در مسابقات انتخابی استان 
سمنان شرکت نموده بودند که محمد عرب با کمربند 
قرمز در رده خردساالن از این باشگاه با کسب سهمیه به 
اردوی تیم منتخب استان سمنان دعوت شد. شایان ذکر 
است: مجید موالیی داور بین المللی فدراسیون تکواندو 
به عنوان ســر ناظر مســابقات انتخابی استان سمنان، 
حسینعلی نعیمی ســرمربی تیم ملی 2۰۱۴-2۰۱۵ 
جمهوری اسالمی ایران و اخالقی رییس هیئت تکواندو 

استان سمنان میهمانان ویژه این مسابقات بودند.

تبریز - ماهان فاح- رییس کل دادگســتری 
آذربایجان شــرقی ضمن تاکید بــر تقویت رویکرد 
فرهنگی در رفتارهای ترافیکی شهروندان تبریز گفت: 
بهره گیری از بروزترین امکانات ســخت افزاری بدون 
فرهنگســازی فاقد نتیجه الزم خواهد بود. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز به نقل از تارنمای اطالع رســانی 
شهرداری تبریز، حجت االسالم و المسلمین حکمت 
علی مظفــری در همایش ایمنی و کاهش ســوانح 
رانندگی افزود: کاهش بداخالقــی های اجتماعی و 

ترافیکی رابطه مستقیم با کاهش آسیب های اجتماعی 
ناشی ســوانح رانندگی دارد. وی اظهار داشت: گاهی 
یک تذکر مهربانانه می تواند تاثیر گذاری بیشــتری 
از اعمال قانون و برخورد های مســتقیم شهروندان با 
یکدیکر داشته باشد. رییس کل دادگستری آذربایجان 
شــرقی مقوله فرهنگ و تقویت بعد آموزشــی آن را 
محور اصلی ســخنرانی خود در این همایش قرار داد 
و متذکر شد: آسیب های اجتماعی با نهادینه کردن 
نقش فرهنگ در کالبد زندگی آحاد جامعه به حداقل 

خواهد رسید. مظفری اضافه کرد: تبریز را به حق شهر 
اولین ها نامگذاری کرده اند و همواره روحیه مطالبه 
گری از مسوالن در حوزه های مختلف باعث کاهش 
آسیب های اجتماعی و عدم وجود معتادان متهاجر در 
این شهر شده است. وی فرهنگ غنی شهروندان تبریز 
را محکم ترین حلقه زنجیره شهر ایده آل عنوان کرد 
و گفت: رشــد و توسعه فرهنگ ترافیکی با همکاری 
دستگاه های متولی مانند راهور، صدا و سیما و ارگان 

های مردم نهاد در کنار دادگستری میسر شده است.

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز- شــهردار 
بوشــهر ضمن تبریک روز کارگر به تمامی کارگران 
به خصوص کارگران زحمتکش شــهرداری بوشهر 
گفت:کار و کارگر در اســالم از جایگاه خاص و ویژه 
ای برخوردار است به گونه ای که انجام کار، مطلوب 
خداوند اســت و همچون عبادت و جهاد در راه خدا 
مقدس اســت. پیامبر اکرم)ص( مي فرماید: عبادت 
هفتاد پاره اســت و برتریــن آن، طلب روزي حالل 
اســت. شهردار بوشــهر ضمن تبریک روز کارگر به 
تمامــی کارگران به خصــوص کارگران زحمتکش 
شهرداری بوشهر گفت:کار و کارگر در اسالم از جایگاه 
خاص و ویژه ای برخوردار است به گونه ای که انجام 

کار، مطلوب خداوند است و همچون عبادت و جهاد 
در راه خدا مقدس است. پیامبر اکرم)ص( مي فرماید: 
عبادت هفتاد پاره اســت و برترین آن، طلب روزي 
حالل اســت.  غالمعلی میگلی نژاد با بیان اینکه  در 

فرهنگ غني اسالمي ما، سلوک الهي داراي دو بخش 
است: بخش مادي و بخش معنوي، بخش مادیش کار 
است و بخش معنویش نماز، افزود:از همین نکته می 
توان به اهمیت و ارزش کار در جامعه اسالمی پی برد.

در واقع از نظر اســالم کار فعالیتی است برای تامین 
معاش و کوششی برای استقالل کشور از وابستگی، 
به همین دلیل هم اسالم کار را جهاد در راه خدا می 
داند. وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اسالم که فرموده 
اند: "انســان هر گاه نیازهاي خود را تأمین کند آرام 
مي گیرد"، اظهار داشت: انسان با کسب درآمد از نظر 
روحي آرامش مي یابد. زیرا فرد نیازمند از نظر روحي 
در اضطراب و نگراني اســت و نمی تواند به آرامش 

خیال برسد و بنابراین هم به خود آسیب می رساند 
و هم اطرافیان او در عذاب خواهند بود.  شهردار بندر 
بوشهر با بیان اینکه کار و تالش فقر را از بین می برد 
تصریح کرد:کسب در آمد باعث مي شود فرد بتواند 
ضمن برآوردن نیازهای خود  به دیگران نیز کمک کند 
و از همین راه در بعد اجتماعی نیز مفید و موثر واقع 
شــده و باعث عزت نفس او خواهد شد.چنانچه امام 
باقر)ع( مي فرماید:  هر کس براي بي نیازي از مردم  و 
تالش براي رفاه  خانواده  و مهرباني و خیرخواهي به 
همســایه در طلب مال و امکانات زندگي بر آید روز 
قیامت در حالي که صورتش همچون بدر درخشان 

است خداوند را مالقات مي کند.

با حضور دکتر جان بابایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران :

کلینیک ویژه و اورژانس بیمارستان امام سجاد )ع( رامسر افتتاح شد

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسامی:
کاالهایی که به صورت قاچاق وارد بازار می شوند تعرفه گمرکی پرداخت نمی کنند

اولین جلسه شورای پایایی منطقه ای شبکه برق خوزستان در سال 96 برگزار شد 

3 مدال حاصل تالش تکواندوکاران منطقه شمال شرق در مسابقات هان مادانگ شاهرود

رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی:

افزایش سواد ترافیکی در کنار فرهنگسازی شهری ایده آل را برای شهروندان تبریز فراهم می کند

شهردار بندر بوشهر:

با تالش متعهدانه ی کارگران شهرداری،بوشهر در مسیر توسعه قرار گرفته است

اخبار

پیشرفت 80 درصدی مخزن 1000 متر 
مکعبی روستای یکه قوز شهرستان کاله

گرگان- خبرنگار فرصت امروز - مدیر امور آبفار شهرستان کالله 
از پیشرفت ۸۰ درصدی مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی روستای یکه قوز این 
شهرستان خبر داد.به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آب و فاضالب روستایی استان گلستان : کریم نارویی اعالم کرد  احداث 
این مخزن که آب شرب 9 روستای بخش مرکزی شهرستان کالله را از 
مجتمع آبرسانی زاو تامین می کند بیش از چهارصد میلیون تومان اعتبار 
دارد که این پروژه از محل اعتبارات ملی از برنامه های اقتصاد مقاومتی 
وزارت نیرو در طرح های استانی می باشد.که تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشــته است.وی اظهار داشت با اتمام این عملیات روستاهای 
یکه قوز علیا ، یکه قوز ســفلی ، خواجه حسن ، کاظم خوجه ، گونیلی 
، صالح آباد ، اجن ســنگرلی ، اجن بلوک و چهار مازو با 2۳۰۴ خانوار 
و جمعیتی بالغ بر 9۰2۴ نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره 

مند می گردند.

بازدید اعضای کمیته حمایت قضایی 
از سرمایه گذاری گلستان از شهرک 

صنعتی بندرترکمن
گرگان- خبرنگار فرصت امروز - اعضای کمیته حمایت قضایی از 
سرمایه گذاری استان گلستان با حضور در شهرک صنعتی بندرترکمن 
از ســه واحد تولیدی در زمینه های بسته بندی میگو و ماهی و واحد 
مکانیــزه مواد معدنی بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی شــرکت 
شهرک های صنعتی استان گلستان، رییس کل دادگستری گلستان 
در این بازدید گفت:  دادگستری استان امسال نیز مانند سال گذشته در 
قالب کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان، مشکالت حقوقی 
و قضایی سرمایه گذاران را بررسی و برای رفع آن تالش می کند.هادی 
هاشمیان اظهار داشت: بخشــی از مشکالت سرمایه گذاران در استان، 
بروکراســی اداری و قوانین دست و پاگیر است که به منظور حمایت از 
سرمایه گذاران باید مرتفع شود.به گفته وی از ظرفیت کمیته حمایت 
قضایی از سرمایه گذاری که دستگاه های ذیربط هم در آن عضو هستند 
برای رفع موانع پیش روی ســرمایه گذاری در استان  استفاده خواهیم 
کرد.هاشمیان گفت : امسال نیز تالش می کنیم امنیت سرمایه گذاری 
و حمایت از تولیدکنندگان داخلی را که مهم ترین رکن در اســتقالل 
اقتصادی و قطع وابستگی به بیگانگان است، محقق کنیم.اعضای کمیته 
حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان گلستان از ز کارخانه مکانیزه 
مواد معدنی، سردخانه و بستده بندی میگو و ماهی  در شهرک صنعتی 

پنج پیکر شهرستان ترکمن بازدید کرد.

بنیاد مسکن انقاب اسامی آذربایجان غربی: 
هرکه می خواهد با آمریکا مبارزه ی اساسی 

بکند، باید به این مردم خدمت کند
ارومیه- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش 
خبرنگار فرصت امروز : مهندس محمود بدلی- 
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان 
غربی ضمن دیدار با خانواده معظم شهید منصور 
بدری رازیان در شــهر محمدیار که کارمند این 

بنیاد نیز بوده، در جریان مشــکالت اعضای خانواده های معظم شهدا 
قرارگرفتن. وی، ضمن تجلیل وتقدیر ازخانواده های معظم شــهداء با 
بیان این فرمایش از ســوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: امنیت 
و ســرافرازی ایران اسالمی در سایه رشــادتها  و جانفشانیهای شهداء 
ایثارگران وصبوری بی نظیر خانواده های ایشــان بوده وهست. وی با 
بیان اینکه شــهیدان با اهداء خون خود، گذشتن از جوانی، پدر، مادر، 
برادر، خواهر و زن  و فرزند، عاشقانه در راه اسالم و ایران اسالمی رشادتها 
و پایمردی نشــان دادند تا متجاوزان چشم طمع به این کشوراسالمی 
را حتــی در خیال خود نپرورانند. در این دیدار خانواده معظم شــهید 
مشکالت، پیشنهادات و خاطراتی از شهید گرانقدر بیان نمودند نتیجه ای 
که از وضعیت زندگی خانواده های معزز ایثارگران داشتیم  برای ما آشکار 
ومسلم نمود،  خانواده های  معظم شهداء هیچ انتظار و چشم داشتی از 
مردم و دولت نداشته وندارند و بسیاری از آنان تابحال به بنیاد شهید یا 
سازمانهای دیگر مراجعه ننمودند و خم به ابرو نیاوردند وآنان عقیده راسخ 

دارند که با خدا معامله کردند..

توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس 
انجام شد :

توزیع 2000نسخه بروشور ویژه انتخابات 
در سطح شهر قدس

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز - سازمان فرهنگی ورزشی 
شهرداری قدس در آستانه انتخابات29اردیبهشت 2۰۰۰نسخه بروشور 
در ســطح شهر توزیع کرد. به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی و 
شــهرداری قدس، با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا در 29اردیبهشت ماه 
سالجاری ،سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس گزیده ای از بیانات 
مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص اهمیت انتخابات در کشور 
و ضرورت حضور آحاد مختلف مردم در پای صندوق های رای را در قالب 
بروشور تهیه و به تعداد2۰۰۰نسخه در سطح مراکز فرهنگی و آموزشی 
و ادارات شهرستان توزیع کرد. اهمیت انتخابات در کشور،وظیفه مردم 
در انتخابات،اصول رقابت،بایدها و نبایدها،بهترین کیست،تاکتیک های 
دشمن در انتخابات ،ویژگی های کاندید اصلح و شنبه ی پس از انتخابات 

مهمترین موضوعات مطرح شده در این بروشوراست.

مدیر امور آب و فاضاب روستایی شهرستان رودان:
17 میلیارد و 900 میلیون تومان از بدو 

حضور دولت تدبیر و امید در شهرستان 
رودان صرف آبرسانی روستایی شده است 
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - مدیر امور آب و فاضالب 
روستایی شهرســتان رودان عنوان کرد: از اغاز دولت تدبیر و امید و 
توجه ویژه این دولت به بخش روستایی ۱۷ میلیارد و 9۰۰ میلیون 
تومان تنها در این شهرســتان به آبرسانی روستایی اختصاص داده 
شده است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی 
هرمزگان، منوچهر خوشــدل در خصوص دیگر پروژه های در حال 
اجرای این شهرســتان گفت: توسعه و بازسازی ۷۰ کیلومتر شبکه 
توزیــع با هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد تومان که در هفته دولت به 
بهره برداری میرســد. وی در ادامه افزود: آبرسانی به روستای پشته 
گیش با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان با احداث و حفر یک حلقه 
چاه، اجرای خط انتقال و شبکه توزیع همچنین اجرای فاز ۳ مجتمع 
خیــر آباد با حفر و تجهیز یک حلقه چــاه و اجرای خط انتقال به 
طول 2 کیلومتر با هزینه ای بالغ بر 9۰۰ میلیون تومان.این مسئول 
اضافه کرد: اصالح و بازسازی۴ کیلومتر شبکه آبشرب روستای پشته 
خیر آباد یا هزینه ای بالغ بر یک میلیارد تومان و اصالح و بازسازی 
۴۰ کیلومتر خطوط انتقال روستاهای آبنما، پشته بنان، سرچوئیه، 
خراجی، ده گل کن، اسالم آباد، سکل، رهدار، سید سلطان محمد و 
شهرک رهدار با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان. مدیر امور آب و 
فاضالب روستایی شهرستان رودان درباره پروژه روستای کریداز نیز 
بیان کرد: این پروژه با اجرای خط انتقال و شــبکه توزیع به طول ۴ 
کیلومتر و هزینه ای بالغ بر 2۰۰ میلیون تومان در حال اجرا می باشد.

اخبار

شهردار منطقه ۵ تبریز خبر داد؛
آغاز آبگیری و پمپاژ آب از مرکز سپتیک 

رشدیه به 300 هکتار پارک جنگلی
تبریز - ماهان فاح- شــهردار منطقه ۵ 
تبریز گفت: با آغاز آبگیری مرکز سپتیک رشدیه 
و راه اندازی سیســتم پمپاژ، آبیاری پارکهای 
جنگلــی رشــدیه و الهیه با ایــن روش انجام 
خواهد شــد.  به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
مهندس یعقوب هوشیار افزود: به منظور تامین آب خام فضاهای سبز 
و اطمینان از توسعه فضای سبز شرق تبریز در دراز مدت این منطقه 
اقدام به احداث مخزن های ســپتیک آب نموده است. وی در ادامه با 
بیان اینکه این منطقه برای تامین آب خام فضای سبز شرق تبریز ۱۰۰ 
میلیارد ریال در سه سال اخیر هزینه و سرمایه گذاری کرده افزود: با 
آبگیری مرکز سپتیک رشــدیه ۳۰۰ هکتار از فضای سبز تپه های 
رشدیه و الهیه آبیاری می شود. شهردار منطقه پنج در ادامه با اشاره به 
مشخصات این پروژه گفت: مرکز سپتیک رشدیه با ۱۵۰۰ مترمکعب 

ظرفیت و 2۰ میلیارد ریال اعتبار احداث شده است.

بهره مندی 126000 نفر از شهروندان 
الهیجان از طرح بهداشتی فاضاب

رشت- زینب قلیپور- مدیرعامل شرکت 
آب و فاضــالب گیالن در نشســت عمومی با 
شهروندان الهیجان و مسئولین ادارات شهرستان 
با تشــریح روند اجرای پروژه جمع آوری و دفع 
بهداشــتی فاضالب جمعیت برخوردار از اجرای 
این طرح را ۱2۶۰۰۰ نفر اعالم کرد. ســید محســن حسینی رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره به ضرورت دفع بهداشتی 
فاضالب اظهار داشت: توجه دولت به شهرهای شمالی برای دریافت وام 
از بانک ســرمایه گذاری زیر ســاخت آسیا به جهت آسیب پذیر بودن 
محیط زیســت در این شهرهاست و نسبت به اجرای طرح فاضالب در 
شهرهای گیالن باید حســاس تر بود. مدیرعامل آبفای گیالن با اعالم 
جمعیت برخوردار الهیجان از این طرح خاطرنشان کرد: علیرغم احداث 
تصفیه خانه و اجرای شبکه فاضالب به طول ۵۷ کیلومتر از منابع دولتی 
در این شهرســتان، طرح به اتمام نرسید و با اجرای ۸۰ کیلومتر طرح 
جمع آوری فاضالب بهداشتی و بهره برداری از آن ۱2۶۰۰۰ نفر تحت 
پوشش خواهند بود. مهندس حســین با بیان اینکه وزارت نیرو اولین 
وزارتخانه برای دریافت وام از بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیاست 
یادآور شد: برای دریافت وام جهت اجرای پروژه در ۵ شهر گیالن دو کار 
اساســی باید صورت پذیرد. وی امضاء پروتکل و تفاهم نامه بین ادارات 
جهت تعهد همکاری و دیگری نشست با مردم را از امور اساسی برشمرد 
و گفت: مردم باید بدانند طی ۴ سال چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و ضمن 
آشــنایی با آسیب های زمان اجرا، از مزایای بهره برداری این پروژه نیز 
مطلع گردند. سپس دکتر نیکفر نماینده مردم شهرستان الهیجان در 
مجلس شورای اسالمی از فرصتی که به الهیجان برای اجرای این پروژه 
داده شد بعنوان توفیق یاد کرد و گفت: در زمان اجرا باید نامالیمات را 
تحمل نمود و مانع ایجاد پروژه نشد چرا که دیگر چنین فرصتی ایجاد 
نمی گردد. وی با تأکید بر اینکه مردم باید همکاری الزم را داشته باشند 
خواستار پیگیری مجدانه مسئولین جهت تسریع در اجرای این پروژه شد 
و گفت: اجرای پروژه باید هدف اصلی باشد و دقت شود طرح دستخوش 
سالیق شخصی افراد نگردد. در ادامه احمدی فرماندار الهیجان نیز ضمن 
قدردانی از اقدامات دولت برای رفع مشکالت این حوزه تصریح کرد: ارائه 
گزارش از نحوه اجرای عملیات برای آگاهی ذینفعان از ضروریات است و 
باتوجه به گستردگی عملیات حفاری مردم باید نهایت همکاری را جهت 
دریافت یک خدمت شایسته و مطلوب داشته باشند. فرماندار الهیجان 
همچنین یادآور شد: الهیجان یک شهر استراتژیک برای کشور جهت 
اجرای این طرح اســت و حفظ محیط زیست در راستای سیاستهای 
کلی نظام جمهوری اسالمی ایران همت جمعی را می طلبد. در پایان 
مسئولین آبفای گیالن با حضور در پنل، پاسخگوی سئواالت شهروندان 
الهیجان درخصوص چگونگــی اجرای پروژه، نحوه دریافت اعتبارات و 

تضمین اجرا و بهره برداری در مدت زمان تعیین شده بودند. 

با حضور طاب اهل سنت هرمزگان؛
مسابقات کشوری قران کریم در شیراز 

برگزار شد
بندرعبــاس- خبرنگار فرصت امروز - معــاون فرهنگی دفتر 
نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت هرمزگان گفت: مسابقات کشوری 
قران کریم با حضور طالب اهل سنت هرمزگان به میزبانی استان فارس 
در شــیراز برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه 
در امور اهل سنت هرمزگان، حجت االسالم والمسلمین اصغر کهورزاده 
معاون فرهنگی این دفتر اظهار کرد: 2۰ نفر از طالب مدارس علوم دینی 
اهل سنت اســتان هرمزگان به مسابقات کشوری قرآن کریم به استان 
فارس اعزام شدند. وی با بیان اینکه مسابقات کشوری از تاریخ ۱2 تا ۱۴ 
اردیبهشت ماه در شیراز برگزار می شود تصریح کرد: شرکت کنندگان در 
رشته های قرائت، ترتیل، تحقیق، مفاهیم، حفظ ۱۰ جز، حفظ ۱۵ جز، 
حفظ 2۰ جز و حفظ کل با هم به رقابت خواهند پرداخت. حجت االسالم 
کهوری با اشــاره به طالب اعزام شده هرمزگانی به مسابقات کشوری 
خاطرنشان کرد: این 2۰ نفر برگزیدگان مسابقات استانی بهمن ماه در 
بندرعباس بودند. وی با اشاره به تاثیر قران در تقویت وحدت و تعمیق 
باورهای اسالمی و معنوی گفت: قرآن یکی از بزرگترین اشتراکات میان 
شیعه و اهل سنت است که همواره آیات روحبخشش همگان را به حفظ 

وحدت و پرهیز از دودستگی فرمان داده است.

رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در مازندران:
مدیریت مصرف انرژی از درون 
خانواده ها فرهنگ سازی شود

ساری - دهقان - رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در 
مازندران، در هفتاد و پنجمین جلسه شورا با بیان اینکه در  درآستانه فرا 
رسیدن فصل گرم سال قرار داریم گفت:  ضرورت دارد بحث مدیریت 
مصرف آب و برق در فصول گرم سال جدی گرفته شود بنابراین ترویج 
فرهنگ اصالح الگوی مصرف انرژی، باید از درون خانواده ها آغاز شود. 
مهندس ذاکری، در این جلسه از تالش یک ساله همکاران صنعت آب  
وبرق در ارائه بهترین خدمات به مردم استان قدردانی کرد و با اشاره به 
برگزاری انتخابات ریاست جهموری و شوراهای اسالمی شهر و روستا 
افزود : تمام همت خود را برای حضور حداکثری مردم و همکاران در 
پای صندوقهای رای بکار می گیریم مهندس شهابی مدیرعامل توزیع 
برق اســتان مازندران نیز در سخنانی، به خالصه ای از دستاوردهای 
این شــرکت در سال گذشته اشاره کرد و گفت : تلفات برق بین ۶ تا 
۴۰ درصد در سطح استان بوده که با تالش همکاران  این شرکت به 
22 درصد کاهش یافت. مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان 
نیز درخصوص برگزاری کنفرانس تحقیق در عملیات با موضوع بهینه 
سازی مصرف انرژی ، ارســال مقاالت و برپایی نمایشگاه با مدیریت 
دانشــگاه مازندران در اردیبهشــت ماه جاری توضیحاتی ارائه نمود . 
مهندس افضلی در ادامه به راه اندازی مجموعه سالمت در سطح کشور 
اشاره و تصریح کرد:  اولین دوره آموزشی مولفه های موثر بر سالمت 
کارکنان در تهران برگزار شد که براساس ارزیابی  انجام شده در ۶ محور 
شرکت برق منطقه ای مازندران به نمایندگی صنعت آب و برق استان 

مقام برتر را کسب نمود . 
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ساری – دهقان - دکتر قاسم جان 
بابایی، رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
مازندران ودکتر شریعت نژاد نماینده مردم 
رامسر و تنکابن مجلس شورای اسالمی از 
بیمارستان امام ســجاد)ع( رامسر بازدید 
و کلینیک ویژه و اورژانس بیمارستان را 
افتتاح کردند. به گزارش خبرنگار مازندران 
دکتر قاســم جان بابایی، رئیس دانشگاه 
علوم پزشــکی مازندران ودکتر شریعت 
نژاد نماینده  مردم رامسر و تنکابن مجلس 
شورای اسالمی از بیمارستان امام سجاد)ع( 
رامســر بازدید و کلینیک ویژه و اورژانس 
افتتــاح کردند.اورژانس  را  بیمارســتان 
بیمارستان امام سجاد )ع( رامسردر۵۰۰ 
مترمربع فضای فیزیکــی احداث و برای 
ساخت ســاختمان بالغ بر۸۰۰ میلیون 
تومان و تجهیــز آن ۶۵۰میلیون تومان 
هزینه شده است. کلینیک درمانی ویژه 
رامسر نیز در مساحت ۷۵۰متر مربع و با 

هزینه ای بالغ بر ۳میلیارد تومان احداث 
شــده اســت. دکتر جان بابایی رییس 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حاشیه 
بازدید و افتتاح این مراکز اظهار داشــت : 
در طول ســه سال گذشــته بالغ بر ۳۰ 
میلیارد  ریال براي تجهیزات بیمارستاني 
شــامل الپاراسکوپ،دســتگاه ســنگ 
شــکن، رادیولوژي دیجیتال،۴دســتگاه 

پي  ســکو و ند ا ئو ید و ، لیز یا د همو
وکولونوسکوپي،دستگاه بي خطرساززباله 
هاي عفوني،میکروسکوپ جراحي چشم 
وفیکوبراي عمل لنــز، خریدونصب یک 
دســتگاه رادیولوژي پرتابل جدیدوتخت 

وبرانکاردجدیدهزینه شده است. 
رییــس دانشــگاه اضافــه کرد:بهبود 
اســتانداردهای فیزیکی یکــی دیگر از 

اقدامــات صــورت گرفته درمدت ســه 
سال گذشته بوده است که همه طبقات 
ســاختمان اصلی بیمارســتان و سایر 
بخش ها بازســازي وبالغ بر۳۵ میلیارد 
ریال هزینه شــده اســت.وی با اشــاره 
به اینکه ســاخت ســاختمان اورژانس 
جدیدوتجهیز ان با امکانات جدیدونوین 
دردوطبقه  مســاحت۴۱۷مترمربع  بــه 
باهمــکاری خیرین در این بیمارســتان 
انجام شــده افزود: افزایش هشت تخت 
به بخش اعصــاب و روان،افزایش ۴تخت 
بــه بخــش دیالیزبــه همراه دســتگاه 
هاي مرتبــط ودســتگاه همودیالیز، راه 
داروخانه شــبانه روزي)۱۳آبان( اندازي 
دراورژانس بیمارســتان، افزایش دوتخت

ICU)از۸تخــت بــه ۱۰تخت(همــراه 
باتجهیــزات مــورد نیاز، مقیــم کردن 
متخصصین دررشــته های اصلی برای 
ارائه خدمات ســریع،جذب متخصصین 

طب اورژانس برای ارائه خدمات تخصصي 
اورژانسي، رایگان کردن زایمان طبیعي از 
دیگر اقدامات درماني در سه سال گذشته 
مي باشد.دکتر جان بابایی از خریددستگاه 
سی تی اسکن جدید به مبلغ دو میلیارد 
و هفتصد میلیون تومان که موافقت نهایي 
آن صــورت گرفته  خبــر داد و گفت :به 
زودي براي جا نمایي ونقشه هاي اجرایي 
ان؛اقدام خواهدشــد. در ادامه این مراسم  
دکتر قاســم جان بابایی  و دکترشریعت 
نژاد نماینده مجلس شــورای اسالمی از 
مرکز جامع سالمت شیرود بازدید کردند. 
ایــن مرکز در زمینی به مســاحت ۷۵۰ 
متر مربع در روســتای شیرود  راه اندازی 
شده است که برای احداث آن بالغ بر یک 
میلیارد تومان هزینه شــده است.در این 
مرکز خدمات پزشکی و دندانپزشکی ارائه 
می شــود و یک پزشک به صورت شبانه 

روزی مستقر است.

تبریز – فــاح- نماینده مردم تبریز، اســکو و 
آذرشهر در مجلس شورای اسالمی گفت: تولید کننده 
داخلی با پرداخت هزینه های سرسام آور توان رقابت با 
کاالی قاچاقی که بدون هزینه وارد کشور شده است، 
را نــدارد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر احمد 
علیرضابیگی با اشاره به نقش کنسرسیوم های صادراتی 
و کمپین های حمایتی از تولید ملی خاطرنشان کرد: 
آذربایجان شرقی اســتانی صادرات محور است و اگر 
کاالیی وارد می کند، ماشــین آالت تولیدی اســت. 
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه آنچه که تولید می کنیم، باید در 
بازار خریدار داشته باشد، افزود: خریدار زمانی  پیدا می 
شود که احساس کند کاالی ساخت داخل نسبت به 
مشــابه خارجی آن دارای قیمتی ارزان تر و با دوام تر 
است. وی تصریح کرد: مشتری می تواند حق انتخاب 

داشته باشد و برای انتخاب مشتری دو فاکتور قیمت 
و کیفیت تعیین کننده است و طبیعی است که این 
برعهده دولت اســت که باید ترتیبی را اتخاذ کند که 
قیمت تمام شده محصوالت داخلی نسبت به مشابه 
خارجی آن  ارزان تر باشد. عضو کمیسیون شوراها و 
امور داخلی کشور در مجلس شوای اسالمی در ادامه 
خاطرنشان کرد: از آنجاکه تولیدکننده باید 2۸ درصد 
بهره بانکی، ۶ درصد جریمه دیرکرد، 9 درصد مالیات 
برارزش افزوده، پول آب، برق، گاز، بیمه و حقوق کارگر 
را بپردازد، نمی تواند ســود حداقلی داشته باشد در 
حالی که ســود او  باید ۵۰ درصد باشــد. وی با بیان 
اینکه در حال حاضر هیچ تولیدی نمی تواند ۵۰ درصد 
حاشیه سود برای خود ایجاد کند، افزود: کاالی خارجی 
که وارد کشور می شود هیچ هزینه ای پرداخت نمی 
کند و آن دسته از کاالهایی که به صورت قاچاق وارد 

بازار می شوند تعرفه گمرکی نیز پرداخت نمی کنند از 
این رو تولید داخلی ما با هزینه های سرسام آور توان 
رقابت با آن ها را ندارد. علیرضابیگی با تاکید براینکه 
دولت باید اقداماتی انجام دهد تا قیمت تمام شــده 
کاالی تولیدی کاهش پیدا کند که اگر این اتفاق رخ 
دهد، کاالی تولید شده ایرانی در بازار به فروش خواهد 
رفت به طوری که همه این موارد متوجه دولت است 
که باید با اعمال سیاست های پولی و مالی تولید داخل 

را سودمند کند. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: تا زمانی که تولید 
برای تولیدکننده داخلی سودمند نباشد تولیدکننده 
انگیزه ای برای تولید نخواهد داشــت و کمپین های 
اقتصادی، احســاس مسئولیت تولیدکنندگان را می 
رساند و نوعی آگاهی بخشی است که همه احساس 
کنند اگر فرزندان آنها بخواهند شاغل شوند لزوما باید 
از تولید داخلی حمایت کرد. وی در ادامه خاطرنشان 
کرد: کمپین های حمایتی از تولید داخلی نظیر آنچه 
در آستانه سال جدید در "بازار کفش تبریز" انجام شد 
حس همکاری و خودجوش مردمی است که  پایداری 
آن به این است که تولید داخلی حتما سودمند باشد و 
اگر اینگونه نباشد تولیدکننده کارگران خود را اخراج و 
کارخانه را تعطیل می کند و در عمل حمایتی از تولید 

صورت نمی گیرد.

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - اولین جلســه 
شــورای پایایی منطقه ای شــبکه برق خوزستان در 
ســال 9۶  با حضور محمود دشت بزرگ رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان و 
رئیس شورا،  عبدالصاحب ارجمند مدیرکل دفتر نظارت 
بر شــبکه انتقال و توزیع وزارت نیرو  و ســایر اعضا به 
میزبانی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویر احمد 
در شهر یاسوج  برگزار شد. موضوعات مدیریت بحران، 
آمادگی پیک سال 9۶ ، استمرار شستشوی تجهیزات 
شبکه انتقال و توزیع، اجرای پوشش RTV زنجیرمقره، 
لزوم توســعه و بهینه سازی شــبکه، ضرورت تعویض 
ترانس های قدیمیو فرســوده شبکه و لزوم بازنگری در 
استانداردهای عایقی شبکه مهمترین مباحثی بود که در 
این جلسه محمود دشت بزرگ  به آنها اشاره کرد. وی 
همچنین به اهمیت برگزاری منظم و مستمر جلسات 
شورا و حضور فعال اعضا تاکید و بر نقش و جایگاه شورا 
در هماهنگی بین شرکت ها به ویژه در مواقع بحران نیز 
پرداخت. دشت بزرگ در ادامه افزود: حوادث و خاموشی 

های بهمن ماه سال 9۵  که به علت گرد وخاک رخ داد، 
تبدیل این تهدید به فرصت به ویژه استفاده صحیح از 
مصوبه هیئت دولت در خصوص توسعه و پایداری شبکه 
برق استان خوزستان را ضروری کرد. وی تصریح کرد: 
در بحران گرد و غبار بهمن ماه ســال گذشته عملکرد 
صحیح سیســتم های حفاظتی در جداسازی قسمت 
های آلوده شــبکه و جلوگیری از گسترش آن به سایر 
نقاط، موجب شد تا صدمات کمتری به تجهیزات شبکه 
وارد گردد. در ادامه این جلســه، عبدالصاحب ارجمند 
مدیرکل دفتر نظارت بر شبکه انتقال و توزیع وزارت نیرو  
با اشاره به ساختار ســازمانی صنعت برق و لزوم توجه 

به نگهداری به موقع و صحیح شــبکه به شاخص تاب 
آوری شبکه در بخش فنی و نیروی انسانی در مواجهه 
با حوادث اشاره کرد.  وی اضافه کرد:» شوراهاي پایایي 
منطقه اي« به عنوان بازوي اجرایي و مشورتِي » شوراي 
پایایي شــبکه برق کشــور« در مناطق مختلف، نقش 
مهمي در اجراي هر چه بهتر وظایف و مسئولیت هاي 
این شــورا برعهده دارند که رسالت این شورا، دستیابي 
به سطح قابل قبول پایایي در حوزه عملکرد این شرکت 
در استان های خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد است.  
سپس ســایر  اعضای حاضر درجلسه به بیان گزارش 
های خود در خصوص مشــکالت ناشی از گرد و خاک 
در عملکرد و تمهیدات اتخاذ شده برای آمادگی تابستان 
ساِل جاری پرداختند . شایان ذکر است، از جمله وظایف 
و ماموریت های شوراهای پایایی منطقه ای می توان به 
همکاري با شوراي پایایي شبکه برق کشور در راستاي 
انجام ماموریت هاي این شــورا، نظارت بر ُحسن اجراي 
اسناد پایایي، ارایه پیشنهاد جهت تهیه و تصویب اسناد 
پایایي در شوراي پایایي شبکه برق کشور به منظور اجرا 

در سطح کشور یا منطقه، ارایه گزارش از حوادث عمده 
شــبکه برق منطقه و راهکارهاي کاهش احتمال بروز 
حوادث مشابه، توسعه ، تکمیل و بهبود مستمر اسناد 
پایایي و افزایش تبعیت از آنها در جهت ایجاد فرهنگ 
مسوولیت پذیري، انضباط فني و سازماني، بهبود تعامالت 
اثرگذاران بر پایایي شــبکه برق کشــور و ارتقا سطح 
هم افزایي بین آنها، بهبود نظام چرخه اطالعات پایایي 
و نحوه دسترسي و گسترش فرهنگ شفافیت اطالعاتي 
و ساماندهي و بروز رساني مدیریت دانش در اثرگذاران و 
بهبود مستمر دانش پایایي و مهارت اثرگذاران در منطقه 
اشاره کرد. خاطرنشان می گردد، شوراي پایایي شبکه 
برق کشور در ســال ۱۳۸۷ به منظور توسعه فرهنگ 
تامین و حفظ پایایی شــبکه برق کشــور و نیز تحقق 
عملکرد مطلوب و نظام مند مجموعه  نهادهای ذیربط 
و افزایش هماهنگي، یکپارچگي و نظم پذیري در حوزه 
هاي مرتبط، تشکیل گردید که اجرای مصوبات این شورا 
پس از ابالغ توسط معاون وزیر براي کلیه شرکت های 

برق الزم و ضروری است.

شــاهرود -  حســین بابامحمدی - هر ســه 
تکواندوکار شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 
شمال شرق در مسابقات هان مادانگ شهرستان شاهرود 
صاحب مدال شدند. مسئول امور ورزش این منطقه با 
اعالم این خبر گفت: مسابقات قهرمانی آزاد هان مادانگ 
شاهرود با درخشش نمایندگان باشگاه نفت همراه بود. 
محســن طاهری ادامه داد: در این مسابقات محمدرضا 
ربیعی مقام اول "نوپی آپ چگی رده ســنی ۱2 تا ۱۵ 
سال کمربند قرمز"، "ایلیا حاجب مقام اول دولیاچاگی 
رکوردی رده ســنی 9 تا ۱2 سال کمربند مشکی پوم 

دان یــک" و آروین دهقان "مقام ســوم دولیاچاگی 
رکوردی رده سنی 9 تا ۱2 سال کمربند قرمز" را بدست 
آوردند. وی با اشــاره به سرمایه گذاری باشگاه نفت بر 
روی تکوانــدوکاران این منطقه، تاکید کرد: رقابت های 
قهرمانی آزاد شهرســتانی هان مادانگ به منظور ارتقا، 
گســترش تکواندوی همگانی و نیز ســنجش و حفظ 
آمادگی قهرمانان این شهرستان در تمامی رده های سنی 
و در ســه بخش فرم گروهی، نماش شکستن اجسام و 
پومسه با حضور پیشکسوتان این ورزش در سالن کوثر 
شاهرود برگزار شــد. وی ضمن تقدیر از همکاران این 

منطقه آقایان نصــرا... حاجب، علی خدادادی و محمد 
حاجب که به ترتیب به عنوان ســرمربی، سرپرست و 
مربی تکواندوکاران باشگاه نفت نقش بسزایی در موفقیت 

این ورزشکاران داشتند؛ گفت: پیش از این نیز سه نفر 
از تکواندوکاران باشگاه نفت در مسابقات انتخابی استان 
سمنان شرکت نموده بودند که محمد عرب با کمربند 
قرمز در رده خردساالن از این باشگاه با کسب سهمیه به 
اردوی تیم منتخب استان سمنان دعوت شد. شایان ذکر 
است: مجید موالیی داور بین المللی فدراسیون تکواندو 
به عنوان ســر ناظر مســابقات انتخابی استان سمنان، 
حسینعلی نعیمی ســرمربی تیم ملی 2۰۱۴-2۰۱۵ 
جمهوری اسالمی ایران و اخالقی رییس هیئت تکواندو 

استان سمنان میهمانان ویژه این مسابقات بودند.

تبریز - ماهان فاح- رییس کل دادگســتری 
آذربایجان شــرقی ضمن تاکید بــر تقویت رویکرد 
فرهنگی در رفتارهای ترافیکی شهروندان تبریز گفت: 
بهره گیری از بروزترین امکانات ســخت افزاری بدون 
فرهنگســازی فاقد نتیجه الزم خواهد بود. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز به نقل از تارنمای اطالع رســانی 
شهرداری تبریز، حجت االسالم و المسلمین حکمت 
علی مظفــری در همایش ایمنی و کاهش ســوانح 
رانندگی افزود: کاهش بداخالقــی های اجتماعی و 

ترافیکی رابطه مستقیم با کاهش آسیب های اجتماعی 
ناشی ســوانح رانندگی دارد. وی اظهار داشت: گاهی 
یک تذکر مهربانانه می تواند تاثیر گذاری بیشــتری 
از اعمال قانون و برخورد های مســتقیم شهروندان با 
یکدیکر داشته باشد. رییس کل دادگستری آذربایجان 
شــرقی مقوله فرهنگ و تقویت بعد آموزشــی آن را 
محور اصلی ســخنرانی خود در این همایش قرار داد 
و متذکر شد: آسیب های اجتماعی با نهادینه کردن 
نقش فرهنگ در کالبد زندگی آحاد جامعه به حداقل 

خواهد رسید. مظفری اضافه کرد: تبریز را به حق شهر 
اولین ها نامگذاری کرده اند و همواره روحیه مطالبه 
گری از مسوالن در حوزه های مختلف باعث کاهش 
آسیب های اجتماعی و عدم وجود معتادان متهاجر در 
این شهر شده است. وی فرهنگ غنی شهروندان تبریز 
را محکم ترین حلقه زنجیره شهر ایده آل عنوان کرد 
و گفت: رشــد و توسعه فرهنگ ترافیکی با همکاری 
دستگاه های متولی مانند راهور، صدا و سیما و ارگان 

های مردم نهاد در کنار دادگستری میسر شده است.

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز- شــهردار 
بوشــهر ضمن تبریک روز کارگر به تمامی کارگران 
به خصوص کارگران زحمتکش شــهرداری بوشهر 
گفت:کار و کارگر در اســالم از جایگاه خاص و ویژه 
ای برخوردار است به گونه ای که انجام کار، مطلوب 
خداوند اســت و همچون عبادت و جهاد در راه خدا 
مقدس اســت. پیامبر اکرم)ص( مي فرماید: عبادت 
هفتاد پاره اســت و برتریــن آن، طلب روزي حالل 
اســت. شهردار بوشــهر ضمن تبریک روز کارگر به 
تمامــی کارگران به خصــوص کارگران زحمتکش 
شهرداری بوشهر گفت:کار و کارگر در اسالم از جایگاه 
خاص و ویژه ای برخوردار است به گونه ای که انجام 

کار، مطلوب خداوند است و همچون عبادت و جهاد 
در راه خدا مقدس است. پیامبر اکرم)ص( مي فرماید: 
عبادت هفتاد پاره اســت و برترین آن، طلب روزي 
حالل اســت.  غالمعلی میگلی نژاد با بیان اینکه  در 

فرهنگ غني اسالمي ما، سلوک الهي داراي دو بخش 
است: بخش مادي و بخش معنوي، بخش مادیش کار 
است و بخش معنویش نماز، افزود:از همین نکته می 
توان به اهمیت و ارزش کار در جامعه اسالمی پی برد.

در واقع از نظر اســالم کار فعالیتی است برای تامین 
معاش و کوششی برای استقالل کشور از وابستگی، 
به همین دلیل هم اسالم کار را جهاد در راه خدا می 
داند. وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اسالم که فرموده 
اند: "انســان هر گاه نیازهاي خود را تأمین کند آرام 
مي گیرد"، اظهار داشت: انسان با کسب درآمد از نظر 
روحي آرامش مي یابد. زیرا فرد نیازمند از نظر روحي 
در اضطراب و نگراني اســت و نمی تواند به آرامش 

خیال برسد و بنابراین هم به خود آسیب می رساند 
و هم اطرافیان او در عذاب خواهند بود.  شهردار بندر 
بوشهر با بیان اینکه کار و تالش فقر را از بین می برد 
تصریح کرد:کسب در آمد باعث مي شود فرد بتواند 
ضمن برآوردن نیازهای خود  به دیگران نیز کمک کند 
و از همین راه در بعد اجتماعی نیز مفید و موثر واقع 
شــده و باعث عزت نفس او خواهد شد.چنانچه امام 
باقر)ع( مي فرماید:  هر کس براي بي نیازي از مردم  و 
تالش براي رفاه  خانواده  و مهرباني و خیرخواهي به 
همســایه در طلب مال و امکانات زندگي بر آید روز 
قیامت در حالي که صورتش همچون بدر درخشان 

است خداوند را مالقات مي کند.

با حضور دکتر جان بابایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران :

کلینیک ویژه و اورژانس بیمارستان امام سجاد )ع( رامسر افتتاح شد

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسامی:
کاالهایی که به صورت قاچاق وارد بازار می شوند تعرفه گمرکی پرداخت نمی کنند

اولین جلسه شورای پایایی منطقه ای شبکه برق خوزستان در سال 96 برگزار شد 

3 مدال حاصل تالش تکواندوکاران منطقه شمال شرق در مسابقات هان مادانگ شاهرود

رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی:

افزایش سواد ترافیکی در کنار فرهنگسازی شهری ایده آل را برای شهروندان تبریز فراهم می کند

شهردار بندر بوشهر:

با تالش متعهدانه ی کارگران شهرداری،بوشهر در مسیر توسعه قرار گرفته است

اخبار

پیشرفت 80 درصدی مخزن 1000 متر 
مکعبی روستای یکه قوز شهرستان کاله

گرگان- خبرنگار فرصت امروز - مدیر امور آبفار شهرستان کالله 
از پیشرفت ۸۰ درصدی مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی روستای یکه قوز این 
شهرستان خبر داد.به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آب و فاضالب روستایی استان گلستان : کریم نارویی اعالم کرد  احداث 
این مخزن که آب شرب 9 روستای بخش مرکزی شهرستان کالله را از 
مجتمع آبرسانی زاو تامین می کند بیش از چهارصد میلیون تومان اعتبار 
دارد که این پروژه از محل اعتبارات ملی از برنامه های اقتصاد مقاومتی 
وزارت نیرو در طرح های استانی می باشد.که تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشــته است.وی اظهار داشت با اتمام این عملیات روستاهای 
یکه قوز علیا ، یکه قوز ســفلی ، خواجه حسن ، کاظم خوجه ، گونیلی 
، صالح آباد ، اجن ســنگرلی ، اجن بلوک و چهار مازو با 2۳۰۴ خانوار 
و جمعیتی بالغ بر 9۰2۴ نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره 

مند می گردند.

بازدید اعضای کمیته حمایت قضایی 
از سرمایه گذاری گلستان از شهرک 

صنعتی بندرترکمن
گرگان- خبرنگار فرصت امروز - اعضای کمیته حمایت قضایی از 
سرمایه گذاری استان گلستان با حضور در شهرک صنعتی بندرترکمن 
از ســه واحد تولیدی در زمینه های بسته بندی میگو و ماهی و واحد 
مکانیــزه مواد معدنی بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی شــرکت 
شهرک های صنعتی استان گلستان، رییس کل دادگستری گلستان 
در این بازدید گفت:  دادگستری استان امسال نیز مانند سال گذشته در 
قالب کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان، مشکالت حقوقی 
و قضایی سرمایه گذاران را بررسی و برای رفع آن تالش می کند.هادی 
هاشمیان اظهار داشت: بخشــی از مشکالت سرمایه گذاران در استان، 
بروکراســی اداری و قوانین دست و پاگیر است که به منظور حمایت از 
سرمایه گذاران باید مرتفع شود.به گفته وی از ظرفیت کمیته حمایت 
قضایی از سرمایه گذاری که دستگاه های ذیربط هم در آن عضو هستند 
برای رفع موانع پیش روی ســرمایه گذاری در استان  استفاده خواهیم 
کرد.هاشمیان گفت : امسال نیز تالش می کنیم امنیت سرمایه گذاری 
و حمایت از تولیدکنندگان داخلی را که مهم ترین رکن در اســتقالل 
اقتصادی و قطع وابستگی به بیگانگان است، محقق کنیم.اعضای کمیته 
حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان گلستان از ز کارخانه مکانیزه 
مواد معدنی، سردخانه و بستده بندی میگو و ماهی  در شهرک صنعتی 

پنج پیکر شهرستان ترکمن بازدید کرد.

بنیاد مسکن انقاب اسامی آذربایجان غربی: 
هرکه می خواهد با آمریکا مبارزه ی اساسی 

بکند، باید به این مردم خدمت کند
ارومیه- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش 
خبرنگار فرصت امروز : مهندس محمود بدلی- 
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان 
غربی ضمن دیدار با خانواده معظم شهید منصور 
بدری رازیان در شــهر محمدیار که کارمند این 

بنیاد نیز بوده، در جریان مشــکالت اعضای خانواده های معظم شهدا 
قرارگرفتن. وی، ضمن تجلیل وتقدیر ازخانواده های معظم شــهداء با 
بیان این فرمایش از ســوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: امنیت 
و ســرافرازی ایران اسالمی در سایه رشــادتها  و جانفشانیهای شهداء 
ایثارگران وصبوری بی نظیر خانواده های ایشــان بوده وهست. وی با 
بیان اینکه شــهیدان با اهداء خون خود، گذشتن از جوانی، پدر، مادر، 
برادر، خواهر و زن  و فرزند، عاشقانه در راه اسالم و ایران اسالمی رشادتها 
و پایمردی نشــان دادند تا متجاوزان چشم طمع به این کشوراسالمی 
را حتــی در خیال خود نپرورانند. در این دیدار خانواده معظم شــهید 
مشکالت، پیشنهادات و خاطراتی از شهید گرانقدر بیان نمودند نتیجه ای 
که از وضعیت زندگی خانواده های معزز ایثارگران داشتیم  برای ما آشکار 
ومسلم نمود،  خانواده های  معظم شهداء هیچ انتظار و چشم داشتی از 
مردم و دولت نداشته وندارند و بسیاری از آنان تابحال به بنیاد شهید یا 
سازمانهای دیگر مراجعه ننمودند و خم به ابرو نیاوردند وآنان عقیده راسخ 

دارند که با خدا معامله کردند..

توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس 
انجام شد :

توزیع 2000نسخه بروشور ویژه انتخابات 
در سطح شهر قدس

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز - سازمان فرهنگی ورزشی 
شهرداری قدس در آستانه انتخابات29اردیبهشت 2۰۰۰نسخه بروشور 
در ســطح شهر توزیع کرد. به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی و 
شــهرداری قدس، با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا در 29اردیبهشت ماه 
سالجاری ،سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس گزیده ای از بیانات 
مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص اهمیت انتخابات در کشور 
و ضرورت حضور آحاد مختلف مردم در پای صندوق های رای را در قالب 
بروشور تهیه و به تعداد2۰۰۰نسخه در سطح مراکز فرهنگی و آموزشی 
و ادارات شهرستان توزیع کرد. اهمیت انتخابات در کشور،وظیفه مردم 
در انتخابات،اصول رقابت،بایدها و نبایدها،بهترین کیست،تاکتیک های 
دشمن در انتخابات ،ویژگی های کاندید اصلح و شنبه ی پس از انتخابات 

مهمترین موضوعات مطرح شده در این بروشوراست.

مدیر امور آب و فاضاب روستایی شهرستان رودان:
17 میلیارد و 900 میلیون تومان از بدو 

حضور دولت تدبیر و امید در شهرستان 
رودان صرف آبرسانی روستایی شده است 
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - مدیر امور آب و فاضالب 
روستایی شهرســتان رودان عنوان کرد: از اغاز دولت تدبیر و امید و 
توجه ویژه این دولت به بخش روستایی ۱۷ میلیارد و 9۰۰ میلیون 
تومان تنها در این شهرســتان به آبرسانی روستایی اختصاص داده 
شده است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی 
هرمزگان، منوچهر خوشــدل در خصوص دیگر پروژه های در حال 
اجرای این شهرســتان گفت: توسعه و بازسازی ۷۰ کیلومتر شبکه 
توزیــع با هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد تومان که در هفته دولت به 
بهره برداری میرســد. وی در ادامه افزود: آبرسانی به روستای پشته 
گیش با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان با احداث و حفر یک حلقه 
چاه، اجرای خط انتقال و شبکه توزیع همچنین اجرای فاز ۳ مجتمع 
خیــر آباد با حفر و تجهیز یک حلقه چــاه و اجرای خط انتقال به 
طول 2 کیلومتر با هزینه ای بالغ بر 9۰۰ میلیون تومان.این مسئول 
اضافه کرد: اصالح و بازسازی۴ کیلومتر شبکه آبشرب روستای پشته 
خیر آباد یا هزینه ای بالغ بر یک میلیارد تومان و اصالح و بازسازی 
۴۰ کیلومتر خطوط انتقال روستاهای آبنما، پشته بنان، سرچوئیه، 
خراجی، ده گل کن، اسالم آباد، سکل، رهدار، سید سلطان محمد و 
شهرک رهدار با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان. مدیر امور آب و 
فاضالب روستایی شهرستان رودان درباره پروژه روستای کریداز نیز 
بیان کرد: این پروژه با اجرای خط انتقال و شــبکه توزیع به طول ۴ 
کیلومتر و هزینه ای بالغ بر 2۰۰ میلیون تومان در حال اجرا می باشد.

اخبار

شهردار منطقه ۵ تبریز خبر داد؛
آغاز آبگیری و پمپاژ آب از مرکز سپتیک 

رشدیه به 300 هکتار پارک جنگلی
تبریز - ماهان فاح- شــهردار منطقه ۵ 
تبریز گفت: با آغاز آبگیری مرکز سپتیک رشدیه 
و راه اندازی سیســتم پمپاژ، آبیاری پارکهای 
جنگلــی رشــدیه و الهیه با ایــن روش انجام 
خواهد شــد.  به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
مهندس یعقوب هوشیار افزود: به منظور تامین آب خام فضاهای سبز 
و اطمینان از توسعه فضای سبز شرق تبریز در دراز مدت این منطقه 
اقدام به احداث مخزن های ســپتیک آب نموده است. وی در ادامه با 
بیان اینکه این منطقه برای تامین آب خام فضای سبز شرق تبریز ۱۰۰ 
میلیارد ریال در سه سال اخیر هزینه و سرمایه گذاری کرده افزود: با 
آبگیری مرکز سپتیک رشــدیه ۳۰۰ هکتار از فضای سبز تپه های 
رشدیه و الهیه آبیاری می شود. شهردار منطقه پنج در ادامه با اشاره به 
مشخصات این پروژه گفت: مرکز سپتیک رشدیه با ۱۵۰۰ مترمکعب 

ظرفیت و 2۰ میلیارد ریال اعتبار احداث شده است.

بهره مندی 126000 نفر از شهروندان 
الهیجان از طرح بهداشتی فاضاب

رشت- زینب قلیپور- مدیرعامل شرکت 
آب و فاضــالب گیالن در نشســت عمومی با 
شهروندان الهیجان و مسئولین ادارات شهرستان 
با تشــریح روند اجرای پروژه جمع آوری و دفع 
بهداشــتی فاضالب جمعیت برخوردار از اجرای 
این طرح را ۱2۶۰۰۰ نفر اعالم کرد. ســید محســن حسینی رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره به ضرورت دفع بهداشتی 
فاضالب اظهار داشت: توجه دولت به شهرهای شمالی برای دریافت وام 
از بانک ســرمایه گذاری زیر ســاخت آسیا به جهت آسیب پذیر بودن 
محیط زیســت در این شهرهاست و نسبت به اجرای طرح فاضالب در 
شهرهای گیالن باید حســاس تر بود. مدیرعامل آبفای گیالن با اعالم 
جمعیت برخوردار الهیجان از این طرح خاطرنشان کرد: علیرغم احداث 
تصفیه خانه و اجرای شبکه فاضالب به طول ۵۷ کیلومتر از منابع دولتی 
در این شهرســتان، طرح به اتمام نرسید و با اجرای ۸۰ کیلومتر طرح 
جمع آوری فاضالب بهداشتی و بهره برداری از آن ۱2۶۰۰۰ نفر تحت 
پوشش خواهند بود. مهندس حســین با بیان اینکه وزارت نیرو اولین 
وزارتخانه برای دریافت وام از بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیاست 
یادآور شد: برای دریافت وام جهت اجرای پروژه در ۵ شهر گیالن دو کار 
اساســی باید صورت پذیرد. وی امضاء پروتکل و تفاهم نامه بین ادارات 
جهت تعهد همکاری و دیگری نشست با مردم را از امور اساسی برشمرد 
و گفت: مردم باید بدانند طی ۴ سال چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و ضمن 
آشــنایی با آسیب های زمان اجرا، از مزایای بهره برداری این پروژه نیز 
مطلع گردند. سپس دکتر نیکفر نماینده مردم شهرستان الهیجان در 
مجلس شورای اسالمی از فرصتی که به الهیجان برای اجرای این پروژه 
داده شد بعنوان توفیق یاد کرد و گفت: در زمان اجرا باید نامالیمات را 
تحمل نمود و مانع ایجاد پروژه نشد چرا که دیگر چنین فرصتی ایجاد 
نمی گردد. وی با تأکید بر اینکه مردم باید همکاری الزم را داشته باشند 
خواستار پیگیری مجدانه مسئولین جهت تسریع در اجرای این پروژه شد 
و گفت: اجرای پروژه باید هدف اصلی باشد و دقت شود طرح دستخوش 
سالیق شخصی افراد نگردد. در ادامه احمدی فرماندار الهیجان نیز ضمن 
قدردانی از اقدامات دولت برای رفع مشکالت این حوزه تصریح کرد: ارائه 
گزارش از نحوه اجرای عملیات برای آگاهی ذینفعان از ضروریات است و 
باتوجه به گستردگی عملیات حفاری مردم باید نهایت همکاری را جهت 
دریافت یک خدمت شایسته و مطلوب داشته باشند. فرماندار الهیجان 
همچنین یادآور شد: الهیجان یک شهر استراتژیک برای کشور جهت 
اجرای این طرح اســت و حفظ محیط زیست در راستای سیاستهای 
کلی نظام جمهوری اسالمی ایران همت جمعی را می طلبد. در پایان 
مسئولین آبفای گیالن با حضور در پنل، پاسخگوی سئواالت شهروندان 
الهیجان درخصوص چگونگــی اجرای پروژه، نحوه دریافت اعتبارات و 

تضمین اجرا و بهره برداری در مدت زمان تعیین شده بودند. 

با حضور طاب اهل سنت هرمزگان؛
مسابقات کشوری قران کریم در شیراز 

برگزار شد
بندرعبــاس- خبرنگار فرصت امروز - معــاون فرهنگی دفتر 
نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت هرمزگان گفت: مسابقات کشوری 
قران کریم با حضور طالب اهل سنت هرمزگان به میزبانی استان فارس 
در شــیراز برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه 
در امور اهل سنت هرمزگان، حجت االسالم والمسلمین اصغر کهورزاده 
معاون فرهنگی این دفتر اظهار کرد: 2۰ نفر از طالب مدارس علوم دینی 
اهل سنت اســتان هرمزگان به مسابقات کشوری قرآن کریم به استان 
فارس اعزام شدند. وی با بیان اینکه مسابقات کشوری از تاریخ ۱2 تا ۱۴ 
اردیبهشت ماه در شیراز برگزار می شود تصریح کرد: شرکت کنندگان در 
رشته های قرائت، ترتیل، تحقیق، مفاهیم، حفظ ۱۰ جز، حفظ ۱۵ جز، 
حفظ 2۰ جز و حفظ کل با هم به رقابت خواهند پرداخت. حجت االسالم 
کهوری با اشــاره به طالب اعزام شده هرمزگانی به مسابقات کشوری 
خاطرنشان کرد: این 2۰ نفر برگزیدگان مسابقات استانی بهمن ماه در 
بندرعباس بودند. وی با اشاره به تاثیر قران در تقویت وحدت و تعمیق 
باورهای اسالمی و معنوی گفت: قرآن یکی از بزرگترین اشتراکات میان 
شیعه و اهل سنت است که همواره آیات روحبخشش همگان را به حفظ 

وحدت و پرهیز از دودستگی فرمان داده است.

رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در مازندران:
مدیریت مصرف انرژی از درون 
خانواده ها فرهنگ سازی شود

ساری - دهقان - رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در 
مازندران، در هفتاد و پنجمین جلسه شورا با بیان اینکه در  درآستانه فرا 
رسیدن فصل گرم سال قرار داریم گفت:  ضرورت دارد بحث مدیریت 
مصرف آب و برق در فصول گرم سال جدی گرفته شود بنابراین ترویج 
فرهنگ اصالح الگوی مصرف انرژی، باید از درون خانواده ها آغاز شود. 
مهندس ذاکری، در این جلسه از تالش یک ساله همکاران صنعت آب  
وبرق در ارائه بهترین خدمات به مردم استان قدردانی کرد و با اشاره به 
برگزاری انتخابات ریاست جهموری و شوراهای اسالمی شهر و روستا 
افزود : تمام همت خود را برای حضور حداکثری مردم و همکاران در 
پای صندوقهای رای بکار می گیریم مهندس شهابی مدیرعامل توزیع 
برق اســتان مازندران نیز در سخنانی، به خالصه ای از دستاوردهای 
این شــرکت در سال گذشته اشاره کرد و گفت : تلفات برق بین ۶ تا 
۴۰ درصد در سطح استان بوده که با تالش همکاران  این شرکت به 
22 درصد کاهش یافت. مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان 
نیز درخصوص برگزاری کنفرانس تحقیق در عملیات با موضوع بهینه 
سازی مصرف انرژی ، ارســال مقاالت و برپایی نمایشگاه با مدیریت 
دانشــگاه مازندران در اردیبهشــت ماه جاری توضیحاتی ارائه نمود . 
مهندس افضلی در ادامه به راه اندازی مجموعه سالمت در سطح کشور 
اشاره و تصریح کرد:  اولین دوره آموزشی مولفه های موثر بر سالمت 
کارکنان در تهران برگزار شد که براساس ارزیابی  انجام شده در ۶ محور 
شرکت برق منطقه ای مازندران به نمایندگی صنعت آب و برق استان 

مقام برتر را کسب نمود . 
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ساری – دهقان - دکتر قاسم جان 
بابایی، رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
مازندران ودکتر شریعت نژاد نماینده مردم 
رامسر و تنکابن مجلس شورای اسالمی از 
بیمارستان امام ســجاد)ع( رامسر بازدید 
و کلینیک ویژه و اورژانس بیمارستان را 
افتتاح کردند. به گزارش خبرنگار مازندران 
دکتر قاســم جان بابایی، رئیس دانشگاه 
علوم پزشــکی مازندران ودکتر شریعت 
نژاد نماینده  مردم رامسر و تنکابن مجلس 
شورای اسالمی از بیمارستان امام سجاد)ع( 
رامســر بازدید و کلینیک ویژه و اورژانس 
افتتــاح کردند.اورژانس  را  بیمارســتان 
بیمارستان امام سجاد )ع( رامسردر۵۰۰ 
مترمربع فضای فیزیکــی احداث و برای 
ساخت ســاختمان بالغ بر۸۰۰ میلیون 
تومان و تجهیــز آن ۶۵۰میلیون تومان 
هزینه شده است. کلینیک درمانی ویژه 
رامسر نیز در مساحت ۷۵۰متر مربع و با 

هزینه ای بالغ بر ۳میلیارد تومان احداث 
شــده اســت. دکتر جان بابایی رییس 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حاشیه 
بازدید و افتتاح این مراکز اظهار داشــت : 
در طول ســه سال گذشــته بالغ بر ۳۰ 
میلیارد  ریال براي تجهیزات بیمارستاني 
شــامل الپاراسکوپ،دســتگاه ســنگ 
شــکن، رادیولوژي دیجیتال،۴دســتگاه 

پي  ســکو و ند ا ئو ید و ، لیز یا د همو
وکولونوسکوپي،دستگاه بي خطرساززباله 
هاي عفوني،میکروسکوپ جراحي چشم 
وفیکوبراي عمل لنــز، خریدونصب یک 
دســتگاه رادیولوژي پرتابل جدیدوتخت 

وبرانکاردجدیدهزینه شده است. 
رییــس دانشــگاه اضافــه کرد:بهبود 
اســتانداردهای فیزیکی یکــی دیگر از 

اقدامــات صــورت گرفته درمدت ســه 
سال گذشته بوده است که همه طبقات 
ســاختمان اصلی بیمارســتان و سایر 
بخش ها بازســازي وبالغ بر۳۵ میلیارد 
ریال هزینه شــده اســت.وی با اشــاره 
به اینکه ســاخت ســاختمان اورژانس 
جدیدوتجهیز ان با امکانات جدیدونوین 
دردوطبقه  مســاحت۴۱۷مترمربع  بــه 
باهمــکاری خیرین در این بیمارســتان 
انجام شــده افزود: افزایش هشت تخت 
به بخش اعصــاب و روان،افزایش ۴تخت 
بــه بخــش دیالیزبــه همراه دســتگاه 
هاي مرتبــط ودســتگاه همودیالیز، راه 
داروخانه شــبانه روزي)۱۳آبان( اندازي 
دراورژانس بیمارســتان، افزایش دوتخت

ICU)از۸تخــت بــه ۱۰تخت(همــراه 
باتجهیــزات مــورد نیاز، مقیــم کردن 
متخصصین دررشــته های اصلی برای 
ارائه خدمات ســریع،جذب متخصصین 

طب اورژانس برای ارائه خدمات تخصصي 
اورژانسي، رایگان کردن زایمان طبیعي از 
دیگر اقدامات درماني در سه سال گذشته 
مي باشد.دکتر جان بابایی از خریددستگاه 
سی تی اسکن جدید به مبلغ دو میلیارد 
و هفتصد میلیون تومان که موافقت نهایي 
آن صــورت گرفته  خبــر داد و گفت :به 
زودي براي جا نمایي ونقشه هاي اجرایي 
ان؛اقدام خواهدشــد. در ادامه این مراسم  
دکتر قاســم جان بابایی  و دکترشریعت 
نژاد نماینده مجلس شــورای اسالمی از 
مرکز جامع سالمت شیرود بازدید کردند. 
ایــن مرکز در زمینی به مســاحت ۷۵۰ 
متر مربع در روســتای شیرود  راه اندازی 
شده است که برای احداث آن بالغ بر یک 
میلیارد تومان هزینه شــده است.در این 
مرکز خدمات پزشکی و دندانپزشکی ارائه 
می شــود و یک پزشک به صورت شبانه 

روزی مستقر است.

تبریز – فــاح- نماینده مردم تبریز، اســکو و 
آذرشهر در مجلس شورای اسالمی گفت: تولید کننده 
داخلی با پرداخت هزینه های سرسام آور توان رقابت با 
کاالی قاچاقی که بدون هزینه وارد کشور شده است، 
را نــدارد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر احمد 
علیرضابیگی با اشاره به نقش کنسرسیوم های صادراتی 
و کمپین های حمایتی از تولید ملی خاطرنشان کرد: 
آذربایجان شرقی اســتانی صادرات محور است و اگر 
کاالیی وارد می کند، ماشــین آالت تولیدی اســت. 
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه آنچه که تولید می کنیم، باید در 
بازار خریدار داشته باشد، افزود: خریدار زمانی  پیدا می 
شود که احساس کند کاالی ساخت داخل نسبت به 
مشــابه خارجی آن دارای قیمتی ارزان تر و با دوام تر 
است. وی تصریح کرد: مشتری می تواند حق انتخاب 

داشته باشد و برای انتخاب مشتری دو فاکتور قیمت 
و کیفیت تعیین کننده است و طبیعی است که این 
برعهده دولت اســت که باید ترتیبی را اتخاذ کند که 
قیمت تمام شده محصوالت داخلی نسبت به مشابه 
خارجی آن  ارزان تر باشد. عضو کمیسیون شوراها و 
امور داخلی کشور در مجلس شوای اسالمی در ادامه 
خاطرنشان کرد: از آنجاکه تولیدکننده باید 2۸ درصد 
بهره بانکی، ۶ درصد جریمه دیرکرد، 9 درصد مالیات 
برارزش افزوده، پول آب، برق، گاز، بیمه و حقوق کارگر 
را بپردازد، نمی تواند ســود حداقلی داشته باشد در 
حالی که ســود او  باید ۵۰ درصد باشــد. وی با بیان 
اینکه در حال حاضر هیچ تولیدی نمی تواند ۵۰ درصد 
حاشیه سود برای خود ایجاد کند، افزود: کاالی خارجی 
که وارد کشور می شود هیچ هزینه ای پرداخت نمی 
کند و آن دسته از کاالهایی که به صورت قاچاق وارد 

بازار می شوند تعرفه گمرکی نیز پرداخت نمی کنند از 
این رو تولید داخلی ما با هزینه های سرسام آور توان 
رقابت با آن ها را ندارد. علیرضابیگی با تاکید براینکه 
دولت باید اقداماتی انجام دهد تا قیمت تمام شــده 
کاالی تولیدی کاهش پیدا کند که اگر این اتفاق رخ 
دهد، کاالی تولید شده ایرانی در بازار به فروش خواهد 
رفت به طوری که همه این موارد متوجه دولت است 
که باید با اعمال سیاست های پولی و مالی تولید داخل 

را سودمند کند. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: تا زمانی که تولید 
برای تولیدکننده داخلی سودمند نباشد تولیدکننده 
انگیزه ای برای تولید نخواهد داشــت و کمپین های 
اقتصادی، احســاس مسئولیت تولیدکنندگان را می 
رساند و نوعی آگاهی بخشی است که همه احساس 
کنند اگر فرزندان آنها بخواهند شاغل شوند لزوما باید 
از تولید داخلی حمایت کرد. وی در ادامه خاطرنشان 
کرد: کمپین های حمایتی از تولید داخلی نظیر آنچه 
در آستانه سال جدید در "بازار کفش تبریز" انجام شد 
حس همکاری و خودجوش مردمی است که  پایداری 
آن به این است که تولید داخلی حتما سودمند باشد و 
اگر اینگونه نباشد تولیدکننده کارگران خود را اخراج و 
کارخانه را تعطیل می کند و در عمل حمایتی از تولید 

صورت نمی گیرد.

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - اولین جلســه 
شــورای پایایی منطقه ای شــبکه برق خوزستان در 
ســال 9۶  با حضور محمود دشت بزرگ رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان و 
رئیس شورا،  عبدالصاحب ارجمند مدیرکل دفتر نظارت 
بر شــبکه انتقال و توزیع وزارت نیرو  و ســایر اعضا به 
میزبانی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویر احمد 
در شهر یاسوج  برگزار شد. موضوعات مدیریت بحران، 
آمادگی پیک سال 9۶ ، استمرار شستشوی تجهیزات 
شبکه انتقال و توزیع، اجرای پوشش RTV زنجیرمقره، 
لزوم توســعه و بهینه سازی شــبکه، ضرورت تعویض 
ترانس های قدیمیو فرســوده شبکه و لزوم بازنگری در 
استانداردهای عایقی شبکه مهمترین مباحثی بود که در 
این جلسه محمود دشت بزرگ  به آنها اشاره کرد. وی 
همچنین به اهمیت برگزاری منظم و مستمر جلسات 
شورا و حضور فعال اعضا تاکید و بر نقش و جایگاه شورا 
در هماهنگی بین شرکت ها به ویژه در مواقع بحران نیز 
پرداخت. دشت بزرگ در ادامه افزود: حوادث و خاموشی 

های بهمن ماه سال 9۵  که به علت گرد وخاک رخ داد، 
تبدیل این تهدید به فرصت به ویژه استفاده صحیح از 
مصوبه هیئت دولت در خصوص توسعه و پایداری شبکه 
برق استان خوزستان را ضروری کرد. وی تصریح کرد: 
در بحران گرد و غبار بهمن ماه ســال گذشته عملکرد 
صحیح سیســتم های حفاظتی در جداسازی قسمت 
های آلوده شــبکه و جلوگیری از گسترش آن به سایر 
نقاط، موجب شد تا صدمات کمتری به تجهیزات شبکه 
وارد گردد. در ادامه این جلســه، عبدالصاحب ارجمند 
مدیرکل دفتر نظارت بر شبکه انتقال و توزیع وزارت نیرو  
با اشاره به ساختار ســازمانی صنعت برق و لزوم توجه 

به نگهداری به موقع و صحیح شــبکه به شاخص تاب 
آوری شبکه در بخش فنی و نیروی انسانی در مواجهه 
با حوادث اشاره کرد.  وی اضافه کرد:» شوراهاي پایایي 
منطقه اي« به عنوان بازوي اجرایي و مشورتِي » شوراي 
پایایي شــبکه برق کشــور« در مناطق مختلف، نقش 
مهمي در اجراي هر چه بهتر وظایف و مسئولیت هاي 
این شــورا برعهده دارند که رسالت این شورا، دستیابي 
به سطح قابل قبول پایایي در حوزه عملکرد این شرکت 
در استان های خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد است.  
سپس ســایر  اعضای حاضر درجلسه به بیان گزارش 
های خود در خصوص مشــکالت ناشی از گرد و خاک 
در عملکرد و تمهیدات اتخاذ شده برای آمادگی تابستان 
ساِل جاری پرداختند . شایان ذکر است، از جمله وظایف 
و ماموریت های شوراهای پایایی منطقه ای می توان به 
همکاري با شوراي پایایي شبکه برق کشور در راستاي 
انجام ماموریت هاي این شــورا، نظارت بر ُحسن اجراي 
اسناد پایایي، ارایه پیشنهاد جهت تهیه و تصویب اسناد 
پایایي در شوراي پایایي شبکه برق کشور به منظور اجرا 

در سطح کشور یا منطقه، ارایه گزارش از حوادث عمده 
شــبکه برق منطقه و راهکارهاي کاهش احتمال بروز 
حوادث مشابه، توسعه ، تکمیل و بهبود مستمر اسناد 
پایایي و افزایش تبعیت از آنها در جهت ایجاد فرهنگ 
مسوولیت پذیري، انضباط فني و سازماني، بهبود تعامالت 
اثرگذاران بر پایایي شــبکه برق کشــور و ارتقا سطح 
هم افزایي بین آنها، بهبود نظام چرخه اطالعات پایایي 
و نحوه دسترسي و گسترش فرهنگ شفافیت اطالعاتي 
و ساماندهي و بروز رساني مدیریت دانش در اثرگذاران و 
بهبود مستمر دانش پایایي و مهارت اثرگذاران در منطقه 
اشاره کرد. خاطرنشان می گردد، شوراي پایایي شبکه 
برق کشور در ســال ۱۳۸۷ به منظور توسعه فرهنگ 
تامین و حفظ پایایی شــبکه برق کشــور و نیز تحقق 
عملکرد مطلوب و نظام مند مجموعه  نهادهای ذیربط 
و افزایش هماهنگي، یکپارچگي و نظم پذیري در حوزه 
هاي مرتبط، تشکیل گردید که اجرای مصوبات این شورا 
پس از ابالغ توسط معاون وزیر براي کلیه شرکت های 

برق الزم و ضروری است.

شــاهرود -  حســین بابامحمدی - هر ســه 
تکواندوکار شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 
شمال شرق در مسابقات هان مادانگ شهرستان شاهرود 
صاحب مدال شدند. مسئول امور ورزش این منطقه با 
اعالم این خبر گفت: مسابقات قهرمانی آزاد هان مادانگ 
شاهرود با درخشش نمایندگان باشگاه نفت همراه بود. 
محســن طاهری ادامه داد: در این مسابقات محمدرضا 
ربیعی مقام اول "نوپی آپ چگی رده ســنی ۱2 تا ۱۵ 
سال کمربند قرمز"، "ایلیا حاجب مقام اول دولیاچاگی 
رکوردی رده ســنی 9 تا ۱2 سال کمربند مشکی پوم 

دان یــک" و آروین دهقان "مقام ســوم دولیاچاگی 
رکوردی رده سنی 9 تا ۱2 سال کمربند قرمز" را بدست 
آوردند. وی با اشــاره به سرمایه گذاری باشگاه نفت بر 
روی تکوانــدوکاران این منطقه، تاکید کرد: رقابت های 
قهرمانی آزاد شهرســتانی هان مادانگ به منظور ارتقا، 
گســترش تکواندوی همگانی و نیز ســنجش و حفظ 
آمادگی قهرمانان این شهرستان در تمامی رده های سنی 
و در ســه بخش فرم گروهی، نماش شکستن اجسام و 
پومسه با حضور پیشکسوتان این ورزش در سالن کوثر 
شاهرود برگزار شــد. وی ضمن تقدیر از همکاران این 

منطقه آقایان نصــرا... حاجب، علی خدادادی و محمد 
حاجب که به ترتیب به عنوان ســرمربی، سرپرست و 
مربی تکواندوکاران باشگاه نفت نقش بسزایی در موفقیت 

این ورزشکاران داشتند؛ گفت: پیش از این نیز سه نفر 
از تکواندوکاران باشگاه نفت در مسابقات انتخابی استان 
سمنان شرکت نموده بودند که محمد عرب با کمربند 
قرمز در رده خردساالن از این باشگاه با کسب سهمیه به 
اردوی تیم منتخب استان سمنان دعوت شد. شایان ذکر 
است: مجید موالیی داور بین المللی فدراسیون تکواندو 
به عنوان ســر ناظر مســابقات انتخابی استان سمنان، 
حسینعلی نعیمی ســرمربی تیم ملی 2۰۱۴-2۰۱۵ 
جمهوری اسالمی ایران و اخالقی رییس هیئت تکواندو 

استان سمنان میهمانان ویژه این مسابقات بودند.

تبریز - ماهان فاح- رییس کل دادگســتری 
آذربایجان شــرقی ضمن تاکید بــر تقویت رویکرد 
فرهنگی در رفتارهای ترافیکی شهروندان تبریز گفت: 
بهره گیری از بروزترین امکانات ســخت افزاری بدون 
فرهنگســازی فاقد نتیجه الزم خواهد بود. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز به نقل از تارنمای اطالع رســانی 
شهرداری تبریز، حجت االسالم و المسلمین حکمت 
علی مظفــری در همایش ایمنی و کاهش ســوانح 
رانندگی افزود: کاهش بداخالقــی های اجتماعی و 

ترافیکی رابطه مستقیم با کاهش آسیب های اجتماعی 
ناشی ســوانح رانندگی دارد. وی اظهار داشت: گاهی 
یک تذکر مهربانانه می تواند تاثیر گذاری بیشــتری 
از اعمال قانون و برخورد های مســتقیم شهروندان با 
یکدیکر داشته باشد. رییس کل دادگستری آذربایجان 
شــرقی مقوله فرهنگ و تقویت بعد آموزشــی آن را 
محور اصلی ســخنرانی خود در این همایش قرار داد 
و متذکر شد: آسیب های اجتماعی با نهادینه کردن 
نقش فرهنگ در کالبد زندگی آحاد جامعه به حداقل 

خواهد رسید. مظفری اضافه کرد: تبریز را به حق شهر 
اولین ها نامگذاری کرده اند و همواره روحیه مطالبه 
گری از مسوالن در حوزه های مختلف باعث کاهش 
آسیب های اجتماعی و عدم وجود معتادان متهاجر در 
این شهر شده است. وی فرهنگ غنی شهروندان تبریز 
را محکم ترین حلقه زنجیره شهر ایده آل عنوان کرد 
و گفت: رشــد و توسعه فرهنگ ترافیکی با همکاری 
دستگاه های متولی مانند راهور، صدا و سیما و ارگان 

های مردم نهاد در کنار دادگستری میسر شده است.

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز- شــهردار 
بوشــهر ضمن تبریک روز کارگر به تمامی کارگران 
به خصوص کارگران زحمتکش شــهرداری بوشهر 
گفت:کار و کارگر در اســالم از جایگاه خاص و ویژه 
ای برخوردار است به گونه ای که انجام کار، مطلوب 
خداوند اســت و همچون عبادت و جهاد در راه خدا 
مقدس اســت. پیامبر اکرم)ص( مي فرماید: عبادت 
هفتاد پاره اســت و برتریــن آن، طلب روزي حالل 
اســت. شهردار بوشــهر ضمن تبریک روز کارگر به 
تمامــی کارگران به خصــوص کارگران زحمتکش 
شهرداری بوشهر گفت:کار و کارگر در اسالم از جایگاه 
خاص و ویژه ای برخوردار است به گونه ای که انجام 

کار، مطلوب خداوند است و همچون عبادت و جهاد 
در راه خدا مقدس است. پیامبر اکرم)ص( مي فرماید: 
عبادت هفتاد پاره اســت و برترین آن، طلب روزي 
حالل اســت.  غالمعلی میگلی نژاد با بیان اینکه  در 

فرهنگ غني اسالمي ما، سلوک الهي داراي دو بخش 
است: بخش مادي و بخش معنوي، بخش مادیش کار 
است و بخش معنویش نماز، افزود:از همین نکته می 
توان به اهمیت و ارزش کار در جامعه اسالمی پی برد.

در واقع از نظر اســالم کار فعالیتی است برای تامین 
معاش و کوششی برای استقالل کشور از وابستگی، 
به همین دلیل هم اسالم کار را جهاد در راه خدا می 
داند. وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اسالم که فرموده 
اند: "انســان هر گاه نیازهاي خود را تأمین کند آرام 
مي گیرد"، اظهار داشت: انسان با کسب درآمد از نظر 
روحي آرامش مي یابد. زیرا فرد نیازمند از نظر روحي 
در اضطراب و نگراني اســت و نمی تواند به آرامش 

خیال برسد و بنابراین هم به خود آسیب می رساند 
و هم اطرافیان او در عذاب خواهند بود.  شهردار بندر 
بوشهر با بیان اینکه کار و تالش فقر را از بین می برد 
تصریح کرد:کسب در آمد باعث مي شود فرد بتواند 
ضمن برآوردن نیازهای خود  به دیگران نیز کمک کند 
و از همین راه در بعد اجتماعی نیز مفید و موثر واقع 
شــده و باعث عزت نفس او خواهد شد.چنانچه امام 
باقر)ع( مي فرماید:  هر کس براي بي نیازي از مردم  و 
تالش براي رفاه  خانواده  و مهرباني و خیرخواهي به 
همســایه در طلب مال و امکانات زندگي بر آید روز 
قیامت در حالي که صورتش همچون بدر درخشان 

است خداوند را مالقات مي کند.

با حضور دکتر جان بابایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران :

کلینیک ویژه و اورژانس بیمارستان امام سجاد )ع( رامسر افتتاح شد

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسامی:
کاالهایی که به صورت قاچاق وارد بازار می شوند تعرفه گمرکی پرداخت نمی کنند

اولین جلسه شورای پایایی منطقه ای شبکه برق خوزستان در سال 96 برگزار شد 

3 مدال حاصل تالش تکواندوکاران منطقه شمال شرق در مسابقات هان مادانگ شاهرود

رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی:

افزایش سواد ترافیکی در کنار فرهنگسازی شهری ایده آل را برای شهروندان تبریز فراهم می کند

شهردار بندر بوشهر:

با تالش متعهدانه ی کارگران شهرداری،بوشهر در مسیر توسعه قرار گرفته است

اخبار

پیشرفت 80 درصدی مخزن 1000 متر 
مکعبی روستای یکه قوز شهرستان کاله

گرگان- خبرنگار فرصت امروز - مدیر امور آبفار شهرستان کالله 
از پیشرفت ۸۰ درصدی مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی روستای یکه قوز این 
شهرستان خبر داد.به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آب و فاضالب روستایی استان گلستان : کریم نارویی اعالم کرد  احداث 
این مخزن که آب شرب 9 روستای بخش مرکزی شهرستان کالله را از 
مجتمع آبرسانی زاو تامین می کند بیش از چهارصد میلیون تومان اعتبار 
دارد که این پروژه از محل اعتبارات ملی از برنامه های اقتصاد مقاومتی 
وزارت نیرو در طرح های استانی می باشد.که تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشــته است.وی اظهار داشت با اتمام این عملیات روستاهای 
یکه قوز علیا ، یکه قوز ســفلی ، خواجه حسن ، کاظم خوجه ، گونیلی 
، صالح آباد ، اجن ســنگرلی ، اجن بلوک و چهار مازو با 2۳۰۴ خانوار 
و جمعیتی بالغ بر 9۰2۴ نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره 

مند می گردند.

بازدید اعضای کمیته حمایت قضایی 
از سرمایه گذاری گلستان از شهرک 

صنعتی بندرترکمن
گرگان- خبرنگار فرصت امروز - اعضای کمیته حمایت قضایی از 
سرمایه گذاری استان گلستان با حضور در شهرک صنعتی بندرترکمن 
از ســه واحد تولیدی در زمینه های بسته بندی میگو و ماهی و واحد 
مکانیــزه مواد معدنی بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی شــرکت 
شهرک های صنعتی استان گلستان، رییس کل دادگستری گلستان 
در این بازدید گفت:  دادگستری استان امسال نیز مانند سال گذشته در 
قالب کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان، مشکالت حقوقی 
و قضایی سرمایه گذاران را بررسی و برای رفع آن تالش می کند.هادی 
هاشمیان اظهار داشت: بخشــی از مشکالت سرمایه گذاران در استان، 
بروکراســی اداری و قوانین دست و پاگیر است که به منظور حمایت از 
سرمایه گذاران باید مرتفع شود.به گفته وی از ظرفیت کمیته حمایت 
قضایی از سرمایه گذاری که دستگاه های ذیربط هم در آن عضو هستند 
برای رفع موانع پیش روی ســرمایه گذاری در استان  استفاده خواهیم 
کرد.هاشمیان گفت : امسال نیز تالش می کنیم امنیت سرمایه گذاری 
و حمایت از تولیدکنندگان داخلی را که مهم ترین رکن در اســتقالل 
اقتصادی و قطع وابستگی به بیگانگان است، محقق کنیم.اعضای کمیته 
حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان گلستان از ز کارخانه مکانیزه 
مواد معدنی، سردخانه و بستده بندی میگو و ماهی  در شهرک صنعتی 

پنج پیکر شهرستان ترکمن بازدید کرد.

بنیاد مسکن انقاب اسامی آذربایجان غربی: 
هرکه می خواهد با آمریکا مبارزه ی اساسی 

بکند، باید به این مردم خدمت کند
ارومیه- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش 
خبرنگار فرصت امروز : مهندس محمود بدلی- 
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان 
غربی ضمن دیدار با خانواده معظم شهید منصور 
بدری رازیان در شــهر محمدیار که کارمند این 

بنیاد نیز بوده، در جریان مشــکالت اعضای خانواده های معظم شهدا 
قرارگرفتن. وی، ضمن تجلیل وتقدیر ازخانواده های معظم شــهداء با 
بیان این فرمایش از ســوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: امنیت 
و ســرافرازی ایران اسالمی در سایه رشــادتها  و جانفشانیهای شهداء 
ایثارگران وصبوری بی نظیر خانواده های ایشــان بوده وهست. وی با 
بیان اینکه شــهیدان با اهداء خون خود، گذشتن از جوانی، پدر، مادر، 
برادر، خواهر و زن  و فرزند، عاشقانه در راه اسالم و ایران اسالمی رشادتها 
و پایمردی نشــان دادند تا متجاوزان چشم طمع به این کشوراسالمی 
را حتــی در خیال خود نپرورانند. در این دیدار خانواده معظم شــهید 
مشکالت، پیشنهادات و خاطراتی از شهید گرانقدر بیان نمودند نتیجه ای 
که از وضعیت زندگی خانواده های معزز ایثارگران داشتیم  برای ما آشکار 
ومسلم نمود،  خانواده های  معظم شهداء هیچ انتظار و چشم داشتی از 
مردم و دولت نداشته وندارند و بسیاری از آنان تابحال به بنیاد شهید یا 
سازمانهای دیگر مراجعه ننمودند و خم به ابرو نیاوردند وآنان عقیده راسخ 

دارند که با خدا معامله کردند..

توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس 
انجام شد :

توزیع 2000نسخه بروشور ویژه انتخابات 
در سطح شهر قدس

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز - سازمان فرهنگی ورزشی 
شهرداری قدس در آستانه انتخابات29اردیبهشت 2۰۰۰نسخه بروشور 
در ســطح شهر توزیع کرد. به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی و 
شــهرداری قدس، با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا در 29اردیبهشت ماه 
سالجاری ،سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس گزیده ای از بیانات 
مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص اهمیت انتخابات در کشور 
و ضرورت حضور آحاد مختلف مردم در پای صندوق های رای را در قالب 
بروشور تهیه و به تعداد2۰۰۰نسخه در سطح مراکز فرهنگی و آموزشی 
و ادارات شهرستان توزیع کرد. اهمیت انتخابات در کشور،وظیفه مردم 
در انتخابات،اصول رقابت،بایدها و نبایدها،بهترین کیست،تاکتیک های 
دشمن در انتخابات ،ویژگی های کاندید اصلح و شنبه ی پس از انتخابات 

مهمترین موضوعات مطرح شده در این بروشوراست.

مدیر امور آب و فاضاب روستایی شهرستان رودان:
17 میلیارد و 900 میلیون تومان از بدو 

حضور دولت تدبیر و امید در شهرستان 
رودان صرف آبرسانی روستایی شده است 
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - مدیر امور آب و فاضالب 
روستایی شهرســتان رودان عنوان کرد: از اغاز دولت تدبیر و امید و 
توجه ویژه این دولت به بخش روستایی ۱۷ میلیارد و 9۰۰ میلیون 
تومان تنها در این شهرســتان به آبرسانی روستایی اختصاص داده 
شده است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی 
هرمزگان، منوچهر خوشــدل در خصوص دیگر پروژه های در حال 
اجرای این شهرســتان گفت: توسعه و بازسازی ۷۰ کیلومتر شبکه 
توزیــع با هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد تومان که در هفته دولت به 
بهره برداری میرســد. وی در ادامه افزود: آبرسانی به روستای پشته 
گیش با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان با احداث و حفر یک حلقه 
چاه، اجرای خط انتقال و شبکه توزیع همچنین اجرای فاز ۳ مجتمع 
خیــر آباد با حفر و تجهیز یک حلقه چــاه و اجرای خط انتقال به 
طول 2 کیلومتر با هزینه ای بالغ بر 9۰۰ میلیون تومان.این مسئول 
اضافه کرد: اصالح و بازسازی۴ کیلومتر شبکه آبشرب روستای پشته 
خیر آباد یا هزینه ای بالغ بر یک میلیارد تومان و اصالح و بازسازی 
۴۰ کیلومتر خطوط انتقال روستاهای آبنما، پشته بنان، سرچوئیه، 
خراجی، ده گل کن، اسالم آباد، سکل، رهدار، سید سلطان محمد و 
شهرک رهدار با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان. مدیر امور آب و 
فاضالب روستایی شهرستان رودان درباره پروژه روستای کریداز نیز 
بیان کرد: این پروژه با اجرای خط انتقال و شــبکه توزیع به طول ۴ 
کیلومتر و هزینه ای بالغ بر 2۰۰ میلیون تومان در حال اجرا می باشد.

اخبار

شهردار منطقه ۵ تبریز خبر داد؛
آغاز آبگیری و پمپاژ آب از مرکز سپتیک 

رشدیه به 300 هکتار پارک جنگلی
تبریز - ماهان فاح- شــهردار منطقه ۵ 
تبریز گفت: با آغاز آبگیری مرکز سپتیک رشدیه 
و راه اندازی سیســتم پمپاژ، آبیاری پارکهای 
جنگلــی رشــدیه و الهیه با ایــن روش انجام 
خواهد شــد.  به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
مهندس یعقوب هوشیار افزود: به منظور تامین آب خام فضاهای سبز 
و اطمینان از توسعه فضای سبز شرق تبریز در دراز مدت این منطقه 
اقدام به احداث مخزن های ســپتیک آب نموده است. وی در ادامه با 
بیان اینکه این منطقه برای تامین آب خام فضای سبز شرق تبریز ۱۰۰ 
میلیارد ریال در سه سال اخیر هزینه و سرمایه گذاری کرده افزود: با 
آبگیری مرکز سپتیک رشــدیه ۳۰۰ هکتار از فضای سبز تپه های 
رشدیه و الهیه آبیاری می شود. شهردار منطقه پنج در ادامه با اشاره به 
مشخصات این پروژه گفت: مرکز سپتیک رشدیه با ۱۵۰۰ مترمکعب 

ظرفیت و 2۰ میلیارد ریال اعتبار احداث شده است.

بهره مندی 126000 نفر از شهروندان 
الهیجان از طرح بهداشتی فاضاب

رشت- زینب قلیپور- مدیرعامل شرکت 
آب و فاضــالب گیالن در نشســت عمومی با 
شهروندان الهیجان و مسئولین ادارات شهرستان 
با تشــریح روند اجرای پروژه جمع آوری و دفع 
بهداشــتی فاضالب جمعیت برخوردار از اجرای 
این طرح را ۱2۶۰۰۰ نفر اعالم کرد. ســید محســن حسینی رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره به ضرورت دفع بهداشتی 
فاضالب اظهار داشت: توجه دولت به شهرهای شمالی برای دریافت وام 
از بانک ســرمایه گذاری زیر ســاخت آسیا به جهت آسیب پذیر بودن 
محیط زیســت در این شهرهاست و نسبت به اجرای طرح فاضالب در 
شهرهای گیالن باید حســاس تر بود. مدیرعامل آبفای گیالن با اعالم 
جمعیت برخوردار الهیجان از این طرح خاطرنشان کرد: علیرغم احداث 
تصفیه خانه و اجرای شبکه فاضالب به طول ۵۷ کیلومتر از منابع دولتی 
در این شهرســتان، طرح به اتمام نرسید و با اجرای ۸۰ کیلومتر طرح 
جمع آوری فاضالب بهداشتی و بهره برداری از آن ۱2۶۰۰۰ نفر تحت 
پوشش خواهند بود. مهندس حســین با بیان اینکه وزارت نیرو اولین 
وزارتخانه برای دریافت وام از بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیاست 
یادآور شد: برای دریافت وام جهت اجرای پروژه در ۵ شهر گیالن دو کار 
اساســی باید صورت پذیرد. وی امضاء پروتکل و تفاهم نامه بین ادارات 
جهت تعهد همکاری و دیگری نشست با مردم را از امور اساسی برشمرد 
و گفت: مردم باید بدانند طی ۴ سال چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و ضمن 
آشــنایی با آسیب های زمان اجرا، از مزایای بهره برداری این پروژه نیز 
مطلع گردند. سپس دکتر نیکفر نماینده مردم شهرستان الهیجان در 
مجلس شورای اسالمی از فرصتی که به الهیجان برای اجرای این پروژه 
داده شد بعنوان توفیق یاد کرد و گفت: در زمان اجرا باید نامالیمات را 
تحمل نمود و مانع ایجاد پروژه نشد چرا که دیگر چنین فرصتی ایجاد 
نمی گردد. وی با تأکید بر اینکه مردم باید همکاری الزم را داشته باشند 
خواستار پیگیری مجدانه مسئولین جهت تسریع در اجرای این پروژه شد 
و گفت: اجرای پروژه باید هدف اصلی باشد و دقت شود طرح دستخوش 
سالیق شخصی افراد نگردد. در ادامه احمدی فرماندار الهیجان نیز ضمن 
قدردانی از اقدامات دولت برای رفع مشکالت این حوزه تصریح کرد: ارائه 
گزارش از نحوه اجرای عملیات برای آگاهی ذینفعان از ضروریات است و 
باتوجه به گستردگی عملیات حفاری مردم باید نهایت همکاری را جهت 
دریافت یک خدمت شایسته و مطلوب داشته باشند. فرماندار الهیجان 
همچنین یادآور شد: الهیجان یک شهر استراتژیک برای کشور جهت 
اجرای این طرح اســت و حفظ محیط زیست در راستای سیاستهای 
کلی نظام جمهوری اسالمی ایران همت جمعی را می طلبد. در پایان 
مسئولین آبفای گیالن با حضور در پنل، پاسخگوی سئواالت شهروندان 
الهیجان درخصوص چگونگــی اجرای پروژه، نحوه دریافت اعتبارات و 

تضمین اجرا و بهره برداری در مدت زمان تعیین شده بودند. 

با حضور طاب اهل سنت هرمزگان؛
مسابقات کشوری قران کریم در شیراز 

برگزار شد
بندرعبــاس- خبرنگار فرصت امروز - معــاون فرهنگی دفتر 
نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت هرمزگان گفت: مسابقات کشوری 
قران کریم با حضور طالب اهل سنت هرمزگان به میزبانی استان فارس 
در شــیراز برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه 
در امور اهل سنت هرمزگان، حجت االسالم والمسلمین اصغر کهورزاده 
معاون فرهنگی این دفتر اظهار کرد: 2۰ نفر از طالب مدارس علوم دینی 
اهل سنت اســتان هرمزگان به مسابقات کشوری قرآن کریم به استان 
فارس اعزام شدند. وی با بیان اینکه مسابقات کشوری از تاریخ ۱2 تا ۱۴ 
اردیبهشت ماه در شیراز برگزار می شود تصریح کرد: شرکت کنندگان در 
رشته های قرائت، ترتیل، تحقیق، مفاهیم، حفظ ۱۰ جز، حفظ ۱۵ جز، 
حفظ 2۰ جز و حفظ کل با هم به رقابت خواهند پرداخت. حجت االسالم 
کهوری با اشــاره به طالب اعزام شده هرمزگانی به مسابقات کشوری 
خاطرنشان کرد: این 2۰ نفر برگزیدگان مسابقات استانی بهمن ماه در 
بندرعباس بودند. وی با اشاره به تاثیر قران در تقویت وحدت و تعمیق 
باورهای اسالمی و معنوی گفت: قرآن یکی از بزرگترین اشتراکات میان 
شیعه و اهل سنت است که همواره آیات روحبخشش همگان را به حفظ 

وحدت و پرهیز از دودستگی فرمان داده است.

رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در مازندران:
مدیریت مصرف انرژی از درون 
خانواده ها فرهنگ سازی شود

ساری - دهقان - رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در 
مازندران، در هفتاد و پنجمین جلسه شورا با بیان اینکه در  درآستانه فرا 
رسیدن فصل گرم سال قرار داریم گفت:  ضرورت دارد بحث مدیریت 
مصرف آب و برق در فصول گرم سال جدی گرفته شود بنابراین ترویج 
فرهنگ اصالح الگوی مصرف انرژی، باید از درون خانواده ها آغاز شود. 
مهندس ذاکری، در این جلسه از تالش یک ساله همکاران صنعت آب  
وبرق در ارائه بهترین خدمات به مردم استان قدردانی کرد و با اشاره به 
برگزاری انتخابات ریاست جهموری و شوراهای اسالمی شهر و روستا 
افزود : تمام همت خود را برای حضور حداکثری مردم و همکاران در 
پای صندوقهای رای بکار می گیریم مهندس شهابی مدیرعامل توزیع 
برق اســتان مازندران نیز در سخنانی، به خالصه ای از دستاوردهای 
این شــرکت در سال گذشته اشاره کرد و گفت : تلفات برق بین ۶ تا 
۴۰ درصد در سطح استان بوده که با تالش همکاران  این شرکت به 
22 درصد کاهش یافت. مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان 
نیز درخصوص برگزاری کنفرانس تحقیق در عملیات با موضوع بهینه 
سازی مصرف انرژی ، ارســال مقاالت و برپایی نمایشگاه با مدیریت 
دانشــگاه مازندران در اردیبهشــت ماه جاری توضیحاتی ارائه نمود . 
مهندس افضلی در ادامه به راه اندازی مجموعه سالمت در سطح کشور 
اشاره و تصریح کرد:  اولین دوره آموزشی مولفه های موثر بر سالمت 
کارکنان در تهران برگزار شد که براساس ارزیابی  انجام شده در ۶ محور 
شرکت برق منطقه ای مازندران به نمایندگی صنعت آب و برق استان 

مقام برتر را کسب نمود . 
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ساری – دهقان - دکتر قاسم جان 
بابایی، رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
مازندران ودکتر شریعت نژاد نماینده مردم 
رامسر و تنکابن مجلس شورای اسالمی از 
بیمارستان امام ســجاد)ع( رامسر بازدید 
و کلینیک ویژه و اورژانس بیمارستان را 
افتتاح کردند. به گزارش خبرنگار مازندران 
دکتر قاســم جان بابایی، رئیس دانشگاه 
علوم پزشــکی مازندران ودکتر شریعت 
نژاد نماینده  مردم رامسر و تنکابن مجلس 
شورای اسالمی از بیمارستان امام سجاد)ع( 
رامســر بازدید و کلینیک ویژه و اورژانس 
افتتــاح کردند.اورژانس  را  بیمارســتان 
بیمارستان امام سجاد )ع( رامسردر۵۰۰ 
مترمربع فضای فیزیکــی احداث و برای 
ساخت ســاختمان بالغ بر۸۰۰ میلیون 
تومان و تجهیــز آن ۶۵۰میلیون تومان 
هزینه شده است. کلینیک درمانی ویژه 
رامسر نیز در مساحت ۷۵۰متر مربع و با 

هزینه ای بالغ بر ۳میلیارد تومان احداث 
شــده اســت. دکتر جان بابایی رییس 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حاشیه 
بازدید و افتتاح این مراکز اظهار داشــت : 
در طول ســه سال گذشــته بالغ بر ۳۰ 
میلیارد  ریال براي تجهیزات بیمارستاني 
شــامل الپاراسکوپ،دســتگاه ســنگ 
شــکن، رادیولوژي دیجیتال،۴دســتگاه 

پي  ســکو و ند ا ئو ید و ، لیز یا د همو
وکولونوسکوپي،دستگاه بي خطرساززباله 
هاي عفوني،میکروسکوپ جراحي چشم 
وفیکوبراي عمل لنــز، خریدونصب یک 
دســتگاه رادیولوژي پرتابل جدیدوتخت 

وبرانکاردجدیدهزینه شده است. 
رییــس دانشــگاه اضافــه کرد:بهبود 
اســتانداردهای فیزیکی یکــی دیگر از 

اقدامــات صــورت گرفته درمدت ســه 
سال گذشته بوده است که همه طبقات 
ســاختمان اصلی بیمارســتان و سایر 
بخش ها بازســازي وبالغ بر۳۵ میلیارد 
ریال هزینه شــده اســت.وی با اشــاره 
به اینکه ســاخت ســاختمان اورژانس 
جدیدوتجهیز ان با امکانات جدیدونوین 
دردوطبقه  مســاحت۴۱۷مترمربع  بــه 
باهمــکاری خیرین در این بیمارســتان 
انجام شــده افزود: افزایش هشت تخت 
به بخش اعصــاب و روان،افزایش ۴تخت 
بــه بخــش دیالیزبــه همراه دســتگاه 
هاي مرتبــط ودســتگاه همودیالیز، راه 
داروخانه شــبانه روزي)۱۳آبان( اندازي 
دراورژانس بیمارســتان، افزایش دوتخت

ICU)از۸تخــت بــه ۱۰تخت(همــراه 
باتجهیــزات مــورد نیاز، مقیــم کردن 
متخصصین دررشــته های اصلی برای 
ارائه خدمات ســریع،جذب متخصصین 

طب اورژانس برای ارائه خدمات تخصصي 
اورژانسي، رایگان کردن زایمان طبیعي از 
دیگر اقدامات درماني در سه سال گذشته 
مي باشد.دکتر جان بابایی از خریددستگاه 
سی تی اسکن جدید به مبلغ دو میلیارد 
و هفتصد میلیون تومان که موافقت نهایي 
آن صــورت گرفته  خبــر داد و گفت :به 
زودي براي جا نمایي ونقشه هاي اجرایي 
ان؛اقدام خواهدشــد. در ادامه این مراسم  
دکتر قاســم جان بابایی  و دکترشریعت 
نژاد نماینده مجلس شــورای اسالمی از 
مرکز جامع سالمت شیرود بازدید کردند. 
ایــن مرکز در زمینی به مســاحت ۷۵۰ 
متر مربع در روســتای شیرود  راه اندازی 
شده است که برای احداث آن بالغ بر یک 
میلیارد تومان هزینه شــده است.در این 
مرکز خدمات پزشکی و دندانپزشکی ارائه 
می شــود و یک پزشک به صورت شبانه 

روزی مستقر است.

تبریز – فــاح- نماینده مردم تبریز، اســکو و 
آذرشهر در مجلس شورای اسالمی گفت: تولید کننده 
داخلی با پرداخت هزینه های سرسام آور توان رقابت با 
کاالی قاچاقی که بدون هزینه وارد کشور شده است، 
را نــدارد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر احمد 
علیرضابیگی با اشاره به نقش کنسرسیوم های صادراتی 
و کمپین های حمایتی از تولید ملی خاطرنشان کرد: 
آذربایجان شرقی اســتانی صادرات محور است و اگر 
کاالیی وارد می کند، ماشــین آالت تولیدی اســت. 
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه آنچه که تولید می کنیم، باید در 
بازار خریدار داشته باشد، افزود: خریدار زمانی  پیدا می 
شود که احساس کند کاالی ساخت داخل نسبت به 
مشــابه خارجی آن دارای قیمتی ارزان تر و با دوام تر 
است. وی تصریح کرد: مشتری می تواند حق انتخاب 

داشته باشد و برای انتخاب مشتری دو فاکتور قیمت 
و کیفیت تعیین کننده است و طبیعی است که این 
برعهده دولت اســت که باید ترتیبی را اتخاذ کند که 
قیمت تمام شده محصوالت داخلی نسبت به مشابه 
خارجی آن  ارزان تر باشد. عضو کمیسیون شوراها و 
امور داخلی کشور در مجلس شوای اسالمی در ادامه 
خاطرنشان کرد: از آنجاکه تولیدکننده باید 2۸ درصد 
بهره بانکی، ۶ درصد جریمه دیرکرد، 9 درصد مالیات 
برارزش افزوده، پول آب، برق، گاز، بیمه و حقوق کارگر 
را بپردازد، نمی تواند ســود حداقلی داشته باشد در 
حالی که ســود او  باید ۵۰ درصد باشــد. وی با بیان 
اینکه در حال حاضر هیچ تولیدی نمی تواند ۵۰ درصد 
حاشیه سود برای خود ایجاد کند، افزود: کاالی خارجی 
که وارد کشور می شود هیچ هزینه ای پرداخت نمی 
کند و آن دسته از کاالهایی که به صورت قاچاق وارد 

بازار می شوند تعرفه گمرکی نیز پرداخت نمی کنند از 
این رو تولید داخلی ما با هزینه های سرسام آور توان 
رقابت با آن ها را ندارد. علیرضابیگی با تاکید براینکه 
دولت باید اقداماتی انجام دهد تا قیمت تمام شــده 
کاالی تولیدی کاهش پیدا کند که اگر این اتفاق رخ 
دهد، کاالی تولید شده ایرانی در بازار به فروش خواهد 
رفت به طوری که همه این موارد متوجه دولت است 
که باید با اعمال سیاست های پولی و مالی تولید داخل 

را سودمند کند. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: تا زمانی که تولید 
برای تولیدکننده داخلی سودمند نباشد تولیدکننده 
انگیزه ای برای تولید نخواهد داشــت و کمپین های 
اقتصادی، احســاس مسئولیت تولیدکنندگان را می 
رساند و نوعی آگاهی بخشی است که همه احساس 
کنند اگر فرزندان آنها بخواهند شاغل شوند لزوما باید 
از تولید داخلی حمایت کرد. وی در ادامه خاطرنشان 
کرد: کمپین های حمایتی از تولید داخلی نظیر آنچه 
در آستانه سال جدید در "بازار کفش تبریز" انجام شد 
حس همکاری و خودجوش مردمی است که  پایداری 
آن به این است که تولید داخلی حتما سودمند باشد و 
اگر اینگونه نباشد تولیدکننده کارگران خود را اخراج و 
کارخانه را تعطیل می کند و در عمل حمایتی از تولید 

صورت نمی گیرد.

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - اولین جلســه 
شــورای پایایی منطقه ای شــبکه برق خوزستان در 
ســال 9۶  با حضور محمود دشت بزرگ رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان و 
رئیس شورا،  عبدالصاحب ارجمند مدیرکل دفتر نظارت 
بر شــبکه انتقال و توزیع وزارت نیرو  و ســایر اعضا به 
میزبانی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویر احمد 
در شهر یاسوج  برگزار شد. موضوعات مدیریت بحران، 
آمادگی پیک سال 9۶ ، استمرار شستشوی تجهیزات 
شبکه انتقال و توزیع، اجرای پوشش RTV زنجیرمقره، 
لزوم توســعه و بهینه سازی شــبکه، ضرورت تعویض 
ترانس های قدیمیو فرســوده شبکه و لزوم بازنگری در 
استانداردهای عایقی شبکه مهمترین مباحثی بود که در 
این جلسه محمود دشت بزرگ  به آنها اشاره کرد. وی 
همچنین به اهمیت برگزاری منظم و مستمر جلسات 
شورا و حضور فعال اعضا تاکید و بر نقش و جایگاه شورا 
در هماهنگی بین شرکت ها به ویژه در مواقع بحران نیز 
پرداخت. دشت بزرگ در ادامه افزود: حوادث و خاموشی 

های بهمن ماه سال 9۵  که به علت گرد وخاک رخ داد، 
تبدیل این تهدید به فرصت به ویژه استفاده صحیح از 
مصوبه هیئت دولت در خصوص توسعه و پایداری شبکه 
برق استان خوزستان را ضروری کرد. وی تصریح کرد: 
در بحران گرد و غبار بهمن ماه ســال گذشته عملکرد 
صحیح سیســتم های حفاظتی در جداسازی قسمت 
های آلوده شــبکه و جلوگیری از گسترش آن به سایر 
نقاط، موجب شد تا صدمات کمتری به تجهیزات شبکه 
وارد گردد. در ادامه این جلســه، عبدالصاحب ارجمند 
مدیرکل دفتر نظارت بر شبکه انتقال و توزیع وزارت نیرو  
با اشاره به ساختار ســازمانی صنعت برق و لزوم توجه 

به نگهداری به موقع و صحیح شــبکه به شاخص تاب 
آوری شبکه در بخش فنی و نیروی انسانی در مواجهه 
با حوادث اشاره کرد.  وی اضافه کرد:» شوراهاي پایایي 
منطقه اي« به عنوان بازوي اجرایي و مشورتِي » شوراي 
پایایي شــبکه برق کشــور« در مناطق مختلف، نقش 
مهمي در اجراي هر چه بهتر وظایف و مسئولیت هاي 
این شــورا برعهده دارند که رسالت این شورا، دستیابي 
به سطح قابل قبول پایایي در حوزه عملکرد این شرکت 
در استان های خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد است.  
سپس ســایر  اعضای حاضر درجلسه به بیان گزارش 
های خود در خصوص مشــکالت ناشی از گرد و خاک 
در عملکرد و تمهیدات اتخاذ شده برای آمادگی تابستان 
ساِل جاری پرداختند . شایان ذکر است، از جمله وظایف 
و ماموریت های شوراهای پایایی منطقه ای می توان به 
همکاري با شوراي پایایي شبکه برق کشور در راستاي 
انجام ماموریت هاي این شــورا، نظارت بر ُحسن اجراي 
اسناد پایایي، ارایه پیشنهاد جهت تهیه و تصویب اسناد 
پایایي در شوراي پایایي شبکه برق کشور به منظور اجرا 

در سطح کشور یا منطقه، ارایه گزارش از حوادث عمده 
شــبکه برق منطقه و راهکارهاي کاهش احتمال بروز 
حوادث مشابه، توسعه ، تکمیل و بهبود مستمر اسناد 
پایایي و افزایش تبعیت از آنها در جهت ایجاد فرهنگ 
مسوولیت پذیري، انضباط فني و سازماني، بهبود تعامالت 
اثرگذاران بر پایایي شــبکه برق کشــور و ارتقا سطح 
هم افزایي بین آنها، بهبود نظام چرخه اطالعات پایایي 
و نحوه دسترسي و گسترش فرهنگ شفافیت اطالعاتي 
و ساماندهي و بروز رساني مدیریت دانش در اثرگذاران و 
بهبود مستمر دانش پایایي و مهارت اثرگذاران در منطقه 
اشاره کرد. خاطرنشان می گردد، شوراي پایایي شبکه 
برق کشور در ســال ۱۳۸۷ به منظور توسعه فرهنگ 
تامین و حفظ پایایی شــبکه برق کشــور و نیز تحقق 
عملکرد مطلوب و نظام مند مجموعه  نهادهای ذیربط 
و افزایش هماهنگي، یکپارچگي و نظم پذیري در حوزه 
هاي مرتبط، تشکیل گردید که اجرای مصوبات این شورا 
پس از ابالغ توسط معاون وزیر براي کلیه شرکت های 

برق الزم و ضروری است.

شــاهرود -  حســین بابامحمدی - هر ســه 
تکواندوکار شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 
شمال شرق در مسابقات هان مادانگ شهرستان شاهرود 
صاحب مدال شدند. مسئول امور ورزش این منطقه با 
اعالم این خبر گفت: مسابقات قهرمانی آزاد هان مادانگ 
شاهرود با درخشش نمایندگان باشگاه نفت همراه بود. 
محســن طاهری ادامه داد: در این مسابقات محمدرضا 
ربیعی مقام اول "نوپی آپ چگی رده ســنی ۱2 تا ۱۵ 
سال کمربند قرمز"، "ایلیا حاجب مقام اول دولیاچاگی 
رکوردی رده ســنی 9 تا ۱2 سال کمربند مشکی پوم 

دان یــک" و آروین دهقان "مقام ســوم دولیاچاگی 
رکوردی رده سنی 9 تا ۱2 سال کمربند قرمز" را بدست 
آوردند. وی با اشــاره به سرمایه گذاری باشگاه نفت بر 
روی تکوانــدوکاران این منطقه، تاکید کرد: رقابت های 
قهرمانی آزاد شهرســتانی هان مادانگ به منظور ارتقا، 
گســترش تکواندوی همگانی و نیز ســنجش و حفظ 
آمادگی قهرمانان این شهرستان در تمامی رده های سنی 
و در ســه بخش فرم گروهی، نماش شکستن اجسام و 
پومسه با حضور پیشکسوتان این ورزش در سالن کوثر 
شاهرود برگزار شــد. وی ضمن تقدیر از همکاران این 

منطقه آقایان نصــرا... حاجب، علی خدادادی و محمد 
حاجب که به ترتیب به عنوان ســرمربی، سرپرست و 
مربی تکواندوکاران باشگاه نفت نقش بسزایی در موفقیت 

این ورزشکاران داشتند؛ گفت: پیش از این نیز سه نفر 
از تکواندوکاران باشگاه نفت در مسابقات انتخابی استان 
سمنان شرکت نموده بودند که محمد عرب با کمربند 
قرمز در رده خردساالن از این باشگاه با کسب سهمیه به 
اردوی تیم منتخب استان سمنان دعوت شد. شایان ذکر 
است: مجید موالیی داور بین المللی فدراسیون تکواندو 
به عنوان ســر ناظر مســابقات انتخابی استان سمنان، 
حسینعلی نعیمی ســرمربی تیم ملی 2۰۱۴-2۰۱۵ 
جمهوری اسالمی ایران و اخالقی رییس هیئت تکواندو 

استان سمنان میهمانان ویژه این مسابقات بودند.

تبریز - ماهان فاح- رییس کل دادگســتری 
آذربایجان شــرقی ضمن تاکید بــر تقویت رویکرد 
فرهنگی در رفتارهای ترافیکی شهروندان تبریز گفت: 
بهره گیری از بروزترین امکانات ســخت افزاری بدون 
فرهنگســازی فاقد نتیجه الزم خواهد بود. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز به نقل از تارنمای اطالع رســانی 
شهرداری تبریز، حجت االسالم و المسلمین حکمت 
علی مظفــری در همایش ایمنی و کاهش ســوانح 
رانندگی افزود: کاهش بداخالقــی های اجتماعی و 

ترافیکی رابطه مستقیم با کاهش آسیب های اجتماعی 
ناشی ســوانح رانندگی دارد. وی اظهار داشت: گاهی 
یک تذکر مهربانانه می تواند تاثیر گذاری بیشــتری 
از اعمال قانون و برخورد های مســتقیم شهروندان با 
یکدیکر داشته باشد. رییس کل دادگستری آذربایجان 
شــرقی مقوله فرهنگ و تقویت بعد آموزشــی آن را 
محور اصلی ســخنرانی خود در این همایش قرار داد 
و متذکر شد: آسیب های اجتماعی با نهادینه کردن 
نقش فرهنگ در کالبد زندگی آحاد جامعه به حداقل 

خواهد رسید. مظفری اضافه کرد: تبریز را به حق شهر 
اولین ها نامگذاری کرده اند و همواره روحیه مطالبه 
گری از مسوالن در حوزه های مختلف باعث کاهش 
آسیب های اجتماعی و عدم وجود معتادان متهاجر در 
این شهر شده است. وی فرهنگ غنی شهروندان تبریز 
را محکم ترین حلقه زنجیره شهر ایده آل عنوان کرد 
و گفت: رشــد و توسعه فرهنگ ترافیکی با همکاری 
دستگاه های متولی مانند راهور، صدا و سیما و ارگان 

های مردم نهاد در کنار دادگستری میسر شده است.

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز- شــهردار 
بوشــهر ضمن تبریک روز کارگر به تمامی کارگران 
به خصوص کارگران زحمتکش شــهرداری بوشهر 
گفت:کار و کارگر در اســالم از جایگاه خاص و ویژه 
ای برخوردار است به گونه ای که انجام کار، مطلوب 
خداوند اســت و همچون عبادت و جهاد در راه خدا 
مقدس اســت. پیامبر اکرم)ص( مي فرماید: عبادت 
هفتاد پاره اســت و برتریــن آن، طلب روزي حالل 
اســت. شهردار بوشــهر ضمن تبریک روز کارگر به 
تمامــی کارگران به خصــوص کارگران زحمتکش 
شهرداری بوشهر گفت:کار و کارگر در اسالم از جایگاه 
خاص و ویژه ای برخوردار است به گونه ای که انجام 

کار، مطلوب خداوند است و همچون عبادت و جهاد 
در راه خدا مقدس است. پیامبر اکرم)ص( مي فرماید: 
عبادت هفتاد پاره اســت و برترین آن، طلب روزي 
حالل اســت.  غالمعلی میگلی نژاد با بیان اینکه  در 

فرهنگ غني اسالمي ما، سلوک الهي داراي دو بخش 
است: بخش مادي و بخش معنوي، بخش مادیش کار 
است و بخش معنویش نماز، افزود:از همین نکته می 
توان به اهمیت و ارزش کار در جامعه اسالمی پی برد.

در واقع از نظر اســالم کار فعالیتی است برای تامین 
معاش و کوششی برای استقالل کشور از وابستگی، 
به همین دلیل هم اسالم کار را جهاد در راه خدا می 
داند. وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اسالم که فرموده 
اند: "انســان هر گاه نیازهاي خود را تأمین کند آرام 
مي گیرد"، اظهار داشت: انسان با کسب درآمد از نظر 
روحي آرامش مي یابد. زیرا فرد نیازمند از نظر روحي 
در اضطراب و نگراني اســت و نمی تواند به آرامش 

خیال برسد و بنابراین هم به خود آسیب می رساند 
و هم اطرافیان او در عذاب خواهند بود.  شهردار بندر 
بوشهر با بیان اینکه کار و تالش فقر را از بین می برد 
تصریح کرد:کسب در آمد باعث مي شود فرد بتواند 
ضمن برآوردن نیازهای خود  به دیگران نیز کمک کند 
و از همین راه در بعد اجتماعی نیز مفید و موثر واقع 
شــده و باعث عزت نفس او خواهد شد.چنانچه امام 
باقر)ع( مي فرماید:  هر کس براي بي نیازي از مردم  و 
تالش براي رفاه  خانواده  و مهرباني و خیرخواهي به 
همســایه در طلب مال و امکانات زندگي بر آید روز 
قیامت در حالي که صورتش همچون بدر درخشان 

است خداوند را مالقات مي کند.

با حضور دکتر جان بابایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران :

کلینیک ویژه و اورژانس بیمارستان امام سجاد )ع( رامسر افتتاح شد

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسامی:
کاالهایی که به صورت قاچاق وارد بازار می شوند تعرفه گمرکی پرداخت نمی کنند

اولین جلسه شورای پایایی منطقه ای شبکه برق خوزستان در سال 96 برگزار شد 

3 مدال حاصل تالش تکواندوکاران منطقه شمال شرق در مسابقات هان مادانگ شاهرود

رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی:

افزایش سواد ترافیکی در کنار فرهنگسازی شهری ایده آل را برای شهروندان تبریز فراهم می کند

شهردار بندر بوشهر:

با تالش متعهدانه ی کارگران شهرداری،بوشهر در مسیر توسعه قرار گرفته است

اخبار

پیشرفت 80 درصدی مخزن 1000 متر 
مکعبی روستای یکه قوز شهرستان کاله

گرگان- خبرنگار فرصت امروز - مدیر امور آبفار شهرستان کالله 
از پیشرفت ۸۰ درصدی مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی روستای یکه قوز این 
شهرستان خبر داد.به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آب و فاضالب روستایی استان گلستان : کریم نارویی اعالم کرد  احداث 
این مخزن که آب شرب 9 روستای بخش مرکزی شهرستان کالله را از 
مجتمع آبرسانی زاو تامین می کند بیش از چهارصد میلیون تومان اعتبار 
دارد که این پروژه از محل اعتبارات ملی از برنامه های اقتصاد مقاومتی 
وزارت نیرو در طرح های استانی می باشد.که تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشــته است.وی اظهار داشت با اتمام این عملیات روستاهای 
یکه قوز علیا ، یکه قوز ســفلی ، خواجه حسن ، کاظم خوجه ، گونیلی 
، صالح آباد ، اجن ســنگرلی ، اجن بلوک و چهار مازو با 2۳۰۴ خانوار 
و جمعیتی بالغ بر 9۰2۴ نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره 

مند می گردند.

بازدید اعضای کمیته حمایت قضایی 
از سرمایه گذاری گلستان از شهرک 

صنعتی بندرترکمن
گرگان- خبرنگار فرصت امروز - اعضای کمیته حمایت قضایی از 
سرمایه گذاری استان گلستان با حضور در شهرک صنعتی بندرترکمن 
از ســه واحد تولیدی در زمینه های بسته بندی میگو و ماهی و واحد 
مکانیــزه مواد معدنی بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی شــرکت 
شهرک های صنعتی استان گلستان، رییس کل دادگستری گلستان 
در این بازدید گفت:  دادگستری استان امسال نیز مانند سال گذشته در 
قالب کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان، مشکالت حقوقی 
و قضایی سرمایه گذاران را بررسی و برای رفع آن تالش می کند.هادی 
هاشمیان اظهار داشت: بخشــی از مشکالت سرمایه گذاران در استان، 
بروکراســی اداری و قوانین دست و پاگیر است که به منظور حمایت از 
سرمایه گذاران باید مرتفع شود.به گفته وی از ظرفیت کمیته حمایت 
قضایی از سرمایه گذاری که دستگاه های ذیربط هم در آن عضو هستند 
برای رفع موانع پیش روی ســرمایه گذاری در استان  استفاده خواهیم 
کرد.هاشمیان گفت : امسال نیز تالش می کنیم امنیت سرمایه گذاری 
و حمایت از تولیدکنندگان داخلی را که مهم ترین رکن در اســتقالل 
اقتصادی و قطع وابستگی به بیگانگان است، محقق کنیم.اعضای کمیته 
حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان گلستان از ز کارخانه مکانیزه 
مواد معدنی، سردخانه و بستده بندی میگو و ماهی  در شهرک صنعتی 

پنج پیکر شهرستان ترکمن بازدید کرد.

بنیاد مسکن انقاب اسامی آذربایجان غربی: 
هرکه می خواهد با آمریکا مبارزه ی اساسی 

بکند، باید به این مردم خدمت کند
ارومیه- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش 
خبرنگار فرصت امروز : مهندس محمود بدلی- 
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان 
غربی ضمن دیدار با خانواده معظم شهید منصور 
بدری رازیان در شــهر محمدیار که کارمند این 

بنیاد نیز بوده، در جریان مشــکالت اعضای خانواده های معظم شهدا 
قرارگرفتن. وی، ضمن تجلیل وتقدیر ازخانواده های معظم شــهداء با 
بیان این فرمایش از ســوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: امنیت 
و ســرافرازی ایران اسالمی در سایه رشــادتها  و جانفشانیهای شهداء 
ایثارگران وصبوری بی نظیر خانواده های ایشــان بوده وهست. وی با 
بیان اینکه شــهیدان با اهداء خون خود، گذشتن از جوانی، پدر، مادر، 
برادر، خواهر و زن  و فرزند، عاشقانه در راه اسالم و ایران اسالمی رشادتها 
و پایمردی نشــان دادند تا متجاوزان چشم طمع به این کشوراسالمی 
را حتــی در خیال خود نپرورانند. در این دیدار خانواده معظم شــهید 
مشکالت، پیشنهادات و خاطراتی از شهید گرانقدر بیان نمودند نتیجه ای 
که از وضعیت زندگی خانواده های معزز ایثارگران داشتیم  برای ما آشکار 
ومسلم نمود،  خانواده های  معظم شهداء هیچ انتظار و چشم داشتی از 
مردم و دولت نداشته وندارند و بسیاری از آنان تابحال به بنیاد شهید یا 
سازمانهای دیگر مراجعه ننمودند و خم به ابرو نیاوردند وآنان عقیده راسخ 

دارند که با خدا معامله کردند..

توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس 
انجام شد :

توزیع 2000نسخه بروشور ویژه انتخابات 
در سطح شهر قدس

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز - سازمان فرهنگی ورزشی 
شهرداری قدس در آستانه انتخابات29اردیبهشت 2۰۰۰نسخه بروشور 
در ســطح شهر توزیع کرد. به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی و 
شــهرداری قدس، با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا در 29اردیبهشت ماه 
سالجاری ،سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس گزیده ای از بیانات 
مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص اهمیت انتخابات در کشور 
و ضرورت حضور آحاد مختلف مردم در پای صندوق های رای را در قالب 
بروشور تهیه و به تعداد2۰۰۰نسخه در سطح مراکز فرهنگی و آموزشی 
و ادارات شهرستان توزیع کرد. اهمیت انتخابات در کشور،وظیفه مردم 
در انتخابات،اصول رقابت،بایدها و نبایدها،بهترین کیست،تاکتیک های 
دشمن در انتخابات ،ویژگی های کاندید اصلح و شنبه ی پس از انتخابات 

مهمترین موضوعات مطرح شده در این بروشوراست.

مدیر امور آب و فاضاب روستایی شهرستان رودان:
17 میلیارد و 900 میلیون تومان از بدو 

حضور دولت تدبیر و امید در شهرستان 
رودان صرف آبرسانی روستایی شده است 
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - مدیر امور آب و فاضالب 
روستایی شهرســتان رودان عنوان کرد: از اغاز دولت تدبیر و امید و 
توجه ویژه این دولت به بخش روستایی ۱۷ میلیارد و 9۰۰ میلیون 
تومان تنها در این شهرســتان به آبرسانی روستایی اختصاص داده 
شده است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی 
هرمزگان، منوچهر خوشــدل در خصوص دیگر پروژه های در حال 
اجرای این شهرســتان گفت: توسعه و بازسازی ۷۰ کیلومتر شبکه 
توزیــع با هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد تومان که در هفته دولت به 
بهره برداری میرســد. وی در ادامه افزود: آبرسانی به روستای پشته 
گیش با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان با احداث و حفر یک حلقه 
چاه، اجرای خط انتقال و شبکه توزیع همچنین اجرای فاز ۳ مجتمع 
خیــر آباد با حفر و تجهیز یک حلقه چــاه و اجرای خط انتقال به 
طول 2 کیلومتر با هزینه ای بالغ بر 9۰۰ میلیون تومان.این مسئول 
اضافه کرد: اصالح و بازسازی۴ کیلومتر شبکه آبشرب روستای پشته 
خیر آباد یا هزینه ای بالغ بر یک میلیارد تومان و اصالح و بازسازی 
۴۰ کیلومتر خطوط انتقال روستاهای آبنما، پشته بنان، سرچوئیه، 
خراجی، ده گل کن، اسالم آباد، سکل، رهدار، سید سلطان محمد و 
شهرک رهدار با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان. مدیر امور آب و 
فاضالب روستایی شهرستان رودان درباره پروژه روستای کریداز نیز 
بیان کرد: این پروژه با اجرای خط انتقال و شــبکه توزیع به طول ۴ 
کیلومتر و هزینه ای بالغ بر 2۰۰ میلیون تومان در حال اجرا می باشد.

اخبار

شهردار منطقه ۵ تبریز خبر داد؛
آغاز آبگیری و پمپاژ آب از مرکز سپتیک 

رشدیه به 300 هکتار پارک جنگلی
تبریز - ماهان فاح- شــهردار منطقه ۵ 
تبریز گفت: با آغاز آبگیری مرکز سپتیک رشدیه 
و راه اندازی سیســتم پمپاژ، آبیاری پارکهای 
جنگلــی رشــدیه و الهیه با ایــن روش انجام 
خواهد شــد.  به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
مهندس یعقوب هوشیار افزود: به منظور تامین آب خام فضاهای سبز 
و اطمینان از توسعه فضای سبز شرق تبریز در دراز مدت این منطقه 
اقدام به احداث مخزن های ســپتیک آب نموده است. وی در ادامه با 
بیان اینکه این منطقه برای تامین آب خام فضای سبز شرق تبریز ۱۰۰ 
میلیارد ریال در سه سال اخیر هزینه و سرمایه گذاری کرده افزود: با 
آبگیری مرکز سپتیک رشــدیه ۳۰۰ هکتار از فضای سبز تپه های 
رشدیه و الهیه آبیاری می شود. شهردار منطقه پنج در ادامه با اشاره به 
مشخصات این پروژه گفت: مرکز سپتیک رشدیه با ۱۵۰۰ مترمکعب 

ظرفیت و 2۰ میلیارد ریال اعتبار احداث شده است.

بهره مندی 126000 نفر از شهروندان 
الهیجان از طرح بهداشتی فاضاب

رشت- زینب قلیپور- مدیرعامل شرکت 
آب و فاضــالب گیالن در نشســت عمومی با 
شهروندان الهیجان و مسئولین ادارات شهرستان 
با تشــریح روند اجرای پروژه جمع آوری و دفع 
بهداشــتی فاضالب جمعیت برخوردار از اجرای 
این طرح را ۱2۶۰۰۰ نفر اعالم کرد. ســید محســن حسینی رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره به ضرورت دفع بهداشتی 
فاضالب اظهار داشت: توجه دولت به شهرهای شمالی برای دریافت وام 
از بانک ســرمایه گذاری زیر ســاخت آسیا به جهت آسیب پذیر بودن 
محیط زیســت در این شهرهاست و نسبت به اجرای طرح فاضالب در 
شهرهای گیالن باید حســاس تر بود. مدیرعامل آبفای گیالن با اعالم 
جمعیت برخوردار الهیجان از این طرح خاطرنشان کرد: علیرغم احداث 
تصفیه خانه و اجرای شبکه فاضالب به طول ۵۷ کیلومتر از منابع دولتی 
در این شهرســتان، طرح به اتمام نرسید و با اجرای ۸۰ کیلومتر طرح 
جمع آوری فاضالب بهداشتی و بهره برداری از آن ۱2۶۰۰۰ نفر تحت 
پوشش خواهند بود. مهندس حســین با بیان اینکه وزارت نیرو اولین 
وزارتخانه برای دریافت وام از بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیاست 
یادآور شد: برای دریافت وام جهت اجرای پروژه در ۵ شهر گیالن دو کار 
اساســی باید صورت پذیرد. وی امضاء پروتکل و تفاهم نامه بین ادارات 
جهت تعهد همکاری و دیگری نشست با مردم را از امور اساسی برشمرد 
و گفت: مردم باید بدانند طی ۴ سال چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و ضمن 
آشــنایی با آسیب های زمان اجرا، از مزایای بهره برداری این پروژه نیز 
مطلع گردند. سپس دکتر نیکفر نماینده مردم شهرستان الهیجان در 
مجلس شورای اسالمی از فرصتی که به الهیجان برای اجرای این پروژه 
داده شد بعنوان توفیق یاد کرد و گفت: در زمان اجرا باید نامالیمات را 
تحمل نمود و مانع ایجاد پروژه نشد چرا که دیگر چنین فرصتی ایجاد 
نمی گردد. وی با تأکید بر اینکه مردم باید همکاری الزم را داشته باشند 
خواستار پیگیری مجدانه مسئولین جهت تسریع در اجرای این پروژه شد 
و گفت: اجرای پروژه باید هدف اصلی باشد و دقت شود طرح دستخوش 
سالیق شخصی افراد نگردد. در ادامه احمدی فرماندار الهیجان نیز ضمن 
قدردانی از اقدامات دولت برای رفع مشکالت این حوزه تصریح کرد: ارائه 
گزارش از نحوه اجرای عملیات برای آگاهی ذینفعان از ضروریات است و 
باتوجه به گستردگی عملیات حفاری مردم باید نهایت همکاری را جهت 
دریافت یک خدمت شایسته و مطلوب داشته باشند. فرماندار الهیجان 
همچنین یادآور شد: الهیجان یک شهر استراتژیک برای کشور جهت 
اجرای این طرح اســت و حفظ محیط زیست در راستای سیاستهای 
کلی نظام جمهوری اسالمی ایران همت جمعی را می طلبد. در پایان 
مسئولین آبفای گیالن با حضور در پنل، پاسخگوی سئواالت شهروندان 
الهیجان درخصوص چگونگــی اجرای پروژه، نحوه دریافت اعتبارات و 

تضمین اجرا و بهره برداری در مدت زمان تعیین شده بودند. 

با حضور طاب اهل سنت هرمزگان؛
مسابقات کشوری قران کریم در شیراز 

برگزار شد
بندرعبــاس- خبرنگار فرصت امروز - معــاون فرهنگی دفتر 
نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت هرمزگان گفت: مسابقات کشوری 
قران کریم با حضور طالب اهل سنت هرمزگان به میزبانی استان فارس 
در شــیراز برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه 
در امور اهل سنت هرمزگان، حجت االسالم والمسلمین اصغر کهورزاده 
معاون فرهنگی این دفتر اظهار کرد: 2۰ نفر از طالب مدارس علوم دینی 
اهل سنت اســتان هرمزگان به مسابقات کشوری قرآن کریم به استان 
فارس اعزام شدند. وی با بیان اینکه مسابقات کشوری از تاریخ ۱2 تا ۱۴ 
اردیبهشت ماه در شیراز برگزار می شود تصریح کرد: شرکت کنندگان در 
رشته های قرائت، ترتیل، تحقیق، مفاهیم، حفظ ۱۰ جز، حفظ ۱۵ جز، 
حفظ 2۰ جز و حفظ کل با هم به رقابت خواهند پرداخت. حجت االسالم 
کهوری با اشــاره به طالب اعزام شده هرمزگانی به مسابقات کشوری 
خاطرنشان کرد: این 2۰ نفر برگزیدگان مسابقات استانی بهمن ماه در 
بندرعباس بودند. وی با اشاره به تاثیر قران در تقویت وحدت و تعمیق 
باورهای اسالمی و معنوی گفت: قرآن یکی از بزرگترین اشتراکات میان 
شیعه و اهل سنت است که همواره آیات روحبخشش همگان را به حفظ 

وحدت و پرهیز از دودستگی فرمان داده است.

رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در مازندران:
مدیریت مصرف انرژی از درون 
خانواده ها فرهنگ سازی شود

ساری - دهقان - رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در 
مازندران، در هفتاد و پنجمین جلسه شورا با بیان اینکه در  درآستانه فرا 
رسیدن فصل گرم سال قرار داریم گفت:  ضرورت دارد بحث مدیریت 
مصرف آب و برق در فصول گرم سال جدی گرفته شود بنابراین ترویج 
فرهنگ اصالح الگوی مصرف انرژی، باید از درون خانواده ها آغاز شود. 
مهندس ذاکری، در این جلسه از تالش یک ساله همکاران صنعت آب  
وبرق در ارائه بهترین خدمات به مردم استان قدردانی کرد و با اشاره به 
برگزاری انتخابات ریاست جهموری و شوراهای اسالمی شهر و روستا 
افزود : تمام همت خود را برای حضور حداکثری مردم و همکاران در 
پای صندوقهای رای بکار می گیریم مهندس شهابی مدیرعامل توزیع 
برق اســتان مازندران نیز در سخنانی، به خالصه ای از دستاوردهای 
این شــرکت در سال گذشته اشاره کرد و گفت : تلفات برق بین ۶ تا 
۴۰ درصد در سطح استان بوده که با تالش همکاران  این شرکت به 
22 درصد کاهش یافت. مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان 
نیز درخصوص برگزاری کنفرانس تحقیق در عملیات با موضوع بهینه 
سازی مصرف انرژی ، ارســال مقاالت و برپایی نمایشگاه با مدیریت 
دانشــگاه مازندران در اردیبهشــت ماه جاری توضیحاتی ارائه نمود . 
مهندس افضلی در ادامه به راه اندازی مجموعه سالمت در سطح کشور 
اشاره و تصریح کرد:  اولین دوره آموزشی مولفه های موثر بر سالمت 
کارکنان در تهران برگزار شد که براساس ارزیابی  انجام شده در ۶ محور 
شرکت برق منطقه ای مازندران به نمایندگی صنعت آب و برق استان 

مقام برتر را کسب نمود . 
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 وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت اعالم 
کرد: تشکیل شورای جدید سیاست گذاری 
خ��ودرو ب��ا حض��ور وزی��ر صنع��ت، معدن 
و  قطعه س��ازان  خودرو س��ازان،  وتج��ارت، 
انجمن ها و تش��کل های ذی ربط، مهم ترین 
دس��تاورد دولت یازدهم در صنعت خودرو 

محسوب می شود. 
این ش��ورا به موض��وع افزای��ش کیفیت 
خودرو و قطعات وابس��ته به آن، صنعت سبز 
و استانداردهای زیس��ت محیطی و خدمات 

پس از فروش توجه ویژه ای داشته است. 
براس��اس این گزارش، زمانی که تحریم ها 
عملیاتی ش��د، این صنعت ب��ه غروب خود 
نزدیک شد و خودروسازان خارجی ایران را 
ت��رک کردند و خیلی از کش��ورها حاضر به 
همکاری ب��ا ایران نبودند و ش��اید کمتر از 
دو ماه صنعت خودرو نش��ان داد که میزان 

خودکفایی اش در حد شعار بود. 

دول�ت تدبیر و امید عامل توقف روند 
نزولی تولید خودرو

دو سال منتهی به آغاز به کار دولت تدبیر 

و امید تحت تأثیر تحریم های خارجی روند 
تولید خودرو در ایران نزولی ش��ده بود، اما 
با روی کار آمدن دولت یازدهم، روند نزولی 

تولید خودرو در کشور متوقف شد. 
همچنی��ن دولت یازدهم، پ��س از برجام 
اقدامات مناس��بی ب��رای برق��راری تعامل 
صنع��ت خ��ودروی ای��ران ب��ا کش��ورها و 
ش��رکت های صاحب فناوری صورت داد که 
در این زمینه، قراردادهایی با ش��رکت های 

پژو و سیتروئن  )فرانسه( امضا شد. 
محمد رض��ا  اطالع��ات،  ای��ن  برپای��ه 
نعم��ت زاده، وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
از دو خودروس��از بزرگ خواس��ته است که 
نس��بت به از رده خارج ساختن خودروهای 

قدیمی و فرسوده اقدام کنند. 

نوسان های تعداد خودروهای تولیدی 
در سال های تحریم و پس از آن

صنعت خودروی کش��ور از سال 1391 به 
بع��د تحت تأثیر برخی مش��کالت داخلی و 
خارجی درروند تولی��د، تنزل کرد به طوری 
ک��ه از مجموع ی��ک میلی��ون و 650 هزار 

دس��تگاه خودرو تولید شده در سال 90 به 
924 هزار دستگاه در سال 91 رسید. 

س��ال 1392 نیز روند نزولی تولید خودرو 
تش��دید ش��ده و تولیدات این بخش به رقم 

737 هزار دستگاه کاهش یافت. 
اقدام��ات ص��ورت  براس��اس  همچنی��ن 
گرفت��ه از س��وی دول��ت یازدهم در س��ال 
1393 رون��د تولید خودرو در ایران باردیگر 
 رون��د صعودی پی��دا کرد، به ط��وری که به 
ی��ک میلیون و 130 هزار دس��تگاه افزایش 

یافت. 
عالوه برای��ن در س��ال 94 تع��داد خودروه��ای 
دس��تگاه   796 و  978ه��زار   تولی��دی 
رسید و پارسال هم در مجموع یک میلیون و 350 

هزار دستگاه خودرو تولید شد. 
وزارت صنعت در این گزارش افزوده اس��ت، طی 
س��ه س��ال  )95- 1393( دول��ت یازدهم توس��ط 
خودرو س��ازان 2 میلی��ون و 300 ه��زار دس��تگاه 
خودروی سواری در کشور تولید شد که این رقم در 
 شهریورماه سال 92 یعنی پایان عملکرد دولت دهم  
)تحویل دولت یازدهم( به یک میلیون و 900 هزار 

دستگاه رسیده بود. 

هدف چشم انداز
 براساس هدف تعیین ش��ده در سند چشم انداز  
تولی��د  ب��ه  دس��تیابی  صنع��ت  وزارت   )1404( 
3 میلیون دس��تگاه خودروی س��واری و وانت را در 
دستور کار دارد که از این رقم یک میلیون دستگاه 

باید راهی بازارهای صادراتی شود. 
در عی��ن حال برای س��ال 1396 پیش بینی رقم 
تولی��د یک میلیون و 750 هزار دس��تگاه خودروی 
س��واری و وان��ت در چارچ��وب س��ند راهب��ردی 
وزارت صنع��ت تعریف ش��ده که این رقم نس��بت 
 ب��ه س��ال 93  )وضعی��ت ارزیاب��ی تولی��د( تعداد 

640 هزار دستگاه افزایش نشان می دهد. 

وضعیت خودروهای تجاری
 در این بررس��ی از سند راهبردی وزارت صنعت 
آورده اس��ت، سال 1393 تعداد خودروهای تجاری 
تولیدی  )اتوب��وس، مینی بوس و کامیون( 22 هزار 
دس��تگاه بود که برای س��ال 96 این رقم 43 هزار 
دستگاه هدف گذاری ش��ده و انتظار می رود در افق 
چش��م انداز به تولید 120 هزار دستگاه برسد که از 
این میزان تعداد 30 هزار دستگاه باید راهی بازارهای 

صادراتی شود.

وزارت صنعت: 

 تشکیل شورای جدید سیاست گذاری خودرو
مهمترین دستاورد است

ش��گفت انگیزترین و مجلل ترین 
آپش��ن هایی ک��ه می ت��وان از یک 
خودرو انتظار داشت، در مدل های 
رولزروی��س با برند بس��پوک ارائه 

می شود. 
از زمان ش��روع ب��ه کار کمپانی 
رولزرویس، نزدیک به 113 س��ال 
می گذرد و در این مدت خودروهای 
بسیار  مجموعه های  ش��رکت،  این 
نفیس��ی از آپش��ن های لوک��س را 
ش��امل می ش��د. از س��ال ها قبل، 
ارائه خدم��ات اینچنینی منجر به 
ایجاد س��ایت های تولیدی مستقل 
ش��د و ام��روزه منحصربه فردترین 
خودروه��ای رولزروی��س توس��ط 
مهندسان  طراحان،  از  مجموعه ای 
دپارتم��ان  ماه��ر  صنعتگ��ران  و 
بس��پوک )Bespoke( در مرک��ز 
انگلس��تان  در  گ��ودوود  عال��ی 
خلق می ش��وند. از ای��ن رو، فرآیند 
تولید ی��ک رولزرویس بیش��تر به 
خالقیت های به کار گرفته شده در 

یک کار هنری وابسته است. 
تورس��تن مول��ر، مدیرعامل گروه 

خودروسازی رولزرویس می گوید: 
مال��کان رولزروی��س در جهان��ی 
فرات��ر از جه��ان مادی��ات زندگی 
می کنن��د، در واق��ع آنها ب��ه دنبال 

جمع آوری بهترین ها هستند.
 ای��ن ام��ر دلی��ل آن اس��ت که 
چرا آنها به س��راغ خودرویی چون 
دارای  ک��ه  می آین��د  رولزروی��س 
ادوات ش��خصی بسیار لوکس است 
و به دس��ت ماهرتری��ن صنعتگران 
جهان ساخته ش��ده است. ساخت 

این اج��زای خارق العاده با همکاری 
نزدیک طراحان رولزرویس ش��کل 
می گی��رد ت��ا منج��ر به تش��کیل 
میراثی بی انتها ش��ود ک��ه اغلب از 
بااهمیت تری��ن لحظات زندگی آنها 
الهام گرفته ش��ده است. رولزرویس 
هی��چ گاه از ای��ن مس��یر منح��رف 
نمی ش��ود ت��ا اطمین��ان بدهد که 

ارتباط بین مالک، خودرو و سازنده 
تحت تاثیر دیگ��ر عناصر بی اعتبار 
نمی شود. این رویکرد منحصربه فرد 
به طرز زیبایی در چندین مجموعه 
کوچک قابل توجه از ادوات ساخته  
شده ما در محل مرکزی رولزرویس 
با مقبولیت جهانی س��ال گذش��ته 

ارائه شده است. 

جزییات و کاربری خارق العاده در 
فانتوم آرام و غرورآمیز 

یک��ی از ابداعات اخی��ر کمپانی 
بسپوک در نسل هفتم خودروهای 
رولزرویس فانتوم دیده می شود که 
ب��رای یک تاج��ر ویتنامی طراحی 
شد. افزایش فاصله بین محورهای 
خ��ودرو، نب��وغ و ن��گاه کاربردی 

صنعتگ��ران ای��ن برن��د در هن��ر 
اس��تفاده از ادوات دست ساز را به 

همگان نشان داد.
 در ای��ن خ��ودرو، آنه��ا الگوی 
پوست ببر را به زیبایی در کنسول 
مرکزی بخش عقب، تکرار کرده اند. 
فرات��ر از اینه��ا، در ای��ن خودروی 
ادوات  وف��ور  خیره کننده، ش��اهد 
داخلی منحصربه فردی هستیم که 
با خط طول��ی طالیی رنگ دقیقی 

در داخل همراه شده اند. 

صدایی به تمامیت نت های 
موسیقی

باید گفت که رولزرویس  مجددا 
عمیقا از ش��ور و شوق هنری ایجاد 

شده است.
نمایندگی ه��ای  از  یک��ی  در   
خاورمیانه،  در  رولزروی��س  فروش 
این مجموعه کار بزرگان موسیقی 
کالسیک را مورد تقدیر قرار داده و 
از بزرگان حاضر در این عرصه الهام 

گرفته است.
 

مدل Dawn رولزرویس به  رنگ 
آبی سحرآمیز

فاکس کلکس��یونر خبره  مایکل 
آمریکای��ی از به چالش کش��یدن 
طراحان و صنعتگ��ران رولزرویس 
در توس��عه م��واد و رنگ ه��ا لذت 
می برد. نتیجه کار او، خلق برخی از 
برجسته ترین و نمادین ترین نمونه 
کارهای ش��رکت بسپوک است که 
تا به  حال در مرک��ز عالی گودوود 

رولزرویس طراحی شده است.

ارائه شگفت انگیزترین آپشن ها فقط در مدل های رولزرویس 

بینالملل

خبر

 حذف کارت سوخت به نفع اقتصاد
 کشور است

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در رابطه با طرح 
حفظ یا حذف کارت س��وخت گفت: برخی از نمایندگان مجلس 
شورای اس��المی بر حذف کارت سوخت اتفاق نظر دارند و برخی 
مخالف این امر هستند. قاسم ساعدی در گفت وگو با خبرنگار خبر 
خودرو افزود: در شرایط کنونی اقتصاد کشور نیاز چندانی به حفظ 
کارت س��وخت نیست چرا که این کارت در زمان بحران اقتصادی 
باید مورد استفاده قرار گیرد و به عنوان محدود کننده مصرف سوخت 
در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد. وی در ادامه تصریح کرد: در 
شرایطی که وجود کارت سوخت هیچ گونه محدودیت مصرفی برای 
رانن��دگان به همراه ندارد، حذف آن موجب بروز اختالل در میزان 
مصرف نمی شود و تنها هزینه های اضافی برای دولت به همراه دارد 
چرا که نگهداری س��امانه مربوطه حدود 20 میلیارد تومان هزینه 
در بر دارد و این امر به نفع اقتصاد کشور نیست. وی اظهار داشت: 
از طریق سامانه کارت سوخت هیچ گونه کنترلی بر قاچاق سوخت 
صورت نمی گی��رد و برای جلوگیری از فعالیت قاچاقچیان در این 
عرصه به جای حفظ کارت س��وخت باید تش��دید میزان نظارت و 
کنترل بر واحدهای وارداتی و صادراتی در دس��تور کار قرار گیرد. 
س��اعدی با بیان اینکه وجود کارت س��وخت در دهه 80 یک امر 
ضروری برای ایجاد تعادل در اقتصاد کش��ور تلقی می ش��د، اذعان 
 داشت: در وضعیت کنونی کش��ور و با وجود برجام و تولید روزانه 
20 میلی��ون لیتر بنزین داخلی و توس��عه آن،  نی��ازی به اعمال 
محدودیتی در مصرف و حفظ کارت س��وخت احس��اس نمی شود 
و بهتر اس��ت هر چه زودتر نسبت به حذف این سامانه اقدام شود. 
نماینده مردم دش��ت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسالمی 
با اش��اره به قیمت بنزین در سال جدید خاطرنشان کرد: دولت و 
مجلس شورای اسالمی در پی ملزم کردن عدم تغییر قیمت بنزین 
و س��وخت در س��ال 96 هس��تند چرا که ثبات قیمت سوخت به 
معنای یکی از ش��اخص های ثبات اقتصادی کشور است و تثبیت 

قیمت بنزین از اولویت های مجلس و دولت محسوب می شود. 
 
 

تلقی نادرستی که در حمایت از خودروسازان می شود 
آیا حمایت از تولید به معنای ایجاد بازار 

انحصاری است؟ 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی می گوید: 
باوجود حمایت های متعارفی که در این س��ال ها از صنعت خودرو 
صورت گرفته اس��ت اما متاسفانه نتیجه مطلوبی به لحاظ کیفیت 
و تنوع در تولید حاصل نش��ده اس��ت. رضا علیزاده در گفت وگو با 
خبرنگار خبر خودرو اظهار داش��ت: در صورتی که حمایت اصولی 
از صنعت خودرو صورت نگیرد، نتیجه آن همین شرایطی خواهیم 

بود که امروز شاهدیم. 
وی تصریح ک��رد: گاهی حمایت از تولید ب��ه معنی ایجاد بازار 
انحصاری برای خودروس��ازان تلقی می ش��ود و بعضا حمایت های 
بی حدی از این بخش صورت می گیرد که در نهایت منجر به عدم 

حضور در بازار رقابت و رخوت و سستی در این صنعت می شود. 
وی گفت: امروز کلیه تولیدکنندگان داخلی ضمن اینکه حمایت 
می ش��وند، باید در مسیر رقابت نیز قرار گیرند، چنانچه شرکت ها 
احساس وجود رقیبی را در بازار داخل نداشته باشند خود به خود 

به جای حرکت در مسیر توسعه، عقبگرد خواهند کرد. 
وی با اش��اره به وضعیت امروز خودروسازان در حوزه کیفیت و 
قیمت اظهار داشت: متاسفانه شرایط موجود حاکی از عدم رقابتی 
شدن کیفیت و قیمت در تولیدات داخلی است، این در حالی است 
که خود ش��رکت ها نیز از اوضاع مناسبی به لحاظ مالی برخوردار 
نیس��تند. نماینده ورزقان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
متاسفانه حمایت های دولت در این سال ها از خودروسازان به جای 
ورود صنعت خودرو به چرخه رقابت و پیش��رفت، موجب سستی 
در مسیر توسعه شده و خروجی آن هم به هیچ وجه رضایت بخش 

نیست. 
علی��زاده افزود: در اصل اینکه باید از تولید داخل حمایت ش��ود 
ش��کی نیس��ت. اینکه محصوالتی که در داخل امکان تولید دارند 
باید از ورود مشابه خارجی آنها به واسطه تعرفه ها کنترل بیشتری 
صورت گیرد ش��کی وجود ندارد، اما این حمایت نباید به ش��کلی 
باشد که شرکت ها احس��اس کنند رقیبی برای آنها وجود ندارد و 
به دنبال ابتکار و خالقیت و دس��تیابی به استانداردهای روز دنیا و 

نزدیکی به رقبا نباشند. 
 

گرانی ۶برابری بنزین نتیجه رشد 
غیرمعقوالنه یارانه نقدی

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه هر گونه افزایش یارانه نقدی مشروط به تصویب مجلس است، 
گفت که افزایش یارانه نقدی با استفاده از راهکارهای رشد قیمت 
حامل ه��ای انرژی یا چاپ پول بدون پش��توانه به تضعیف قدرت 
خرید خانوارها منتهی می ش��ود. س��یدفرید موسوی، درخصوص 
ش��عارهای انتخاباتی مبنی بر افزایش یارانه های نقدی گفت: یکی 
از مولفه های سیاستمداران دلسوز برای کشور این است که با مردم 
صادق باش��ند. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و 
پردیس در مجلس ش��ورای اسالمی افزود: کسانی که قول افزایش 
یارانه های نقدی را در شرایط فعلی اقتصاد کشور می دهند موضوع 
را به صورت ش��فاف برای مردم تش��ریح نمی کنند و به نظر بنده با 

مردم کشور صادق نیستند. 
وی تصریح کرد: در حال حاضر میزان منابع مالی کشور مشخص 
اس��ت، بنابراین افزایش میزان یارانه نقدی در شرایط فعلی بیانگر 
این است که قیمت حامل های انرژی مانند بنزین، گازوئیل، برق، 
آب و... تا شش برابر گران شود. به طور مثال قیمت هر لیتر بنزین 
در صورت افزایش یارانه نقدی به 5 الی 6هزار تومان خواهد رسید. 
موس��وی ادامه داد: البته ممکن اس��ت برخی ها بخواهند منابع 
مالی برای افزایش یارانه ه��ای نقدی را از راهکار غیرصحیح چاپ 
پول بی پشتوانه به دست بیاورند که باید عنوان کرد با این راهکار، 
اقتصاد کش��ور با ویرانی روبه رو می ش��ود. وی گفت: افزایش یارانه 
نق��دی خانوارها با اس��تفاده از راهکارهای گرانی حامل های انرژی 
یا چاپ پول بی پش��توانه باعث کاهش قدرت خرید مردم می شود. 
به طور مثال امکان دارد ش��خصی یارانه 250 هزار تومانی دریافت 
کند، اما به مراتب باید هزینه های بسیار سنگین تر و بیشتر پرداخت 
کند. این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: البته 
ممکن اس��ت برخی ها بخواهند با حذف یارانه برخی اقشار، میزان 
یارانه برخ��ی دهک های دیگر جامعه را با رش��د روبه رو کنند که 
متاس��فانه در این خصوص به صورت شفاف توضیح داده نمی شود. 
موسوی بیان کرد: در حال حاضر به رغم محدودیت های بودجه ای 
میزان مستمری اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته 
امداد امام خمینی )ره( و بهزیس��تی با افزایش روبه رو شده است. 
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی یادآور شد: 
باید کس��انی که ش��عار افزایش یارانه نقدی می دهند این را نیز به 
مردم بگویند که افزایش یارانه ها باید تحت هر ش��رایطی با مجوز 

مجلس صورت بگیرد. 

خبر

قیمت خودروهای صفر در بازار ایران؛ 
کاهش عرضه و افزایش قیمت برخی 

خودروها
پس از آتش س��وزی در بزرگ ترین واحد تامین قطعه کش��ور، 
تولید و عرضه خودرو کمی کاهش پیدا کرد و شاهد افزایش قیمت 

خودروهای صفر در بازار هستیم. 
ح��دود دو هفت��ه پیش در یکی از ش��رکت های قطعه س��ازی، 
آتش س��وزی رخ داد که این حادثه، بازار خ��ودروی ایران را تحت 
تاثیر قرار داد و حتی باعث کاهش تولید و عرضه خودرو به بازار و 
افزایش نسبی قیمت برخی از خودروها شد. به گفته نمایشگاه داران 
خودرو در تهران، با افزایش قیمت خودروهای صفر در بازار، تقاضا 
نیز به کمترین حد خود رسیده است. البته به نظر می رسد افزایش 
قیمت این محصوالت، مقطعی باشد و به زودی مشکالت به وجود 

آمده، برطرف خواهد شد. 
عالوه بر این مشکالت، کاهش خریدوفروش خودرو در ماه های 
ابتدای��ی س��ال و رکود فصلی ب��ازار خودرو، امری طبیعی اس��ت 
و امس��ال به دلیل در پیش ب��ودن انتخابات ریاس��ت جمهوری، 
پیش بینی می شود که این رکود عمیق تر شود. فعاالن بازار خودرو 
ب��ر این باورند که هرچه به انتخابات ریاس��ت جمهوری نزدیک تر 
می شویم، مشتریان تردید بیشتری برای خرید خودرو خواهند کرد. 
انتخابات امسال در روز 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود و پس از 
آن نیز ماه رمضان در پیش خواهد بود. با این حساب می توان انتظار 

داشت که رکود بازار خودرو تا اوایل تابستان ادامه داشته باشد. 
 

مدیرعامل گروه آرین سرمایه: 
تولید خودروی الکچری در ایران صرفه 

اقتصادی ندارد
برای دستیابی به مرحله ای که به جای واردات دی اس، تولید در 
کشور را پیگیر ش��ویم راه زیادی در پیش داریم زیرا میزان تقاضا 

و بازار صادراتی برای تولید یک محصول جدید بسیار مهم است. 
داریوش بی ریا، مدیرعامل گروه آرین س��رمایه نماینده رس��می 
دی اس و میتسوبیش��ی در ایران ضمن اشاره به این مطلب گفت: 
موضوع تولید یک محصول در کشور تابعی است از نیازی که در آن 

مقطع سنجیده می شود. 
وی ادام��ه داد: می��زان تقاضای موجود و تعداد عرضه ش��ده از 
محصول مورد نیاز برای چشم انداز تولید یک محصول جدید بسیار 
مهم اس��ت، اما در نهایت تولید محصول جدید با نظر و براس��اس 

سیاست وزارت صنایع رخ می دهد. 
 

مدیرعامل گروه آرین سرمایه با توضیح این مطلب که براساس 
سیاست های وزارت صنعت تیراژ تولیدی یک خودرو باید باالی 30 
هزار دس��تگاه در سال باشد، افزود: اگر تولید یک خودرو زیر تیراژ 
منطقی باش��د صرفه اقتصادی خود را از دس��ت داده و واردات آن 

محصول به صرفه تر از تولید آن خواهد بود. 
وی در مورد احتمال تولید محص��والت دی اس در ایران گفت: 
مش��کل تولید محصوالت الکچ��ری دی اس در ایران همین تیراژ 
است و بنده فکر می کنم در حال حاضر تولید محصوالت این برند 

خاص در ایران مقرون به صرفه نیست و تولید گران در می آید. 
بی ریا خاطرنش��ان کرد: فاصله برای اینک��ه بتوانیم برندهایی از 
دسته دی اس را در ایران تولید کنیم بسیار زیاد است زیرا مخاطبان 
این خودرو ها خاص هس��تند و باید با رده و رنج خودشان مقایسه 
ش��وند، بنابراین تولید محصوالت الکچری با هدف داخلی و بدون 

داشتن بازار صادراتی کار اشتباهی است. 
همچنی��ن مدیرعامل دی اس فرانس��ه در مورد سیاس��ت های 
ش��رکت مادر برای حضور مس��تقیم در بازار ایران گفت: ما بسیار 
خوش��نود خواهیم شد اگر تقاضای محصوالت برند ما در ایران به 

قدری افزایش یابد که ارزش سرمایه گذاری مستقیم را پیدا کند. 
وی ادامه داد: برای گروه پژو – سیتروئن بازار ایران بسیار جدی 
و مهم اس��ت و بنابراین این دو برند به صورت جدی وارد این بازار 
شدند و مطمئن باشید اگر برای برند الکچری گروه یعنی دی اس 
نیز اثبات ش��ود که می تواند تیراژ خوب��ی از محصوالت خود را در 

ایران تولید و عرضه کند، این مهم را ما نیز اجرایی می کنیم. 
شرکت آرین موتور تابان از زیرمجموعه های گروه آرین سرمایه 
یکی از معدود ش��رکت هایی است که توانس��ته به صورت رسمی 
نمایندگی یک برند خودروس��ازی در ایران را کس��ب و نام خود را 

در سایت شرکت مادر به ثبت برساند. 
 

نقدی بر جریان تولید خودرو در ایران
در چه صورت خودروسازان آینده شان را در 

خطر می بینند؟ 

یک کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از جریان تولید خودرو در 
کشور عنوان کرد: در شرایطی که هر روز شاهد ورود خودروهایی 
با طراحی های روز و جدید به بازار دنیا هستیم، متاسفانه در ایران 
همچنان جریان تولید بر مدار طراحی های قدیمی حرکت می کند. 
محمدتقی احمدیان در گفت وگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار 
داش��ت: چرا بای��د خودروهایی ب��ا طراحی 15 یا 20 س��ال قبل 

همچنان در خطوط تولید خودروسازان تولید شوند. 
وی با انتقاد از نب��ود مراکزی جهت طراحی و تولید در صنعت 
خودرو گفت:  تا هنگام��ی که مراکز تحقیقاتی به صورت فعال در 
صنعت خودروی ایران وجود نداشته باشند، طبعا نمی توان انتظاری 

از صنعت خودرو و ورود محصوالت جدید به بازار داشت. 
وی تاکی��د ک��رد: تا زمانی ک��ه تفکر مجموعه ه��ای صنعتی و 
تولیدی در جهت تحقیق و توسعه نباشد این مراکز در شرکت های 
خودروس��از فعال نخواهد ش��د، این در حالی اس��ت که بخشی از 
نیروهای متخصصی که در این سال ها در این حوزه تربیت شدند به 

واسطه عملکرد منفی در این بخش پراکنده شدند. 
وی با انتقاد از عدم نظارت درس��ت بر مجموعه های صنعتی در 
کش��ور گفت: بخشی از شرایط موجود در مجموعه های صنعتی و 
تولیدی به جهت عدم خصوصی س��ازی در مجموعه های صنعتی 
اس��ت، طبعا در چنین شرایطی این مجموعه ها آینده خودشان را 

در خطر نمی بینند. 
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که خودروسازان آینده خودشان 
را در خطر می دیدند مسلما نسبت به فعال سازی مراکز تحقیق و 

توسعه اقدام جدی می کردند. 
وی تاکید کرد: متاسفانه دولتی بودن خودروسازان مانع از توسعه 
تکنولوژی و تمرکز بر مراکز تحقیقاتی در صنعت خودرو شده است. 
عضو هیأت علمی دانش��گاه صنعتی ش��ریف خاطرنشان کرد: 
خوشبختانه نیروهای متخصص و جوان زیادی در کشور وجود دارد 

که عمال از حضور آنها در این مراکز استفاده نمی شود. 
احمدیان در ادامه بر لزوم ارتباط موثر تر صنعت و دانشگاه تاکید 
کرد و گفت: برای فعال س��ازی مراکز تحقیق و توس��عه در صنعت 
خ��ودرو قطعا ارتباط صنعت و دانش��گاه یک��ی از الزامات در این 
بخش است ضمن اینکه دستیابی به این شرایط نیازمند فرصت و 
زمان مناسبی است تا در درازمدت فعالیت خوبی را در این زمینه 

شرکت ها داشته باشند. 
وی اف��زود: باید مجموعه های مختلف��ی در صنعت خودرو و در 
کنار یکدیگر فعالیت کنند تا محصول باکیفیتی به بازار عرضه شود. 
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وزارت امور خارجه آمریکا ضمن استقبال از توافق 
ای��ران، روس��یه و ترکیه برای ایج��اد مناطق کاهش 
تنش در س��وریه اعالم کرد آمریکا از هر تالش��ی که 
به کاهش خشونت در سوریه کمک و شرایط حصول 
یک راه حل سیاسی را فراهم کند، پشتیبانی می کند. 
وزارت امور خارجه آمریکا با انتش��ار بیانیه ای اعالم 
کرد: روس��یه، ایران و ترکیه در کنفرانس آستانه در 
ت��الش برای کاهش خش��ونت در مناط��ق خاصی از 
س��وریه به یک توافق دس��ت یافتند. آمریکا با حضور 
اس��توارت جونز، قائم مقام معاون وزیر امورخارجه در 
این کنفرانس مشارکت داش��ت، ما در این مذاکرات 
یک ش��رکت کننده مستقیم نیستیم و در این مرحله 

نیز یک طرف توافق نیست. 
براساس گزارش پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه 
آمریکا، آمریکا از هر تالش��ی که بتواند به طور واقعی 
خشونت در س��وریه را کاهش دهد،  دسترسی بدون 
مانع کمک های بشردوستانه را تضمین کند، تالش ها 
را روی مقابله با داعش و دیگر گروه های تروریس��تی 
متمرکز و ش��رایط برای یک راه حل سیاس��ی معتبر 
و قاب��ل اعتماد را فراهم کن��د، حمایت می کند. ما از 
تالش های ترکیه و فدراسیون روسیه از پیگیری این 
توافق که مخالفان س��وری را با وجود شرایط سخت  
ترغی��ب به مش��ارکت فعال ک��رده اس��ت، قدردانی 

می کنیم. 

استقبال واشنگتن از توافق ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه

  عضو فراکسیون مستقلین والیی 
تأکید ک�رد که صداوس�یما به جای 
آنک�ه در مناظرات نقش تماش�اگر و 
باشد، هدایت کننده  کرنومتر داشته 
کار باشد و اجازه ندهد که کاندیداها 

از بحث خارج شوند. 
  وزیر اطالعات: وزارت اطالعات بر 
فعالیت فضای مجازی اش�راف کامل 

دارد. 
  صالحی�ت 692 داوطل�ب دیگ�ر 

برای انتخابات شوراها تأیید شد

واکنش حکیمی پور به وعده های قالیباف: جالب اینجاست وعده ها 
هم نجومی هستند. 

تیتر اخبار

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: دولت 
تمام اهتمام خود را برای حل مسائل خوزستان نظیر 
گردوغبار به کار بس��ته، اما اینکه گروه های سیاس��ی 
خاص��ی، از عواط��ف، رنج ها و آالم مردم خوزس��تان 
بهره برداری ه��ای سیاس��ی کرده ان��د، جای تأس��ف 

بسیاری دارد. 
به گزارش ایسنا، دکتر معصومه ابتکار در نشست با 
سازمان های مردم نهاد و فعاالن محیط زیست استان 
خوزس��تان، اظهار ک��رد: جا دارد ص��دور مجوزهای 
نهایی ش��بکه ملی س��ازمان های مردم نه��اد محیط 

زیس��ت را تبری��ک بگویم که ان ش��اءهلل این ش��بکه 
به طور رس��می به عنوان یک نه��اد مدنی پا به عرصه 

اجتماعی بگذارد. 
وی تصریح کرد: تش��کیل ش��بکه ملی سمن های 
محیط زیس��تی به صورت رسمی اقدامی بسیار بزرگ 
برای حضور مؤثر نهادهای مدنی در تصمیم  سازی در 
عرصه اجتماعی ایران اس��ت تا بتوانن��د در این امور 
بس��یار مؤثر باشند. امیدواریم نهادهای مدنی بتوانند 
ه��م در زمینه نقد و رصد و هم در زمینه مش��ارکت 
در اجرای طرح ها و پروژه ها نقش مهمی ایفا کنند. 

ابتکار: بهره برداری سیاسی از رنج مردم خوزستان تاسف برانگیز است

 مع�اون وزارت آم�وزش و پرورش 

از تشکیل جلس�ه با وزیر رفاه برای 
ح�ل مش�کل مراکز پیش دبس�تانی 

خبر داد.
  انتخاب ایران به عنوان  »پیشگام 

ن�وآوری در صلی�ب س�رخ جهانی؛ 
مع�اون ه�الل احم�ر: 25 میلی�ون 
خان�واده ایران�ی آم�اده مقابل�ه ب�ا 

مخاطرات می شوند
 تأیید جان  باختن 35 معدنکار در 

حادثه معدن یورت

سرپرس�ت اورژانس کشور: خدمات نوین اورژانس 247 برای بیماران 
قلبی مصداق بارز اقتصاد مقاومتی است

تیتر اخبار

معاون مجمع ناشران انقالب اسالمی می گوید در سال 
ج��اری ۱۳۰ نیرو به ط��ور کامل در امر اطالع رس��انی در 
نمایش��گاه فعال هستند و در کنار آنها ۱۱ صفحه لمسی 
بزرگ نیز ب��ه امر اطالع رس��انی اختصاص یافته اس��ت.  
س��یدعارف علوی، معاون مجمع ناشران انقالب اسالمی 
با اش��اره به تمهیدات اندیشیده ش��ده برای اطالع رسانی 
مطلوب به مخاطبان در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
اظهار داش��ت: امس��ال بحث دریافت اطالعات و طراحی 
و اجرای نرم افزار اطالع رس��انی نمایش��گاه کتاب بر عهده 
مؤسس��ه نمایشگاه های فرهنگی گذاشته شد. امر معقول 
هم این ب��ود که نهادی که خود برگزار کننده نمایش��گاه 
کتاب به ش��مار می رود، نرم افزاری را بنویسد که هر سال 
بتواند آن را اس��تفاده کند. بر همین اساس نرم افزار تحت 
ویندوز و اپلیکیشنی که ارائه شده است و پیش از این در 

نمایش��گاه های استانی ارائه شده بود به این امر اختصاص 
یافت.  وی ادامه داد: امسال برخی نهادهای خصوصی هم 
اپلیکیشن هایی به منظور اطالع رسانی در نمایشگاه کتاب 
طراحی و اجرا کرده اند. مثاًل مؤسسه ای به اسم پنجره دهم 
یک اپلیکیشن نمایشگاهی طراحی کرده است که از قضا 
اپ خوبی نیز هس��ت و می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. 
دو مجموعه دیگر هم با عنوان گیس��وم و کتاب فروشی و 
انتشارات بهجت هم روبات کتابفروشی دارند که اطالعات 
کتاب را که وارد کنید مشخصات ناشر را به شما می دهد.  
علوی ادامه داد: ما به این دوستان اعالم کردیم که ظرفیت 
تبلیغ��ی برای آنها وجود دارد که برخ��ی از آنها برای این 
کار وارد مذاکره ش��ده اند. البته نکته مهم در این است که 
اپلیکیشن های طراحی شده توسط مؤسسه نمایشگاه ها و 

پنجره دهم آفالین هستند و آن دو دیگر آنالین. 

صفحات لمسی در خدمت اطالع رسانی نمایشگاه کتاب

  مع�اون اجرایی نمایش�گاه کتاب: 
هیچ غرفه ای پلمب نشده است. 

ایتالی�ا در    آغ�از ب�ه کار غرف�ه 
نمایشگاه کتاب تهران

  مراس�می برای کتابی که در دولت 
احمدی نژاد، 671 مورد ممیزی گرفت

  قائم مقام نمایش�گاه کتاب: اجازه 
آلوده ش�دن فض�ای نمایش�گاه به 

مباحث جناحی را نمی دهیم. 

در روز س�وم نمایش�گاه کتاب انجام ش�د؛ رونمایی  »پینوکیو«  ی 
اصلی در نمایشگاه کتاب

تیتر اخبار

نتایجی ک��ه در هفت��ه پایانی ش��انزدهمین دوره 
رقابت های لیگ برتر رقم خورد خط بطالنی کش��ید 
روی هم��ه ح��رف و حدیث هایی که می خواس��تند 

فوتبال را ناپاک جلوه دهند. 
خیلی مواق��ع در روزهای پایانی س��ال انگ تبانی 
به برخی تیم ها و بازیکنان چس��بانده می شود، برخی 
با این تصور که بازیکنان خریدوفروش می ش��وند هر 
س��ال این موضوع را باب می کردند و چند هفته ای از 
همه تیم ها می خواستند که فوتبال پاک انجام دهند. 
پیامد همین انگ ها و تهمت هایی که غالبا توس��ط 

خود اهالی فوتبال هم عنوان می ش��د و از دست های 
پشت پرده و عوامل نامرئی حرف به میان می آمد این 
ب��اور یا خیال عمومی پدید آمده ب��ود که در فوتبال 
ناپاک��ی زیادی وجود دارد و حت��ی بعضی پا را فراتر 
گذاشته و مس��ائل مالی فوتبال را پر و بال می دادند 
و آن را بس��یار بزرگ می دانس��تند، ام��ا واقعیت این 
اس��ت که فوتبال هم بخش��ی از همین جامعه است 
و ش��اید به دلیل مسائل ورزشی پاک تر از بسیاری از 
بخش های دیگر جامعه ما هم باش��د.  به نتایج هفته 

پایانی فوتبال لیگ برتر ایران دقت کنید.

نتایجی که فوتبال پاک را به رخ کشید

  پرس�پولیس برای دیدار با الوحده 
استارت زد.

  در مسابقات والیبال امیدهای آسیا؛ 
تیم والیبال ایران از سد چین گذشت/

صعود ایران به یک چهارم نهایی
  ج�ذب س�رمربی خارج�ی ب�رای 

تیم های ملی اسکی
  اهدای باالترین نش�ان پارالمپیک 

به خانواده گلبارنژاد.

تیم ملی دوچرخه سواری کوهستان با 1۰ ورزشکار بامداد یکشنبه 
برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا راهی چین خواهد شد

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

مناظ��ره دوم دوازدهمی��ن دوره انتخاب��ات ریاس��ت 
جمهوری دیروز با محوریت مس��ائل فرهنگی و سیاسی 
برگزار ش��د. اما همانطور که پیش بینی می ش��د همانند 
مناظره اول صحبت های نامزدها بیشتر حول محور مسائل 
اقتصادی دور می زد و کمتر به پاسخ پرسش های فرهنگی 
و سیاسی پرداخته ش��د. در ادامه مهم ترین صحبت های 
ش��ش کاندیدای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ارائه 

می شود. 
اسحاق جهانگیری

- من اصالح طلبم. در دولت و مجلس بوده ام. با قدرت 
فرهنگی ایران باید اکنون قدرت اول منطقه می بودیم. چرا 

نیستیم؟ 
- ماشین اقتصاد و فرهنگ کشور از ته دره بیرون آمده 

و در مسیر توسعه قرار گرفته است. 
- باید فرهنگ خود را بر پایه گفت وگو قرار دهیم. تجربه 
برجام نشان دهنده قدرت فرهنگی ماست. نگاه نادرستی 

که غالب شد، فرهنگ را به حاشیه برد. 
- باید فرهنگ مدارا و صلح طلب ایرانی را به مردم نشان 

دهیم. 
- به عنوان یک ایرانی مس��لمان ب��ه فرهنگ خودمان 
افتخار می کنم. باید جل��وی ماجراجویی دوباره را در این 

کشور گرفت. 
- محدوی��ت می خواهید ی��ا آزادی؟ عزت می خواهید 
ی��ا انزوا؟ تن��ش می خواهید یا آرامش؟ ی��ک لحظه رأی 

می دهید و آینده کشورتان را رقم می زنید. 
- انتقاد یکی از نعمت های بزرگی اس��ت که خداوند به 
مس��ئوالن می دهد و هرکس درِ انتقاد به روی دس��تگاه 
خودش را ببندد از یک نعمت بزرگ بی بهره می ماند. لذا 
همه مکلف به این هستیم از انتقاد سازنده استقبال کنیم. 

- چرخ فرهنگ به صورت چکشی به کار نمی افتد
- مردم مهم ترین سرمایه کشور هستند و با حضور در 

صحنه مشکالت کشور را حل کردند.
- وضع اقتصادی ما در گذشته طوری بود که دارو پیدا 

نمی شد و بیماران خاص از بی دارویی رنج می بردند.
- مردم ش��ب ها در صف بانک ها می خوابیدند تا صبح 

بتوانند سکه خریداری کنند.
- تهدیدهای زیادی علیه کشور بود که با حضور مردم 

سایه مشکالت از کشورمان رفع شد.
- این روزها احساس خطر می کنم.

- احس��اس می کنم تفکر و نگرش��ی م��ردم را تهدید 
می کند.

- م��ن می دانم دوقطبی کردن جامعه چه بالیی س��ر 
کشور می آورد.

- وعده های توخالی باعث می ش��ود مردم به کارآمدی 
نظام بدبین شوند.

- دول��ت یازدهم در این زمین��ه خیلی کارهای بزرگی 
انجام داده است. 

- خانه احزاب را که بسته شده بود احیا کردیم. 
- به ۸ هزار سازمان مردم نهاد مجوز دادیم. 

- از آزادی مطبوعات به طور کامل دفاع کردیم. 
- به هر میزان که مجوز خواس��ته ش��د برای تأسیس 

مطبوعات، مجوز داده شد. 
- از فض��ای مجازی با قدرت دفاع کردیم و جلوی تمام 
کسانی که می خواستند شبکه های اجتماعی را فیلتر کنند 

ایستادیم و هزینه اش را هم پرداخت کردیم. 
- ما به عنوان دولت از هر نقدی اس��تقبال کردیم ولی 
مش��کلی که وجود دارد این است که بخشی از جامعه با 
دولت��ی که با رأی مردم به س��ر کار آمده، مخالفند و در 
فضای مجازی و مطبوعات با تمام توان به تخریب دولت 

می پردازند. 
محمدباقر قالیباف

- موض��وع فرهنگ یکی از مهم ترین موضوع های همه 
جوامع است. بدون شک دو نگاه در حوزه مسائل فرهنگی 

می تواند وجود داشته باشد. 
یک نگاه بد بینانه به جامعه و یک نگاه خوشبینانه.  در 
نگاه بدبینانه یک نگاه بس��ته و کنترل و نظارت شدید 
بر موضوعات فرهنگی و یک نگاه هم نگاه خوشبینانه 
است که ما اصل را بر آگاهی بخشی برای مردم مان در 
نظر بگیریم که آنها بتوانند با توانمندس��ازی و با خود 
م��ردم و نهادهای مردمی در ای��ن زمینه ایفای نقش 

کنند. 
- س��خنگوی قوه قضاییه گفت که محموله مشکوکی 

در یک ویالیی پیدا ش��د که متعلق به یک��ی از وزرا بود 
که ظرف دو روز رسیدگی شد و کارش به صورت فشرده 

انجام شد. 
- در ی��ک وزارتخانه ای که آموزش و پرورش اس��ت و 
مس��ئولیت دارد می بینیم ک��ه این رفت��ار واردات انجام 
می ش��ود آن هم غیر قانونی، حاال ی��ا قانونی یا غیرقانونی 

و غیر ضروری. 
- واقعا اینجا باعث نگرانی مردم نمی ش��ود که احساس 
کنن��د در وزارتخانه آموزش و پرورش رأس این وزارتخانه 
چنی��ن حرکتی انجام دهند. چگونه مردم به اینها اعتماد 

کنند؟ 
- اگ��ر ما بخواهیم در حوزه اقتصاد که مش��کل اصلی 
ما در بیکاری اس��ت و ۵ میلیون ش��غل ایج��اد کنیم و 
بتوانیم یارانه طبقه محروم را تقویت کنیم باید نظامی در 

اصالحات پولی، گمرکی و بانکی انجام دهیم. 
- ای��ن یک نمونه در این هفته بود. ما همیش��ه از این 

اتفاق ها در هفته ها، ماه ها و سال ها داریم. 
- اگر نبود دیپلماسی قدرت، اگر نبود رشد علمی، اگر 
نبود ش��هدای مدافع حرم، اگر نبود شهدای دفاع مقدس 

هرگز امکان برقراری دیپلماسی مذاکره نبود. 
- باید با مردم با صداقت بیشتری سخن بگوییم. 

- آقای جهانگیری شما طوری صحبت می کنید که یک 
عده ای هستند که فقط آنها هستند و بقیه یا تند هستند 
یا تندخو یا بلد نیستند و اگر دوباره به کار بیایند شما را 

دوباره به ته دره می برند. 
- منتق��د جدی دولت نهم و دهم هس��تم، اما ویژگی 

دولت نهم و دهم اعتماد به جوانان بود. 
حسن روحانی

- فرهنگ و س��بک زندگی بسیار مهم است و کارهای 
خوبی در این زمینه صورت گرفته. 

- مردم امروز احساس آزادی بیشتری می کنند. 
- م��ا باید بدانیم که چگون��ه می خواهیم با مردم رفتار 
کنیم، آیا می خواهیم مردم را در همه زمینه ها توانمند تر 
کنیم یا اینکه می خواهیم در زندگی مردم بیشتر مداخله 

کنیم. 
- دیدیم مردم صبح به فروشگاه می رفتند و نمی دانستند 

بعدازظهر قیمت ها چگونه می شود. 
- رئیس جمهور، رئیس جمهور همه مردم اس��ت. امام 

راحل فرمودند تقسیم بندی های بیخودی نکنیم. 
- کپی کاری ناشیانه نکنیم. 

- یک جایی در یک کشوری یک جنبش ۹۹ درصدی 
درست ش��د حاال بیایند چون سال ۹۶ است جنبش ۹۶ 

درصدی راه بیندازند؟ 
- دیدیم آمدند چگونه ش��هرهای زیرزمینی را نش��ان 

دادند تا برجام را بر هم بزنند. 
- روی موشک شعار نوشتند تا برجام را بر هم بزنند. 

- از هم��ه این مس��ائل ملت ما عب��ور کرد، به خاطر 
اینک��ه اخالق و اس��الم را اکثریت جامع��ه از روز اول 

انتخاب کردند. 
- افرادی که امروز کاندیدا هس��تند باید به طور صریح 

بگویند با برجام می خواهند چه کار کنند؟ 
- ب��رای اجرای برجام چرا این همه بیلبورد مخالف در 

تهران بود و فحاشی کردید. 
- با آنهایی که در میدان مذاکره بودند، ش��ماها پشت 
پرده چه کردید؟ چه حرف های نامربوطی بعضی ها زدند؟ 
- برجام یعنی تمام تحریم های هسته ای برداشته شده 

است. 
- اگر امروز برجام نبود نفت ما به جای ۲ میلیون بشکه 
که در روز صادر می کنیم، امروز می شد ۲۰۰ هزار بشکه. 
- وقتی ترامپ آمد همه خوش��حالی کردید که ترامپ 

برجام را پاره می کند. 
- آقای رئیس��ی شما چه اطالعاتی در مسئله هسته ای 

دارید که در مورد آن صحبت می کنید؟ 
- اراک به بهترین ش��کل بازسازی می ش��ود، اراک در 

فناوری پایین بود و االن فناوری باالیی خواهد داشت. 
- ما اگر می خواهیم مس��ئله فرهن��گ و آموزش را باال 
ببریم باید به زیربناهایش توجه کنیم. نخس��تین زیربنا 
اخالق است که ما حق الناس را مراعات کنیم. حقوقی که 

مربوط به مردم هست نباید زیر پا گذاشته شود. 
- فرض می گیریم فردی تخلفی کرده، آن کسی که باید 

بگوید این متخلف است یا نیست چه کسی است؟ 
- چطور آقای قالیباف در یک مصاحبه تلویزیونی قبل از 

اینکه معلوم شود قضیه چیست به وزیری تهمت می زند؟ 
- در جامعه باید آزادی باشد. 

- دوستان شما در شیراز با آجر به ماشین استاد دانشگاه 
حمله کردند، به فرزند عالمه مطهری حمله کردند، آیا با 
یک همچین رفتاری می توانیم دانشگاه آزاد داشته باشیم؟ 
- ما می گذاریم افرادی که صاحب فرهنگ هس��تند از 

استعدادشان درست استفاده شود؟ 
- هنرمندی داریم که ربنایش را در ماه رمضان پخش 
نمی کنیم. ربنایی که مردم عالقه مند هس��تند را پخش 
نمی کنیم آن وقت چطور می توانیم تعالیم فرهنگی باشیم؟ 
- ما اگر می خواهیم در مس��ائل سیاس��ی و اجتماعی 
به اهدافمان برس��یم اول باید افراد مختلف را به رسمیت 

بشناسیم. 
- در کشور برخی از افکار به رسمیت شناخته نمی شود 
و نمی گذاریم احزاب و گروه ها مساوی هم با امکانات هم 

به صورت عادالنه فعالیت کنند. 
- چه کس��انی هس��تند در همین انتخابات در فضای 
مجازی آزاد هستند و چه کسانی هر روز احضار می شوند؟ 

این طور می خواهیم عدالت گستری کنیم؟ 
- باید همه احزاب و گروه ها از حقوق مساوی برخوردار 

باشند. 
- ما زمانی که یک فرماندار خانم از اهل سنت در جایی 
منص��وب می کنیم از دو طرف مورد حمله قرار می گیریم 
که چرا یک خانم مدیر شده و چرا از اهل سنت مدیریت 

باال را به دست آورده. 
- حقوق ش��هروندی انش��ا نیس��ت. حقوق شهروندی 
در دول��ت دوازده��م تبدیل ب��ه زنگ عمل می ش��ود و 

حساب کشی می کنیم. 
- ما یک ایران داریم و همه ایرانی ها از حقوق مس��اوی 

شهروندی باید برخوردار باشند. 
- در ای��ن دول��ت از روز اول از اهرم سیاس��ت خارجی 

استفاده شد. 
-  سال ها بود که این اهرم کنار گذاشته شده بود و به 

خوبی از این اهرم بهره برداری نمی شد. 
- در این مذاکرات هس��ته ای توانستیم حق خودمان را 

به کرسی بنشانیم. 
- با همین قدرت دیپلماسی امروز برای سوریه مذاکره 

می کنیم. 
- اگر ما می خواهیم از مس��ائل منطقه درست استفاده 

کنیم باید بتوانیم در میز مذاکره حل کنیم. 
- م��ن مس��ئولیت هایی در دفاع مقدس داش��تم و در 

مذاکرات سیاسی حضور داشتم. 
- دفاع مقدس ما تمام ش��د، آیا همه حقوق ما استیفا 

شد؟ خب دیپلمات های ما باید این را حل کنند. 
-  امروز ما در ش��رایطی هستیم که ایران به عنوان یک 
قدرت بزرگ در منطقه از دیده همه جهانیان مطرح است.

-  در ط��ول مدت س��ه س��ال و نیم ک��ه ۱۲۰ نفر از 
کش��ورهای جهان مالقات داش��تیم در ای��ن مالقات ها 

مشخص بوده که جایگاه ما پیشرفت کرده.
-  اگر وضع جوانان ما بهتر بود چرا در طول ۱۰س��ال 
اشتغال ما تقریبا صفر بود! امروز صد هزار شغل در عرض 
دو سال گذشته در خصوص شرکت های دانش بنیان اتفاق 

افتاده است. 
مصطفی میرسلیم

- همه دولت های بعد از پیروزی انقالب برای خدمت 
کردن به این کش��ور کوش��ش کردند و در حد توان و 

استعداد خودشان موفقیت هایی به دست آوردند. 
- نامزدهایی هم که امروز اینجا تشریف دارند هرکدام 
در چارچوب مسئولیت های شان موفقیت هایی داشته اند. 

- ب��ه نظر من هیچ دولتی نمی تواند موفق بش��ود مگر 
اینک��ه انتقاد اقلی��ت را بپذیرد، انتقاد اح��زاب را بپذیرد، 
انتقاد سازمان های مردم نهاد و تشکل های علمی، هنری 
و فرهنگی را بپذیرد و این راه پیش��رفت ما است و بدون 

انتقاد هیچگونه پیشرفتی میسر نمی شود. 
- متأسفانه این انتقادپذیری در دولت یازدهم به شکل 
بسیار کمی وجود داشته است نمونه اش مطالبی است که 

بزرگواران در مقابل انتقادکنندگان به آن پرداختند. 
- صفت های غیر انسانی، تخریب گر!، به جهنم!، ترسو!، 
عصر حجری!، متوهم!، هوچی باز!، بی شناسنامه!، کم سواد! 

- راهی باز شود که امکان انتقاد سازنده فراهم شود. 
- ما به کرات در حزب پیش��نهادهای خود را به صورت 

دلسوزانه مطرح کردیم. 

- چندی��ن نوبت خدمت آقای��ان جهانگیری و روحانی 
مطرح کردم ولی کسی اعتنا نکرد. 

- دولت نباید در انتقاد را ببندد، زیرا به ضرر اوست. 
- م��ا بین راه هس��تیم و بای��د بدانیم چ��ه راهی را 
می  خواهی��م ادامه دهیم. وع��ده ای مطرح می کنند که 
با واقعیت ها منطبق نیس��ت. در شرایط مطلوب، به طور 
متوسط در پنج س��ال آینده می توانیم رشد ۸درصدی 
داش��ته باش��یم. آن هایی که وعده رش��د ۲۶درصدی 
را ب��ه مردم می دهن��د، و وعده دو و نی��م برابر کردن 
درآمدهای کش��ور را می دهند، این وعده توخالی است 
و هی��چ متخصص��ی تأیید نمی کند. چرا دقیق س��خن 

نمی گوییم؟ 
ابراهیم رئیسی

- برجام با همه اش��کاالتی که دارد، به عنوان یک سند 
ملی مورد توافق قرار گرفته است.

-  باید این تعهد از ناحیه ما و از ناحیه طرف های مقابل 
به رسمیت شناخته شود.

- آنچه در اصل این س��ند مورد اشکال است این است 
که در حین مذاکرات نکاتی مطرح شد. 

-  اینکه گفته ش��ود از ناحیه دول��ت و جناب روحانی 
که خزانه خالی اس��ت یا اینکه ممکن است دشمن تمام 
تأسیس��ات ما را هدف قرار دهد، پیامی بس��یار بد برای 

جمهوری اسالمی است. 
- دولت نشان داد توانایی برای دریافت این مبلغ چک و 

نقد کردن این چک را به هیچ عنوان ندارد. 
- ما می خواهیم ببینیم در بعد از این س��ند چه اتفاقی 

افتاد؟ 
- آق��ای روحانی قول دادند ب��ه محض اجرای آن تمام 
تحریم ها به ص��ورت یکجا نه تعلیق با چهار تأکید مؤکد 

برداشته می شود، ولی هیچ اتفاقی برای مردم نیفتاد. 
- اطالعاتم نس��بت به برجام شاید جلساتی که شرکت 
کردم بسیار گزارش خواندم و در جریان این مسائل هستم.

-  برای دیپلمات های مان ارزش قائلیم.
-  در برجام قرار بود چه شود.

-  آقای روحانی گفتند هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد 
هم اقتصاد مردم/ اما االن بازار ما اینگونه است!؟ 

- آقای س��یف گفتن��د تقریبا در برج��ام هیچ چیزی 
نگرفتیم.

- آقای ظریف گفتند امریکا به متن و روح برجام عمل 
نکرده است.

-  آقای روحانی می گویند کدام تحریم؟ روش��ن است 
تحریم بانکی! 

-  یک بانک دس��ت چندم متوس��ط در ترکیه محدود 
خدماتی می دهند.

- ۵۰۰ خانواده ما کسان شان در منا جان باختند، چند 
روز جنازه ها را تحویل نمی دادند و اگر رهبری آن اظهارات 

را  کردند که ظرف یک ساعت ورق برگشت. 
- از موضع اقتدار برخورد کردن با مسائل متفاوت است 

تا موضعی که هرچه پیش  آید خوش آید. 
سیدمصطفی هاشمی طباء

-  از هرزه گویی، دشنام گویی و کلمات و حرکاتی که 
فقط دل خودمان را خنک می کند باید اجتناب کنیم. 
-  هم��واره در مقاب��ل عناصری که از صهیونیس��ت ها 

دستور می گیرند باید استقامت خود را داشته باشیم. 
- اگر انعطاف و اخالق خوش داریم، استقامت هم داریم. 
- ما از طریق کمک های فرهنگی  ، مستشاری و روابطی 
ک��ه به ارتقای آنها کمک می کند، باید تالش و کوش��ش 

کنیم. 
- ما می توانیم ارتباطات خودمان را با همس��ایگان مان 
انجام دهیم و به جای تضاد با همسایگان، به تفاهم برسیم 

و فصل مشترک ایجاد کنیم. 
- دف��اع از آنچه که داریم مانند مخ��ازن گاز که امروز 
ما برداش��تمان با قطر به حد تس��اوی رس��یده یا مخازن 

مشترکی که با عراق داریم. 
- یادمان باش��د اگر همه چیز را بخواهیم دفعتا واحدتا 

حل کنیم یک چراغ عالءالدین جادو می خواهیم. 
- اگر ما ادعا داش��ته باش��یم که همه ای��ن کارها را با 
سرپنجه قدرت معجزه آسای خودمان می توانیم حل کنیم، 

طبیعتا اشتباه می کنیم. 
- ما نباید بگوییم زالوصفت یا سرمایه دار زالو صفت. 

- اعتراف می کن��م که ظرفیت پذیرش س��رمایه گذار 
خارجی در ادارات ما نیست. 

مسائل اقتصادی در مناظره دوم انتخابات باز هم سیاست و فرهنگ را به حاشیه راند

 اقتصاد و باز هم اقتصاد
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مدیریت کسب و کاربازاریابی و فروشکـیـو  ســک

اپل بزرگ ترین برنده 100 روز اول 
ریاست ترامپ
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استراتژی های بازی  پردازی که می توانید 
در سال2017 از آنها استفاده کنید
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 اجازه دهید مشتریان تان 
به جای شما صحبت کنند

12

11

 نگاهی به آگهی تلویزیونی همراه اول

 به پاس قدردانی
جایزه ببر

 هوش هیجانی
کلید بسیاری از معماهای سازمان

گزارشی از کسب و کار فرش فروشی  

بازار داغ فرش دستباف

 درآمد 3 تا 5 میلیونی از تعمیرات موبایل

نواسارتیان در رابطه با ایده تیزر تبلیغاتی همراه اول می گوید: ایده کار براساس یک کانسپت قدیمی استفاده شده 
در کمپی��ن همراه اول با محوریت همراهی میلیاردی اس��ت ک��ه در این کمپین همراه اول نوید یک جایزه بزرگ را 
می دهد.  در واقع این آگهی بنا به درخواس��ت خود همراه اول به نوعی دنبال کننده کمپین گذش��ته بوده که با یک 
توپ طراحی ش��ده اس��ت. در این کمپین قرار بود به پاس قدردانی از مشترکان، هر ماه یک جایزه 250میلیونی در 
10 ماه که در مجموع یک میلیارد تومان خواهد بود، اهدا شود. آخرین ماه این قرعه کشی اسفندماه سال گذشته...

12
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13

13

 گزارش »فرصت امروز« از کمپین »هیجان با نیسان«
به عنوان یکی از  نمونه های موفق استفاده از بازی پردازی در معرفی محصول 

بازاریابی نیسان: جسورانه و مهیج
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اینهمراهیمیلیاردهامیارزه
نواس��ارتیان در رابطه با ایده تیزر تبلیغاتی 
هم��راه اول می گوید: ایده کار براس��اس یک 
کانس��پت قدیمی استفاده ش��ده در کمپین 
هم��راه اول با محوریت همراه��ی میلیاردی 
اس��ت که در این کمپین همراه اول نوید یک 

جایزه بزرگ را می دهد.
 در واقع این آگهی بنا به درخواس��ت خود 
هم��راه اول به نوع��ی دنبال کنن��ده کمپین 
گذش��ته بوده که با یک توپ طراحی ش��ده 
اس��ت. در ای��ن کمپین ق��رار بود ب��ه پاس 
قدردان��ی از مش��ترکان، هر م��اه یک جایزه 
250میلیون��ی در 10 ماه که در مجموع یک 
میلیارد تومان خواهد بود، اهدا شود. آخرین 
ماه این قرعه کشی اسفندماه سال گذشته بود 

که با این آگهی به اتمام رسید. 
وی در رابطه با ش��عار و ساخت این آگهی 
ادام��ه می دهد:»ای��ن همراه��ی میلیارده��ا 
م��ی ارزه« ش��عار اصل��ی این آگه��ی بود که 
ب��ه پاس قدردان��ی از مش��ترکان اول به آنها 

جایزه ای بزرگ اهدا شد.
 در رابطه با س��اخت آگهی نیز باید تأکید 
کنم استفاده از توپ به نوعی جذابیت بصری 
ایجاد و ماهیگیری نیز بحث شانس را مطرح 
می کن��د. به این صورت که هرکس��ی امکان 
برنده ش��دن را دارد و جایزه به حدی نزدیک 
اس��ت که هرکس��ی می تواند آن را تصاحب 
کن��د. وی در ادامه می افزاید: تنها مزیت این 
کمپین نس��بت به جایزه های بزرگ مش��ابه 
 این اس��ت ک��ه نیاز به ثبت نام و ارس��ال کد

 و. . . برای شرکت در قرعه کشی وجود ندارد 
و تمام مشترکان همراه اول می توانند در این 
قرعه کشی ش��رکت کنند، اما طبعا کسی که 
تماس بیشتری داشته در اولویت خواهد بود. 

تمایزخوبهمراهاول
بنانج در رابطه با ایده تیزر تبلیغاتی همراه 
اول می گوی��د: ایده تیزر در ن��گاه کلی ایده 

جالب توجهی اس��ت. مشاهده حجم عظیمی 
از اس��کناس روی آب قطع��ا نظر مخاطب را 
جل��ب می کن��د. در این تیزر به ط��رز کامال 
حرفه ای س��عی ش��ده اس��ت ت��ا رنگ های 
اصل��ی برند ب��ه مخاطب القا ش��ود. در کنار 
این ویژگی های مثبت، ام��ا آگهی مورد نظر 
صرف نظر از اش��کاالت زی��اد در نحوه روایت، 
انتخاب صحنه، نماها، بازیگران و... در انتقال 
پیام اصلی خود نیز دچار مش��کل است. این 

پیام  ی��ک  آگه��ی 
کلی دارد که همان 
نش��ان دادن درصد 
باالی برنده شدن و 
بزرگی جایزه است. 
ش��اید  ام��ا 
برای  می توانس��ت 
انتقال و اثربخش��ی 
راحت ت��ر، روایت��ی 
واضح تر ب��ا ایده ای 
خالقانه تر را به کار 
برد. اینکه ش��ما در 
وس��ط  قایق  ی��ک 

آبگیر یا دریاچه ای با دوس��تتان نشس��ته اید 
و ناگه��ان ی��ک گ��وی مملو از اس��کناس به 
قالب ت��ان گیر می کن��د، نمی توان��د ضرورتا 
بیانگر امکان زیاد برنده ش��دن ش��ما باش��د. 
این کارش��ناس ارش��د تبلیغ��ات در رابطه با 
نق��اط ضعف این آگه��ی می گوید: در انتهای 
آگهی کپش��نی هست که به ش��ما می گوید 
می توانید میزان امتیاز خود را برای حضور در 
قرعه کشی با شماره گیری یک رمز، مشخص 
کنید. مش��کل اول این است که پیام مذکور 
ک��ه در واقع پیام اصلی آگهی برای مخاطبان 
هم هس��ت، فقط در یک زمان دو ثانیه ای در 
کل آگهی 47 ثانیه ای گنجانده ش��ده است و 
مخاطب��ان باید در این زمان کوتاه هم پیام را 
بگیرند و هم رمز را به خاطر بس��پارند. دیگر 
اینکه به مخاطب نش��ان داده نمی ش��ود که 
چگونه امتیاز بیشتری کسب کند، با مکالمه 

بیشتر، با استفاده از اینترنت بیشتر یا. . . 

وی در رابط��ه با مخاطبان این آگهی ادامه 
می دهد: به نظر می رس��د مخاطب اصلی این 
تیزر بیش��تر جوان��ان و خانواده ه��ای جوان 
باش��ند. در اکثر آگهی های ایرانسل مخاطب 
هدف، جوان ها هستند. افرادی که نمی توانند 
س��یم کارت دائمی خریداری کنند و بیش��تر 
ب��ه خرید س��یم کارت ه��ای اعتب��اری روی 
آورده اند. در همین راس��تا همراه اول تالش 
دارد ب��ا تمرکز ب��ر نکاتی که ب��رای جوانان 
از  دارد  جذابی��ت 
جمله پولدار شدن 
ای��ن  یک ش��به، 
به سوی  را  قش��ر 
کند.  جل��ب  خود 
بنانج با اش��اره به 
خود  کلی  ارزیابی 
آگه��ی  ای��ن  از 
اضاف��ه می کند:  از 
ن��گاه کل��ی اصوال 
جایزه دار  تبلیغات 
ب��ه  نمی توان��د 
نزد  برند  ارتق��ای 
جامع��ه کم��ک کند و حت��ی می تواند به آن 

ضربه هم بزند. 
معم��وال تبلیغ��ات جای��زه دار ب��ه صورت 
مقطعی مورد اس��تفاده قرار می گیرد. ممکن 
اس��ت که یک خدمت و محصولی در جامعه 
چن��دان مورد توجه قرار نگیرد یا در مقابل با 
رقبایش ضعیف به نظر برسد. در این صورت 
برای جلب نظر مخاطبان می توان جایزه های 
بزرگ برای خریداران تعیین کرد تا توجهات 
به محصول یا خدمت مورد نظر جلب ش��ود. 
تبلیغات جای��زه دار به برند اج��ازه نمی دهد 
تصویر درس��تی از خ��ود و می��زان تمایل و 
وفاداری مش��تریانش داش��ته باش��د. همین 
دلیل باعث می ش��ود این تصویر زیر استقبال 

از جایزه ها پنهان شود.
 همراه اول تا چندی پیش کمپین هایی را 
برای متمایز کردن برند خود از سایر رقبا اجرا 
کرده بود که با محوریت»معتبر و قابل اعتماد 

بودن« انجام گرفته ب��ود. به نظرم این نقطه 
تمایز خوبی با سایر رقبا از جمله ایرانسل بود 
ک��ه تالش دارد جایگاه »دائم و معتبر« بودن 
همراه اول را تصاحب کند. کمپین همراه اول 
مسیر درستی بود که به نظرم می توانست به 
ارتقای برند همراه اول منجر ش��ود. امیدوارم 

که از این مسیر منحرف نشود. 

هدفاصلیآگهیفروشاست
آرش س��لطان علی نیز در رابط��ه با آگهی 
هم��راه اول می گوید: آگه��ی در نگاه کلی به 
نظ��ر خوش س��اخت و خوش رن��گ و لعاب 
اس��ت، اما به لحاظ مفهوم با توجه به پیامی 
که می خواه��د ارائه کند، آن چن��ان که باید 

کارآمد نیست.
 در واقع یک آگهی خوب در نگاه اول باید 
باورپذیر باش��د حتی اگر بخواهد بیان کننده 
و القاکننده ش��انس باشد،  اما به نظر من این 
آگهی تبلیغاتی تا حدی اغراق آمیز با موضوع 
برخورد کرده اس��ت و نمی تواند برای موضوع 

مناسب باشد. 
ب��ا تکنیک ه��ای تصوی��ری و  رابط��ه  در 
جلوه ه��ای ویژه نی��ز باید بگوی��م این آگهی 
در این حوزه بس��یار موفق عمل کرده است، 

 طوری که اجرا و ساخت قابل قبولی دارد. 
از نظر من تنها مشکل این آگهی استراتژی 
پیام اس��ت که تا حدی نامفهوم بیان ش��ده 
اس��ت. وی در ارزیابی کلی خود از این آگهی 
می گوی��د: یک آگهی در نهایت باید چیزی را 
بفروش��د و برای ارائه خدمات باور پذیر باشد، 
 اما از نگاه من ای��ن آگهی نمی تواند نیازهای 
مخاطب��ان را برطرف کند و به عبارتی قدرت 
ج��ذب مخاطب را ندارد. ای��ن امر عارضه ای 
اس��ت ک��ه ام��روزه دامن گی��ر بس��یاری از 

آگهی های تلویزیونی شده است. 
داش��تن تنها ظاهر زیبا بدون اینکه بتواند 
پیام��ی را الق��ا کن��د از نظر م��ن یک ضعف 
محس��وب می ش��ود. در پای��ان ام��ا باید به 
جلوه ه��ای بص��ری زیبای ای��ن آگهی تأکید 

کنم. 

نگاهیبهآگهیتلویزیونیهمراهاول

نکتههاییدربارهرفتارخریدمردانبه پاس قدردانی، جایزه ببر

دانستن اطالعات جمعیت ش��ناختی درباره بازار هدف یکی 
از پایه ای تری��ن نیازهای واحد بازاریابی برای به ثمر رس��اندن 
تالش هایش است. اینکه بدانیم مخاطبان اصلی ما از چه قشری 
هس��تند، چق��در درآمد دارند، از لحاظ تحصیلی چه س��طحی 
دارند، چند س��اله هستند و از همه مهم تر در هنگام خرید چه 
رفتارهایی را از خود بروز می دهند، باعث می ش��ود فعالیت های 
واحد بازاریابی هدفمند و هم راس��تا با نیازهای مشتریان هدف 

باشد. 
اگر مشتریان هدف شما مردان هستند، دانستن رفتار خرید 
آنه��ا برای موفقیت فعالیت های بازاریابی مهم و حیاتی اس��ت. 
ش��اید ش��ما هم این پیش فرض نادرست را ش��نیده باشید که 
چ��ون پیچیدگی ذهن مردان کمتر از زنان اس��ت، رفتار خرید 

آنها نیز شفاف تر و درک آن آسان تر است
ام��ا بر خالف ای��ن تصور، از آنجا که مردان س��خت تر خرید 
می کنن��د و در کنترل هیجانات خود هنگام خرید بهتر از زنان 
عمل می کنند، درک رفتار خریدشان آنقدرها هم ساده نیست. 
بنابراین در ابتدا باید به این نکته توجه کنیم که تحقیقات بازار 
ب��ا پیش فرض و کلیش��ه ها میانه خوبی ندارن��د و به دنبال این 
اس��ت که به اطالعات صحیح و واقعی دست یابد. قبول کردن 
پیش فرض های کلی درباره خرید مرد یا زن تنها باعث می شود 

که مسیر را اشتباه برویم.
 بدون ش��ک رفت��ار خرید یک م��رد جوان با مردی مس��ن 
متفاوت اس��ت، بنابراین باید تعریف درستی از مخاطبان هدف 
داشته باشیم؛ پیش فرض های نادرستی که درباره نحوه و دلیل 
خرید مردان وجود دارد باعث می ش��ود که استراتژی فروش و 
بازاریابی س��ازمان مسیر درس��تی را طی نکند. برای مثال این 
تص��ور که مردان نس��بت به زنان عالقه کمت��ری به چانه زدن 

دارند، کامال غلط است.
 نگاه��ی ب��ه آمار نش��ان می دهد ک��ه مردان عالق��ه زیادی 
 ب��ه چان��ه زدن دارن��د و تنه��ا روش آنه��ا متف��اوت از روش 
خانم هاس��ت. از این دست تصورات کلیشه ای به وفور در مورد 
خریداران مرد وجود دارد که باور کردن آنها س��بب می ش��ود 
بخش بزرگ و مهمی از بازار را از دس��ت دهیم. خوش��بختانه 
در این زمینه پژوهش های کاربردی و مفیدی انجام ش��ده که 

می تواند به شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کمک کند. 
اخیرا یک مؤسس��ه تحقیقاتی در پژوهش��ی به بررسی رفتار 
خری��د مردان پرداخته و ب��ه نتایج جالبی رس��یده که آگاهی 
از آنه��ا می تواند ب��ه بازاریابی هر چه بهتر ب��رای این بخش از 
مخاطبان منجر ش��ود. در اینجا به بررس��ی نتایج این تحقیق 

مهم می پردازیم. 
1- 50 درصد از مردان جوان  )بین 25 تا 40 س��ال( تحت 

تأثیر تبلیغات و بنرهای دیجیتال قرار می گیرند. 
2- ۶۸درص��د از مردانی که گوش��ی تلفن همراه هوش��مند 
دارند، براس��اس تبلیغات موبایلی خرید خود را انجام می دهند. 
این آمار در مورد زنانی که گوشی تلفن همراه هوشمند دارند، 

5۸درصد است. 
3- تنها 5درصد از مردان به تبلیغات از طریق کاتالوگ توجه 

دارند. 
4- 44درصد از مدیران جوان  )بین 25 تا 40 س��ال( تحت 
تأثی��ر موتورهای جس��ت وجوگر اصل��ی خرید خ��ود را انجام 

می دهند. 
5-  44درص��د از مردان درباره تجربیات مثبتی که از خرید 
آنالین به دس��ت آورده اند، با دوس��تان و آشنایان خود صحبت 

می کنند. 
۶- 90درص��د از خانم ه��ا زمانی که می خواهن��د خریدهای 
بزرگی همچون خانه و خودرو انجام دهند، موضوع را با همسر 

خود در میان می گذارند و با او مشورت می کنند. 
7- 54 درص��د از م��ردان زمانی ک��ه می خواهن��د درب��اره 
محص��والت مورد نظر خود جس��ت وجو کنند، به ش��بکه های 

اجتماعی مراجعه می کنند. 
۸- 5۸ درص��د از پ��دران می گوین��د زمانی ک��ه می خواهند 
تصمیم به خرید کردن بگیرند، حداقل از چهار منبع اطالعاتی 
برای به دست آوردن اطالعات مورد نظر خود استفاده می کنند. 
9- 43درص��د از مردان ثروتمند معتقدن��د که خرید کردن 

فرآیندی آرامش بخش و لذت بخش است. 
10- ۸7درص��د از مردان اعالم کردن��د که پنج ثانیه پس از 
دریافت یک پیام تبلیغاتی، آن را از گوشی خود حذف می کنند. 
تحلیل و بررس��ی این نتایج می تواند حتی به اصالح و تغییر 
راهبردهای بازاریابی و تبلیغاتی یک س��ازمان منجر شود. برای 
مثال در ش��رایطی که تنه��ا 5درصد از مردان ب��ه تبلیغات از 
طریق کاتالوگ توجه می کنند، ارائه کاتالوگ به مش��تریان مرد 

تقریبا کار بیهوده ای است.
 بنابراین بهتر است به جای روی آوردن به چاپ کاتالوگ هایی 
ک��ه با صرف هزینه و وقت نس��بتا زیاد هی��چ منفعتی برای ما 
ندارن��د، حضور پررنگ تری در تبلیغات اینترنتی و ش��بکه های 

اجتماعی داشته باشیم. 
همچنی��ن بی اثر بودن ارس��ال پیامک ه��ای تبلیغاتی 
به طوری که مخاطبان م��رد حتی زحمت خواندن کامل 
آنها را نیز به خود نمی دهند، این پیام را برای س��ازمان ها 
و ش��رکت ها دارد که ای��ن روش تبلیغاتی تنها باعث باال 
رفتن هزینه های آنها می ش��ود و بازگش��ت سرمایه قابل 
توجه��ی را نباید از ارس��ال پیامک انتظار داش��ت. عالوه 
ب��ر این، اطالعات به دس��ت آمده از این پژوهش نش��ان 
می دهد که در کل، فرآیند خرید برای مردان لذت بخش 
نیست. اینکه 43 درصد از مردان ثروتمند با خرید کردن 
به آرامش می رس��ند، نش��ان می دهد ک��ه در تالش های 
بازاریابی ب��رای مردان، خیلی نبای��د روی عنصر آرامش 

و لذت مانور داد.
 مطمئن��ا این آم��ار در مورد مردانی که س��طح درآمد 
پایین تری دارند و ثروتمند محس��وب نمی شوند، پایین تر 
هم هست، لذا باید روی جنبه های دیگری از خرید مانند 
کاربرد یا کسب منافع جانبی تمرکز کرد تا مخاطبان مرد 

را تحت تأثیر قرار داد. 
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10کلیدموفقیتبرنداستارباکس
رهبرجهانیصنعتقهوهوکافیشاپ

امروزه برند استارباکس را می توان رهبر جهانی کسب و کارهایی 
ک��ه در زمینه کافی ش��اپ و قهوه فعالیت می کنند، دانس��ت. این 
موفقیت حاصل داش��تن اس��تراتژی بازاریابی و اقتص��اد رفتاری 
مناس��ب این برند است. توجه به عوامل و نکات کلیدی متعددی 
باعث شده است که برند استارباکس 213۶۶ شعبه در بیش از ۶0 
کش��ور جهان را به خود اختصاص دهد و هوارد شولتز، مدیرعامل 
این ش��رکت را به یکی از افراد شناخته شده جهان تبدیل کند. در 
ادامه این مطلب عوامل کلیدی مؤثر در موفقیت برند استارباکس 

را با جزییات بیشتری بررسی می کنیم. 

رموزموفقیتبرنداستارباکس

1-آغازبامقیاسیکوچکورشدوتوسعهتدریجی
استارباکس در سال 1971 در سیاتل تأسیس شد و در ابتدا تنها 
دانه های قهوه به فروش می رس��اند. هوارد شولتز برند استارباکس 
را در حالی در س��ال 19۸7 خریداری کرد که تنها شش فروشگاه 
داش��ت. پس از خرید ش��رکت استارباکس توس��ط هوارد شولتز 
نزدیک به سه دهه طول کشید تا این کسب و کار به جایگاه فعلی 
خود به عنوان بزرگ ترین شرکت فعال در این زمینه تبدیل شود، 
بنابراین آغاز با مقیاسی کوچک و رشد تدریجی و با دقت این برند 

را می توان یکی از رموز موفقیت آن دانست. 

2-رهبریاستراتژیک
می توان گفت هوارد ش��ولتز همواره هس��ته مرک��زی رهبری 
برند اس��تارباکس بوده است، بنابراین اس��تراتژی موفق این برند 
که پیش��نهاد استفاده از اس��تارباکس به مشتریان بود نیز توسط 
شولتز ارائه شده است. ارائه خدمات به مشتریان در محیطی کاماًل 
دوس��تانه سبب پیشبرد اس��تراتژی بازاریابی یک به یک این برند 
شده است. از س��وی دیگر نیز امکان سفارشی سازی و آگاه سازی 
مصرف کننده تأثیر بس��زایی در جذب مش��تری وفادار برای برند 

استارباکس داشته است. 

3-داشتنمدلکسبوکاربراساسفرهنگاجتماعیو
بهبودبهرهوری

همان گونه که می دانید مدل کس��ب و کار هر ش��رکتی براساس 
فرهن��گ محیط اجتماع��ی آن طراحی می ش��ود، بنابراین مدل 
کسب و کار برندهایی مانند استارباکس که در نقاط مختلف جهان 
ش��عبه دارند برای هر کش��ور متفاوت خواهد ب��ود. بهره وری نیز 
یکی دیگر از عواملی اس��ت که موفقیت ی��ک برند را تحت تأثیر 
قرار می دهد، بنابراین باید اس��تراتژی هایی برای بهبود بهره وری، 
سرعت بخشی به ارائه خدمات مشتریان و بهبود روابط با مشتریان 
نیز در نظر گرفته ش��ود. برند استارباکس با توجه به این دو نکته 
موفق شد به ماندگاری نام برند خود در ذهن مشتریان کمک کند. 

4-مشتریمداری
مطمئناً شما نیز با جمله »همیشه حق با مشتری است« آشنا 
هستید. در حقیقت فلسفه این جمله برای برند استارباکس در سه 

جمله زیر خالصه می شود. 
- در صورتی که مشتری از محصول یا خدمات ارائه شده راضی 
نباشد. محصول دیگری به انتخاب خود مشتری در اختیار او قرار 

می گیرد تا مشتری کاماًل راضی باشد. 
- ک��د تخفیف برای مراجع��ه بعدی مش��تریان در نظر گرفته 

می شود. 
- جای��زه و تخفیف فوق العاده ای برای مش��تریان وفادار در نظر 

گرفته می شود. 
رعایت این نکات برند اس��تارباکس را به یکی از کسب و کارهای 
موفق و اس��تراتژی محور جهان تبدیل کرده است. مشتری مداری 

یکی از کلیدهای موفقیت برند استارباکس است. 

5-کارمن�دانبرن�داس�تارباکسنی�رویمحرکهمدل
کسبوکارآن

جالب است بدانید که تمام کارمندان، سرپرستان و مدیران برند 
استارباکس به عنوان شرکای این برند شناخته می شوند. به عبارت 
بهتر هر یک از این افراد فراتر از کارکنان بوده و به عنوان سهامداران 
برند استارباکس شناخته می شوند. در نظر گرفتن سهام، بیمه های 
درمانی و کارگاه های آموزشی از جمله خدماتی است که در اختیار 
کارکنان این برند قرار می گیرد. از سوی دیگر نیز به منظور بهبود 
موقعیت شغلی و کاهش استرس محیط کار سالی یک بار جلسات 
توف��ان فکری با حض��ور تمام کارکنان این برند برگزار می ش��ود. 
می توان گفت ارزش قائل بودن به کارکنان نیز یکی دیگر از عوامل 

مؤثر در موفقیت برند استارباکس است. 

6-ارائهآموزشهایاستاندارد
ارائه آموزش های اس��تاندارد به صورت تئ��وری در کالس و به 
شکل عملی در محیط فروشگاهی به کارمندان جدید نیز یکی از 

رموز موفقیت برند استارباکس است. 

7-فراهمکردنمحیطیدوستانه
برند اس��تارباکس عالوه بر ارائه خدمات دوستانه با طراحی یک 
محیط دوس��تانه تجربه فوق العاده ای را در ذهن مشتری به یادگار 

می گذارد. 

8-نوآوریومشارکت
تنوع محصول، نوآوری و مشارکت از مهم ترین عوامل موفقیت 
یک برند اس��ت. استفاده از ش��یوه های جدید بازاریابی، طرح های 
مکم��ل، ن��وآوری و... از جمله عواملی هس��تند که در پیش��برد 
استراتژی بازاریابی استارباکس تأثیرگذار بوده اند. به عنوان مثال از 
سال گذشته اجرای موسیقی در کافه های استارباکس تجربه جدید 
و فوق العاده ای را برای مشتریان این برند محبوب فراهم کرده است. 

9-استفادهاززنجیرهتأمینبرایتکمیلچرخهبازاریابی
زنجی��ره تأمی��ن برند اس��تارباکس در حال حاضر متش��کل از 
برنده��ای مختلفی اس��ت، بنابراین این برندها نی��ز می توانند در 
پیشبرد استراتژی بازاریابی به استارباکس کمک کنند پس تکمیل 
چرخه بازاریابی به کمک اعضای زنجیره تأمین یکی از عوامل مؤثر 

در موفقیت برند استارباکس است. 

10-استفادهازابزارهایمتنوعبازاریابی
برند استارباکس برای موفقیت استراتژی بازاریابی خود معموالً 
از ابزارهای مختلفی مانند تبلیغات، بازاریابی ایمیلی و... اس��تفاده 
می کن��د. این امر باعث می ش��ود که بتواند مخاطب��ان گروه های 
مختلف��ی را تحت تأثیر خود قرار دهد. عالوه بر نکاتی که تاکنون 
ذکر شد، می توان گفت برقراری ارتباط عاطفی با مشتریان وفادار و 
تحت تأثیر قرار دادن آنها نیز یکی از رموز موفقیت برند استارباکس 
اس��ت، زیرا مش��تریان هنگام خرید محصوالت لزوما تصمیم های 
معقوالن��ه نمی گیرند، بلکه در بیش��تر مواقع ای��ن تصمیم گیری 
احساسی مشتری است که او را ترغیب به خرید محصول می کند. 
ibazaryabi:منبع
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 آگهی در نگاه کلی به نظر خوش ساخت 
و خوش رنگ و لعاب است، اما به لحاظ 
مفهوم با توجه به پیامی که می خواهد 

ارائه کند، آن چنان که باید کارآمد نیست. 
در واقع یک آگهی خوب در نگاه اول باید 

باورپذیر باشد حتی اگر بخواهد بیان کننده 
و القاکننده شانس باشد،  اما به نظر من این 
آگهی تبلیغاتی تا حدی اغراق آمیز با موضوع 
برخورد کرده است و نمی تواند برای موضوع 

مناسب باشد
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راس�تااپراتورهمراهاولتالشکردتابابرنامههایتشویقیوحمایتی،مشترکان
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هدف از طراح�ی و اجرای کمپین »هیجان با 
نیسان« چه بود؟ 

هدف معرف��ی خودروی جوک نیس��ان به گونه ای 
نوآورانه بود. این محصولی فوق العاده نوآورانه اس��ت 
و بای��د به گونه ای نوآورانه به جامعه معرفی ش��ود. به 
همین دلیل کمپین دیجیتال معرفی جوک را بر پایه 
بازی پ��ردازی بنا کردم تا ضمن بیش��ترین همراهی 
کارب��ران، تجرب��ه ای لذت بخش هم برای ش��ان رقم 
بخورد. بازی پردازی یا گیمیفیکیشن در واقع استفاده 
از تفک��رات و ابزارهایی اس��ت ک��ه در بازی ها مورد 
استفاده قرار می گیرند، اما این استفاده در جایی خارج 
از فضاهای معمول بازی انجام می ش��ود. بازی پردازی 
کاربردهای بسیار متنوعی دارد که یکی از آنها معرفی 

خدمات یا محصوالت جدید است.
 

چگونه متوجه ش�دید که بازی پردازی روش 
مناسبی برای معرفی جوک می تواند باشد؟ 

حتما دیده اید که قسمت عمده کلیک های کاربران 
در ش��بکه های اجتماع��ی، به خاطر بررس��ی دوباره 
مطالبی اس��ت که خودشان به اش��تراک گذاشته اند 
تا از تعداد الیک ها و امتیازهایی که کس��ب کرده اند 
آگاه شوند. مگر این رفتار چیزی به جز تمایل شدید 
به بازی در تمام س��طوح جامعه است. افراد به صورت 
عادی به دنبال فرصت های��ی برای تجربه لذت بازی 
هستند. افراد در زمان بازی، حس رقابت را در خود به 
شکلی مسالمت آمیز و همراه با لذت، برآورده می کنند. 
لذا تعجبی ندارد که سطح درگیری کاربران در چنین 
کمپینی از دیگر ش��یوه های بازاریابی معمول بیشتر 
باش��د. عالوه بر این، بازی پردازی نه تنها رفتارهایی را 
موجب می ش��ود که به تقویت برند کمک می کنند، 
بلکه تجربه کاربر را نی��ز لذت بخش کرده و وفاداری 
به برند را افزایش می دهد. گسترش اینترنت و فضای 
مجازی هم فرصت های نابی برای بازی پردازی فراهم 
آورده است. خوبی بازی پردازی در فضای مجازی این 
اس��ت که مدیران بازاریابی می توانند با اتکا به آمار و 
ارق��ام و تحلیل، به س��رعت و به صورت کّمی نتیجه 
کار را ارزیاب��ی کنند. با توجه به تمامی این موارد، در 

برنامه ریزی بازاریابی شرکت جهان نوین آریا بر استفاده 
از بازی پردازی در الیه های مختلف تأکید دارم. 

کاربران در این کمپین چگونه با خودرو جوک 
آشنا شدند؟ 

در کمپین ه��ای مبتنی بر بازی پ��ردازی می توان 
کاربران را به رفتارهایی تشویق کرد که مستلزم صرف 
زمان و انرژی باش��د، درحالی که شاید ترغیب آنها به 
همان رفتارها در شرایط غیربازی ممکن نباشد. برای 
نمونه در بخش��ی از کمپین نیسان، از کاربر خواسته 
ش��د که برای کسب امتیاز تشویقی و افزایش شانس 
برنده شدن، به پرس��ش هایی درباره خودروی جوک 
پاس��خ دهد. در ای��ن حالت کاربر ب��رای اطمینان از 
صحت پاس��خ های خود به صفحه معرفی آن خودرو 
در وب س��ایت م��ا مراجعه می کرد و ب��ا دقت متن را 
می خواند و ویدئوهای معرفی محصول را می دید. این 
کار معموالً در زمان و محیطی رخ می داد که کاربر از 
تمرکز و آرام��ش خوبی برخوردار بود و مطالعه را در 

تمرکز کامل انجام می داد. 
اگر چ��ه ممکن اس��ت حضور در نمایش��گاه های 
شرکت جهان نوین آریا گزینه مناسب تری برای معرفی 
یک خودرو جدید به نظر بیاید، اما توجه داشته باشید 
که بسیاری از کاربران اینترنت هیچ گاه امکان حضور 
مؤثر در نمایشگاه های فیزیکی نیسان را ندارند. یکی 
از مهم ترین دالیل آن، دشواری های اختصاص زمان 
مناس��ب برای مراجعه حضوری به نمایشگاه، به ویژه 
در کالن ش��هرها یا احیانا نبودن نمایش��گاه در شهر 
محل اس��کان کاربر است. اما در فضای هیجانی بازی  
اینترنت��ی، این امکان فارغ از محدودیت های زمانی و 
مکانی به خوبی فراهم می آید. در نظر بگیریم که در 
زمان اجرای این کمپین، صدها هزار نفر از وب سایت 
ش��رکت بازدی��د و ده ها هزار نفر از سراس��ر ایران در 
مسابقه شرکت کردند. به عبارت دیگر ده ها هزار نفر 
با تمرک��ز کامل و طی تجربه ای لذت بخش خودروی 
جوک را به خودش��ان معرفی کردند. البته عالقه من 
به این رویکرد عالوه بر اثربخشی، به دلیل مقرون به 

صرفه بودن آن نیز است. 

طراحی کمپین بر پایه بازی پردازی کار سختی 
است؟ 

من ترجیح می دهم این کار را پیچیده و پرریسک 
بنامم نه س��خت و دشوار. ما در نمایندگی نیسان، با 
ایجاد بازی و رقابت ، هزاران هزار کاربر فضای اینترنتی 
را با خود همراه کردیم. اما همین همراهی گس��ترده 
باعث می ش��ود ک��ه پیامدهای منفی ارس��ال تصویر 
اشتباه و مغشوش به مخاطب به مراتب افزایش یابد. 
بنابراین مهم ترین مالحظه در بازی پردازی، هم راستا 
س��اختن تجربه همراهی مخاطب با اهداف ش��رکت 
و ارائ��ه تصویری مطلوب از برند اس��ت. اگر بازی به 
درستی اجرا نشود یا طراحی مناسبی نداشته باشد، 
نه تنها به نتایج مورد نظر نمی رسند، بلکه ممکن است 
به تصویر برند در ذهن مخاطبان آسیب جدی بزنند. 
ب��ه همین منظور، بازاریابان بای��د در طراحی بازی و 

قواعد آن با دقت فراوان عمل کنند. 
این کمپین با ش��عار »هیجان با نیسان« تعریف و 
تم هیجان و نوآوری در تمام مراحل طراحی و اجرای 
آن حفظ شد. کاربران در همان ابتدا با پاسخ دادن به 
چند س��وال، میزان استقبال خود از هیجان را محک 
می زدند و امتیاز می گرفتند. س��پس به پرسش هایی 
درباره جوک و ویژگی های ممتاز آن پاسخ می دادند. 
در نهای��ت ه��ر کاربر با توجه به امتیازی که کس��ب 
می کرد شانسی برای برنده شدن جوایز نهایی به دست 
م��ی آورد. اما ابتکار نوآورانه همکارانم برای پیوند زدن 
ح��س هیجان و نوآوری در سیس��تم اه��دای جوایز 
بود. برای مثال نفر اول مس��ابقه با هزینه نیس��ان به 
شهر فوجی کیو ژاپن می رود و سوار هیجان انگیزترین 
ترن هوایی دنیا در این ش��هر بازی می شود. اما قبل از 
آن بای��د در تهران اقدام به پرش بانجی کند و پرواز با 
پاراگالیدر را انجام دهد تا مش��خص شود واقعاً برای 

هیجان آماده است.
 اگر آماده هیجان نباش��د، به ژاپن نمی رود و باید 
به دریافت پنج سکه طال بسنده کند. دقت کنید که 
در این مس��یر همه چیز رنگ و بوی نوآوری، هیجان، 
ژاپن و نیس��ان دارد. ترکیب همه این موارد در ذهن 
صدها هزار مخاطب ما همان شعار نیسان یا »نوآوری 

هیجان انگیز« را به گونه ای بس��یار ماندگار شکل داد. 
انجام چنین کاری در این ابعاد به روش های س��نتی 
و معم��ول بازاریابی یا ممکن نخواهد بود یا هزینه ای 

غیرقابل تصور خواهد داشت. 
دس��ت آخر باید تأکید کنم ک��ه اجرای موفق این 
کمپین نه تنها به برندس��ازی نیس��ان به عنوان هدف 
اصل��ی آن کمک کرد، بلکه آمار ف��روش جوک را به 

شکل محسوسی افزایش داد. 

یک تصمیم  جسورانه
همید فدایی، مدرس و مش��اور گیمیفیکیش��ن و 
هکررش��د در رابطه با گیمیفیکیشن و کمپین اخیر 
نیسان به»فرصت امروز« می گوید:  در کمپین نیسان 
با تصمیم گی��ری جس��ورانه ای مواجه هس��تیم که 
کمتر مدیر و صاحب برندی در ایران قدرت ریس��ک 
پذی��ری چنی��ن کاری را دارد. در کمپی��ن »هیجان 
با نیس��ان« ب��رای جلب توجه مخاط��ب به تبلیغات 
و محصول موردنظر)نیس��ان جوک( مس��ابقه ای در 
نظر گرفته ش��د. در این مس��ابقه که پیرامون ارائه و 
معرفی جوک، محصول جدید و متفاوت نیس��ان به 
مخاطب بود، با اس��تفاده از حس محبوب مس��ابقه، 
چالش و جوایز جذاب قصد تعامل مناسب مخاطبان 
با برند، محصول و کمپین مدنظر قرارداده ش��د. این 
کمیپن با هوشمندی بر بستر سایت نیسان و از طریق 
سرویس های تبلیغات کلیکی به مخاطبان نشان داد 
تا با ایجاد جذابیت، مسابقه و هدایای جذاب می تواند 
بازدید قاب��ل توجهی را در ط��ول فرآیند کمپین به 

سایت منتقل کند. 
وی با اش��اره به نقاط مثبت و ق��وت این کمپین 
اضاف��ه می کند: گیمیفیکیش��ن و عناص��ر بازی به 
دلی��ل عمومی و پای��ه بودن ب��ازی در زندگی افراد، 
زبان مش��ترکی بین انسان ها است و طبق پرسونای 
مخاطبان، استراتژی های گوناگونی قابل تدوین دارد. 
همانطور که شاهد هستیم در فرآیند اجرای مسابقه  
»هیجان با نیسان«  بخش مهمی که به چشم می آید، 
عدم نمایش وضعیت کاربران به طور مقایس��ه ای در 
جدول برترین ها اس��ت. فدایی در ادام��ه می افزاید: 

گیمیفیکیش��ن برترین اس��تراتژی برای جمع آوری 
دیتا از کاربران است و نیسان نیز با استفاده از همین 
قابلیت به جمع آوری اطالعات شخصیتی، هیجانی و 
نوآوری مخاطبان خود پرداخت و با پیش بینی امتیاز 
بیشتر برای سواالت مرحله شناخت خودرو، کاربر را 
به صورت خودکار مجاب به خواندن متن توضیحات 

و ویژگی های خودروی جوک کرد. 

آیا گیمیفیکیشن نیسان موفق بوده است؟ 
این م��درس و مش��اور گیمیفیکیش��ن در رابطه 
با پیش��نهادهای خود تأکید می کن��د: فرآیند بازی 
نیس��ان،  در   )Gamification( گونه س��ازی 
توانای��ی پیاده س��ازی باالتری از نس��خه اجرا ش��ده 
داش��ت. برخ��ی از نقاط ضع��ف این فرآین��د مانند 
 عدم ارس��ال و تشویق به مش��ارکت بیشتر مخاطب 
با اس��تفاده از نوتیفیکیش��ن های ایمیلی و پیامکی، 
 عدم در نظرگرفتن راه های میانبر برای کس��انی که

 امتیاز پایین تری دارند تا از دور مسابقه خارج نشوند 
و عدم ایجاد حلقه با صفحات اجتماعی برند از نقاط 
قابل بهبود این کمپین دیجیتالی گیمیفیکیش��نی 
 اس��ت. همچنی��ن ع��دم مش��خص ب��ودن نقط��ه 
بزرگ تری��ن  از  یک��ی  ک��ه  مس��ابقه  پایان��ی 
ای��ن  در  نی��ز  اس��ت  مخاطب��ان  اتص��ال  نق��اط 
ب��ه تنه��ا  و  نمی خ��ورد  چش��م  ب��ه   کمپی��ن 

 »اردیبهشت 96« بسنده شده بود. 
 وی در ارزیاب��ی کل��ی خ��ود از کمپی��ن اخی��ر
مس��ابقه کل��ی،  به ط��ور  می گوی��د:  نیس��ان    

 »هیجان با نیس��ان« از نمونه های موفق اس��تفاده 
 از گیمیفیکیش��ن در »معرف��ی محص��ول« اس��ت

  و از طرفی با دریافت اطالعات از کاربران و شرکت کنندگان 
زمینه سازی برای حمل مخاطب در سایر کمپین ها، 
مس��ابقه ها و اطالع رسانی ها اس��ت که با استراتژی 
مناسب می تواند بسیار فرصت آفرین و چشمگیر باشد. 
همچنی��ن جوایز ای��ن کمپین و مس��ابقه نیز با 
 هویت برند، محصول و س��اختار مس��ابقه هم خوانی 
 مناس��بی داش��ته و تأثی��ر مثبت��ی ب��رای ج��ذب 

مخاطب و شرکت در مسابقه را به همراه داشت.

گزارش »فرصت امروز« از کمپین »هیجان با نیسان« به عنوان یکی از  نمونه های موفق استفاده از بازی پردازی در معرفی محصول 

بازاریابی نیسان: جسورانه و مهیج
ایده های طالیی

استراتژی های بازی  پردازی که 
می توانید در سال2017 از آنها 

استفاده کنید

اس��تراتژی های بازی پردازی  )گیمیفیکیش��ن( به شما 
کمک می کند تا دانش آم��وزان را درگیر مبحث در حال 
آم��وزش و ب��ا انگیزه نگ��ه دارید، همانطور ک��ه در مثال 

چالش پودینگ مشاهده کردید.
آموزش��ی  نرم اف��زار  در  بازی پ��ردازی  اس��تراتژی    
e learning ش��امل بخش های��ی مانند جان بخش��ی به 
محتوای آموزش��ی برای یادگیرنده، مقایسه دانش آموزان 

و یادگیری اجتماعی است.
 نگاه��ی بیندازی��م به چن��د اس��تراتژی بازی پردازی 
در آم��وزش الکترونیکی ک��ه می تواند تجرب��ه یادگیری 
مطلوب ت��ری را ب��رای دانش آموزان تان به همراه داش��ته 
باشد. از قالب نظرسنجی برای پرسیدن سواالت استفاده 

کنید.
 نظرس��نجی های همگان��ی می توان��د ب��ه ی��ک اندازه 
غافلگیر کنن��ده و مش��وق باش��ند. ای��ن عم��ل ب��رای 

شرکت کنندگان منطقه امن خلق می کند.
 به عن��وان مث��ال ش��رکت کننده ای که ی��ک گزینه را 
انتخ��اب کرده وقتی می بیند بقیه هم انتخاب  مش��ابهی 
داش��ته اند احس��اس امنیت درباره دیدگاه��ش می کند. 
دانشگاه open مثالی عالی در این زمینه خلق کرده که 
از دانش آموزان می خواهد در افکارشان تجدیدنظر بکنند. 
نرم افزار آموزش��ی elucidat می تواند ب��رای راهنمایی 
دانش آموزان به مسیری مشخص بر مبنای پاسخ های شان 

به سواالت استفاده شود. 

به عنوان مث��ال در چالش پودینگ آن هایی که انتخاب 
ک��رده بودن��د که پودینگ ش��ان را ب��ا عکس��ی از ملکه 
انگلس��تان تزئین کنند، حاصل این انتخ��اب را در نتایج 
نهایی ش��ان دیدند. شما می توانید با استفاده از زمان سنج 
در نرم اف��زار elucidate تجربه را برای دانش آموزان تان 

سخت تر کنید.
 در چال��ش پودین��گ س��ه دقیق��ه وقت ب��رای اتمام 
این چال��ش به دانش آموزان داده ش��ده ب��ود. همچنین 
elucidat ب��ه ش��ما ام��کان می ده��د تا با اس��تفاده از 
تکنیک ه��ای امتیازدهی چندوجهی و پیش��رفته تجربه 

یادگیری دانش آموزان را جامع و منسجم کنید.
 در این جا یک تکنیک شخصیت بخشی سرگرم کننده 
معرفی می کنیم: شما می توانید بگویید هر شرکت کننده 
چگونه به س��واالت جواب داده و به آنها بگویید چند نفر 

دیگر مشابه آنان به آن سوال جواب داده است.
 این کار را با استفاده از نمودار و گزارش هم می توانید 
انجام دهی��د. این کار به دانش آم��وزان کمک می کند تا 
بخش ه��ای مبه��م محتوای آموزش��ی را که بل��ه و خیر 

نمی توان به آن پاسخ داد بهتر کشف کنند.
 همچنی��ن از این روش برای جم��ع آوری عقاید درباره 
مباح��ث بحث برانگیز، اخالقی و رفتاری اس��تفاده کنید. 
این گونه از یادگیری اجتماعی می تواند رقابتی باشد، اما 
به دانش آموزان ش��ما فرصت یادگیری درباره جنبه های 
مختلف مس��ائل از جمله نظر کارشناس��ان درباره مسائل 

مورد بحث را می دهد.
 ب��ازی اخ��الق در دانش��گاه open نمونه ای اس��ت از 
اینکه قوانین چگونه می توان��د معیاری برای اندازه گیری 

اخالقیات دانش آموزان باشد.
 از اضاف��ه ک��ردن جنبه ه��ای لذت بخ��ش و مفرح در 
فرآین��د آموزش تان ترس نداش��ته باش��ید. می توانید از 
ارائه های خنده دار برای افزودن جنبه های غافلگیر کننده 
و سرگرم کننده به محتوای آموزش��ی تان استفاده کنید. 
ح��اال که این اس��تراتزی ها را در چنته داری��د می توانید 
ایده های بازی پردازی را در محتوای آموزش��ی تان به کار 
بگیرید تا تجربه یادگیری دانش آموزان تان غنی تر بشود. 

ترجمه: رامین پروین گنابادی 
elearningindustry. com :منبع

ممکن اس�ت کمپین محیطی راه اندازی ش�رکت جهان نوین آریا، نماینده رسمی نیسان در ایران را به خاطر 
داشته باشید؛ کمپینی با طرح های طاووس، اسب و ببر که همگان را جذب و متعجب کرد؛ کمپینی که از همه 
نظر با تبلیغات رایج خودرویی در سال های اخیر متفاوت بود؛ کمپینی که نه تنها در اعالم ورود دوباره نیسان 
ب�ه ب�ازار موفق بود، بلک�ه در همین مدت اندکی ک�ه از آن می گذرد انواع جوایز تبلیغ�ات و بازاریابی را برای 

مجریان خالق ایرانی آن به همراه آورد.
 معموال نمایندگی های برندهای معتبر در ایران، به اس�تفاده بی کم وکاس�ت از طرح های خارجی ارس�الی از 
شرکت اصلی در کمپین های محیطی خود اکتفا می کنند، زیرا تغییر آن طرح ها یا استفاده از طرح های نوآورانه 

داخلی می تواند با ریسک همراه باشد.
 به همین دلیل اجرای کمپینی بومی با طرح هایی چنین نوآورانه، به معنای واقعی جسورانه بود.

 ای�ن رفتار متمایز به همین جا ختم نش�د و به فاصله اندکی پس از نمایش�گاه خ�ودروی تهران، نمایندگی 
نیس�ان از فراهم آوردن امکان تس�ت درایو یا رانندگی آزمایش�ی با خودروی جوک در قلب شهر تهران برای 
عالقه مندان خبر داد. در اعالم خبر مربوطه آمده بود که دیدن و شنیدن کافی نیست و اینک باید طعم هیجان 
را تست کرد؛ یک حرکت حساب شده برای جذب عالقه مندانی که پیش از این با خودروی جوک آشنا شدند. 
در اواخر سال 1395 نیز شرکت جهان نوین آریا به عنوان نماینده رسمی نیسان در ایران کمپینی را با عنوان 

»هیجان با نیسان« اجرا کرد که بسیار مورد توجه عالقه مندان خودرو و متخصصان بازاریابی قرار گرفت. 
در ادامه، برای بررس�ی و نقد این کمپین بازی پردازی  با دکتر س�ید کامران باقری، مدیر بازاریابی ش�رکت 
جهان نوین آریا و همید فدایی مدرش و مشاور بازی پردازی به گفت وگو نشستیم تا برخی از عوامل موفقیت 

این کمپین را بررسی کنیم. 



دکتر فاطمه امیرآبادی
دکترای تخصصی روانشناسی

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irمدیریتکسبوکار شنبه12
16 اردیبهشت 1396

شماره 776

برای مطالعه 682 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ: معم��وال با رش��د ش��رکت ها می��زان فعالیت های 
س��ازمانی نیز رشد می کند، بنابراین استخدام نیروهای جدید 
برای پیشبرد کارها امری طبیعی است اما استخدام نیروهایی 
که در امور ش��رکت متخصص نیس��تند، تنها به دلیل اینکه 

ارزان تر هس��تند کار درس��تی نیس��ت، زیرا نه تنها این افراد 
کمکی به پیشبرد اهداف شرکت شما نمی کنند بلکه زحمت 
شما را بیشتر و انرژی بیشتری اتالف می کنند و حتی ممکن 
است در نهایت ناچار به اخراج آنها شوید. بنابراین بهتر است 
این کار را نکنید. پیش��نهاد من به شما این است که به جای 
دو نی��رو یک نیرو اس��تخدام کنید و حقوق ی��ک و نیم برابر 

بدهید. 
در ای��ن صورت چ��ون حقوق باالت��ری ب��ه او می پردازید 
نیرو با توانایی بیش��تری جذب می ش��ود. همچنین می توانید 
مس��ئولیت های نیروهای انسانی خود را ادغام کنید. از جایی 
که نیروهای ش��ما متخصص هس��تند و توانایی باالیی دارند، 

می توانند دو یا سه کار را با هم انجام دهند. 

استخدام نیروی ساده

س�وال: مدیر یک ش�رکت بیمه ای را بر عهده دارم و کارهای ش�رکت را با تعدادی نیرو پیش می بریم ولی با پیشرفت کار به نیروی بیشتری 
نیاز دارم اما در ش�رایط مالی مناس�بی نیستم که نیروهای حرفه ای استخدام کنم. به نظر شما آیا استفاده از نیروهای غیر متخصص و ساده 

ارزان قیمت می تواند جوابگوی نیازهای شرکت باشد؟ 
کلینیک کسب و کار

کاتل��ر اس��توره )ای��ن کلم��ات با ت 
درست تر اس��ت( بازاردانان جهان است. 
من فک��ر می کنم وقتی کتاب��ی از او به 
20 زبان زنده دنیا ترجمه می شود حتماً 

نوشته هایش شایستگی خواندن دارد. 
در ای��ران ه��م خوش��بختانه م��وج 
ترجمه کتاب ها و نوش��ته هایش بسیار 

امیدوار کننده است... 
 )CRM( مدیریت روابط با مش��تری
روش��ی گران قیمت ب��رای یادگیری در 
مورد مشتریان است و این در حالی است 
که می توان با پنج دقیقه صحبت کردن 

با مشتری به آن دست یافت. 2003
ش��رکت ها باید زمانی که به بازارهای 
خارجی می روند آمیخته بازاردانی خود 
را با ش��رایط همان ب��ازار تطبیق دهند. 

2003
بازاردان��ی امروز نه ب��ر محور امکانات 
تولی��دی س��ازمان که براس��اس تأمین 
رضایت مش��تری اس��توار اس��ت. کاتلر 

2003
ش��رکت ها باید بین مس��یر طوالنی 
تصمیم گی��ری اخالقی و مس��یر کوتاه 
شکستن اعتماد مشتری یکی را انتخاب 

کنند. 2003
بزرگ ترین تغییرات در روش تولید و 
مص��رف نخواهد بود، بلکه در کانال های 
توزیع اتفاق خواه��د افتاد. تعداد زیادی 
از ش��رکت ها به جای ف��روش از طریق 
توزیع کنندگان فکر می کنند که دارند به 

آنها می فروشند. 2003
برخی مدی��ران به تحقیقات بازاردانی 
فقط اندکی بیش��تر از ی��ک کار اداری 
می نگرند و به آن در همین س��طح هم 

پاداش داده می شود. 
در نتیجه پژوهشگران کم مایه تری به 
استخدام در می آیند و آموزش نه چندان 
خوب آنها همراه با نبودن خالقیت منجر 

به پیامد های شومی می شود. 
این پیامد های نه چن��دان خوب عدم 
تمایل و تعصب بی جهت مدیریت نسبت 
به تحقیقات بازاردانی را تقویت می کند. 
مدیریت هم حقوق و مزایای کمتری 
به پژوهش��گران پرداخ��ت می کند و در 
نتیجه مش��کل همچنان ادامه می یابد. 

1996
ش��رکت ها برای پیش بینی آینده به 
اقتصاد دان ه��ا متکی هس��تند. دو نوع 
اقتصاد دان وج��ود دارد؛ نوع اول آنهایی 
هستند که نمی توانند آینده را پیش بینی 

کنند و به آن آگاهی دارند. 
نوع دوم آنهایی هستند که نمی توانند 
آین��ده را پیش بین��ی کنن��د و ب��ه این 

حقیقت آگاهی ندارند. 
به طور کلی برخ��ی اقتصاد دانان برای 

اینکه منجمان رو س��فید شوند فعالیت 
نمی کنند. 2003

می��ز کار م��کان خطرناک��ی ب��رای 
تصمیم گیری های بازاردانی است. 2003

من بس��یار تح��ت تأثیر پیت��ر دراکر 
هستم. او سال ها قبل گفته بود که نگاه 
بازاردانی به  کل کسب و کار نتیجه گراست 
یعنی از دید مشتری به کسب و کار نگاه 
می کن��د. او اضافه می کند: کس��ب و کار 
فق��ط دو کارکرد اصل��ی دارد؛ بازاردانی 
و نوآوری. نتیجه گرا باش��ید. بقیه موارد 

هزینه هستند. 2005
بیش��تر شرکت ها به س��هم بازار خود 
بیش از رضایت مشتری توجه می کنند. 
این یک اشتباه است. سهم بازار یک نگاه 
به عقب و رضایت مش��تری یک نگاه به 

جلو است. 
اگر رضایت مشتری کاهش یابد سهم 

بازار نیز کاهش خواهد یافت. 2003
در ه��ر بازاری دو احم��ق وجود دارد؛ 
فردی که قیمت محصول خود را خیلی 
ک��م و فردی که قیمت محصول خود را 
خیلی زیاد تعیین می کند. تعیین قیمت 
باال هم��واره بازار جدیدی را برای رقیب 

ایجاد می کند. 2003
کلیه شرکت ها دارای رقبایی هستند. 
هر چقدر یک شرکت موفقیت بیشتری 

داش��ته باشد رقبای بیش��تری را جذب 
خواهد کرد. اگر خوش ش��انس باش��ید 
فق��ط رقبای خوب جذب صنعت ش��ما 
خواهند شد. رقبای خوب نعمت هستند. 
آنها معلمان خوبی هستند که دید ما را 
گس��ترش می دهند و مهارت های ما را 
بهبود می بخشند. رقبای متوسط مزاحم 
هس��تند و رقب��ای بد برای ه��ر رقیب 

دردناک هستند. 2003
تع��داد زی��ادی از ش��رکت ها فک��ر 
می کنن��د که فن��اوری ب��ه آنها کمک 
می کند تا ب��ر عادت های بد غلبه کنند. 
از افزودن فناوری جدید به یک شرکت 
پیر و قدیمی خ��ودداری کنید. این کار 
موجب ایجاد یک شرکت قدیمی و پیر 

گران قیمت خواهد شد. 2003
واح��د بازاردانی اغلب به ش��کل یک 
واح��د س��ازمانی در ش��رکت ها جل��وه 
می کن��د. این هم خوب اس��ت و هم بد. 
خوب اس��ت چون امکان گردآوری افراد 
متخصص زیر یک سقف فراهم می شود 
ولی بد است چون فعالیت های بازاردانی 
نباید در چارچوب یک واحد س��ازمانی 
حس ش��ود و باید در کل سازمان جاری 

شود. 2005
فرمول مقدس و اصی��ل بازاردانی آن 
اس��ت که نیازها را بیابید و آنها را پاسخ 

دهید. 2003
دو نوع مدیرعامل وجود دارد: آنهایی 
که می دانن��د بازاردان��ی را نمی فهمند 
و آنهای��ی ک��ه نمی دانن��د بازاردانی را 

نمی فهمند. 2003
به آموزش کارکن��ان ادامه دهید. در 
دوره رک��ود راهکاره��ای دیگری به جز 
اخ��راج کارکنان را مدنظر ق��رار دهید. 
کوچک س��ازی در کوتاه م��دت موجب 
افزایش قیمت س��هام می شود. اما اغلب 
در بلند مدت تأثیر منفی غیر مستقیم بر 

جا می گذارد. 2009
به یاد داش��ته باشید که مشتری تنها 
کس��ی اس��ت که می تواند هم��ه ما را 
اخراج کند. برخی ش��رکت ها یادداشتی 
را ضمیمه پاکت چک حقوقی کارکنان 
خود می کنند. این چک توسط مشتریان 

برای شما ارسال شده است. 2003
رهب��ران بزرگ می خواهند که اطراف 
آنها مملو از مدیران هوشمند باشد. آنها 
ب��ا پیدا کردن مدیرانی که از خودش��ان 
باهوش تر هس��تند خوشحال می شوند. 

2003
در گذش��ته کیفیت مهم ترین عامل 
پیروزی در بازار رقابتی بود، زیرا بیش��تر 
ش��رکت ها در کیفیت مش��کل داشتند 
ولی امروز داشتن کیفیت حداقل ممکن 

است. ش��رکت ها با نداشتن کیفیت باال 
از ب��ازار ح��ذف می ش��وند ولی کیفیت 
ب��اال هم لزوم��ا موجب برت��ری آنها در 
بازار نمی ش��ود. ش��رکت ها باید راه های 
تازه ای ب��رای موفقیت در ب��ازار رقابتی 
پیدا کند. مث��اًل باید بتوانند محصول را 
س��ریع تر تحویل دهند، طراحی بهتری 
داشته باشند، روابط دوجانبه بلند مدتی 
برقرار سازند و کارکنان خشنودی داشته 

باشند. 2005
م��ن هم��واره بازاردانان را تش��ویق 
کرده ام تا از نظر افکار مالی قوی باشند. 
تعداد اندکی از بازاردانان به رأس هرم 
س��ازمان می رسند مگر اینکه مفاهیم 

مالی را به خوبی درک کنند. 2003
بازاردان خالق باید بتواند گوشه های 
مخفی تقاضاهای پنهان بازار را گرفته 

و به آنها پاسخ مثبت دهد. 2003
ب��رای 85درصد مش��کالت کیفی 
مدیریت مسئول است. درسی که باید 
آموخته ش��ود این اس��ت که کیفیت 
ضعیف گ��ران و کیفیت عال��ی ارزان 

است. 2003
در حال حاضر شاهد ظهور بازاردانی 
عصر سوم یا عصر ارزش آفرینی هستیم. 
در ای��ن دوره ب��ه جای اینک��ه مردم 
به عنوان مصرف کنندگان فرآورده ها در 
نظر گرفته شوند شرکت ها باید آنها را 
به عنوان انسان های کامل با مغز، قلب و 

روح مورد نظر قرار دهند. 2010
یکی از بزرگ ترین اشتباه ها در رابطه 
با ن��وآوری در دوره تالطم بازار اخراج 

کارکنان ماهر و توانمند است. 2009
آیا یادگیری مارکتینگ دش�وار 

است؟ 
خبر خوب این اس��ت که بازاردانی 
را می ش��ود یک روزه یاد گرفت. خبر 
بد آن اس��ت که برای حرفه ای شدن 

عمری الزم است. 2003
ی�ک ی�ادآوری: پس از س��ال ها 
اکنون بس��یاری ب��ر ای��ن باورند که 
بازاریابی اصطالحی نارس��ا و نامناسب 
برای واژه MARKETING اس��ت. 
برخی استفاده از خود کلمه مارکتینگ 
را تجویز می کنند. اما نویس��نده واژه 
را شایس��ته می شناس��د.  بازاردان��ی 
به��ی_1378(  )باب��ک  بازاردان��ی  
از ترکی��ب دو واژه ب��ازار ک��ه ریش��ه 
پهل��وی دارد و طبیعتا ایرانی اس��ت 
ب��ه همراه دانش و بنیان، نهاده ش��ده 
که امیدواری��م ترکیبات این اصطالح  
)بازاردان،بازاردان��ان  و...( ب��ه تدری��ج 
جانشین اصطالحات نارسای بازاریاب 
و بازاریاب��ی ش��ود و همانط��ور که به 
کس��ی که اقتصاد می داند اقتصاددان 
یا کسی که شیمی می داند شیمیدان 

می گویند.

1000  کلمه از فیلیپ کاتلر)بخش اول(

روانیار مدیریت

 هوش هیجانی، کلید بسیاری 
از معماهای سازمان

روان شناس حوزه منابع انسانی، توسعه فردی و مدیریتی
انسان معاصر برای زیست و بقای با کیفیت تر، این روزها به 
سمت دهکده جهانی پیش می رود و می کوشد هر روز رازهایی 
از زندگی خود را بگشاید. اما در دنیای امروز صاحب نظران بر 
این باورند؛ هر جامعه ای که بتواند با دانش و توجه به سرمایه 
انسانی پیش برود، می تواند جایگاه ممتازی در رقابت جهانی 
ب��ه خود اختصاص ده��د. دانش مدیریت از جمل��ه ابزارهای 
بنیادین در تغییر و تحول جوامع به حساب می آید. از این رو 
کشورهای توسعه یافته س��االنه منابع مالی قابل توجهی برای 
توس��عه منابع انسانی خود اختصاص می دهند و در این راستا 
علم روان شناس��ی به عنوان یکی از مددکارهای این مس��یر به 
مدیران در چالش های جهانی کس��ب و کار یاری می رساند. در 
سال های گذش��ته تصور می شد بهره هوش��ی باالی مدیران، 
عامل اصلی موفقیت در س��ازمان ها اس��ت، ام��ا ناگهان ورق 
برگش��ته و مفهوم هوش هیجانی نگاه ه��ا را به خود معطوف 

کرده است. 
مولفه های اساسی هوش هیجانی 

س��ال ها پیش روان شناس��ی به نام گاردنر به توسعه نظریه 
خود پرداخت و اعالم کرد که هوش  هیجانی به معنایی که آن 
زمان مورد توجه بود به تنهایی نمی تواند پیش بینی کننده ای 
قوی برای موفقیت فرد باش��د. از ای��ن رو او مجموعه ای از 9 
ه��وش را به عنوان ه��وش چندگانه معرفی ک��رد و در ادامه 
مسیر او روان شناسانی مانند گلدمن به مفهوم هوش هیجانی 
پرداختند. هوش هیجانی یک س��ازه بنیادی روان ش��ناختی 
اس��ت و عامل جدی رش��د و موفقیت رهب��ران و مدیران در 
محیط کسب و کار به حساب می آید. در این حوزه دیدگاه های 
متفاوتی وجود دارد اما ادل. بی. لین به توسعه این دیدگاه در 
مدیریت پرداخت که در زیر به آن اش��اره مختصری می کنیم 
و امید داریم در این دسته از مقاالت به توضیح سایر بخش ها 

بپردازیم. 
اجزای س��ازنده هوش هیجانی در مدل لین ش��امل موارد 

زیر است: 
1-خودآگاه��ی و خودکنترلی: توانای��ی در فهم کامل خود 

و استفاده از اطالعات آن برای مدیریت سودمند هیجانات. 
2- همدلی: توانایی درک دنیای هیجانی دیگران. 

3- مهارت اجتماعی: توانایی س��اخت رواب��ط و پیوندهای 
اصیل و ابراز توجه، نگرانی و تعارض به شیوه سالم. 

4- نفوذ فردی: توانایی رهبری و امید بخشیدن به خودمان 
و دیگران به شکل مثبت. 

5- خل��ق ه��دف و چش��م انداز: توانایی اصالت بخش��یدن 
به زندگی دیگ��ران، به گونه ای که براس��اس اهدافی عمیق و 

بنیادی و ارزش های خود زندگی کنند. 

توسعه هوش هیجانی مدیران 
ب��رای توس��عه ه��وش هیجانی خ��ود به عنوان مدی��ر باید 
بتوانید خود را در پنج گام باال توس��عه دهید. گام اول و شاید 
مهم تری��ن گام در ه��وش هیجانی خودآگاهی اس��ت. اینکه 
ش��ما بدانید در لحظه چه هیجانی تجرب��ه می کنید می تواند 
بر مس��یر رفتاری شما تأثیر مس��تقیم بگذارد. برای مثال اگر 
ش��ما مدیر چند نفر باش��ید و امروز صبح در مسیر محل کار 
در ترافیک اس��ترس باالیی را تجربه کرده باش��ید و از راننده 
دیگری شاکی باشید و خشم را تجربه کرده باشید، اگر خشم 
را مدیریت نکرده باش��ید، با سطح پایینی از خشم وارد محل 
کار می شوید. هر چند سطح این هیجان پایین است و ممکن 
اس��ت شما به آن بی توجه باشید، اما اگر یک تلفن ناخوشایند 
از یک مش��تری داش��ته باش��ید، این هیجان به هیجان صبح 
اضافه می شود. حال کافی است مسئله ای پیش بیاید که نیاز 
باشد شما در مورد موضوع مهمی تصمیمی بگیرید)برای مثال 
تخفیف دادن به یک مش��تری(. تصمیمی که اتخاذ می کنید 
ممکن اس��ت از سر هیجان باشد یا حتی ممکن است از روی 
بی حوصلگی اتخاذ ش��ود. واکنشی که ممکن است دو ساعت 
دیگر به نظرتان واکنش مناس��بی نبوده و از خود بپرسید چرا 
این واکنش را نش��ان داده اید. تمام این فرآیند بخش ابتدایی 
هوش هیجانی اس��ت و برای مدیریت آن نیاز به هوش��مندی 
اس��ت. حال برای بهبود هوش هیجانی تان چ��ه باید بکنید؟ 
برای ش��روع گام هایی که در باال به آن اش��اره ش��د، به عنوان 
گام اول، در مورد خود کمی بیندیش��ید. آیا می دانید آخرین 
باری که هیجانی را تجربه کردید، چه زمانی بوده اس��ت؟ چه 
درج��ه ای از هیجان را تجربه کردید  )به خود بین صفر تا ده 

نمره دهید.( 
ح��ال کم��ی عمیق تر فک��ر کنید، چ��را هیجانی ش��دید؟ 
هم اکنون چ��ه هیجانی را تجربه می کنید. اگر نتوانید هیجان 
لحظه ای ت��ان را بی��ان کنید، بهتر اس��ت کم��ی عمیق تر به 
خ��ود نگاه کنید. ه��ر یک از ما در هر لحظ��ه در حال تجربه 
هیجانی هس��تیم و اگر به آن آگاهی نداریم به خاطر ش��دت 
پایی��ن و ضعیف ش��دن گیرنده های هیجانی ما اس��ت که بر 
 رفت��ار مدیریتی م��ان به صورت ناخ��ودآگاه تأثیرگذار اس��ت. 
خود نظاره گری یکی از بهترین روش هایی است که می توانید 

به هیجان درونی خود پی ببرید. 

کارتابل

 اجازه دهید مشتریان تان 
به جای شما صحبت کنند

اگرچ��ه اغل��ب مخاطبان نس��بت به پدیده موس��وم به 
»تبلیغ توس��ط مش��تریان« شکاک هس��تند، با این حال 
براس��اس پژوهش های معتبر چنین ام��ری کاماًل علمی و 
قابل اجراست. بر همین اساس باید توجه داشته باشید که 
استفاده از مشتریان به عنوان بلندگو های تبلیغاتی عالوه بر 
کاهش هزینه های تبلیغاتی، تأثیرگذاری بیشتری را نیز به 
ارمغان خواهد آورد. بر همین اساس در گام نخست باید بر 
دیدگاه های ش��کاکانه افراد در مورد شیوه ذکر شده، غلبه 
کنید. یک��ی از بهترین راهکارهای موج��ود در این زمینه 
اشاره به دیدگاه اصالح شده برخی مشتریان است . بر این 
اس��اس ش��اید بتوانید قاعده بازی را عوض کرده و افراد را 

نسبت به چنین پدیده ای خوش بین کنید. 
شاید شما نیز به عنوان یک طراح آگهی نسبت به چنین 
ش��یوه ای تردید داشته باش��ید، بنابراین باید ابتدا شما را 
نیز متقاعد به کارایی روش تبلیغ توس��ط مشتریان کنیم. 
بهترین نمونه در این زمینه برند آمازون است. در واقع این 
برن��د با کیفیت خدماتی که ارائه می دهد، تا حدود زیادی 
از پتانس��یل افراد برای تبلیغات استفاده کرده است. کمتر 
کسی را می توان یافت که تجربه خرید از سایت آمازون را 
داشته و نس��بت به کیفیت خدمات آن معترض باشد. اگر 
آمازون توانس��ته چنین کاری را انجام دهد، بدون ش��ک 
س��ایر برندها نیز می توانند چنین تبلیغات ارزان قیمتی را 

تجربه کنند.

ایده
اگرچه استفاده از افراد به عنوان بلندگوی تبلیغاتی یکی 
از بهتری��ن روش های نوین در زمین��ه بازاریابی و تبلیغات 
اس��ت، با این حال ش��رکت های بس��یار زی��ادی از چنین 
نکته ای غافل بوده و نس��بت به آن بی توجه  هستند. شاید 
این شرکت ها هیچ مزیتی برای ارائه به مشتریان ندارند یا 
آن را فراموش کرده اند. هرچه که باش��د، این شرکت ها در 

حال از دست دادن موقعیتی استثنایی هستند. 
ب��ا این حال جا دارد که بپرس��یم چرا چنین ش��یوه ای 
تأثیرگذار است؟ در راس��تای پاسخگویی به چنین سوالی 

می توان دالیل متعددی را بیان کرد. 
- هنگامی که یکی از مش��تریان ش��ما اق��دام به تبلیغ 
محصول ت��ان )به صورت غیر مس��تقیم( می کند، وسوس��ه 
غیرقابل مه��اری را در ذهن مخاطب ایج��اد خواهد کرد. 
همچنین باید توجه داش��ت که رواب��ط نزدیک میان افراد 

نیز می تواند در این امر تأثیرگذار باشد. 
-  اگر بخواهیم صادقانه صحبت کنیم، امروزه هیچ کس 
اعتم��اد کامل به رس��انه ها و به تب��ع آن تبلیغات مختلف 
ندارد. ب��ا این حال توصیه های یک مش��تری از دایره این 
بی اعتمادی خارج است. در واقع در میان موج بی اعتمادی 
و دروغ های کوچ��ک و بزرگ تبلیغات��ی، این توصیه های 
ساده یک مشتری است که توان تأثیرگذاری باالیی خواهد 
داش��ت. در واقع ما به سخنان یک فرد مانند خودمان که 
در این ماجرا ذی نفع نیست، بیشتر اعتماد خواهیم کرد. 

- آی��ا تا به حال ویژگی آگهی های متداول را مورد توجه 
قرار داده اید؟ با اندکی تأمل می توان دریافت که زاویه دید 
ای��ن آگهی ها به طور معمول از باال به پایین اس��ت. همین 
امر باعث ایجاد نوعی حس بیگانگی در مخاطب شده و به 
تبع راه را برای ش��یوه های جایگزین باز می کند. در همین 
راس��تا هیچ الگوی جایگزینی بهتر از تبلیغ با اس��تفاده از 

ظرفیت مشتریان نیست. 
پیش از رفتن به سراغ بخش بعدی الزم است یک نکته 
مهم دیگ��ر را نیز یادآوری کنم. در واقع آنچه مش��تریان 
ثابت ت��ان را تبدیل ب��ه عامل تبلیغاتی ش��ما خواهد کرد، 
کیفی��ت محصول  برندت��ان خواهد بود. نمی ت��وان انتظار 
داش��ت که مش��تریان بی دلیل ب��ه تبلیغ محصول ش��ما 
بپردازن��د. همچنی��ن باید توجه داش��ت ک��ه در تبلیغات 
معمول��ی نی��ز می ت��وان از المان هایی ک��ه بیانگر رضایت 

مشتریان از محصوالت شرکت است، استفاده کرد. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
-ی��ک راه مؤث��ر ب��رای بهره ب��رداری از ت��وان تبلیغاتی 
مش��تریان، به کارگیری نظرس��نجی های مختلف است. به 
این ترتیب قادر به استفاده از نتایج نظرسنجی ها در آگهی 
و تبلیغات رس��انه ای خواهید بود. با این حال توجه داشته 
باش��ید که آم��ار و ارقام باید به درس��تی و بدون کمترین 

دستکاری توسط شما تهیه و به مخاطب عرضه شود. 
-توقع نداش��ته باشید که مش��تریان تان مانند طراحان 
حرف��ه ای آگهی ی��ا بازاریاب ها برای ش��ما تبلی��غ کنند. 
همچنی��ن بای��د توج��ه داش��ت ک��ه مش��تریان در بیان 
واقعیت ه��ای محصول تان صریح خواهند بود. اگر محصول 
ایرادی داش��ته باشد، مش��تریان درست به ضرر شما عمل 

خواهند کرد. 

بابک بهی 
DBA  با گرایش بازاردانی

ترجمه: علی آل  علی



با 1.5 میلیون تومان تعمیرات موبایل یاد بگیرید
 درآمد 3 تا 5 میلیونی از تعمیرات 

موبایل

ب��ا یک نگاه گ��ذرا به دنیای مج��ازی و نیازمندی های 
روزنامه ه��ا خواهیم دید که متقاض��ی آموزش تعمیرات 

موبایل به شدت زیاد است.
 کالس ه��ای مجازی ت��ا دوره های حض��وری با مبالغ 
مختل��ف و متنوع، اما س��وال اصلی این اس��ت که چرا با 
این حجم آموزش تعمیرکار حرفه ای در بازار بس��یار کم 
است؛ موضوعی که مطمئناً به کاستی های نحوه آموزش 

باز می گردد.
 ب��ه گزارش پ��ول نیوز، ب��ه همین منظور ب��ا یکی از 
موسس��ات آموزش تعمی��رات موبایل تم��اس گرفتیم و 
مسئول این مؤسس��ه درباره برگزاری این دوره ها چنین 
پاس��خ داد: روال کار کاماًل عملی است و مباحث تئوری 
فقط در حد آش��نایی ب��ا قطعات و نحوه کار آنهاس��ت. 
آموزش ها همراه با تعمیرکار خبره اس��ت و طول دوره ها 
براساس یادگیری است. تکرار دوره ها نیز هزینه ای ندارد 

و این یکی از تضمین های مؤسسه ما است. 
بعد از آموزش هر مبحث از س��رفصل ها امتحان عملی 

گرفته می شود.
 هزین��ه دوره یک میلیون و500 هزار تومان اس��ت که 
به صورت عادی پنج جلس��ه در هفته اس��ت و یک ماه و 

نیم طول می کشد. 
یکی دیگر از خدمات ما تهیه و عرضه لوازم و ابزار کار 
است که خود مؤسسه در اختیار هنرجو قرار می دهد که 
وس��ایل و ابزار مقدماتی 2 میلی��ون تومان هزینه دارد و 
وس��ایل و ادوات تخصصی 4میلیون تومان خرج دارد که 
ای��ن مبلغ 15 ت��ا 20درصد از خود بازار ارزان تر اس��ت. 
مس��ئول این مؤسسه معتقد است که میزان درآمد برای 
چنین ش��غلی بس��تگی به فاکتور های مختلفی دارد، از 
مکانی که برای فعالیت در این صنف انتخاب می کنید تا 
میزان تالش و کوش��ش ش��ما، میزان درآمدتان را تغییر 
می دهد ولی ب��ه صورت میانگین اگر در جای مناس��ب 
مانند محدوده بازار های موبایل تهران قرار گرفته باش��ید 
با روزی هشت س��اعت کار درآمدی بین 3 تا 5 میلیون 

تومان نیز می توانید از این راه کسب کنید. 
اما از س��وی دیگر نظر فعاالن این صنف کمی متفاوت 

است. 
یک��ی از فع��االن تعمی��ر کار موبای��ل ب��ازار تهران در 
خصوص برگزاری کالس های تعمیرات موبایل از س��وی 
مؤسس��ه های آموزش��ی می گوید: از نظر من کالس های 
موجود خیلی مفید نیس��تند، البته آموزش های ش��ان بد 
نیس��ت ام��ا فقط در حد تئوری��ک قابل ارائ��ه و ارزیابی 

هستند. 
این تعمیرکار که هیچ کالسی نرفته، می افزاید: در این 
حرفه سیستم استاد ش��اگردی حاکم است و کاماًل یک 

شغل حرفه ای به حساب می آید. 
رقاب��ت در این بازار زیاد بوده و باید رضایت اس��تادکار 
را جلب کنید تا ش��ما را به عنوان ش��اگرد قبول کند، در 

غیر این صورت شاگردی کردن خیلی راحت نیست. 
به نظر من تحصیالت دانش��گاهی در رشته هایی مثل 
الکترونی��ک، برق و آی ت��ی مرتبط نی��ز می تواند کمک 
زیادی بکند چ��ون فرد کارآموز آموخته هایش را در یک 
مس��یر کاماًل تجربی به کار می گیرد که این بسیار مفید 
و مؤثر اس��ت و باعث می ش��ود مهارت های الزم را زودتر 

بیاموزند. 
او در ادام��ه می گوی��د: باید توجه داش��ته باش��یم که 
نسل جدید موبایل ها )گوش��ی های هوشمند( از فناوری 
پیش��رفته و پیچی��ده ای بهره می برن��د و ریزه کاری های 
فراوان��ی دارن��د. در نتیجه کار ک��ردن و تعمیرات با این 

قبیل گوشی ها ساده نیست. 
کوچک تری��ن اهمالی از طرف تعمی��رکار موجب بروز 
خس��ارت می شود و دعوای بعد از آن با مشتری نیز خود 

بحث دیگری است.
 او در مورد شرایط کاسبی می گوید: اگر بخواهید فقط 
کار خدم��ات موبایل را انجام دهید باید از اتحادیه صنف 
دس��تگاه های مخابرات��ی ارتباطی و ل��وازم جانبی ایران 
مجوز بگیری��د اما اگر می خواهید کار ف��روش موبایل را 
انجام دهید باید مجوز فعالیت را از اتحادیه فروش��ندگان 

موبایل کسب کنید. 
ب��ه هر حال ب��ازار موبایل مانند دیگ��ر بازارهای فعال 
کش��ور همرا با ریس��ک هایی است؛ ریس��ک های اقتصاد 
کالن کش��ور و سیاست های دولتی تا ورود رقبایی مانند 
س��ایت های ف��روش اینترنتی و عدم اطمین��ان از میزان 

فروش آینده. 
بنابراین اگر تصمیم ورود به این ش��غل را دارید با دید 
باز وارد ش��وید و س��عی کنید تمام جوانب آن را در نظر 

بگیرید. 
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آن گونه که گفته می شود؛ قدیمی ترین فرش دستباف ایرانی در 
سال 1949 در دومین مرحله از کاوش های باستان شناسی روسی 
در منطقه ای به نام پازیریک کش��ف ش��د و به همین دلیل آن را 
»فرش پازیریک« نام گذاری کردند. ش��اید بت��وان مهم ترین دوره 
صنعت فرش در ایران را دوره فرمانروایی سلس��له صفویه دانست. 
در ای��ن زمان ش��اه عباس صف��وی کارگاه بزرگی ب��رای فعالیت 
بافن��دگان هنرمند ایرانی دایر کرد و آنها نیز عالی ترین و زیباترین 
فرش های ایرانی را با اس��تفاده از ابریش��م و رشته های طال و نقره 
بافتند. به گزارش پول نیوز؛ فرش در هنر ایران از جایگاه ممتازی 
برخوردار اس��ت و به گونه ای سمبل زندگی و فرهنگ ما محسوب 
می ش��ود. در حال حاض��ر تقریبا بیش از یک میلی��ون نفر بافنده 
در سطح کش��ور فعالیت می کنند و فروش داخلی فرش دستباف 
نسبت به 10 سال گذشته، پنج برابر شده است؛ اما عدم برگزاری 
نمایشگاه، وضعیت بیمه قالیبافان، مالیات سنگین و دستمزدهای 
باالی کارگران از جمله دغدغه ها و نگرانی های اصلی است که این 

روزها ذهن مسئوالن مربوطه را درگیر کرده است. 

مالیات و دستمزدهای باال؛ علت گرانی فرش
مجتبی عراقچی، رئیس اتحادیه فروش��ندگان فرش دس��تباف 
تهران با اش��اره به رکود بازار، در توضیح دالیل گرانی قیمت فرش 
دستباف گفت: یکی از دالیل گرانی فرش به باال بودن دستمزدها 
برمی گ��ردد؛ 80 درص��د هزینه هر فرش دس��تباف، م��زد کارگر 
می ش��ود و ای��ن یعنی تنها 20 درصد هزینه مرب��وط به تهیه مواد 

اولیه است. 
عراقچی ادام��ه داد: 80 درصدی که مربوط به دس��تمزد کارگر 
می ش��ود، روز به روز باالتر می رود. دو س��ال پیش، دولت تصمیم 
گرفت 20 درصد به حقوق کارگران اضافه کند، پارس��ال به میزان 
17 درصد و امسال هم 14 درصد افزایش داد. این افزایش دستمزد 
کارگ��ران به قیمت ف��رش می افزاید و در نتیجه ما با کش��ورهای 
رقیب خود مانند هندوس��تان، پاکستان یا افغانستان که دستمزد 
کارگران بس��یار پایین است، نمی توانیم رقابت کنیم، قیمت فرش 

در این کشورها بسیار کمتر است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه چون صادرات با رکود مواجه اس��ت؛ فروش 
داخلی هم با رکود دس��ت به گریبان اس��ت؛ اظهار داش��ت: چون 
تقریبا 100 درصد فرش دس��تباف در نهایت صادر می شود؛ یعنی 
فرش هایی هم که توسط مصرف کننده داخلی خریداری می شوند، 
در نهایت روزی کهنه می شوند و باید آنها را صادر کرد و از آنجایی 
که در حال حاضر فرش نو گران و صادرات کم رونق اس��ت؛ فرش 
کهنه هم تقاضایی ندارد. بنابراین ما با یک رکود وحش��تناکی در 

فرش داخلی مواجه هستیم. 
رئیس اتحادیه فروش��ندگان فرش دس��تباف تهران در پاس��خ 
ب��ه این پرس��ش که با وجود ای��ن رکود، چطور ه��ر روز به تعداد 
مجتمع های عظیم فرش فروش��ی اضافه می شود، گفت: مجتمعی 
 اضاف��ه نمی ش��ود؛ اتفاق��ا روز ب��ه روز ش��اهد تعطیل��ی مغازه های 
فرش فروش��ی هستیم. روزی نیس��ت که اتحادیه یک یا دو مجوز 
فعالیت را باطل نکند. همین چند وقت پیش، شخصی برای باطل 
کردن جواز فعالیت خود به اتحادیه مراجعه و کس��ب و کار خود را 

به روسری فروشی تبدیل کرد. 
عراقچی تصریح کرد: در حال حاضر اگر به بازار عباس آباد تهران 
که روزی مرکز فرش ایران محسوب می شد، سری بزنید، می بینید 
که شاید بیش از 300 تا 400 واحد فرش فروشی که در خود بازار 
یا در پاساژهای اطراف فعالیت می کردند، همگی تعطیل شده اند و 
به مغازه های فروش لباس زنانه که از کشورهای چین و ترکیه وارد 
می ش��ود، تبدیل شده اند. در چنین ش��رایطی به جای اینکه برای 
کارگران ایرانی اش��تغال زایی ش��ود، برای کارگران خارجی ایجاد 

شغل کرده اند. 
عراقچ��ی با اش��اره به اینکه عل��ت دوم رکود ب��ه اعمال مالیات 
سنگین توسط دولت برای فروشندگان فرش دستباف برمی گردد؛ 
در این باره افزود: مالیات سنگین که نسبت به سال های قبل پنج 
تا 10 برابر ش��ده؛ مغایر اهداف اقتصاد مقاومتی اس��ت. باتوجه به 
اینکه تولیدکنندگان و صادرکنندگان از مالیات معاف هستند، این 
مالیات گزاف باعث ش��ده که فروشنده ای که باید فرش خود را از 
تولیدکنن��ده بگیرد و به صادرکننده بفروش��د، از این کار اجتناب 
ورزد، بنابراین زنجیره تولید و صادرات فرش در کل مختل ش��ده 

است. 
وی در پای��ان، خواس��ته خود را از دول��ت این گونه  مطرح کرد: 
دول��ت بای��د در جهت اج��رای سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی، 
فروش��ندگان فرش را از مالی��ات معاف کند ت��ا 2 میلیون کارگر 
زحمتکش، بیکار نش��وند و س��رمایه هایی که قبال در این حرفه به 
کار گرفته می ش��د و االن شاهدیم که همه به سمت ساخت و ساز، 
س��پرده گذاری یا فعالیت های کاذب کشیده می ش��وند، دوباره به 

مسیر اصلی و درست خود بازگردانده شوند. 

عدم برگزاری نمایشگاه؛ اصلی ترین دلیل کاهش صادرات 
محمد علی زرینه کفش، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان، بافندگان 
و حرفه های وابس��ته به فرش دس��تباف تهران هم ب��ا بیان اینکه 
تقریب��ا بیش از یک میلیون نفر بافنده در س��طح کش��ور توس��ط 
اتحادیه شناسایی شده اند؛ اظهار داشت: در حال حاضر، این تعداد 
در زمینه بافندگی و تولید در کشور فعالیت می کنند. زرینه کفش 
با اش��اره به اوضاع فعلی متولیان فرش دس��تباف، ادامه داد: فرش 
دس��تباف تولید می ش��ود و تقریبا وضعیت خوب اس��ت؛ اما کم و 

کاستی ها و نقاط قوت و ضعفی وجود دارد که قابل توجه است. 
وی در رابطه با نقطه قوت فرش دس��تباف گفت: در 10 س��ال 
گذشته، خریداران ایرانی به میزان بیشتری با فرش دستباف آشنا 
شدند، اما این کافی نیست و هنوز فاصله زیادی تا شناخت کلی از 
فرش دستباف به نسبت فرش ماشینی وجود دارد. زرینه کفش با 
بیان اینکه نس��بت به 10 سال گذشته، تقریبا فروش داخلی فرش 
دستباف پنج برابر شده است؛ افزود: البته سلیقه های زیادی وجود 
دارد که هنوز توس��ط تولیدکنندگان و بافندگان ما شناخته شده 
نیس��تند؛ اما بافن��دگان ما تولید می کنند و بخش��ی از این تولید، 
ه��دف دار اس��ت و به نتیجه خوبی هم می رس��د؛ اما بخش��ی هم 
فی البداهه اس��ت؛ یعنی امکان دارد بعد از مدتی به دلیل اینکه به 

نتیجه مطلوب خود در بحث مالی نرسیده اند، سرشکسته شوند. 
این مدرس فرش با اعالم این مطلب که صادرات فرش دستباف 
نس��بت به س��ال گذش��ته مقدار کمی کاهش پیدا کرده اس��ت؛ 
درمورد دالیل این کاهش گفت: اصلی ترین دلیل کاهش صادرات 
را می ت��وان عدم برگزاری نمایش��گاه فرش و تبلیغات دانس��ت. از 
آنجایی که سیاست گذاری های کلی فرش دستباف نزدیک به یک 
دهه اس��ت که توسط مرکز ملی فرش دس��تباف تعیین می شود، 
نباید بار همه این مش��کالت را به گردن این مرکز بیندازیم، بلکه 
دولت باید این مرکز را به س��ازمان ارتقا می داد، در حالی که این 

اتفاق نیفتاده است. 
زرین��ه کف��ش با ابراز تاس��ف از فعال نبودن معاون��ت بازرگانی 
خارجی مرکز ملی فرش ایران از س��ال گذشته، در این باره افزود: 
مرکز ملی فرش، نمایش��گاهی را در خارج از کش��ور برگزار نکرده 

اس��ت؛ در صورتی که در سال های گذش��ته، 10 تا 12 نمایشگاه 
برگ��زار می کرد. وی در رابطه با مزایای برگزاری نمایش��گاه فرش 
در خارج از کش��ور گفت: با برگزاری نمایشگاه، ما کشورهای مبدا 
و مقصد خود را شناس��ایی می کنیم. همچنین با توجه به برداشته 
ش��دن تحریم ها، تا ح��دودی راه صادرات فرش به کش��ور آمریکا 
باز ش��ده اس��ت و ما باید از این فرصت پیش آمده، بیش��ترین و 
بهتری��ن اس��تفاده را کنیم؛ چون بازار آمریکا، بازار اصلی اس��ت و 
بعد از آن ناخودآگاه مس��یر برای صادرات به کش��ورهای اروپایی 
و دیگر کش��ورها هموار می ش��ود. البته ب��رای انتخاب فرش های 
صادراتی، باید مش��اوره هایی را به تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
داد تا فرش هایی به کش��ورهای مقصد فرستاده شود که متقاضی 

داشته باشند. 
زرینه کفش در تش��ریح مسائل داخلی بافندگان فرش دستباف 
به وضعیت بیمه آنها اش��اره کرد و در ای��ن باره گفت: بحث بیمه 
قالیبافی در یکی دو س��ال گذشته با مش��کل زیادی مواجه شده 
اس��ت. حدودا پنج سال پیش به وضعیت بیمه بافندگان رسیدگی 
کردند و ش��رایط بهتر ش��د؛ اما بعد از آن، سازمان تامین اجتماعی 
بیمه بافندگان را حذف کرد. درواقع وقتی این س��ازمان با کمبود 

بودجه مواجه می شود، اقدام به قطع بیمه بافندگان می کند. 
وی ادامه داد: ش��اید تا مهرماه س��ال گذشته، س��ازمان تامین 
اجتماع��ی، بیم��ه نزدیک به 70 تا 80 درص��د از بافندگان را قطع 
کرد. االن با بازرسی هایی که توسط خود اتحادیه صورت می گیرد 
این موضوع کمتر ش��ده اس��ت؛ اما همچنان ادام��ه دارد. به گفته 
زرین��ه کفش؛ از دولت تقاضا داریم بودج��ه مربوط به بحث بیمه 
بافن��دگان را افزایش دهد و در این راس��تا هم تامین اجتماعی از 

قانون شکنی اجتناب کند. 
وی ب��ا بیان اینکه یک��ی دیگر از معضالتی که فرش دس��تباف 
با آن مواجه اس��ت، تیشه به ریش��ه زدن اتحادیه هایی است که از 
دل خ��ود بافندگان و تولیدکنندگان ش��کل گرفته اند؛ در این باره 
گفت: بعضا دیده می ش��ود ک��ه یک اتحادیه زیر نظ��ر اتحادیه ای 
غیر مرتبط قرار گرفته اس��ت و پروانه کسب خود را از آن دریافت 
می کند. به جای اینکه این اتحادیه ها س��اماندهی شوند، شاهدیم 
ک��ه اتحادیه های فعلی هم منحل و در اتحادیه هایی که صد درصد 
غیر مرتبط هس��تند، ادغام می ش��وند. این اتحادیه های غیر مرتبط 
چط��ور می توانند به داد بافندگان برس��ند و مش��اوره های الزم را 
ب��ه آنها ارائ��ه دهند. در ادامه نظر دو نف��ر از تولیدکنندگان فرش 
دس��تباف را جویا ش��ده ایم که برای ما از اوضاع کس��ب و کار این 

روزهای خود می گویند. 

عرضه فرش های اصیل و خاص؛ رمز موفقیت در بازار 
وحید کرامتیان، یکی از تولیدکنندگان فرش دس��تباف با بیان 

اینکه در حال حاضر همه کس��ب و کارها در رکود به س��ر می برند؛ 
در این باره ادامه داد: در هر حال توجه به این نکته ضروری است 
که فرش در جایگاه دوازدهم- س��یزدهم س��بد خانوار ایرانی قرار 
دارد و ج��زو نیازهای اصلی تلقی نمی ش��ود تا تقاضای زیادی هم 

داشته باشد. 
کرامتی��ان ادام��ه داد: هرچند با همه این تفاس��یر، در این بازار 
گرفت��ار رکود هس��تیم، اما افرادی که کاره��ای اصیل و خاص به 
ب��ازار عرضه می کنند هنوز ب��ازار خوبی دارند و هیچ گاه طعم بازار 
بد را نمی چشند. وی در رابطه با سوددهی بازار فرش متذکر شد: 
طبیعی است اگر بازار خوبی داشته باشید و قالی خود را بفرشید، 
صد در صد در س��وددهی مناسبی قرار دارید. البته درصد سوددهی 
با توجه به نوع کار فرق دارد؛ افرادی که فعالیت تجاری می کنند، 
حاش��یه س��ود پایینی دارند و در مقابل افرادی که کارهای هنری 

عرضه می کنند، حاشیه سود باالیی به دست می آورند. 
این تولیدکننده فرش دس��تباف در رابطه ب��ا هزینه ها و میزان 
درآمد بازار فرش دستباف گفت: حدودا نسبت به سرمایه گذاری ای 
ک��ه انجام می ش��ود، 40درصد س��وددهی دارد؛ البته بدون لحاظ 
ک��ردن مدت زم��ان. این عدد مربوط به طول فرآیند کار اس��ت و 
تهیه یک قالی یک تا یک س��ال و نیم زم��ان می برد. کرامتیان در 
رابطه با نکات قابل توجه برای راه اندازی یک مغازه کوچک فرش 
فروشی خاطرنشان کرد: تخصص من بیشتر در بحث تولید است تا 
فروش؛ ولی به تبع بستگی به این موضوع دارد که قصد دارید چه 
قالی دس��تبافی را عرضه کنید. اگر قرار اس��ت قالی ابریشم عرضه 
ش��ود، باید مغازه را در نقاط ش��مال ش��هر که مردم قدرت خرید 
بیش��تری دارند، دایر کرد. البته افرادی که قالی های رنج وسط را 
عرضه می کنند، در هر مکانی باشند، باتوجه به تبلیغات یا کارایی 
خ��ود می توانند در هر مکانی با توجه به کارایی و تبلیغات خود به 

فعالیت بپردازند. 
وی درمورد میزان س��رمایه الزم جهت راه ان��دازی مغازه گفت: 
نمی ت��وان به طور دقیق اعالم کرد، برای مثال مغازه یا نیروی کار 
بخش��ی از سرمایه هستند و مقدار سرمایه ای که می خواهید برای 
فرش در نظر بگیرید، اگر برای مثال فرش ابریش��م باشد، حداقل 

700 تا 800 میلیون تومان نیاز است.
 چون فرش مانند پارچه فروش��ی اس��ت، باید کارهای متنوعی 
را عرضه کنید تا هر تقاضایی را پاس��خگو باش��ید. قالی های شش 
مت��ری تمام ابریش��م از 50 ت��ا 80میلیون توم��ان و قالیچه های 

ابریشمی هم از 25 تا 35 میلیون تومان به فروش می رسد. 
کرامتیان درمورد نحوه خرید فرش برای فروشگاه هم گفت: در 
رنج فرش های دستباف، اصوال نقدی است؛ مگر اینکه شناختی از 

مشتری وجود داشته باشد و اعتباری فروخته شود. 

60 درصد خرید فرش، نقدی است
 همچنی��ن وحی��د امانی، یک��ی دیگر از تولیدکنن��دگان فرش 
دس��تباف در مورد وضعی��ت فعلی بازار فرش گف��ت: من در بازار 
تهران مش��غول به فعالیت هستم و تعداد فروشندگان فرش شاید 
باالی 7 تا 8 هزار نفر باش��د. اینکه گفته می شود بازار کساد است، 
با مقایس��ه میزان فروش نس��بت به سال قبل است، نه اینکه اصال 
فروش نداشته باشیم. امانی در رابطه با هزینه ها و درآمدهای فرش 
دستباف می گوید: به طور میانگین، هزینه های فرش فروشی مثل 
ش��یرازه و. . . بسیار باال است و اینکه گفته می شود اصال هزینه ای 

ندارد، درست نیست. 
س��ود حاصل از فروش تنها جوابگوی هزینه های جاری است و 

مبلغ باالیی نیست. 
وی ب��ا بی��ان اینکه مغازه فرش فروش��ی بهتر اس��ت در مکانی 
دایر ش��ود که مش��تریان بیش��تری را به خود جذب کند، به سایر 
نکات قاب��ل توجه در راه اندازی یک مغازه کوچک فرش فروش��ی 
اش��اره کرد و گفت: ش��خصی که قرار اس��ت وارد این حرفه شود، 
باید کاس��ب بامهارتی باشد تا بتواند مشتریان خود را در این بازار 

رقابتی حفظ کند. 
امان��ی در رابط��ه با س��رمایه الزم برای راه ان��دازی مغازه فرش 
فروش��ی گفت: واقعیت این اس��ت که اگر کل بودجه کشور را هم 
به کار بگیریم، باز هم کم اس��ت. به گفت��ه این تولید کننده فرش 
دس��تباف، در اکثر مواقع، فرش به صورت نقدی خریداری می شود 

و می توان گفت 60 درصد خرید، نقدی است.  

گزارشی از کسب و کار فرش فروشی  

بازار داغ فرش دستباف
 800 میلیون سرمایه برای راه اندازی فرش فروشی

خبر
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به گزارش خبرنگار »فرصت امروز« 
پنجش��نبه 14 اردیبهش��ت در محل 
همایش ه��ای بین المللی ب��رج میالد 
دو پرچم دار س��ال 2017 سامس��ونگ 
رونمای��ی ش��د. در ابت��دا بام س��وک 
هونگ مدیر کره ای سامس��ونگ ضمن 
خوش��امد گویی به حاضران 2 گوشی 
گلکس��ی اس 8 و اس 8 پ��الس را 
معرفی ک��رد. وی گفت: سامس��ونگ 
همواره نقش پیشرو در تعریف لحظات 
تعیین کننده صنعت موبایل داش��ته 
اس��ت؛ لحظاتی که نهایتا گوشی های 
هوش��مند را به دستگاهی برتر تبدیل 

کرده است. دستگاهی آنقدر متناسب 
که می تواند هم��راه تمامی لحظات ما 
باش��د و در عین حال آنقدر فراگیر که 
می تواند تمامی جهان ما را در برگیرد. 
وی در ادامه گفت: ما مفتخر به داشتن 
اعتماد میلیون ها نفری هس��تیم که از 
محصوالت م��ا برای مدیریت زندگی و 

ثبت خاطرات شان استفاده می کنند.
وی در پایان گلکس��ی اس 8 و اس 
8 پالس را دستگاه هایی فراتر از تصور 
یک گوش��ی هوشمند، دستگاهی که 
مرزه��ای طراحی را جابه ج��ا کرده، 
دس��تگاهی ک��ه راهکارهای��ی برای 
خل��ق تجربه های منحصر ب��ه فرد و 
دس��تگاهی که ش��ما با آن از مرزها 

می گذرید معرفی کرد.
در ادامه مراسم علی جعفریه، مدیر 
ارش��د موبایل سامس��ونگ در ایران 
اطالعاتی را درخصوص گوشی  جدید 
و عملکرد بخش موبایل سامس��ونگ 
ای��ران ارائ��ه کرد. وی گفت: امش��ب 
رونمایی از محصولی را داریم که صرفا 
یک محصول خارق العاده نیست، بلکه 
آغاز کننده یک نسل جدید است، این 
شروع جدید در نسل موبایل به شما 
تجرب��ه  بی مرزی می ده��د؛ تجربه ای 
که در آن چارچوب ها خودشان را به 
شما تحمیل نمی کنند. یعنی »عصر 
بی کرانی!« که بیانگر »از کران گذر«، 
عبارت تبلیغاتی سامس��ونگ اس��ت. 

وی در ادام��ه راج��ع ب��ه پیش بینی 
پیش فروش این محص��ول گفت: در 
پیش فروش گلکس��ی اس 8 و اس 8 
پالس ط��ی 4 روز ای��ن محصول به 
اتمام رسیده و این ها از طریق آنالین 
انجام شده است. ایشان در ادامه راجع 
به طراحی فوق العاده و خوش دستی 
این گوش��ی به عنوان مشخصه اول و 
صفحه نمایش بی مرز و دوربین خوب 
که در کمترین ن��ور بهترین عملکرد 
را دارد ب��ه عن��وان مش��خصه دوم و 
باالترین س��طوح امنیت��ی در موبایل 
به عنوان مشخصه س��وم )تشخیص 
چه��ره و عنبیه چش��م( و در نهایت 
اضاف��ه ک��ردن امکانات فارس��ی به 

گوش��ی س��خن گفت. جعفریه اعالم 
کرد که سامس��ونگ ب��رای جلب هر 
 چه بیشتر رضایت کاربران از گلکسی 
اس 8 و اس 8 پ��الس توجه ویژه ای 
به لوازم جانبی از جمله دوربین 360 
ب��رای ثبت فیلم ه��ای 360 و دکس 
برای اتصال به نمایش��گر و تبدیل آن 
ب��ه کامپیوتر و س��رویس VIP برای 

خریداران این گوشی داشته است. 
ب��ه  راج��ع  ایش��ان  ادام��ه  در 
نمایش��گر،  در خصوص  ویژگی هایی 
طراحی، پردازنده 8 هسته ای، دستیار 
هوش��مند بیکس��بی، بدنه مقاوم در 
برابر آب و گرد و غبار برای طرفداران 

صحبت کرد.

رونمایی گوشی های سامسونگ گلکسی S8 و S8 پالس در ایران
خبر

حداقل سرعت 50 مگابیت بر ثانیه با 
بسته های فیبر نوری مخابرات

از این پس مش��ترکان می توانند با استفاده از بسته های فیبر 
نوری مخابرات در س��رعت ها و حجم های متفاوت، از اینترنت 
پرسرعت و باکیفیت بهره مند شوند.  تانوما یا تار نوری مخابرات 
ایران به معنی فیبر نوری تا منازل اس��ت و به فناوری جدیدی 
گفته می شود که به جای استفاده از کابل مسی، از فیبر نوری 
برای انتقال اطالعات تا محل مش��تری بهره می برد. با استفاده 
از این تکنولوژی می توان س��رویس هایی مانند تلفن، اینترنت، 
سرویس های چندرسانه ای و سایر سرویس های مبتنی بر بستر 
دیتا را با س��رعت و کیفیت بسیار باال در اختیار مشترکان قرار 
داد. مشترکان می توانند در صورتی که در محدوده تحت پوشش 
قرار داشته باش��ند به صورت رایگان این سرویس را درخواست 
بدهند و از بسته های فیبر نوری مخابرات استفاده کنند. مدت 
قرارداد تمام این بس��ته ها 12 ماه اس��ت و مشترکان می توانند 
در پورت��ال مخابرات و در بخش تانوم��ای اینترنت از جزییات 
بسته های فیبر نوری اطالع پیدا کرده و آنها را سفارش دهند. 

جزییات بسته های فیبر نوری مخابرات
- طرح الماس 1 با سرعت 100 مگابیت بر ثانیه و حجم 100 
گیگابایت به قیمت 110 هزار تومان عرضه می شود. این طرح 
دارای یک هفته اینترنت رای��گان بوده و پرداخت هزینه آن از 

روی قبض تلفن صورت می گیرد. 
- طرح الماس 2 با سرعت 100 مگابیت بر ثانیه و حجم 500 
گیگابای��ت به قیمت 480 هزار تومان ارائه می ش��ود. این طرح 
نیز دارای یک هفته اینترنت رایگان است و هزینه آن به صورت 

پیش پرداخت، دریافت خواهد شد. 
- طرح الماس 3 با سرعت 100 مگابیت بر ثانیه و حجم هزار 
گیگابای��ت )یک ترابایت( به قیمت 9200 هزار تومان اس��ت و 
هزینه آن به صورت پیش پرداخت از مشترکان دریافت می شود. 
- طرح زمرد 1 با س��رعت 50 مگابیت بر ثانیه و حجم 200 
گیگابایت به قیمت 300 هزار تومان در اختیار مش��ترکان قرار 

می گیرد و هزینه آن به صورت پیش پرداخت خواهد بود. 
- طرح زمرد 2 تنها گزینه موجود در بس��ته های فیبر نوری 
مخابرات اس��ت که با مدت قرارداد شش ماهه عرضه می شود. 
این طرح با سرعت 50 مگابیت بر ثانیه و حجم 500 گیگابایت، 
650 ه��زار تومان قیمت دارد که به ص��ورت پیش پرداخت از 

مشترکان دریافت می شود. 
- طرح مروارید 1 با سرعت 50 مگابیت بر ثانیه و حجم 50 
گیگابایت دارای مکالمه رایگان درون استانی است و هزینه 600 

هزار تومانی آن روی قبض تلفن محاسبه می شود. 
- طرح مروارید 2 با سرعت 50 مگابیت بر ثانیه و حجم 100 
گیگابایت از مکالمه رایگان درون استانی برخوردار است و هزینه 

1100 هزار تومان روی قبض تلفن محاسبه خواهد شد. 
مش��ترکان مخابرات می توانند با مراجعه به پورتال ش��رکت 
مخابرات ایران، از تحت پوش��ش بودن یا نبودن این س��رویس 
استعالم بگیرند و سپس با مراجعه به مراکز مخابرات در محل 
خود، بس��ته مورد نظر را انتخاب و هزینه آن را پرداخت کنند. 
در صورتی که محدوده کاربر تحت پوش��ش فیبر نوری نباشد، 
وی می تواند به صورت رایگان درخواس��ت تبدیل کابل مسی به 

فیبر نوری را ارائه دهد. 

خبر

شرایط پرداخت اقساطی قبض های موبایل
برای تقس��یط بدهی تلفن های تخلیه سلب امتیازی صرفا 
بای��د مالک تلفن همراه به همراه کارت شناس��ایی معتبر به 

یکی از مراکز تلفن ثابت مراجعه کند. 
چندی پیش اعالم شد آن دسته از مشترکان تلفن همراه 
ک��ه در وضعیت نرمال یا قطع هس��تند ی��ا مبلغ بدهی آنها 
حداق��ل 10 هزار تومان اس��ت، می توانن��د از طریق پورتال 
همراه اول یا مراکز تلفن ثابت اقدام به تقس��یط بدهی خود 

کنند. 
در این ش��رایط در طول مدت پرداخت قسط های قبوض، 
محدودیت های��ی برای مش��ترک اعمال می ش��ود. به عنوان 
مثال س��رویس رومینگ بین الملل قطع ش��ده و محدودیت 
س��قف مکالمات تا مبل��غ 80 درصد از 500 ه��زار ریال را 
دارا خواه��د ب��ود. همچنین برای جلوگی��ری از عدم نقل و 
انتقال سیم کارت تا زمان پایان پرداخت اقساط قطع صوری 
تقس��یط صورت خواهد گرفت البته پس از پرداخت آخرین 
قس��ط این وضعیت دوب��اره به حالت اول خود بازگش��ته و 

نرمال می شود. 
همچنین اگر مشترکی پس از قسط بندی مبلغ قبض خود 
نس��بت به پرداخت قس��ط اول اهمال کند خط وی پس از 
سررسیدقسط قطع خواهد ش��د، در این وضعیت اگر قسط 
مربوط پرداخت شود خط بدون مراجعه حضوری پس از 24 

ساعت مجددا وصل خواهد شد. 
اما اگر مش��ترکی تا فرارس��یدن زمان قسط بعدی نسبت 
به اقس��اط خود اقدام نکند، س��ه روز پس از سررسید قسط 
دوم خط مش��ترک قطع می ش��ود. در این شرایط مشترک 
از وضعیت تقس��یط خارج ش��ده و مانده بدهی او به صورت 
حسابش باز خواهد گشت. عالوه بر این کلیه محدودیت های 
اعمال ش��ده تقس��یط حذف و خط او ب��ه وضعیت عادی بر 
می گردد. در چنین شرایطی مشترک ملزم است برای وصل 
مجدد خط خود به مراک��ز تلفن ثابت مراجعه کرده و مبلغ 

بدهی خود را به روز پرداخت کند. 
براس��اس اطالعات نش��ریه ارتباطات، مش��ترکانی که در 
وضعیت تسویه حساب اقساط هستند می توانند با مراجعه به 
مراکز ثابت نسبت به اخذ قبض میان دوره به روز و پرداخت 
آن جهت وصل تلفن خود نسبت به تثبیت مجدد خود اقدام 
کنند. امکان پرداخت قبض میان دوره به روز از طریق پرتال 

همراه اول نیز میسر است. 
سررس��ید اقس��اط به ص��ورت ماهانه و توس��ط سیس��تم 
تعیین می ش��ود و برای پرداخت آن مش��ترک می تواند پس 
از اخذ شناس��ه پرداخت و شناس��ه قب��ض از طریق راه های 
غیرحضوری نیز نس��بت به پرداخت اقدام کند. عالوه بر این 
هر مش��ترک در طول س��ال تنها یکبار می توان��د از طریق 
اقساط به شکل مراجعه به سایت اقدام کند و اگر عالقه مند 
به اس��تفاده مجدد از پرداخت اقس��اطی در طول یک س��ال 

باشد باید به مراکز تلفن ثابت مراجعه کند. 
 

ایران میانبر امن خاورمیانه و اروپا
ط��رح تبدیل ایران به هاب ارتباط��ی منطقه تحت پروژه 
EPEG ی��ا »دروازه جدید انتقال ارتباط��ات ایران و اروپا« 
آغاز شده و با این طرح راهی میانبر، ایمن و جایگزین برای 
کش��ورهای منطقه و اپراتورهای ب��زرگ بین المللی ایجاد و 

ایران به هاب ارتباطی منطقه تبدیل خواهد شد. 
به گزارش ایس��نا، هم اکنون مس��یر اصلی ارتباط شرق به 
غرب از کانون بحرانی و پرتراکم کانال س��وئز و باب المندب 
عبور می کند. ظرفیت این مس��یر 25ترابایت اس��ت و هنوز 
هیچ مسیر جایگزینی برای آن وجود ندارد. کنسرسیوم های 
بس��یاری در دنیا در حال ش��کل گیری هستند تا مسیرهای 

رزرو و جایگزینی برای آن ایجاد کنند. 
کنسرس��یومی متشکل از چهار شرکت ارتباطاتی از چهار 
کش��ور در س��ال 90 قرارداد س��اخت و نگهداری از سامانه  
کابل��ی جدیدی را امضا کرده و بدی��ن ترتیب طرحی با نام 
 Europe-Persia( »بزرگ��راه ارتباط��ی ای��ران و اروپ��ا«
Express Gateway(  یا ب��ه اختصار )EPEG(  معرفی 
ش��د. بر این اساس قرار بر آن اس��ت که EPEG به برندی 
برای س��امانه  فیبر نوری جدید تبدیل ش��ود ک��ه اروپا را به 
خاورمیانه متصل کرده و به سایر نقاط »خلیج فارس« و نیز 

کشور »هند« گسترش یابد. 
پ��روژه بزرگراه ارتباط��ی ایران و اروپا، اروپا و آس��یا را از 
مسیر آلمان، روس��یه، آذربایجان و ایران دنبال می کند و از 
جن��وب ایران به عمان و دری��ای آزاد راه می یابد و می تواند 
نخستین مس��یر جایگزین کانال سوئز باشد. با اجرای کامل 
پ��روژه، راهی میانب��ر و ایمن و جایگزین برای کش��ورهای 
منطقه و اپراتورهای بزرگ بین المللی به وجود آمده و ایران 

به هاب ارتباطی منطقه تبدیل خواهد شد. 
اعضای تشکیل دهنده کنسرسیوم بزرگراه ارتباطی ایران-

اروپا شامل »ودافون«، »روس تلکام«،  »عمان تل«، »شرکت 
ارتباطات زیرس��اخت« )به نمایندگ��ی از وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات ایران( ب��وده و از این خط به صورت کابلی 
و بی س��یم بهره ب��رداری می کنند. بیش��ترین س��هم در این 
کنسرس��یوم متعلق به ایران بوده و باالترین مس��افت مسیر 
پروژه توسط ایران عملیاتی ش��ده است. این طرح ارتباطی 
می تواند با تاخیر 98 میلی ثانیه بین دو سر این خط ارتباط 

را برقرار سازد. 
بزرگ��راه ارتباطی ایران-اروپا در ف��از اولیه، با انتقال 540 
گیگابیت ب��ر ثانیه پهنای باند کارش را پنجم خرداد 1392 
آغ��از ک��رد و این گونه اعالم ش��د که در فازه��ای بعدی به 
ظرفی��ت 3.2 ترابی��ت و در نهایت به ظرفیت اس��می خود 
یعنی 6.4 ترابیت خواهد رسید. براساس آمارهای ارائه شده 
ت��ا خرداد ماه س��ال 1393 این گونه اعالم ش��ده بود که از 
طریق این پ��روژه ظرفیتی معادل 150 گیگابیت بر ثانیه از 
مس��یر ایران و از طریق بزرگراه ارتباطی آسیا - اروپا منتقل 

می شود. 
یک س��ال پ��س از افتتاح این طرح در س��ال 1393 وزیر 
ارتباطات از چهار برابر شدن حجم انتقال داده های کشورها 
از این طریق یاد کرد و گفت: با پیش��رفت های صورت گرفته 
حج��م مب��ادالت از طریق ای��ن راه ارتباطی تا چه��ار برابر 

افزایش خواهد داشت. 
همچنین این بزرگ��راه ارتباطی در نهایت با قدرت انتقال 
25ترابای��ت ترافیک مخابرات��ی، به عن��وان جایگزین اصلی 
کابل ه��ای دریای مدیترانه می تواند نقش مهمی در ترانزیت 
ترافیک مخابراتی اروپا آس��یا داش��ته باشد. عالوه بر تبدیل 
ای��ران به عنوان ه��اب ارتباطی منطقه، یک��ی از اصلی ترین 
دس��تاوردهای اجرای پروژه EPEG درآمدزایی اس��ت که 
به واس��طه ترانزی��ت ارتباط میان ایران و اروپا برای کش��ور 
محقق می ش��ود. از دیگر مزایای اج��رای این پروژه می توان 
به اش��تغال زایی در حوزه ارتباطات و پایداری بیش از پیش 

ارتباطات و کاهش هزینه ها درون کشور اشاره کرد. 

پوریا خان محمد 

Telegram.me/ForsatEmrooz

pooria.khanmohamad@gmail.com



هشدار کره شمالی به چین

کره ش��مالی در اقدامی نادر به چین هشدار داده که 
اگ��ر روابطش را با این کش��ور قطع کند ب��ا پیامدهای 

ناگواری روبه رو خواهد شد. 
 به نقل از ش��بکه خبری راشاتودی، این اظهارنظر از 
سوی کره شمالی پس از آن مطرح شد که شبکه خبری 
رسمی این کش��ور اعالم کرد یکس��ری اظهارنظرهای 
بی پ��روا و نادرس��ت از جان��ب رس��انه های چینی علیه 

برنامه های اتمی پیونگ یانگ منتشر شده است. 
خبرگزاری رس��می کره ش��مالی در گزارش��ی آورد: 
پیونگ یانگ هرگز برای ادامه دوس��تی با چین التماس 
نمی کن��د و برای حی��ات خود و نه تداوم دوس��تی، به 
برنامه ه��ای اتمی اش ادامه می ده��د. چین نباید تالش 
کند تا صبر کره ش��مالی را بیازماید، در غیر  این صورت 
با پیامدهای شدیدی روبه رو می شود اگر روابط میان دو 

کشور را از بین ببرد. 
ای��ن واکنش خش��مگینانه از س��وی پیونگ یانگ در 
حالی صورت گرفته ک��ه پکن همچنان به دنبال تداوم 

روابط دوستانه با همسایه خود است. 
اخیراً دو روزنامه چینی خواستار تحریم های شدیدتر 
علیه کره ش��مالی به خاطر برنامه های اتمی این کش��ور 
ش��ده بودن��د و همی��ن امر باع��ث خش��م و عصبانیت 

کره شمالی شده است. 
در همی��ن حال س��خنگوی وزارت امور خارجه چین 
روز پنجش��نبه اع��الم کرد ک��ه موضع پک��ن در قبال 
برنامه های اتمی کره ش��مالی مشخص و واضح است، با 
این وجود دوس��ت دارد روابط حسنه ای با کره شمالی 

داشته باشد. 
وی به خبرگزاری رویترز گفت: موضع چین دوستی و 
برقراری روابط صمیمانه با کره شمالی است اما موضع ما 
در قبال برنامه های اتمی و موشکی کره شمالی همانند 
سابق است. ما به دنبال این هستیم که شبه جزیره کره 
را عاری از س��الح اتمی کنیم و به دنبال امنیت و صلح 

در منطقه و حل مسئله از طریق مذاکره هستیم. 
با وجود اینکه پکن روابط خوبی با پیونگ یانگ دارد و 
اصلی ترین رابط تجاری با کره شمالی محسوب می شود 
اما به ش��دت بابت برنامه اتمی پیونگ یانگ نگران است، 
چراک��ه بیم آن را دارد که این مس��ئله باعث بحران در 

منطقه شود. 
منبع: رویترز 

اپل بزرگ ترین برنده 100 روز اول 
ریاست ترامپ

دونال��د ترام��پ چند روز 
پیش گ��زارش 100روزه ای 
از عملکرد خود منتشر کرد 
اما بس��یاری از کارشناسان 
عقی��ده دارند ک��ه کمپانی 
اپل برنده اصلی این گزارش 

بود. 
ارزش س��هام اپل در زمان ریاس��ت جمهوری دونالد 
ترامپ به باالترین س��طح خود رس��یده است و این در 
حالی اس��ت که ای��ن کمپانی پیش از انتخ��اب دونالد 
ترام��پ به عنوان رئیس جمهور ای��االت متحده آمریکا، 
در موضوع��ات متع��ددی از جمله رمزن��گاری آیفون و 
مهاجرت با او به مش��کل خورده بود، اما فارغ از تمامی 
اختالف��ات بین اپل و دولت ترامپ، س��هام کمپانی اپل 
تاکنون بیش��ترین سود را از ریاس��ت جمهوری دونالد 
ترام��پ نصیب خود کرده اس��ت. از زم��ان ورود دونالد 
ترامپ به کاخ س��فید تا به امروز، ارزش س��هام کمپانی 
اپ��ل 20 درص��د افزای��ش یافت��ه و اپل را ب��ه یکی از 
ستاره های بورس دائوجونز تبدیل کرده است. مشخص 
اس��ت که موضع ترامپ در مورد مسئله حریم شخصی 
کاماًل با ش��رکت های بزرگ فن��اوری مانند فیس بوک، 
مایکروس��افت، گوگل و توییتر متفاوت است و ترجیح 
می ده��د حتی به زور اپ��ل به رمزگش��ایی این آیفون 
مجبور ش��ود. البته مراجعی مانند وزارت دادگس��تری 
آمری��کا اعتق��اد دارن��د اپل تنه��ا برای جل��ب توجه و 

بازاریابی بیشتر این ماجراها را به راه انداخته است. 
 کمپانی اپل در حال حاضر حدود 250 میلیارد دالر 
پ��ول نقد در اختیار دارد و وعده ه��ای معافیت مالیاتی 
دونالد ترامپ به این کمپانی توانسته است تا حد بسیار 
زیادی در باال بردن س��هام کوپرتینویی ها مؤثر باش��د؛ 
به گونه ای که رش��د سهام اپل حدود چهار برابر از رشد 

کل بازار بیشتر بوده است.
 هرچن��د بعد از اعالم فرمان منع ورود مس��لمانان به 
ای��االت متحده در ماه ژانویه، س��هام اپل تا حدودی با 
کاهش مواجه ش��د، ام��ا این کمپانی ب��ه لطف فروش 
نس��بتا خوب آیفون 7 در فصل تعطیالت توانس��ت این 
ض��رر را جبران کند. تی��م کوک، مدیرعام��ل کمپانی 
اپ��ل نی��ز در جلس��ه ای که دونال��د ترامپ ب��ا مدیران 
کسب و کارهای ایاالت متحده برگزار کرد، حضور یافت. 
برجسته ترین اثر این حضور تا به امروز این بوده که اپل 
قطع��اً بزرگ ترین ذی نفع از برنام��ه دونالد ترامپ برای 
کاهش نرخ مالیات ش��رکت ها به 15درصد بوده است. 
ای��ن کاهش نرخ مالیات به اپل اجازه می دهد بخش��ی 
از س��رمایه های نقدی خود را که در بانک های خارج از 
ایاالت متحده ذخیره ش��ده اند ب��دون ترس از پرداخت 
مالیات، به داخل ایاالت متح��ده انتقال دهد، اما حتی 
افزای��ش ارزش س��هام کمپان��ی اپل در زمان ریاس��ت 
جمهوری دونالد ترامپ باعث نش��ده اس��ت تیم کوک 
از مخالفت با سیاس��ت های نژادپرس��تانه دونالد ترامپ 
دس��ت بردارد. اما صرفاً اقدامات دونالد ترامپ در 100 
روزه ریاس��ت جمهوری اش در افزایش ارزش سهام اپل 
مؤثر نبوده و وارن بافت، س��رمایه گذار معروف و مالک 
کمپانی برکش��ایر هاتاوی نیز به تازگی بخشی از سهام 

اپل را خریداری کرده است. 

براس��اس نظرس��نجی صورت گرفته روز 
جمعه مش��خص ش��د کاندیدای پیش��روی 
انتخابات ریاس��ت جمهوری فرانسه می تواند 
با ۶2 درص��د آرا از کاندیدای رقیب پیش��ی 

بگیرد و پیروز شود. 
ای��ن نظرس��نجی که از س��وی موسس��ه 
Elabe ب��رای ش��بکه تلویزیون��ی BFM و 
روزنامه لو اکسپرس، صورت گرفته، مشخص 
کرد که امانوئل ماکرون، کاندیدای میانه روی 
فرانسه می تواند در دور دوم انتخابات ریاست 
جمهوری فرانس��ه با ۶2 درصد آرا در مقابل 
۳۸ درصد مارین لوپن، نامزد راس��ت افراطی 
این کش��ور پیروز ش��ود. این نظرسنجی سه 
روز پی��ش از برگ��زاری دور دوم انتخاب��ات 
ریاس��ت جمهوری فرانس��ه ص��ورت گرفته 
است. این نظرسنجی پس از آخرین مناظره 
تلویزیون��ی می��ان دو کاندی��دای انتخابات 
ریاست جمهوری فرانسه که روز چهارشنبه 
صورت گرفت، منتش��ر شده اس��ت. به نقل 
از رویت��رز، نتیج��ه جدیدترین نظرس��نجی 
که توس��ط موسسه اودوکس��ا صورت گرفته 
اس��ت، نش��ان می دهد »امانوئ��ل ماکرون« 
دوم  دور  در  مس��تقل  میان��ه  روی  نام��زد 
انتخابات ریاست  جمهوری فرانسه ۶2 درصد 
آرا و »ماری��ن لوپ��ن« نام��زد راس��ت گرای 
افراط��ی ۳۸ درص��د آرا را از آن خود خواهد 
از  حاک��ی  اخی��ر  نظرس��نجی های  ک��رد. 
پیروزی ۶0 درصدی ماک��رون در برابر آرای 
۴0 درص��دی لوپ��ن ب��ود. این نظرس��نجی 
جدید پس از آخری��ن مناظره تلویزیونی دو 
نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری فرانسه که 
چهارشنبه ش��ب برگزار شد، صورت گرفت. 
براس��اس این نظرس��نجی، یک چه��ارم از 
رأی دهندگان فرانسوی در انتخابات دور دوم 
ریاست  جمهوری این کشور که روز یکشنبه 
برگزار می شود، ش��رکت نخواهند کرد. این 
رقم پس از انتخابات س��ال 1۹۶5 باالترین 
نرخ ع��دم مش��ارکت در انتخابات ریاس��ت 

 جمهوری فرانسه است. 
دو نام��زد انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری 
فرانس��ه در ادامه مبارزاتی طوالنی و تلخ، در 
یک مناظره پرحرارت تلویزیونی ش��دیدا به 
یکدیگر تاخته ان��د. مناظره بین مارین لوپن 
از ح��زب جبهه ملی و امانوئل ماکرون نامزد 
مس��تقل انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 
برگ��زار ش��د. در آخرین مناظ��ره انتخاباتی 
ماکرون و لوپن درباره مسائل مبارزه با معضل 
بیکاری، مقابله با تروریسم و افزایش امنیت 
مردم، بهبود اوضاع اقتصادی، نقش فرانس��ه 
در اروپا، پاسخ مناسب به بحران پناهجویان 
و روند مهاجرت به عن��وان محورهای اصلی 
مناظره همدیگر را به چالش کش��یدند. دور 
دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه هفتم 
ماه مه )17 اردیبهش��ت( برگزار می شود. به 

گزارش بی بی س��ی، امانوئ��ل ماکرون گفت 
ک��ه اس��تراتژی رقی��ب او ماری��ن لوپن از 
راس��ت افراطی این اس��ت ک��ه دروغ بگوید 
و در مقاب��ل، لوپ��ن رقی��ب خ��ود را دردانه 
بی ش��رم سیس��تم توصیف کرد. ماکرون در 
نظرس��نجی ها با فاصله زیادی از رقیب خود 
پی��ش اس��ت هر چند فاصل��ه آن دو کاهش 
یافته اس��ت. هدف هر دو نام��زد جلب نظر 
1۸ درصدی است که هنوز در مورد رأی روز 
یکش��نبه به تصمیم روشنی نرسیده اند. این 
نخستین بار است که هیچ کدام از نامزدهای 
مرحل��ه دوم رأی گی��ری متعلق ب��ه احزاب 
عمده نیس��تند. بخ��ش اعظ��م مناظره که 
1۶0 دقیقه طول کشید با بحث های آتشین 
هم��راه بود و هر دو طرف به ش��خصیت هم 
پریدند. لوپن رقیب ۳۹ س��اله خود را »نامزد 
جهانی س��ازی بی رحمانه« خواند که حاضر 
اس��ت دارایی های فرانس��ه را به تاراج دهد 
و کنترل کش��ور را واگ��ذار کند. ماکرون در 
مقابل رهبر ۴۸ س��اله جبهه ملی را اس��تاد 
»هراس افکن��ی« توصیف کرد که حرف زیاد 

می زند اما چیزی در چنته ندارد. 

مسائل اقتصادی
ماکرون اذعان کرد فرانسه برای ۳0 سال 
نتوانسته مشکل بیکاری را حل کند و افزود: 
راه ح��ل او ایجاد فرصت برای ش��رکت های 
کوچک و متوس��ط جهت اشتغال زایی است. 
لوپن از او پرسید چرا وقتی وزیر اقتصاد بود 
این طرح ها را اج��را نکرد؟ او گفت با تدابیر 
حفاظت گرایانه تج��اری، از دارایی های ملی 
و مش��اغل فرانس��وی حفاظت خواهد کرد. 
لوپن گف��ت، می خواه��د نه فق��ط مرزها و 
موافقت نامه ه��ای تج��اری را به ط��ور کامل 
کنترل کند بلکه ش��اهد »بازگشتی به واحد 
پول ملی« باش��د چون این اهمیت محوری 

دارد.
 

مسئله تروریسم
لوپن رقیب خود را متهم به غفلت در مورد 
اس��الم گرایی افراطی کرد، ام��ا ماکرون گفت 
طرح های رقیبش بهانه ای به دست تروریست ها 
می ده��د. ماکرون گف��ت، او تدابی��ر امنیتی 
موج��ود را تقویت خواهد کرد، اما پافش��اری 
کرد که فرانسه باید با سایر کشورها همکاری 
کند و بس��تن مرزها و اخراج ها راه حل نیست. 
 رهبر جبهه ملی افزود: بنیادگرایی اسالمی باید 
ریش��ه کن شود و این به معنی بستن مساجد 
افراط��ی، اخ��راج موعظه گران نف��رت و هدف 
گرفتن مناب��ع مالی آنها از کش��ورهایی مثل 
»قطر و عربس��تان سعودی اس��ت«. لوپن در 
جریان این مناظره اظهار داشت: دلیلی ندارد 
با روس��یه وارد جنگ س��رد ش��ویم. به جای 
آن باید با روس��یه روابط دیپلماتیک، تجاری 
و اس��تراتژیک برقرار کنیم. روس��یه هیچ وقت 

دشمن فرانسه نبوده است. 

حمایت اوباما از ماکرون
رئیس جمهوری سابق آمریکا از کاندیدای 
پیشروی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 
حمایت کرد. به نقل از خبرگزاری فرانسه، 
باراک اوباما، رئیس جمهوری س��ابق آمریکا 
از نام��زدی امانوئل ماکرون برای ریاس��ت 
جمهوری فرانسه حمایت کرد و ارزش های 
لیبرال این پیشروی میانه  رو را در انتخابات 
ریاست جمهوری فرانسه س��تود. اوباما در 
پیامی ویدئویی که در وب س��ایت ماکرون 
منتشر شد، گفت: ماکرون برای ارزش های 
لیبرال قدم برداش��ته و به دنبال این است 
ک��ه این ارزش ه��ا را هم در فرانس��ه و هم 
در سراسر جهان ارائه کند. رئیس جمهوری 
س��ابق آمریکا ادامه داد: ماکرون به دنبال 
این اس��ت که برای م��ردم امیدواری ایجاد 

کند نه ترس. 

لوپن گفت که من برای جهان، بهترم 
ماری��ن لوپن تأکید کرد ک��ه اگر در دور 
دوم انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری فرانس��ه 
در یکش��نبه آتی پیروز شود، گزینه کنترل 
سرمایه  را مدنظر دارد. به گفته او، همزمان با 
مذاکره درباره خروج فرانسه از اتحادیه اروپا 
ممکن است خروج سرمایه ها از بانک ها رخ 
دهد. مارین لوپن، نامزد جبهه ملی فرانسه 
ب��ا این ح��ال تأکید کرد که ممکن اس��ت 
اجرای این گزینه ها الزم نباش��د. لوپن که 
چندین روز است پیام های متناقضی درباره 
یورو ارس��ال می کند، سه ش��نبه به صورت 
شفاف اعالم کرد می خواهد فرانسه را از ارز 
واحد خارج کند. او گفت: یورو از هیچ کس 
حمای��ت نمی کند، بلکه بالعکس یورو به بار 
س��نگینی بر دوش قیمت ها، شغل و رقابت 
کسب و کار ما تبدیل شده و برای ما ساده تر 
اس��ت که اقتصاد را بدون این ارز مشترک 
دوب��اره احیا کنی��م. با این حال، بس��یاری 
تالش دارند رأی دهندگان را بترس��انند. ما 
می خواهیم ارز واحد اتحادیه اروپا را با چیز 
دیگری جایگزین کنیم. مارین لوپن اظهار 
داش��ت: ش��رایط من از امانوئل ماکرون در 
دفاع از منافع فرانسه در جهان بهتر است. 
او توضیح داد که توصیفش از جهان، دونالد 
ترام��پ و دوره جدی��د ریاس��ت  جمهوری 
 والدیمی��ر پوتی��ن اس��ت چ��را ک��ه برای 
رو در رو ش��دن با این جهان جدید یعنی، 
پوتین، آمری��کا با دونالد ترامپ، انگلیس با 
ت��رزا م��ی  و هند با نارندرا م��ودی وضع او 
بهتر اس��ت. این کش��ورها همگی به تفکر 
تج��ارت آزاد، رقاب��ت و دو چن��دان کردن 
حمایت اجتماعی پشت کرده اند. لوپن ابراز 
امیدواری کرد که نخس��تین رئیس جمهور 
زن در فرانس��ه باش��د. او ماک��رون را یک 
مصرف گ��را و بهره ب��ردار س��ابق طرف��دار 
اتحادی��ه اروپ��ا خوان��د که دس��ت پرورده 

بانک هاست. 

براساس نظرسنجی صورت گرفته
ماکرون با ۶۲ درصد آرا پیروز دور دوم انتخابات فرانسه 

اگر دور و برتان افراد چاق زیادی زندگی می کنند شاید شما در چاق ترین کشور جهان زندگی می کنید! در این 
مقاله با ما همراه باشید تا چاق ترین کشورهای جهان در 2017 را بشناسید. 

زندگی امروز بسیار سریع است: عاشق شدن سریع، حمل ونقل سریع، غذای سریع)فست فود(، ارتباطات سریع، 
سرعت باال و چه و چه! و هر چیزی که سریع نباشد کم کم از زندگی ما حذف می شود. بنابراین سرعت زندگی ما 

و همچنین امید به پیشرفت بیشتر تا حد بسیار زیادی افزایش یافته است. 
اگرچه این پیش��رفت سریع یا زندگی س��ریع باعث شده  است که زندگی آسان تری داشته باشیم، اما سبب بروز 
چند مشکل جدی نیز برای مردم برخی از کشورها شده  است؛ یکی از این مشکالت نرخ چاقی است که روز به روز 
بیش��تر افزایش می یابد و باعث بروز بیماری های جدی برای افراد این جوامع ش��ده  است. شایع ترین دلیل افزایش 
چاقی سبک زندگی بدون تحرک و افزایش مصرف گرایی است. امروزه اغلب بچه ها مجبور هستند در خانه بمانند 

و از آنجایی که هیچ گونه فعالیتی در فضای باز ندارند این مشکالت با محدوده گسترده ای رخ داده است. 
در این مطلب ما فهرستی از 10 چاق ترین کشور جهان در سال 2017 آماده کرده ایم. 

1. کویت
کویت درست مانند پادشاه چاق ترین کشور جهان است و این میزان چاقی فقط به دلیل فست فود است، چرا که 
مردم کویت دیوانه فست فود هستند و همین باعث شده که افزایش چاقی در این کشور در حالت هشداردهنده ای 
قرار بگیرد. با توجه به گزارش ها حدود 1۳ درصد از مردم در جهان چاق هستند اما نرخ چاقی در این کشور بیش 
از ۴2 درصد و دقیقا ۴2.۸ درصد اس��ت. مصرف زیاد فست فود این کشور را به سطح آمریکایی ها رسانده  است. این 

کشور باالترین نرخ »عمل جراحی میانبر زدن معده« را دارد.
 طبق گزارش ها حدود 5 هزار نفر امس��ال این عمل جراحی را برای کاهش حجم معده انجام داده اند. کویت نیز 
یکی از کش��ورهای ثروتمند اس��ت، به دلیل اینکه منابع نفتی زیادی دارد. خوردن فس��ت فود بیش از اندازه باعث 

شده است که این کشور پادشاه کشورهای چاق دراین فهرست باشد! 

۲. عربستان سعودی
عربس��تان سعودی کشوری است که پیش��رفت تکان دهنده ای را در نرخ چاقی نشان می دهد. یک دهه قبل در 
بررسی ها مشخص شد که عربستان سعودی در میان ۳0 چاق ترین کشور جهان قرار دارد اما درحال حاضر رتبه دوم 
را در فهرس��ت چاق ترین کش��ور جهان به دست آورده  است، بنابراین از هر سه زن یک زن در این کشور با مشکل 
جدی چاقی یا عوارض س��المتی که مستقیماً به دلیل اضافه وزن است، دست و پنجه نرم می کند. مانند کشورهای 
دیگر، دیابت در این کش��ور نیز در بدترین موقعیت خود قرار دارد. نرخ چاقی در این کش��ور ۳5.2 درصد اس��ت و 
مش��کالت مرتبط با چاقی در این کشور در برنامه های بیمه درمانی گنجانده نشده  است، بنابراین مردم این کشور 

بیشتر از سایر کشورها با نتایج تکان دهنده چاقی روبه رو هستند. 

۳. بلیز
اکثر آدم ها چیز زیادی در مورد این کش��ور نمی دانند اما اگر بخواهیم در مورد چاقی صحبت کنیم باید بگوییم 
که نرخ چاقی در بلیز در حال افزایش و وضعیت نگران کننده ای را برای این کشور ایجاد کرده  است. جالب توجه 

است که تا همین چند سال اخیر این کشور جزو کشورهایی که دارای نرخ چاقی باالیی هستند نبود.
 افرادی که با کش��ور بلیز آش��نا هستند می دانند که این کشور در آمریکای مرکزی و درست در جنوب مکزیک 
واقع شده  است. بلیز تنها کشور از آمریکای مرکزی است که در این فهرست چاق ترین کشور جهان گنجانده شده، 
اما این بدان معنا نیس��ت که این منطقه دچار مش��کل چاقی نیست. نرخ چاقی در این کشور ۳5 درصد است و این 

نشان می دهد که مشکل چاقی یک بحران جدی در بلیز است. 
۴. مصر

درس��ت مانند بس��یاری از کشورهای توسعه یافته، مشکالت اضافه وزن و چاقی در مصر به دلیل صنعتی تر شدن 
این کش��ور اس��ت و بنابراین افراد چاق در شهرها یا مناطق ش��هری بیشتر از تعداد افراد چاق در مناطق روستایی 
هستند )حدودا دو برابر(. فراوانی مواد غذایی آماده و ارزان )فست فودهای ارزان( که در همه جای مصر ظهور کرده 
 اس��ت، باعث ش��ده که این کشور دچار مشکل چاقی شود. کشور مصر دارای باالترین نرخ ابتال به دیابت در جهان 
اس��ت و مردم از سنین نوجوانی بیشتر از هر کش��وری در جهان نوشابه مصرف می کنند. نرخ چاقی در این کشور 

۳۴.7 درصد است و یک وضعیت نگران کننده برای مصر ایجاد کرده  است. 

۵. اردن
زمانی که پای مش��کل بزرگ این کش��ور یعنی چاقی در میان باشد، این کشور شباهت زیادی به امارات متحده 
عربی دارد. در اردن چاقی در زنان نس��بت به مردان ش��ایع تر اس��ت، به این ترتیب که جمعیت زنان چاق دو برابر 
جمعیت مردان چاق اس��ت. دالیل اصلی چاقی عبارتند از بیکاری، س��بک زندگی محدود و رس��م و رسوماتی که 

باعث شده  آدم ها چاق تر شوند. ازدواج نیز در اردن در سنین پایین انجام می شود. 
بنا به گزارش س��ازمان بهداش��ت جهانی، ثروت زیاد و سیگار کش��یدن عامل اصلی افزایش چاقی در این کشور 

است. نرخ چاقی در این کشور فراتر از ۳۴.۳درصد است. 

۶. امارات متحده عربی
در ای��ن منطق��ه، به ویژه در دوبی دالیل زیاد ب��رای چاقی وجود دارد. از زمانی که ث��روت حاصل از نفت در این 
کش��ور ج��اری ش��د، مواد غذایی غربی نیز با س��رعت زیادی وارد ش��د و در همه جای این منطق��ه ظهور کرد. با 
توجه به گزارش ها نرخ چاقی زنان در این کش��ور بس��یار باالتر از مردان اس��ت. مصرف نوشابه و مواد غذایی آماده  
)فس��ت فودها( به دلیل وجود خارجی هایی که در این کش��ور زندگی می کنند بسیار باال است. برخی از مردم این 
کشور فکر می کنند که وجود افراد چاق در این کشور قدرت این کشور را نشان می دهد. نرخ چاقی در این کشور 

۳۳.7 درصد است.
 

۷. آفریقای جنوبی
تقریباً تنها کشور آفریقاست که با مسائل مربوط به چاقی مواجه است؛ چرا که دیگر کشورهای آفریقایی با بحران 
جدی فقر و عرضه ناکافی غذا و سیستم توزیع بد غذا مواجه هستند. شنیدن این موضوع تکان دهنده است که با 

افزایش نرخ گرسنگی در این کشورها نرخ چاقی نیز در حال افزایش است.
 مطابق با گزارش ها بیش��تر از نیمی از آمار مرگ و میر در این کش��ور به دلیل اضافه وزن اس��ت. مشکالتی مانند 
حمالت قلبی، فش��ار خون باال و سکته مغزی در افراد چاق شایع تر است، که به دلیل مصرف مواد غذایی ناسالم از 

دهه گذشته افزایش یافته و نرخ چاقی در این کشور ۳۳.5 درصد رسیده است.
 

۸. قطر
هنگامی که این کشور با استفاده از منابع طبیعی به سرعت ثروتمند شد، سالمت افراد به دوصورت تحت تأثیر 
قرار گرفت، یکی اینکه سالمت مردم بهبود یافت و دیگر اینکه مواد غذایی بیشتر و دارای استانداردهای ایمنی در 

دسترس مردم قرار گرفت.
 اما متأسفانه، در قطر این فرآیند تأثیر معکوسی داشته،  چرا که این کشور نه تنها ثروتمندترین کشور در جهان 
اس��ت بلکه بیش��ترین افراد چاق را نیز دارد. قطر توسعه یافته ترین کش��ور عرب است. نیمی از جمعیت این کشور 
اضافه وزن دارند و بنابراین قطر با بحران جدی افزایش دیابت در کودکان روبه رو اس��ت. فس��ت فود از کشورهای 
غربی وارد این کشور شد و تأثیر منفی خود را گذاشت. درحال حاضر میزان چاقی در این کشور حدود ۳۳.1 درصد 

و این رقم در حال افزایش هم است! 

۹. مکزیک
در مکزیک نیز مانند کشورهای همسایه اش، نرخ کسانی که دارای اضافه وزن هستند درحال حاضر به یک مسئله 
جدی تبدیل ش��ده  اس��ت، به طوری که در بررس��ی های اخیر تعداد افراد چاق در این منطقه به س��رعت در حال 
افزایش و نرخ چاقی در این کشور به ۳2.۸ درصد رسیده ، رقمی که تقریباً برابر با یک سوم از کل جمعیت است. 
دلیل اصلی چاقی در این کشور این است که مردم مکزیک بزرگ ترین مصرف کننده نوشابه های کوکا کوال در جهان 
هستند. مقدار مصرف آنها در دهه  ۸0 میالدی به بعد بیشتر شد چرا که قبل از این تاریخ مواد غذایی رایج در این 
کشور از مواد طبیعی تهیه شده بود. اما مردم مکزیک درحال حاضر به حدی عالقه مند نوشیدن نوشابه هستند که 
دولت روی نوشابه های گازدار مالیات گذاشته تا به این ترتیب مانع مصرف بیش از اندازه نوشابه در این کشور شود. 

10. ایاالت متحده آمریکا
این کش��ور در سراس��ر جهان به عنوان چاق ترین کش��ور با توجه به نرخ چاقی اش معروف بوده  است. با توجه به 
گزارش ها مردم این کش��ور عالقه زیادی به خوردن غذاهای آماده  )فس��ت فود( و هله هوله دارند و هیچ اهمیتی 
به ش��یوه های زندگی س��الم نمی دهند. البته رتبه امس��ال این کشور چندان هم بد نیس��ت چرا که سال گذشته 
ایاالت متحده آمریکا در رتبه دوم این فهرست قرار گرفته بود. یک سوم از جمعیت این کشور مستحق این هستند 
که چاق نامیده شوند، و این عمدتا به دلیل استاندارد باالی زندگی در این کشور است، چرا که آمریکا هم کشوری 
قدرتمند و هم ثروتمندترین کش��ور در جهان اس��ت. اما خبر خوب برای ایاالت متحده این است که تعداد کسانی 

که چاق هستند درحال حاضر به مرور زمان کم و کمتر می شود. 

قــاب

کیوسـک

دور دنیا
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منطقه آزاد

سبک زندگی

عک�س روز نش�نال جئوگرافی�ک به تصوی�ری از یک معدنچی در ح�ال جمع آوری گوگ�رد در دهانه یک کوه 
آتشفشانی در اندونزی اختصاص یافته که سختی این شغل را نشان می دهد.
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