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مع��اون اول رئیس جمهور با تأکید بر اخالل موسس��ات پولی غیرمجاز در نظام 
پولی کشور، از بانک مرکزی خواست تا با جدیت هرچه بیشتر با این گونه موسسات 
برخورد کند.  به گزارش »فرصت امروز« از پایگاه خبری معاون اول رئیس جمهور، 
اس��حاق جهانگیری در جلس��ه س��تاد مبارزه با مفاس��د اقتصادی ب��ا اعالم اینکه 

خط مش��ی مبارزه با فس��اد در دولت دوازدهم با جدی��ت ادامه خواهد 
یافت، گفت: پرچم مبارزه با فساد همچنان برافراشته خواهد ماند...

معاون اول رئیس جمهور به بانک مرکزی ماموریت داد

تشدید مقابله با موسسات غیرمجاز

19 رمضان 1438 - سـال سوم
شماره 807- 16صفحه - 1500 تومان

Wed.14 Jun 2017

www.forsatnet . ir

چهارشنبه
24 خرداد

1396

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

3

30 سال هواپیماسازی در ایران

 ایران در کجای آسمان
ایستاده است

آنچه بر تولید و سرمایه گذاری ایران گذشت

سیاه و سپید کارنامه دولت یازدهم
2

انتقاد از تصدی گری دولت و تدوین عجوالنه الیحه تفکیک وزارتخانه ها از سوی اتاق های بازرگانی تهران  و ایران

۱۰ خواسته بخش خصوصی
اتاق های بازرگانی به عنوان نمایندگان رسمی بخش خصوصی در 
روزها و هفته های اخیر نس��بت به رفتار تصدی گرانه دولت معترض 
بوده و از اینکه دولت از جمله در تدوین الیحه »اصالح بخش��ی از 
ساختار دولت« از بخش خصوصی مشورت و نظرخواهی نکرده، گله 

و شکایت دارند. 
ب��ه گزارش »فرصت ام��روز«، نماین��دگان اتاق ه��ای بازرگانی 

تهران و ایران روز گذش��ته در نشس��ت های جداگانه نس��بت به 
تدوین عجوالنه الیح��ه تفکیک وزارتخانه ه��ا و عدم نظرخواهی 
از بخش خصوص��ی، انتقاده��ای جدی و تندی ب��ه دولت وارد و 
دول��ت را در این زمینه ب��ه تصدی گری متهم کردن��د؛ از جمله 
مسعود خوانس��اری، نایب رئیس اتاق ایران در نشست روز گذشته 
در اظهارنظ��ری تند در این باره گفت:  »چرا ما باید در س��اختار 

وزارتخانه، سازمان توس��عه تجارت داشته باشیم؟ در کجای دنیا 
توسعه تجارت با دولت است؟ همچنین در کجای دنیا برای تنظیم 
قیمت گوش��ت، مرغ و تخم مرغ ساختاری در دولت تعریف  شده 
اس��ت؟«  در گزارش حاضر به صحبت ه��ای نمایندگان اتاق های 

بازرگان��ی تهران و ایران پرداخته ش��ده و انتقادات آنها 
2از الیحه تفکیک وزارتخانه ها به تفصیل آمده است...

  فرآیند برندسازی را
بهتر بشناسیم

بازاریابی و فروش
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سرمقاله
 نقش کمرنگ مردم

 در تفکیک هاو ادغام ها

دیدگاه ه��ای مختلف��ی درب��اره 
تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها مطرح 
 شده اس��ت. گروهی فکر می کنند 
که اگ��ر وزارت بازرگانی مس��تقل 
تش��کیل ش��ود، هم��ه اختی��ارات 
بازرگانی وزارتخانه ها از کشاورزی تا 
صمت در آن تجمیع می شود و یک 
وزارتخانه تخصص��ی برای بازرگانی 
شکل می گیرد که می تواند با تمرکز 
روی بازار به نتایج بهتری برس��د. از 
س��وی دیگر وزارتخانه ه��ای دیگر 
هم می توانند روی زمینه خودشان 
تمرکز کنند. وزارت جهاد کشاورزی 
بر زراع��ت و وزارت صنعت و معدن 
بر این دو بخش مهم و در نهایت به 

انسجام بیشتری در این...
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محمدرضا مرتضوی
رئیس خانه صنعت، معدن و 

تجارت استان تهران



به عن��وان  بازرگان��ی  اتاق ه��ای 
نمایندگان رسمی بخش خصوصی در 
روزها و هفته های اخیر نسبت به رفتار 
تصدی گرانه دول��ت معترض بوده و از 
اینکه دولت از جمله در تدوین الیحه 
»اصالح بخشی از س��اختار دولت« از 
بخش خصوصی مشورت و نظرخواهی 

نکرده، گله و شکایت دارند. 
گزارش »فرصت ام��روز«،  ب��ه 
نمایندگان اتاق ه��ای بازرگانی تهران 
و ایران روز گذش��ته در نشس��ت های 
جداگانه نس��بت به تدوی��ن عجوالنه 
الیحه تفکی��ک وزارتخانه ه��ا و عدم 
بخش خصوص��ی،  از  نظرخواه��ی 
انتقاده��ای جدی و تن��دی به دولت 
وارد و دول��ت را در ای��ن زمین��ه ب��ه 
تصدی گ��ری متهم کردن��د؛ از جمله 
مسعود خوانس��اری، نایب رئیس اتاق 
در  روز گذش��ته  نشس��ت  در  ای��ران 
اظهارنظ��ری تن��د در این ب��اره گفت:  
»چرا م��ا باید در س��اختار وزارتخانه، 
سازمان توسعه تجارت داشته باشیم؟ 
در کج��ای دنی��ا توس��عه تج��ارت با 
دول��ت اس��ت؟ همچنی��ن در کجای 
دنیا برای تنظیم قیمت گوش��ت، مرغ 
و تخم مرغ ساختاری در دولت تعریف  
ش��ده اس��ت؟«  در گزارش حاضر به 
صحبت ه��ای نماین��دگان اتاق ه��ای 
بازرگانی تهران و ایران پرداخته ش��ده 
و انتق��ادات آنه��ا از الیح��ه تفکیک 

وزارتخانه ها به تفصیل آمده است. 

پیشنهادات بخش خصوصی برای 
دولت دوازدهم

رئی��س ات��اق بازرگانی ته��ران روز 
گذش��ته در نشست هیات نمایندگان 
ات��اق بازرگان��ی ته��ران به تش��ریح 
پیش��نهادات بخش خصوصی از دولت 
دوازدهم پرداخ��ت و تصریح کرد که 
به صورت  نباید تفکی��ک وزارتخانه ها 
عجوالنه و بدون بررس��ی کارشناسی 

انجام شود. 
درخواست های  خوانساری،  مسعود 
ات��اق بازرگان��ی از دول��ت دوازدهم و 
پیشنهادهای فعاالن بخش خصوصی 
را در ۱۰ بند ارائه کرد و گفت: انتظار ما 
این است که با تقویت بخش خصوصی 
در دولت دوازدهم، اقتصاد پویاتر شود. 
خوانساری گفت: نخستین پیشنهاد 
م��ا این اس��ت ک��ه دول��ت دوازدهم 
ات��اق  توانمندی ه��ا و ظرفیت ه��ای 
بازرگان��ی را در زمین��ه فرصت ه��ای 
صادراتی لحاظ کنند چراکه در صورت 
رفع موانع پیچیده بخش خصوصی این 
بخش می تواند نقش اساسی در زمینه 
ص��ادرات و ب��ه طور کل��ی در اقتصاد 

کشور ایفا کند. 
رئیس اتاق تهران افزود: پیش��نهاد 
دوم م��ا به دولت دوازدهم این اس��ت 
که بخش خصوصی به دولت در اجرای 
طرح ه��ای نیم��ه تم��ام و طرح های 
اس��تانی نقش بیش��تری ایفا کند. از 
س��وی دیگر تصدی گری های دولت با 
کوچک شدن دولت اتفاق خواهد افتاد 
که این امر خ��ود عاملی تاثیرگذار در 

توسعه اقتصاد است. 

خوانس��اری با اش��اره به س��ومین 
پیش��نهاد بخش خصوص��ی به دولت 
گفت: از سوی دیگر تصدی گری های 
دولت ب��ا کوچک ش��دن دولت اتفاق 
خواهد افتاد که ای��ن امر خود عاملی 

تاثیرگذار در توسعه اقتصاد است. 
او اف��زود: پیش��نهاد چه��ارم ما به 
رئیس جمهور و رئیس دولت دوازدهم 
این اس��ت که پیش از معرفی وزرا به 
مجل��س از وزرا بخواهن��د در کوچک 
کردن وزارتخانه ه��ا که الزمه کوچک 
شدن دولت است، با بخش خصوصی 
هم��کاری کنن��د و از نظ��ر بخ��ش 
خصوص��ی اس��تفاده کنن��د. در این 
صورت رئیس جمهور با نقش��ی که به 
بخش خصوصی می دهد اختالل ناشی 
از دخال��ت دولت در اقتصاد را کاهش 
می ده��د.  رئیس اتاق ته��ران گفت: 
پیش��نهاد پنجم ما اعالم آمادگی اتاق 
بازرگانی برای تامین رایزنان اقتصادی 
ای��ران در دیگر کش��ورها با همکاری 
وزارت امورخارجه اس��ت.  خوانساری 
افزود: پیش��نهاد شش��م ما این است 
که ب��رای عبور از رکود و رس��یدن به 
رش��د اقتصادی ۸ درصد نیاز به جذب 
۱۰۰ میلیارد  حداقل  س��رمایه گذاری 
دالری داریم که این امر نیازمند ایفای 
نقش بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد 
اس��ت.  وی همچنین گفت: پیشنهاد 
هفتم ما این اس��ت که رئیس جمهور 
در آس��تانه معرفی وزرا به ویژه وزرای 
اقتصادی نظر فعاالن بخش خصوصی 

و اتاق بازرگانی را لحاظ کند. 
رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به دیگر 
پیشنهادات بخش خصوصی به دولت 
دوازدهم گفت: پیشنهاد دیگر ما اعالم 
آمادگی اتاق بازرگانی با عنوان دیده بان 
گردش ه��ای اقتص��ادی ب��ه منظ��ور 
شفاف س��ازی اقتصاد و مبارزه با فساد 
اقتصادی اس��ت و همچنین آمادگی 
داریم در تحقق دول��ت الکترونیک با 

دولت دوازدهم مشارکت کنیم. 
وی با اش��اره به ارائه الیحه تفکیک 
چن��د وزارتخانه که ی��ک فوریت آن 
در مجل��س به تصویب رس��ید، افزود: 
پیش��نهاد و تقاضای ما این اس��ت که 
دولت در موضوع الیحه تفکیک چند 
وزارتخان��ه به جای ش��تاب در اجرا با 
بررسی و کارشناسی بیشتر عمل کند، 

چراکه همان گونه که ادغام وزارتخانه ها 
با کارشناس��ی هم��راه نب��ود به نظر 
می رسد در تفکیک وزارتخانه ها هم کار 
کارشناسی الزم صورت نگرفته است. 

رئیس اتاق تهران گفت: سال ۱۳۹۱ 
ک��ه ادغ��ام وزارتخانه ها اجرایی ش��د 
یک س��ال طول کش��ید تا جابه جایی 
س��اختمان ها، تابلوها و س��ربرگ ها با 
هزینه ه��ای میلیاردی انجام ش��ود و 
امروز هم معلوم نیس��ت این تفکیک 

چقدر هزینه خواهد داشت.
خوانساری افزود: باید به این موضوع 
پرداخته ش��ود که فلس��فه ادغام چه 
ب��ود و فلس��فه تفکیک چیس��ت. از 
نظ��رات بخش خصوصی بس��یاری از 
ماموریت های��ی که ای��ن وزارتخانه ها 
انج��ام می دهند ب��ه بخش خصوصی 
مرب��وط اس��ت و امروز دول��ت آنها را 
انجام می دهد. از این رو اگر بدون نظر 
وزارتخانه ها  تفکیک  بخش خصوصی 
انجام شود مش��خص نخواهد بود که 
چند س��ال بع��د مجددا نظ��ر دولت 
تغییر کند. از این جهت خواس��ت ما 
انجام کار کارشناس��ی بیشتر به جای 
اقدام عجوالنه اس��ت تا در این باره به 

جمع بندی خوبی برسیم. 

تدوین عجوالنه الیحه و عدم 
مشورت با بخش خصوصی

همچنی��ن نایب رئیس اتاق ایران، از 
جمله خواسته های بخش خصوصی از 
دولت دوازدهم را سرعت بخشیدن به 
کاهش دخالت دولت در بازار و تعریف 
حداقل��ی از امور حاکمیت��ی، رویکرد 
راهب��ردی و آینده نگران��ه در اص��الح 

ساختار دولت دانست. 
پدرام س��لطانی در نشست روسای 
اتاق ه��ای اس��تانی، کمیس��یون ها و 
تش��کل های وابس��ته به اتاق ایران با 
اشاره به آثار الیحه تفکیک وزارتخانه ها 
به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: س��اختار فعل��ی وزارتخانه ها و 
دولت به دالیل گوناگون کارآمدی الزم 
را ندارد و اصالحات ساختاری یکی از 
الزامات کارآمدی دولت است؛ یکی از 
مهم ترین وجوهات این ناکارآمدی هم 
بزرگ بودن دولت است اما اینکه دولت 
با چ��ه روش هایی کوچ��ک و چابک 

می شود نیز مهم است. 

س��لطانی ادغام را یک��ی از راه های 
کوچک شدن دولت دانست و در عین 
 ح��ال ادامه داد: ادغام بای��د با برنامه، 
مطالعه، شناسایی ماموریت های اصلی 
و حاکمیتی دولت و تجمیع بخش هایی 
باشد که همگونی بیشتری باهم دارند 
ام��ا در مورد ادغ��ام وزارت صمت این 
اتفاق رخ نداد و با عجله انجام شد.  به 
گفته  نایب رئیس اتاق ایران، اکنون هم 
الیحه تفکیک وزارتخانه صمت با عجله 
تهیه شده است و ش��اید هیچ کدام از 
ای��ن دو روش مناس��ب نب��وده و باید 
در جس��ت وجوی تغییراتی باشیم که 
به س��اختار بهینه و مطلوب برای این 
وزارتخانه برسیم.  نایب رئیس اول اتاق 
ای��ران تاکید کرد: این الیح��ه را باید 
به عنوان ی��ک رفتار چندالیه بازکرده، 
بشکافیم و هر الیه را جداگانه بررسی 
کنیم. س��لطانی افزود: الی��ه اول الیه 
فکری اس��ت. الیحه تفکیک براساس 
این تفکر بوده ک��ه وزارت صنعت در 
انجام وظایف خود توفیقی نداش��ته و 
در عم��ل ادغ��ام وزارتخانه به کوچک 
ش��دن دولت منجر نش��ده اس��ت در 
نتیجه دولت به این نتیجه رسیده که 

وزارتخانه را تفکیک کند. 
وی الی��ه دوم الیحه تفکیک را الیه 
رفتاری دانس��ت و گفت: دولت از نظر 
رفتاری در این زمینه با بخش خصوصی 
مش��ورت نکرد و بدون نظرخواهی از 
فعاالن اقتص��ادی الیح��ه دوفوریتی 
تنظی��م ک��رده و آن را به مجلس برد. 
در مرحله اول بخش خصوصی نسبت 
به عجوالنه رفتار کردن دولت و مورد 
مش��ورت قرار ندادن بخش خصوصی 
واکن��ش نش��ان داد. ف��ارغ از اینک��ه 
این الیحه کار درس��تی بوده یا خیر، 
مس��یری که دولت رفته اشتباه بوده 
است؛ بنابراین منویات فکری و رفتاری 
این تصمیم گیری هیچ کدام در مسیر 
هدف اصلی نبوده است. سلطانی تاکید 
کرد: خواس��ته اصلی بخش خصوصی 
بای��د کوچک ش��دن دولت باش��د. ما 
به عنوان بخش خصوصی بعضی مواقع 
دولت را به جای تدبیر، در جای تقدیر 
می نشانیم و می گوییم مخالف هستیم 
یا موافق درحالی ک��ه در رابطه با این 
موضوع باید به دنبال راه حل بزرگ تر 
باش��یم و ریل گذاری باید به س��مت 

کوچک سازی دولت باشد. 
به گفته  نایب رئیس اتاق ایران، آنچه 
درگذش��ته در مورد وزارتخانه  صمت 
اتفاق افتاده، ادغام نبوده و تنها تجمیع 
ای��ن وزارتخانه ها رقم خورده اس��ت، 

بنابراین ما تجربه ادغام را نداریم. 
س��لطانی افزود: درعین ح��ال نظر 
اتاق باید این باش��د که تصویب الیحه 
تفکیک وزارتخانه ها ب��ا تاخیر مواجه 
ش��ود تا اتاق و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به نتیج��ه نهایی و مطلوبی 
برسند.  همچنین محمدرضا انصاری، 
نایب رئیس اتاق ایران در این نشس��ت 
بر ل��زوم کمتر ش��دن ماموریت های 
دولت تاکید کرد و گفت: موضوع اصلی 
س��اختار وزارتخان��ه و ماموریت های 
آن اس��ت. ات��اق باید موض��وع کمتر 
وزارتخانه ه��ا  ماموریت ه��ای  ش��دن 
را پیگیری کن��د.  انص��اری به عنوان 
مخالف تفکیک وزارتخانه تاکید کرد: 
اتاق باید از دولت درخواس��ت کند تا 
موضوع تفکیک وزارتخان��ه به زمانی 
دیگ��ر موکول ش��ده و باعجله و بدون 
مشورت با بخش خصوصی در این مورد 
تصمیم گیری نشود. دیگر نایب رئیس 
اتاق ایران نیز وظایف و ماموریت های 
حداکث��ری دولت و وزارتخانه صنعت، 
مع��دن و تجارت را م��ورد انتقاد قرار 
داد و گف��ت: چرا ما باید در س��اختار 
توس��عه تجارت  وزارتخانه، س��ازمان 
داشته باش��یم؟ در کجای دنیا توسعه 
تجارت با دولت اس��ت؟ همچنین در 
کجای دنیا برای تنظیم قیمت گوشت، 
م��رغ و تخم مرغ س��اختاری در دولت 

تعریف  شده است؟ 
مس��عود خوانس��اری تصریح کرد: 
مکانیسم کلی و اصلی ماموریت ها در 
دولت مشکل دارد و ما به عنوان بخش 
خصوصی بای��د از دولت بخواهیم که 
وظای��ف خود را مح��دود کند. کیوان 
کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران 
و حسین سالح ورزی،  نایب رئیس اتاق 
ای��ران نیز به عن��وان مخالفان تفکیک 
وزارتخانه ه��ا معتق��د بودن��د که این 
تفکیک همراه با انبساط دولت خواهد 
بود و به جز ض��رر  و  زیان چیزی عاید 
بخش خصوص��ی نخواهد ک��رد.  نادر 
س��یف، معاون امور تش��کل های اتاق 
ایران هم گفت: اه��داف اولیه از ادغام 
وزارتخانه ها محقق نشده و به کوچکی 
و چابکی دولت هم نرس��یده اس��ت. 
اینک��ه اتاق بخواهد به طور مس��تقیم 
وارد بحث تفکی��ک یا حفظ وضعیت 
فعلی ش��ود، خیلی مناس��ب نیست و 
اتاق بای��د از موقعیت پیش آمده برای 
افزای��ش نق��ش بخش خصوص��ی در 
اقتصاد و تقویت تش��کل ها بهره ببرد.  
همچنی��ن مه��دی تاجی��ک، رئیس 
دبیرخان��ه کمیس��یون های تخصصی 
ات��اق ای��ران گف��ت: به ط��ور مطلق 
نمی ت��وان گفت که تفکی��ک یا ادغام 
وزارتخانه ها مطلوب اس��ت. مهم این 
اس��ت که هدف را مشخص کنیم. به 
گفته تاجیک، باید مش��خص شود که 
هدف، تخصص گرایی و کوچک شدن 
دولت است و بخش هایی را که به این 
چابکی یا تخصص گرایی احتیاج دارند 

باید تقویت کرد. 

انتقاد از تصدی گری دولت و تدوین عجوالنه الیحه تفکیک وزارتخانه ها از سوی اتاق های بازرگانی تهران  و ایران

۱۰ خواسته بخش خصوصی از دولت دوازدهم

هدفمندس��ازی  اج��رای  نح��وه 
یارانه ها، رکود تورمی، تزریق بی رویه 
نفت و کاهش ش��دید قیمت نفت از 
عمده ترین مس��ائلی بودند که برای 
دول��ت یازدهم به ی��ادگار ماند تا در 
کن��ار تحریم های س��نگین وضعیت 
تولید و سرمایه گذاری خارجی کشور 

را در شرایط نامطلوبی قرار دهد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، مص��ادف با 
استقرار دولت یازدهم، تولید به عنوان 
تبیین کننده  ش��اخص  اصلی تری��ن 
ق��درت و بنی��ه اقتصادی کش��ور با 
رک��ود تورم��ی بی س��ابقه ای مواجه 
ب��ود. تزریق بی رویه عایدات نفتی به 
اقتصاد کشور در دوره ۱۳۸۴-۱۳۹۰ 
و پیدایش عالئم بیماری هلندی در 
اقتصاد، نحوه  اجرای هدفمند س��ازی 
یارانه ها، تشدید تحریم های خارجی 
به وی��ژه در حوزه ه��ای بانکی، نفت 
و تج��ارت و نقای��ص س��اختاری و 
مدیریتی کشور زمینه ساز چالش یاد 

شده بودند. 
از س��وی دیگ��ر عرض��ه افزای��ش 
افزای��ش  و  تولی��د  هزینه ه��ای 
نااطمینانی ها، موجبات کاهش تولید 
و همچنین خروج بخش قابل توجهی 
از س��رمایه های کشور از فعالیت های 
مولد به سمت فعالیت های غیرمولد 
شد. در سمت تقاضا نیز سیاست های 
انبس��اطی مالی و به تبع آن انبساط 
پولی منش��ا اصل��ی افزایش تقاضای 

کل در اقتصاد کشور شد. 
مجموع عوامل فوق باعث ش��د تا 
اقتصادی  سرمایه گذاری و نرخ رشد 
در س��ال ۱۳۹۱، کاهش ش��دیدی 
اقتص��ادی  رش��د  باش��ند.  داش��ته 
منف��ی   ،۱۳۹۱ س��ال  در  کش��ور 
۶.۸ درص��د و رش��د س��رمایه گذاری 
منف��ی ۲۳.۸ درص��د ب��ود. کاه��ش 
رش��د اقتص��ادی و س��رمایه گذاری 
در نیمه اول س��ال ۱۳۹۲ نیز ادامه 
داش��ت به نحوی که رشد اقتصادی 
و س��رمایه گذاری در نیمه اول سال 
۱۳۹۲ نس��بت به مدت مشابه سال 
قب��ل، به ترتیب منف��ی ۲.۴ درصد و 
منفی ۱۶.۵ درصد بود.  رش��د منفی 
اقتصاد و کاهش قدرت خرید جامعه 
ب��ه واس��طه تورم های باال در س��ال 
اول س��ال ۱۳۹۲،  نیم��ه  و   ۱۳۹۱
منجر به کاهش سطح مصرف جامعه 
و بنابراین کاهش س��طح رفاه نسبی 
جامعه ش��د، همچنین مصرف بخش 
خصوص��ی به عنوان یک��ی از اجزای 
مه��م و بزرگ تری��ن ج��زء تقاضای 
کل در س��ال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به 
ترتیب به نرخ رشد منفی ۱.۷ و یک 

درصد را تجربه کرد. 

مهم ترین اقدامات تولیدی
اقدامات  و  مجموع��ه سیاس��ت ها 
دول��ت در حوزه اقتص��اد، عمدتا در 
قالب مصوبات »رف��ع موانع تولید و 

بهبود کسب و کار«،  و  سرمایه گذاری 
مجموعه اقدامات »خروج غیرتورمی 
بودج��ه  اصالحی��ه  رک��ود«،  از 
و   ۱۳۹۳ بودج��ه  قان��ون   ،۱۳۹۲
۱۳۹۴ و قان��ون »رف��ع موانع تولید 
رقابت پذی��ر و ارتق��ای نظ��ام مالی 
 ۱۳۹۴.۲.۲۷ )مصوب��ه  کش��ور« 
مجلس ش��ورای اس��المی(، »بس��ته 
سیاس��تی کوتاه مدت خروج از رکود 
در حوزه های مشخص« و »مجموعه 
اقدام��ات، سیاس��ت های اجرای��ی و 
پروژه های اقتص��اد مقاومتی مصوب 

شورای اقتصاد« آورده شده است. 

آخرین وضعیت تولیدی
در نتیجه اقدامات دولت در س��ال 
۱۳۹۳ پ��س از دو س��ال این بود که 
اقتصاد به طور موقت از شرایط رکود 
تورم��ی خ��ارج و اقتصادی از رش��د 
مثبت ۳ درصد برخوردار شد. البته از 
اواسط س��ال ۱۳۹۳، عمدتا به دلیل 
کاهش ش��دید قیمت نفت و کاهش 
تقاض��ای محصوالت به دلیل کاهش 
قدرت خرید ناشی از تورم سال های 
قبل و ب��ه تعویق انداختن مصرف به 
دلیل ش��ک و تردید ه��ا در خصوص 
نتایج مذاکرات هسته ای و باال بودن 
ن��رخ س��ود بانک ها، مجددا س��طح 
فعالیت های اقتصادی کاهش یافت. 

مطاب��ق ب��ا آمارهای اولی��ه مرکز 
آم��ار ای��ران رش��د اقتصادی س��ال 

۱۳۹۴ ب��ه یک درصد رس��یدکه هر 
چند در مقایس��ه با رش��د ۳درصدی 
س��ال ۱۳۹۳ کمت��ر اس��ت، ام��ا در 
مقایسه با کشورهای مشابه ایران که 
اقتصادشان وابس��ته به نفت هستند 
و ب��ه واس��طه کاهش قیم��ت نفت 
مواج��ه با کاهش ش��دید نرخ رش��د 
اقتص��ادی و افزایش تورم ش��ده اند، 
عملکرد بهتری داش��ته است. عالوه 
بر ای��ن هزینه مص��رف نهایی بخش 
خصوص��ی باوج��ود رش��د منفی دو 
سال قبل آن، در سال ۱۳۹۳ به رشد 
مثبت ۳.۱ درصد بازگش��ته و مطابق 
آم��ار مقدماتی در س��ال ۱۳۹۴ نیز 

۲.۵ درصد رشد داشته است. 
به ط��ور کل��ی دول��ت ب��ا وجود 
مش��کالت برج��ا مان��ده از قب��ل و 
چالش ه��ای مختلف، موفق به حفظ 
ثبات و پایداری اقتصادی کش��ور در 
برابر تکانه شدید کاهش قیمت نفت 
ش��ده و حتی طی این مدت توانست 
س��یر نزولی تولی��د ناخالص داخلی 
کشور را کنترل کرده و روند کاهنده 

نرخ تورم نیز استمرار یابد. 

مشکالت موجود
در ح��ال حاض��ر تنگن��ای مال��ی 
و ناکاف��ی ب��ودن س��رمایه گذاری و 
کاه��ش تقاض��ای داخل��ی به عنوان 
موانع��ی جدی ب��ر س��ر راه فرآیند 
خروج از رک��ود و رونق فعالیت های 

اقتصادی هس��تند. برای برون رفت 
از وضعی��ت رکود فعل��ی در اقتصاد، 
دول��ت  جان��ب  از  س��ازوکارهایی 
تعبیه و اجرا ش��ده یا خواهد ش��د تا 
از طری��ق منابع عموم��ی و با کمک 
نظ��ام بانک��ی و بخ��ش خصوص��ی، 
ظرفیت ه��ای خالی اقتص��اد به ویژه 
در بخ��ش صنعت فعال ش��ود تا در 
کنار فضای امیدواری ناشی از فضای 
پس��ابرجام و سرمایه گذاری مستقیم 
یا تامین مال��ی طرح های اولویت دار 
کشور توسط سرمایه گذاران خارجی، 
اقتصاد بتواند در س��ال۱۳۹۶ هم در 
مرحله  جدید و مسیر بلند مدت خود 
قرار گیرد و نیز زمینه رش��د باالتر و 
مستمر با هدف تحقق اهداف برنامه 

ششم توسعه میسر شود. 
مسئله مهم دیگری که باید به طور 
ویژه و خاص به آن نگاه شود موضوع 
به روزرس��انی تجهیزات کارخانه ها و 
واحده��ای تولیدی و صنعتی، بهبود 
بزرگی  تولیدی  واحده��ای  وضعیت 
که در آستانه ورشکستی یا تعطیلی 
قرار دارند و نیز در نظر گرفتن تدابیر 
ویژه برای کارخانه های تعطیل است؛ 
موضوعی که به طور مستقیم نه تنها 
با معیشت بسیاری از کارگران سر و 
کار دارد بلک��ه حجم قابل توجهی از 
س��رمایه ملی را که در شرایط رکود 
قرار گرفته به خ��ود اختصاص داده 

است. 

آنچه بر تولید و سرمایه گذاری ایران گذشت

سیاه و سپید کارنامه دولت یازدهم

اقتصاد کالن

انرژی

چرا احتکار نفت، تهدیدی برای توافق 
اوپک است؟ 

کاهش ۱۰درصدی قیمت های نفت از اواخر ماه مه  ممکن 
اس��ت معامله گران را به ذخیره کردن نفت خام برای فروش 
در زم��ان افزایش قیمت های آتی تش��ویق کند.  به گزارش 
رویترز، چنین اقدامی تالش کشورهای تولیدکننده نفت به 
رهبری اوپک برای کاهش س��طح باالی ذخایر نفت جهانی 
را که به قیمت ها لطمه زده اس��ت، تضعی��ف می کند.  آمار 
کش��تیرانی نش��ان می دهد حداق��ل ۱۵ ابرنفتکش در تنگه 
ماالکا در آسیای جنوب ش��رقی و تنگه سنگاپور قرار دارند 
که حامل س��وخت فروخته نش��ده هستند. در حالی که این 
رقم کمتر از ماه های گذشته است اما معامله گران می گویند 
ممکن اس��ت به راحتی افزایش پی��دا کند. صادرات نفت به 
آسیا باال مانده و اشباع عرضه در این منطقه را تشدید کرده 
اس��ت. طبق آمار بازرگانی، ۲۱.۵ میلیون بشکه در روز نفت 
خام در ماه مه توس��ط نفتکش ها به آسیا حمل شد. اگرچه 
میزان مذکور کمتر از فوریه اس��ت اما مش��ابه س��طح اواخر 
سال ۲۰۱۶ و پیش از اعالم توافق کاهش تولید است.  اوپک 
تاکنون از کاهش قابل توجه عرضه به بزرگ ترین مشتریانش 
ک��ه اکثر آنها در آس��یا هس��تند، خودداری کرده اس��ت و 
س��ایر تولیدکنن��دگان به خص��وص ش��رکت های آمریکایی 
صادرات ش��ان را افزایش داده و این اش��باع عرضه را تشدید 
کرده اند. بر اس��اس گ��زارش رویترز، تحلیلگ��ران می گویند 
سطح ذخایر در تعیین سالمت بازار نفت کلیدی خواهد بود. 

چرا دولت یازدهم با شرکت های 
شبه دولتی نفتی قرارداد بست؟ 

نایب رئیس کمیس��یون انرژی ات��اق بازرگانی تهران گفت 
که در پایان دولت یازدهم وزارت نفت بیش��تر با شرکت های 
ش��به دولتی قرارداد بست و بخش خصوصی خیلی به ندرت 
در قراردادها حضور داش��ت؛ امید اس��ت دولت دوازدهم از 
ظرفیت های بخش خصوصی در صنعت نفت بیشتر استفاده 
کند.  حمیدرضا صالحی به ایس��نا گف��ت: باید این موضوع 
را در نظ��ر بگیری��م که وقت��ی دولت یازدهم س��ر کار آمد 
وزارتخانه ه��ای تخصصی از جمله نفت و نی��رو با میراثی از 
دول��ت قبل روبه رو بودن��د که به دلیل مش��کالت مختلف، 
سرمایه گذاری الزم در صنعت پتروشیمی و نفت انجام نشده 
بود و س��طح مدیران از مدیران راهبردی و کالن به مدیریت 

روزمره در صنعت نفت رسید. 
وی افزود: دولت یازدهم با مش��کالتی مواجه بود، از جمله 
اینکه بتواند منابع مالی را که توس��ط برخی افراد مثل بابک 
زنجانی به خارج از کشور رفته بود بازگرداند و قطاری را که 

از ریل خارج شده بود به ریل بازگرداند. 
نایب رئیس کمیس��یون انرژی اتاق بازرگانی تهران عنوان 
ک��رد: نمود مش��خص عملکرد وزارت نف��ت در میزان تولید 
نفت خود را نش��ان داد و با مدیریت مناس��ب توانستند عدد 
قابل توجهی را در زمینه تولید و صادرات نفت حاصل کنند. 
روال پس از برجام مدیریت مناسبی بود و سطح تولید نفت 
به پیش از تحریم ها بازگش��ت.  صالحی با اشاره به وضعیت 
س��رمایه گذاری در صنع��ت نف��ت در دول��ت یازدهم گفت: 
نمی توان گفت عملکرد در بخش س��رمایه گذاری در صنعت 
نفت کامال مناس��ب بوده است، قراردادهای  ای پی سی که در 
دو،س��ه سال گذشته مطرح شد و باید به سرانجام می رسید 
و وزارتخان��ه آن را نهایی می کرد، اما در نهایت مدیران نفتی 
س��مت این قراردادها نرفتند و عملیاتی نشد.  وی ادامه داد: 
به طور کلی عدد مناسبی در زمینه سرمایه گذاری در صنعت 
نفت اتفاق نیفتاد و دولت در حوزه نفت محافظه کارتر ش��د 
و نیروه��ای جدید و ق��وی که می توانس��تند کمک کنند و 
مس��ئولیت بپذیرن��د ی��ا خودش��ان عقب نش��ینی کردند یا 
وزارتخانه از آنها استفاده نکرد و برعکس نیروهای ضعیف تر 
پست هایی گرفتند که برای تحول در صنعت نفت و راهبرد 
عبور از بحران همخوانی نداش��تند.  نایب رئیس کمیس��یون 
انرژی اتاق بازرگانی با اش��اره به اهداف مهم نفتی در دولت 
دوازده��م گف��ت: در دولت دوازدهم امید اس��ت با توجه به 
اینکه هنوز بهره وری از برجام نکردیم، بتوانیم سرمایه گذاری 
مطلوب تری در حوزه نفت و گاز داشته باشیم و روی میادین 
مش��ترک تمرکز بیش��تری کنیم. از طرفی هم قراردادهای 
»ای پی سی« به قراردادهای اجرایی و عملیاتی تبدیل شود. 
وی اضافه کرد: امید اس��ت وزارت نفت در دولت دوازدهم 
به ش��رکای داخلی بهای بیشتری بدهد و شرکت های بخش 
خصوص��ی در قراردادهای نفتی حضور پی��دا کنند، این در 
حالی اس��ت که در پایان دولت یازدهم مش��اهده کردیم که 
وزارت نفت بیشتر با شرکت های شبه دولتی قرارداد بست و 
بخش خصوصی خیلی به ندرت در قراردادها حضور داشت. 
دول��ت دوازدهم باید به ظرفیت س��ازی در بخش خصوصی 
کمک کند و از ظرفیت های بخش خصوصی در صنعت نفت 

بیشتر استفاده کند. 

مشاور موسسه بین  المللی انرژی مطرح کرد
توسعه میادین نفتی در گروی 

سرمایه گذاری خارجی 
مش��اور موسس��ه بین المللی انرژی با تاکید بر لزوم استفاده 
از س��رمایه گذاران خارج��ی در توس��عه منابع نفت��ی و گازی 
کش��ور، گفت: منابع مالی وزارت نف��ت برای جلوگیری از افت 
تولید کافی اس��ت و برای توسعه میادین باید از سرمایه گذاران 
خارجی استفاده کرد.  مهدی امیرمعینی در گفت وگو با ایسنا، 
با تاکید بر اینکه منابع مالی در کشور محدود است، اظهار کرد: 
برای سرمایه گذاری در بعضی قسمت ها باید از بخش خارجی 
استفاده کنیم و این سرمایه مورد نیاز را توسط سرمایه گذاران 
خارجی تامین کنیم تا رش��د اقتصادی که برای کشور تعیین 
شده محقق شود، چنانچه س��رمایه گذاری صورت نگیرد رشد 
اقتص��ادی هم تحق��ق نمی یابد.  وی در م��ورد مزایای حضور 
ش��رکت های خارجی در ایران، توضیح داد: حضور شرکت های 
خارج��ی در ایران فق��ط منابع مالی را تامی��ن نمی کند، بلکه 
انتقال تکنولوژی و دانش مدیریت را نیز در پی دارد و این سه 
عنصر کنار یکدیگر منجر به بهره وری می شود.  مشاور موسسه 
بین المللی انرژی ادامه داد: س��االنه بخشی از سرمایه گذاری از 
طریق منابع وزارت نفت تامین می ش��ود و بخش عمده ای باید 
توس��ط منابع خارجی تامین ش��ود و اگر تامین منابع توسط 
سرمایه گذاران خارجی تامین نشود افزایش ظرفیتی که وزارت 
نفت در نظر گرفته محقق نخواهد ش��د، زیرا منابع وزارت نفت 
تنها می تواند از افت تولید نفت جلوگیری کند و برای توس��عه 

باید از سرمایه سرمایه گذاران خارجی استفاده کرد. 
امیر معینی تاکید کرد: چنانچه برای حضور ش��رکت های 
خارج��ی در ای��ران از برنام��ه مش��خصی پی��روی ش��ود و 
برنامه ری��زی دقیقی در این راس��تا صورت بگی��رد ایران در 

بلند مدت می تواند صادر کننده خدمات باشد. 

یادداشت

 نقش کمرنگ مردم
 در تفکیک هاو ادغام ها

دیدگاه های مختلف��ی درباره تفکیک یا ادغ��ام وزارتخانه ها 
مطرح  شده است. گروهی فکر می کنند که اگر وزارت بازرگانی 
مستقل تشکیل ش��ود، همه اختیارات بازرگانی وزارتخانه ها از 
کش��اورزی تا صمت در آن تجمیع می ش��ود و یک وزارتخانه 
تخصصی برای بازرگانی ش��کل می گیرد که می تواند با تمرکز 
روی بازار به نتایج بهتری برس��د. از سوی دیگر وزارتخانه های 
دیگر هم می توانند روی زمینه خودش��ان تمرکز کنند. وزارت 
جهاد کش��اورزی بر زراعت و وزارت صنعت و معدن بر این دو 
بخش مهم و در نهایت به انس��جام بیش��تری در این زمینه ها 
می رس��یم. گروهی دیگر از فع��االن بخش خصوصی معتقدند 
که مش��کل ما یک یا دو وزارتخانه داش��تن نیس��ت، باید هر 
وزارتخانه ای اقتصادی به وظایفش درست عمل کند. به طورکلی 
ای��ن فعاالن دخال��ت دس��تگاه های اداری در زمینه تجارت را 
زمینه س��از تضعیف بازرگانی کش��ور می بینند. در این دیدگاه 
نیازی به دخالت دستگاه های اداری در زمینه تجارت نیست و 
این امور باید چه در تجارت خارجی و چه در بازرگانی داخلی به 
بخش خصوصی واگذار شود و دولت فقط نقش ناظر را ایفا کند 
و برای تنظیم بازار در برخی موارد خاص به میدان بیاید. درواقع 
در این دیدگاه نقش تش��کل های مردم نهاد برجسته می شود و 
بازرگانی در دس��تگاه های دولتی به وزارتخانه نیاز ندارد، بلکه 
یک معاونت در وزارت صنعت و معدن هم برای آن کافی است. 
در این دیدگاه دخالت های بی حدوحصر دولت مورد انتقاد قرار 
می گی��رد.  گروه دیگری از فعاالن معتقدند هفت س��ال پیش 
ادغام به عنوان یک ضرورت شناخته ش��ده و تصمیم به تجمیع 
گرفتیم ام��ا االن حرف از تفکیک می زنی��م درحالی که ادغام 
به درس��تی انجام نش��د و وزارتخانه ها هیچ نیرویی کم نکردند. 
حاال تفکیک هم به همان ترتیب انجام می شود و این اقدام هم 
دردی را دوا نمی کند. درواقع این دسته منتقد طرز فکر آدم ها 
هستند و می گویند مشکل تجارت و بخش خصوصی این است 
که دولت بزرگ  ش��ده و س��هم بزرگی در اقتصاد کشور دارد. 
از س��وی دیگر نهادهای غیردولتی وابسته به حاکمیت هم در 
اقتصاد سهم زیادی دارند، در نتیجه ادغام یا تفکیک وزارتخانه 
کمک��ی نمی کن��د درحالی که همان طرز فکر ب��ر متصدیان و 

مدیران حاکم است. 
م��ن فکر می کن��م ناکارآمدی بدنه بوروکراس��ی به دلیل 
وجود یک وزارتخانه یا دو وزارتخانه نیست، دلیل ناکارآمدی 
طرز فکری اس��ت ک��ه تمرکز امور در بوروکراس��ی را دنبال 
می کن��د. تا این طرز فکر اصالح نش��ود و این ایدئولوژی در 
کش��ور حاکم باش��د، تفکیک و ادغام وزارتخانه ها دردی را 
دوا نمی کن��د. تفکیک وزارتخانه ها یا ادغ��ام آنها کمکی به 
کوچک س��ازی دولت نمی کند ت��ا زمانی که دولت امور را به 
م��ردم واگذار نکند.  م��ن نه از تفکیک طرف��داری می کنم 
و ن��ه تجمیع. حرف این اس��ت که تمرکز امور در س��اختار 
بوروکراتیک و ناکارآمد دولت یک طرز فکر است و متاسفانه 
باوج��ود این طرز فک��ر راه به جایی نمی بری��م. در همه دنیا 
ثابت  شده که باید کار را به خود مردم بسپاریم و تشکل های 
مردم نهاد را در تصمیم س��ازی ها دخال��ت دهیم. دولت باید 
نقش نظارتی و هدایت امور را در دست بگیرد اما این مردم 

هستند که باید کار را پیش ببرند. 
منبع: پایگاه خبری اتاق تهران 

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد
افزایش 8 درصدی مالیات مشاغل 

معاون مالیات های مستقیم س��ازمان امور مالیاتی کشور از 
ابالغ دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۵ 
صاحبان مشاغل خبر داد و گفت که میزان مالیات این گروه با 
افزایش ۸درصد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۴ به 

صورت مقطوع تعیین می شود. 
به گزارش »فرصت امروز« از رسانه مالیاتی ایران، نادر جنتی 
گفت: مطابق بند »الف« این دستورالعمل، همه صاحبان مشاغل 
گروه س��وم موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ 
قانون مالیات های مس��تقیم که مجموع فروش کاال و خدمات 
آنان در س��ال ۱۳۹۵ حداکثر ۱۰ براب��ر معافیت موضوع ماده 
۸۴ این قانون باشد، مشمول تبصره ماده ۱۰۰ تلقی می شوند. 
وی افزود: براساس بند »ب« این دستورالعمل، میزان مالیات 
عملکرد س��ال ۱۳۹۵ صاحبان مشاغل فوق با افزایش ۸درصد 
نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۴ به صورت مقطوع 
تعیین می شود. این گونه مودیان باید مالیات مذکور را حداکثر 

تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۶ پرداخت کنند. 
مودیانی که در عملکرد سال ۱۳۹۴ معاف از مالیات بوده اند، 
تنها باید مراتب قبول این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات 
از طریق سیستم الکترونیکی )طبق فرم مربوط( به سازمان امور 
مالیاتی کشور اعالم کنند. حکم اخیرالذکر در خصوص مودیان 

موضوع صدر این بند نیز الزامی است. 
وی ادامه داد: در خصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات 
مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خردادماه 
۱۳۹۶ ندارند، مالیات آنان که به شرح مفاد این دستورالعمل به 
صورت مقطوع تعیین می شود، حداکثر تا چهار قسط مساوی 
تقسیط می ش��ود و پرداخت نکردن به موقع مالیات یا اقساط 
مش��مول جرایم موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم 
خواهد بود.  معاون مالیات های مس��تقیم سازمان امور مالیاتی 
کشور، تصریح کرد: مطابق دستورالعمل مذکور، هرگاه اسناد و 
مدارک مثبته ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش 
کاال و خدمات یا س��ایر درآمدهای مودی در سال ۱۳۹۵ بیش 
از مبلغ مندرج در جزء ۱ بند الف این دس��تور العمل اس��ت، 
پرونده مودی وفق مقررات رسیدگی شده و مالیات مابه التفاوت 
و جرایم متعلقه مطالبه می ش��ود.  به گفته جنتی، برپایه این 
دس��تورالعمل، مودیانی که مالیات عملکرد س��ال ۱۳۹۴ آنان 
حس��ب مورد با اعمال مقررات موضوع م��واد از جمله ۱۳۷ و 
۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم یا ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم 
توسعه محاسبه شده یا طی سال ۱۳۹۴ به صورت کامل فعالیت 
نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال ۱۳۹۴ آنها بدون رعایت موارد 

مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد. 
وی خاطرنش��ان کرد: مالیات عملکرد س��ال ۱۳۹۵ مودیان 
موضوع این دس��تورالعمل در صورتی ک��ه اظهارنامه مالیاتی 
عملکرد سال ۱۳۹۵ خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم کنند 
یا در مهلت مقرر در این دستورالعمل فرم مربوط به بند ۲ این 
دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند یا 
متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد ۱۳۷، ۱۶۵ و 
۱۷۲ در خصوص درآمد عملکرد س��ال ۱۳۹۵ خود هستند، از 
شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه 

تعیین خواهد شد. 

محمدرضا مرتضوی
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران

ایمان ولی پور
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فرصت امروز: نخستین تالش ایران برای ساخت 
 هواپیم��ا ب��ه30 س��ال پی��ش و به بحبوح��ه جنگ 
هش��ت س��اله با عراق بازمی گ��ردد ک��ه هواپیمای 
آموزش��ی در دانشگاه هوایی ش��هید ستاری ساخته 
شد؛ حاال 30 سال از آن روز می گذرد و شرکت های 
هواپیمای��ی و ایرالین های ای��ران با اجرای برجام، به 
دنبال انعقاد قرارداد و خرید هواپیما از ش��رکت های 
هواپیماس��ازی دنیا هستند که نمونه آن، ورود هفت 
فروند هواپیمای نو از س��وی »هما« و قرارداد خرید 
30 فروند هواپیمای بویینگ ۷3۷ از سوی »آسمان« 
بوده اس��ت. از میان این هف��ت فروند هواپیمایی که 
هما وارد کرده، چه��ار فروند آن هواپیمای کوتاه برد 
۷0 نفره ملخیATR است که در زمره هواپیماهای 
س��بک با فناوری نه چندان پیشرفته است، اما آنچه 
ای��ن روزها باعث چالش و اعتراض کارشناس��ان این 
صنعت ش��ده، این اس��ت که اگر از صنعت 30 ساله 
س��اخت هواپیم��ا در ای��ران حمایت می ش��د، امروز 
می توانستیم به تولید هواپیماهای کوچک و کوتاه برد 
مانند  ATRبرس��یم. اما به راس��تی، توانمندی های 
صنع��ت هوایی ایران چقدر اس��ت و ما در این زمینه 
چقدر ح��رف برای گفت��ن داریم؟ خبرگ��زاری مهر 
در گزارش��ی نگاه��ی انداخته اس��ت ب��ه تالش های 
ارگان ه��ای مختلف نظامی، دولت��ی و خصوصی در 

30سال اخیر برای ساخت هواپیما. 

همه هواپیماهایی که ساخته ایم
نخس��تین جرقه ه��ای تولید هواپیم��ا در ایران در 
س��ال های ۶۶ و ۶۷ زده ش��د. در آن س��ال ها برخی 
خلبانان و مهندس��ان تعمی��ر و نگهداری هواپیما در 
نیروی هوایی با هم��کاری جهاد خودکفایی اقدام به 
مهندس��ی معکوس و بازطراحی و بازتولید هواپیمای 
آمریکایی PC7 با نام S68 کردند. این ش��روع کار 
نوعی کپی ب��رداری بود. این هواپیم��ا کاربرد نظامی 
داش��ت و با توجه به شرایط ویژه کشور در آن زمان 
جزییات بیش��تری درب��اره اینکه آیا ب��ه تولید انبوه 
رس��ید یا خیر و اینکه چه تعداد اس ۶۸ ساخته شد، 

اعالم نشد. 
این موفقیت س��بب ش��د بچه های خ��الق جهاد 
خودکفای��ی، از روی هواپیمای��ی آمریکایی، بنانزا را 
ک��ه یک هواپیمای فوق س��بک و آموزش��ی بود نیز 
ب��ا موفقیت مهندس��ی معکوس ک��رده و از روی آن 
بازتولی��د کنند. این هواپیما با نام پرس��تو در اختیار 
مرکز آموزش خلبانی نی��روی هوایی قرار گرفت که 
در آن زمان تحت اشراف شهید ستاری اداره می شد 
و پس از شهادت وی، این مرکز به نام دانشگاه هوایی 
 ش��هید س��تاری تغییر نام داد. پرس��تو، هواپیمایی 

تک موتوره، تک پیس��تونه و دونفره بود که تعدادی 
از آن س��اخته شد ولی بعدها این مدل هواپیما دیگر 
مورد استفاده قرار نگرفت و کل پروژه پرستو متوقف 

ماند.
 

ایران ۱۴۰، نماد جهانی صنعت هواپیماسازی 
ایران

در س��ال ۷3 وزارت دف��اع ب��ا همکاری ش��رکت 
اوکراین��ی آنتونف تالش برای س��اخت هواپیماهای 
تجاری و مسافری غیر نظامی را منعقد کرد که اجرای 
آن قریب به دو س��ال به طول انجامید. در س��ال ۷۵ 
وزارت دفاع ش��رکت هواپیماس��ازی ایران )هسا( را 
برای اج��رای این برنامه )تولی��د آنتونف ۱۴0، جت 

ملخ دار( با همکاری اوکراینی ها راه اندازی کرد. 
در ابتدا قرار بود س��اخت تحت لیس��انس اوکراین 
باش��د اما دو س��ال بع��د تصمیم گرفته ش��د دانش 
اوکراینی ه��ا ب��ه داخل منتقل ش��ده و ای��ران خود 
هواپیماس��از شود. در همان سال، نخستین نمونه آن 
در دانش��گاه صنعتی مالک اش��تر )متعلق به وزارت 

دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح( رونمایی شد. 
در س��ال ۷۹ نیز نخس��تین ایران ۱۴0 با لیسانس 
و تأیی��د اوکراینی ها از خط تولید هس��ا خارج ش��د 
ولی اخ��ذ مجوزهای پرواز از س��ازمان هواپیمایی تا 
س��ال ۸۴ به طول انجامید. با این اوصاف هیچ یک از 
ایرالین های داخلی حاضر به خرید آن نش��دند و در 
نهایت شرکت هسا توانست مجوز ایرالینی با این نام 
را از س��ازمان هواپیمایی اخذ کند تا ایران ۱۴0 را به 
عرصه تجاری سازی مسافری غیر نظامی وارد کند. در 
نهایت هم پس از حادثه سقوط در شهرک آزادی در 

سال ۹3، این پروژه به طور کلی کنار گذاشته شد. 
ب��ا این وجود هن��وز برخی کارشناس��ان معتقدند 
اگ��ر س��اخت ای��ران ۱۴0 از مجموع��ه ای دولتی به 
بخش خصوصی توانمند و دانش بنیان واگذار می شد، 
ام��کان تولید آن به صورت انطباق با ش��رایط آب و 
هوایی ایران و نه اوکراین که کش��وری سردسیر بوده 
و موتور آنتونف با ش��رایط زیست محیطی آن منطقه 

طراحی شده، وجود داشت. 

ورود دولت به هواپیماسازی به جای نظامی ها
در اواخ��ر دهه ۷0 وزارت صنای��ع و معادن وقت، 
مرکزی به نام صنایع هوایی ایران در اس��تان قزوین 
به همراه باند اختصاصی ایجاد کرد. این مرکز ساخت 
هواپیمای آوا ۲0۲ هواپیمای فوق س��بک دونفره با 
بدنه فلزی را در دس��تور کار ق��رار داد. پیش تولید و 
تس��ت آن در س��ال ۷۴ آغاز ش��د و تا س��ال ۷۷ به 
طول انجامی��د که در ش��هریور ۷۷ در هنگام انجام 

تست اس��پین، این هواپیما دچار حادثه شد و بر اثر 
آن حادثه، مرحوم حبی��ب اهلل آزادی یکی از برترین 

اساتید خلبانی ایران درگذشت. 
پرون��ده پرن��ده آوا ۲0۲ برای م��دت کمتر از یک 
دهه بس��ته شد تا اینکه هشت س��ال بعد این مرکز 
س��اخت هواپیمای بدنه کامپوزیتی صبا را س��اخت 
ولی آن را ادامه نداد. بالفاصله پس از صبا به س��راغ 
س��اخت هواپیمای آوا 303 رفتن��د. این هواپیما که 
مدل مهندس��ی معکوس ش��ده هواپیمای لهستانی 
و س��مپاش درامادر بود با موفقی��ت طراحی و تولید 
ش��د اما با توجه به اینکه مرکز صنایع هوایی وزارت 
صنایع در س��ال ۸۶ به بخش خصوصی واگذار ش��د، 
عماًل راهبرد تولید هواپیما در آن کنار گذاش��ته شد 
و خری��دار جدید این مرکز با توجه به داش��تن باند 
هواپیمای خصوصی، از آنج��ا به عنوان مرکزی برای 
درآمدزای��ی و ارائ��ه خدم��ات پش��تیبانی هوایی به 

ایرالین ها استفاده کرد. 
 پرنده آبی

نخستین هواپیمای بخش خصوصی
در اوایل دهه ۸0 بود که ش��رکتی خصوصی به نام 
درنا وارد تولید هواپیمای بدنه تمام کامپوزیت به نام 
بلوبرد )پرنده آبی( ش��د. این شرکت که در آن زمان 
جزو معدود شرکت های دانش بنیان خصوصی حوزه 
هوافضا محسوب می شد، توانست پس از تولید بلوبرد 
در سال ۸۱، مجوز فروش آن را از سازمان هواپیمایی 
اخذ کن��د. بلوبرد، هواپیمایی دو نف��ره و تک موتوره 
بود ک��ه چند فرون��د آن به مراکز آم��وزش خلبانی 
فروخته ش��د. این نخستین بار بود که یک هواپیمای 
ایرانی ساز می توانست وارد مرحله تجاری سازی شود. 
با این حال س��ازمان هواپیمایی چند سال بعد مجوز 
ساخت و فروش بلوبرد را متوقف کرد که این شرکت 
همچنان در حال اصالح ایرادات آن است و قرار است 

به زودی وارد فاز تولید انبوه شود. 
پلیکان و نسیم، نخستین تولیدات هواپیمایی 

سپاه
ش��رکت پ��رآور پ��ارس در دهه ۸0 و متش��کل از 
جوانان دانش آموخته رش��ته هوافضای دانشگاه امام 
حس��ین)ع( تأس��یس می ش��ود. آنها توانستند خط 
تولی��د و بان��د اختصاص��ی هواپیم��ا را در محلی در 
حوالی دانش��گاه امام حسین)ع( واقع در شمال شرق 
بزرگراه شهید بابایی ایجاد کنند که از آن هواپیمای 
فوق س��بک پلیکان خارج شد. هواپیمای بدنه فلزی، 
تک موتوره و دو نفره که بیشتر برای آموزش خلبانی 
و خدمات پش��تیبانی هوایی برخی یگان های س��پاه 
مورد اس��تفاده بود.  پرآور پارس همچنین توانس��ت 
هواپیمای گالیدر  )بدون موتور و تک نفره( را تولید 
کن��د. اما بع��د از این موفقیت، تغیی��ر رویه داد و به 
سراغ تولید جایرو پلین و جایرو کوپتر رفت که نوعی 
هلی کوپتر تک نفره است. همچنین از دیگر تولیدات 
این ش��رکت می توان به کایت موتوردار اش��اره کرد. 
تولیدات این ش��رکت برای برخ��ی یگان های هوایی 
نیروهای مسلح مورد استفاده قرار می گیرد. به غیر  از 
پلیکان که بدنه فلزی بود، سایر تولیدات هواپیماهای 

این شرکت از نوع بدنه کامپوزیت هستند. 

فجر 3، نخستین هواپیمای ۵ نفره ایرانی
وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح بار دیگر 
در اواخر دهه ۸0 با تأس��یس ش��رکت مواد ترکیبی 
فج��ر، تولید هواپیمای س��بک فجر 3 ب��ا بدنه تمام 
ترکیبی را آزمود. این هواپیما که در نوع خود مدرن 
و تولیدی موفقیت آمیز و بدون نقص شمرده می شد، 
توانس��ت تم��ام صالحیت ها و مجوزه��ای الزم را از 
س��ازمان هواپیمایی کش��وری اخذ کند، اما با توجه 
به آنکه تولید آن بس��یار گران بود، تنها چهار فروند 
از آن تولید و به برخی نهادهای نظامی فروخته شد. 
فجر3 نخستین هواپیمای تمام ایرانی بود که ظرفیت 
حم��ل بیش از دو نفر را داش��ت. فج��ر 3 پنج نفره، 
تک موتوره و تک پیس��تونه بود ک��ه باوجود آنکه در 
زمره هواپیماهای س��بک بود، اما توانایی حمل بیش 

از دو نفر را داشت. 
در حال حاضر ش��رکت فجر در حال س��اخت یک 
هواپیمای دو موتوره است. همچنین آنها با همکاری 
شرکت ایتالیایی رالی سازنده هواپیماهای فوق سبک 
ی��ک موتوره دنیا ک��ه در بس��یاری از مراکز آموزش 
خلبانی جهان مورد اس��تفاده قرار می گیرند، قرارداد 
س��اخت هواپیمای فوق سبک یک موتوره و دو نفره 
فجر ۲0 را به امضا رس��اند ک��ه چند نمونه نیز از آن 
ساخته شد اما به دلیل غیر اقتصادی بودن، این پروژه 

نیز با شکست روبه رو شد. 
ساوانا؛ بخش خصوصی موفق می شود؟ 

در طول س��ال های اخی��ر که بخش ه��ای دولتی 
س��اخت  خط��ای  و  آزم��ون  ح��ال  در  نظام��ی  و 
ان��واع هواپیماه��ای س��بک و فوق س��بک بوده اند، 
بخش خصوصی نیز با توجه به توسعه فضای تفریحی 
کشور، س��اخت هواپیماهای فوق سبک را در دستور 
کار قرار داد. ش��رکت صبا توانس��ت هواپیمای فوق 
سبک آمریکایی س��اوانا را بازطراحی و بازتولید کند 
که ت��ا به حال چندی��ن فروند از آن فروخته ش��ده 
است؛ هواپیمایی که هنگام تیک آف در سنگین ترین 

حالت، تنها ۴۷۵ کیلوگرم وزن دارد. 

امضای قرارداد ساخت پکنام در ایران
در س��ال ۹۴ و همزم��ان با س��فر رئیس جمهور 
ب��ه ایتالیا، مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهور 
دانش بنی��ان  بخش خصوص��ی  از  نمایندگ��ی  ب��ه 
ایران، ق��رارداد انتقال دانش و تکنولوژی س��اخت 
هواپیماهای آموزش��ی و فوق س��بک ی��ک موتوره 
و دو نف��ره تکنام را با این ش��رکت به امضا رس��اند 
که در س��ه مرحل��ه به ص��ورت مونت��اژ در ایران، 
تولی��د تحت نظارت و لیس��انس پکنام و در نهایت 
 )tecnam( مرحله تولید مش��ترک ایران و تکنام
با طراحی مش��ترک مهندس��ان و طراحان ایرانی و 
ایتالیایی به امضا رسید که در حال حاضر در دست 
 اجراست. تکنام، موفق ترین تولیدکننده هواپیمای 
فوق س��بک آموزش��ی در ۱۵ س��ال اخیر است که 
توانسته بیش��ترین فروش هواپیما از این نوع را به 

نام خود ثبت کند. 

علت شکست تالش ها
باوجود اینکه مهندس��ان جوان ایرانی اندیشه های 
بزرگی برای ساخت انواع هواپیماها در سه دهه اخیر 
داش��ته اند، اما مهم ترین دلیل اینکه هیچ کدام از این 
تالش ها به مرحله تجاری س��ازی نرس��ید، نداش��تن 
دیدگاه تج��اری و رقابت با بازاره��ای بین المللی در 
مرحله طراحی و ساخت بوده است. عمده ترین نگاه 
مدیران شرکت های نظامی و دولتی سازنده هواپیما 
در کش��ور، صرفا اعالم ساخت چنین هواپیماهایی 
ب��وده و تالش آنها این نبوده ک��ه ایران را به قطب 
تولید هواپیماهای کوچک تبدیل کنند، بلکه صرفاً 
می خواستند بگویند چنین هواپیمایی با هر زحمت 
و هزینه ای ساخته ش��ده است، درحالی که در دنیا 
پیش از انجام مطالعات ساخت، مطالعات اقتصادی 
بودن و بازارپذیر بودن تولید هواپیما انجام می شود 

که در موفقیت تولید آن مؤثر است. 

3۰ سال هواپیماسازی در ایران

ایران در کجای آسمان ایستاده است

فعاالن بخش مس��کن با وجود عوامل بازدارنده در 
هر دو س��وی عرضه و تقاضا همچنان به رونق بخش 

مسکن امیدوارند. 
به گزارش ایس��نا، در ش��رایطی که دست کم پنج 
مان��ع در مس��یر خروج از رکود مس��کن ق��رار دارد، 
فعاالن این حوزه امیدوارند نیمه دوم امس��ال، رکود 
۴.۵ س��اله این بخش به پایان برس��د تا شرایط برای 
ورود تدریج��ی متقاضی��ان مصرفی به بازار مس��کن 
فراهم ش��ود. با این وج��ود تحمیل ۱0درصد مالیات 
به نخس��تین نقل و انتقال ساختمان های نوساز، این 
احتمال را که بخش مس��کن دچار تورم ۱0درصدی 
خواهد ش��د در ذهن ایجاد کرده است؛ گمانه زنی ای 
که در شرایط اقتصادی موجود چندان نمی توان روی 
آن حساب کرد زیرا بخش مسکن حداقل تا مدت ها 

ظرفیت جهش قیمت را ندارد. 
با اینکه از س��رعت س��قوط آزاد قیمت مس��کن تا 
حدودی کاس��ته ش��ده، اما این بخش هنوز کاهش 
قیمت را تجربه می کند، به طوری که اردیبهش��ت ماه 
س��ال جاری ن��رخ رش��د قیمت مس��کن 3.۹درصد 

پایین تر از تورم نقطه به نقطه قرار گرفت. 
مقایسه نرخ رشد قیمت مسکن شهر تهران با تورم 
عمومی نش��ان می دهد که نرخ رش��د قیمت مسکن 
از پایی��ز ۱3۹۲ همواره پایین تر از نرخ تورم عمومی 
بوده اس��ت. در فصل های بهار و تابستان سال ۱3۹۵ 
نرخ رشد قیمت مس��کن افزایش ۶درصدی داشته و 
به نرخ تورم عمومی نزدیک شده است ولی همچنان 

کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است. 
در فصل پاییز و زمس��تان س��ال ۱3۹۵ نسبت به 
فصل مشابه س��ال قبل، نرخ تورم عمومی به ترتیب 
۹.۲ و ۱۱درصد و نرخ رش��د قیمت مسکن در شهر 
ته��ران در این فصل ها به ترتیب ۷ و ۷.۵ درصد بوده 
است که همچنان حاکی از افزایش قیمت مسکن به 

میزانی کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است. 
اما افزایش ۶.۴ درصدی تعداد معامالت اردیبهشت 
ش��هر تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت 
از تحرک نس��بی در این بازار دارد و به نظر می رسد 
ش��رایط برای رونق غیرتورمی این بخش مهیا ش��ده 

است. 
وجود ۴.۶ میلیون مس��کن مازاد، نرخ رشد منفی 
۱۷درصد، کاهش بازده س��رمایه گذاری، پایین بودن 
قدرت خرید متقاضیان واقعی، نرخ باالی بهره بانکی 
و تحمی��ل مالیات به این بخ��ش از طریق اصالحیه 
قانون مالیات های مس��تقیم از جمله عوامل طوالنی 

شدن رکود مسکن عنوان می شود. 
همچنین در س��ال های اخیر سازندگان نتوانستند 
ب��ه منابع تأمین مال��ی از طریق پیش ف��روش و نیز 
تسهیالت بانکی که س��ابقا روی آنها حساب می کرد 
برس��د. قانون پیش فروش به دلیل اصالحاتی که در 
آن ایجاد ش��ده شرایط کالهبرداری و سوءاستفاده را 
به حداقل رس��انده اما از طرف دیگر س��رعت تزریق 

پول به بخش عرضه را به شدت کاهش داده است. 
از س��وی دیگر، مالیات ۱0درصد به ساختمان های 

نوس��از بخش عرضه را تا حدودی غافلگیر کرد. دبیر 
انجمن علمی اقتصاد ش��هری ایران با اشاره به اینکه 
تالش س��ازمان مالیاتی ب��رای افزای��ش درآمدهای 
کش��ور پسندیده اس��ت اما راهکارهای کسب درآمد 
باید با مقتضیات اقتصادی همخوانی داش��ته باش��د، 
ه��دف مس��تقیم ای��ن آیین نام��ه را انبوه س��ازان و 
س��ازندگان شخصی مس��کن دانس��ت و گفت: البته 
باید در نظر داشته باش��یم که در نهایت این مالیات 
از جیب مصرف کننده پرداخت خواهد ش��د، چراکه 
س��ازندگان ای��ن اضافه مالی��ات را روی اصل قیمت 

مسکن اضافه می کنند. 
رئیس اتحادیه مش��اوران امالک نیز با بیان اینکه 
ظرفیت افزایش قیمت مس��کن تا اواس��ط تابس��تان 
وج��ود ندارد، گف��ت: اگ��ر از دوران پیش رونق عبور 
کنی��م و وارد رونق ش��ویم قاعدتاً تورم در کنار رونق 
زاییده می ش��ود که البته جهش��ی و س��ونامی گونه 
نیس��ت؛ زیرا اصاًل نقدینگی در کش��ور وجود ندارد و 
بانک ها پول های خود را در زمین و ملک خوابانده اند. 
حسام عقبایی پیش بینی کرد: حداکثر رشد قیمت 
مسکن متناسب با تورم خواهد بود، آن هم به شرطی 
ک��ه وارد دوران رونق ش��ویم. در این صورت احتماال 
قیمت مس��کن ۱0 ت��ا ۱۲درصد افزای��ش را تجربه 
خواهد کرد. در مجموع س��ال ۱3۹۶ را س��ال خوبی 
برای بخش مسکن می دانم. به اعتقاد من شاهد روند 
مالیم��ی در نیمه اول و روند پرش��تاب تری در نیمه 

دوم خواهیم بود. 

اما و اگرهای رونق بازار مسکن

رونق مسکن زیر تیغ



معاون اول رئیس جمه��ور با تأکید بر اخالل 
موسس��ات پولی غیرمجاز در نظام پولی کشور، 
از بانک مرکزی خواس��ت تا ب��ا جدیت هرچه 

بیشتر با این گونه موسسات برخورد کند. 
به گزارش »فرصت ام��روز« از پایگاه خبری 
معاون اول رئیس جمهور، اس��حاق جهانگیری 
در جلس��ه س��تاد مبارزه با مفاس��د اقتصادی 
ب��ا اعالم اینکه خط مش��ی مبارزه با فس��اد در 
دول��ت دوازدهم با جدی��ت ادامه خواهد یافت، 
گفت: پرچم مبارزه با فساد همچنان برافراشته 

خواهد ماند. 
جهانگی��ری با اش��اره ب��ه فعالی��ت برخی از 
مؤسس��ات اعتباری غیرمجاز در س��طح کشور 
ادامه داد: فعالیت این گونه مؤسس��ات در نظام 
پولی کش��ور، اخالل ایجاد ک��رده و برای مردم 
و سپرده گذاران مشکل ایجاد می کند؛ بنابراین 
الزم است به صورت جدی با آنها برخورد شود. 
مع��اون اول رئیس جمهور ب��ا تأکید بر لزوم 
س��اماندهی مؤسس��ات اعتب��اری غیرمج��از و 
تعیین تکلیف هرچه س��ریع تر س��پرده گذاران 
گفت: فساد در کشور هر روز به اشکال مختلف 
ب��روز پیدا می کند و گاهی در قالب تعاونی های 
اعتب��اری، گاهی در قالب مس��ائل بانکی و گاه 
تحت عن��وان زمین خواری و دس��ت اندازی به 
منابع ملی نمایان می شود و هر بار چهره فساد 
عوض می شود و وظیفه ما این است که مبارزه 
ریش��ه ای و شناس��ایی و برخورد با کانون ها و 
گلوگاه های فس��اد و پیشگیری از بروز تخلفات 
را در اولویت قرار داده و با جدیت برای انسداد 

گلوگاه های فساد تالش کنیم. 

جهانگی��ری با اش��اره ب��ه عملک��رد و نقش 
مب��ارزه  هماهنگ��ی  س��تاد  هماهنگ کنن��ده 
ب��ا مفاس��د اقتص��ادی در چه��ار س��ال دولت 

یازدهم، تصریح کرد: در چهار س��ال گذش��ته 
قوای س��ه گانه در پیش��گیری و مبارزه با فساد 
عزم ج��دی از خود نش��ان دادند و س��تاد در 

پرونده های مختل��ف و به خصوص موارد کالن، 
دس��تاوردها و عملکرد خوبی داش��ته است که 
به طور قطع و یقین خط مش��ی مبارزه با فساد 
در دولت دوازدهم نیز اس��تمرار خواهد یافت و 
پرچم مبارزه با فساد که مقام معظم رهبری آن 
را بلند کرده اند همچنان برافراشته خواهد ماند 
تا بتوانیم لکه ننگ فس��اد را از دامن جمهوری 

اسالمی ایران پاک کنیم. 
همچنین حجت االسالم و المسلمین محسنی 
اژه ای، مع��اون اول ق��وه قضایی��ه نی��ز در این 
نشس��ت با تأکید بر ضرورت ممانعت و برخورد 
جدی با مؤسسات اعتباری غیرمجاز گفت: باید 
ساز و کاری در کشور مهیا شود تا مردم بتوانند 
نقدینگی ه��ای خرد خ��ود را در قالب تولید به 
جریان اندازند تا گرفتار موسسات و تعاونی های 

اعتباری متخلف و غیرمجاز نشوند. 
در این جلس��ه که نایب رئی��س اول مجلس 
شورای اس��المی، وزرای اطالعات، دادگستری، 
ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی، صنع��ت، معدن و 
تجارت، رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کشور، 
رئی��س کل بان��ک مرک��زی، رئیس س��ازمان 
بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رئیس کل 
دیوان محاس��بات و برخ��ی نمایندگان مجلس 
شورای اس��المی نیز حضور داش��تند، نماینده 
بان��ک مرک��زی گزارش��ی از آخری��ن وضعیت 
پرون��ده برخی از مؤسس��ات اعتباری غیرمجاز 
ارائه کرد و به تش��ریح برنامه های تدوین شده 
برای ساماندهی این موسسات و تعیین تکلیف 
وضعی��ت س��پرده گذاران براس��اس اولوی��ت و 

زمان بندی مشخص پرداخت. 

طبق توافق اولیه قرار بود پرداخت تسهیالت 
به کس��به س��اختمان پالس��کو با کمک دولت 
و پرداخت بخش��ی از س��ود آن در قالب یارانه 
همراه باش��د، اما با وجود گذش��ت چند ماه از 
این حادثه و همچنین آغاز پرداخت تسهیالت، 
تاکنون یارانه ای به کس��به پالس��کو اختصاص 
پیدا نکرده اس��ت؛ موضوعی که بانکی ها تأکید 
دارند باید اتاق اصناف آن را از سازمان برنامه و 

بودجه پیگیر باشد. 
به گزارش ایسنا، پرداخت تسهیالت تا سقف 

۳۰۰ میلی��ون توم��ان از جمل��ه حمایت های 
ش��بکه بانکی بود که در همان روزهای ابتدایی 
فروریخت��ن س��اختمان پالس��کو و ب��ا حضور 
رئی��س کل بان��ک مرکزی در مح��ل آن اعالم 
ش��د. قرار ب��ر این بود تا با مصوبه  س��تادی که 
به منظور پیگیری مس��ائل پالس��کو تش��کیل 
ش��ده بود، طی فرآیندی بعد از معرفی و تأیید 
کسبه فعال پالس��کو با ارزیابی کارشناسی که 
 انجام می ش��ود، برای آنها تس��هیالتی تا سقف 
۳۰۰ میلی��ون تومان در نظ��ر بگیرند. بانک ها 

دوره بازپرداخت آن را ۳۶ ماهه و سود معمول 
شبکه بانکی یعنی ۱۸ درصد تعیین کردند. 

بنابراین توافق ش��د تا دولت بخش��ی از سود 
پرداخت��ی ۱۸درصد که ح��دود نیمی از آن را 
دربر می گرفت به عنوان یارانه در اختیار بانک ها 
قرار دهد. در این شرایط ۹درصد سود را کسبه 
و ۹درص��د دیگ��ر از طریق س��ازمان برنامه و 

بودجه تأمین می شود. 
همچنین اس��تمهال بدهی کسبه پالسکو در 
دس��تور کار قرار گرفت؛ به گون��ه ای که آنهایی 
ک��ه در زم��ان انحالل س��اختمان به ش��بکه 
بانکی بده��کار بودند، از این وضعیت برخوردار 
می ش��دند که بتوانند بدهی خود را اس��تمهال 
کرده و اگر دولت یارانه  بابت آن پرداخت کند، 
این بدهی نیز با سود کمتری بازپرداخت شود 
اما با وجود جلس��ات متع��ددی که در رابطه با 
پیشبرد تسهیالت کس��به پالسکو برگزار شد، 
تاکنون دریافتی بابت یارانه س��ود انجام نشده 

است. 
بر این اس��اس گرچه پرداخت تس��هیالت به 
تازگ��ی آغاز ش��ده، اما همچنان با س��ود رایج 
۱۸درصد در شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت 
می شود. این در حالی است که در جلسه اواخر 
اردیبهشت ماه بین شورای هماهنگی بانک های 
دولتی و کان��ون بانک های خصوصی، اصناف و 
نمایندگان بانک مرکزی که در این بانک برگزار 
شد، قرار بر این بود تا اصناف پیگیر موضوع از 

سازمان برنامه و بودجه باشند. 
 به گفت��ه دبیر کان��ون بانک های خصوصی، 

فعال در مورد یارانه س��ود تصمیم گیری نش��ده 
اس��ت؛ آن هم در شرایطی که باید اتاق اصناف 
برای دریافت یارانه س��ود و کس��ر آن از کسبه 
پالسکو اقدام می کردند. در حال حاضر بانک ها 
برای پرداخت تس��هیالت به کسبه آغاز به کار 
کرده اند ولی س��ود پرداختی ۱۸درصد اس��ت 
اما اگر در این بین اقدامی انجام ش��ده و یارانه 
س��ود تعلق بگیرد، آنگاه میزان پرداختی بابت 
تس��هیالت و استمهال بدهی از کسبه تا همان 

تاریخ کسر خواهد شد و به آنها برمی گردد. 
آنط��ور که جمش��یدی عنوان ک��رده اکنون 
کس��به براس��اس نیاز خود و تأییدیه هایی که 
باید ارائه می کردند، ب��ه بانک ها مراجعه کرده 
و در مواردی به آنها تس��هیالت پرداخت شده 
اس��ت. وی این را هم گفت ک��ه با وجود اینکه 
تس��هیالت تا س��قف ۳۰۰ میلیون جزو توافق 
بانک ها بوده و ب��ه آن یارانه تعلق می گیرد، اما 
در مواردی بانک ها براس��اس نیاز کس��به ارقام 
باالت��ر و حتی ت��ا ۹۰۰ میلیون توم��ان را هم 
پرداخت کرده ان��د که البته مازاد ۳۰۰ میلیون 
دیگر مش��مول یارانه س��ود و امتیازات تعیین 

شده برای کسبه پالسکو نخواهد شد. 
از س��ویی دیگر قرار بود کس��به بعد از ورود 
ب��ه مجتمع نور تا چهار م��اه اول هیچ اجاره ای 
پرداخ��ت نکرده و بانک ها در ای��ن مورد اقدام 
کنن��د که این گونه نیز بوده و کس��به در مدت 
ابتدایی تعیین ش��ده هیچ اج��اره ای پرداخت 
نکرده اند، ولی اگر قرار بر ماندگاری آنها باش��د 

باید از آن به بعد اجاره را خود بپردازند. 

معاون اول رئیس جمهور به بانک مرکزی ماموریت داد

تشدید مقابله با موسسات غیرمجاز

یارانه سود به پالسکو نرسید

سود وام کسبه پالسکو همان ۱۸درصد است

 ماجرای مسدود شدن حساب های 
بانک سرمایه چیست

اخی��را رئیس کمیته تحقیق و تفح��ص از ذخیره صندوق 
فرهنگیان از آخرین وضعیت این پرونده گزارشی ارائه کرده 
و در آن به مسدود شدن برخی حساب ها اشاره داشته است 
که این موضوع موجب ایجاد نگرانی هایی در بین مش��تریان 

بانک ها شده است. 
به گزارش ایس��نا، بررسی پرونده هایی که با فساد مالی یا 
مس��ائل دیگری درگیر هس��تند، موجب شده تا حساب های 
افراد مش��مول پرونده یا متهمان آن مس��دود ش��ود. بر این 
اس��اس در رابطه ب��ا پرونده صندوق ذخی��ره فرهنگیان نیز 
ظاهرا کمیته تحقیق و تفح��ص از این صندوق طی نامه ای 
از دادس��تانی خواسته تا حس��اب های مربوط به چند نفر از 
متهم��ان این پرونده را مس��دود کند که این حس��اب ها در 

بانک سرمایه قرار دارد. 
اع��الم این موضوع با ایجاد ش��ائبه هایی در فضای مجازی 
و نگرانی س��پرده  گذاران بانک ها به ویژه بانک س��رمایه که از 
آن نام برده ش��ده همراه ش��د، به گونه ای ک��ه طبق گزارش 
دریافت��ی از این بانک ظاهرا س��پرده گذاران این گونه تصور 
کردند که موضوع به مس��دود شدن حس��اب های مشتریان 

بانک سرمایه بوده است. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه حس��اب هایی که مورد اش��اره 
رئی��س کمیته تحقیق و تفحص از پرونده حس��اب صندوق 
ذخی��ره فرهنگیان قرار گرفته، مش��مول کلیه حس��اب های 
بانک س��رمایه نبوده و هیچ مس��دودی در این حساب ها رخ 
نداده اس��ت، بلکه به تعدادی از متخلفینی مربوط می ش��ود 
که حس��اب های آنها از جمله بانک س��رمایه با حکم قضایی 
مس��دود ش��ده و این موضوع هیچ ارتباطی ب��ا این بانک و 

حساب های مشتریان آن ندارد و جای نگرانی نیست. 

تسهیل انتقال ارز از طریق بانک سامان 
به بانک های اروپایی

بانک س��امان در تداوم ارائه خدم��ات ارزی به هموطنان، 
امکان ارسال حواله به بانک های اروپایی را فراهم کرد. 

ب��ه گ��زارش روابط عمومی بان��ک س��امان، مدیریت امور 
بین الملل اعالم کرد: براساس توافق های صورت گرفته، امکان 
ارسال وجه از ایران بابت هزینه های زندگی، ارز دانشجویی و 
درمانی از طریق بانک های کارگزار اروپایی به شرط پذیرش 

از سوی بانک مقصد امکان پذیر شده است. 
براس��اس این گزارش، ارسال حواله به مقصد اروپا محدود 
به مش��تریان بانک سامان نیست و تمام هموطنان می توانند 
براس��اس ضواب��ط قانونی و مق��ررات جاری بان��ک مرکزی 

کشورمان از این خدمات بانکی بهره مند شوند. 
این گزارش حاکی اس��ت، پیش از این نیز دفتر نمایندگی 
بانک سامان در شهر رم با هدف ارائه خدمات مشاوره تأمین 
مال��ی و س��رمایه گذاری، بانکی، حقوق��ی و همچنین ایجاد 
ش��رایط و معرفی زمینه های سرمایه گذاری در کشورمان به 

سرمایه گذاران اروپایی راه اندازی شده است. 
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بانکنــامه

احتمال برقراری دوباره یارانه برخی خانوارها
س��ازمان هدفمندی یارانه ها با انتش��ار اطالعیه ای از بررسی 
دوباره پرونده خانوارهایی که یارانه آنها قطع ش��ده است، خبر 
داد.  به گزارش»فرصت امروز« در اطالعیه س��ازمان هدفمندی 
آمده اس��ت: سازمان هدفمندی یارانه ها پس از اتمام بررسی ها 
و حصول نتیجه، نس��بت به برقراری دوب��اره یارانه خانوارهای 
واجد ش��رایط و نیازمند اقدام می کند و مراتب را به اطالع آنها 
می رساند. این سازمان براساس مقررات، موظف است اعتراض 
رس��می ش��هروندانی که یارانه آنها قطع ش��ده را بررسی و در 
صورتی که مستحق دریافت یارانه باشند، بار دیگر یارانه آنها را 

برقرار کند و این پروسه ربطی به انتخابات ندارد. 

لیزینگ های مجوزدار نیاز به پروانه 
کسب ندارند

دبی��رکل انجمن ملی لیزینگ ایران گفت: ش��رکت های لیزینگ 
دارای مج��وز فعالیت از بانک مرکزی نیاز به پروانه کس��ب ندارند.  
به گزارش »فرصت ام��روز« از انجمن ملی لیزینگ ایران، به دنبال 
اقدام اتحادیه نمایش��گاه داران تهران در ارس��ال اخطاریه پلمب به 
ش��رکت لیزینگ کارآم��د از طریق اداره اماکن ناج��ا، انجمن ملی 
لیزین��گ ایران طی مکاتبات متعدد ب��ا اتحادیه مزبور، اداره اماکن 
ناجا، کمیته داوری اتاق ایران و بانک مرکزی خواس��تار رس��یدگی 
ب��ه این موضوع ش��د که در نهای��ت طبق اعالم ش��رکت لیزینگ 
کارآمد اخطاریه اداره اماکن مبنی بر پلمب محل فعالیت ش��رکت 
مزبور لغو ش��د.  محمدهادی موقعی، دبیرکل انجمن ملی لیزینگ 
ایران در این ارتباط گفت: ش��رکت های لیزینگ تابع دستورالعمل 
اجرایی مصوب ش��ورای پول و اعتبار و مق��ررات نهاد ناظر  )بانک 
مرکزی( بوده و تابع قانون نظام صنفی نیست. شرکت های لیزینگ 
می توانن��د انواع کاالها و تجهیزات فروش��ندگان را در قالب عقود 
اجاره به شرط تملیک یا فروش اقساطی به متقاضیان واگذار کنند. 

کاهش دسته جمعی قیمت انواع سکه
صرافان بازار ارز و طال نرخ هر دالر آمریکا را ۳.72۸ تومان و هر 
قطع��ه تمام بهار آزادی طرح جدید را ۱.۱۹۸.۶۰۰ تومان تعیین 
کردند که نش��ان دهنده کاهش ان��دک نرخ دالر و ریزش قیمت 
انواع سکه در بازار است. هر یورو در بازار آزاد تهران 4.245 تومان 
و هر پوند نیز 4.۸4۰ تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 
۶۳4.۰۰۰ تومان و هر ربع سکه ۳۶۳.۰۰۰ تومان فروخته شد. هر 
س��که یک گرمی 245.۰۰۰ تومان خرید و فروش شد و هر گرم 

طالی ۱۸ عیار ۱۱۳.۸4۰ تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.72۸دالر آمریکا

4.245یورو اروپا

4.۸4۰پوند انگلیس

۱.۰2۱درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

4۹۳.4۰۰مثقال طال

۱۱۳.۸4۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۱72.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۱۹۸.۶۰۰سکه طرح جدید

۶۳4.۰۰۰نیم سکه

۳۶۳.۰۰۰ربع سکه

245.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

خبرنــامه
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ش��اخص کل بورس اوراق به��ادار تهران در 
جری��ان معام��ات روز سه ش��نبه ۱۳۷ واحد 
دیگر اف��ت کرد و در ارتف��اع ۷9هزار و 426 
واح��د قرار گرفت. بیش��ترین تأثی��ر منفی بر 
حرکت دماس��نج بازار سهام در چهارمین روز 
معاماتی هفته ب��ه نام نمادهای پاالیش نفت 
بندرعباس، ارتباطات س��یار ایران و معدنی و 
صنعتی گل گهر ثبت شد و در مقابل نمادهای 
معامات��ی پارس خ��ودرو، ایران ترانس��فو و 
لیزینگ رایان س��ایپا با رش��د خود مانع افت 
بیش��تر شاخص کل ش��دند. در معامات روز 
چهارش��نبه قیمت س��هام خودرویی ها شاهد 
روند افزایش��ی بود، اما قیمت س��هام اکثریت 
ش��رکت ها همچنان در کانال کاهشی بود. بر 
این اس��اس اکثریت نمادهای گ��روه خودرو، 
رون��د رو به رش��د در قیمت پایان��ی را تجربه 
کردن��د، به طوری ک��ه تولید مح��ور خودرو، 
ایران و  چرخش��گر، آهنگری تراکتورس��ازی 
کمک فنر ایندامین بیش از 4درصد رش��د در 
قیمت پایانی داشتند. تعدادی از نمادهای این 
گ��روه نیز با صف خرید همراه ش��د. در گروه 
قن��د و ش��کر اکثریت نمادها اف��ت در قیمت 
پایانی را تجربه کردند و معدود تک سهم هایی 
با اندکی رش��د در قیمت پایانی مواجه شدند. 
در این گروه 5 میلیون و 64۸ هزار س��هم به 
ارزش بی��ش از یک میلی��ارد و 6۰۰ میلیون 
توم��ان در ۸2۳ نوب��ت مورد دادوس��تد قرار 

گرفت. در گروه استخراج کانه های فلزی تمام 
نماده��ا غیر  از یک نم��اد روند افت در قیمت 
سهام خود را تجربه کردند، اما در گروه فلزات 
اساس��ی با وجود افت اکثری��ت نمادها تعداد 
بیشتری از سهم ها نس��بت به گروه کانه های 
فل��زی از افزایش در قیم��ت پایانی برخوردار 

بودند. 

ناکامیحقوقیها
برایتغییرروندشاخصکل

ای��ن روزها ب��ورس تهران در حالی ش��اهد 
روند رو به رشد حضور سهامداران حقیقی در 
گروه های کوچک بازار س��هام است که تاش 
شرکت های حقوقی برای تغییر روند شاخص 
کل ن��اکام ماند. روز سه ش��نبه ش��رکت های 
حقوق��ی حمای��ت قاب��ل توجه��ی از گ��روه 
شاخص س��از خودرو انجام دادند، اما با توجه 
به روند منفی دیگر گروه های بازار، این تاش 
بی نتیجه ماند و ش��اخص کل به روند نزولی 
خود ادامه داد. با این همه، بازار س��هام نشان 
داد با توجه به متعادل ش��دن معامات سهام 
در اغل��ب نماده��ای معامات��ی در محدوده 
صفر تابل��و در انتهای بازار، ب��ه احتمال زیاد 
آخر هفته سبزپوشی را برای نماگرهای خود 
رق��م خواهد زد. آنچه این روزها بازار س��هام 
را آزار می ده��د، وج��ود معامات کم حجم و 
مبتنی بر استراتژی های کوتاه مدت است. این 
مهم در حالی اتفاق افتاده اس��ت که متولیان 
بازار س��هام برنامه ای برای تزریق نقدینگی به 
این بازار ندارند، به طور کلی در روز سه شنبه 

همچنان س��ایه رکود بر س��ر معام��ات بازار 
س��هام س��نگینی می کرد و اغلب سهامداران 
ب��ا حضور کم تعداد خود در گروه های خودرو، 
س��اختمانی و رایانه و فناوری اطاعات صرفاً 
مانع از افت بیش��تر شاخص کل شدند. بدین 
ترتیب ب��ورس ته��ران با توجه ب��ه وضعیت 
نامناس��ب ب��ازار کامودیتی ه��ا همچن��ان به 
فرآین��د اصاحی خود ادام��ه می دهد. با این 
هم��ه همچنان کورس��ویی از رونق در بازار و 
برخی س��هام منتخ��ب و برگزیده وجود دارد 
ک��ه مایه دلگرمی و حض��ور طیفی از فعاالن 
حرف��ه ای بازار در این بخ��ش از فعالیت های 

اقتصادی شده است. 

افتیکواحدیشاخصکلفرابورس
حج��م و ارزش معام��ات فراب��ورس ایران 
در روز سه ش��نبه به طور چشمگیری افزایش 
یاف��ت، به گونه ای که ش��اهد دادوس��تد یک 
میلی��ارد و ۱۷۰ میلیون ورقه بهادار به ارزش 
بالغ بر یک ه��زار و 6۷6 میلیارد ریال بودیم. 
در س��اعات آغازی��ن معامات روز سه ش��نبه 
2۳ خردادماه، ش��اخص کل فراب��ورس ایران 
حدود 5 واحد رش��د ک��رد و کانال 9۰۰ هزار 
واحدی را هم پش��ت س��ر گذاش��ت اما طی 
فرازوفرودهای��ی و تحت تأثی��ر اهرم منفی از 
جانب نماد پتروش��یمی مارون ب��ا یک واحد 
افت و در ارتفاع ۸95 واحدی دادوس��تدهای 
خ��ود را خاتم��ه بخش��ید. در بازارهای اول و 
دوم فرابورس بیش از ۱۱۳ میلیون س��هم به 
ارزش بالغ بر 2۱۷ میلیارد ریال دست به دست 

ش��د و در س��ه تابل��و معامات��ی ب��ازار پایه 
 نی��ز ی��ک میلیارد س��هم ب��ه ارزش افزون بر 
یک ه��زار و ۱64 میلیارد ری��ال نقل وانتقال 
یاف��ت. در همین حال مبادل��ه بیش از 2۳۰ 
میلی��ون ورق��ه به��ادار ب��ه ارزش بی��ش از 
225 میلی��ارد ری��ال نتیج��ه جابه جایی های 
صورت گرفت��ه در ب��ازار اوراق ب��ا درآمد ثابت 
بود. در این بازار نماد  »صایتل« با دادوس��تد 
42 ه��زار و ۷۰۰ ورقه به ارزش افزون بر 42 
میلیارد ریال بیشترین حجم و ارزش مبادالتی 
را ب��ه خ��ود اختص��اص داد. نم��اد معاماتی 
ش��رکت های صنایع بهداشتی س��اینا، افرانت 
و بیمه س��امان به ترتیب بیش��ترین افزایش 
قیمتی را به همراه داش��تند و نماد معاماتی 
ش��رکت های بازرگانی و تولیدی مرجان  کار، 
صنعت روی زنگان و تولیدی و خدمات صنایع 
نسوز توکا بیشترین کاهش قیمتی را در میان 
نمادهای فرابورس��ی به دوش کشیدند. اوراق 
تسهیات مس��کن روز گذشته در بازه قیمتی 
۷5۱ تا ۷۷۰ هزار ریال خریدوفروش ش��دند 
و تس��ه95۱۱ ب��ا معامل��ه بی��ش از 22 هزار 
ورقه ب��ه ارزش نزدیک به ۱۷میلیارد ریال در 
صدر تابلو تسهیات مس��کن به لحاظ میزان 
حجم و ارزش مبادالتی ایس��تاد. در مجموع، 
ای��ن تابلو میزبان دادوس��تد ح��دود 64 هزار 
ورق��ه به ارزش بالغ ب��ر 4۸ میلیارد ریال بود. 
حاص��ل نقل وانتقال های صورت گرفته در بازار 
ش��رکت های کوچک و متوسط نیز مبادله ۷6 
هزار س��هم مجتم��ع پتروصنع��ت گامرون به 

ارزش افزون بر ۱5۷ میلیارد ریال بود. 

سایهرکودبرسربازارسهامسنگینیمیکند

کورسوی امید رونق در بورس

سهم شرکت های بورسی از کل تولید ناخالص 
داخلی کشور  )GDP( در حدود 2۳درصد بدون 
احتس��اب نفت و 2۱درصد از کل تولید ناخالص 
ملی  )GNP( اس��ت. به گزارش سنا، بر اساس 
آمارهای منتش��ر شده از ش��رکت های پذیرفته 
ش��ده در ب��ورس اوراق بهادار در 9ماه نخس��ت 
س��ال ۱۳95، تولی��د و فروش این ش��رکت ها از 
2۱۳ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. با توجه 

ب��ه اینکه تولید ناخالص داخلی کش��ور طی این 
دوره ی��ک هزار و ۸ هزار میلیارد تومان بود، این 
شرکت ها 2۱.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را 
به خود اختصاص داده اند. همچنین سهم ارزش 
اف��زوده مجموع ش��رکت های بورس��ی در حدود 
22.9 درص��د از کل تولید ناخالص داخلی بدون 
احتساب نفت را ش��امل می شود. تولید ناخالص 
داخلی بدون احتس��اب نفت طی دوره 9 ماه سال 

۱۳95 حدود9۳۰ هزار میلیارد تومان اس��ت. در 
9ماهه س��ال ۱۳95، صنعت فرآورده های نفتی، 
کک و س��وخت هس��ته ای با ف��روش 45هزار و 
92 میلی��ارد و 225 میلیون ری��ال با اختصاص 
س��هم 2۱.۱درصدی، بیش��ترین می��زان فروش 
را در می��ان صنای��ع بورس��ی از آن خ��ود کرده 
اس��ت. سهم این صنعت در س��ال ۱۳94 حدود 
۱4.۳درص��د از کل فروش صنایع بود. اما صنعت 

محصوالت شیمیایی، خودرو و ساخت قطعات و 
فلزات اساس��ی به ترتیب با سهم ۱۷.5، ۱4.۳ و 
۱۱.6درص��د در رتبه های بعدی قرار دارد. یادآور 
می شود، چهار صنعت فرآورده های نفتی، کک و 
سوخت هسته ای، محصوالت شیمیایی، خودرو و 
س��اخت قطعات، فلزات اساسی در مجموع ۱۳۸ 
هزار میلی��ارد تومان حدود 65درصد فروش کل 

صنایع بورسی را تشکیل می دهد. 

در س��ال جاری حداقل در دو م��اه ابتدایی 
آن، بازار س��هام بهترین عملکرد را در مقایسه 
ب��ا بازارهای موازی از آن خ��ود کرده و بازاری 
ج��ذاب برای س��رمایه گذاری در عرصه اقتصاد 
کشور بوده اس��ت. به گزارش میزان، این روند 
لزوما به معنای تکرار این الگو در ماه های باقی 
مانده از سال نیست و باید ریسک های هر بازار 
را در جای خود با دقت بررسی کرد و سپس با 
پذی��رش آن به این بازار ورود کرد. به ویژه آنکه 
در مدتی که ارز و سکه و همچنین سپرده های 
بانکی بازدهی کمتر از بورس را تجربه کرده اند 
ریس��ک هایی نیز متوجه بازار سهام بوده است. 
ش��اخص کل یکی از معیارها ب��رای ارزیابی از 
ش��رایط روزانه بازار س��رمایه است اما به دلیل 
ضعف هایی که این ش��اخص برای نشان دادن 
ابعاد کامل بورس داش��ت به درخواست فعاالن 
ب��ازار س��رمایه و ب��ا همکاری س��ازمان بورس 
ش��اخص های متنوع��ی طراحی ش��د تا امکان 
ارزیابی بهتر چه از جهت شاخص وزنی و چه از 
جهت شاخص قیمتی برای فعاالن بازار فراهم 
شود و هم اکنون وضعیت بازار سرمایه از طریق 
ش��اخص هم وزن، شاخص قیمت قابلیت رصد 
دارد که س��ازمان بورس این اقدام را در جهت 

پاسخگویی به مطالبات سهامداران انجام داده 
اس��ت. واقعیت این اس��ت که در این بازار، هر 
زم��ان که هر دارایی به کمت��ر از ارزش واقعی 
خود س��قوط کند، نمی تواند مدت زمان زیادی 
در آن قیمت ه��ا بمان��د. از طرفی ای��ن بازار را 
نباید با بازار ملک، س��که و خودرو و... اش��تباه 
گرفت. قرار نیست هر سهمی را بخرید و لزوما 
یک س��ال بعد از آن سود و بازدهی قابل توجه 
بگیری��د، این ام��کان وجود دارد آن س��همی 
را ک��ه خریده اید اگر درس��ت انتخ��اب نکرده 
باشید، س��رمایه ش��ما را نصف کند! بنابراین، 
سرمایه گذاران به خصوص حقیقی های بازار باید 
این موضوع را در نظر داش��ته باشند که حضور 
در بازار سهام نیازمند نگاه بلندمدت و حداقل 
یک س��اله اس��ت و نباید انتظار کسب سود در 
دو هفت��ه و خروج از این بازار را داش��ت. برای 
آنهایی هم که فقط خبر سودهای خیره کننده 
بورس آنها را به سمت این بازار کشانده و عمًا 
دانش و تخصص کافی برای معامله در این بازار 
را ندارند یا اینکه وقت الزم برای رصد سرمایه 
خود در بازار س��رمایه را ندارند، توصیه اکید و 
همیشگی، سرمایه گذاری از طریق صندوق های 
س��رمایه گذاری مشترک اس��ت. با این همه در 

ش��رایط حاضر، بازار برای س��رمایه گذاری و نه 
س��فته بازی کوتاه مدت همچنان در قیمت های 
ارزنده و مناس��بی است و س��رمایه گذارانی که 
قصد سرمایه گذاری در افق زمانی بیش از یک 
سال را دارند، می توانند به کسب سودی معقول 
 امیدوار باش��ند. س��واد مالی و س��رمایه گذاری 
finance literacy؛ خ��ود را افزای��ش دهید 
چون مهارتی اس��ت همچون س��واد خواندن و 
نوشتن که آموخته می ش��ود و نیاز به آموزش 
دارد. ای��ن مه��ارت کمک می کند مناس��بات 
نهاده��ا و خدمات گیرن��دگان آن ب��ه خوب��ی 
ساماندهی ش��ود و اثربخش��ی خدمات رسانی 
س��ازمان ها نی��ز به حداکثر می رس��د. س��واد 
مالی و سرمایه گذاری ش��هروندان می تواند به 
بهبود ش��اخص های توس��عه و پیشرفت کشور 
هم کمک کن��د. با توجه ب��ه اینکه طرف های 
مخاطب س��ازمان بورس و اوراق بهادار کش��ور 
همه مردم هس��تند به وی��ژه اینکه طرح توزیع 
س��هام عدالت هم حدود 5۰ میلیون مخاطب 
مس��تقیم برای این بورس ایجاد کرده اس��ت؛ 
آم��وزش س��واد س��رمایه گذاری متوجه همه 
و هم��ه م��ردم اس��ت ت��ا توانمن��دی آنها در 
دریاف��ت خدمات ب��ازار س��رمایه افزایش یابد. 

س��واد س��رمایه گذاری آموزش مه��ارت تولید 
ث��روت واقعی از فرصت هاس��ت و فراگیرنده را 
توانمن��د و ذهن وی را باز می کند تا در محیط 
اقتص��ادی پیرامون و جامعه ب��ه بازیگر موفق 
تبدیل شود. تقویت جریان آموزش سواد مالی 
و س��رمایه گذاری در ای��ران به ویژه در مس��یر 
اقتصاد مقاومتی ضروری است. این روند کمک 
می کند مهارت های تولی��د ثروت افزایش یابد 
به ویژه در عصر اقتصاد دانش بنیان. سواد مالی 
و س��رمایه گذاری را می توان مهارت ش��ناخت 
مبن��ی ث��روت؛ فقه کار ب��ا منابع س��رمایه ای 
دسترس��ی، تحلیل، ارزیاب��ی و تولید اطاعات 
درب��اره فرصت ه��ای تولید ثروت دانس��ت و با 
بهره ب��رداری گس��ترده فناوری ه��ای نوی��ن و 
هوش��مند هم این فرصت ها بیشتر شده است. 
توصیه می ش��ود از رفتاره��ای هیجانی دوری 
کنی��د  )با در نظر گرفت��ن احتمال عدم توافق 
وفروش گس��ترده س��هام(، دیدگاه کوتاه مدت 
را به بلند م��دت ارتقا دهید، در انتخاب صنایع 
برای س��رمایه گذاری، مطالعه و دقت بیشتری 
داشته باشید، حتماً از مشاوره هم بهره ببرید و 
تک سهم نیز خریداری نکنید بلکه سبد سهام 

را هدف گذاری کنید. 

سهم23درصدیGDPبردوششرکتهایبورسی

سوادمالیوسرمایهگذاریدربورس

خبر

صدور35هزارکدسهامدارجدیددر
بازارسرمایه

معاون عملیات شرکت س��پرده گذاری مرکزی اعام کرد 
در دومین ماه س��ال تعداد ۳5 هزار کد جدید س��هامداری 
در بازار س��رمایه صادر شد. فریبا اخوان ابراز داشت: شرکت 
س��پرده گذاری مرکزی ماه گذش��ته ۳5 هزار کد س��هامدار 
جدید در بازار سرمایه صادر کرد تا تعداد کدهای سهامداری 
ب��ه رقم 9میلیون و ۳99 هزار کد برس��د. وی ادامه داد: در 
ح��ال حاضر بیش از 4 میلیون و ۸۳۰ هزار مرد و 2میلیون 
و 2۷9 ه��زار زن در بازار س��رمایه کد س��هامداری دریافت 
کرده ان��د، عاوه بر اینک��ه بیش از 52 هزار ک��د حقوقی و 
۸۳۷ کد س��هامدار خارجی نیز صادر ش��ده اس��ت. معاون 
عملیات ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی درب��اره اوراق حق 
تقدم تس��هیات مسکن گفت: حدود 2۱ نفر در ماه گذشته 
با خرید اوراق تسهیات حق مسکن وارد فرآیند دریافت این 
تسهیات ش��دند. اخوان در خصوص سهامداران فعال بازار 
سرمایه در اردیبهشت 96 گفت: تعداد ۱9۳ هزار و 6۰۰ کد 
حداقل یک تا ۱۰معامله )خرید یا فروش(، 2۷ هزار و ۷4۰ 
کد بین ۱۱ تا 2۰ معامله و 4۰ هزار و 4۸۰ کد بیش از 2۰ 
معامله را در ماه گذشته انجام دادند. وی ادامه داد: یک نماد 
برای تس��هیات مسکن، ۳ نماد فرابورسی، 2 نماد بورسی و 
2 نماد اختیار فروش تبعی ماه گذش��ته در س��امانه پس از 

معامات شرکت سپرده گذاری مرکزی درج شد. 

سرمایهگذاریبیشاز۱2میلیاردتومانی
درصندوقطالتاکنون

مدیر توس��عه بازار مشتقه بورس کاال می گوید در صندوق 
طای لوتوس که پذیره نویس��ی آن چند روز پیش به عنوان 
نخس��تین صندوق کاالیی بازار سرمایه کشور آغاز شده بود، 
تاکنون بیش از ۱2میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است. 
به گزارش ایس��نا، علیرضا ناصرپور، درباره نخستین صندوق 
کاالیی بازار سرمایه کشور که چندی پیش پذیره نویسی آن 
در بورس کاالی ایران ش��روع شد، اظهار کرد: حداقل مقدار 
پذیره نویس��ی که باید برای این صن��دوق صورت می گرفت 
۱۰میلیارد تومان بود که تا امروز این حداقل پذیره نویس��ی 
انجام ش��ده اس��ت. وی درب��اره  مبلغ دقیق پذیره نویس��ی 
صن��دوق طای لوتوس، گفت: تاکنون بی��ش از ۱2میلیارد 
تومان در این صندوق پذیره نویس��ی صورت گرفته است و تا 
روز چهارش��نبه این پذیره نویسی ادامه خواهد داشت. مدیر 
توسعه بازار مش��تقه بورس کاال درباره نحوه پذیره نویسی و 
اخذ مجوز صندوق ها، توضیح داد: صندوق ها در مرحله اول 
از س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار مجوز تأس��یس می گیرند 
و بع��د در ثبت ش��رکت ها کارهای مقدمات��ی ثبت خود را 
انج��ام می دهند. به این معنا که س��هامداران وجوه ش��ان را 
در حس��اب های بانکی ب��رای آن صندوق تادی��ه می کنند. 
ناصرپور اف��زود: وقتی پذیره نویس��ی را انج��ام دادند یعنی 
همه س��رمایه  ای را که الزم اس��ت جمع کرده اند که در آن 
زم��ان ثبت خ��ود را کامل می کنند و بع��د از آن باید مجوز 
فعالیت خود را از س��ازمان بورس بگیرن��د. وی تأکید کرد: 
یعن��ی صندوق ها در دو مرحله از س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار مجوز می گیرند. یک بار مجوز تأسیس صندوق گرفته 
می ش��ود و کارهای پذیره نویس��ی صورت می گیرد و بعد از 
اینکه پذیره نویسی کامل ش��د و صندوق در ثبت شرکت ها 
به صورت کامل ثبت ش��د، آن زمان مج��وز فعالیت خود را 
از س��ازمان اخذ می کنند. مدیر توس��عه بازار مشتقه بورس 
کاال درباره  مراحل پذیره نویس��ی اظه��ار کرد: هر مبلغی که 
در مرحله اول پذیره نویس��ی انجام ش��ود س��رمایه صندوق 
است و افرادی که در این صندوق ها سرمایه گذاری کرده اند 
می توانند واحدهای س��رمایه گذاری خود را در بازار ثانوی به 
فروش برس��انند. البته در طول عمر صندوق ها سرمایه آنها 

احتمال دارد تغییر کند. 

کاهشسرمایهقطریهادربورسدوحه
تنش قطر همچنان در ح��ال گرفتن قربانی در بازار ارز 
و بورس این کش��ور است و س��رمایه گذاران عضو شورای 
همکاری خلیج فارس س��رمایه های خ��ود را از قطر بیرون 
می کش��ند. در واکنش به تنش قطر با کشورهای همسایه 
خ��ود، س��رمایه گذاران در بورس، اوراق به��ادار و ارز قطر 
طی هفته گذش��ته ضرر کردند. این تنش ها موجب ش��د 
ب��ورس قطر نزدیک به ۱۱ میلی��ارد دالر از ارزش خود را 
از دس��ت بده��د. این مقدار کاهش بیش��ترین میزان افت 
این بازار، پس از س��ال 2۰۱۰ محس��وب می ش��ود. هفته 
گذش��ته عربس��تان، امارات و برخی دیگر از کش��ورهای 
عرب��ی روابط خ��ود را با قطر قطع کردند. ش��اخص اصلی 
بورس قطر در پایان هفته گذش��ته ۷.۱ درصد سقوط کرد 
که بیش��ترین میزان افت آن از دس��امبر 2۰۱4 است. این 
ش��اخص همچنین به بدترین ش��اخص بورسی جهان در 
سال جاری تاکنون تبدیل شده است. سرمایه گذاران عضو 
ش��ورای همکاری های خلیج ف��ارس  )GCC( جزو عمده  
فروش��ندگان س��هام ش��رکت های قطری بودند، از شروع 
تنش ها تا پایان هفته گذش��ته این سرمایه گذاران نزدیک 
به 5۰۰میلیون ریال )۱۳۷ میلیون دالر( از سهام خود در 

بورس قطر را فروختند. 

»والبر«وشناساییسود8۱0ریالی
ش��رکت گروه دارویی البرز )گروه س��رمایه گذاری البرز( 
صورت ه��ای مال��ی منته��ی ب��ه ۳۰ اس��فند ۱۳95 را با 
سرمایه ثبت ش��ده 2 هزار و 6۰۰ میلیارد ریال به صورت 
حسابرس��ی نشده منتشر کرد. ش��رکت گروه دارویی البرز 
)گروه سرمایه گذاری البرز( در دوره ۱2ماهه یاد شده مبلغ 
2 ه��زار و ۱۰6 میلیارد و ۸2۰ میلیون ریال س��ود خالص 
کس��ب کرد و به هر سهم مبلغ ۸۱۰ ریال سود اختصاص 
داد که نس��بت به دوره مشابه س��ال 94، معادل 6 درصد 
کاهش را نش��ان می دهد. »والبر« سود انباشته پایان دوره 
مذکور را مبلغ 2 هزار و 9۸۸ میلیارد و 2۷۳ میلیون ریال 
اعام کرده اس��ت. یادآوری می ش��ود این شرکت در دوره 
مش��ابه س��ال 94، مبلغ یک هزار و ۸۱۷ میلیارد و 2۱2 
میلیون ریال س��ود خالص و ۸65 ریال س��ود به ازای هر 

سهم شناسایی کرده است. 

نگاه

دریچه

سیدمحمدصدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس کاال

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع

بیشتریندرصدافزایش
آهنگ��ری تراکتورس��ازی ایران در حالی عنوان نخس��ت 
جدول بیشترین درصد افزایش را از آن خود کرد که کمک 

فنر ایندامین در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصدنوسانقیمتنامشرکت

2.5۰۸4.۸۱خاهن

9264.۷5خکمک

۱.۷424.۷5خچرخش

2.۳624.۷فروس

2.2۳۱4.69خمحور

5.65۷4.5۸مرقام

2.5۳44.54بالبر

بیشتریندرصدکاهش
ش��هد ایران صدر نشین جدول بیش��ترین درصد کاهش 
ش��د. پارس سرام در رده دوم این گروه ایستاد. پشم شیشه 
ای��ران هم در میان س��هم هایی با بیش��ترین کاهش قیمت 

جای گرفت.
درصدنوسانقیمتنامشرکت

)۱۰.26(2.466غشهد
)5(۳.556کسرام
)5(5.42۰کپشیر

)4.99(۱۳.459کدما

)4.9۳(۳.29۸پکرمان

)4.۸9(۳.۱۳2تپمپي

)4.6۷(۳.9۸۰حتاید

پرمعاملهترینسهم
پلی اکریل پرمعامله ترین س��هم بازار بورس شناخته شد. 
گروه صنعتی بارز در رده دوم این گروه ایس��تاد. بانک ملت 

هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداددفعهقیمتنام

29.26۳ 555شپلي

25.۸۳2 ۳29۸پکرمان
۱۸.۷۱4 ۱۰۰۱وبملت
۱6.5۷2 964خپارس
۱4.۷66 ۳4۱۳ثاژن

۱2.95۱ 9۰۱خکاوه
۱2.۳55 2۰9۳وبانک

بیشترینارزشمعامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را گروه صنعتی 
بارز به خ��ود اختصاص داد. ایران ترانس��فو رتبه دوم را به 
دست آورد. سخت آژند هم در باالی جدول بیشترین ارزش 

معامات قرار گرفت.
جمعمعامالتقیمتنام

۸5.۱99 ۳29۸پکرمان
6۰.۱۸۸ 5۸69بترانس
5۰.۳9۱ ۳4۱۳ثاژن
25.۸54 2۰9۳وبانک
24.۷۳۳ 26۸5خودرو
2۰.25۷ ۳۷26وبیمه
۱۸.۷29 ۱۰۰۱وبملت

بیشترینسهاممعاملهشده
پلی اکریل در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین سهام 
معامله شده را به دست آورد که پارس خودرو در این گروه 

دوم شد و گروه صنعتی بارز در رتبه سوم قرار گرفت.
تعدادسهاممعاملهشدهقیمتنامشرکت

555۱5۰6شپلی
964۱۱۳۱خپارس
۳29۸۱۰۱9پکرمان
9۰۱۸۷۰خکاوه
۳4۱۳۷9۱ثاژن

۱۰۰۱۷۱5وبملت
2۰9۳6۰۰وبانک

P/Eباالتریننسبت
رده نخست باالترین نسبت P/E را در روز گذشته سایپا شیشه 

به دست آورد. تولید محور خودرو در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنامشرکت

۱۸9۱946کساپا
22۳۱55۸خمحور
92646۳خکمک
۳۷۷42۷۰فمراد
24۳۱22۱تکنو

2۳۳۱2۱2خشرق
۱۸۷۷2۰9کسعدی

P/Eکمتریننسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری خوارزم��ی در صدر جدول 
کمترین نس��بت P/E ایستاد. شیشه و گاز جایگاه دوم این 

گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنامشرکت

۷۷22.۰6وخارزم
46۱52.2۳کگاز

۱26۸2.۳5واعتبار
۱۱4۳۳.42پردیس

۱۰۳۷۳.46ورنا
۱۰۳۱۳.9۷وصنعت
۱۸۷۸4.۰۱پارسیان

نماگر بازار سهام
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تبریز – لیال پاشائی: شهرک های 
صنعتی استان در سال گذشته بیش 
از۲۵۸ میلیون مترمکعب گاز مصرف 

کرده اند.
ب��ه گزارش خبرنگار م��ا در تبریز، 
اس��تان  گاز  ش��رکت  مدیرعام��ل 
آذربایجان ش��رقی با اشاره به تامین 
در  موج��ود  صنای��ع  مصرف��ی  گاز 
ش��هرک ه��ای صنعتی  اف��زود: 43 
ش��هرک و ناحیه صنعت��ی از نعمت  
گاز طبیع��ی بهره مند هس��تند که 
این ش��هرک ه��ا و نواح��ی صنعتی 
بال��غ ب��ر ۲۵۸ میلی��ون مترمکعب 
گاز در سال گذش��ته  مصرف کرده 
اله دین��ی افزود:  اند.مهن��دس ولی 

 شهرک های صنعتی شماره ۲ تبریز
) شهید س��لیمی (، شهرک صنعتی 
 بن��اب، ش��هرک صنعت��ی ۵ تبری��ز 
) سرمایه گذاری خارجی ( بیشترین 

مصرف کننده گاز طبیعی در س��ال 
گذش��ته بودن��د.وی با بی��ان اینکه 
در  گاز  روزان��ه  مص��رف  متوس��ط 
ش��هرکهای صنعتی اس��تان بالغ بر 

707 ه��زار مترمکع��ب در س��اعت  
بوده است، افزود: ۲ شهرک صنعتی  
گلخان��ه ای عجب ش��یر و ملکان در 
دست اجرا اس��ت و به زودی به بهره 
ب��رداری  خواه��د رس��ید. مهندس 
دینی تع��داد صنایع بهره مند از گاز 
طبیعی در شهرکهای صنعتی استان 
را 3۵37 مش��ترک عن��وان ک��رد و 
افزود: از این تعداد 31۲۸ مش��ترک 
جزو 409 مشترک عمده باالی 400 

متر مکعب در ساعت می باشد .
 وی همچنی��ن از افزایش ظرفیت 
گاز ورودی ش��هرک صنعتی شهید 
س��لیمی خب��ر داد و اضاف��ه کرد: با 
توجه به افزایش مصرف این شرکت 

و افزای��ش رو به رش��د تعداد صنایع 
این ش��هرک گاز ورودی این شهرک 
ب��ا افزای��ش 30000  مترمکعب در 
س��اعت به ۸0 ه��زار مترمکعب در 
اس��ت.مدیرعامل  رس��یده  س��اعت 
ش��رکت گاز اس��تان در خاتم��ه ب��ا 
اش��اره به اینکه زیرساخت های الزم 
برای اس��تقرار واحده��ای تولیدی و 
صنعتی در شهرکهای صنعتی استان 
فراهم شده است، افزود: این شرکت 
آمادگ��ی دارد در راس��تای نهادینه 
ک��ردن اقتصاد مقاومت��ی و حمایت 
ازتولی��د و اش��تغال، ان��رژی پاک و 
پایدار صنایع فاقد گاز طبیعی استان 

را تأمین نماید.

اهواز- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل 
ش��رکت ملي مناطق نفت خیز جنوب از بومي 
س��ازي پمپه��اي فرآین��دي چن��د مرحله اي 

)BB3 ( با حمایت این شرکت خبر داد.
مهندس بیژن عالي پور اظهار داش��ت: پروژه 
بوم��ي س��ازي پمپ هاي گری��ز از مرک��ز چند 
مرحل��ه  اي)BB3 ( در راس��تاي منویات مقام 
معظم رهبري در راستاي تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتي و حمایت از ساخت داخل،  به مرحله 
اجرا گذاشته ش��د.وي گفت: این پروژه مطابق 
با اس��تانداردهاي معتبر جهاني براي نخستین 
بار در کشور و با همکاري مشترک کارشناسان 

منتخب ش��رکت ملي مناطق نفت خیز جنوب 
و شرکت هاي داخلي انجام شد.مهندس عالي 
پ��ور افزود: تم��ام مراحل تدوی��ن دانش فني، 
طراحي، ریخته گري و س��اخت این نوع پمپ 
در داخل کش��ور صورت گرفته و نمونه ساخته 
شده تمامي آزمایشات عملکردي را با موفقیت 
طي کرده اس��ت ک��ه عملک��رد و راندمان آن 

مطابق با استاندارد  API 610مي باشد.
وي تصریح کرد: نمونه ساخته شده از این نوع 
پمپ از نظر دقت طراحي و ساخت قابل رقابت 
با محصوالت ش��رکت هاي بزرگ پمپ س��ازي 
خارج از کش��ور مي باش��د.مدیرعامل ش��رکت 

مل��ي مناطق نف��ت خیز جنوب خاطر نش��ان 
کرد: ب��ا توجه به این که س��اخت این پمپ ها 
نخس��تین تجربه طراحي در کش��ور به حساب 
مي آی��د، طراحي، تدوین دانش فني و فعالیت 
هاي فني مهندس��ي پ��روژه از پیچیدگي هاي 

خاص��ي برخوردار بود که تح��ت نظارت دقیق 
و هوش��مندانه سرپرس��تان و کارشناسان این 
ش��رکت ب��ا موفقیت محق��ق ش��د.وي اظهار 
 داش��ت: پمپ هاي گریز از مرکز چند مرحله  اي 
)BB3 ( کارب��ري فراواني در واحدهاي نفت و 
گاز دارند و با بومي سازي آنها ضمن جلوگیري 
از خروج ارز، موجب ایجاد اشتغال و حمایت از 
صنایع داخلي خواهد ش��د.مهندس عالي پور با 
تقدیر از همه دست اندرکاران این پروژه، اظهار 
امیدواري کرد این موفقیت ها و اقدامات بدیع 
و نوآورانه در راس��تاي تولید صیانتي و حمایت 

از صنایع داخلي، استمرار داشته باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد

مصرف روزانه 707 هزار مترمکعب گاز طبیعی در شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی

براي نخستین بار در کشور و با حمایت مناطق نفتخیز جنوب
پمپ هاي فرآیندي چند مرحله اي)BB3 ( بومي سازي شد 

اخبار

تقدیر مشاور وزیر نیرو و مدیرکل دفتر 
وزارتی و روابط عمومی از مدیر روابط 

عمومی آبفا استان اصفهان
قاس�م   – اصفه�ان 
تاب��ع  : ماش��ااهلل  اس�د 
جماع��ت مش��اور وزی��ر 
دفتر  مدی��رکل  و  نی��رو 
وزارت��ی و روابط عمومی 
سراس��ری  همای��ش  در 

مدی��ران روابط عمومی صنعت آب و برق کش��ور ک��ه در اصفهان 
برگ��زار ش��د با تقدی��م لوحی به س��یداکبر بنی طب��ا مدیر روابط 
عمومی ش��رکت آب و فاضالب استان اصفهان، گردهمایی سالیانه 
مدیران روابط عمومی صنعت آب و برق را یک رویداد مهم و نقطه 
عطف فعالیتها دانس��ت و فرصتی برش��مرد تا ضمن طرح نظرات و 
دیدگاههای این مدیران، اهداف، سیاس��تها و برنامه های س��الیانه 
حوزه اطالع رس��انی و رواب��ط عمومی صنعت آب و برق تش��ریح 
و تبیی��ن گردد.برگ��زاری گردهمایی رواب��ط عمومی صنعت آب و 
ب��رق در س��ال 1396 در اصفهان نیز از گردهمای��ی های موفق و 
تأثیرگ��ذار بود که باتوج��ه به نقش ارزنده مدی��ر روابط عمومی و 
آم��وزش همگانی ش��رکت آبفا اس��تان اصفهان در برگ��زاری این 
همای��ش از تالش، همکاری وی در برگزاری موفق این گردهمایی 
تقدیر و تشکر گردید. بر اساس ارزیابی سایت خبری وزارت نیرو به 
ترتیب حمید ثریایی خبرنگار سازمان آب و برق خوزستان، نرگس 
موس��وی مدیریت ش��بکه برق ایران، رسول صادقی آب منطقه ای 
اس��تان تهران، رویا مرادی زاده آب و فاضالب استان تهران، سمیرا 
خدری آب و فاضالب اس��تان اصفهان، حبیبه رحیمیان پژوهشگاه 
نیرو، تهمینه باقری آب منطقه ای استان خراسان رضوی، علیرضا 
صنعت نگار آب و فاضالب اس��تان خراسان رضوی، مهدی جعفری 
آب و فاضالب اس��تان قم و همای��ون گل محمدی آب منطقه ای 
اس��تان هم��دان به عن��وان 10 خبرنگار برت��ر وزارت خانه معرفی 
 و از آنه��ا تقدیر بعم��ل آمد و در لوح تقدیر عن��وان گردید خبر و 
خبر رس��انی مصداق بارز امانت، مسئولیت، تعهد و دلسوزی است. 
صنعت آب و برق و خدمت رسانی این صنعت در اقصی نقاط ایران 
اس��المی و دور افتاده ترین شهرها و روستاها، وام دار افرادی است 
که با تعهد س��ازمانی و مس��ئولیت پذیری تالش ک��رده اند تا این 
دستاوردها را در پیشگاه مردم و افکار عمومی اطالع رسانی کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان خبر داد
بازگشت 6۵۳ هکتار از زمین های 
جنگلی و مرتعی استان به بیت المال

گرگان-خبرنگار فرصت امروز- هادی هاشمیان گفت: حدود 
30 هکتار از این زمین ها جنگلی و 6۲3 هکتار هم مرتعی بود که 
با حکم دادگاه های اس��تان خلع ید و به منابع طبیعی بازگردانده 
ش��د.وی افزود: ارزش ریالی این زمین ها، میلیاردها تومان اس��ت.
رئیس کل دادگستری گلس��تان و رئیس شورای حفظ بیت المال 
اس��تان تصری��ح کرد: با توجه به پس��روی آب دریا در س��ال های 
اخیر برای جلوگیری از تصرف زمین های س��احلی، هماهنگی های 
الزم با دس��تگاه ای اجرایی مرتبط صورت گرفته اس��ت.این مقام 
ارش��د قضایی استان در ادامه گفت: با تالش دادستان های سراسر 
اس��تان در سال 9۵ از تغییر کاربری 4۲0 هزار مترمربع زمین های 
کش��اورزی استان جلوگیری شد.هاش��میان خاطرنشان کرد: نکته 
مهم درباره زمین های کشاورزی و باغی این است که جلوی تغییر 
کارب��ری ها در هم��ان مراحل ابتدایی گرفته ش��د و اجازه ندادیم 
س��اخت و س��از در این زمین ها آغاز ش��ود.رئیس کل دادگستری 
گلستان افزود: با قاطعیت دس��تگاه قضایی در برخورد با متخلفان 
و همراهی مردم و مس��ئوالن س��ال گذش��ته ۲۸۸ م��ورد فنس و 
دیوارهای��ی که به منظور تفکیک زمین های کش��اورزی به منظور 
ویالسازی ساخته شده بود، برداشته شد. به گفته هاشمیان امسال 
هم ش��ورای حفظ بیت المال اس��تان، با حساس��یت بیشتر حوزه 
کش��اورزی، منابع طبیعی و انفال استان را رصد می کند تا عرصه 

جوالن بر سودجویان تنگ شود.

رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان غربی خبر داد 
افتتاح و کلنگ زنی ۱۱6پروژه جهاد 

کشاورزی در آذربایجان غربی
خبرنگار  ارومی�ه- 
 : ام�روز  فرص�ت 
زاده  کری��م  اس��معیل 
خب��ری  نشس��ت  در 
با اصح��اب رس��انه که 
هفت��ه  مناس��بت  ب��ه 

جهادکشاورزی برگزارش��د با اشاره به اینکه از116 پروژه،106 
پروژه آم��اده  افتتاح  اس��ت تصریح کرد: از ای��ن تعداد پروژه 
97 ط��رح مرتبط با مدیری��ت آب و خاک،4طرح برای معاونت 
بهب��ود دامی،4پروژه برای صنایع کش��اورزی و یک طرح برای 
معاونت تولیدات گیاهی اس��ت.  وی ادامه داد: از مجموع 116 
پروژه 10طرح آماده کلنگ زنی اس��ت.  کریم زاده تصریح کرد: 
10پروژه از مجموع 116پروژه ش��امل طرح های آبیاری تحت 
فش��ار و احداث گلخانه به مس��احتی درحدود 11 هزار و 343 
هکتار است.  مدیرکل جهاد کشاورزی آذربایجان غربی  افزود: 
به واس��طه این پروژه ها اش��تغال برای بی��ش از ۲04۲ نفر به 
 طور مس��تقیم و 407۵ نفر غیر مس��تقیم فراهم ش��ده است.  
کریم زاده به میزان س��رمایه گذاری پروژه های جهادکشاورزی 
س��ال 96 اشاره کرد و گفت: ۲۵4میلیارد و 900میلیون تومان 
از محل اعتبار تملک دارایی ملی و اس��تانی، وام بانکی و محل 
اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافته است.  وی 
اظهار کرد: به واس��طه پروژه های قابل افتتاح جهاد کشاورزی  
4هزار و 69۵ خانوار بهره مند ش��ده اند.  کریم زاده با اشاره به 
97 پ��روژه مرتبط با مدیری��ت آب و خاک تصریح کرد: در این 
خصوص اعتب��اری بالغ بر 101 میلیارد ریال برای  مس��احتی 
بیش از 4۲7هکتار درنظر گرفته شده  و اشتغال برای 390 نفر 

مستقیم و ۸14 نفر غیر مستقیم فراهم شده است.  

اخبار

مدیرعامل شرکت گاز گیالن: 
انس با قرآن یکی از برکات انقالب است 
زین�ب  رش�ت- 
جمش��ید  قلیپ�ور- 
مدیرعام��ل  ظهی��ری 
ش��رکت گاز گی��الن در 
جلسه ش��ورای فرهنگی 
ای��ن ش��رکت ب��ر لزوم 
برنامه ریزی دقیق برای اجرای مناس��بت ها بویژه مناسبت های 
مذهبی و جشن میالد ائمه معصومین )ع( و اعیاد مذهبی تاکید 
ک��رد. مهندس ظهیری گفت: باید به گون��ه ای عمل نمائیم که 
هم��کاران و هم��ه مراجعی��ن در روز میالد و ی��ا اعیاد مذهبی، 
متفاوت بودن بودن آن روز را احس��اس نمایند لذا الزم اس��ت با 
انجام تبلیغات محیطی مناس��ب و توزیع شیرینی بین همکاران 
ادارات و مراجعین این مناس��بت ها را گرام��ی بداریم. در ادامه 
وی ضم��ن تقدیر از حضور هم��کاران و خانواده ها در مراس��م 
محف��ل انس با قرآن گف��ت: انس با قرآن یک��ی از برکات ویژه 
انقالب اس��ت و ش��رکت گاز اس��تان گیالن توفیق دارد تا همه 
س��اله این س��نت حس��نه را بجا آورد و الزم است در سال های 
آتی با برنامه ریزی بهتر ش��رایط را برای حضور بیشتر همکاران 
و خانواده ها فراهم نماییم. گفتنی اس��ت در این جلسه مناسبت 
های مختلف ملی، مذهبی و بین المللی مورد بررسی قرار گرفت 
و اج��رای برنامه های ویژه برای برخی از مناس��بت های مهم به 

تصویب رسید.

برگزاری محفل انس با قرآن ویژه خانواده بزرگ 
بهزیستی مازندران به همراه ضیافت افطار

دهقان:      – س�اری 
محف��ل انس ب��ا قرآن 
ضیاف��ت  ب��ا  هم��راه 
افطاری با حضور دکتر 
ربی��ع ف��الح جل��ودار 
اس��تاندار، دکتر س��ید 
سعید آرام  مدیر کل بهزیستی مازندران،  معاونین  ،  جمعی 
از مدیران اجرایی استان ، خانواده بزرگ بهزیستی و با حضور 
قاری بین المللی استادحس��ین رستمی در مصلی شهرستان 
س��اری برگزار شد.دکتر ربیع فالح اس��تاندار مازندران ضمن 
قبول��ی طاعات و عب��ادات و تبریک روز والدت امام حس��ن 
مجتبی )ع( ،با اش��اره به اینکه کمترین آسیب های اجتماعی 
در جامع��ه از طری��ق تعمق به آیات قرآن��ی صورت می گیرد، 
گفت: س��بک زندگی اس��المی در جامعه قرآنی تقویت شود.

دکتر فالح با اش��اره به  اینکه بای��د ترویج معنویت و فرامین 
قرآنی را در جامعه به حد شایس��ته داشته باشیم، افزود: نقش 
رس��انه ها در ترویج و تعمیق س��بک زندگی اسالمی باید در 
جامعه اثرگذار باش��ند.وی با اعالم اینکه بهزیس��تی مازندران 
در ترویج و تعمیق تعالیم قرآنی نقش��ی اثرگذار داشته است، 
گفت:  در ماه مبارک رمضان باید خودس��ازی و تهذیب نفس 
تقوی��ت و مش��کالت اجتماعی و فرهنگی در ای��ن ماه باید از 
چهره جامعه زدوده شود.اس��تاندار مازندران با اشاره به اینکه 
فضای معنویت در جامعه هدف بهزیستی  با استفاده از برپایی 
محفل انس با قرآن تقویت ش��ده اس��ت، افزود: س��ازمان ها و 
نهادهایی که در جهت بهبود زندگی مردم نظیر جامعه هدف  
بهزیس��تی تالش دارند باید در ارتقای سبک زندگی اسالمی 
اثرگذار باش��ند. دکتر س��ید س��عید آرام مدیر کل بهزیستی 
مازن��دران در این مراس��م  ضمن تبریک والدت امام حس��ن 
مجتی )ع( گفت: ماه مبارک رمضان فرصت خوبی اس��ت تا با 
توجه به فضای معنوی این ماه در زمینه بهبود آموزش جامعه 
به��ره بگیریم.دکتر آرام با بی��ان اینکه رافت و الطاف الهی در 
ماه مبارک رمضان ش��امل حال بندگان خدا می ش��ود اظهار 
کرد: تکریم و توجه به محرومان و مس��تمندان از سنت های 
حس��نه است که بهزیستی زمینه ساز کاهش آالم و مشکالت 
قشر آس��یب پذیر جامعه است و ما با افتخار تمام سعی خود 
را برای حل یا کاهش فشار مشکالت مردم به کار می گیریم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان خبر داد
اجرای ۱9 پروژه آبخیزداری و اصالح 
مرتع در جهت توسعه پایدار گلستان

گ�رگان- خبرنگار فرصت ام�روز- ابوطالب قزلس��فلو 
گف��ت: 100درص��د طرح ه��ای بیولوژیکی ای��ن بخش اجرا 
و پ��روژه های آبخی��زداری، نیز به ط��ور میانگین 30 درصد 
پیش��رفت فیزیکی دارد.وی افزود: این طرح ها شامل ساخت 
یا تکمیل سازه های خاکی بتنی، مالتی و گابیونی، ایجاد بند 
خاک��ی، مطالعاتی، عملیات بیوژیکی، ذخیره نزوالت و اصالح 
و احیای مراتع، سازه سرشاخه گیر، نهال کاری و علوفه کاری 
و تولید نهال مرتعی است.قزلس��فلو اضافه کرد: از این مجموع 
س��ه پروژه به صورت استانی، س��ه پروژه در گرگان، دو پروژه 
در هریک از شهرس��تان های گالیکش، علی آباد و آزادشهر و 
ی��ک طرح در هر یک از مناطق بندرگز، مینودش��ت، رامیان، 
کالل��ه، گنب��دکاووس، مراوه تپه و کردکوی اجرا ش��ده یا در 
دس��ت اجرا می باشد.وی ادامه داد که کاهش خسارات سیل، 
تغذیه س��فره های زیر زمینی، کاهش حجم رسوبات وارده به 
س��دها، افزایش عمر مفید سدهای موجود و حفظ منابع آب 
و خ��اک از اه��داف اجرای پروژه های بیولوژیک، س��ازه های 
آبخیزداری و مطالعاتی در سطح استان است.قزلسفلو؛ جاری 
ش��دن سیالب را یکی از مش��کالت جدی گلستان برشمرد و 
اظهار داشت: این حادثه تقریبا هر سال خسارات زیادی را به 
اس��تان وارد می کند و به دلیل تغییر اقلیم و الگوی بارش ها 
از دهه هشتاد با وقوع باران های با شدت باال و در مدت کوتاه 
تشدید ش��ده و این روند ادامه دارد.مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری گلستان گفت: از طرف دیگر تغذیه نشدن مناسب 
س��فره های آب زیرزمینی از این س��یل ها و همچنین به هم 
خ��وردن مرفول��وژی رودخانه ها و برداش��ت بیش از ظرفیت 
آبخوان ها، افت سفره ها را باعث شده که در چنین شرایطی 
فرس��ایش باالی خاک و تش��دید حج��م رس��وبات وارده به 

سدهای استان اجتناب ناپذیر است. 
درگلستان با وسعت افزون بر ۲0 هزار کیلومتر مربع، عالوه 
ب��ر6۵0 هزار هکتار زمین کش��اورزی، ظرفیت هایی همچون 
30 ه��زار هکتار باغ، 4۵۲ هزار و 1۸۵ هکتار عرصه جنگلی، 
۸6۲ هزار و ۸۲۵ هکتار مرتع، 1۲0 کیلومتر ساحل، بیش از 
س��ه میلیون واحد دامی و حدود 900 واحد مرغداری وجود 
دارد. از سوی دیگر این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی از 
مناطق در معرض حوادث طبیعی همچون سیل بوده که برای 
کاهش این آس��یب ها مدیریت حوض��ه های آبخیز از اولویت 
های توس��عه گلستان محس��وب می ش��ود.طبق سرشماری 
نفوس و مس��کن سال 9۵ گلس��تان یک میلیون و ۸6۸ هزار 
نف��ر جمعیت دارد که ۵3.۲7 درصد آن ش��هری هس��تند و 
تامین معاش بیش��تر ساکنان این خطه از طریق پرداختن به 

کشاورزی و دامپروری است.

ارومی�ه- خبرنگار فرص�ت امروز - اکبر 
حسن بگلو در نشست خبری با اصحاب رسانه با 
اشاره به اینکه از لحاظ کمیت برق باالی 99.9 
درصد خانوارها به برق دسترس��ی دارند گفت: 
1۲ ه��زار خانوار اس��تان بدلی��ل محدودیت ها 
دسترس��ی نداش��ته و برق ندارن��د. مدیرعامل 
ش��رکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با 
بیان اینکه تا پایان ش��هریور تمام روس��تاهای 
ب��االی 10 خانوار برق دار خواهند ش��د افزود: 
تعداد روس��تای برق دار در پایان سال گذشته 
به ۲هزار و ۸۲۸ روستا رسید. وی تصریح کرد: 
پی��ک بار مصرفی اس��تان 940 م��گاوات بوده 
که نس��بت به س��ال قبل افزایش داشته است 
و تع��داد ۲۸۸ فیدر این ب��ار پیکی را مدیریت 

م��ی کند. حس��ن بگلو ب��ا بیان اینک��ه تلفات 
برق به 1.۲ تا 1.۵ درصد رس��یده اس��ت اظهار 
کرد:هدف کش��وری رس��یدن به  تلفات اسمی 
11.6 درصد با وجود برق های غیرمجاز اس��ت 
ولی ت��الش داریم این رقم را ب��ه کمتر از 10 
درصد برسانیم. وی تصریح کرد: 197 مشترک 
صنعتی و9700 مش��ترک کشاورزی با شرکت 
برای مصرف بهینه همکاری داش��تند که 13۸ 
مش��ترک صنعتی و 7۸00مشترک کشاورزی 
ش��امل پاداش و تخفیف ش��دند. حسن بگلو با 
اشاره  به اینکه طول خطوط 400 ولت استان 
1۲000 کیلومت��ر و ط��ول خط��وط ۲0 ولت 
1۵000 کیلومتر است افزود: تعداد چراغ های 
روشنایی معابر سطح اس��تان 337هزار و3۸9 

ش��عله چراغ اس��ت. وی با بیان اینکه امسال و 
سال گذشته هیچ خاموشی بابت مصرف زیاد و 
خارج از فشار شبکه نداشته ایم افزود: رشد بار 
مصرف در زمان پیک روز 11.۵ درصد و 13.۵ 
در پیک شب بوده اس��ت که برای توان شبکه 
خطرناک اس��ت. حس��ن بگلو گفت: با توجه به 
افزایش دما انتظ��ار مصرف باالی برق را داریم 
ول��ی امیدواریم با رعایت ش��هروندان مش��کل 
کمبود برق و خاموش��ی برق نداش��ته باشیم. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان 
غربی گفت: از تست 440 هزار کنتور 1۵ هزار 
کنتور معیوب شناس��ایی و تعویض شدند. وی 
تاکید کرد: یکی از برنامه های ما این اس��ت که 
مناطقی را که ضعف ولتاژ حاد داشتند برطرف 

کنیم که تا پایان تابستان همه آن ها را برطرف 
خواهیم کرد. حسن بگلو با بیان اینکه متوسط 
عمر ش��بکه برق استان 30 سال است  تصریح 
ک��رد: هر چند عمر برخ��ی از ترانس های برق 
۵0 س��ال است ولی مش��کلی در خصوص برق 
رس��انی نداری��م و در طول س��ال ۲ ب��ار تمام 
شبکه مورد بازدید و ساالنه 3درصد شبکه برق 

آذربایجان غربی بازسازی می شود. 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی :
تعداد مشترکان برق آذربایجان غربی به بیش از یک میلیون مشترک رسید

تبری�ز - ف�الح: رئیس ش��ورای اس��المی 
ش��هر تبریز با اش��اره به اینکه بر اساس قانون، 
شوراهای ش��هر در امر اجرا دخالت نمی کنند 
بر ضرورت تداوم خدمت رس��انی به شهروندان 
ب��دون توجه به تغییرات روی داده در ش��وراها 

تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر شهرام 
دبیری در جلس��ه این هفته شورای شهر تبریز 

که ش��امگاه یکش��نبه در محل صح��ن علنی 
ش��ورای ش��هر تبریز برگزار ش��د، با اعالم این 
مطلب گفت: از کلیه کارکنان شهرداری انتظار 
م��ی رود با ق��درت به کار خ��ود ادامه دهند و 
بدون توجه به مس��ائل ش��ورا مشغول خدمت 

رسانی به شهروندان و توسعه شهر باشند.
رئیس ش��ورای ش��هر تبریز با محکوم کردن 
حمله تروریس��تی افراد وابس��ته به داعش که 

باعث ش��هادت تعدادی از هموطن��ان گردید، 
گفت: امنیت کش��ور ما در سطح منطقه  و دنیا 
نمونه اس��ت و قطعا با تالش نیروهای امنیتی، 
همچون گذشته امنیت در کشور برقرار خواهد 
بود و ان ش��اءاهلل  ش��اهد چنی��ن رویدادهایی 

نخواهیم بود.
الزم به ذکر اس��ت در جلس��ه ش��ورای شهر 
تبری��ز، اعضای این ش��ورا بر اس��اس دس��تور 

جلس��ه در خصوص تمدید مصوبه شورای شهر 
در خصوص اخذ ع��وارض آب و فاضالب برای 
توسعه ش��بکه فاضالب تبریز به بحث و تبادل 
نظر پرداختند که با ترک سه عضو حاضر از حد 

نصاب رسمی خارج شد.

بندرعب�اس- خبرنگار فرص�ت امروز- 
ب��رق  نی��روی  توزی��ع  ش��رکت  مدیرعام��ل 
هرم��زگان گف��ت: در صورت کاهش س��اعت 
کاری دس��تگاههای دولتی پیک مصرف استان  
حداکث��ر ۵0 م��گاوات کاهش م��ی یابد.محمد 
ذاکری افزود: اوج مصرف برق اس��تان از ابتدای تیر 
تا پایان مرداد و از ساعت 14 تا 16 اتفاق می افتد 
در ای��ن فاصله یک س��اعت آن همزمان با س��اعت 
کاری دس��تگاههای دولتی اس��ت ک��ه در مجموع 
حدود ۵0 س��اعت را طی دو ماه ش��امل می شود. 
وی با اش��اره به اینکه 16 درصد پیک بار اس��تان 

مربوط به تعرفه های عمولی و دولتی است، گفت: 
درصورت کاهش یک س��اعت فعالیت دستگاههای 
دولتی پیک بار به میزان 3۵ تا ۵0 مگاوات کاهش 

می یابد.مهندس ذاکری اضافه کرد،پیک بار استان 
در سال گذشته یکهزارو 97۵ مگاوات بود که پیش 
بینی می ش��ود با رش��د مصرف در تابستان امسال 
به دوهزارو ۲00 م��گاوات افزایش یابد.البته انتظار 
می رود با مدیریت مص��رف برق و کاهش مصارف 
غیرضروری از سوی مشترکین این میزان از دوهزارو 
64 مگاوات عبور نکند.وی بیان داش��ت:با افزایش 
میزان دم��ا و رطوبت ع��الوه بر افزای��ش مصرف، 
 راندم��ان تولی��د نیروگاههای اس��تان هم کاهش 
می یاب��د که توزیع انرژی را ب��ا چالش مواجه می 

کند.

رئیس شورای اسالمی شهر تبریز:

شوراهای شهر در کار اجرایی دخالتی ندارند 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان:

کاهش ساعت کاری دستگاه های دولتی مصرف برق را 50 مگاوات کاهش می دهد

س�اری – دهقان : مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه س��اری گفت : انبار 
نفت ساری یکی از پنج انبار بزرگ کشور است 
که به چهار نیروگاه برق شمال کشور با ناوگان 

جاده ای ، نفتکوره ارسال می کند.

به گزارش خبرنگار فرصت امروز ، حسینعلی 
طالبی مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه ساری انبار نفت ساری را پشتیبان 
نیروگاههای شمال کشور دانست و بیان کرد : با 
توجه به حجم باالی عملیات انبار نفت ساری، 
در زمانهای لزوم انبار نفت س��اری پش��تیبان 
نیروگاهه��ای  نکا ، انزلی ، علی آباد و نوش��هر 
است. وی افزود : به دلیل حجم باالی عملیاتی 

و برخ��ورداری از ناوگان بزرگ حمل و نقل در 
بی��ن مناطق ش��مالی ، این انب��ار در زمانهای 
الزم ب��ا تقاضای نیروگاههای ن��کا ، علی آباد ، 
 انزلی و نوش��هر سوخت مورد نیاز آنها را تامین 
م��ی کند .طالبی تاکید کرد : منطقه س��اری با 
حج��م باالی انتقال فرآورده به نیروگاهها از هر 
گون��ه اختاللی در توزیع برق پایدار در س��طح 
مناطق شمالی کش��ور جلوگیری نموده است.

حس��ینعلی طالبی با بر ش��مردن تاسیساتهای 
مه��م اس��تان مازندران به خص��وص انبار نفت 
س��اری ، بی��ان کرد : ب��ه غی��ر از نیروگاههای 
ش��مالی به دیگر اس��تانها نیز انواع فرآورده را 
ارس��ال می کند که در س��ال 9۵ حدود ۵0۸ 
میلی��ون لیتر ب��ه مناطق چال��وس ، گرگان ، 
مشهد ، بجنورد ، س��بزوار ، شاهرود ، اردبیل ، 

گلستان  ، میاندوآب و ارومیه ارسال شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد 

انبار نفت ساری پشتیبان نیروگاه های شمال کشور

تبریز – اس�د فالح: با حض��ور دکتر نعیمی، 
مدیرکل فناوری اطالعات بنیاد مس��کن انقالب 
اس��المی کش��ور و مهن��دس باباپ��ور، مدیرکل 
بنیاد مس��کن انقالب اسالمی اس��تان و معاونین 
و دیگر کارشناس��ان مس��ئول، موانع و مشکالت 
س��امانه های عمران روس��تایی، مسکن روستایی 
و مس��کن شهری بررس��ی و جهت توسعه آن با 
نظری��ات کارشناس��انه مدی��ران تصمیمات الزم 
اتخ��اذ گردید.به گ��زارش خبرنگار م��ا در تبریز،  

در ابتدای این مراس��م مهن��دس باباپور، مدیرکل 
بنیاد مس��کن انقالب اسالمی استان ضمن عرض 
خیرمقدم گزارش مبسوطی از مسائل و مشکالت  
زیرساخت های واحد فناوری و اطالعات استان به 
حض��ار ارائه کرد.در ادامه دکت��ر نعیمی، مدیرکل 
فناوری اطالعات بنیاد مس��کن انقالب اس��المی 
کش��ور عملکرد واح��د فناوری و اطالع��ات بنیاد 
مس��کن انق��الب اس��المی آذربایجان ش��رقی را 
بس��یار س��تودنی اعالم کرد و گفت: طی چندین 
سال گذش��ته انصافا فعالیت های واحد فناوری و 
اطالعات استان آذربایجان شرقی بسیار چشمگیر 
ب��وده و ج��زو واحده��ای برت��ر در بین اس��تانها 

محس��وب می ش��ود که زحمات این عزیزان قابل 
تقدیر اس��ت.وی س��پس از روند فعالیت س��امانه 
ساخت و ساز مسکن روستایی و عمران روستایی 
و مس��کن شهری در استان های کشور خبر داد و 
افزود: این س��امانه ها برای تسهیل در خدمات در 
راس��تای توسعه روستایی و شهری و صرفه جویی 
در وق��ت و ان��رژی برای مراجع��ات طراحی و راه 
اندازی شده است.مدیرکل فناوری اطالعات بنیاد 
مسکن کش��ور در ادامه  این جلسه اظهار داشت: 
همه خدماتی که قابلیت انجام غیر حضوری دارد 
و می توان به ص��ورت الکترونیک آن را در مراکز 
خدمات الکترونیک روس��تاها و ش��هرهای کشور 

آن را ارائ��ه داد در این س��امانه ها طراحی و ارائه 
 شده اس��ت.به گفته دکتر نعیمی عالوه برخدمات 
فوق الذکر، خدم��ات مربوط به امور زمین، صدور 
پروان��ه س��اخت، تغیی��ر کاربری ها و درخواس��ت 
الح��اق ب��ه محدوده ط��رح در این س��امانه پیش 
بین��ی و طراحی ش��ده اس��ت. مدی��رکل فناوری 
اطالعات بنیاد مس��کن کشور در پایان به اهمیت 
این س��امانه ها اشاره و خاطرنشان کرد: وجود این 
سامانه ها تحول چش��مگیری در مراجعات مردم 
در زمینه امور بنیاد مس��کن ایجاد و تسهیل ویژه 
در خدمت رسانی به روستاییان عزیز فراهم آورده 

است.

بررسی موانع و مشکالت سامانه های عمران روستایی، مسکن روستایی و 
مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی در تبریز

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.ir
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تبریز – لیال پاشــائی: شهرک 
های صنعتی استان در سال گذشته 
بیــش از۲۵۸ میلیون مترمکعب گاز 

مصرف کرده اند.
به گزارش خبرنــگار ما در تبریز، 
اســتان  گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
آذربایجان شــرقی با اشاره به تامین 
گاز مصرفــی صنایــع موجــود در 
شــهرک های صنعتی  افــزود: 43 
شــهرک و ناحیه صنعتــی از نعمت  
گاز طبیعــی بهره مند هســتند که 
این شــهرک ها و نواحــی صنعتی 
بالغ بــر ۲۵۸ میلیون مترمکعب گاز 
در سال گذشــته  مصرف کرده اند.
مهندس ولی اله دینی افزود: شهرک 

های صنعتی شماره ۲ تبریز) شهید 
ســلیمی (، شــهرک صنعتی بناب، 
شــهرک صنعتی ۵ تبریز ) سرمایه 
گذاری خارجی ( بیشــترین مصرف 

کننده گاز طبیعی در ســال گذشته 
اینکه متوســط  بــا بیان  بودند.وی 
مصــرف روزانه گاز در شــهرکهای 
صنعتی اســتان بالغ بــر 707 هزار 

مترمکعب در ســاعت  بوده اســت، 
افزود: ۲ شــهرک صنعتــی  گلخانه 
ای عجب شــیر و ملکان در دســت 
اجرا است و عنقریبا به بهره برداری  
خواهد رســید. مهندس دینی تعداد 
صنایع بهره منــد از گاز طبیعی در 
شــهرکهای صنعتی استان را 3۵37 
مشــترک عنوان کرد و افزود: از این 
تعــداد 31۲۸ مشــترک جزو 409 
مشــترک عمــده بــاالی 400 متر 

مکعب در ساعت می باشد .
 وی همچنیــن از افزایش ظرفیت 
گاز ورودی شــهرک صنعتی شهید 
ســلیمی خبر داد و اضافــه کرد: با 
توجه به افزایش مصرف این شرکت 

و افزایش رو به رشــد تعداد صنایع 
این شهرک گاز ورودی این شهرک 
با افزایــش 30000  مترمکعب در 
ســاعت به ۸0 هــزار مترمکعب در 

ساعت رسیده است.
مدیرعامل شــرکت گاز استان در 
خاتمه با اشــاره به اینکه زیرساخت 
های الزم برای اســتقرار واحدهای 
تولیــدی و صنعتی در شــهرکهای 
صنعتی اســتان فراهم شــده است، 
ایــن شــرکت آمادگی دارد  افزود: 
اقتصاد  کردن  نهادینه  راســتای  در 
مقاومتی و حمایت ازتولید و اشتغال، 
انرژی پاک و پایدار صنایع فاقد گاز 

طبیعی استان را تأمین نماید.

اهواز- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل 
شــرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب از بومي 
ســازي پمپهاي فرآینــدي چنــد مرحله اي 

)BB3 ( با حمایت این شرکت خبر داد.
مهندس بیژن عالي پور اظهار داشت: پروژه 
بومي ســازي پمپ هــاي گریــز از مرکز چند 
مرحله اي)BB3 ( در راســتاي منویات مقام 
معظم رهبري در راستاي تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتي و حمایت از ساخت داخل،  به مرحله 
اجرا گذاشته شــد.وي گفت: این پروژه مطابق 
با اســتانداردهاي معتبر جهاني براي نخستین 
بار در کشور و با همکاري مشترک کارشناسان 

منتخب شــرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب 
و شرکت هاي داخلي انجام شد.مهندس عالي 
پور افــزود: تمام مراحل تدویــن دانش فني، 
طراحي، ریخته گري و ســاخت این نوع پمپ 
در داخل کشــور صورت گرفته و نمونه ساخته 
شده تمامي آزمایشات عملکردي را با موفقیت 
طي کرده اســت کــه عملکــرد و راندمان آن 

مطابق با استاندارد  API 610مي باشد.
وي تصریــح کرد: نمونه ســاخته شــده از 
این نوع پمپ از نظر دقت طراحي و ســاخت 
قابــل رقابت با محصوالت شــرکت هاي بزرگ 
از کشور مي باشد.مدیرعامل  پمپ سازي خارج 

شــرکت ملي مناطق نفت خیــز جنوب خاطر 
نشــان کرد: بــا توجه به این که ســاخت این 
پمپ ها نخســتین تجربه طراحي در کشور به 
حســاب مي آید، طراحي، تدوین دانش فني و 
فعالیت هاي فني مهندسي پروژه از پیچیدگي 

هــاي خاصي برخوردار بود کــه تحت نظارت 
دقیق و هوشــمندانه سرپرستان و کارشناسان 
این شــرکت با موفقیت محقق شد.وي اظهار 
داشــت: پمپ هاي گریز از مرکز چند مرحله اي 
)BB3 ( کاربري فراواني در واحدهاي نفت و 
گاز دارند و با بومي سازي آنها ضمن جلوگیري 
از خروج ارز، موجب ایجاد اشتغال و حمایت از 
صنایع داخلي خواهد شد.مهندس عالي پور با 
تقدیر از همه دست اندرکاران این پروژه، اظهار 
امیدواري کرد این موفقیت ها و اقدامات بدیع 
و نوآورانه در راســتاي تولید صیانتي و حمایت 

از صنایع داخلي، استمرار داشته باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:

مصرف روزانه 707 هزار مترمکعب گاز طبیعی در شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی

براي نخستین بار در کشور و با حمایت مناطق نفتخیز جنوب:
پمپ هاي فرآیندي چند مرحله اي)BB3 ( بومي سازي شد 

اخبار

تقدیر مشاور وزیر نیرو و مدیرکل دفتر 
وزارتی و روابط عمومی از مدیر روابط 

عمومی آبفا استان اصفهان
قاســم   – اصفهان 
تابع  : ماشــاا...  اســد 
وزیر  مشــاور  جماعــت 
نیــرو و مدیــرکل دفتر 
وزارتــی و روابط عمومی 
در همایــش سراســری 

مدیران روابــط عمومی صنعت آب و برق کشــور که در اصفهان 
برگزار شــد بــا تقدیم لوحی به ســیداکبر بنی طبــا مدیر روابط 
عمومی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان، گردهمایی سالیانه 
مدیران روابط عمومی صنعت آب و برق را یک رویداد مهم و نقطه 
عطف فعالیتها دانســت و فرصتی برشمرد تا ضمن طرح نظرات و 
دیدگاههای این مدیران، اهداف، سیاســتها و برنامه های سالیانه 
حــوزه اطالع رســانی و روابط عمومی صنعت آب و برق تشــریح 
و تبییــن گردد.برگزاری گردهمایی روابــط عمومی صنعت آب و 
برق در ســال 1396 در اصفهــان نیز از گردهمایــی های موفق 
و تأثیرگذار بــود که باتوجه به نقش ارزنــده مدیر روابط عمومی 
و آموزش همگانی شــرکت آبفا اســتان اصفهان در برگزاری این 
همایــش از تالش، همکاری وی در برگزاری موفق این گردهمایی 
تقدیر و تشکر گردید. بر اساس ارزیابی سایت خبری وزارت نیرو به 
ترتیب حمید ثریایی خبرنگار سازمان آب و برق خوزستان، نرگس 
موسوی مدیریت شــبکه برق ایران، رسول صادقی آب منطقه ای 
استان تهران، رویا مرادی زاده آب و فاضالب استان تهران، سمیرا 
خدری آب و فاضالب اســتان اصفهان، حبیبه رحیمیان پژوهشگاه 
نیرو، تهمینه باقری آب منطقه ای استان خراسان رضوی، علیرضا 
صنعت نگار آب و فاضالب استان خراسان رضوی، مهدی جعفری 
آب و فاضالب اســتان قم و همایــون گل محمدی آب منطقه ای 
اســتان همدان به عنوان 10 خبرنگار برتر وزارت خانه معرفی و از 
آنهــا تقدیر بعمل آمد و در لوح تقدیر عنــوان گردید خبر و خبر 
رســانی مصداق بارز امانت، مســئولیت، تعهد و دلســوزی است . 
صنعت آب و برق و خدمت رسانی این صنعت در اقصی نقاط ایران 
اســالمی و دور افتاده ترین شهرها و روستاها، وام دار افرادی است 
که با تعهد ســازمانی و مســئولیت پذیری تالش کرده اند تا این 
دستاوردها را در پیشگاه مردم و افکار عمومی اطالع رسانی کنند.

رییس کل دادگستری گلستان خبر داد:
بازگشت 6۵۳ هکتار از زمین های 
جنگلی و مرتعی استان به بیت المال

گرگان-خبرنگار فرصت امروز- هادی هاشمیان گفت: حدود 
30 هکتار از این زمین ها جنگلی و 6۲3 هکتار هم مرتعی بود که 
با حکم دادگاه های اســتان خلع ید و به منابع طبیعی بازگردانده 
شــد.وی افزود: ارزش ریالی این زمین ها، میلیاردها تومان است.
رئیس کل دادگستری گلســتان و رئیس شورای حفظ بیت المال 
اســتان تصریح کرد: با توجه به پســروی آب دریا در ســال های 
اخیر برای جلوگیری از تصرف زمین های ســاحلی، هماهنگی ها 
الزم با دســتگاه ای اجرایی مرتبط صورت گرفته اســت.این مقام 
ارشــد قضایی استان در ادامه گفت: با تالش دادستان های سراسر 
اســتان در ســال 9۵ از تغییر کاربری 4۲0 هــزار مترمربع زمین 
های کشاورزی استان جلوگیری شد.هاشــمیان خاطرنشان کرد: 
نکتــه مهم دربــاره زمین های کشــاورزی و باغی این اســت که 
جلوی تغییر کاربــری ها در همان مراحل ابتدایی گرفته شــد و 
اجازه ندادیم ساخت و ســاز در این زمین ها آغاز شود.رییس کل 
دادگستری گلســتان افزود: با قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد 
با متخلفان و همراهی مردم و مســئوالن سال گذشته ۲۸۸ مورد 
فنس و دیوارهایی که به منظور تفکیک زمین های کشــاورزی به 
منظور ویالسازی ساخته شده بود، برداشته شد. به گفته هاشمیان 
امســال هم شورای حفظ بیت المال اســتان، با حساسیت بیشتر 
حوزه کشــاورزی، منابع طبیعی و انفال استان را رصد می کند تا 

عرصه جوالن بر سودجویان تنگ شود.

رییس جهاد کشاورزی اذربایجان غربی خبر داد :
افتتاح و کلنگ زنی ۱۱6پروژه جهاد 

کشاورزی در آذربایجان غربی
خبرنگار  ارومیه- 
 : امــروز  فرصــت 
زاده  کریــم  اســمعیل 
خبــری  نشســت  در 
بــا اصحاب رســانه که 
مناســبت هفتــه  بــه 

جهادکشاورزی برگزارشــد با اشاره به اینکه از116 پروژه،106 
پــروژه آماده  افتتاح  اســت تصریح کرد: از ایــن تعداد پروژه 
97 طرح مرتبط با مدیریــت آب و خاک،4طرح برای معاونت 
بهبــود دامی،4پروژه برای صنایع کشــاورزی و یک طرح برای 
معاونت تولیدات گیاهی اســت.  وی ادامه داد: از مجموع 116 
پروژه 10طرح آماده کلنگ زنی است.  کریم زاده تصریح کرد: 
10پروژه از مجموع 116پروژه شــامل طرح های آبیاری تحت 
فشار و احداث گلخانه به مســاحتی درحدود 11 هزار و 343 
هکتار است.  مدیرکل جهاد کشاورزی آذربایجان غربی  افزود: 
به واسطه این پروژه ها اشتغال برای بیش از ۲04۲ نفر به طور 
مســتقیم و 407۵ نفر غیر مســتقیم فراهم شده است.  کریم 
زاده به میزان ســرمایه گذاری پروژه های جهادکشاورزی سال 
96 اشــاره کرد و گفت: ۲۵4میلیــارد و 900میلیون تومان از 
محل اعتبــار تملک دارایی ملی و اســتانی، وام بانکی و محل 
اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافته است.  وی 
اظهار کرد: به واســطه پروژه های قابل افتتاح جهاد کشاورزی  
4هزار و 69۵ خانوار بهره مند شــده اند.  کریم زاده با اشاره به 
97 پروژه مرتبط با مدیریــت آب و خاک تصریح کرد: در این 
خصــوص اعتباری بالغ بر 101 میلیارد ریال برای  مســاحتی 
بیش از 4۲7هکتار درنظر گرفته شده  و اشتغال برای 390 نفر 

مستقیم و ۸14 نفر غیر مستقیم فراهم شده است.  

اخبار

مدیرعامل شرکت گاز گیالن: 
انس با قران یکی از برکات انقالب است 

زینــب  رشــت- 
جمشــید  قلیپــور- 
مدیرعامــل  ظهیــری 
شــرکت گاز گیالن در 
فرهنگی  شورای  جلسه 
لزوم  بــر  این شــرکت 
برنامــه ریزی دقیق برای اجرای مناســبت ها بویژه مناســبت 
های مذهبی و جشن میالد ائمه معصومین )ع( و اعیاد مذهبی 
تاکید کرد. مهندس ظهیری گفت: باید به گونه ای عمل نمائیم 
که همکاران و همــه مراجعین در روز میالد و یا اعیاد مذهبی، 
متفاوت بودن بودن آن روز را احســاس نمایند لذا الزم است با 
انجام تبلیغات محیطی مناســب و توزیع شیرینی بین همکاران 
ادارات و مراجعین این مناسبت ها را گرامی بداریم. در ادامه وی 
ضمن تقدیر از حضور همکاران و خانواده ها در مراســم محفل 
انس با قرآن گفت: انس با قرآن یکی از برکات ویژه انقالب است 
و شرکت گاز اســتان گیالن توفیق دارد تا همه ساله این سنت 
حسنه را بجا آورد و الزم است در سال های آتی با برنامه ریزی 
بهتر شــرایط را برای حضور بیشتر همکاران و خانواده ها فراهم 
نماییم. گفتنی اســت در این جلسه مناسبت های مختلف ملی، 
مذهبی و بین المللی مورد بررســی قرار گرفت و اجرای برنامه 

های ویژه برای برخی از مناسبت های مهم به تصویب رسید.

برگزاری محفل انس با قرآن ویژه خانواده بزرگ 
بهزیستی مازندران به همراه ضیافت افطار

دهقان:      – ساری 
قرآن  بــا  انس  محفل 
همــراه بــا ضیافــت 
افطاری با حضور دکتر 
جلــودار  فالح  ربیــع 
سید  دکتر  اســتاندار، 
سعید آرام  مدیر کل بهزیستی مازندران،  معاونین  ،  جمعی 
از مدیران اجرایی استان ، خانواده بزرگ بهزیستی و با حضور 
قاری بین المللی استادحسین رستمی در مصلی شهرستان 
ساری برگزار شــد.دکتر ربیع فالح استاندار مازندران ضمن 
قبولــی طاعات و عبادات و تبریک روز والدت امام حســن 
مجتبی )ع( ،با اشاره به اینکه کمترین آسیب های اجتماعی 
در جامعه از طریق تعمق بــه آیات قرآنی صورت می گیرد، 
گفت: ســبک زندگی اسالمی در جامعه قرآنی تقویت شود.
دکتر فالح با اشــاره به  اینکه باید ترویج معنویت و فرامین 
قرآنی را در جامعه به حد شایســته داشــته باشیم، افزود: 
نقش رســانه ها در ترویج و تعمیق ســبک زندگی اسالمی 
باید در جامعه اثرگذار باشــند.وی با اعالم اینکه بهزیســتی 
مازنــدران در ترویج و تعمیق تعالیم قرآنی نقشــی اثرگذار 
داشته است، گفت:  در ماه مبارک رمضان باید خودسازی و 
تهذیب نفس تقویت شــود و مشکالت اجتماعی و فرهنگی 
در این ماه باید از چهره جامعه زدوده شود.استاندار مازندران 
با اشــاره به اینکه فضای معنویت در جامعه هدف بهزیستی  
با اســتفاده از برپایی محفل انس با قرآن تقویت شده است، 
افزود: ســازمان ها و نهادهایی که در جهــت بهبود زندگی 
مردم نظیر جامعه هدف  بهزیستی تالش دارند باید در ارتقا 
سبک زندگی اســالمی اثرگذار باشند.دکتر سید سعید آرام 
مدیر کل بهزیســتی مازندران در این مراسم  ضمن تبریک 
والدت امــام حســن مجتی )ع( گفت: مــاه مبارک رمضان 
فرصت خوبی اســت تا با توجه به فضای معنوی این ماه در 
زمینه بهبود آموزش جامعــه بهره بگیریم.دکتر آرام با بیان 
اینکه رافت و الطاف الهی در ماه مبارک رمضان شامل حال 
بندگان خدا می شود اظهار کرد: تکریم و توجه به محرومان 
و مستمندان از سنت های حسنه است که بهزیستی زمینه 
ساز کاهش آالم و مشــکالت قشر آسیب پذیر جامعه است 
و ما با افتخار تمام ســعی خود را برای حل یا کاهش فشار 

مشکالت مردم به کار می گیریم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان خبر داد:
اجرای ۱9 پروژه آبخیزداری و اصالح 
مرتع در جهت توسعه پایدار گلستان

قزلســفلو  ابوطالب  امروز-  فرصت  خبرنگار  گرگان- 
گفت: 100درصد طــرح های بیولوژیکی ایــن بخش اجرا 
و پــروژه های آبخیزداری، نیز به طــور میانگین 30 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد.وی افزود: این طرح ها شامل ساخت 
یا تکمیل سازه های خاکی بتنی، مالتی و گابیونی، ایجاد بند 
خاکی، مطالعاتی، عملیات بیوژیکی، ذخیره نزوالت و اصالح 
و احیای مراتع، ســازه سرشــاخه گیر، نهال کاری و علوفه 
کاری و تولید نهال مرتعی است.قزلســفلو اضافه کرد: از این 
مجموع ســه پروژه به صورت استانی، سه پروژه در گرگان، 
دو پروژه در هریک از شهرســتان های گالیکش، علی آباد و 
آزادشهر و یک طرح در هر یک از مناطق بندرگز، مینودشت، 
رامیان، کالله، گنبدکاووس، مراوه تپه و کردکوی اجرا شده 
یا در دست اجرا می باشد.وی ادامه داد که کاهش خسارات 
سیل، تغذیه ســفره های زیر زمینی، کاهش حجم رسوبات 
وارده به ســدها، افزایش عمر مفید سدهای موجود و حفظ 
منابــع آب و خاک از اهداف اجرای پــروژه های بیولوژیک، 
ســازه های آبخیزداری و مطالعاتی در ســطح استان است.
قزلســفلو؛ جاری شدن ســیالب را یکی از مشکالت جدی 
گلســتان برشمرد و اظهار داشت: این حادثه تقریبا هر سال 
خســارات زیادی را به استان وارد می کند و به دلیل تغییر 
اقلیم و الگوی بارش ها از دهه هشــتاد با وقوع باران های با 
شــدت باال و در مدت کوتاه تشدید شــده و این روند ادامه 
دارد.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلســتان گفت: از 
طرف دیگر تغذیه نشدن مناسب سفره های آب زیرزمینی از 
این سیل ها و همچنین به هم خوردن مرفولوژی رودخانه ها 
و برداشت بیش از ظرفیت آبخوان ها، افت سفره ها را باعث 
شــده که در چنین شرایطی فرسایش باالی خاک و تشدید 
حجم رسوبات وارده به سدهای استان اجتناب ناپذیر است.
درگلستان با وسعت افزون بر ۲0 هزار کیلومتر مربع، عالوه 
بر6۵0 هزار هکتار زمین کشــاورزی، ظرفیت هایی همچون 
30 هزار هکتار باغ، 4۵۲ هزار و 1۸۵ هکتار عرصه جنگلی، 
۸6۲ هزار و ۸۲۵ هکتار مرتع، 1۲0 کیلومتر ساحل، بیش از 
سه میلیون واحد دامی و حدود 900 واحد مرغداری وجود 
دارد.از ســوی دیگر این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی 
از مناطــق در معرض حوادث طبیعی همچون ســیل بوده 
که برای کاهش این آســیب ها مدیریت حوضه های آبخیز 
از اولویت های توســعه گلســتان محســوب می شود.طبق 
سرشماری نقوس و مسکن ســال 9۵ گلستان یک میلیون 
و ۸6۸ هزار نفر جمعیت دارد که ۵3.۲7 درصد آن شــهری 
هستند و تامین معاش بیشتر ســاکنان این خطه از طریق 

پرداختن به کشاورزی و دامپروری است.

ارومیه- خبرنــگار فرصت امروز - اکبر 
حســن بگلو در نشست خبری با اصحاب رسانه 
با اشــاره به اینکه از لحــاظ کمیت برق باالی 
99.9 درصد خانوارها به برق دسترســی دارند 
گفت: 1۲ هزار خانوار استان بدلیل محدودیت 

ها دسترسی نداشته و برق ندارند. 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق 
آذربایجان غربی با بیان اینکه تا پایان شهریور 
تمام روســتاهای بــاالی 10 خانــوار برق دار 
خواهند شــد افزود: تعداد روستای برق دار در 
پایان سال گذشته به ۲هزار و ۸۲۸ روستا رسید 
. وی تصریح کرد: پیک بار مصرفی استان 940 
مگاوات بوده که نســبت به سال قبل افزایش 
داشته اســت و تعداد ۲۸۸ فیدر این بار پیکی 

را مدیریت می کند. حســن بگلو با بیان اینکه 
تلفات برق به 1.۲ تا 1.۵ درصد رســیده است 
اظهار کرد:هدف کشوری رســیدن به  تلفات 
اسمی 11.6 درصد با وجود برق های غیرمجاز 
است ولی تالش داریم این رقم را به کمتر از 10 
درصد برسانیم. وی تصریح کرد: 197 مشترک 
صنعتی و9700 مشــترک کشاورزی با شرکت 
برای مصرف بهینه همکاری داشــتند که 13۸ 
مشــترک صنعتی و 7۸00مشترک کشاورزی 
شامل پاداش و تخفیف شــدند. حسن بگلو با 
اشاره  به اینکه طول خطوط 400 ولت استان 
1۲000 کیلومتــر و طول خطــوط ۲0 ولت 
1۵000 کیلومتر است افزود: تعداد چراغ های 
روشنایی معابر ســطح استان 337هزار و3۸9 

شعله چراغ اســت. وی با بیان اینکه امسال و 
سال گذشته هیچ خاموشی بابت مصرف زیاد و 
خارج از فشار شبکه نداشته ایم افزود: رشد بار 
مصرف در زمان پیک روز 11.۵ درصد و 13.۵ 
در پیک شــب بوده است که برای توان شبکه 
خطرناک است. حســن بگلو گفت: با توجه به 
افزایش دمــا انتظار مصرف باالی برق را داریم 
ولی امیدواریم با رعایت شــهروندان مشــکل 
کمبود برق و خاموشــی برق نداشــته باشیم. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان 
غربی گفت: از تست 440 هزار کنتور 1۵ هزار 
کنتور معیوب شناســایی و تعویض شدند. وی 
تاکید کرد: یکی از برنامه های ما مناطق ضعف 
ولتاژ حاد داشــتند را برطرف کنیم که تا پایان 

تابســتان همه آن ها را برطرف خواهیم کرد. 
حســن بگلو با بیان اینکه متوسط عمر شبکه 
برق اســتان 30 سال اســت  تصریح کرد: هر 
چند عمر برخی از ترانس های برق ۵0 ســال 
اســت ولی مشــکلی در خصوص برق رسانی 
نداریم و در طول ســال ۲ بار تمام شبکه مورد 
بازدید و ساالنه 3درصد شبکه برق آذربایجان 

غربی بازسازی می شود. 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی :
تعداد مشترکان برق آذربایجان غربی به بیش از یک میلیون مشترک رسید

اســالمی  شــورای  رئیس  فالح:   - تبریز 
شهر تبریز با اشــاره به اینکه بر اساس قانون، 
شوراهای شــهر در امر اجرا دخالت نمی کنند 
بر ضرورت تداوم خدمت رسانی به شهروندان 
بدون توجه به تغییرات روی داده در شــوراها 

تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر شهرام 
دبیری در جلســه این هفته شورای شهر تبریز 

که شــامگاه یکشــنبه در محــل صحن علنی 
شورای شــهر تبریز برگزار شــد، با اعالم این 
مطلب گفت: از کلیه کارکنان شهرداری انتظار 
می رود بــا قدرت به کار خــود ادامه دهند و 
بدون توجه به مســائل شــورا مشغول خدمت 

رسانی به شهروندان و توسعه شهر باشند.
رئیس شورای شــهر تبریز با محکوم کردن 
حمله تروریســتی افراد وابســته به داعش که 

باعث شــهادت تعــدادی از هموطنان گردید، 
گفت: امنیت کشور ما در سطح منطقه  و دنیا 
نمونه اســت و قطعا با تالش نیروهای امنیتی، 
همچون گذشــته امنیــت در کشــور برقرار 
خواهد بود و انشاهلل  شاهد چنین رویدادهایی 

نخواهیم بود.
الزم به ذکر اســت در جلســه شورای شهر 
تبریز، اعضای این شــورا بر اســاس دســتور 

جلسه در خصوص تمدید مصوبه شورای شهر 
در خصوص اخذ عــوارض آب و فاضالب برای 
توسعه شــبکه فاضالب تبریز به بحث و تبادل 
نظر پرداختند که با ترک سه عضو حاضر از حد 

نصاب رسمی خارج شد.

بندرعباس- خبرنــگار فرصت امروز- 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
هرمــزگان گفــت: در صورت کاهش ســاعت 
کاری دستگاههای دولتی پیک مصرف استان  

حداکثر ۵0 مگاوات کاهش می یابد.
محمــد ذاکری افزود: اوج مصرف برق اســتان 
از ابتــدای تیر تا پایان مرداد و از ســاعت 14 تا 
16 اتفاق می افتد در این فاصله یک ســاعت آن 
همزمان با ساعت کاری دستگاههای دولتی است 
کــه در مجموع حدود ۵0 ســاعت را طی دو ماه 
شــامل می شود. وی با اشاره به اینکه 16 درصد 

پیک بار اســتان مربوط به تعرفه های عمولی و 
دولتی است، گفت: درصورت کاهش یک ساعت 
فعالیت دستگاههای دولتی پیک بار به میزان 3۵ 

تا ۵0 مگاوات کاهش مــی یابد.مهندس ذاکری 
اضافه کرد،پیک بار اســتان در ســال گذشــته 
یکهزارو 97۵ مگاوات بود که پیش بینی می شود 
با رشــد مصرف در تابستان امســال به دوهزارو 
۲00 مگاوات افزایش یابد.البته انتظار می رود با 
مدیریت مصرف برق و کاهش مصارف غیرضرور 
از ســوی مشــترکین این میزان از دوهزارو 64 
مگاوات عبــور نکند.وی بیان داشــت:با افزایش 
میــزان دما و رطوبت عالوه بــر افزایش مصرف، 
راندمان تولید نیروگاههای استان هم کاهش می 
یابد که توزیع انرژی را با چالش مواجه می کند.

رئیس شورای اسالمی شهر تبریز:

شوراهای شهر در کار اجرایی دخالتی ندارند 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان:

کاهش ساعت کاری دستگاههای دولتی مصرف برق را 50 مگاوات کاهش می دهد

ساری – دهقان : مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ســاری گفت : انبار 
نفت ساری یکی از پنج انبار بزرگ کشور است 
که به چهار نیروگاه برق شمال کشور با ناوگان 

جاده ای ، نفتکوره ارسال می کند.

به گزارش خبرنگار فرصت امروز ، حسینعلی 
طالبی مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه ساری انبار نفت ساری را پشتیبان 
نیروگاههای شمال کشور دانست و بیان کرد : 
با توجه به حجم باالی عملیات انبار نفت ساری 
، در زمانهای لزوم انبار نفت ســاری پشتیبان 
نیروگاههــای  نکا ، انزلی ، علی آباد و نوشــهر 
است .وی افزود : به دلیل حجم باالی عملیاتی 

و برخــورداری از ناوگان بزرگ حمل و نقل در 
بین مناطق شمالی ، این انبار در زمانهای الزم 
با تقاضای نیروگاههــای نکا ، علی آباد ، انزلی 
و نوشهر ســوخت مورد نیاز آنها را تامین می 
کند .طالبی تاکید کرد : منطقه ساری با حجم 
باالی انتقــال فرآورده به نیروگاهها از هر گونه 
اختاللی در توزیع برق پایدار در سطح مناطق 
شمالی کشور جلوگیری نموده است.حسینعلی 

طالبی با بر شــمردن تاسیساتهای مهم استان 
مازندران به خصوص انبار نفت ســاری ، بیان 
کرد : به غیر از نیروگاههای شــمالی به دیگر 
استانها نیز انواع فرآورده را ارسال می کند که 
در سال 9۵ حدود ۵0۸ میلیون لیتر به مناطق 
چالوس ، گرگان ، مشــهد ، بجنورد ، ســبزوار 
، شــاهرود ، اردبیل ، گلســتان  ، میاندوآب و 

ارومیه ارسال شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :

انبار نفت ساری پشتیبان نیروگاههای شمال کشور

تبریز – اســد فالح: با حضور دکتر نعیمی، 
مدیرکل فناوری اطالعات بنیاد مســکن انقالب 
اسالمی کشــور و مهندس باباپور، مدیرکل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی استان و معاونین و دیگر 
کارشناسان مســئول، موانع و مشکالت سامانه 
های عمران روستایی، مسکن روستایی و مسکن 
شهری بررســی و جهت توســعه آن با نظریات 
کارشناسانه مدیران تصمیمات الزم اتخاذ گردید.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،  در ابتدای این 

مراســم مهندس باباپور، مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی اســتان ضمن عرض خیرمقدم 
گــزارش مبســوطی از مســائل و مشــکالت  
زیرساخت های واحد فناوری و اطالعات استان 
به حضــار ارائه کــرد.در ادامه دکتــر نعیمی، 
مدیرکل فناوری اطالعات بنیاد مســکن انقالب 
اسالمی کشور عملکرد واحد فناوری و اطالعات 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی را 
بسیار ســتودنی اعالم کرد و گفت: طی چندین 
سال گذشــته انصافا فعالیت های واحد فناوری 
و اطالعات اســتان آذربایجان شــرقی بســیار 
چشــمگیر بوده و جزء واحدهــای برتر در بین 

استانها محسوب می شود که زحمات این عزیزان 
قابل تقدیر اســت.وی ســپس از روند فعالیت 
ســامانه ساخت و ساز مسکن روستایی و عمران 
روستایی و مسکن شهری در استان های کشور 
خبر داد و افزود: این سامانه ها برای تسهیل در 
خدمات در راستای توسعه روستایی و شهری و 
صرفــه جویی در وقت و انــرژی برای مراجعات 
طراحی و راه اندازی شده است.مدیرکل فناوری 
اطالعات بنیاد مسکن کشور در ادامه  این جلسه 
اظهار داشت: همه خدماتی که قابلیت انجام غیر 
حضــوری دارد و می توان به صورت الکترونیک 
آن را در مراکز خدمات الکترونیک روســتاها و 

شهرهای کشور آن را ارائه داد در این سامانه ها 
طراحی و ارائه شــده است.به گفته دکتر نعیمی 
عالوه برخدمات فــوق الذکر، خدمات مربوط به 
امور زمین، صدور پروانه ســاخت، تغییر کاربری 
ها و درخواســت الحاق به محدوده طرح در این 
سامانه پیش بینی و طراحی شده است. مدیرکل 
فناوری اطالعات بنیاد مســکن کشور در پایان 
به اهمیت این ســامانه ها اشــاره و خاطرنشان 
کرد: وجود این سامانه ها تحول چشمگیری در 
مراجعات مردم در زمینه امور بنیاد مسکن ایجاد 
و تســهیل ویژه در خدمت رسانی به روستاییان 

عزیز فراهم آورده است.

بررسی موانع و مشکالت سامانه های عمران روستایی، مسکن روستایی و 
مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی در تبریز
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تبریز – لیال پاشــائی: شهرک 
های صنعتی استان در سال گذشته 
بیــش از۲۵۸ میلیون مترمکعب گاز 

مصرف کرده اند.
به گزارش خبرنــگار ما در تبریز، 
اســتان  گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
آذربایجان شــرقی با اشاره به تامین 
گاز مصرفــی صنایــع موجــود در 
شــهرک های صنعتی  افــزود: 43 
شــهرک و ناحیه صنعتــی از نعمت  
گاز طبیعــی بهره مند هســتند که 
این شــهرک ها و نواحــی صنعتی 
بالغ بــر ۲۵۸ میلیون مترمکعب گاز 
در سال گذشــته  مصرف کرده اند.
مهندس ولی اله دینی افزود: شهرک 

های صنعتی شماره ۲ تبریز) شهید 
ســلیمی (، شــهرک صنعتی بناب، 
شــهرک صنعتی ۵ تبریز ) سرمایه 
گذاری خارجی ( بیشــترین مصرف 

کننده گاز طبیعی در ســال گذشته 
اینکه متوســط  بــا بیان  بودند.وی 
مصــرف روزانه گاز در شــهرکهای 
صنعتی اســتان بالغ بــر 707 هزار 

مترمکعب در ســاعت  بوده اســت، 
افزود: ۲ شــهرک صنعتــی  گلخانه 
ای عجب شــیر و ملکان در دســت 
اجرا است و عنقریبا به بهره برداری  
خواهد رســید. مهندس دینی تعداد 
صنایع بهره منــد از گاز طبیعی در 
شــهرکهای صنعتی استان را 3۵37 
مشــترک عنوان کرد و افزود: از این 
تعــداد 31۲۸ مشــترک جزو 409 
مشــترک عمــده بــاالی 400 متر 

مکعب در ساعت می باشد .
 وی همچنیــن از افزایش ظرفیت 
گاز ورودی شــهرک صنعتی شهید 
ســلیمی خبر داد و اضافــه کرد: با 
توجه به افزایش مصرف این شرکت 

و افزایش رو به رشــد تعداد صنایع 
این شهرک گاز ورودی این شهرک 
با افزایــش 30000  مترمکعب در 
ســاعت به ۸0 هــزار مترمکعب در 

ساعت رسیده است.
مدیرعامل شــرکت گاز استان در 
خاتمه با اشــاره به اینکه زیرساخت 
های الزم برای اســتقرار واحدهای 
تولیــدی و صنعتی در شــهرکهای 
صنعتی اســتان فراهم شــده است، 
ایــن شــرکت آمادگی دارد  افزود: 
اقتصاد  کردن  نهادینه  راســتای  در 
مقاومتی و حمایت ازتولید و اشتغال، 
انرژی پاک و پایدار صنایع فاقد گاز 

طبیعی استان را تأمین نماید.

اهواز- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل 
شــرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب از بومي 
ســازي پمپهاي فرآینــدي چنــد مرحله اي 

)BB3 ( با حمایت این شرکت خبر داد.
مهندس بیژن عالي پور اظهار داشت: پروژه 
بومي ســازي پمپ هــاي گریــز از مرکز چند 
مرحله اي)BB3 ( در راســتاي منویات مقام 
معظم رهبري در راستاي تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتي و حمایت از ساخت داخل،  به مرحله 
اجرا گذاشته شــد.وي گفت: این پروژه مطابق 
با اســتانداردهاي معتبر جهاني براي نخستین 
بار در کشور و با همکاري مشترک کارشناسان 

منتخب شــرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب 
و شرکت هاي داخلي انجام شد.مهندس عالي 
پور افــزود: تمام مراحل تدویــن دانش فني، 
طراحي، ریخته گري و ســاخت این نوع پمپ 
در داخل کشــور صورت گرفته و نمونه ساخته 
شده تمامي آزمایشات عملکردي را با موفقیت 
طي کرده اســت کــه عملکــرد و راندمان آن 

مطابق با استاندارد  API 610مي باشد.
وي تصریــح کرد: نمونه ســاخته شــده از 
این نوع پمپ از نظر دقت طراحي و ســاخت 
قابــل رقابت با محصوالت شــرکت هاي بزرگ 
از کشور مي باشد.مدیرعامل  پمپ سازي خارج 

شــرکت ملي مناطق نفت خیــز جنوب خاطر 
نشــان کرد: بــا توجه به این که ســاخت این 
پمپ ها نخســتین تجربه طراحي در کشور به 
حســاب مي آید، طراحي، تدوین دانش فني و 
فعالیت هاي فني مهندسي پروژه از پیچیدگي 

هــاي خاصي برخوردار بود کــه تحت نظارت 
دقیق و هوشــمندانه سرپرستان و کارشناسان 
این شــرکت با موفقیت محقق شد.وي اظهار 
داشــت: پمپ هاي گریز از مرکز چند مرحله اي 
)BB3 ( کاربري فراواني در واحدهاي نفت و 
گاز دارند و با بومي سازي آنها ضمن جلوگیري 
از خروج ارز، موجب ایجاد اشتغال و حمایت از 
صنایع داخلي خواهد شد.مهندس عالي پور با 
تقدیر از همه دست اندرکاران این پروژه، اظهار 
امیدواري کرد این موفقیت ها و اقدامات بدیع 
و نوآورانه در راســتاي تولید صیانتي و حمایت 

از صنایع داخلي، استمرار داشته باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:

مصرف روزانه 707 هزار مترمکعب گاز طبیعی در شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی

براي نخستین بار در کشور و با حمایت مناطق نفتخیز جنوب:
پمپ هاي فرآیندي چند مرحله اي)BB3 ( بومي سازي شد 

اخبار

تقدیر مشاور وزیر نیرو و مدیرکل دفتر 
وزارتی و روابط عمومی از مدیر روابط 

عمومی آبفا استان اصفهان
قاســم   – اصفهان 
تابع  : ماشــاا...  اســد 
وزیر  مشــاور  جماعــت 
نیــرو و مدیــرکل دفتر 
وزارتــی و روابط عمومی 
در همایــش سراســری 

مدیران روابــط عمومی صنعت آب و برق کشــور که در اصفهان 
برگزار شــد بــا تقدیم لوحی به ســیداکبر بنی طبــا مدیر روابط 
عمومی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان، گردهمایی سالیانه 
مدیران روابط عمومی صنعت آب و برق را یک رویداد مهم و نقطه 
عطف فعالیتها دانســت و فرصتی برشمرد تا ضمن طرح نظرات و 
دیدگاههای این مدیران، اهداف، سیاســتها و برنامه های سالیانه 
حــوزه اطالع رســانی و روابط عمومی صنعت آب و برق تشــریح 
و تبییــن گردد.برگزاری گردهمایی روابــط عمومی صنعت آب و 
برق در ســال 1396 در اصفهــان نیز از گردهمایــی های موفق 
و تأثیرگذار بــود که باتوجه به نقش ارزنــده مدیر روابط عمومی 
و آموزش همگانی شــرکت آبفا اســتان اصفهان در برگزاری این 
همایــش از تالش، همکاری وی در برگزاری موفق این گردهمایی 
تقدیر و تشکر گردید. بر اساس ارزیابی سایت خبری وزارت نیرو به 
ترتیب حمید ثریایی خبرنگار سازمان آب و برق خوزستان، نرگس 
موسوی مدیریت شــبکه برق ایران، رسول صادقی آب منطقه ای 
استان تهران، رویا مرادی زاده آب و فاضالب استان تهران، سمیرا 
خدری آب و فاضالب اســتان اصفهان، حبیبه رحیمیان پژوهشگاه 
نیرو، تهمینه باقری آب منطقه ای استان خراسان رضوی، علیرضا 
صنعت نگار آب و فاضالب استان خراسان رضوی، مهدی جعفری 
آب و فاضالب اســتان قم و همایــون گل محمدی آب منطقه ای 
اســتان همدان به عنوان 10 خبرنگار برتر وزارت خانه معرفی و از 
آنهــا تقدیر بعمل آمد و در لوح تقدیر عنــوان گردید خبر و خبر 
رســانی مصداق بارز امانت، مســئولیت، تعهد و دلســوزی است . 
صنعت آب و برق و خدمت رسانی این صنعت در اقصی نقاط ایران 
اســالمی و دور افتاده ترین شهرها و روستاها، وام دار افرادی است 
که با تعهد ســازمانی و مســئولیت پذیری تالش کرده اند تا این 
دستاوردها را در پیشگاه مردم و افکار عمومی اطالع رسانی کنند.

رییس کل دادگستری گلستان خبر داد:
بازگشت 6۵۳ هکتار از زمین های 
جنگلی و مرتعی استان به بیت المال

گرگان-خبرنگار فرصت امروز- هادی هاشمیان گفت: حدود 
30 هکتار از این زمین ها جنگلی و 6۲3 هکتار هم مرتعی بود که 
با حکم دادگاه های اســتان خلع ید و به منابع طبیعی بازگردانده 
شــد.وی افزود: ارزش ریالی این زمین ها، میلیاردها تومان است.
رئیس کل دادگستری گلســتان و رئیس شورای حفظ بیت المال 
اســتان تصریح کرد: با توجه به پســروی آب دریا در ســال های 
اخیر برای جلوگیری از تصرف زمین های ســاحلی، هماهنگی ها 
الزم با دســتگاه ای اجرایی مرتبط صورت گرفته اســت.این مقام 
ارشــد قضایی استان در ادامه گفت: با تالش دادستان های سراسر 
اســتان در ســال 9۵ از تغییر کاربری 4۲0 هــزار مترمربع زمین 
های کشاورزی استان جلوگیری شد.هاشــمیان خاطرنشان کرد: 
نکتــه مهم دربــاره زمین های کشــاورزی و باغی این اســت که 
جلوی تغییر کاربــری ها در همان مراحل ابتدایی گرفته شــد و 
اجازه ندادیم ساخت و ســاز در این زمین ها آغاز شود.رییس کل 
دادگستری گلســتان افزود: با قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد 
با متخلفان و همراهی مردم و مســئوالن سال گذشته ۲۸۸ مورد 
فنس و دیوارهایی که به منظور تفکیک زمین های کشــاورزی به 
منظور ویالسازی ساخته شده بود، برداشته شد. به گفته هاشمیان 
امســال هم شورای حفظ بیت المال اســتان، با حساسیت بیشتر 
حوزه کشــاورزی، منابع طبیعی و انفال استان را رصد می کند تا 

عرصه جوالن بر سودجویان تنگ شود.

رییس جهاد کشاورزی اذربایجان غربی خبر داد :
افتتاح و کلنگ زنی ۱۱6پروژه جهاد 

کشاورزی در آذربایجان غربی
خبرنگار  ارومیه- 
 : امــروز  فرصــت 
زاده  کریــم  اســمعیل 
خبــری  نشســت  در 
بــا اصحاب رســانه که 
مناســبت هفتــه  بــه 

جهادکشاورزی برگزارشــد با اشاره به اینکه از116 پروژه،106 
پــروژه آماده  افتتاح  اســت تصریح کرد: از ایــن تعداد پروژه 
97 طرح مرتبط با مدیریــت آب و خاک،4طرح برای معاونت 
بهبــود دامی،4پروژه برای صنایع کشــاورزی و یک طرح برای 
معاونت تولیدات گیاهی اســت.  وی ادامه داد: از مجموع 116 
پروژه 10طرح آماده کلنگ زنی است.  کریم زاده تصریح کرد: 
10پروژه از مجموع 116پروژه شــامل طرح های آبیاری تحت 
فشار و احداث گلخانه به مســاحتی درحدود 11 هزار و 343 
هکتار است.  مدیرکل جهاد کشاورزی آذربایجان غربی  افزود: 
به واسطه این پروژه ها اشتغال برای بیش از ۲04۲ نفر به طور 
مســتقیم و 407۵ نفر غیر مســتقیم فراهم شده است.  کریم 
زاده به میزان ســرمایه گذاری پروژه های جهادکشاورزی سال 
96 اشــاره کرد و گفت: ۲۵4میلیــارد و 900میلیون تومان از 
محل اعتبــار تملک دارایی ملی و اســتانی، وام بانکی و محل 
اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافته است.  وی 
اظهار کرد: به واســطه پروژه های قابل افتتاح جهاد کشاورزی  
4هزار و 69۵ خانوار بهره مند شــده اند.  کریم زاده با اشاره به 
97 پروژه مرتبط با مدیریــت آب و خاک تصریح کرد: در این 
خصــوص اعتباری بالغ بر 101 میلیارد ریال برای  مســاحتی 
بیش از 4۲7هکتار درنظر گرفته شده  و اشتغال برای 390 نفر 

مستقیم و ۸14 نفر غیر مستقیم فراهم شده است.  

اخبار

مدیرعامل شرکت گاز گیالن: 
انس با قران یکی از برکات انقالب است 

زینــب  رشــت- 
جمشــید  قلیپــور- 
مدیرعامــل  ظهیــری 
شــرکت گاز گیالن در 
فرهنگی  شورای  جلسه 
لزوم  بــر  این شــرکت 
برنامــه ریزی دقیق برای اجرای مناســبت ها بویژه مناســبت 
های مذهبی و جشن میالد ائمه معصومین )ع( و اعیاد مذهبی 
تاکید کرد. مهندس ظهیری گفت: باید به گونه ای عمل نمائیم 
که همکاران و همــه مراجعین در روز میالد و یا اعیاد مذهبی، 
متفاوت بودن بودن آن روز را احســاس نمایند لذا الزم است با 
انجام تبلیغات محیطی مناســب و توزیع شیرینی بین همکاران 
ادارات و مراجعین این مناسبت ها را گرامی بداریم. در ادامه وی 
ضمن تقدیر از حضور همکاران و خانواده ها در مراســم محفل 
انس با قرآن گفت: انس با قرآن یکی از برکات ویژه انقالب است 
و شرکت گاز اســتان گیالن توفیق دارد تا همه ساله این سنت 
حسنه را بجا آورد و الزم است در سال های آتی با برنامه ریزی 
بهتر شــرایط را برای حضور بیشتر همکاران و خانواده ها فراهم 
نماییم. گفتنی اســت در این جلسه مناسبت های مختلف ملی، 
مذهبی و بین المللی مورد بررســی قرار گرفت و اجرای برنامه 

های ویژه برای برخی از مناسبت های مهم به تصویب رسید.

برگزاری محفل انس با قرآن ویژه خانواده بزرگ 
بهزیستی مازندران به همراه ضیافت افطار

دهقان:      – ساری 
قرآن  بــا  انس  محفل 
همــراه بــا ضیافــت 
افطاری با حضور دکتر 
جلــودار  فالح  ربیــع 
سید  دکتر  اســتاندار، 
سعید آرام  مدیر کل بهزیستی مازندران،  معاونین  ،  جمعی 
از مدیران اجرایی استان ، خانواده بزرگ بهزیستی و با حضور 
قاری بین المللی استادحسین رستمی در مصلی شهرستان 
ساری برگزار شــد.دکتر ربیع فالح استاندار مازندران ضمن 
قبولــی طاعات و عبادات و تبریک روز والدت امام حســن 
مجتبی )ع( ،با اشاره به اینکه کمترین آسیب های اجتماعی 
در جامعه از طریق تعمق بــه آیات قرآنی صورت می گیرد، 
گفت: ســبک زندگی اسالمی در جامعه قرآنی تقویت شود.
دکتر فالح با اشــاره به  اینکه باید ترویج معنویت و فرامین 
قرآنی را در جامعه به حد شایســته داشــته باشیم، افزود: 
نقش رســانه ها در ترویج و تعمیق ســبک زندگی اسالمی 
باید در جامعه اثرگذار باشــند.وی با اعالم اینکه بهزیســتی 
مازنــدران در ترویج و تعمیق تعالیم قرآنی نقشــی اثرگذار 
داشته است، گفت:  در ماه مبارک رمضان باید خودسازی و 
تهذیب نفس تقویت شــود و مشکالت اجتماعی و فرهنگی 
در این ماه باید از چهره جامعه زدوده شود.استاندار مازندران 
با اشــاره به اینکه فضای معنویت در جامعه هدف بهزیستی  
با اســتفاده از برپایی محفل انس با قرآن تقویت شده است، 
افزود: ســازمان ها و نهادهایی که در جهــت بهبود زندگی 
مردم نظیر جامعه هدف  بهزیستی تالش دارند باید در ارتقا 
سبک زندگی اســالمی اثرگذار باشند.دکتر سید سعید آرام 
مدیر کل بهزیســتی مازندران در این مراسم  ضمن تبریک 
والدت امــام حســن مجتی )ع( گفت: مــاه مبارک رمضان 
فرصت خوبی اســت تا با توجه به فضای معنوی این ماه در 
زمینه بهبود آموزش جامعــه بهره بگیریم.دکتر آرام با بیان 
اینکه رافت و الطاف الهی در ماه مبارک رمضان شامل حال 
بندگان خدا می شود اظهار کرد: تکریم و توجه به محرومان 
و مستمندان از سنت های حسنه است که بهزیستی زمینه 
ساز کاهش آالم و مشــکالت قشر آسیب پذیر جامعه است 
و ما با افتخار تمام ســعی خود را برای حل یا کاهش فشار 

مشکالت مردم به کار می گیریم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان خبر داد:
اجرای ۱9 پروژه آبخیزداری و اصالح 
مرتع در جهت توسعه پایدار گلستان

قزلســفلو  ابوطالب  امروز-  فرصت  خبرنگار  گرگان- 
گفت: 100درصد طــرح های بیولوژیکی ایــن بخش اجرا 
و پــروژه های آبخیزداری، نیز به طــور میانگین 30 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد.وی افزود: این طرح ها شامل ساخت 
یا تکمیل سازه های خاکی بتنی، مالتی و گابیونی، ایجاد بند 
خاکی، مطالعاتی، عملیات بیوژیکی، ذخیره نزوالت و اصالح 
و احیای مراتع، ســازه سرشــاخه گیر، نهال کاری و علوفه 
کاری و تولید نهال مرتعی است.قزلســفلو اضافه کرد: از این 
مجموع ســه پروژه به صورت استانی، سه پروژه در گرگان، 
دو پروژه در هریک از شهرســتان های گالیکش، علی آباد و 
آزادشهر و یک طرح در هر یک از مناطق بندرگز، مینودشت، 
رامیان، کالله، گنبدکاووس، مراوه تپه و کردکوی اجرا شده 
یا در دست اجرا می باشد.وی ادامه داد که کاهش خسارات 
سیل، تغذیه ســفره های زیر زمینی، کاهش حجم رسوبات 
وارده به ســدها، افزایش عمر مفید سدهای موجود و حفظ 
منابــع آب و خاک از اهداف اجرای پــروژه های بیولوژیک، 
ســازه های آبخیزداری و مطالعاتی در ســطح استان است.
قزلســفلو؛ جاری شدن ســیالب را یکی از مشکالت جدی 
گلســتان برشمرد و اظهار داشت: این حادثه تقریبا هر سال 
خســارات زیادی را به استان وارد می کند و به دلیل تغییر 
اقلیم و الگوی بارش ها از دهه هشــتاد با وقوع باران های با 
شــدت باال و در مدت کوتاه تشدید شــده و این روند ادامه 
دارد.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلســتان گفت: از 
طرف دیگر تغذیه نشدن مناسب سفره های آب زیرزمینی از 
این سیل ها و همچنین به هم خوردن مرفولوژی رودخانه ها 
و برداشت بیش از ظرفیت آبخوان ها، افت سفره ها را باعث 
شــده که در چنین شرایطی فرسایش باالی خاک و تشدید 
حجم رسوبات وارده به سدهای استان اجتناب ناپذیر است.
درگلستان با وسعت افزون بر ۲0 هزار کیلومتر مربع، عالوه 
بر6۵0 هزار هکتار زمین کشــاورزی، ظرفیت هایی همچون 
30 هزار هکتار باغ، 4۵۲ هزار و 1۸۵ هکتار عرصه جنگلی، 
۸6۲ هزار و ۸۲۵ هکتار مرتع، 1۲0 کیلومتر ساحل، بیش از 
سه میلیون واحد دامی و حدود 900 واحد مرغداری وجود 
دارد.از ســوی دیگر این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی 
از مناطــق در معرض حوادث طبیعی همچون ســیل بوده 
که برای کاهش این آســیب ها مدیریت حوضه های آبخیز 
از اولویت های توســعه گلســتان محســوب می شود.طبق 
سرشماری نقوس و مسکن ســال 9۵ گلستان یک میلیون 
و ۸6۸ هزار نفر جمعیت دارد که ۵3.۲7 درصد آن شــهری 
هستند و تامین معاش بیشتر ســاکنان این خطه از طریق 

پرداختن به کشاورزی و دامپروری است.

ارومیه- خبرنــگار فرصت امروز - اکبر 
حســن بگلو در نشست خبری با اصحاب رسانه 
با اشــاره به اینکه از لحــاظ کمیت برق باالی 
99.9 درصد خانوارها به برق دسترســی دارند 
گفت: 1۲ هزار خانوار استان بدلیل محدودیت 

ها دسترسی نداشته و برق ندارند. 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق 
آذربایجان غربی با بیان اینکه تا پایان شهریور 
تمام روســتاهای بــاالی 10 خانــوار برق دار 
خواهند شــد افزود: تعداد روستای برق دار در 
پایان سال گذشته به ۲هزار و ۸۲۸ روستا رسید 
. وی تصریح کرد: پیک بار مصرفی استان 940 
مگاوات بوده که نســبت به سال قبل افزایش 
داشته اســت و تعداد ۲۸۸ فیدر این بار پیکی 

را مدیریت می کند. حســن بگلو با بیان اینکه 
تلفات برق به 1.۲ تا 1.۵ درصد رســیده است 
اظهار کرد:هدف کشوری رســیدن به  تلفات 
اسمی 11.6 درصد با وجود برق های غیرمجاز 
است ولی تالش داریم این رقم را به کمتر از 10 
درصد برسانیم. وی تصریح کرد: 197 مشترک 
صنعتی و9700 مشــترک کشاورزی با شرکت 
برای مصرف بهینه همکاری داشــتند که 13۸ 
مشــترک صنعتی و 7۸00مشترک کشاورزی 
شامل پاداش و تخفیف شــدند. حسن بگلو با 
اشاره  به اینکه طول خطوط 400 ولت استان 
1۲000 کیلومتــر و طول خطــوط ۲0 ولت 
1۵000 کیلومتر است افزود: تعداد چراغ های 
روشنایی معابر ســطح استان 337هزار و3۸9 

شعله چراغ اســت. وی با بیان اینکه امسال و 
سال گذشته هیچ خاموشی بابت مصرف زیاد و 
خارج از فشار شبکه نداشته ایم افزود: رشد بار 
مصرف در زمان پیک روز 11.۵ درصد و 13.۵ 
در پیک شــب بوده است که برای توان شبکه 
خطرناک است. حســن بگلو گفت: با توجه به 
افزایش دمــا انتظار مصرف باالی برق را داریم 
ولی امیدواریم با رعایت شــهروندان مشــکل 
کمبود برق و خاموشــی برق نداشــته باشیم. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان 
غربی گفت: از تست 440 هزار کنتور 1۵ هزار 
کنتور معیوب شناســایی و تعویض شدند. وی 
تاکید کرد: یکی از برنامه های ما مناطق ضعف 
ولتاژ حاد داشــتند را برطرف کنیم که تا پایان 

تابســتان همه آن ها را برطرف خواهیم کرد. 
حســن بگلو با بیان اینکه متوسط عمر شبکه 
برق اســتان 30 سال اســت  تصریح کرد: هر 
چند عمر برخی از ترانس های برق ۵0 ســال 
اســت ولی مشــکلی در خصوص برق رسانی 
نداریم و در طول ســال ۲ بار تمام شبکه مورد 
بازدید و ساالنه 3درصد شبکه برق آذربایجان 

غربی بازسازی می شود. 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی :
تعداد مشترکان برق آذربایجان غربی به بیش از یک میلیون مشترک رسید

اســالمی  شــورای  رئیس  فالح:   - تبریز 
شهر تبریز با اشــاره به اینکه بر اساس قانون، 
شوراهای شــهر در امر اجرا دخالت نمی کنند 
بر ضرورت تداوم خدمت رسانی به شهروندان 
بدون توجه به تغییرات روی داده در شــوراها 

تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر شهرام 
دبیری در جلســه این هفته شورای شهر تبریز 

که شــامگاه یکشــنبه در محــل صحن علنی 
شورای شــهر تبریز برگزار شــد، با اعالم این 
مطلب گفت: از کلیه کارکنان شهرداری انتظار 
می رود بــا قدرت به کار خــود ادامه دهند و 
بدون توجه به مســائل شــورا مشغول خدمت 

رسانی به شهروندان و توسعه شهر باشند.
رئیس شورای شــهر تبریز با محکوم کردن 
حمله تروریســتی افراد وابســته به داعش که 

باعث شــهادت تعــدادی از هموطنان گردید، 
گفت: امنیت کشور ما در سطح منطقه  و دنیا 
نمونه اســت و قطعا با تالش نیروهای امنیتی، 
همچون گذشــته امنیــت در کشــور برقرار 
خواهد بود و انشاهلل  شاهد چنین رویدادهایی 

نخواهیم بود.
الزم به ذکر اســت در جلســه شورای شهر 
تبریز، اعضای این شــورا بر اســاس دســتور 

جلسه در خصوص تمدید مصوبه شورای شهر 
در خصوص اخذ عــوارض آب و فاضالب برای 
توسعه شــبکه فاضالب تبریز به بحث و تبادل 
نظر پرداختند که با ترک سه عضو حاضر از حد 

نصاب رسمی خارج شد.

بندرعباس- خبرنــگار فرصت امروز- 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
هرمــزگان گفــت: در صورت کاهش ســاعت 
کاری دستگاههای دولتی پیک مصرف استان  

حداکثر ۵0 مگاوات کاهش می یابد.
محمــد ذاکری افزود: اوج مصرف برق اســتان 
از ابتــدای تیر تا پایان مرداد و از ســاعت 14 تا 
16 اتفاق می افتد در این فاصله یک ســاعت آن 
همزمان با ساعت کاری دستگاههای دولتی است 
کــه در مجموع حدود ۵0 ســاعت را طی دو ماه 
شــامل می شود. وی با اشاره به اینکه 16 درصد 

پیک بار اســتان مربوط به تعرفه های عمولی و 
دولتی است، گفت: درصورت کاهش یک ساعت 
فعالیت دستگاههای دولتی پیک بار به میزان 3۵ 

تا ۵0 مگاوات کاهش مــی یابد.مهندس ذاکری 
اضافه کرد،پیک بار اســتان در ســال گذشــته 
یکهزارو 97۵ مگاوات بود که پیش بینی می شود 
با رشــد مصرف در تابستان امســال به دوهزارو 
۲00 مگاوات افزایش یابد.البته انتظار می رود با 
مدیریت مصرف برق و کاهش مصارف غیرضرور 
از ســوی مشــترکین این میزان از دوهزارو 64 
مگاوات عبــور نکند.وی بیان داشــت:با افزایش 
میــزان دما و رطوبت عالوه بــر افزایش مصرف، 
راندمان تولید نیروگاههای استان هم کاهش می 
یابد که توزیع انرژی را با چالش مواجه می کند.

رئیس شورای اسالمی شهر تبریز:

شوراهای شهر در کار اجرایی دخالتی ندارند 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان:

کاهش ساعت کاری دستگاههای دولتی مصرف برق را 50 مگاوات کاهش می دهد

ساری – دهقان : مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ســاری گفت : انبار 
نفت ساری یکی از پنج انبار بزرگ کشور است 
که به چهار نیروگاه برق شمال کشور با ناوگان 

جاده ای ، نفتکوره ارسال می کند.

به گزارش خبرنگار فرصت امروز ، حسینعلی 
طالبی مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه ساری انبار نفت ساری را پشتیبان 
نیروگاههای شمال کشور دانست و بیان کرد : 
با توجه به حجم باالی عملیات انبار نفت ساری 
، در زمانهای لزوم انبار نفت ســاری پشتیبان 
نیروگاههــای  نکا ، انزلی ، علی آباد و نوشــهر 
است .وی افزود : به دلیل حجم باالی عملیاتی 

و برخــورداری از ناوگان بزرگ حمل و نقل در 
بین مناطق شمالی ، این انبار در زمانهای الزم 
با تقاضای نیروگاههــای نکا ، علی آباد ، انزلی 
و نوشهر ســوخت مورد نیاز آنها را تامین می 
کند .طالبی تاکید کرد : منطقه ساری با حجم 
باالی انتقــال فرآورده به نیروگاهها از هر گونه 
اختاللی در توزیع برق پایدار در سطح مناطق 
شمالی کشور جلوگیری نموده است.حسینعلی 

طالبی با بر شــمردن تاسیساتهای مهم استان 
مازندران به خصوص انبار نفت ســاری ، بیان 
کرد : به غیر از نیروگاههای شــمالی به دیگر 
استانها نیز انواع فرآورده را ارسال می کند که 
در سال 9۵ حدود ۵0۸ میلیون لیتر به مناطق 
چالوس ، گرگان ، مشــهد ، بجنورد ، ســبزوار 
، شــاهرود ، اردبیل ، گلســتان  ، میاندوآب و 

ارومیه ارسال شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :

انبار نفت ساری پشتیبان نیروگاههای شمال کشور

تبریز – اســد فالح: با حضور دکتر نعیمی، 
مدیرکل فناوری اطالعات بنیاد مســکن انقالب 
اسالمی کشــور و مهندس باباپور، مدیرکل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی استان و معاونین و دیگر 
کارشناسان مســئول، موانع و مشکالت سامانه 
های عمران روستایی، مسکن روستایی و مسکن 
شهری بررســی و جهت توســعه آن با نظریات 
کارشناسانه مدیران تصمیمات الزم اتخاذ گردید.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،  در ابتدای این 

مراســم مهندس باباپور، مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی اســتان ضمن عرض خیرمقدم 
گــزارش مبســوطی از مســائل و مشــکالت  
زیرساخت های واحد فناوری و اطالعات استان 
به حضــار ارائه کــرد.در ادامه دکتــر نعیمی، 
مدیرکل فناوری اطالعات بنیاد مســکن انقالب 
اسالمی کشور عملکرد واحد فناوری و اطالعات 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی را 
بسیار ســتودنی اعالم کرد و گفت: طی چندین 
سال گذشــته انصافا فعالیت های واحد فناوری 
و اطالعات اســتان آذربایجان شــرقی بســیار 
چشــمگیر بوده و جزء واحدهــای برتر در بین 

استانها محسوب می شود که زحمات این عزیزان 
قابل تقدیر اســت.وی ســپس از روند فعالیت 
ســامانه ساخت و ساز مسکن روستایی و عمران 
روستایی و مسکن شهری در استان های کشور 
خبر داد و افزود: این سامانه ها برای تسهیل در 
خدمات در راستای توسعه روستایی و شهری و 
صرفــه جویی در وقت و انــرژی برای مراجعات 
طراحی و راه اندازی شده است.مدیرکل فناوری 
اطالعات بنیاد مسکن کشور در ادامه  این جلسه 
اظهار داشت: همه خدماتی که قابلیت انجام غیر 
حضــوری دارد و می توان به صورت الکترونیک 
آن را در مراکز خدمات الکترونیک روســتاها و 

شهرهای کشور آن را ارائه داد در این سامانه ها 
طراحی و ارائه شــده است.به گفته دکتر نعیمی 
عالوه برخدمات فــوق الذکر، خدمات مربوط به 
امور زمین، صدور پروانه ســاخت، تغییر کاربری 
ها و درخواســت الحاق به محدوده طرح در این 
سامانه پیش بینی و طراحی شده است. مدیرکل 
فناوری اطالعات بنیاد مســکن کشور در پایان 
به اهمیت این ســامانه ها اشــاره و خاطرنشان 
کرد: وجود این سامانه ها تحول چشمگیری در 
مراجعات مردم در زمینه امور بنیاد مسکن ایجاد 
و تســهیل ویژه در خدمت رسانی به روستاییان 

عزیز فراهم آورده است.

بررسی موانع و مشکالت سامانه های عمران روستایی، مسکن روستایی و 
مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی در تبریز
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تبریز – لیال پاشــائی: شهرک 
های صنعتی استان در سال گذشته 
بیــش از۲۵۸ میلیون مترمکعب گاز 

مصرف کرده اند.
به گزارش خبرنــگار ما در تبریز، 
اســتان  گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
آذربایجان شــرقی با اشاره به تامین 
گاز مصرفــی صنایــع موجــود در 
شــهرک های صنعتی  افــزود: 43 
شــهرک و ناحیه صنعتــی از نعمت  
گاز طبیعــی بهره مند هســتند که 
این شــهرک ها و نواحــی صنعتی 
بالغ بــر ۲۵۸ میلیون مترمکعب گاز 
در سال گذشــته  مصرف کرده اند.
مهندس ولی اله دینی افزود: شهرک 

های صنعتی شماره ۲ تبریز) شهید 
ســلیمی (، شــهرک صنعتی بناب، 
شــهرک صنعتی ۵ تبریز ) سرمایه 
گذاری خارجی ( بیشــترین مصرف 

کننده گاز طبیعی در ســال گذشته 
اینکه متوســط  بــا بیان  بودند.وی 
مصــرف روزانه گاز در شــهرکهای 
صنعتی اســتان بالغ بــر 707 هزار 

مترمکعب در ســاعت  بوده اســت، 
افزود: ۲ شــهرک صنعتــی  گلخانه 
ای عجب شــیر و ملکان در دســت 
اجرا است و عنقریبا به بهره برداری  
خواهد رســید. مهندس دینی تعداد 
صنایع بهره منــد از گاز طبیعی در 
شــهرکهای صنعتی استان را 3۵37 
مشــترک عنوان کرد و افزود: از این 
تعــداد 31۲۸ مشــترک جزو 409 
مشــترک عمــده بــاالی 400 متر 

مکعب در ساعت می باشد .
 وی همچنیــن از افزایش ظرفیت 
گاز ورودی شــهرک صنعتی شهید 
ســلیمی خبر داد و اضافــه کرد: با 
توجه به افزایش مصرف این شرکت 

و افزایش رو به رشــد تعداد صنایع 
این شهرک گاز ورودی این شهرک 
با افزایــش 30000  مترمکعب در 
ســاعت به ۸0 هــزار مترمکعب در 

ساعت رسیده است.
مدیرعامل شــرکت گاز استان در 
خاتمه با اشــاره به اینکه زیرساخت 
های الزم برای اســتقرار واحدهای 
تولیــدی و صنعتی در شــهرکهای 
صنعتی اســتان فراهم شــده است، 
ایــن شــرکت آمادگی دارد  افزود: 
اقتصاد  کردن  نهادینه  راســتای  در 
مقاومتی و حمایت ازتولید و اشتغال، 
انرژی پاک و پایدار صنایع فاقد گاز 

طبیعی استان را تأمین نماید.

اهواز- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل 
شــرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب از بومي 
ســازي پمپهاي فرآینــدي چنــد مرحله اي 

)BB3 ( با حمایت این شرکت خبر داد.
مهندس بیژن عالي پور اظهار داشت: پروژه 
بومي ســازي پمپ هــاي گریــز از مرکز چند 
مرحله اي)BB3 ( در راســتاي منویات مقام 
معظم رهبري در راستاي تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتي و حمایت از ساخت داخل،  به مرحله 
اجرا گذاشته شــد.وي گفت: این پروژه مطابق 
با اســتانداردهاي معتبر جهاني براي نخستین 
بار در کشور و با همکاري مشترک کارشناسان 

منتخب شــرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب 
و شرکت هاي داخلي انجام شد.مهندس عالي 
پور افــزود: تمام مراحل تدویــن دانش فني، 
طراحي، ریخته گري و ســاخت این نوع پمپ 
در داخل کشــور صورت گرفته و نمونه ساخته 
شده تمامي آزمایشات عملکردي را با موفقیت 
طي کرده اســت کــه عملکــرد و راندمان آن 

مطابق با استاندارد  API 610مي باشد.
وي تصریــح کرد: نمونه ســاخته شــده از 
این نوع پمپ از نظر دقت طراحي و ســاخت 
قابــل رقابت با محصوالت شــرکت هاي بزرگ 
از کشور مي باشد.مدیرعامل  پمپ سازي خارج 

شــرکت ملي مناطق نفت خیــز جنوب خاطر 
نشــان کرد: بــا توجه به این که ســاخت این 
پمپ ها نخســتین تجربه طراحي در کشور به 
حســاب مي آید، طراحي، تدوین دانش فني و 
فعالیت هاي فني مهندسي پروژه از پیچیدگي 

هــاي خاصي برخوردار بود کــه تحت نظارت 
دقیق و هوشــمندانه سرپرستان و کارشناسان 
این شــرکت با موفقیت محقق شد.وي اظهار 
داشــت: پمپ هاي گریز از مرکز چند مرحله اي 
)BB3 ( کاربري فراواني در واحدهاي نفت و 
گاز دارند و با بومي سازي آنها ضمن جلوگیري 
از خروج ارز، موجب ایجاد اشتغال و حمایت از 
صنایع داخلي خواهد شد.مهندس عالي پور با 
تقدیر از همه دست اندرکاران این پروژه، اظهار 
امیدواري کرد این موفقیت ها و اقدامات بدیع 
و نوآورانه در راســتاي تولید صیانتي و حمایت 

از صنایع داخلي، استمرار داشته باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:

مصرف روزانه 707 هزار مترمکعب گاز طبیعی در شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی

براي نخستین بار در کشور و با حمایت مناطق نفتخیز جنوب:
پمپ هاي فرآیندي چند مرحله اي)BB3 ( بومي سازي شد 

اخبار

تقدیر مشاور وزیر نیرو و مدیرکل دفتر 
وزارتی و روابط عمومی از مدیر روابط 

عمومی آبفا استان اصفهان
قاســم   – اصفهان 
تابع  : ماشــاا...  اســد 
وزیر  مشــاور  جماعــت 
نیــرو و مدیــرکل دفتر 
وزارتــی و روابط عمومی 
در همایــش سراســری 

مدیران روابــط عمومی صنعت آب و برق کشــور که در اصفهان 
برگزار شــد بــا تقدیم لوحی به ســیداکبر بنی طبــا مدیر روابط 
عمومی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان، گردهمایی سالیانه 
مدیران روابط عمومی صنعت آب و برق را یک رویداد مهم و نقطه 
عطف فعالیتها دانســت و فرصتی برشمرد تا ضمن طرح نظرات و 
دیدگاههای این مدیران، اهداف، سیاســتها و برنامه های سالیانه 
حــوزه اطالع رســانی و روابط عمومی صنعت آب و برق تشــریح 
و تبییــن گردد.برگزاری گردهمایی روابــط عمومی صنعت آب و 
برق در ســال 1396 در اصفهــان نیز از گردهمایــی های موفق 
و تأثیرگذار بــود که باتوجه به نقش ارزنــده مدیر روابط عمومی 
و آموزش همگانی شــرکت آبفا اســتان اصفهان در برگزاری این 
همایــش از تالش، همکاری وی در برگزاری موفق این گردهمایی 
تقدیر و تشکر گردید. بر اساس ارزیابی سایت خبری وزارت نیرو به 
ترتیب حمید ثریایی خبرنگار سازمان آب و برق خوزستان، نرگس 
موسوی مدیریت شــبکه برق ایران، رسول صادقی آب منطقه ای 
استان تهران، رویا مرادی زاده آب و فاضالب استان تهران، سمیرا 
خدری آب و فاضالب اســتان اصفهان، حبیبه رحیمیان پژوهشگاه 
نیرو، تهمینه باقری آب منطقه ای استان خراسان رضوی، علیرضا 
صنعت نگار آب و فاضالب استان خراسان رضوی، مهدی جعفری 
آب و فاضالب اســتان قم و همایــون گل محمدی آب منطقه ای 
اســتان همدان به عنوان 10 خبرنگار برتر وزارت خانه معرفی و از 
آنهــا تقدیر بعمل آمد و در لوح تقدیر عنــوان گردید خبر و خبر 
رســانی مصداق بارز امانت، مســئولیت، تعهد و دلســوزی است . 
صنعت آب و برق و خدمت رسانی این صنعت در اقصی نقاط ایران 
اســالمی و دور افتاده ترین شهرها و روستاها، وام دار افرادی است 
که با تعهد ســازمانی و مســئولیت پذیری تالش کرده اند تا این 
دستاوردها را در پیشگاه مردم و افکار عمومی اطالع رسانی کنند.

رییس کل دادگستری گلستان خبر داد:
بازگشت 6۵۳ هکتار از زمین های 
جنگلی و مرتعی استان به بیت المال

گرگان-خبرنگار فرصت امروز- هادی هاشمیان گفت: حدود 
30 هکتار از این زمین ها جنگلی و 6۲3 هکتار هم مرتعی بود که 
با حکم دادگاه های اســتان خلع ید و به منابع طبیعی بازگردانده 
شــد.وی افزود: ارزش ریالی این زمین ها، میلیاردها تومان است.
رئیس کل دادگستری گلســتان و رئیس شورای حفظ بیت المال 
اســتان تصریح کرد: با توجه به پســروی آب دریا در ســال های 
اخیر برای جلوگیری از تصرف زمین های ســاحلی، هماهنگی ها 
الزم با دســتگاه ای اجرایی مرتبط صورت گرفته اســت.این مقام 
ارشــد قضایی استان در ادامه گفت: با تالش دادستان های سراسر 
اســتان در ســال 9۵ از تغییر کاربری 4۲0 هــزار مترمربع زمین 
های کشاورزی استان جلوگیری شد.هاشــمیان خاطرنشان کرد: 
نکتــه مهم دربــاره زمین های کشــاورزی و باغی این اســت که 
جلوی تغییر کاربــری ها در همان مراحل ابتدایی گرفته شــد و 
اجازه ندادیم ساخت و ســاز در این زمین ها آغاز شود.رییس کل 
دادگستری گلســتان افزود: با قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد 
با متخلفان و همراهی مردم و مســئوالن سال گذشته ۲۸۸ مورد 
فنس و دیوارهایی که به منظور تفکیک زمین های کشــاورزی به 
منظور ویالسازی ساخته شده بود، برداشته شد. به گفته هاشمیان 
امســال هم شورای حفظ بیت المال اســتان، با حساسیت بیشتر 
حوزه کشــاورزی، منابع طبیعی و انفال استان را رصد می کند تا 

عرصه جوالن بر سودجویان تنگ شود.

رییس جهاد کشاورزی اذربایجان غربی خبر داد :
افتتاح و کلنگ زنی ۱۱6پروژه جهاد 

کشاورزی در آذربایجان غربی
خبرنگار  ارومیه- 
 : امــروز  فرصــت 
زاده  کریــم  اســمعیل 
خبــری  نشســت  در 
بــا اصحاب رســانه که 
مناســبت هفتــه  بــه 

جهادکشاورزی برگزارشــد با اشاره به اینکه از116 پروژه،106 
پــروژه آماده  افتتاح  اســت تصریح کرد: از ایــن تعداد پروژه 
97 طرح مرتبط با مدیریــت آب و خاک،4طرح برای معاونت 
بهبــود دامی،4پروژه برای صنایع کشــاورزی و یک طرح برای 
معاونت تولیدات گیاهی اســت.  وی ادامه داد: از مجموع 116 
پروژه 10طرح آماده کلنگ زنی است.  کریم زاده تصریح کرد: 
10پروژه از مجموع 116پروژه شــامل طرح های آبیاری تحت 
فشار و احداث گلخانه به مســاحتی درحدود 11 هزار و 343 
هکتار است.  مدیرکل جهاد کشاورزی آذربایجان غربی  افزود: 
به واسطه این پروژه ها اشتغال برای بیش از ۲04۲ نفر به طور 
مســتقیم و 407۵ نفر غیر مســتقیم فراهم شده است.  کریم 
زاده به میزان ســرمایه گذاری پروژه های جهادکشاورزی سال 
96 اشــاره کرد و گفت: ۲۵4میلیــارد و 900میلیون تومان از 
محل اعتبــار تملک دارایی ملی و اســتانی، وام بانکی و محل 
اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافته است.  وی 
اظهار کرد: به واســطه پروژه های قابل افتتاح جهاد کشاورزی  
4هزار و 69۵ خانوار بهره مند شــده اند.  کریم زاده با اشاره به 
97 پروژه مرتبط با مدیریــت آب و خاک تصریح کرد: در این 
خصــوص اعتباری بالغ بر 101 میلیارد ریال برای  مســاحتی 
بیش از 4۲7هکتار درنظر گرفته شده  و اشتغال برای 390 نفر 

مستقیم و ۸14 نفر غیر مستقیم فراهم شده است.  

اخبار

مدیرعامل شرکت گاز گیالن: 
انس با قران یکی از برکات انقالب است 

زینــب  رشــت- 
جمشــید  قلیپــور- 
مدیرعامــل  ظهیــری 
شــرکت گاز گیالن در 
فرهنگی  شورای  جلسه 
لزوم  بــر  این شــرکت 
برنامــه ریزی دقیق برای اجرای مناســبت ها بویژه مناســبت 
های مذهبی و جشن میالد ائمه معصومین )ع( و اعیاد مذهبی 
تاکید کرد. مهندس ظهیری گفت: باید به گونه ای عمل نمائیم 
که همکاران و همــه مراجعین در روز میالد و یا اعیاد مذهبی، 
متفاوت بودن بودن آن روز را احســاس نمایند لذا الزم است با 
انجام تبلیغات محیطی مناســب و توزیع شیرینی بین همکاران 
ادارات و مراجعین این مناسبت ها را گرامی بداریم. در ادامه وی 
ضمن تقدیر از حضور همکاران و خانواده ها در مراســم محفل 
انس با قرآن گفت: انس با قرآن یکی از برکات ویژه انقالب است 
و شرکت گاز اســتان گیالن توفیق دارد تا همه ساله این سنت 
حسنه را بجا آورد و الزم است در سال های آتی با برنامه ریزی 
بهتر شــرایط را برای حضور بیشتر همکاران و خانواده ها فراهم 
نماییم. گفتنی اســت در این جلسه مناسبت های مختلف ملی، 
مذهبی و بین المللی مورد بررســی قرار گرفت و اجرای برنامه 

های ویژه برای برخی از مناسبت های مهم به تصویب رسید.

برگزاری محفل انس با قرآن ویژه خانواده بزرگ 
بهزیستی مازندران به همراه ضیافت افطار

دهقان:      – ساری 
قرآن  بــا  انس  محفل 
همــراه بــا ضیافــت 
افطاری با حضور دکتر 
جلــودار  فالح  ربیــع 
سید  دکتر  اســتاندار، 
سعید آرام  مدیر کل بهزیستی مازندران،  معاونین  ،  جمعی 
از مدیران اجرایی استان ، خانواده بزرگ بهزیستی و با حضور 
قاری بین المللی استادحسین رستمی در مصلی شهرستان 
ساری برگزار شــد.دکتر ربیع فالح استاندار مازندران ضمن 
قبولــی طاعات و عبادات و تبریک روز والدت امام حســن 
مجتبی )ع( ،با اشاره به اینکه کمترین آسیب های اجتماعی 
در جامعه از طریق تعمق بــه آیات قرآنی صورت می گیرد، 
گفت: ســبک زندگی اسالمی در جامعه قرآنی تقویت شود.
دکتر فالح با اشــاره به  اینکه باید ترویج معنویت و فرامین 
قرآنی را در جامعه به حد شایســته داشــته باشیم، افزود: 
نقش رســانه ها در ترویج و تعمیق ســبک زندگی اسالمی 
باید در جامعه اثرگذار باشــند.وی با اعالم اینکه بهزیســتی 
مازنــدران در ترویج و تعمیق تعالیم قرآنی نقشــی اثرگذار 
داشته است، گفت:  در ماه مبارک رمضان باید خودسازی و 
تهذیب نفس تقویت شــود و مشکالت اجتماعی و فرهنگی 
در این ماه باید از چهره جامعه زدوده شود.استاندار مازندران 
با اشــاره به اینکه فضای معنویت در جامعه هدف بهزیستی  
با اســتفاده از برپایی محفل انس با قرآن تقویت شده است، 
افزود: ســازمان ها و نهادهایی که در جهــت بهبود زندگی 
مردم نظیر جامعه هدف  بهزیستی تالش دارند باید در ارتقا 
سبک زندگی اســالمی اثرگذار باشند.دکتر سید سعید آرام 
مدیر کل بهزیســتی مازندران در این مراسم  ضمن تبریک 
والدت امــام حســن مجتی )ع( گفت: مــاه مبارک رمضان 
فرصت خوبی اســت تا با توجه به فضای معنوی این ماه در 
زمینه بهبود آموزش جامعــه بهره بگیریم.دکتر آرام با بیان 
اینکه رافت و الطاف الهی در ماه مبارک رمضان شامل حال 
بندگان خدا می شود اظهار کرد: تکریم و توجه به محرومان 
و مستمندان از سنت های حسنه است که بهزیستی زمینه 
ساز کاهش آالم و مشــکالت قشر آسیب پذیر جامعه است 
و ما با افتخار تمام ســعی خود را برای حل یا کاهش فشار 

مشکالت مردم به کار می گیریم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان خبر داد:
اجرای ۱9 پروژه آبخیزداری و اصالح 
مرتع در جهت توسعه پایدار گلستان

قزلســفلو  ابوطالب  امروز-  فرصت  خبرنگار  گرگان- 
گفت: 100درصد طــرح های بیولوژیکی ایــن بخش اجرا 
و پــروژه های آبخیزداری، نیز به طــور میانگین 30 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد.وی افزود: این طرح ها شامل ساخت 
یا تکمیل سازه های خاکی بتنی، مالتی و گابیونی، ایجاد بند 
خاکی، مطالعاتی، عملیات بیوژیکی، ذخیره نزوالت و اصالح 
و احیای مراتع، ســازه سرشــاخه گیر، نهال کاری و علوفه 
کاری و تولید نهال مرتعی است.قزلســفلو اضافه کرد: از این 
مجموع ســه پروژه به صورت استانی، سه پروژه در گرگان، 
دو پروژه در هریک از شهرســتان های گالیکش، علی آباد و 
آزادشهر و یک طرح در هر یک از مناطق بندرگز، مینودشت، 
رامیان، کالله، گنبدکاووس، مراوه تپه و کردکوی اجرا شده 
یا در دست اجرا می باشد.وی ادامه داد که کاهش خسارات 
سیل، تغذیه ســفره های زیر زمینی، کاهش حجم رسوبات 
وارده به ســدها، افزایش عمر مفید سدهای موجود و حفظ 
منابــع آب و خاک از اهداف اجرای پــروژه های بیولوژیک، 
ســازه های آبخیزداری و مطالعاتی در ســطح استان است.
قزلســفلو؛ جاری شدن ســیالب را یکی از مشکالت جدی 
گلســتان برشمرد و اظهار داشت: این حادثه تقریبا هر سال 
خســارات زیادی را به استان وارد می کند و به دلیل تغییر 
اقلیم و الگوی بارش ها از دهه هشــتاد با وقوع باران های با 
شــدت باال و در مدت کوتاه تشدید شــده و این روند ادامه 
دارد.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلســتان گفت: از 
طرف دیگر تغذیه نشدن مناسب سفره های آب زیرزمینی از 
این سیل ها و همچنین به هم خوردن مرفولوژی رودخانه ها 
و برداشت بیش از ظرفیت آبخوان ها، افت سفره ها را باعث 
شــده که در چنین شرایطی فرسایش باالی خاک و تشدید 
حجم رسوبات وارده به سدهای استان اجتناب ناپذیر است.
درگلستان با وسعت افزون بر ۲0 هزار کیلومتر مربع، عالوه 
بر6۵0 هزار هکتار زمین کشــاورزی، ظرفیت هایی همچون 
30 هزار هکتار باغ، 4۵۲ هزار و 1۸۵ هکتار عرصه جنگلی، 
۸6۲ هزار و ۸۲۵ هکتار مرتع، 1۲0 کیلومتر ساحل، بیش از 
سه میلیون واحد دامی و حدود 900 واحد مرغداری وجود 
دارد.از ســوی دیگر این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی 
از مناطــق در معرض حوادث طبیعی همچون ســیل بوده 
که برای کاهش این آســیب ها مدیریت حوضه های آبخیز 
از اولویت های توســعه گلســتان محســوب می شود.طبق 
سرشماری نقوس و مسکن ســال 9۵ گلستان یک میلیون 
و ۸6۸ هزار نفر جمعیت دارد که ۵3.۲7 درصد آن شــهری 
هستند و تامین معاش بیشتر ســاکنان این خطه از طریق 

پرداختن به کشاورزی و دامپروری است.

ارومیه- خبرنــگار فرصت امروز - اکبر 
حســن بگلو در نشست خبری با اصحاب رسانه 
با اشــاره به اینکه از لحــاظ کمیت برق باالی 
99.9 درصد خانوارها به برق دسترســی دارند 
گفت: 1۲ هزار خانوار استان بدلیل محدودیت 

ها دسترسی نداشته و برق ندارند. 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق 
آذربایجان غربی با بیان اینکه تا پایان شهریور 
تمام روســتاهای بــاالی 10 خانــوار برق دار 
خواهند شــد افزود: تعداد روستای برق دار در 
پایان سال گذشته به ۲هزار و ۸۲۸ روستا رسید 
. وی تصریح کرد: پیک بار مصرفی استان 940 
مگاوات بوده که نســبت به سال قبل افزایش 
داشته اســت و تعداد ۲۸۸ فیدر این بار پیکی 

را مدیریت می کند. حســن بگلو با بیان اینکه 
تلفات برق به 1.۲ تا 1.۵ درصد رســیده است 
اظهار کرد:هدف کشوری رســیدن به  تلفات 
اسمی 11.6 درصد با وجود برق های غیرمجاز 
است ولی تالش داریم این رقم را به کمتر از 10 
درصد برسانیم. وی تصریح کرد: 197 مشترک 
صنعتی و9700 مشــترک کشاورزی با شرکت 
برای مصرف بهینه همکاری داشــتند که 13۸ 
مشــترک صنعتی و 7۸00مشترک کشاورزی 
شامل پاداش و تخفیف شــدند. حسن بگلو با 
اشاره  به اینکه طول خطوط 400 ولت استان 
1۲000 کیلومتــر و طول خطــوط ۲0 ولت 
1۵000 کیلومتر است افزود: تعداد چراغ های 
روشنایی معابر ســطح استان 337هزار و3۸9 

شعله چراغ اســت. وی با بیان اینکه امسال و 
سال گذشته هیچ خاموشی بابت مصرف زیاد و 
خارج از فشار شبکه نداشته ایم افزود: رشد بار 
مصرف در زمان پیک روز 11.۵ درصد و 13.۵ 
در پیک شــب بوده است که برای توان شبکه 
خطرناک است. حســن بگلو گفت: با توجه به 
افزایش دمــا انتظار مصرف باالی برق را داریم 
ولی امیدواریم با رعایت شــهروندان مشــکل 
کمبود برق و خاموشــی برق نداشــته باشیم. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان 
غربی گفت: از تست 440 هزار کنتور 1۵ هزار 
کنتور معیوب شناســایی و تعویض شدند. وی 
تاکید کرد: یکی از برنامه های ما مناطق ضعف 
ولتاژ حاد داشــتند را برطرف کنیم که تا پایان 

تابســتان همه آن ها را برطرف خواهیم کرد. 
حســن بگلو با بیان اینکه متوسط عمر شبکه 
برق اســتان 30 سال اســت  تصریح کرد: هر 
چند عمر برخی از ترانس های برق ۵0 ســال 
اســت ولی مشــکلی در خصوص برق رسانی 
نداریم و در طول ســال ۲ بار تمام شبکه مورد 
بازدید و ساالنه 3درصد شبکه برق آذربایجان 

غربی بازسازی می شود. 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی :
تعداد مشترکان برق آذربایجان غربی به بیش از یک میلیون مشترک رسید

اســالمی  شــورای  رئیس  فالح:   - تبریز 
شهر تبریز با اشــاره به اینکه بر اساس قانون، 
شوراهای شــهر در امر اجرا دخالت نمی کنند 
بر ضرورت تداوم خدمت رسانی به شهروندان 
بدون توجه به تغییرات روی داده در شــوراها 

تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر شهرام 
دبیری در جلســه این هفته شورای شهر تبریز 

که شــامگاه یکشــنبه در محــل صحن علنی 
شورای شــهر تبریز برگزار شــد، با اعالم این 
مطلب گفت: از کلیه کارکنان شهرداری انتظار 
می رود بــا قدرت به کار خــود ادامه دهند و 
بدون توجه به مســائل شــورا مشغول خدمت 

رسانی به شهروندان و توسعه شهر باشند.
رئیس شورای شــهر تبریز با محکوم کردن 
حمله تروریســتی افراد وابســته به داعش که 

باعث شــهادت تعــدادی از هموطنان گردید، 
گفت: امنیت کشور ما در سطح منطقه  و دنیا 
نمونه اســت و قطعا با تالش نیروهای امنیتی، 
همچون گذشــته امنیــت در کشــور برقرار 
خواهد بود و انشاهلل  شاهد چنین رویدادهایی 

نخواهیم بود.
الزم به ذکر اســت در جلســه شورای شهر 
تبریز، اعضای این شــورا بر اســاس دســتور 

جلسه در خصوص تمدید مصوبه شورای شهر 
در خصوص اخذ عــوارض آب و فاضالب برای 
توسعه شــبکه فاضالب تبریز به بحث و تبادل 
نظر پرداختند که با ترک سه عضو حاضر از حد 

نصاب رسمی خارج شد.

بندرعباس- خبرنــگار فرصت امروز- 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
هرمــزگان گفــت: در صورت کاهش ســاعت 
کاری دستگاههای دولتی پیک مصرف استان  

حداکثر ۵0 مگاوات کاهش می یابد.
محمــد ذاکری افزود: اوج مصرف برق اســتان 
از ابتــدای تیر تا پایان مرداد و از ســاعت 14 تا 
16 اتفاق می افتد در این فاصله یک ســاعت آن 
همزمان با ساعت کاری دستگاههای دولتی است 
کــه در مجموع حدود ۵0 ســاعت را طی دو ماه 
شــامل می شود. وی با اشاره به اینکه 16 درصد 

پیک بار اســتان مربوط به تعرفه های عمولی و 
دولتی است، گفت: درصورت کاهش یک ساعت 
فعالیت دستگاههای دولتی پیک بار به میزان 3۵ 

تا ۵0 مگاوات کاهش مــی یابد.مهندس ذاکری 
اضافه کرد،پیک بار اســتان در ســال گذشــته 
یکهزارو 97۵ مگاوات بود که پیش بینی می شود 
با رشــد مصرف در تابستان امســال به دوهزارو 
۲00 مگاوات افزایش یابد.البته انتظار می رود با 
مدیریت مصرف برق و کاهش مصارف غیرضرور 
از ســوی مشــترکین این میزان از دوهزارو 64 
مگاوات عبــور نکند.وی بیان داشــت:با افزایش 
میــزان دما و رطوبت عالوه بــر افزایش مصرف، 
راندمان تولید نیروگاههای استان هم کاهش می 
یابد که توزیع انرژی را با چالش مواجه می کند.

رئیس شورای اسالمی شهر تبریز:

شوراهای شهر در کار اجرایی دخالتی ندارند 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان:

کاهش ساعت کاری دستگاههای دولتی مصرف برق را 50 مگاوات کاهش می دهد

ساری – دهقان : مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ســاری گفت : انبار 
نفت ساری یکی از پنج انبار بزرگ کشور است 
که به چهار نیروگاه برق شمال کشور با ناوگان 

جاده ای ، نفتکوره ارسال می کند.

به گزارش خبرنگار فرصت امروز ، حسینعلی 
طالبی مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه ساری انبار نفت ساری را پشتیبان 
نیروگاههای شمال کشور دانست و بیان کرد : 
با توجه به حجم باالی عملیات انبار نفت ساری 
، در زمانهای لزوم انبار نفت ســاری پشتیبان 
نیروگاههــای  نکا ، انزلی ، علی آباد و نوشــهر 
است .وی افزود : به دلیل حجم باالی عملیاتی 

و برخــورداری از ناوگان بزرگ حمل و نقل در 
بین مناطق شمالی ، این انبار در زمانهای الزم 
با تقاضای نیروگاههــای نکا ، علی آباد ، انزلی 
و نوشهر ســوخت مورد نیاز آنها را تامین می 
کند .طالبی تاکید کرد : منطقه ساری با حجم 
باالی انتقــال فرآورده به نیروگاهها از هر گونه 
اختاللی در توزیع برق پایدار در سطح مناطق 
شمالی کشور جلوگیری نموده است.حسینعلی 

طالبی با بر شــمردن تاسیساتهای مهم استان 
مازندران به خصوص انبار نفت ســاری ، بیان 
کرد : به غیر از نیروگاههای شــمالی به دیگر 
استانها نیز انواع فرآورده را ارسال می کند که 
در سال 9۵ حدود ۵0۸ میلیون لیتر به مناطق 
چالوس ، گرگان ، مشــهد ، بجنورد ، ســبزوار 
، شــاهرود ، اردبیل ، گلســتان  ، میاندوآب و 

ارومیه ارسال شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :

انبار نفت ساری پشتیبان نیروگاههای شمال کشور

تبریز – اســد فالح: با حضور دکتر نعیمی، 
مدیرکل فناوری اطالعات بنیاد مســکن انقالب 
اسالمی کشــور و مهندس باباپور، مدیرکل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی استان و معاونین و دیگر 
کارشناسان مســئول، موانع و مشکالت سامانه 
های عمران روستایی، مسکن روستایی و مسکن 
شهری بررســی و جهت توســعه آن با نظریات 
کارشناسانه مدیران تصمیمات الزم اتخاذ گردید.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،  در ابتدای این 

مراســم مهندس باباپور، مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی اســتان ضمن عرض خیرمقدم 
گــزارش مبســوطی از مســائل و مشــکالت  
زیرساخت های واحد فناوری و اطالعات استان 
به حضــار ارائه کــرد.در ادامه دکتــر نعیمی، 
مدیرکل فناوری اطالعات بنیاد مســکن انقالب 
اسالمی کشور عملکرد واحد فناوری و اطالعات 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی را 
بسیار ســتودنی اعالم کرد و گفت: طی چندین 
سال گذشــته انصافا فعالیت های واحد فناوری 
و اطالعات اســتان آذربایجان شــرقی بســیار 
چشــمگیر بوده و جزء واحدهــای برتر در بین 

استانها محسوب می شود که زحمات این عزیزان 
قابل تقدیر اســت.وی ســپس از روند فعالیت 
ســامانه ساخت و ساز مسکن روستایی و عمران 
روستایی و مسکن شهری در استان های کشور 
خبر داد و افزود: این سامانه ها برای تسهیل در 
خدمات در راستای توسعه روستایی و شهری و 
صرفــه جویی در وقت و انــرژی برای مراجعات 
طراحی و راه اندازی شده است.مدیرکل فناوری 
اطالعات بنیاد مسکن کشور در ادامه  این جلسه 
اظهار داشت: همه خدماتی که قابلیت انجام غیر 
حضــوری دارد و می توان به صورت الکترونیک 
آن را در مراکز خدمات الکترونیک روســتاها و 

شهرهای کشور آن را ارائه داد در این سامانه ها 
طراحی و ارائه شــده است.به گفته دکتر نعیمی 
عالوه برخدمات فــوق الذکر، خدمات مربوط به 
امور زمین، صدور پروانه ســاخت، تغییر کاربری 
ها و درخواســت الحاق به محدوده طرح در این 
سامانه پیش بینی و طراحی شده است. مدیرکل 
فناوری اطالعات بنیاد مســکن کشور در پایان 
به اهمیت این ســامانه ها اشــاره و خاطرنشان 
کرد: وجود این سامانه ها تحول چشمگیری در 
مراجعات مردم در زمینه امور بنیاد مسکن ایجاد 
و تســهیل ویژه در خدمت رسانی به روستاییان 

عزیز فراهم آورده است.

بررسی موانع و مشکالت سامانه های عمران روستایی، مسکن روستایی و 
مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی در تبریز
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تبریز – لیال پاشــائی: شهرک 
های صنعتی استان در سال گذشته 
بیــش از۲۵۸ میلیون مترمکعب گاز 

مصرف کرده اند.
به گزارش خبرنــگار ما در تبریز، 
اســتان  گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
آذربایجان شــرقی با اشاره به تامین 
گاز مصرفــی صنایــع موجــود در 
شــهرک های صنعتی  افــزود: 43 
شــهرک و ناحیه صنعتــی از نعمت  
گاز طبیعــی بهره مند هســتند که 
این شــهرک ها و نواحــی صنعتی 
بالغ بــر ۲۵۸ میلیون مترمکعب گاز 
در سال گذشــته  مصرف کرده اند.
مهندس ولی اله دینی افزود: شهرک 

های صنعتی شماره ۲ تبریز) شهید 
ســلیمی (، شــهرک صنعتی بناب، 
شــهرک صنعتی ۵ تبریز ) سرمایه 
گذاری خارجی ( بیشــترین مصرف 

کننده گاز طبیعی در ســال گذشته 
اینکه متوســط  بــا بیان  بودند.وی 
مصــرف روزانه گاز در شــهرکهای 
صنعتی اســتان بالغ بــر 707 هزار 

مترمکعب در ســاعت  بوده اســت، 
افزود: ۲ شــهرک صنعتــی  گلخانه 
ای عجب شــیر و ملکان در دســت 
اجرا است و عنقریبا به بهره برداری  
خواهد رســید. مهندس دینی تعداد 
صنایع بهره منــد از گاز طبیعی در 
شــهرکهای صنعتی استان را 3۵37 
مشــترک عنوان کرد و افزود: از این 
تعــداد 31۲۸ مشــترک جزو 409 
مشــترک عمــده بــاالی 400 متر 

مکعب در ساعت می باشد .
 وی همچنیــن از افزایش ظرفیت 
گاز ورودی شــهرک صنعتی شهید 
ســلیمی خبر داد و اضافــه کرد: با 
توجه به افزایش مصرف این شرکت 

و افزایش رو به رشــد تعداد صنایع 
این شهرک گاز ورودی این شهرک 
با افزایــش 30000  مترمکعب در 
ســاعت به ۸0 هــزار مترمکعب در 

ساعت رسیده است.
مدیرعامل شــرکت گاز استان در 
خاتمه با اشــاره به اینکه زیرساخت 
های الزم برای اســتقرار واحدهای 
تولیــدی و صنعتی در شــهرکهای 
صنعتی اســتان فراهم شــده است، 
ایــن شــرکت آمادگی دارد  افزود: 
اقتصاد  کردن  نهادینه  راســتای  در 
مقاومتی و حمایت ازتولید و اشتغال، 
انرژی پاک و پایدار صنایع فاقد گاز 

طبیعی استان را تأمین نماید.

اهواز- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل 
شــرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب از بومي 
ســازي پمپهاي فرآینــدي چنــد مرحله اي 

)BB3 ( با حمایت این شرکت خبر داد.
مهندس بیژن عالي پور اظهار داشت: پروژه 
بومي ســازي پمپ هــاي گریــز از مرکز چند 
مرحله اي)BB3 ( در راســتاي منویات مقام 
معظم رهبري در راستاي تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتي و حمایت از ساخت داخل،  به مرحله 
اجرا گذاشته شــد.وي گفت: این پروژه مطابق 
با اســتانداردهاي معتبر جهاني براي نخستین 
بار در کشور و با همکاري مشترک کارشناسان 

منتخب شــرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب 
و شرکت هاي داخلي انجام شد.مهندس عالي 
پور افــزود: تمام مراحل تدویــن دانش فني، 
طراحي، ریخته گري و ســاخت این نوع پمپ 
در داخل کشــور صورت گرفته و نمونه ساخته 
شده تمامي آزمایشات عملکردي را با موفقیت 
طي کرده اســت کــه عملکــرد و راندمان آن 

مطابق با استاندارد  API 610مي باشد.
وي تصریــح کرد: نمونه ســاخته شــده از 
این نوع پمپ از نظر دقت طراحي و ســاخت 
قابــل رقابت با محصوالت شــرکت هاي بزرگ 
از کشور مي باشد.مدیرعامل  پمپ سازي خارج 

شــرکت ملي مناطق نفت خیــز جنوب خاطر 
نشــان کرد: بــا توجه به این که ســاخت این 
پمپ ها نخســتین تجربه طراحي در کشور به 
حســاب مي آید، طراحي، تدوین دانش فني و 
فعالیت هاي فني مهندسي پروژه از پیچیدگي 

هــاي خاصي برخوردار بود کــه تحت نظارت 
دقیق و هوشــمندانه سرپرستان و کارشناسان 
این شــرکت با موفقیت محقق شد.وي اظهار 
داشــت: پمپ هاي گریز از مرکز چند مرحله اي 
)BB3 ( کاربري فراواني در واحدهاي نفت و 
گاز دارند و با بومي سازي آنها ضمن جلوگیري 
از خروج ارز، موجب ایجاد اشتغال و حمایت از 
صنایع داخلي خواهد شد.مهندس عالي پور با 
تقدیر از همه دست اندرکاران این پروژه، اظهار 
امیدواري کرد این موفقیت ها و اقدامات بدیع 
و نوآورانه در راســتاي تولید صیانتي و حمایت 

از صنایع داخلي، استمرار داشته باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:

مصرف روزانه 707 هزار مترمکعب گاز طبیعی در شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی

براي نخستین بار در کشور و با حمایت مناطق نفتخیز جنوب:
پمپ هاي فرآیندي چند مرحله اي)BB3 ( بومي سازي شد 

اخبار

تقدیر مشاور وزیر نیرو و مدیرکل دفتر 
وزارتی و روابط عمومی از مدیر روابط 

عمومی آبفا استان اصفهان
قاســم   – اصفهان 
تابع  : ماشــاا...  اســد 
وزیر  مشــاور  جماعــت 
نیــرو و مدیــرکل دفتر 
وزارتــی و روابط عمومی 
در همایــش سراســری 

مدیران روابــط عمومی صنعت آب و برق کشــور که در اصفهان 
برگزار شــد بــا تقدیم لوحی به ســیداکبر بنی طبــا مدیر روابط 
عمومی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان، گردهمایی سالیانه 
مدیران روابط عمومی صنعت آب و برق را یک رویداد مهم و نقطه 
عطف فعالیتها دانســت و فرصتی برشمرد تا ضمن طرح نظرات و 
دیدگاههای این مدیران، اهداف، سیاســتها و برنامه های سالیانه 
حــوزه اطالع رســانی و روابط عمومی صنعت آب و برق تشــریح 
و تبییــن گردد.برگزاری گردهمایی روابــط عمومی صنعت آب و 
برق در ســال 1396 در اصفهــان نیز از گردهمایــی های موفق 
و تأثیرگذار بــود که باتوجه به نقش ارزنــده مدیر روابط عمومی 
و آموزش همگانی شــرکت آبفا اســتان اصفهان در برگزاری این 
همایــش از تالش، همکاری وی در برگزاری موفق این گردهمایی 
تقدیر و تشکر گردید. بر اساس ارزیابی سایت خبری وزارت نیرو به 
ترتیب حمید ثریایی خبرنگار سازمان آب و برق خوزستان، نرگس 
موسوی مدیریت شــبکه برق ایران، رسول صادقی آب منطقه ای 
استان تهران، رویا مرادی زاده آب و فاضالب استان تهران، سمیرا 
خدری آب و فاضالب اســتان اصفهان، حبیبه رحیمیان پژوهشگاه 
نیرو، تهمینه باقری آب منطقه ای استان خراسان رضوی، علیرضا 
صنعت نگار آب و فاضالب استان خراسان رضوی، مهدی جعفری 
آب و فاضالب اســتان قم و همایــون گل محمدی آب منطقه ای 
اســتان همدان به عنوان 10 خبرنگار برتر وزارت خانه معرفی و از 
آنهــا تقدیر بعمل آمد و در لوح تقدیر عنــوان گردید خبر و خبر 
رســانی مصداق بارز امانت، مســئولیت، تعهد و دلســوزی است . 
صنعت آب و برق و خدمت رسانی این صنعت در اقصی نقاط ایران 
اســالمی و دور افتاده ترین شهرها و روستاها، وام دار افرادی است 
که با تعهد ســازمانی و مســئولیت پذیری تالش کرده اند تا این 
دستاوردها را در پیشگاه مردم و افکار عمومی اطالع رسانی کنند.

رییس کل دادگستری گلستان خبر داد:
بازگشت 6۵۳ هکتار از زمین های 
جنگلی و مرتعی استان به بیت المال

گرگان-خبرنگار فرصت امروز- هادی هاشمیان گفت: حدود 
30 هکتار از این زمین ها جنگلی و 6۲3 هکتار هم مرتعی بود که 
با حکم دادگاه های اســتان خلع ید و به منابع طبیعی بازگردانده 
شــد.وی افزود: ارزش ریالی این زمین ها، میلیاردها تومان است.
رئیس کل دادگستری گلســتان و رئیس شورای حفظ بیت المال 
اســتان تصریح کرد: با توجه به پســروی آب دریا در ســال های 
اخیر برای جلوگیری از تصرف زمین های ســاحلی، هماهنگی ها 
الزم با دســتگاه ای اجرایی مرتبط صورت گرفته اســت.این مقام 
ارشــد قضایی استان در ادامه گفت: با تالش دادستان های سراسر 
اســتان در ســال 9۵ از تغییر کاربری 4۲0 هــزار مترمربع زمین 
های کشاورزی استان جلوگیری شد.هاشــمیان خاطرنشان کرد: 
نکتــه مهم دربــاره زمین های کشــاورزی و باغی این اســت که 
جلوی تغییر کاربــری ها در همان مراحل ابتدایی گرفته شــد و 
اجازه ندادیم ساخت و ســاز در این زمین ها آغاز شود.رییس کل 
دادگستری گلســتان افزود: با قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد 
با متخلفان و همراهی مردم و مســئوالن سال گذشته ۲۸۸ مورد 
فنس و دیوارهایی که به منظور تفکیک زمین های کشــاورزی به 
منظور ویالسازی ساخته شده بود، برداشته شد. به گفته هاشمیان 
امســال هم شورای حفظ بیت المال اســتان، با حساسیت بیشتر 
حوزه کشــاورزی، منابع طبیعی و انفال استان را رصد می کند تا 

عرصه جوالن بر سودجویان تنگ شود.

رییس جهاد کشاورزی اذربایجان غربی خبر داد :
افتتاح و کلنگ زنی ۱۱6پروژه جهاد 

کشاورزی در آذربایجان غربی
خبرنگار  ارومیه- 
 : امــروز  فرصــت 
زاده  کریــم  اســمعیل 
خبــری  نشســت  در 
بــا اصحاب رســانه که 
مناســبت هفتــه  بــه 

جهادکشاورزی برگزارشــد با اشاره به اینکه از116 پروژه،106 
پــروژه آماده  افتتاح  اســت تصریح کرد: از ایــن تعداد پروژه 
97 طرح مرتبط با مدیریــت آب و خاک،4طرح برای معاونت 
بهبــود دامی،4پروژه برای صنایع کشــاورزی و یک طرح برای 
معاونت تولیدات گیاهی اســت.  وی ادامه داد: از مجموع 116 
پروژه 10طرح آماده کلنگ زنی است.  کریم زاده تصریح کرد: 
10پروژه از مجموع 116پروژه شــامل طرح های آبیاری تحت 
فشار و احداث گلخانه به مســاحتی درحدود 11 هزار و 343 
هکتار است.  مدیرکل جهاد کشاورزی آذربایجان غربی  افزود: 
به واسطه این پروژه ها اشتغال برای بیش از ۲04۲ نفر به طور 
مســتقیم و 407۵ نفر غیر مســتقیم فراهم شده است.  کریم 
زاده به میزان ســرمایه گذاری پروژه های جهادکشاورزی سال 
96 اشــاره کرد و گفت: ۲۵4میلیــارد و 900میلیون تومان از 
محل اعتبــار تملک دارایی ملی و اســتانی، وام بانکی و محل 
اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافته است.  وی 
اظهار کرد: به واســطه پروژه های قابل افتتاح جهاد کشاورزی  
4هزار و 69۵ خانوار بهره مند شــده اند.  کریم زاده با اشاره به 
97 پروژه مرتبط با مدیریــت آب و خاک تصریح کرد: در این 
خصــوص اعتباری بالغ بر 101 میلیارد ریال برای  مســاحتی 
بیش از 4۲7هکتار درنظر گرفته شده  و اشتغال برای 390 نفر 

مستقیم و ۸14 نفر غیر مستقیم فراهم شده است.  

اخبار

مدیرعامل شرکت گاز گیالن: 
انس با قران یکی از برکات انقالب است 

زینــب  رشــت- 
جمشــید  قلیپــور- 
مدیرعامــل  ظهیــری 
شــرکت گاز گیالن در 
فرهنگی  شورای  جلسه 
لزوم  بــر  این شــرکت 
برنامــه ریزی دقیق برای اجرای مناســبت ها بویژه مناســبت 
های مذهبی و جشن میالد ائمه معصومین )ع( و اعیاد مذهبی 
تاکید کرد. مهندس ظهیری گفت: باید به گونه ای عمل نمائیم 
که همکاران و همــه مراجعین در روز میالد و یا اعیاد مذهبی، 
متفاوت بودن بودن آن روز را احســاس نمایند لذا الزم است با 
انجام تبلیغات محیطی مناســب و توزیع شیرینی بین همکاران 
ادارات و مراجعین این مناسبت ها را گرامی بداریم. در ادامه وی 
ضمن تقدیر از حضور همکاران و خانواده ها در مراســم محفل 
انس با قرآن گفت: انس با قرآن یکی از برکات ویژه انقالب است 
و شرکت گاز اســتان گیالن توفیق دارد تا همه ساله این سنت 
حسنه را بجا آورد و الزم است در سال های آتی با برنامه ریزی 
بهتر شــرایط را برای حضور بیشتر همکاران و خانواده ها فراهم 
نماییم. گفتنی اســت در این جلسه مناسبت های مختلف ملی، 
مذهبی و بین المللی مورد بررســی قرار گرفت و اجرای برنامه 

های ویژه برای برخی از مناسبت های مهم به تصویب رسید.

برگزاری محفل انس با قرآن ویژه خانواده بزرگ 
بهزیستی مازندران به همراه ضیافت افطار

دهقان:      – ساری 
قرآن  بــا  انس  محفل 
همــراه بــا ضیافــت 
افطاری با حضور دکتر 
جلــودار  فالح  ربیــع 
سید  دکتر  اســتاندار، 
سعید آرام  مدیر کل بهزیستی مازندران،  معاونین  ،  جمعی 
از مدیران اجرایی استان ، خانواده بزرگ بهزیستی و با حضور 
قاری بین المللی استادحسین رستمی در مصلی شهرستان 
ساری برگزار شــد.دکتر ربیع فالح استاندار مازندران ضمن 
قبولــی طاعات و عبادات و تبریک روز والدت امام حســن 
مجتبی )ع( ،با اشاره به اینکه کمترین آسیب های اجتماعی 
در جامعه از طریق تعمق بــه آیات قرآنی صورت می گیرد، 
گفت: ســبک زندگی اسالمی در جامعه قرآنی تقویت شود.
دکتر فالح با اشــاره به  اینکه باید ترویج معنویت و فرامین 
قرآنی را در جامعه به حد شایســته داشــته باشیم، افزود: 
نقش رســانه ها در ترویج و تعمیق ســبک زندگی اسالمی 
باید در جامعه اثرگذار باشــند.وی با اعالم اینکه بهزیســتی 
مازنــدران در ترویج و تعمیق تعالیم قرآنی نقشــی اثرگذار 
داشته است، گفت:  در ماه مبارک رمضان باید خودسازی و 
تهذیب نفس تقویت شــود و مشکالت اجتماعی و فرهنگی 
در این ماه باید از چهره جامعه زدوده شود.استاندار مازندران 
با اشــاره به اینکه فضای معنویت در جامعه هدف بهزیستی  
با اســتفاده از برپایی محفل انس با قرآن تقویت شده است، 
افزود: ســازمان ها و نهادهایی که در جهــت بهبود زندگی 
مردم نظیر جامعه هدف  بهزیستی تالش دارند باید در ارتقا 
سبک زندگی اســالمی اثرگذار باشند.دکتر سید سعید آرام 
مدیر کل بهزیســتی مازندران در این مراسم  ضمن تبریک 
والدت امــام حســن مجتی )ع( گفت: مــاه مبارک رمضان 
فرصت خوبی اســت تا با توجه به فضای معنوی این ماه در 
زمینه بهبود آموزش جامعــه بهره بگیریم.دکتر آرام با بیان 
اینکه رافت و الطاف الهی در ماه مبارک رمضان شامل حال 
بندگان خدا می شود اظهار کرد: تکریم و توجه به محرومان 
و مستمندان از سنت های حسنه است که بهزیستی زمینه 
ساز کاهش آالم و مشــکالت قشر آسیب پذیر جامعه است 
و ما با افتخار تمام ســعی خود را برای حل یا کاهش فشار 

مشکالت مردم به کار می گیریم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان خبر داد:
اجرای ۱9 پروژه آبخیزداری و اصالح 
مرتع در جهت توسعه پایدار گلستان

قزلســفلو  ابوطالب  امروز-  فرصت  خبرنگار  گرگان- 
گفت: 100درصد طــرح های بیولوژیکی ایــن بخش اجرا 
و پــروژه های آبخیزداری، نیز به طــور میانگین 30 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد.وی افزود: این طرح ها شامل ساخت 
یا تکمیل سازه های خاکی بتنی، مالتی و گابیونی، ایجاد بند 
خاکی، مطالعاتی، عملیات بیوژیکی، ذخیره نزوالت و اصالح 
و احیای مراتع، ســازه سرشــاخه گیر، نهال کاری و علوفه 
کاری و تولید نهال مرتعی است.قزلســفلو اضافه کرد: از این 
مجموع ســه پروژه به صورت استانی، سه پروژه در گرگان، 
دو پروژه در هریک از شهرســتان های گالیکش، علی آباد و 
آزادشهر و یک طرح در هر یک از مناطق بندرگز، مینودشت، 
رامیان، کالله، گنبدکاووس، مراوه تپه و کردکوی اجرا شده 
یا در دست اجرا می باشد.وی ادامه داد که کاهش خسارات 
سیل، تغذیه ســفره های زیر زمینی، کاهش حجم رسوبات 
وارده به ســدها، افزایش عمر مفید سدهای موجود و حفظ 
منابــع آب و خاک از اهداف اجرای پــروژه های بیولوژیک، 
ســازه های آبخیزداری و مطالعاتی در ســطح استان است.
قزلســفلو؛ جاری شدن ســیالب را یکی از مشکالت جدی 
گلســتان برشمرد و اظهار داشت: این حادثه تقریبا هر سال 
خســارات زیادی را به استان وارد می کند و به دلیل تغییر 
اقلیم و الگوی بارش ها از دهه هشــتاد با وقوع باران های با 
شــدت باال و در مدت کوتاه تشدید شــده و این روند ادامه 
دارد.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلســتان گفت: از 
طرف دیگر تغذیه نشدن مناسب سفره های آب زیرزمینی از 
این سیل ها و همچنین به هم خوردن مرفولوژی رودخانه ها 
و برداشت بیش از ظرفیت آبخوان ها، افت سفره ها را باعث 
شــده که در چنین شرایطی فرسایش باالی خاک و تشدید 
حجم رسوبات وارده به سدهای استان اجتناب ناپذیر است.
درگلستان با وسعت افزون بر ۲0 هزار کیلومتر مربع، عالوه 
بر6۵0 هزار هکتار زمین کشــاورزی، ظرفیت هایی همچون 
30 هزار هکتار باغ، 4۵۲ هزار و 1۸۵ هکتار عرصه جنگلی، 
۸6۲ هزار و ۸۲۵ هکتار مرتع، 1۲0 کیلومتر ساحل، بیش از 
سه میلیون واحد دامی و حدود 900 واحد مرغداری وجود 
دارد.از ســوی دیگر این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی 
از مناطــق در معرض حوادث طبیعی همچون ســیل بوده 
که برای کاهش این آســیب ها مدیریت حوضه های آبخیز 
از اولویت های توســعه گلســتان محســوب می شود.طبق 
سرشماری نقوس و مسکن ســال 9۵ گلستان یک میلیون 
و ۸6۸ هزار نفر جمعیت دارد که ۵3.۲7 درصد آن شــهری 
هستند و تامین معاش بیشتر ســاکنان این خطه از طریق 

پرداختن به کشاورزی و دامپروری است.

ارومیه- خبرنــگار فرصت امروز - اکبر 
حســن بگلو در نشست خبری با اصحاب رسانه 
با اشــاره به اینکه از لحــاظ کمیت برق باالی 
99.9 درصد خانوارها به برق دسترســی دارند 
گفت: 1۲ هزار خانوار استان بدلیل محدودیت 

ها دسترسی نداشته و برق ندارند. 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق 
آذربایجان غربی با بیان اینکه تا پایان شهریور 
تمام روســتاهای بــاالی 10 خانــوار برق دار 
خواهند شــد افزود: تعداد روستای برق دار در 
پایان سال گذشته به ۲هزار و ۸۲۸ روستا رسید 
. وی تصریح کرد: پیک بار مصرفی استان 940 
مگاوات بوده که نســبت به سال قبل افزایش 
داشته اســت و تعداد ۲۸۸ فیدر این بار پیکی 

را مدیریت می کند. حســن بگلو با بیان اینکه 
تلفات برق به 1.۲ تا 1.۵ درصد رســیده است 
اظهار کرد:هدف کشوری رســیدن به  تلفات 
اسمی 11.6 درصد با وجود برق های غیرمجاز 
است ولی تالش داریم این رقم را به کمتر از 10 
درصد برسانیم. وی تصریح کرد: 197 مشترک 
صنعتی و9700 مشــترک کشاورزی با شرکت 
برای مصرف بهینه همکاری داشــتند که 13۸ 
مشــترک صنعتی و 7۸00مشترک کشاورزی 
شامل پاداش و تخفیف شــدند. حسن بگلو با 
اشاره  به اینکه طول خطوط 400 ولت استان 
1۲000 کیلومتــر و طول خطــوط ۲0 ولت 
1۵000 کیلومتر است افزود: تعداد چراغ های 
روشنایی معابر ســطح استان 337هزار و3۸9 

شعله چراغ اســت. وی با بیان اینکه امسال و 
سال گذشته هیچ خاموشی بابت مصرف زیاد و 
خارج از فشار شبکه نداشته ایم افزود: رشد بار 
مصرف در زمان پیک روز 11.۵ درصد و 13.۵ 
در پیک شــب بوده است که برای توان شبکه 
خطرناک است. حســن بگلو گفت: با توجه به 
افزایش دمــا انتظار مصرف باالی برق را داریم 
ولی امیدواریم با رعایت شــهروندان مشــکل 
کمبود برق و خاموشــی برق نداشــته باشیم. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان 
غربی گفت: از تست 440 هزار کنتور 1۵ هزار 
کنتور معیوب شناســایی و تعویض شدند. وی 
تاکید کرد: یکی از برنامه های ما مناطق ضعف 
ولتاژ حاد داشــتند را برطرف کنیم که تا پایان 

تابســتان همه آن ها را برطرف خواهیم کرد. 
حســن بگلو با بیان اینکه متوسط عمر شبکه 
برق اســتان 30 سال اســت  تصریح کرد: هر 
چند عمر برخی از ترانس های برق ۵0 ســال 
اســت ولی مشــکلی در خصوص برق رسانی 
نداریم و در طول ســال ۲ بار تمام شبکه مورد 
بازدید و ساالنه 3درصد شبکه برق آذربایجان 

غربی بازسازی می شود. 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی :
تعداد مشترکان برق آذربایجان غربی به بیش از یک میلیون مشترک رسید

اســالمی  شــورای  رئیس  فالح:   - تبریز 
شهر تبریز با اشــاره به اینکه بر اساس قانون، 
شوراهای شــهر در امر اجرا دخالت نمی کنند 
بر ضرورت تداوم خدمت رسانی به شهروندان 
بدون توجه به تغییرات روی داده در شــوراها 

تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر شهرام 
دبیری در جلســه این هفته شورای شهر تبریز 

که شــامگاه یکشــنبه در محــل صحن علنی 
شورای شــهر تبریز برگزار شــد، با اعالم این 
مطلب گفت: از کلیه کارکنان شهرداری انتظار 
می رود بــا قدرت به کار خــود ادامه دهند و 
بدون توجه به مســائل شــورا مشغول خدمت 

رسانی به شهروندان و توسعه شهر باشند.
رئیس شورای شــهر تبریز با محکوم کردن 
حمله تروریســتی افراد وابســته به داعش که 

باعث شــهادت تعــدادی از هموطنان گردید، 
گفت: امنیت کشور ما در سطح منطقه  و دنیا 
نمونه اســت و قطعا با تالش نیروهای امنیتی، 
همچون گذشــته امنیــت در کشــور برقرار 
خواهد بود و انشاهلل  شاهد چنین رویدادهایی 

نخواهیم بود.
الزم به ذکر اســت در جلســه شورای شهر 
تبریز، اعضای این شــورا بر اســاس دســتور 

جلسه در خصوص تمدید مصوبه شورای شهر 
در خصوص اخذ عــوارض آب و فاضالب برای 
توسعه شــبکه فاضالب تبریز به بحث و تبادل 
نظر پرداختند که با ترک سه عضو حاضر از حد 

نصاب رسمی خارج شد.

بندرعباس- خبرنــگار فرصت امروز- 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
هرمــزگان گفــت: در صورت کاهش ســاعت 
کاری دستگاههای دولتی پیک مصرف استان  

حداکثر ۵0 مگاوات کاهش می یابد.
محمــد ذاکری افزود: اوج مصرف برق اســتان 
از ابتــدای تیر تا پایان مرداد و از ســاعت 14 تا 
16 اتفاق می افتد در این فاصله یک ســاعت آن 
همزمان با ساعت کاری دستگاههای دولتی است 
کــه در مجموع حدود ۵0 ســاعت را طی دو ماه 
شــامل می شود. وی با اشاره به اینکه 16 درصد 

پیک بار اســتان مربوط به تعرفه های عمولی و 
دولتی است، گفت: درصورت کاهش یک ساعت 
فعالیت دستگاههای دولتی پیک بار به میزان 3۵ 

تا ۵0 مگاوات کاهش مــی یابد.مهندس ذاکری 
اضافه کرد،پیک بار اســتان در ســال گذشــته 
یکهزارو 97۵ مگاوات بود که پیش بینی می شود 
با رشــد مصرف در تابستان امســال به دوهزارو 
۲00 مگاوات افزایش یابد.البته انتظار می رود با 
مدیریت مصرف برق و کاهش مصارف غیرضرور 
از ســوی مشــترکین این میزان از دوهزارو 64 
مگاوات عبــور نکند.وی بیان داشــت:با افزایش 
میــزان دما و رطوبت عالوه بــر افزایش مصرف، 
راندمان تولید نیروگاههای استان هم کاهش می 
یابد که توزیع انرژی را با چالش مواجه می کند.

رئیس شورای اسالمی شهر تبریز:

شوراهای شهر در کار اجرایی دخالتی ندارند 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان:

کاهش ساعت کاری دستگاههای دولتی مصرف برق را 50 مگاوات کاهش می دهد

ساری – دهقان : مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ســاری گفت : انبار 
نفت ساری یکی از پنج انبار بزرگ کشور است 
که به چهار نیروگاه برق شمال کشور با ناوگان 

جاده ای ، نفتکوره ارسال می کند.

به گزارش خبرنگار فرصت امروز ، حسینعلی 
طالبی مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه ساری انبار نفت ساری را پشتیبان 
نیروگاههای شمال کشور دانست و بیان کرد : 
با توجه به حجم باالی عملیات انبار نفت ساری 
، در زمانهای لزوم انبار نفت ســاری پشتیبان 
نیروگاههــای  نکا ، انزلی ، علی آباد و نوشــهر 
است .وی افزود : به دلیل حجم باالی عملیاتی 

و برخــورداری از ناوگان بزرگ حمل و نقل در 
بین مناطق شمالی ، این انبار در زمانهای الزم 
با تقاضای نیروگاههــای نکا ، علی آباد ، انزلی 
و نوشهر ســوخت مورد نیاز آنها را تامین می 
کند .طالبی تاکید کرد : منطقه ساری با حجم 
باالی انتقــال فرآورده به نیروگاهها از هر گونه 
اختاللی در توزیع برق پایدار در سطح مناطق 
شمالی کشور جلوگیری نموده است.حسینعلی 

طالبی با بر شــمردن تاسیساتهای مهم استان 
مازندران به خصوص انبار نفت ســاری ، بیان 
کرد : به غیر از نیروگاههای شــمالی به دیگر 
استانها نیز انواع فرآورده را ارسال می کند که 
در سال 9۵ حدود ۵0۸ میلیون لیتر به مناطق 
چالوس ، گرگان ، مشــهد ، بجنورد ، ســبزوار 
، شــاهرود ، اردبیل ، گلســتان  ، میاندوآب و 

ارومیه ارسال شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :

انبار نفت ساری پشتیبان نیروگاههای شمال کشور

تبریز – اســد فالح: با حضور دکتر نعیمی، 
مدیرکل فناوری اطالعات بنیاد مســکن انقالب 
اسالمی کشــور و مهندس باباپور، مدیرکل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی استان و معاونین و دیگر 
کارشناسان مســئول، موانع و مشکالت سامانه 
های عمران روستایی، مسکن روستایی و مسکن 
شهری بررســی و جهت توســعه آن با نظریات 
کارشناسانه مدیران تصمیمات الزم اتخاذ گردید.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،  در ابتدای این 

مراســم مهندس باباپور، مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی اســتان ضمن عرض خیرمقدم 
گــزارش مبســوطی از مســائل و مشــکالت  
زیرساخت های واحد فناوری و اطالعات استان 
به حضــار ارائه کــرد.در ادامه دکتــر نعیمی، 
مدیرکل فناوری اطالعات بنیاد مســکن انقالب 
اسالمی کشور عملکرد واحد فناوری و اطالعات 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی را 
بسیار ســتودنی اعالم کرد و گفت: طی چندین 
سال گذشــته انصافا فعالیت های واحد فناوری 
و اطالعات اســتان آذربایجان شــرقی بســیار 
چشــمگیر بوده و جزء واحدهــای برتر در بین 

استانها محسوب می شود که زحمات این عزیزان 
قابل تقدیر اســت.وی ســپس از روند فعالیت 
ســامانه ساخت و ساز مسکن روستایی و عمران 
روستایی و مسکن شهری در استان های کشور 
خبر داد و افزود: این سامانه ها برای تسهیل در 
خدمات در راستای توسعه روستایی و شهری و 
صرفــه جویی در وقت و انــرژی برای مراجعات 
طراحی و راه اندازی شده است.مدیرکل فناوری 
اطالعات بنیاد مسکن کشور در ادامه  این جلسه 
اظهار داشت: همه خدماتی که قابلیت انجام غیر 
حضــوری دارد و می توان به صورت الکترونیک 
آن را در مراکز خدمات الکترونیک روســتاها و 

شهرهای کشور آن را ارائه داد در این سامانه ها 
طراحی و ارائه شــده است.به گفته دکتر نعیمی 
عالوه برخدمات فــوق الذکر، خدمات مربوط به 
امور زمین، صدور پروانه ســاخت، تغییر کاربری 
ها و درخواســت الحاق به محدوده طرح در این 
سامانه پیش بینی و طراحی شده است. مدیرکل 
فناوری اطالعات بنیاد مســکن کشور در پایان 
به اهمیت این ســامانه ها اشــاره و خاطرنشان 
کرد: وجود این سامانه ها تحول چشمگیری در 
مراجعات مردم در زمینه امور بنیاد مسکن ایجاد 
و تســهیل ویژه در خدمت رسانی به روستاییان 

عزیز فراهم آورده است.

بررسی موانع و مشکالت سامانه های عمران روستایی، مسکن روستایی و 
مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی در تبریز
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تبریز – لیال پاشــائی: شهرک 
های صنعتی استان در سال گذشته 
بیــش از۲۵۸ میلیون مترمکعب گاز 

مصرف کرده اند.
به گزارش خبرنــگار ما در تبریز، 
اســتان  گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
آذربایجان شــرقی با اشاره به تامین 
گاز مصرفــی صنایــع موجــود در 
شــهرک های صنعتی  افــزود: 43 
شــهرک و ناحیه صنعتــی از نعمت  
گاز طبیعــی بهره مند هســتند که 
این شــهرک ها و نواحــی صنعتی 
بالغ بــر ۲۵۸ میلیون مترمکعب گاز 
در سال گذشــته  مصرف کرده اند.
مهندس ولی اله دینی افزود: شهرک 

های صنعتی شماره ۲ تبریز) شهید 
ســلیمی (، شــهرک صنعتی بناب، 
شــهرک صنعتی ۵ تبریز ) سرمایه 
گذاری خارجی ( بیشــترین مصرف 

کننده گاز طبیعی در ســال گذشته 
اینکه متوســط  بــا بیان  بودند.وی 
مصــرف روزانه گاز در شــهرکهای 
صنعتی اســتان بالغ بــر 707 هزار 

مترمکعب در ســاعت  بوده اســت، 
افزود: ۲ شــهرک صنعتــی  گلخانه 
ای عجب شــیر و ملکان در دســت 
اجرا است و عنقریبا به بهره برداری  
خواهد رســید. مهندس دینی تعداد 
صنایع بهره منــد از گاز طبیعی در 
شــهرکهای صنعتی استان را 3۵37 
مشــترک عنوان کرد و افزود: از این 
تعــداد 31۲۸ مشــترک جزو 409 
مشــترک عمــده بــاالی 400 متر 

مکعب در ساعت می باشد .
 وی همچنیــن از افزایش ظرفیت 
گاز ورودی شــهرک صنعتی شهید 
ســلیمی خبر داد و اضافــه کرد: با 
توجه به افزایش مصرف این شرکت 

و افزایش رو به رشــد تعداد صنایع 
این شهرک گاز ورودی این شهرک 
با افزایــش 30000  مترمکعب در 
ســاعت به ۸0 هــزار مترمکعب در 

ساعت رسیده است.
مدیرعامل شــرکت گاز استان در 
خاتمه با اشــاره به اینکه زیرساخت 
های الزم برای اســتقرار واحدهای 
تولیــدی و صنعتی در شــهرکهای 
صنعتی اســتان فراهم شــده است، 
ایــن شــرکت آمادگی دارد  افزود: 
اقتصاد  کردن  نهادینه  راســتای  در 
مقاومتی و حمایت ازتولید و اشتغال، 
انرژی پاک و پایدار صنایع فاقد گاز 

طبیعی استان را تأمین نماید.

اهواز- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل 
شــرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب از بومي 
ســازي پمپهاي فرآینــدي چنــد مرحله اي 

)BB3 ( با حمایت این شرکت خبر داد.
مهندس بیژن عالي پور اظهار داشت: پروژه 
بومي ســازي پمپ هــاي گریــز از مرکز چند 
مرحله اي)BB3 ( در راســتاي منویات مقام 
معظم رهبري در راستاي تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتي و حمایت از ساخت داخل،  به مرحله 
اجرا گذاشته شــد.وي گفت: این پروژه مطابق 
با اســتانداردهاي معتبر جهاني براي نخستین 
بار در کشور و با همکاري مشترک کارشناسان 

منتخب شــرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب 
و شرکت هاي داخلي انجام شد.مهندس عالي 
پور افــزود: تمام مراحل تدویــن دانش فني، 
طراحي، ریخته گري و ســاخت این نوع پمپ 
در داخل کشــور صورت گرفته و نمونه ساخته 
شده تمامي آزمایشات عملکردي را با موفقیت 
طي کرده اســت کــه عملکــرد و راندمان آن 

مطابق با استاندارد  API 610مي باشد.
وي تصریــح کرد: نمونه ســاخته شــده از 
این نوع پمپ از نظر دقت طراحي و ســاخت 
قابــل رقابت با محصوالت شــرکت هاي بزرگ 
از کشور مي باشد.مدیرعامل  پمپ سازي خارج 

شــرکت ملي مناطق نفت خیــز جنوب خاطر 
نشــان کرد: بــا توجه به این که ســاخت این 
پمپ ها نخســتین تجربه طراحي در کشور به 
حســاب مي آید، طراحي، تدوین دانش فني و 
فعالیت هاي فني مهندسي پروژه از پیچیدگي 

هــاي خاصي برخوردار بود کــه تحت نظارت 
دقیق و هوشــمندانه سرپرستان و کارشناسان 
این شــرکت با موفقیت محقق شد.وي اظهار 
داشــت: پمپ هاي گریز از مرکز چند مرحله اي 
)BB3 ( کاربري فراواني در واحدهاي نفت و 
گاز دارند و با بومي سازي آنها ضمن جلوگیري 
از خروج ارز، موجب ایجاد اشتغال و حمایت از 
صنایع داخلي خواهد شد.مهندس عالي پور با 
تقدیر از همه دست اندرکاران این پروژه، اظهار 
امیدواري کرد این موفقیت ها و اقدامات بدیع 
و نوآورانه در راســتاي تولید صیانتي و حمایت 

از صنایع داخلي، استمرار داشته باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:

مصرف روزانه 707 هزار مترمکعب گاز طبیعی در شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی

براي نخستین بار در کشور و با حمایت مناطق نفتخیز جنوب:
پمپ هاي فرآیندي چند مرحله اي)BB3 ( بومي سازي شد 

اخبار

تقدیر مشاور وزیر نیرو و مدیرکل دفتر 
وزارتی و روابط عمومی از مدیر روابط 

عمومی آبفا استان اصفهان
قاســم   – اصفهان 
تابع  : ماشــاا...  اســد 
وزیر  مشــاور  جماعــت 
نیــرو و مدیــرکل دفتر 
وزارتــی و روابط عمومی 
در همایــش سراســری 

مدیران روابــط عمومی صنعت آب و برق کشــور که در اصفهان 
برگزار شــد بــا تقدیم لوحی به ســیداکبر بنی طبــا مدیر روابط 
عمومی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان، گردهمایی سالیانه 
مدیران روابط عمومی صنعت آب و برق را یک رویداد مهم و نقطه 
عطف فعالیتها دانســت و فرصتی برشمرد تا ضمن طرح نظرات و 
دیدگاههای این مدیران، اهداف، سیاســتها و برنامه های سالیانه 
حــوزه اطالع رســانی و روابط عمومی صنعت آب و برق تشــریح 
و تبییــن گردد.برگزاری گردهمایی روابــط عمومی صنعت آب و 
برق در ســال 1396 در اصفهــان نیز از گردهمایــی های موفق 
و تأثیرگذار بــود که باتوجه به نقش ارزنــده مدیر روابط عمومی 
و آموزش همگانی شــرکت آبفا اســتان اصفهان در برگزاری این 
همایــش از تالش، همکاری وی در برگزاری موفق این گردهمایی 
تقدیر و تشکر گردید. بر اساس ارزیابی سایت خبری وزارت نیرو به 
ترتیب حمید ثریایی خبرنگار سازمان آب و برق خوزستان، نرگس 
موسوی مدیریت شــبکه برق ایران، رسول صادقی آب منطقه ای 
استان تهران، رویا مرادی زاده آب و فاضالب استان تهران، سمیرا 
خدری آب و فاضالب اســتان اصفهان، حبیبه رحیمیان پژوهشگاه 
نیرو، تهمینه باقری آب منطقه ای استان خراسان رضوی، علیرضا 
صنعت نگار آب و فاضالب استان خراسان رضوی، مهدی جعفری 
آب و فاضالب اســتان قم و همایــون گل محمدی آب منطقه ای 
اســتان همدان به عنوان 10 خبرنگار برتر وزارت خانه معرفی و از 
آنهــا تقدیر بعمل آمد و در لوح تقدیر عنــوان گردید خبر و خبر 
رســانی مصداق بارز امانت، مســئولیت، تعهد و دلســوزی است . 
صنعت آب و برق و خدمت رسانی این صنعت در اقصی نقاط ایران 
اســالمی و دور افتاده ترین شهرها و روستاها، وام دار افرادی است 
که با تعهد ســازمانی و مســئولیت پذیری تالش کرده اند تا این 
دستاوردها را در پیشگاه مردم و افکار عمومی اطالع رسانی کنند.

رییس کل دادگستری گلستان خبر داد:
بازگشت 6۵۳ هکتار از زمین های 
جنگلی و مرتعی استان به بیت المال

گرگان-خبرنگار فرصت امروز- هادی هاشمیان گفت: حدود 
30 هکتار از این زمین ها جنگلی و 6۲3 هکتار هم مرتعی بود که 
با حکم دادگاه های اســتان خلع ید و به منابع طبیعی بازگردانده 
شــد.وی افزود: ارزش ریالی این زمین ها، میلیاردها تومان است.
رئیس کل دادگستری گلســتان و رئیس شورای حفظ بیت المال 
اســتان تصریح کرد: با توجه به پســروی آب دریا در ســال های 
اخیر برای جلوگیری از تصرف زمین های ســاحلی، هماهنگی ها 
الزم با دســتگاه ای اجرایی مرتبط صورت گرفته اســت.این مقام 
ارشــد قضایی استان در ادامه گفت: با تالش دادستان های سراسر 
اســتان در ســال 9۵ از تغییر کاربری 4۲0 هــزار مترمربع زمین 
های کشاورزی استان جلوگیری شد.هاشــمیان خاطرنشان کرد: 
نکتــه مهم دربــاره زمین های کشــاورزی و باغی این اســت که 
جلوی تغییر کاربــری ها در همان مراحل ابتدایی گرفته شــد و 
اجازه ندادیم ساخت و ســاز در این زمین ها آغاز شود.رییس کل 
دادگستری گلســتان افزود: با قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد 
با متخلفان و همراهی مردم و مســئوالن سال گذشته ۲۸۸ مورد 
فنس و دیوارهایی که به منظور تفکیک زمین های کشــاورزی به 
منظور ویالسازی ساخته شده بود، برداشته شد. به گفته هاشمیان 
امســال هم شورای حفظ بیت المال اســتان، با حساسیت بیشتر 
حوزه کشــاورزی، منابع طبیعی و انفال استان را رصد می کند تا 

عرصه جوالن بر سودجویان تنگ شود.

رییس جهاد کشاورزی اذربایجان غربی خبر داد :
افتتاح و کلنگ زنی ۱۱6پروژه جهاد 

کشاورزی در آذربایجان غربی
خبرنگار  ارومیه- 
 : امــروز  فرصــت 
زاده  کریــم  اســمعیل 
خبــری  نشســت  در 
بــا اصحاب رســانه که 
مناســبت هفتــه  بــه 

جهادکشاورزی برگزارشــد با اشاره به اینکه از116 پروژه،106 
پــروژه آماده  افتتاح  اســت تصریح کرد: از ایــن تعداد پروژه 
97 طرح مرتبط با مدیریــت آب و خاک،4طرح برای معاونت 
بهبــود دامی،4پروژه برای صنایع کشــاورزی و یک طرح برای 
معاونت تولیدات گیاهی اســت.  وی ادامه داد: از مجموع 116 
پروژه 10طرح آماده کلنگ زنی است.  کریم زاده تصریح کرد: 
10پروژه از مجموع 116پروژه شــامل طرح های آبیاری تحت 
فشار و احداث گلخانه به مســاحتی درحدود 11 هزار و 343 
هکتار است.  مدیرکل جهاد کشاورزی آذربایجان غربی  افزود: 
به واسطه این پروژه ها اشتغال برای بیش از ۲04۲ نفر به طور 
مســتقیم و 407۵ نفر غیر مســتقیم فراهم شده است.  کریم 
زاده به میزان ســرمایه گذاری پروژه های جهادکشاورزی سال 
96 اشــاره کرد و گفت: ۲۵4میلیــارد و 900میلیون تومان از 
محل اعتبــار تملک دارایی ملی و اســتانی، وام بانکی و محل 
اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافته است.  وی 
اظهار کرد: به واســطه پروژه های قابل افتتاح جهاد کشاورزی  
4هزار و 69۵ خانوار بهره مند شــده اند.  کریم زاده با اشاره به 
97 پروژه مرتبط با مدیریــت آب و خاک تصریح کرد: در این 
خصــوص اعتباری بالغ بر 101 میلیارد ریال برای  مســاحتی 
بیش از 4۲7هکتار درنظر گرفته شده  و اشتغال برای 390 نفر 

مستقیم و ۸14 نفر غیر مستقیم فراهم شده است.  

اخبار

مدیرعامل شرکت گاز گیالن: 
انس با قران یکی از برکات انقالب است 

زینــب  رشــت- 
جمشــید  قلیپــور- 
مدیرعامــل  ظهیــری 
شــرکت گاز گیالن در 
فرهنگی  شورای  جلسه 
لزوم  بــر  این شــرکت 
برنامــه ریزی دقیق برای اجرای مناســبت ها بویژه مناســبت 
های مذهبی و جشن میالد ائمه معصومین )ع( و اعیاد مذهبی 
تاکید کرد. مهندس ظهیری گفت: باید به گونه ای عمل نمائیم 
که همکاران و همــه مراجعین در روز میالد و یا اعیاد مذهبی، 
متفاوت بودن بودن آن روز را احســاس نمایند لذا الزم است با 
انجام تبلیغات محیطی مناســب و توزیع شیرینی بین همکاران 
ادارات و مراجعین این مناسبت ها را گرامی بداریم. در ادامه وی 
ضمن تقدیر از حضور همکاران و خانواده ها در مراســم محفل 
انس با قرآن گفت: انس با قرآن یکی از برکات ویژه انقالب است 
و شرکت گاز اســتان گیالن توفیق دارد تا همه ساله این سنت 
حسنه را بجا آورد و الزم است در سال های آتی با برنامه ریزی 
بهتر شــرایط را برای حضور بیشتر همکاران و خانواده ها فراهم 
نماییم. گفتنی اســت در این جلسه مناسبت های مختلف ملی، 
مذهبی و بین المللی مورد بررســی قرار گرفت و اجرای برنامه 

های ویژه برای برخی از مناسبت های مهم به تصویب رسید.

برگزاری محفل انس با قرآن ویژه خانواده بزرگ 
بهزیستی مازندران به همراه ضیافت افطار

دهقان:      – ساری 
قرآن  بــا  انس  محفل 
همــراه بــا ضیافــت 
افطاری با حضور دکتر 
جلــودار  فالح  ربیــع 
سید  دکتر  اســتاندار، 
سعید آرام  مدیر کل بهزیستی مازندران،  معاونین  ،  جمعی 
از مدیران اجرایی استان ، خانواده بزرگ بهزیستی و با حضور 
قاری بین المللی استادحسین رستمی در مصلی شهرستان 
ساری برگزار شــد.دکتر ربیع فالح استاندار مازندران ضمن 
قبولــی طاعات و عبادات و تبریک روز والدت امام حســن 
مجتبی )ع( ،با اشاره به اینکه کمترین آسیب های اجتماعی 
در جامعه از طریق تعمق بــه آیات قرآنی صورت می گیرد، 
گفت: ســبک زندگی اسالمی در جامعه قرآنی تقویت شود.
دکتر فالح با اشــاره به  اینکه باید ترویج معنویت و فرامین 
قرآنی را در جامعه به حد شایســته داشــته باشیم، افزود: 
نقش رســانه ها در ترویج و تعمیق ســبک زندگی اسالمی 
باید در جامعه اثرگذار باشــند.وی با اعالم اینکه بهزیســتی 
مازنــدران در ترویج و تعمیق تعالیم قرآنی نقشــی اثرگذار 
داشته است، گفت:  در ماه مبارک رمضان باید خودسازی و 
تهذیب نفس تقویت شــود و مشکالت اجتماعی و فرهنگی 
در این ماه باید از چهره جامعه زدوده شود.استاندار مازندران 
با اشــاره به اینکه فضای معنویت در جامعه هدف بهزیستی  
با اســتفاده از برپایی محفل انس با قرآن تقویت شده است، 
افزود: ســازمان ها و نهادهایی که در جهــت بهبود زندگی 
مردم نظیر جامعه هدف  بهزیستی تالش دارند باید در ارتقا 
سبک زندگی اســالمی اثرگذار باشند.دکتر سید سعید آرام 
مدیر کل بهزیســتی مازندران در این مراسم  ضمن تبریک 
والدت امــام حســن مجتی )ع( گفت: مــاه مبارک رمضان 
فرصت خوبی اســت تا با توجه به فضای معنوی این ماه در 
زمینه بهبود آموزش جامعــه بهره بگیریم.دکتر آرام با بیان 
اینکه رافت و الطاف الهی در ماه مبارک رمضان شامل حال 
بندگان خدا می شود اظهار کرد: تکریم و توجه به محرومان 
و مستمندان از سنت های حسنه است که بهزیستی زمینه 
ساز کاهش آالم و مشــکالت قشر آسیب پذیر جامعه است 
و ما با افتخار تمام ســعی خود را برای حل یا کاهش فشار 

مشکالت مردم به کار می گیریم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان خبر داد:
اجرای ۱9 پروژه آبخیزداری و اصالح 
مرتع در جهت توسعه پایدار گلستان

قزلســفلو  ابوطالب  امروز-  فرصت  خبرنگار  گرگان- 
گفت: 100درصد طــرح های بیولوژیکی ایــن بخش اجرا 
و پــروژه های آبخیزداری، نیز به طــور میانگین 30 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد.وی افزود: این طرح ها شامل ساخت 
یا تکمیل سازه های خاکی بتنی، مالتی و گابیونی، ایجاد بند 
خاکی، مطالعاتی، عملیات بیوژیکی، ذخیره نزوالت و اصالح 
و احیای مراتع، ســازه سرشــاخه گیر، نهال کاری و علوفه 
کاری و تولید نهال مرتعی است.قزلســفلو اضافه کرد: از این 
مجموع ســه پروژه به صورت استانی، سه پروژه در گرگان، 
دو پروژه در هریک از شهرســتان های گالیکش، علی آباد و 
آزادشهر و یک طرح در هر یک از مناطق بندرگز، مینودشت، 
رامیان، کالله، گنبدکاووس، مراوه تپه و کردکوی اجرا شده 
یا در دست اجرا می باشد.وی ادامه داد که کاهش خسارات 
سیل، تغذیه ســفره های زیر زمینی، کاهش حجم رسوبات 
وارده به ســدها، افزایش عمر مفید سدهای موجود و حفظ 
منابــع آب و خاک از اهداف اجرای پــروژه های بیولوژیک، 
ســازه های آبخیزداری و مطالعاتی در ســطح استان است.
قزلســفلو؛ جاری شدن ســیالب را یکی از مشکالت جدی 
گلســتان برشمرد و اظهار داشت: این حادثه تقریبا هر سال 
خســارات زیادی را به استان وارد می کند و به دلیل تغییر 
اقلیم و الگوی بارش ها از دهه هشــتاد با وقوع باران های با 
شــدت باال و در مدت کوتاه تشدید شــده و این روند ادامه 
دارد.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلســتان گفت: از 
طرف دیگر تغذیه نشدن مناسب سفره های آب زیرزمینی از 
این سیل ها و همچنین به هم خوردن مرفولوژی رودخانه ها 
و برداشت بیش از ظرفیت آبخوان ها، افت سفره ها را باعث 
شــده که در چنین شرایطی فرسایش باالی خاک و تشدید 
حجم رسوبات وارده به سدهای استان اجتناب ناپذیر است.
درگلستان با وسعت افزون بر ۲0 هزار کیلومتر مربع، عالوه 
بر6۵0 هزار هکتار زمین کشــاورزی، ظرفیت هایی همچون 
30 هزار هکتار باغ، 4۵۲ هزار و 1۸۵ هکتار عرصه جنگلی، 
۸6۲ هزار و ۸۲۵ هکتار مرتع، 1۲0 کیلومتر ساحل، بیش از 
سه میلیون واحد دامی و حدود 900 واحد مرغداری وجود 
دارد.از ســوی دیگر این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی 
از مناطــق در معرض حوادث طبیعی همچون ســیل بوده 
که برای کاهش این آســیب ها مدیریت حوضه های آبخیز 
از اولویت های توســعه گلســتان محســوب می شود.طبق 
سرشماری نقوس و مسکن ســال 9۵ گلستان یک میلیون 
و ۸6۸ هزار نفر جمعیت دارد که ۵3.۲7 درصد آن شــهری 
هستند و تامین معاش بیشتر ســاکنان این خطه از طریق 

پرداختن به کشاورزی و دامپروری است.

ارومیه- خبرنــگار فرصت امروز - اکبر 
حســن بگلو در نشست خبری با اصحاب رسانه 
با اشــاره به اینکه از لحــاظ کمیت برق باالی 
99.9 درصد خانوارها به برق دسترســی دارند 
گفت: 1۲ هزار خانوار استان بدلیل محدودیت 

ها دسترسی نداشته و برق ندارند. 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق 
آذربایجان غربی با بیان اینکه تا پایان شهریور 
تمام روســتاهای بــاالی 10 خانــوار برق دار 
خواهند شــد افزود: تعداد روستای برق دار در 
پایان سال گذشته به ۲هزار و ۸۲۸ روستا رسید 
. وی تصریح کرد: پیک بار مصرفی استان 940 
مگاوات بوده که نســبت به سال قبل افزایش 
داشته اســت و تعداد ۲۸۸ فیدر این بار پیکی 

را مدیریت می کند. حســن بگلو با بیان اینکه 
تلفات برق به 1.۲ تا 1.۵ درصد رســیده است 
اظهار کرد:هدف کشوری رســیدن به  تلفات 
اسمی 11.6 درصد با وجود برق های غیرمجاز 
است ولی تالش داریم این رقم را به کمتر از 10 
درصد برسانیم. وی تصریح کرد: 197 مشترک 
صنعتی و9700 مشــترک کشاورزی با شرکت 
برای مصرف بهینه همکاری داشــتند که 13۸ 
مشــترک صنعتی و 7۸00مشترک کشاورزی 
شامل پاداش و تخفیف شــدند. حسن بگلو با 
اشاره  به اینکه طول خطوط 400 ولت استان 
1۲000 کیلومتــر و طول خطــوط ۲0 ولت 
1۵000 کیلومتر است افزود: تعداد چراغ های 
روشنایی معابر ســطح استان 337هزار و3۸9 

شعله چراغ اســت. وی با بیان اینکه امسال و 
سال گذشته هیچ خاموشی بابت مصرف زیاد و 
خارج از فشار شبکه نداشته ایم افزود: رشد بار 
مصرف در زمان پیک روز 11.۵ درصد و 13.۵ 
در پیک شــب بوده است که برای توان شبکه 
خطرناک است. حســن بگلو گفت: با توجه به 
افزایش دمــا انتظار مصرف باالی برق را داریم 
ولی امیدواریم با رعایت شــهروندان مشــکل 
کمبود برق و خاموشــی برق نداشــته باشیم. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان 
غربی گفت: از تست 440 هزار کنتور 1۵ هزار 
کنتور معیوب شناســایی و تعویض شدند. وی 
تاکید کرد: یکی از برنامه های ما مناطق ضعف 
ولتاژ حاد داشــتند را برطرف کنیم که تا پایان 

تابســتان همه آن ها را برطرف خواهیم کرد. 
حســن بگلو با بیان اینکه متوسط عمر شبکه 
برق اســتان 30 سال اســت  تصریح کرد: هر 
چند عمر برخی از ترانس های برق ۵0 ســال 
اســت ولی مشــکلی در خصوص برق رسانی 
نداریم و در طول ســال ۲ بار تمام شبکه مورد 
بازدید و ساالنه 3درصد شبکه برق آذربایجان 

غربی بازسازی می شود. 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی :
تعداد مشترکان برق آذربایجان غربی به بیش از یک میلیون مشترک رسید

اســالمی  شــورای  رئیس  فالح:   - تبریز 
شهر تبریز با اشــاره به اینکه بر اساس قانون، 
شوراهای شــهر در امر اجرا دخالت نمی کنند 
بر ضرورت تداوم خدمت رسانی به شهروندان 
بدون توجه به تغییرات روی داده در شــوراها 

تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر شهرام 
دبیری در جلســه این هفته شورای شهر تبریز 

که شــامگاه یکشــنبه در محــل صحن علنی 
شورای شــهر تبریز برگزار شــد، با اعالم این 
مطلب گفت: از کلیه کارکنان شهرداری انتظار 
می رود بــا قدرت به کار خــود ادامه دهند و 
بدون توجه به مســائل شــورا مشغول خدمت 

رسانی به شهروندان و توسعه شهر باشند.
رئیس شورای شــهر تبریز با محکوم کردن 
حمله تروریســتی افراد وابســته به داعش که 

باعث شــهادت تعــدادی از هموطنان گردید، 
گفت: امنیت کشور ما در سطح منطقه  و دنیا 
نمونه اســت و قطعا با تالش نیروهای امنیتی، 
همچون گذشــته امنیــت در کشــور برقرار 
خواهد بود و انشاهلل  شاهد چنین رویدادهایی 

نخواهیم بود.
الزم به ذکر اســت در جلســه شورای شهر 
تبریز، اعضای این شــورا بر اســاس دســتور 

جلسه در خصوص تمدید مصوبه شورای شهر 
در خصوص اخذ عــوارض آب و فاضالب برای 
توسعه شــبکه فاضالب تبریز به بحث و تبادل 
نظر پرداختند که با ترک سه عضو حاضر از حد 

نصاب رسمی خارج شد.

بندرعباس- خبرنــگار فرصت امروز- 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
هرمــزگان گفــت: در صورت کاهش ســاعت 
کاری دستگاههای دولتی پیک مصرف استان  

حداکثر ۵0 مگاوات کاهش می یابد.
محمــد ذاکری افزود: اوج مصرف برق اســتان 
از ابتــدای تیر تا پایان مرداد و از ســاعت 14 تا 
16 اتفاق می افتد در این فاصله یک ســاعت آن 
همزمان با ساعت کاری دستگاههای دولتی است 
کــه در مجموع حدود ۵0 ســاعت را طی دو ماه 
شــامل می شود. وی با اشاره به اینکه 16 درصد 

پیک بار اســتان مربوط به تعرفه های عمولی و 
دولتی است، گفت: درصورت کاهش یک ساعت 
فعالیت دستگاههای دولتی پیک بار به میزان 3۵ 

تا ۵0 مگاوات کاهش مــی یابد.مهندس ذاکری 
اضافه کرد،پیک بار اســتان در ســال گذشــته 
یکهزارو 97۵ مگاوات بود که پیش بینی می شود 
با رشــد مصرف در تابستان امســال به دوهزارو 
۲00 مگاوات افزایش یابد.البته انتظار می رود با 
مدیریت مصرف برق و کاهش مصارف غیرضرور 
از ســوی مشــترکین این میزان از دوهزارو 64 
مگاوات عبــور نکند.وی بیان داشــت:با افزایش 
میــزان دما و رطوبت عالوه بــر افزایش مصرف، 
راندمان تولید نیروگاههای استان هم کاهش می 
یابد که توزیع انرژی را با چالش مواجه می کند.

رئیس شورای اسالمی شهر تبریز:

شوراهای شهر در کار اجرایی دخالتی ندارند 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان:

کاهش ساعت کاری دستگاههای دولتی مصرف برق را 50 مگاوات کاهش می دهد

ساری – دهقان : مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ســاری گفت : انبار 
نفت ساری یکی از پنج انبار بزرگ کشور است 
که به چهار نیروگاه برق شمال کشور با ناوگان 

جاده ای ، نفتکوره ارسال می کند.

به گزارش خبرنگار فرصت امروز ، حسینعلی 
طالبی مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه ساری انبار نفت ساری را پشتیبان 
نیروگاههای شمال کشور دانست و بیان کرد : 
با توجه به حجم باالی عملیات انبار نفت ساری 
، در زمانهای لزوم انبار نفت ســاری پشتیبان 
نیروگاههــای  نکا ، انزلی ، علی آباد و نوشــهر 
است .وی افزود : به دلیل حجم باالی عملیاتی 

و برخــورداری از ناوگان بزرگ حمل و نقل در 
بین مناطق شمالی ، این انبار در زمانهای الزم 
با تقاضای نیروگاههــای نکا ، علی آباد ، انزلی 
و نوشهر ســوخت مورد نیاز آنها را تامین می 
کند .طالبی تاکید کرد : منطقه ساری با حجم 
باالی انتقــال فرآورده به نیروگاهها از هر گونه 
اختاللی در توزیع برق پایدار در سطح مناطق 
شمالی کشور جلوگیری نموده است.حسینعلی 

طالبی با بر شــمردن تاسیساتهای مهم استان 
مازندران به خصوص انبار نفت ســاری ، بیان 
کرد : به غیر از نیروگاههای شــمالی به دیگر 
استانها نیز انواع فرآورده را ارسال می کند که 
در سال 9۵ حدود ۵0۸ میلیون لیتر به مناطق 
چالوس ، گرگان ، مشــهد ، بجنورد ، ســبزوار 
، شــاهرود ، اردبیل ، گلســتان  ، میاندوآب و 

ارومیه ارسال شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :

انبار نفت ساری پشتیبان نیروگاههای شمال کشور

تبریز – اســد فالح: با حضور دکتر نعیمی، 
مدیرکل فناوری اطالعات بنیاد مســکن انقالب 
اسالمی کشــور و مهندس باباپور، مدیرکل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی استان و معاونین و دیگر 
کارشناسان مســئول، موانع و مشکالت سامانه 
های عمران روستایی، مسکن روستایی و مسکن 
شهری بررســی و جهت توســعه آن با نظریات 
کارشناسانه مدیران تصمیمات الزم اتخاذ گردید.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،  در ابتدای این 

مراســم مهندس باباپور، مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی اســتان ضمن عرض خیرمقدم 
گــزارش مبســوطی از مســائل و مشــکالت  
زیرساخت های واحد فناوری و اطالعات استان 
به حضــار ارائه کــرد.در ادامه دکتــر نعیمی، 
مدیرکل فناوری اطالعات بنیاد مســکن انقالب 
اسالمی کشور عملکرد واحد فناوری و اطالعات 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی را 
بسیار ســتودنی اعالم کرد و گفت: طی چندین 
سال گذشــته انصافا فعالیت های واحد فناوری 
و اطالعات اســتان آذربایجان شــرقی بســیار 
چشــمگیر بوده و جزء واحدهــای برتر در بین 

استانها محسوب می شود که زحمات این عزیزان 
قابل تقدیر اســت.وی ســپس از روند فعالیت 
ســامانه ساخت و ساز مسکن روستایی و عمران 
روستایی و مسکن شهری در استان های کشور 
خبر داد و افزود: این سامانه ها برای تسهیل در 
خدمات در راستای توسعه روستایی و شهری و 
صرفــه جویی در وقت و انــرژی برای مراجعات 
طراحی و راه اندازی شده است.مدیرکل فناوری 
اطالعات بنیاد مسکن کشور در ادامه  این جلسه 
اظهار داشت: همه خدماتی که قابلیت انجام غیر 
حضــوری دارد و می توان به صورت الکترونیک 
آن را در مراکز خدمات الکترونیک روســتاها و 

شهرهای کشور آن را ارائه داد در این سامانه ها 
طراحی و ارائه شــده است.به گفته دکتر نعیمی 
عالوه برخدمات فــوق الذکر، خدمات مربوط به 
امور زمین، صدور پروانه ســاخت، تغییر کاربری 
ها و درخواســت الحاق به محدوده طرح در این 
سامانه پیش بینی و طراحی شده است. مدیرکل 
فناوری اطالعات بنیاد مســکن کشور در پایان 
به اهمیت این ســامانه ها اشــاره و خاطرنشان 
کرد: وجود این سامانه ها تحول چشمگیری در 
مراجعات مردم در زمینه امور بنیاد مسکن ایجاد 
و تســهیل ویژه در خدمت رسانی به روستاییان 

عزیز فراهم آورده است.

بررسی موانع و مشکالت سامانه های عمران روستایی، مسکن روستایی و 
مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی در تبریز

چهارشنبه
24 خرداد 1396
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روندکندحضوردوبارهفرانسویها
درایران

ب��ه روزه��ای آخ��ر خردادماه نزدی��ک می ش��ویم این در 
ش��رایطی اس��ت که هنوز از پیش فروش خودروی 2008 و 
قطعیت قرارداد س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با 

شرکت رنو خبری نیست. 
آنطور که پیداس��ت میان شرکت های خودروساز فرانسوی 
و ط��رف ایرانی همچنان اختالفاتی هرچند کم وجود دارد و 
ت��ا رفع این اختالفات نیز خبری از عرضه خودروهای جدید 
ب��ه بازار نخواهد ب��ود. بنا بر اظه��ارات و گفته های برخی از 
مسئوالن صنعتی و همچنین دست اندرکاران صنعت خودرو، 

پیش ف��روش پژو 2008 و همچنین عقد قرارداد رنو و ایدرو 
قرار بود که در اسفند سال گذشته به ثمر بنشیند و از سال 
جدید بازار خودروی کش��ور ش��کل دیگری پیدا کند، حال 
آنکه پس از گذشت حدود سه ماه از سال 96 هنوز از حضور 

متفاوت فرانسوی ها در بازار خودروی ایران خبری نیست. 
در ای��ن زمین��ه ی��ک منب��ع آگاه می گوی��د ک��ه اگرچه 
خودروسازان فرانسوی پیش از دیگر شرکت های تولید کننده 
خودرو برای حضور در ایران پیش��قدم ش��دند، اما این بار با 
ش��رایط متفاوت و س��ختگیرانه ای که هر دو طرف فرانسوی 
و ایرانی برای ش��راکت تازه خود قرار دادند، پیشرفت کار به 
کندی انجام می شود.  این منبع آگاه همچنین تأکید می کند 
که جدا از فعالیت شرکت ایکاپ که بنا دارد خودروی 2008 
را هرچه سریع تر به بازار عرضه کند، زیاده خواهی شرکت رنو 

نیز روند عقد قرارداد را کند کرده است. 
 

رسانههادرسنگرحمایتازصنعت
خودروقراردارند

 مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از ضرورت استفاده از 
ظرفیت های مشترک همکاری میان خودروسازان و رسانه ها 
خبرداد و گفت: با همکاری و پش��تیبانی اصحاب رسانه، در 
مسیر ارتقای جایگاه صنایع کشور و دستیابی به اهداف خود 
گام برخواهی��م داش��ت.  به گزارش کارپ��رس، دکتر مهدی 
جمالی در جریان برگزاری مراس��م ضیاف��ت افطار اصحاب 
رسانه و خبرنگاران، با اشاره به ضرورت پشتیبانی و همکاری 
رس��انه ها از صنع��ت و تولیدکنن��دگان داخل��ی اظهارکرد: 
رس��انه ها س��نگر اصلی حمای��ت از صنایع به وی��ژه صنعت 
خودروس��ازی کشور هستند و با چشمان تیزبین خود ضمن 
شناس��ایی نقاط ضعف و قوت می توانند به عنوان پشتیبان و 
حام��ی صنایع عمل کنند.  وی افزود: مدیریت ارش��د گروه 
خودروس��ازی س��ایپا در برنامه ریزی و اجرای سیاس��ت ها و 
طرح ه��ای خود همواره از گزارش  ها، نظ��رات و دیدگاه های 
رس��انه ها اس��تفاده کرده و ایده های آنان را به عنوان راهکار 
هدای��ت صحیح و اصولی مجموعه در دس��تور کار قرار داده 

است. 
وی تأکید کرد: با استفاده از دیدگاه های رسانه ای و نظرات 
منعکس شده در فضای مطبوعاتی کشور تالش کرده ایم نگاه 
متمرکز و علمی خود را در تمامی بخش ها و حوزه های گروه 

خودروسازی سایپا تسری دهیم. 
مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا در ادامه تصریح کرد: 
در سال گذشته گروه خودروسازی سایپا توانست تولید خود 
را ح��دود 57 درصد افزای��ش دهد که با توج��ه به میانگین 
افزایش 38 درصدی تولید خودرو در س��طح کش��ور، میزان 

افزایش تولید در گروه سایپا بسیار چشمگیر بوده است. 
دکتر جمالی با بیان اینک��ه بازخورد افکار عمومی جامعه 
بیانگر اطالع کلی مردم از موفقیت گروه خودروسازی سایپا 

در زمینه افزایش تولید در س��ال گذش��ته است، خاطرنشان 
کرد: رس��انه ها سهم بس��زایی در انعکاس موفقیت گروه در 
س��ال گذشته را بر عهده داش��ته اند که این تالش آنان برای 

کارکنان گروه سایپا یک پشتوانه محسوب می شود. 
وی دغدغه اصلی رس��انه ها در بخش خودروس��ازی کشور 
را ن��وآوری و داخلی س��ازی محصوالت عن��وان کرد و گفت: 
گروه س��ایپا عالوه بر اهتمام جدی نسبت به افزایش تولید، 
برنامه ه��ای بس��یار خوب��ی در زمینه طراحی و مهندس��ی 
محصول را به اجرا درآورده که نتیجه آن در س��ال گذش��ته 
رونمای��ی از خودروی کوییک و در س��ال ج��اری معرفی دو 

محصول جدید مبتنی بر پلتفرم SP100 خواهد بود. 
مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا در بخش دیگری از 
اظهارات خود با اش��اره به تالش های این مجموعه در زمینه 
ارتق��ای کیفیت محصوالت افزود: تالش های مناس��بی برای 
ارتقای پلتفرم های کنونی و بهبود کیفیت محصوالت صورت 
گرفته که رش��د هفت پله ای در گزارش ش��رکت بازرس��ی 
کیفیت و اس��تاندارد ایران بیانگر تالش جدی این مجموعه 

در زمینه کیفیت است. 
دکت��ر جمالی ضمن تأکید بر ضرورت ادامه تالش ها برای 
افزای��ش کیفیت محص��والت، اظهارکرد: در مس��یر افزایش 
کیفی��ت نیازمند هم��کاری و همفکری جدی با رس��انه ها و 
اس��تفاده از نظرات و دیدگاه های آنان هستیم که باید از این 

ظرفیت همکاری به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم. 
وی همچنین آغاز همکاری گروه خودروس��ازی س��ایپا با 
شرکت س��یتروئن فرانس��ه را پدیدآورنده فضای رقابتی در 
صنعت کش��ور دانس��ت و گفت: ش��رکت مش��ترک سایپا و 
سیتروئن تش��کیل ش��ده و مقدمات اجرایی الزم برای آغاز 
همکاری در زمینه تولید محصول با برند مش��ترک در حال 
اجرا است و به زودی شاهد عرضه محصوالت آن خواهیم بود. 
مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا با اش��اره به بهبود 
ش��رایط قطعه س��ازی کش��ور نی��ز تصری��ح ک��رد: باید به 
مذاکره کنندگان محترم در دولت یازدهم دست مریزاد گفت 

که زمینه ورود سرمایه گذاران خارجی را فراهم ساختند. 
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 واردات ه��ر کاالی��ی در چارچوب مقررات 
و دس��تورالعمل های ابالغی از س��وی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت صورت می گیرد، این 
در ش��رایطی اس��ت که هیچ کاالیی به اندازه 
خودرو طی س��ه سال گذش��ته با تغییرات در 
مق��ررات و دس��تورالعمل های اجرایی روبه رو 

نبوده است. 
به گ��زارش کارپرس، در ای��ن زمینه برخی 
کارشناسان با اشاره به تجارت پرسود واردات 
خ��ودرو، بی برنامگ��ی در تدوین مق��ررات را 
متوجه عملکرد مس��ئوالن تج��اری و صنعتی 
کش��ور می خوانن��د و معتقدن��د ک��ه مقررات 
تدوین ش��ده مسیر مشخصی را طی نمی کند؛ 
به طوری که چرخش مقررات در س��ال هایی با 
حمایت از تولید صورت گرفته یا در سال هایی 
برای جلوگیری از خروج ارز از سوی مسئوالن 

تجاری کشور انجام می شود. 
 در هر صورت آنچه در این بین قابل توجه 
به نظر می رسد، محدودیت در واردات خودرو 
با ه��ر بهانه و روش��ی در دولت های مختلف 
است. در این زمینه بس��یاری از کارشناسان 
و دست اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که 
ایجاد محدودیت یا پروس��ه حذف، مس��یری 
آس��ان و بدون دردس��ر برای تصمیم س��ازان 
صنعتی، بازرگانی کش��ور قلمداد می ش��ود؛ 
چراک��ه این مس��یر می تواند به س��رعت آنها 
را از وضعی��ت دش��واری ک��ه در آن ق��رار 
می گیرند نجات ده��د. به عنوان نمونه حذف 

واردات خودروهای باالی 2500 سی س��ی یا 
حذف ش��رکت های متفرقه از بازار وارداتی ها 
راه حل های در نظر گرفته ش��ده برای چالش 
مش��کالت موجود در واردات ای��ن کاال بوده 
اس��ت. ح��ال در ش��رایطی دول��ت دوازدهم 
مردادماه سال  جاری آغاز به  کار خواهد کرد 
که توقع می رود مش��کالت مربوط به واردات 
خودرو از مس��یری صحی��ح و باثبات مرتفع 
ش��ود؛ چراکه تغییر قوانی��ن و مقررات بدون 
در نظ��ر گرفت��ن تبعات آن، تنها مش��تریان 
خ��ودرو را در بازار با چال��ش مواجه می کند. 
بر این اساس به نظر می رسد که دولت جدید 
در چهار سال پیش رو باید برخی از ابهامات 
در مق��ررات واردات خ��ودرو را برطرف کرده 
تا این بازار از ش��فافیت الزم برخوردار شود؛ 
ابهامات��ی همچ��ون چرای��ی ح��ذف واردات 
خودروه��ای ب��االی 2500 سی س��ی، حذف 
واردکنن��دگان متفرق��ه از ب��ازار و در نهایت 
چرایی تدوین قانون »دستورالعمل و ضوابط 
واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت های 
خودروس��از خارجی« که در یکی از بندهای 
آن واردات من��وط ب��ه تولید ش��ده اس��ت. 
زمستان سال گذشته شاهد بودیم که وزارت 
صنع��ت به دنبال ابالغ دس��تورالعمل کنترل 
بازار از س��وی اس��حاق جهانگی��ری، معاون 
اول رئیس جمهوری سیس��تم ثبت س��فارش 
واردات خ��ودرو برای واردکنن��دگان متفرقه 
)غیرنماین��ده( را متوقف ک��رد؛ چراکه تأکید 

ش��بکه  از  خ��ودرو  واردات  ب��ر  وزارتخان��ه 
نمایندگی های مادر به کش��ور بود. در حالی 
وزارت صنع��ت بروز تخلفات جدی از س��وی 
واردات  درخص��وص  متفرق��ه  ش��رکت های 
خودروهای فاقد اس��تاندارد و دس��ت دوم از 
یکس��و و خدم��ات پس از ف��روش و گارانتی 
را دلیل توقف فعالیت این ش��رکت ها عنوان 
کرد که کارشناس��ان معتقدند، عدم  فعالیت 
ای��ن ش��رکت ها موج��ب از بین رفت��ن بازار 
رقابتی خواهد ش��د و به نوعی بازار در انحصار 
ش��رکت های نمایندگی ق��رار می گیرد؛ حال 
آنکه در صورت فعالیت ش��رکت های متفرقه 
با حضور بازیگ��ران مختلف که نظارت جدی 
نیز ب��ر فعالیت آنه��ا باش��د، می تواند منجر 
به رقاب��ت می��ان واردکنندگان ش��ود. حال 
در ش��رایطی که نزدیک به پن��ج ماه از عدم 
فعالیت ش��رکت های متفرقه می گذرد، یکی 
از موضوعات قابل پیگی��ری در دولت جدید 
می توان��د ح��ذف متفرقه ها باش��د و در این 
زمینه مسئوالن صنعتی و بازرگانی می توانند 
با تدوین مقرراتی جدید، »فعالیت« دوباره را 

جایگزین »حذف« این واردکنندگان کنند. 
در ای��ن بی��ن ام��ا چال��ش دیگ��ری که از 
س��ال 91 تاکنون گریبانگیر ب��ازار وارداتی ها 
ش��ده، ممنوعی��ت ورود خودروه��ای ب��االی 
2500 سی سی اس��ت. در این زمینه هرچند 
پیش��نهادهایی مبنی ب��ر تغیی��ر معیار لوکس 
ب��ودن خودروها ش��د، اما دول��ت همچنان بر 

توقف ورود خودروهای یاد ش��ده مصر اس��ت 
و حج��م باالی موت��ور را معیاری برای لوکس 
ب��ودن یک خ��ودرو تعبی��ر می کن��د؛ این در 
ش��رایطی اس��ت که طی س��ال های گذشته 
خودروهایی با حج��م موتور کمتر، اما قیمتی 
باالتر وارد کش��ور ش��دند، ح��ال آنکه دولت 
همچن��ان معیار لوکس بودن را خودروهایی با 
حجم موتور باالی 2500 سی س��ی می خواند. 
بر این اساس اس��تارت ایجاد ممنوعیت برای 
ورود خودروه��ای باالی 2500 سی س��ی در 
اواخر س��ال 1391 و از سوی دولت دهم زده 
ش��د؛ به طوری که دولت پیش��ین ب��ا توجه به 
تشدید محدودیت های بین المللی و همچنین 
بحران ارزی، لیس��تی از کااله��ای اولویت دار 
ب��رای تخصی��ص ارز تهی��ه کرد ک��ه واردات 
خودروه��ای ب��االی 2500 سی س��ی نیز در 

اولویت دهم قرار گرفت. 
بنابرای��ن کااله��ای اولوی��ت ده��م به دلیل 
برهم زدن تعادل ارزی کشور و از سوی دیگر 
غیرضروری بودن، لوکس در نظر گرفته شدند 
و ثبت  سفارش آنها متوقف شد. در آن مقطع 
معیار لوکس بودن خودروهای خارجی، حجم 
موتور در نظر گرفته ش��د. حال در ش��رایطی 
ک��ه نزدی��ک ب��ه پنج س��ال از تصوی��ب این 
قانون می گذرد، با وج��ود آنکه واردکنندگان 
و کارشناس��ان تأکید بس��یاری ب��ر تغییر این 
معیار دارند، اما تغییری در این تعریف صورت 

نگرفته است. 

بازار خودروهای وارداتی و ضرورت مدیریت منسجم

در نیمه ماه مبارک رمضان و طی مراس��می 
در کارخانه پارس خودرو، نخس��تین س��ری از 
خودروه��ای برلیان��س تولی��دی این ش��رکت 

تحویل خریداران شد. 
اواخر س��ال 95 خطوط تولید پارس خودرو 
جدیدتری��ن میهمان خ��ود را با ن��ام برلیانس 

H200 شناخت. 
خودرویی ب��ا زبان طراحی م��درن که تأثیر 
بزرگان صنعت خودروی دنیا در شکل گیری آن 
به خوبی قابل مشاهده است. با حضور برلیانس 
اچ200 در شرکت پارس خودرو شاهد تکمیل 
خودروهای برلیانس در بازار خودروهای تولید 
داخل بودیم. ش��رکت برلیانس در سال 1949 
تحت عنوان شرکت پشتیبانی فنی حمل و نقل 
عمومی تأسیس شد و در دهه 90 میالدی رشد 
 خوبی را تجربه کرد. در سال 2003 شراکت با 
ب��ی. ام. دبلیوی آلمان و تولید برخی مدل های 
ای��ن برند آلمان��ی در کارخان��ه برلیانس باعث 
ایجاد تحولی عظیم در مجموعه این خودروساز 

چینی شد. 
تولید محصوالت بی ام دبلیو در این ش��رکت 
تا جایی پیش رفت که منجر به تولید خودروی 
هیبریدی مش��ترک ای��ن برند با خودروس��از 
مط��رح آلمان��ی ش��د. از دیگر هم��کاران این 
برند مطرح چینی می ت��وان به تویوتا، لوتوس، 
پورشه، بوش، دلفی و کنتیننتال اشاره کرد که 
باعث ش��کل گیری کارنامه درخش��ان این برند 

چینی شده است. 
طراح��ی برلیانس اچ200 بر عهده ش��رکت 
پنین فارینا بوده اس��ت ک��ه طراحی برندهایی 
چون پورشه و مازراتی را در کارنامه خود دارد 
که این ام��ر مهر تأییدی ب��ر توانایی های برند 

برلیانس در سطح جهانی بوده است. 

برلیانس سری H200 در دو مدل مجهز به 
گیربکس اتوماتیک و دس��تی در پارس خودرو 
تولید خواهد ش��د که مدل هاچ بک این خودرو 
با کد H220  ش��ناخته می شود و مدل سدان 
نیز کد H230  را همراه خود دارد. گستردگی 
بازار این برند کشورهایی از قاره آمریکا و آفریقا 

ت��ا خاور دور را در بر می گیرد که کس��ب پنج 
س��تاره ایمنی CNCAP  و شاسی مطمئنی 
که توس��ط پورشه طراحی شده است در کسب 

این بازار بزرگ تأثیر بسزایی داشته است. 
VVT  برلیان��س س��ری اچ200 از موت��ور
حج��م ب��ا  س��وپاپ   16 س��یلندر   چه��ار  

  1500 سی سی برخوردار است که توان تولید 
103 اس��ب بخار قدرت و گشتاور 138 نیوتن 
  H230 H220 و  برلیان��س  مت��ری را دارد. 
دارای امکان��ات و تجهیزات مختلفی هس��تند 
که می توان به کیس��ه هوای راننده و سرنشین 
جلو، سیس��تم ترمز ABS و EBD، سیس��تم 
تهویه مطبوع، شیش��ه برقی، تنظیم ارتفاع نور 
چراغ جلو، سیستم ضد سرقت موتور، سیستم 
الکترومغناطیسی بازکردن درب صندوق عقب 
و سیستم تاش��و برای صندلی های عقب اشاره 
کرد. البته مش��تریانی که نسخه های اتوماتیک 
ای��ن خودروها را خریداری کنن��د می توانند از 
تجهیزاتی نظیر س��انروف برقی، سنس��ور دنده 

عقب و چراغ مه شکن جلو بهرمند شوند. 
در حاش��یه مراس��م تحویل نخستین سری 
از خودروه��ای تولیدی اچ200 ب��ه خریداران، 
مدیرعام��ل پارس خ��ودرو مهم تری��ن عوامل 
خوش��نامی پارس خ��ودرو در ب��ازار خودرو را 
تالش، ممارست، دانش، تعهد و سرمایه گذاری 
بر ش��مرد و اظهار داش��ت: همچن��ان به دنبال 
تولی��د محصوالتی با اس��تانداردهای جهانی و 
مطابق با ارزیابی های س��ازمان کنترل کیفیت 
و اس��تاندارد هس��تیم که دریافت بیش��ترین 
 ستاره کیفی از این سازمان گواه ادعای شرکت 

پارس خودرو است. 
ناصر آقامحم��دی اضافه کرد: عرضه اچ200 
در بازه قیمتی زیر 50 میلیون تومان محصولی 
منحصر به فرد ش��مرده می شود که امیدواریم 
حضور این خودرو در بازار باعث اعتماد بیش از 
پیش خریداران به مجموعه پارس خودرو شود. 
در پایان مراسم همراه با تحویل خودروها به 
خری��داران جوایزی نیز به رس��م یادبود به این 

مشتریان از سوی پارس خودرو اهدا شد. 

خروجدستپختطراحانپورشهازخطتولیدپارسخودرو

گزارش2

خبر

صنعتخودرو
درآستانهانقالبقراردارد

گروه بین الملل: هر ش��رکت خودروس��از یا ارائه دهنده 
خدمات فن��اوری ت��الش می کند در یک��ی از حوزه های 
جدید بازار نظیر خودروهای الکتریکی، به اشتراک گذاری 
خودرو، خودروهای خودران و فناوری های اتصالی فعالیت 

کند. 
به گ��زارش خبرخودرو، در واقع می ت��وان گفت که موارد 
مذک��ور همگی به یکدیگر ارتباط دارند و فعالیت در یکی از 
آنها نیازمند توس��عه در بخش های دیگر است. باید یادآوری 
ک��رد که تمامی این حوزه ها ج��زو بخش های جدید صنعت 
حمل و نقل هستند و انتظار می رود که در آینده ای نه چندان 
دور چه��ره کلی بازار را تغییر دهند. البته س��ه بخش دیگر 
هنوز مثل فناوری هدایت خودران وس��ایل نقلیه نمود عینی 
پیدا نکرده اند، ولی همانطور که گفته ش��د زمان زیادی هم 

برای توسعه آنها احتیاج نیست. 
طب��ق مطالع��ه انجام گرفته از س��وی ش��رکت اینتل 
ب��ه مح��ض تدوی��ن قوانی��ن مربوط ب��ه تردد وس��ایل 
نقلی��ه خودران، ای��ن فناوری به صورت گس��ترده ای در 
اختی��ار عم��وم قرار خواه��د گرفت. به ط��وری که طبق 
پیش بینی های صورت گرفته این فناوری رقم 7 تریلیون 
دالری را در س��ال 2050 به خود اختصاص خواهد داد و 
حتی به صورت غیر مستقیم باعث صرفه جویی های کالنی 
در حوزه تولید، سوخت و دقت خواهد شد. گمان می رود 
که به کمک این فناوری س��االنه 250 میلیون ساعت در 

وقت مردم صرفه جویی شود. 

جدیدترینوضعیت
تولیدخودروهایسنگین

اردیبهشت ماه امسال تولید انواع کامیون در خودروسازان 
داخلی به طور میانگین 9.5 درصد کاهش یافت. 

به گزارش ایس��نا، در ای��ن مدت تولید ان��واع کامیون در 
ایران خودرو دی��زل با کاهش 96.9 درص��دی همراه بوده و 
از 160 دس��تگاه در اردیبهش��ت ماه سال گذش��ته به پنج 
دس��تگاه کاهش یاف��ت.  تولید ان��واع کامیون در س��روش 
 دیزل مبنا نیز 2.3 درصد کاهش یافته و از 130 دس��تگاه در 
اردیبهش��ت ماه 1395 به 127 دستگاه رسید.  اردیبهشت 
ماه امس��ال تولید انواع کامیون در س��ایپا دیزل اما صعودی 
بوده و با رش��د 235.7 درصدی از 70 دستگاه در اردیبهشت 

ماه سال گذشته به 235 دستگاه افزایش یافت. 
تولی��د این محص��والت در کاریزان خ��ودرو نزولی بوده و 
با کاهش 54.5 درصدی از 176 دس��تگاه در اردیبهش��ت ماه 
1395 ب��ه 80 دس��تگاه کاهش یافت.  در ای��ن مدت تولید 
ان��واع کامی��ون در گ��روه بهم��ن 19 درصد افزای��ش یافته 
 و از 432 دس��تگاه در اردیبهش��ت م��اه س��ال گذش��ته به 
514 دس��تگاه افزای��ش یاف��ت.  تولی��د ان��واع کامیون در 
 آذهایتک��س ام��ا با کاه��ش 16.7 درصدی همراه ب��وده و از
 12 دستگاه در اردیبهشت ماه 1395 به 10 دستگاه رسید. 
اردیبهش��ت ماه امس��ال تولید ان��واع کامی��ون در تیراژه 
دی��زل نی��ز 35.5 درصد کاه��ش یافته و از 31 دس��تگاه در 
اردیبهشت ماه س��ال گذشته به 20 دس��تگاه کاهش یافت.  
تولی��د انواع کامیون در ماموت نی��ز با کاهش 21.1 درصدی 
هم��راه بوده و از 19 دس��تگاه در اردیبهش��ت ماه 1395 به 
15 دس��تگاه رس��ید.  در این مدت تولید ان��واع کامیون در 
س��ه ش��رکت رخش خودرو دیزل، زامیاد و رایان فن گستر 
دیزل متوقف ش��ده و به ترتیب از 45، 9 و 28 دس��تگاه در 

اردیبهشت ماه سال گذشته به صفر کاهش یافت. 
 

بازهمزمزمهتعطیلیتولیدپرایدبه
گوشرسید!

 رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: سازمان 
اس��تاندارد اع��الم کرده که خ��ودروی پراید تا پایان س��ال 
96 باید از خطوط تولید خارج ش��ود و کمیس��یون صنایع 
به خودروس��ازان نیز اعالم کرده و آنها تا پایان س��ال جاری 
پرای��د را بازنشس��ته می کنند.  به گ��زارش کارپرس، عزیز 
اکبریان با اشاره به درخواست خودروسازان از شورای رقابت 
برای افزایش 5درصدی قیمت خودروها، گفت: درخواس��ت 
افزایش قیمت حق طبیعی خودروس��ازان است، اما شورای 
رقابت و س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان است که باید 
این درخواس��ت را بررس��ی کن��د.  نماینده م��ردم کرج در 
مجلس ش��ورای اس��المی، افزود: اگر براس��اس بررسی های 
صورت گرفته افزای��ش قیمت ضروری بوده یا اتفاق خاصی 
در کیفیت خودرو رخ داده اس��ت، اج��ازه افزایش قیمت را 
صادر کند، در غیر این  صورت خودروس��ازان مجوز افزایش 

قیمت ندارند. 

کمیتهصنعتکمیسیونصنایعدالیلدرخواست
خودروسازانرابرایافزایشقیمتبررسیمیکند

اکبریان با بیان اینکه کمیته صنعت کمیس��یون صنایع 
و معادن درخواست خودروس��ازان را برای افزایش قیمت 
بررس��ی می کند، ادامه داد: کمیته صنعت پس از بررسی 
دالیل خودروس��ازان برای افزای��ش قیمت و تطبیق آن با 
واقعیت ه��ای موجود جمع بندی بررس��ی ها و نظرات را به 

اعضای کمیسیون ارائه می دهد. 
 وی با اش��اره به بررس��ی کیفیت خودروه��ای داخلی 
توسط کمیس��یون صنایع و معادن، یادآور شد: مشکالت 
کیفی��ت خ��ودرو و راهکارها برای رفع این مش��کالت به 
وزارت صنعت و خودروس��ازان اعالم ش��ده است، که پس 
از ماه مبارک رمضان جلس��اتی با حضور خودروس��ازان و 
مس��ئوالن وزارت صنعت برای بررس��ی اقدام��ات در این 

زمینه برگزار می شود. 

کمیسیونصنایعومعادنبهخودروسازاناعالمکردهکهتا
پایانسالجاریخطتولیدخودرویپرایدرامتوقفکنند

ای��ن نماینده م��ردم در مجل��س دهم، با بی��ان اینکه 
س��ازمان اس��تاندارد متولی اعالم کیفیت خودروها است، 
افزود: س��ازمان اس��تاندارد اعالم کرده که خودروی پراید 
تا پایان س��ال 96 باید از خطوط تولید خارج و تولید آن 
متوقف شود و کمیسیون صنایع و معادن به خودروسازان 
نی��ز اع��الم کرده و آنه��ا تا پایان س��ال ج��اری پراید را 

بازنشسته می کنند. 
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، 
تصریح کرد: س��ازمان اس��تاندارد باید نظرات خود را درباره 
کیفی��ت س��ایر خودروها اعالم کند، تا کمیس��یون صنایع و 

معادن مطابق با آن عکس العمل داشته باشد. 

خبر
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رهبر معظم انقاب اسللامی با اشاره به اینکه نباید با تقسیم 
کردن مللردم، کار بزرگ ملللت در انتخابات را خللراب کرد، بر 
ضرورت ایجاد فضایی جدید از همکاری و تاش برای پیشرفت 
ایران و اعتای نظام تاکید کردند. به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
دفتللر مقام معظم رهبری، حضرت آیللت اهلل خامنه ای در دیدار 
سللران قوا، مسللئوالن و کارگللزاران نظام و جمعللی از مدیران 
کشللور، اعتماد همه رأی دهندگان به صنللدوق انتخابات نظام 
اسامی را مهم ترین واقعیت انتخابات ۲۹ اردیبهشت خواندند. 
ایشللان افزودند: کار مشللترک مردم فارغ از اینکه به چه کسی 
رأی دادنللد، ایللن بود که به صندوق رأی جمهوری اسللامی و 
به حرکت عظیم مقرر شللده در قانون اساسللی یعنی انتخابات، 
»اعتماد« کردند. حضرت آیت اهلل خامنه ای تاکید کردند: مشی 
همیشللگی بنده این بوده و هست که از همه دولت هایی که بر 
سللر کارند، حمایت می کنم و بعد از این نیز همین گونه خواهد 
بود. رهبر انقاب اسامی گفتند: اخیرا آمریکایی ها در سخنان 
خود درباره ایران، تحللت عنوان هنجارهای بین المللی موضوع 

»بی ثبات سللازی منطقه« را مطرح می کنند که در پاسللخ آنها 
باید گفللت اوال این منطقه چلله ارتباطی به شللما دارد و ثانیا 
عامل بی ثباتی منطقه، شما و عّمالتان هستید. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با اشاره به نقش آمریکایی ها در ایجاد گروهک داعش 
و حمایت هللای نظامی و تدارکاتی از این گروهک، خاطرنشللان 
کردند: ادعای تشللکیل ائتاف بر ضد داعش یک دروغ اسللت، 
البته آمریکایی ها با »داعِش کنترل نشده« مخالفند اما اگر کسی 
بخواهللد واقعا داعش را نابود کند، بللا او مقابله می کنند. رهبر 
انقاب اسامی اتهام اخیر رئیس جمهوری آمریکا به ایران مبنی 
بر حمایت از تروریسم و نیز اتهام های حقوق بشری آمریکایی ها 
را در چارچوب شیوه هنجارتراشی برای تامین منافع مستکبران 
برشمردند و خاطرنشان کردند: اینکه آمریکایی ها، در کنار حکام 
قرون وسطایی و قبیله ای سعودی، از حقوق بشر سخن می گویند 
و در جایی که بویی از دموکراسللی نبرده، به جمهوری اسامی 
که مظهر مردم ساالری است، تهمت می زنند واقعا مضحک است 

و به عنوان یک لکه ننگ تاریخی بر پیشانی آنها خواهد ماند. 

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام: 
نباید با تقسیم کردن مردم، کار بزرگ ملت در انتخابات را خراب کرد

  جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس 
گفت: تا چن�د ماه دیگر دول�ت محافظه کار 
»ت�رزا می« را از می�ان بر م�ی دارد و پس از 

انتخابات، دولت جدید را تشکیل می دهد. 
 گ�زارش دفتر آمار ملی انگلیس که روز 
سه شنبه منتش�ر شد، بیانگر آن است که 
نرخ تورم در این کشور در ماه »مه« گذشته 
ب�ه باالترین حد خود طی نزدیک به چهار 

سال گذشته رسیده است. 
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت گفت: 96 درصد بودجه دولت در 

سال 95 تحقق پیدا کرد.

تیتر اخبار

برخی داروهایی که در نظام درمانی ایران مجاز اسللت، در 
صورت همراه داشتن هنگام ورود به گرجستان حتی با برگه 
تجویز پزشک، غیرقانونی است و شامل مجازات های سنگین 
می شود. به گزارش ایرنا، بر پایه اعام مراجع مسئول نظارتی 
و کنترل گمرکی-قضایی در گرجستان که ورود اقام دارویی 
اعام شده که حاوی مقادیری از مشتقات درمانی مواد مخدر 
یا روانگردان باشللد، به این کشللور ممنوع اسللت و مشمول 
جریمه های سللنگین و حتی حبس هللای بلند مدت خواهد 
شللد. بر پایه این توصیه اکید، گردشگران و مسافران راهی 

گرجستان که از مواد ترکیبی داروها اطاعی ندارند، از آوردن 
هرگونه دارو به این کشور حتی با نسخه پزشک جهت مصرف 
شللخصی به شدت خودداری کنند. از سوی دیگر، در صورت 
ضرورت در گرجسللتان داروهای مللورد نیاز و مراکز درمانی 
قابل دسترسی است. استامینوفن کدئین، کلردیازپوکسید، 
دیفنوکسللیات، کلونزپللام، کولداکس، بنیکال، سللودافد، 
کلداسللتاپ، تی دول و رأی دول 100، آفرین، سللوپراکلد، 
آمی تریپتیلین، ترامادول، دیازپام و اگزازپام داروهای ممنوعه 

برای ورود به گرجستان اعام شده است.

هشدار به مسافران ایرانی
با دارو به گرجستان نروید! 

قائم مقام  فیروزآبادی،  ابوالحسن    

وزی�ر تع�اون، کار و رف�اه اجتماعی 
گفت: حدود 10 تا 12 میلیون جمعیت 
حاشیه نشین در کش�ور وجود دارد 
ک�ه عوارض زیادی را ب�رای کودکان 
کار در این مناطق ایجاد کرده است. 
 احم�د می�دری، مع�اون رفاه�ی 
وزارت رف�اه گف�ت: در جریان طرح 
شناس�ایی بازمان�دگان از تحصی�ل 

110 هزار کودک شناسایی شدند. 

ناصر مقدس�ی، قائم مقام سازمان جنگل ها اعالم کرد: طبق آمار جهانی، 
به ص�ورت میانگین حدود 40 میلیون هکتار به صورت س�االنه براس�اس 
آتش سوزی تخریب می شوند که آمار ایران کمتر از میانگین جهانی است. 

تیتر اخبار

براسللاس آمار و اطاعللات ثبت شللده در خانه کتاب، 
شمارگان متوسط کتاب در اردیبهشت سال ۹6 در مقایسه 
با بازه زمانی مشابه در سال گذشته با کاهش 16 درصدی 
رو به رو شللده اسللت. به گزارش خانه کتاب، ۲71 عنوان 
کتاب در حوزه کمک درسی در اردیبهشت سال ۹5 منتشر 
شللد که این آمار در مقایسه با اردیبهشت ماه با 6۹ درصد 
افزایش، به 457 عنوان رسیده است. براساس این آمار، در 
اردیبهشت سال ۹5 در مجموع 5هزار و ۹60 عنوان کتاب 
منتشر شده که در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال ۹6 
با ۲7 درصد افزایش به 7 هزار و 575 عنوان رسیده است.  
از مجموع کل کتاب های منتشر شده در سال ۹5، 4 هزار و 
835 عنوان به حوزه عمومی و 854 عنوان به حوزه کودک 
اختصللاص پیدا کرده که این آمار در سللال ۹6 به ترتیب 

با ۲7 و 13 درصد افزایش روبه رو شللده اسللت. همچنین، 
شمارگان متوسط کتاب در اردیبهشت سال ۹6 در مقایسه 
با بازه زمانی مشابه در سال گذشته با کاهش 16 درصدی 
رو به رو شده است. این در حالی  است که قیمت متوسط 
کتاب در اردیبهشت ماه سال ۹5 از 13۹ هزار و 440ریال 
بلله 17۲ هللزار و 80 ریال رسللیده و افزایش ۲3 درصدی 
داشته است. براساس این گزارش، تهرانی ها اردیبهشت ماه 
سال ۹5 شاهد انتشار 3 هزار و 754 عنوان کتاب بودند که 
این آمار در اردیبهشت ماه سال ۹6 با افزایش 4۹ درصدی 
به 5 هزار و 61۲ عنوان رسللیده اسللت. شهرستانی ها در 
اردیبهشت ماه ۹5 در مجموع ۲ هزار و ۲06 عنوان کتاب 
منتشر کرده اند، این آمار در اردیبهشت سال ۹6 با کاهش 

11 درصدی مواجه شده است. 

افزایش قیمت کتاب در سال جدید
شمارگان کتاب کاهش یافته است

  کیم س�ئونگ هو، سفیر کره جنوبی 
در تهران بودجه س�االنه ش�ورای فیلم 
کره جنوب�ی را ح�دود 100 میلیون دالر 

آمریکا اعالم کرد. 
  پلیس روس�یه از س�رقت شمش�یر 
متعلق به نادرشاه افشار از موزه کوباچی 

داغستان خبر داد. 
  سرپرس�ت فص�ل هش�تم کاوش در 
شهر تاریخی بلقیس، از کشف خانه های 
به عن�وان  ایلخان�ی  دوره  مس�کونی 
مهم ترین کشفیات در داخل ارگ شهر 

بلقیس اسفراین خبر داد. 
حام�د بهداد، بازیگر س�ینما و تلویزیون به عن�وان یکی از اعضای 

هیأت داوران جشن انجمن عکاسان سینمای ایران انتخاب شد. 

تیتر اخبار

صعللود تیم ملللی فوتبال ایللران به جام جهانللی ۲018 
روسللیه، بازتاب گسللترده ای در رسللانه ها و خبرگزاری های 
 بین الملل داشته است. به گزارش ایرنا، تیم ملی فوتبال ایران 
دوشنبه شللب با نتیجه دو بر صفر برابر ازبکستان به برتری 
رسللید و به عنوان نخسللتین تیم از قاره آسیا به جام جهانی 
۲018 راه یافت. تارنمای خبری ساکرنت در مورد صعود تیم 
ایران نوشت: تیم ایران برای نخستین بار است که در دو دوره 
متوالی به جام جهانی صعود می کند. این تیم در سللال های 
1۹78، 1۹۹8، ۲006 و ۲014 به جام جهانی راه یافته بود. 
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در گزارشی نوشت: تیم ایران 

با پیروزی دو بر صفر برابر ازبکسللتان به عنوان دومین تیم به 
جام جهانی ۲018 راه یافت. به دنبال این موفقیت ایرانی ها به 
جشن و شادمانی در خیابان ها پرداختند. خبرگزاری رویترز در 
گزارشی از صعود ملی پوشان ایران نوشت: خیابان های تهران 
شللاهد حضور هزاران نفر بود که صعود تیم ملی کشورشان 
را جشللن گرفتند. مردان و زنان جللوان بعد از پیروزی دو بر 
صفر تیم ایران برابر ازبکستان، در تهران و شهرهای دیگر به 
خیابان ها آمدند.  دیلی میل نیز نوشت: ایران دارنده سه عنوان 
قهرمانی آسللیا، دومین کشور بعد از برزیل قهرمان پنج دوره 

جام جهانی است که به تورنمنت ۲018 راه می یابد.

بازتاب صعود ایران به جام جهانی 2018 در رسانه ها و خبرگزاری های بین المللی

  کریستیانو رونالدو از سوی دادستانی 
مادرید ب�ه فریب�کاری مالیاتی متهم و 
برای وی پرونده ای قضایی تشکیل شد. 
 په په، مداف�ع پرتغالی رئال مادرید به 
حضور 10 ساله اش در این باشگاه پایان 
داد و از فص�ل بع�د او را با پیراهن پاری 

سن ژرمن خواهیم دید. 
   اسکای اسپورتس ایتالیا مدعی شد 
ک�ه یوونتوس به دنبال ج�ذب داگالس 

کاستا، ستاره بایرن مونیخ است. 

فریبا محمدیان، مع�اون بان�وان وزارت ورزش و جوانان گفت: این 
وزارتخان�ه در صدد فراهم کردن ش�رایط فرهنگی مناس�ب برای 

حضور زنان در مراکز ورزشی به عنوان تماشاگر است. 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

تیم ملی فوتبال ایران با شکست ازبکستان موفق شد جواز حضور در مسابقات جام جهانی را کسب کند تا بعد از برزیل دومین تیمی باشد که در این مسابقات، حاضر می شود.       

نشسللت اسلللو فروم ۲017 با حضور محمد جواد ظریف 
وزیللر امورخارجه جمهوری اسللامی ایللران، جان کری 
وزیر خارجه سللابق آمریللکا، فدریکا موگرینی مسللئول 
سیاسللت خارجی اتحادیلله اروپللا، رتنو مرسللودی وزیر 
خارجه اندونزی و بورگه برنده وزیر خارجه نروژ و جمعی 
دیگللر از مقامات و شللخصیت های کشللورهای مختلف 
گشایش یافت. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف، وزیر 
امورخارجه جمهوری اسللامی ایران صبح روز سه شنبه 
 در نشست اسلوفروم ۲017 شرکت کرد. درنشست اسلو

فروم مقامات و شخصیت های بیش از 100کشور جهان 
حضللور دارند و در خصوص مهم ترین منازعات جهانی و 
راهکارهای تحقق صلح بین المللی تبادل نظر می کنند. 
وزیر امورخارجه جمهوری اسامی ایران در نخستین روز 
از سفر خود به اسلو با همتایان نروژی و اندونزیایی خود 
دیدار و گفت و گو کرد. دیدار با فدریکا موگرینی، مسئول 
سیاسللت خارجی اتحادیه اروپا نیللز از دیگر برنامه های 
دکتر ظریف بود کلله در این دیدار در خصوص تحوالت 

بین المللی، منطقه ای و برجام بحث و تبادل نظر شد. 

شرکت کنندگان در اسلو فروم

در جهت اجرای بهتر و درک دقیق تر از تحوالت منطقه ای، 
اسلللو فروم از نهادهایی نظیر سازمان ملل متحد، بازیگران 
دولتی )از جمله وزرای خارجه( و غیردولتی با دیدگاه های 
متفللاوت و نیللز موسسللات مطالعاتللی معتبر کشللورها، 
متفکران دانشللگاهی، روزنامه نللگاران، میانجی گران فعال 
در مسیر صلح، احزاب سیاسللی، رهبران مذهبی جهانی، 
جنبش های سیاسللی و نظامی و سللازمان های مردم نهاد 
داخلی و بین المللی برای مشللارکت در نشسللت ها دعوت 
به عمل می آورد. همچنین دعوت از نمایندگان طرف های 
درگیللر در منازعات و چالش هللای بین المللی، خبرنگاران 
جنگی، تحلیل گران و اندیشللمندان مرتبط در دستور کار 
اسلللو فروم اسللت. کوفی عنان، کارتر رئیس جمهور اسبق 
آمریکا، آنگ سان سللوچی، کاترین اشتون، خاویر سوالنا و 
جری آدامز، نمایندگانی از دولت های افغانسللتان، سوریه، 
فیلیپیللن و نیللز نمایندگان طالبللان، مخالفان سللوریه، 
جدایی طلبللان فیلیپیللن و. . . از جمله شللرکت کنندگان 
در نشسللت های پیشین اسلللو فروم بوده اند. از کشورمان 
در نشسللت سللال های ۹3، ۹4 و ۹5 اسلو فروم به ترتیب 
محمد نهاوندیللان، معصومه ابتللکار و محمدجواد ظریف 
حضور داشللتند. حضور نهاوندیان همزمان با آغاز فعالیت 

داعش بود که تشللریح مواضع کشورمان در این خصوص 
جذابیت قابل توجهی برای مقامات سیاسللی و پارلمانی و 
همچنین شرکت کنندگان در اجاس داشت. سفر معصومه 
ابتکار نیز در احیای همکاری های زیست محیطی از یک سو 
و تشللریح موقعیت زنان در کشورمان از سوی دیگر نقش 
موثری داشللت. برای نشست اسلللو فروم ۲017 عاوه بر 
محمدجللواد ظریف، وزرای خارجه بوسللنی و هرزه گوین، 
اردن، عمان، کنیا، اسلللواکی، سللودان، اندونزی، فناند و 
کرواسی، وزیر خارجه سابق نیوزیلند، وزیر اطاعات میانمار 
و نمایندگانی از کشللورهای سوئد، اتیوپی، اریتره، نیجریه، 
دولت منطقه ای کردستان عراق، فیلیپین و سودان جنوبی، 
مدیر امور افغانستان در شورای امنیت سازمان ملل، سفیر 
چین در نروژ، مشاور نمایندگی سازمان ملل در امور قبرس، 
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور اختافات گویان 
و ونزوئا، رئیس موسسه شرق شناسی آکادمی علوم روسیه، 
معاون گللروه بین المللی بحران و تعدادی از مدیران مراکز 

مطالعاتی نروژی دعوت شده اند. 

محمد جواد ظریف: مبارزه با افراطی گری نیازمند 
استرات ژی مشترک جهانی است

محمد جواد ظریف در سخنانی در اجاس اسلوفروم افزود: 
بیش از ۲0 سللال است می گوییم همه مسائل را از طریق 
گفت و گللو حل کنیم، اگر پس از جنگ عراق، قطعنامه آن 
را بلله طور کامل اجرا می کردیم، جنگ کویت رخ نمی داد، 
اگللر جلوی جنللگ کویت را می گرفتیللم داعش به وجود 
نمی آمد. وزیر امورخارجه در پاسللخ به سوالی درباره اینکه 
چرا ایران گفته عربستان پشت حمات تروریستی است؟ 
گفت: مسللئوالن عربسللتان صحبت هایی کردند و به طور 
علنی گفتند جنگ را به داخل ایران می بریم و این تهدید 
مسللتقیم اسللت، همان روز که حمله کردند وزیر خارجه 
عربستان توییت کرد. ظریف افزود: ما آگاه هستیم و اشراف 
امنیتی داشتیم که گروه هایی در قسمت های شرقی ایران 
تحرکاتی می کنند و دو ماه پیش نیز ۹ نفر در بلوچسللتان 
کشته شدند. از موقعیت خوب همسایگان استفاده و علیه 
ما اقدام می کنند. وی تاکید کرد: سیاست خارجی ما واضح 
است، از 1۹86 مسئوالن ما خواستند و گفتند دنبال امنیت 
منطقه ای هستند. ما امن ترین کشور در منطقه هستیم و 
مردم ما بیشترین مشللارکت را در انتخابات داشتند. وزیر 
امورخارجلله گفت: مللا می خواهیم همسللایگان ما حتی 

عربستان و قطر امن باشللند، ما احتیاج به امنیت داریم و 
همسایگانی می خواهیم که امنیت داشته باشند. وزیر امور 
خارجلله با تاکید بر لزوم بازتعریللف موضوعات بین المللی 
اظهار داشت: اگر ما مشکات را از زاویه دیگری نگاه کنیم 
می توانیم تصویری دریافت کنیم که آیا می شود مسئله را 
حل کرد یا نه؛ آمریکا فکر می کرد سللانتریفیوژهای ما هر 
کدام یک پله برای رسیدن به بمب هستند. ما بر این عقیده 
نبودیم و می خواسللتیم از حق طبیعی خودمان اسللتفاده 
کنیم، در ضمن آمریکا حق نداشت برای ما تعیین تکلیف 
کند. ظریف افزود: این باعث شد مشکل طوری تعریف شود 
که راه حلی برای آن وجود نداشللت؛ در عین حال می توان 
مشکل را به گونه ای تعریف کرد که برای آن راه حل یافت و 
این باعث شللد راه حل صلح آمیزی به دست آید. وی اضافه 
کرد: اگر کسی بخواهد به وسللیله ابزار نظامی تفوق یابد، 
طرف مقابل هم تاش می کند از این راه استفاده کند. پس 
در راه حل نظامی هر دو طرف بازنده هستند؛ یکی کمتر و 

دیگری بیشتر بازنده است. 

موگرینی: مطمئنم که آمریکا به توافق هسته ای 
پایبند می ماند

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که وی 
مطمئن است آمریکا باوجود اعتراضات خود، به توافق 
هسته ای در حال اجرای ایران و 1+5 پایبند خواهد 
بود. به گزارش رویترز، فدریکا موگرینی روز سه شنبه 
در جریان نشسللت خبری کنفرانللس میانجیگری 
صلح اسلللو، گفت: اطمینان دارم که بازبینی )توافق 
هسللته ای( در ایاالت متحده به اخللذ تصمیم های 
معقولی منجر خواهد شللد که همانا حفظ توافق در 
حال اجراست. وی افزود: در هر صورت اتحادیه اروپا 
تضمین خواهد داد که توافق هسته ای را حفظ کرده، 
به آن پایبند باشد و به سیاست ارتباط با ایران ادامه 
دهد. کانال خبری سخنگوی وزارت امور خارجه نیز 
گزارش داد: موگرینی در ادامه صحبت های خود در 
این نشسللت در تایید سخنان جان کری در موضوع 
پایبندی ایران به برجام گفت »ما همین چند هفته 
پیش شللاهد چندمین گزارش آژانللس بین المللی 
انر للژی اتمی بودیم که تایید کللرد ایران به تعهدات 
خود در برجام پایبند است. بنا بر این ما در نخستین 
قدم بر این مسللئله که غیر ممکن اسللت با ایران به 

 توافللق هسللته ای برسللیم و در مرحله بعللد هم بر
 بد گمانی هایللی که می گفتند این توافق هسللته ای 
به سللرانجام نخواهد رسللید غلبه کردیم«. مسئول 
سیاسللت خارجی اتحادیه اروپا افزود: »حال که در 
آسللتانه رسیدن به سال دوم حصول برجام هستیم، 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در ششللمین گزارش 
جامع خود تایید می کند که ایران به توافق هسته ای 
پایبند اسللت، اما در هر حالتی )درهر شللرایطی که 
اتفللاق بیفتد( اتحادیه اروپللا تضمین می کند توافق 
هسللته ای با ایران دوام خواهد داشللت.« موگرینی 
تصریح کرد: »همه ما به این توافق هسته ای پایبند 
هستیم و این توافق متعلق به یک کشور نیست. این 
توافق متعلق به جامعه جهانی اسللت و تا زمانی که 
مربوط به اتحادیه اروپا باشللد ما تمام تاش خود را 
می کنیم که مطمئن شویم توافق اجرایی شده و در 
حال اجراسللت.« وی گفت: »سیاست ما و تعهد ما 

برای اجرای برجام ادامه خواهد داشت.«
 

جان کری: همه باید به تعهدات خود در برجام 
عمل کنند

وزیر خارجه پیشین آمریکا می گوید براساس گزارش آژانس 
بین المللی انرژی اتمی مطمئن هستیم که ایران به تعهدات 
خود پایبند اسللت، از این رو هملله طرف ها باید به تعهدات 
خللود در برجام عمل کننللد. جان کری روز سه شللنبه در 
اجاس اسلو فروم با یادآوری مسئله هسته ای ایران و اینکه 
برخی از رهبران کشورهای منطقه، تنها راه را بمباران ایران 
می دانستند، اظهار کرد: رهبران کشورهای منطقه به من و 
بللاراک اوباما، رئیس جمهوری وقت می گفتند که باید ایران 
را بمبللاران کنید. کری افزود: تا پیش از رسللیدن به توافق 
هسته ای به سمت یک تنش بسللیار جدی با ایران حرکت 
می کردیم. ما در برابر همه تحرکات یک مسللیر متفاوت را 
اتخاذ کردیم. وی ادامه داد: ما به یک راه حل مورد توافق هر 
دو طرف رسیدیم، روشی که ما در پیش گرفتیم کارآمد بود 
و جواب داد و امروز جهان امن تر اسللت. کری با بیان اینکه 
ایران به تمام تعهدات خود در برجام پایبند است، اظهار کرد: 
ایللران قبول کرده با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری 
کند که براساس گزارش آژانس، ما مطمئن هستیم ایران به 
تعهدات خود در اجرای برجام پایبند اسللت. وی تاکید کرد: 

همه طرف ها باید به تعهدات خود در برجام عمل کنند. 

افتتاح اسلو فروم با حضور ظریف، جان کری و موگرینی 
اسلو فروم، هم اندیشی برای صلح جهانی

سرمایه گذاری کنید و پول ببرید! 
درآمد 82 میلیاردی کی روش برای فوتبال ایران

سللرمربی تیم ملی فوتبللال ایران با دو صعللود پیاپی بلله جام جهانی درآمد 
چشللمگیری نصیب فوتبال ایران کرده است. به گزارش »ورزش سه«، شاگردان 
کی روش با صعود به جام جهانی روسللیه درآمدهای چشمگیر و قابل توجهی را 
نصیب فدراسللیون فوتبال کردند. فدراسللیون جهانی فوتبال، فیفا برای تمامی 
تیم هللای حاضر در مرحله گروهی، پاداشللی 10 میلیللون دالری در نظر گرفته 
اسللت که نسبت به جام جهانی قبلی افزایشللی ۲ میلیون دالری داشته است. به 
این ترتیب تیم ملی فوتبال ایران مبلغی نزدیک به 38 میلیارد تومان برای صعود 
به جام جهانی کسب کرده که مطمئنا در مسیر آماده سازی تیم ملی و البته تجهیز 
زیرسللاخت های مناسب برای فدراسللیون منبعی مناسب است. صعود از مرحله 
گروهی مسللابقات جام جهانی نیز برای فدراسللیون درآمد قابل توجهی خواهد 
داشللت. با اعام فیفا 16 تیمی که مجوز صعود از مرحله گروهی را کسب کنند، 
با افزایش 3 میلیون دالی نسللبت به دوره قبلی پاداش 1۲ میلیون دالری معادل 

45 میلیارد تومان دریافت خواهند کرد. درآمد چشللمگیری که نشللان می دهد 
سرمایه گذاری در فوتبال و تیم ملی می تواند اهمیت زیادی داشته باشد و البته 
بازگشت سرمایه در این رشته ورزشی، دور از دسترس نیست. فدراسیون فوتبال 

برای آماده سازی تیم ملی نیز درآمدی جداگانه خواهد داشت. فیفا برای تمامی 
تیم های حاضر در جام جهانی کمک ۲ میلیون دالری معادل 7 میلیارد تومان در 
نظر گرفته تا تیم ها برای حضور در مسابقات جام جهانی، آماده شوند. این رقم در 
جام جهانی گذشته، 1.5 میلیون دالر بود که در این دوره 500 هزار دالر افزایش 
داشته است. فدراسیون فوتبال ایران می تواند با این کمک فیفا و البته بودجه خود 
اردوهای مناسللبی را برای تیم ملی فراهم کند و برای برگزاری بازی های بزرگ، 
تدارکات الزم را انجام دهد. به این ترتیب دو صعود پیاپی تیم ملی به جام جهانی 
با کارلوس کی روش برای فدراسیون فوتبال درآمدی نزدیک به 8۲ میلیارد تومان 
داشته است. البته به این عدد باید سهم باشگاه هایی که در تیم ملی نماینده دارند 
را نیللز اضافه کرد. در جام جهانی ۲014 برزیل فیفا بودجه ای 70 میلیون دالری 
برای این موضوع اختصللاص داده بود اما هنوز بودجه خود برای این جام جهانی 
را مشخص نکرده است تا درآمد باشگاه های ایرانی از این درآمد مشخص نشود. 
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 تحولی بزرگ
در سیستم کسب وکارهای خانگی

چگونه به یک میلیونر تبدیل شویم؟ 

10 نکته برای تبدیل شدن به یک میلیونر
16

10

بازاریابی و فروش

افزایش فروش 
با درک رفتار 
مصرف کننده

فرصت امروز: لنوو از جزییات رسمی تلفن همراه moto E4 و E4 پالس رونمایی و رسما اعالم کرد 
قیمت اولیه moto E4 , 179 دالر اس��ت که یک باتری 5000 میلی آمپر بر س��اعت دارد. شایعات نشان 
 HD پالس دارای یک باتری 5000 میلی آمپر بر س��اعت و یک صفح��ه نمایش 5-5 اینچیE4 می ده��د
با کیفیت 720 در 1280 پیکس��ل اس��ت، همچنین دارای پردازنده4 هس��ته ای با فرکانس 1,3 گیگاهرتز 
و اندروی��د 7,1,1 اس��ت.  این ش��رکت ادعا کرده که اندازه باتری طوری اس��ت ک��ه می تواند دو روز بدون 
 E4 .ش��ارژکردن، ش��ارژ را نگه دارد. اگر این موضوع صحت داش��ته باش��د خودمان باید امتحانش کنیم
همچنین دارای دوربین 13مگاپیکس��لی در پش��ت و دوربین س��لفی 5مگاپیکس��لی و به یک پردازنده 4 
هس��ته ای مجهز اس��ت، اما گوش��ی کوچک تر MOTO E4 ب��ا صفحه نمایش 5اینچ��ی و باتری 2800 
میلی آمپری بر ساعت و دارای یک دوربین 8 مگاپیکسلی در پشت و دوربین جلو 5 مگاپیکسلی است. این 
گوشی در رنگ های سیاه و طالیی عرضه می شود، درحالی که E4 پالس دارای رنگ اضافه تری است. هر دو 
 E4 و E4 .گوشی دارای بدنه فلزی هستند و قاب پشت گوشی قابلیت جدا شدن و تعویض باتری را دارند
پالس به ترتیب با قیمت 129 و 179 دالر در دسترس هستند و این شرکت اعالم کرد آنها در کشورهای 
مختلف عرضه می شود، اما مشخص نکرده است که دقیقا در کدام کشورها به فروش می رسد. از E4 انتظار 

می رود به عنوان یک گوشی منحصر به فرد برجسته به فروش برسد. 
theverge. com :منبع

بررسی آگهی تلویزیونی همراه اول

 حمله به رقیب
برای دفاع از قلمرو خود

فرصت امروز: آیا یک مجموعه از هدفون سیمی دارید؟ پس آیفون 8 نخرید. در اینجا یک آیفون هشت 
ممکن اس��ت انتخاب مناس��بی برای تان نباش��د. هنگامی که آیفون اس 7 در سپتامبر سال گذشته رسید، 
تلفن همراه اس 7 نس��بت به آیفون 6 ظریف تر بود و همچنین دارای دوربین بهتر ضد آب بود، ولی آنچه 

. MM 3.5 آیفون اس 7 نداشت یک مسئله مهم بود. یک جک هدفون
آیفون اس 6 یک پورت برای شارژ شدن و دیگری برای هدفون دارد، اما آیفون اس 7 متفاوت 

است. اگر آیفون اس 7 خریداری می کنید با هدفون های سیمی خود خداحافظی کنید. 
زیرا هیچ کس پیش بینی نکرده است که نسل جدید گوشی آیفون7 و آیفون 8 جک هدفون را 
دارد یا نه؟ باید گفت اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستید که یک جفت از هدفون های سیمی 
AKG, Bowers, Etymote, Wilkins, OPP, Shure و غی��ره داری��د با خرید آیفون 7 و 
آیفون 8 پول تان را هدر داده اید. قطعا برای آیفون 8 و به دنبال آن آیفون 7 یک جک آداپتور3.5 
MMبرای اس��تفاده از هدفون س��یمی می آید، اما این آداپتور یک راه حل برای رفع این موضوع 
نیست. کار با آداپتور به اندازه جک MM 3.5 در آیفون های قدیمی خوب نیست، زیرا گزارش ها 
نشان می دهد آداپتوری که همراه آیفون7  و آیفون 8 ارائه می شود تنها پس از چند دقیقه اتصال 

از کار می افتد و ظاهرا موسیقی را نیز با کیفیت چندان خوبی پخش نخواهد کرد. 
همچنین برقراری تماس از طریق این هدفون ها امکان پذیر نخواهد بود. ضمن اینکه مردم دائم 
این آداپتور را گم خواهند کرد یا ممکن اس��ت آداپتور آس��یب ببیند و بش��کند. بررسی ها نشان 
می دهد نظرات کاربرد آداپتور در س��ایت اپل عمدتا منفی اس��ت و اپل با استفاده نکردن از جک 
MM 3.5 کاربران را به سمت استفاده از بلوتوث هدایت می کند. اما باید بدانید بهترین کیفیت 

صدایی که می توانید بشنوید از هدفون های سیمی است. 
البته اگر جزو آن دسته افرادی هستید که به صدای موسیقی اهمیت می دهید آیفون 7 و آیفون 
8 را تجربه نکنید. اگر ش��ما ازهدفون های بی س��یم آیفون7 و آیفون8 استفاده می کنید با هزینه 
اضافی که بر ای هدفون های س��یمی پرداخت کرده اید چه خواهید کرد؟ همچنین باید گفت یکی 
از گزینه هایی که اپل را به یک گوش��ی بس��یار با کیفیت تبدیل کرده، استفاده یک دستگاه قابل 
حمل Fiix5 2end برای گوش کردن به موس��یقی اس��ت. قطعا بهتر از هر دستگاه دیگری صدا 

را پخش خواهد کرد. 
cnet. com :منبع

فرص�ت امروز: به احتمال زیاد میکرو ال ای دی نمایندگی آینده اپل واچ را در دس��ت خواهد داش��ت و 
س��ومین نسل از س��اعت های هوش��مند اپل در نیمه دوم 2017 رونمایی می شود. شایعات جدید حاکی از 
این است که اپل واچ بعدی ممکن است تکنولوژی صفحه نمایش OLED را نداشته باشد و اپل واچ 2 در 
OLED مقابل درگیر تکنولوژی میکرو ال ای دی برای اپل واچ جدید هوش��مندش است. اگر اپل تکنولوژی

را کنار بگذارد باعث می ش��ود اثری کارآمد تر و بهتر داش��ته باشد که این اثر کارآمد تر و تکنولوژی ظریف تر 
با اس��تفاده از میکرو ال ای دی امکان پذیر اس��ت. اپل همچنین دارای وسعت رنگ بهبود یافته ای است که با 
افزایش رزولوشن به سطح روشنایی بهتر کمک می کند. گزارش های سال 2015 نشان می دهد اپل در حال 
توسعه تکنولوژی ال ای دی است تا به اپل اجازه دهد استفاده از سامسونگ را برای تهیه تکنولوژی متوقف 
کند. به نقل از یک گزارش جدید از مدیر اجرایی ناشناس که آشنایی کامل با فناوری صفحه نمایش دارد، 
اپل بسیار سخت تالش می کند تا تکنولوژی میکرو ال ای دی را توسعه دهد. اپل استفاده از این تکنولوژی را 
در صفحه نمایش جدید اپل واچ در اوایل سال آینده تایید کرده است. تا این لحظه اپل تنها شرکتی است 
که تکنولوژی میکرو ال ای دی را معرفی کرده است؛ تکنولوژی ای که در مراحل اولیه توسعه یافت و هزینه 
باال با نرخ بازده کم را پوش��ش می دهد. آنچه روش��ن است این نکته اس��ت که اپل می خواهد از تکنولوژی 

میکرو ال ای دی استفاده کند، اما بعید است شرکت آن را به زودی روی گوشی آیفون اس8 به کار گیرد.
techradar. com :منبع

 

 اپل واچ تکنولوژی جدیدی را
برای صفحه نمایش اش ارائه می دهد؟ 

 معضل آیفون 8 
برای دوستداران موسیقی 

 لنوو رسما قیمت
 Moto E4  را اعالم کرد 

اهمیت 
بهره برداری 

مناسب از هوش 
سازمان

 داروسازی با چاشنی
تمرکز بر بازار 

کودکان

مدیریت کسب و کارفرصت کسب و کار

1112 10

گوگل در لندن 
دانشگاه مهارت های 

دیجیتال تأسیس 
می کند
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رمز موفقیت، ثبات در پیگیری 
هدف است. 

بنجامین دیزرائیلی

اپل و رانندگی هوشمند

برای اولین بار تیم کوک در گفت وگو با بلومبرگ 
تایید کرد که اپل در حال توسعه  فناوری مخصوص 

خودروهای  هوشمند است. کوک در جریان 
مصاحبه به این نکته اشاره کرد که کمپانی 

تحت مدیریتش در حال حاضر تمرکز خود را به 
جای توسعه  خودرویی با برند اپل، روی سیستم  
رانندگی هوشمندی قرار داده است که می تواند 

در کاربردهای بسیار متنوعی مورد استفاده قرار 
گیرد. 

چگونگی برنامه های 
وفاداری برای شرکت های 

فعال در حوزه فناوری

آرش سلطانعلیعلیرضا جعفری

نخس��تین گام در طراح��ی 
یک برنامه امتیازی و وفاداری 
خوب، ش��ناخت مش��تریان و 

چگونگی مشارکت دادن...

برندس��ازی  زم��ان  وقت��ی 
فرا می رس��د، قب��ل از اینک��ه 
حقیقتا تمام س��عی خ��ود را 
به کار گرفته و ش��روع کنید...

  فرآیند
 برندسازی را

بهتر بشناسیم

1111

مشاور ارشد برندسازیمدرس دانشگاه و مشاور کارآفرینی  مشاور برنامه های وفاداری
دکتر مهدی کنعانی

در دوران خدمتم در جهاد، 
بافنده فرش  وقتی خانم های 
.... را می دی��دم ک��ه اس��یر 

از تجربه اندوزی در 
کارمندی تا خالقیت 

در کارآفرینی
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در آگهی همراه اول که یک تم داس��تانی را دنبال می کند، 
 فردی را می بینیم که به تصمیمات نامتعارفی دست می زند و 
تغییراتی خارج از عرف جامعه را اتخاذ می کند.  این تغییرات 
از نوع لباس  پوش��یدن ش��خص تا نوع دکوراسیون منزل وی 
را ش��امل می شود تا اینکه مورد تمس��خر اطرافیان خود قرار 
گرفته و در نهایت اذعان می کند که هر تغییری خوب نیست. 
برای بررس��ی بهتر این آگهی گفت و گویی را با علی محمدی، 

مشاور بازاریابی و تبلیغات داشته ایم. 

در روایت،  اقناعی وجود ندارد
علی محمدی، مشاور بازاریابی و تبلیغات در رابطه با آگهی 
هم��راه اول و اس��تراتژی این نوع تبلیغ ب��ه  »فرصت امروز« 
می گوید: کاری که همراه اول انجام داده تأکید بر این عنوان 
اس��ت که »هر تغییری خوب نیس��ت«. گرچه این پیام،  پیام 
درستی اس��ت و شما تنها برای ایجاد تحرکات مثبت باید به 
س��مت تغییرات حرکت کنید اما در ای��ن آگهی دلیلی برای 

اثبات این ادعا ارائه نمی شود.
 در واق��ع این دلیل که به چه علت اس��تفاده از اپراتورهای 
دیگر تصمیم درستی نیست به مخاطب نشان داده نمی شود 
و تنها در قس��مت پایانی آگهی که افراد در حال چک کردن 
اینترنت خود هستند فرد اذعان می کند که هر تغییری خوب 
نیس��ت. اما باید بگویم هیچ گونه اطالع رس��انی در این حوزه 

صورت نمی گیرد و تعهدی به مخاطب داده نمی شود. 

 اگر در مورد بعد اس��تراتژیک این آگهی بخواهیم صحبت 
کنیم باید گفت همراه اول به عنوان اپراتوری که سهم بزرگی 
از بازار تلفن همراه دارد نه تنها می خواهد از س��هم بازار خود 
دفاع کند بلکه در تالش اس��ت س��هم بیشتری نیز به دست 
آورد. ب��ه همین جهت ب��رای انجام این کار ب��ه رقبای خود 
حمله کرده اس��ت. اما موضوع و بحث اساس��ی اینجاست که 
هیچ دلیلی را برای استفاده از اپراتور همراه اول ارائه نمی دهد 
و برخ��الف ترابردپذیری رقبای خود که ای��ن امکان را برای 
مش��ترکین همراه اول ایجاد کرده اند که می توانند به داشتن 
سیم کارت قبلی خود از خدمات اینترنت بهتر،  سرعت بیشتر 
و بسته های جذاب تر آنها استفاده کنند،  هیچ فضایی را برای 

مخاطب خود ترسیم نمی کند. 

خودکشی تبلیغاتی
وی در ادام��ه می افزاید: این آگهی در واقع یک پیش��نهاد 
اس��ت که در آن ش��رکت همراه اول به معرفی پیش��رو بودن 
خدمات اینترنتی خود می پردازد. اما نکته اینجاس��ت که اگر 
این تبلیغات با واقعیت دنیای بیرونی همراه نباش��د، در واقع 
این اقدام به نوعی ضد تبلیغ محس��وب می ش��ود و ش��ما در 
آن به خودکش��ی تبلیغاتی دس��ت زده اید. پیرو این موضوع 
معتقدم گرچه این آگهی پیش��نهادی را مط��رح می کند اما 
باید س��ایر ابزارهای تحقق دهنده آن هم وجود داش��ته باشد. 
ش��ما یک دلیل عمومی را در حوزه مخابرات  )اینترنت( ارائه 
می کنی اما باید این دلیل برای مخاطب ش��ما نیز قابل لمس 
باش��د. زمانی نیز این موضوع قابل درک اس��ت که مخاطب 

از ش��ما خدمات مش��ابهی را دریافت کرده باش��د. به همین 
جهت گفتنی اس��ت اگر همراه اول چنین آگهی ای را بسازد 
که کیفیت آن در حد تبلیغات ارائه ش��ده نباش��د،  نمی تواند 

برنده بازی باشد. 
محمدی در رابطه با س��ناریوی کار اضاف��ه می کند: بحث 
س��ناریوی کار در واقع در پی بیان این موضوع است که »هر 
تغییری خوب نیست« و ممکن است با برخی تغییرات مورد 
تمس��خر اطرافیان نیز قرار گیری، اما دلیلی برای بیننده ارائه 
نمی شود تا وی در جریان داستان قرار گیرد. اینکه چرا تغییر 
خوب نیست؟ چون ممکن است از گروه دوستان طرد شوی؟ 
ی��ا اینکه چون مورد تمس��خر قرار می گی��ری پس تغییر هم 
خوب نیس��ت؛ اینها شبهاتی است که در آگهی وجود دارد و 

باید برای مخاطب شفاف شود.
 آگه��ی تنها این موضوع را نش��ان مخاطب می دهد که به 
دلی��ل انتخاب های احمقانه ش��خص اول داس��تان،  انتخاب 

اپراتور همراه آن هم انتخاب اشتباهی است. 

ریتم کند روایت
این کارش��ناس تبلیغات در رابطه با س��اخت و اجرای این 
آگهی می گوید: به لحاظ ساختاری این آگهی حدود 50 ثانیه 
و تا حدی طوالنی اس��ت که می توانس��ت کوتاه ت��ر نیز بیان 
شود. ریتم آن بسیار کند است و پالن ها نیز طوالنی طراحی 
ش��ده اس��ت. از نظر طراحی صحنه و لباس هم روند معمول 
سایر تبلیغات در آن مشاهده می شود. با این تفاوت که دیگر 

انتظارات از آگهی های تلویزیونی تا حدی باال رفته است. 

همچنی��ن در رابط��ه با انتخاب پیام ابتدای��ی متن نیز این 
ش��بهه به وجود می آید که شخص تلفن همراه خود را عوض 
کرده اس��ت و هیچ نش��انه ای دال بر اینکه وی اپراتور خود را 

تغییر داده است ارائه نمی شود. 
گرچ��ه به صراحت آگهی نمی تواند از اپراتورهای رقیب نام 

ببرد اما شاید بهتر می توانست این موضوع را بیان کند. 

انتخاب بازیگران غیرتکراری؛ نقطه قوت آگهی
محمدی در رابطه با نقاط مثبت کار عنوان می کند: بازی ها 
به نس��بت بازی های قابل قبولی است و قصه و روند داستان 
مش��خص اس��ت، طوری که بینن��ده با فضایی مبه��م روبه رو 

نمی شود.
 بهترین بخش داس��تان؛ تکراری نبودن بازیگران است. در 
رابط��ه با مخاطب��ان این آگهی نیز بای��د بگویم آگهی به طور 
کام��ل ب��ه لحاظ رفت��اری رنج س��نی مخاطب��ان را برای ما 
مش��خص نمی کند، اما از نظر جمعیت شناس��ی همانطور که 
در آگهی می بینیم مخاطبان می توانند افراد جوانی باشند که 

دائماً از خدمات اینترنت استفاده می کنند. 
وی در رابطه با انتخاب رس��انه برای رس��اندن هدف مورد 
نظر خود می گوید: گرچه رسانه تلویزیون،  رسانه ای است که 
بیننده بیش��تری دارد اما اگر یک آگه��ی می خواهد موفق تر 
عم��ل کن��د باید در کن��ار رس��انه های عمومی ب��ه تبلیغات 

بیشتری در فضای محیطی و دیجیتالی هم روی آورد. 
در کل ارزیاب��ی م��ن از آگهی یک آگهی متوس��ط و قابل 

قبولی است. 

بررسی آگهی تلویزیونی همراه اول

حمله به رقیب برای دفاع از قلمرو خود
ایده های طالیی

داروسازی با چاشنی تمرکز بر بازار 
کودکان

ام��روزه کمت��ر کس��ی را می ت��وان یافت ک��ه حداقل 
 Johnson and Johnson یک ب��ار نام برند مش��هور
را نشنیده باش��د. این شرکت چندملیتی فعال در زمینه 
تجهیزات بهداشتی از چنان شهرت و اعتباری در عرصه 
تخصص��ی اش برخوردار اس��ت ک��ه بدل به ی��ک نمونه 
آرمانی برای برندهای کوچک ش��ده اس��ت. از شامپوی 
ک��ودک گرفته تا داروهای��ی که تقریب��اً در انحصار این 
غول دنیای داروس��ازی اس��ت، تقریباً همه مردم جهان 
از محص��والت Johnson and Johnson اس��تفاده 
می کنند. تاریخچه این ش��رکت ب��ه هیچ وجه یک روند 
معمولی ندارد. به عبارت ساده، باید چندین دوره تحول 
را در بنیان گذاری غول آمریکایی صنعت دارو دنبال کرد. 
نخس��تین بار در س��ال 1860 بود که رابرت جانسون به 
هم��راه برادرانش جیمز و ادوارد ب��ه منظور رفع کمیابی 
 Johnson دارو در ق��رن 19 اق��دام به تأس��یس برن��د
and Johnson کردند. ایده این برند از زمان تأس��یس 
تا اجرایی ش��دن حدود 26 س��ال به ط��ول انجامید. در 
واقع نخس��تین فعالیت رسمی ش��رکت در سال 1886 
رقم خ��ورد. در اینجا به وضوح می ت��وان فرآیند زمان بر 
تأس��یس و معرفی یک برن��د را در عرص��ه منطقه ای و 
جهانی مش��اهده کرد. بدون شک برندهایی که در مدت 
زم��ان کوتاهی از پردازش ایده دس��ت به عمل می زنند، 
از ی��ک ایده عمیق بهره مند نیس��تند. با ای��ن حال باید 
توجه داش��ت که 26 س��ال نیز مدت بسیار زیادی است. 
در واقع عوامل دیگری از قبیل مش��کل اقتصادی، منابع 
اولی��ه و بازار مناس��ب از دیگر موانع تس��ریع در فعالیت 

شرکت بودند. 
پ��س از فعالی��ت در بازارهای داخل��ی آمریکا نوبت به 
تسخیر سایر بازارهای پرمخاطب رسید. در سال 1937، 
انگلس��تان،  ب��ازار  ب��ه   Johnson and Johnson
آرژانتین و برزیل وارد ش��د. توس��عه کس��ب وکار و تنوع 
خدمات موجب شد در س��ال 1944 غول نوپای صنعت 
داروسازی به مجموعه ش��رکت های عمومی بپیوندد. در 
اوج درگیری ه��ای جنگ جهان��ی دوم، فرصت مناس��بی 
ب��رای ای��ن ش��رکت آمریکایی پدی��د آمد ت��ا بازارهای 
کش��ورهای جنگ زده را فتح کند. سود ناشی از ورود به 
ای��ن بازاره��ا و البته کیفیت خدم��ات و محصوالت ارائه 
شده س��بب شد خط تولید و آزمایش��گا های شرکت در 

خاک اروپا تأسیس شوند. 
هنگام��ی که صحبت از صنعت داروس��ازی می ش��ود، 
بس��یاری از افراد تولید داروهای تخصصی و ضدسرطان 
 Johnson and را مدنظ��ر قرار می دهند. با ای��ن حال
Johnson یک نمونه مناسب در راستای اثبات نادرستی 
این تفکر اس��ت. یکی از اصلی ترین محورهای تولید این 
برند در زمینه دارو و لوازم بهداش��تی کودکان قرار دارد. 
بر این اساس در سال 1893 شرکت نخستین پودر بچه 
را به ش��کل امروزی وارد بازارهای جهانی ساخت، البته 
در آن مقطع بازارهای محدودی در اختیار این برند قرار 
داش��ت، اما با توس��عه کس��ب وکارش پس از جنگ های 
جهانی و همگام با تکمیل محصوالت بهداشتی کودکان 
تحولی ش��گرف در عرصه بهداشت و درمان اطفال پدید 
آم��د. امروزه اغلب کودکان از ش��امپوهایی با فرمول ضد 
اش��ک اس��تفاده می کنند. تقریباً همه ما نی��ز در دوران 
کودکی از این مدل ش��امپوها استفاده کرده ایم. این ایده 
 Johnson سودآور نخس��تین بار در سال 1954 توسط
and Johnson در بازار آمریکا و سپس در سراسر دنیا 

مورد آزمایش قرار گرفت. 
در زمین��ه تولید محصوالت، نام ای��ن برند با خالقیت 
و نوآوری گره خورده اس��ت. نگاهی ب��ه تاریخ ایده های 
بازاریاب��ی و محصوالت بهداش��تی نیز ای��ن ادعا را ثابت 
خواهد کرد. ایده جعبه کمک های اولیه نیز برای نخستین 
بار توس��ط این برند به ص��ورت انبوه و تجاری روانه بازار 
ش��د، همچنین دستمال های ضدعفونی شده و بهداشتی 
نیز حاصل نکته سنجی این غول آمریکایی است. در حال 
حاضر محصوالت این ش��رکت در بیش از 175 کش��ور 
از قاره های مختلف به فروش می رس��د. همچنین دارای 
275 ش��رکت تابع و 60 خط تولی��د در بازارهای اروپا، 
آفریقا، آس��یا و آمریکاس��ت. مدت ها قب��ل از آنکه بحث 
حفاظت از محیط زیس��ت به طور همگانی مطرح ش��ود، 
این ش��رکت در زمینه بازیاف��ت و تصفیه زباله های خود 
طرح های متع��ددی را به کار گرف��ت. در عین توجه به 
محی��ط زیس��ت، Johnson and Johnson  یک��ی 
از نخس��تین تیم ه��ای پاس��خگویی به مش��تریان را نیز 
راه ان��دازی کرد. در حال حاضر این ش��رکت بیش از یک 
قرن در زمینه داروس��ازی فعالیت ک��رده و همچنان در 
حال خدمت رسانی به مردم جهان است. بدون شک این 
غول آمریکایی تأثیر غیرقابل انکاری در تحول داروسازی 
و اجرای س��بک های نوین تولید دارو داش��ته است. باید 
توجه ک��رد که این دس��تاوردها تنها در گ��رو ایده های 
جدید و تفکر خالقانه نیست. در واقع آنچه بهره گیری از 
نخبگان نامیده می ش��ود، توسط این برند به خوبی مورد 
اس��تفاده قرار گرفته اس��ت. همکاری ب��ا بهترین ها رمز 

موفقیت Johnson and Johnson  است. 

پرسش هایی برای پیشرفت
- در ه��ر کس��ب وکاری افرادی به عن��وان نخبه وجود 
دارن��د. همکاری با ای��ن نخبگان آرزو و هدف بس��یاری 
از برندهاس��ت. اگر می خواهید از الگوی غول داروسازی 
آمریکا تقلید کنید، باید مزیت مش��خصی برای جلب نظر 
این نخبگان داشته باش��ید؛ دعوت صرف را همه برندها 

انجام می دهند. 
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آگهی: شرکت John Deere_ شعار: با هم بسازیم!

ایستگاه تبلیغات

استفاده دوگانه از پوستر به عنوان تور و 
کمک به نجات اکوسیستم

 Lionfish جمعی��ت زی��اد ماهی های زیب��ا ولی س��می
تهدیدی برای جامعه ماهیگیری به حس��اب می آید که البته 
این خبر به طور گس��ترده ای در رسانه ها منتشر شده است. با 
وجود چنین پوشش خبری گس��ترده ای، بازتاب این خبر به 
ندرت ماهیگیران را متوجه خود می کند؛ به خصوص کسانی 

که سبک در دریا در حال سفر و صید ماهی هستند. 
به گزارش  ام بی ای نیوز، با هدف تحریک بیشتر ماهیگیران 
 Geometry به انجام یک اقدام مفید، آژانس فعال سازی برند
 Geometry Colombia با همکاری آژانس تبلیغاتی UK
کمپی��ن  Posters For Catching Fishermen  را در 

رابطه با ماهی Lionfish راه انداخت. 
brief: جلب توج��ه ماهیگیران و کمک به آنها برای انجام 

 .Lionfish کار خود و تحت کنترل در آوردن جمعیت
پوس��تر هایGeometry  ن��ه فق��ط اطالعات��ی راجع به 
Lionfish  از لح��اظ علم سم شناس��ی، ش��یوه درمان جای 
نی��ش زدن، پیدا کردن و صید آنها را با دیگران به اش��تراک 
می گذارند، بلکه به بحث درباره شیوه تبدیل تورها به تورهای 

سبک، کشیدن و تکه پاره کردن آنها می پردازند. 
اخب��اری که ماهیگی��ران کلمبیایی معموالً آنه��ا را نادیده 
می گیرن��د حاال ب��ه ابزار هایی عملی تبدیل ش��ده اند که آنها 
تمایل��ی به حفظ و به کارگیری آنها دارند. به منظور تضمین 
مقاومت و اس��تحکام کافی پوس��تر ب��رای اس��تفاده دوگانه 
به عنوان یک تور، Geometry از یک ورق کاغذی محکم و 
ب��ا دوام از جنس الیاف پلی اتیلن با چگالی باال بهره برد. این 
محصول یک سطح چاپی عالی با وضوح فراوان برای طراحی 
و تولید پوس��تر به ش��مار می رود که در عین ضد آب و قابل 
بازیافت بودن، مقاومت در برابر اش��عه UV و مواد شیمیایی، 

به راحتی پاره و سوراخ می شود. 

لیال شیرزاد
Leilashirzad69@gmail. com

ترجمه: علی آل  علی



علیرضا جعفری

دکتر سجاد رحیمی مدیسه
مشاور فروش و کسب و کار

آرش سلطانعلی
مشاور ارشد برندسازی
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وقتی زمان برندسازی فرا می رسد، قبل از اینکه 
حقیقتا تمام س��عی خود را به کار گرفته و ش��روع 
کنید، باید بدانید درگیر چه کاری می ش��وید. این 
مقاله به ش��ما درباره  فرآیند برندس��ازی، یک دید 
کامل می دهد؛ من مراحل اصلی را نشان می دهم 
و به ش��ما می گویم که برای برندسازی، مرحله به 

مرحله  چه باید کرد. 

مرحل�ه 1: تصمی�م بگیرید چ�ه چیزی را 
می خواهید برند کنید

آی��ا می خواهید یک محصول، یک خدمت، یک 
شرکت یا یک فرد را برندسازی کنید؟

عالوه بر تصمیم گیری بر سر اینکه چه چیزی را 
می خواهید برند کنید، نیاز دارید تصمیم بگیرید که 
آیا برندی که می خواهید بسازید، فقط و فقط برند 
شما می شود یا همراه و زیر پوشش سایر برندهای 

موجود در سازمان شما خواهد بود. 

معماری برند 
رابطه  بین کار ش��ما و برند ت��ان، معماری برند 
خوانده می ش��ود. به همان ش��یوه ای ک��ه معمار 
ساختمان، تمام واحدهای یک ساختمان را با هم 
می س��ازد، معمار برند هم به  دقت اجزای شرکت 
شما را در یک پکیج واحد ارائه می کند. اکثر برندها 
از یکی از س��ه نوع معماری برند پیروی می کنند. 
الف( برندهای مادر: کس��ب وکار های��ی که از این 
ش��کل معماری برند پیروی می کنن��د، هرکدام از 
نام های جدی��د تجاری محص��ول را تحت هویت 
برند قدرتمند یک س��ازمان مادر معرفی می کنند. 
جن��رال الکتری��ک  )GE(، نمونه  بارزی اس��ت از 
یک برند مادر. با خرید هریک از سری محصوالت 
زیرمجموعه تحت این برند، شما همواره می دانید 
ک��ه از GE خرید می کنید، چ��را که برند مادر، بر 

تمام محصوالتش سایه افکنده است. 
اگر هر کدام از ش��رایط زیر در رابطه با کس��ب 
وکار ش��ما به کار می آید، راهب��رد یک برند مادر را 

اتخاذ کنید: 
- اگر کمپانی ش��ما دارای یک بخش بازاریابی و 
بودجه  عادی اس��ت و اگر منابع تان محدود است، 
یک برند مادر بس��ازید تا کار محوری تان را نشان 
داده باشید و سپس هر پیشنهاد جدیدی را تحت 
پوش��ش هویت کاری تان، معرفی کنی��د. با انجام 
این کار، نیاز به خل��ق و مدیریت هویت برندهای 
چندگانه  خودکفایی را که احتیاج به صرف مقدار 
هنگفتی زمان، نفر، مقررات و سرمایه دارد، برطرف 

می کنید. 
تمام محصوالت ت��ان از تصویر و تعهد یک برند 
کاری، پش��تیبانی می کنند. برای نمونه، اگر برند 
کاری ش��ما، تعهدی را منتش��ر کند ک��ه به اکثر 
مش��تریان نکته سنج، س��طح باالیی از کیفیت را 
تحویل دهد، نمی توانید محصولی را که به درد بازار 

اجناس بنجل می خورد، ارائه کنید. 
ب( برند ه��ای م��ورد حمای��ت برند م��ادر: این 
ن��وع برندها، به عنوان برندهای مس��تقل وارد بازار 
می ش��وند، اما حمایت مس��تحکم و آش��کاری از 
س��ازمان های م��ادر دارند. مث��ال ipad یک برند 
مورد حمایت برند مادر است که Apple نام دارد. 
هر دوی آنها با حمل لوگوی آش��کار و مس��تحکم 
Apple وارد بازار می ش��وند، ام��ا تنها نامی را که 
می بینید، اسم برند اس��ت که در آن لحظه خرید 
می کنید؛ ipad تأکید برند روی محصول اس��ت، 
اما برند کمپانی، اعتب��اری آنی را در لحظه به آن 

اضافه می کند. 
درصورتی که هر کدام از ش��رایط زیر به کار شما 
مربوط اس��ت، راهبرد برندس��ازی م��ورد حمایت 

سازمان مادر را اتخاذ کنید: 
- اگر پرسنل و منابع مالی برای ساختن تعدادی 
برند را در اختیار دارید، یکی برای کسب و کارتان و 

یکی هم برای هر یک از محصوالت تان. 
- اگر می خواهید وجهه و مالکیت مس��تحکمی 
را برای هر برند ش��خصی، با یک هدف میان مدت 
یا درازمدت، تهیه  محصوالت جانبی و فروش برند 

مورد حمایت بسازید. 
- اگ��ر می خواهی��د متقاض��ی مخاطبان هدف 
جدیدی باشید که منافع ش��ان با یک برند جدید 
می تواند راحت تر به دست آید تا با هویت برند مادر. 
- اگ��ر برای مث��ال در عرص��ه ای مانند صنعت 
خودروس��ازی رقابت می کنید که در آنجا معموالً 
ب��ه هر خط تولیدی، یک برند می دهند. در چنین 
شرایطی جهت دس��ت یافتن به وجهه  و احترامی 
همت��راز ب��رای خط��وط تولیدتان، ش��اید نیاز به 
همتاس��ازی راهبرد رقبای ت��ان و معرفی هر خط 
تولی��د به عنوان یک برند م��ورد حمایت برند مادر 

داشته باشید. 
ج( برندهای مستقل تحت مالکیت یک شرکت 
م��ادر: این برندها تحت تمل��ک کمپانی های مادر  
هس��تند ام��ا در ب��ازار تماماً روی پای خودش��ان 
 Crest، Pantene، ب��رای مث��ال ایس��تاده اند. 
 Head & Shoulder، Olay، Always،
برنده��ای  همگ��ی   ،Pringles و   Pampers
 مصرف��ی هس��تند ک��ه تح��ت تمل��ک کمپانی

 Procter & Gamble ق��رار دارن��د، ب��ا ای��ن 
ح��ال کمپانی م��ادر همانند هر برن��د دیگری که 
به مصرف کنن��دگان ارائه می ش��ود، برای مصرف 
 Procter & Gamble .کنندگان ناشناخته است
عالوه بر اینکه یکی از بزرگ ترین مالکان برندهای 
مصرفی در جهان است، صاحب یک برند شرکتی 
مستقل نیز است. ساختن چنین برندهایی از تمام 
راهبردهای دیگر برندسازی، پرهزینه تر است. شما 
نیاز به ساختن یک برند قدرتمند و خودکفا برای 
ه��ر محصول و تمام آنه��ا دارید، همچنین نیاز به 
ساختن یک برند برای شرکت یا تجارت خود دارید 
که بتوان��د بار خودش را بردارد و همانند فرش��ی 
س��حرآمیز در خدمت هر برند جدیدی باش��د تا 
با س��وار ش��دن و راندن بر آن، خودش را همانند 

تمامیتی مستقل، در بازار بنا کند. 

پیروی از قانون اول
به قانون اول برندسازی توجه کنید، مگر اینکه 
منبع الیزالی از پرسنل، تخصص و دالرهای بازار 
در اختیار داش��ته باشید. به جای اینکه کاری را 
با تعداد زیادی برند راه بیندازید، یک برند برای 
کسب و کارتان بس��ازید. هر محصول یا خدمات 
جدی��دی را به عن��وان پیش��نهادی تحت برند 

کسب و کارتان معرفی کنید. 
اگر تصمی��م گرفتید که ب��رای محصوالت و 
خدم��ات جداگانه، برند بس��ازید، برای هر برند 
جدید، یک اکوسیس��تم کاری جداگانه بسازید. 
با این ش��یوه، هر برند جدید روی پای خودش 
می ایس��تد، به ذخایر خودش نزدیک می شود و 
ارزش مستقلی می سازد که قادر است به احترام 
برند کسب و کارتان کمک کند یا اینکه در آینده 

می توانید آن را بفروشید یا نگه دارید. 

مرحله  2: آیا تحقیق می کنید؟ 
زمانی ک��ه درب��اره  برندس��ازی ب��ه اطمینان 
رس��یدید، مرحل��ه  بع��دی، تجزی��ه و تحلیل 
پیش��نهادتان و بازاری اس��ت که در آن رقابت 
خواهید ک��رد. به این مرحله به عن��وان مرحله  
کش��ف ، که از دو مرحله اصلی تر تش��کیل شده 

است، فکر کنید. 
1- مطمئن شوید هر آنچه در آنجا قرار دارد، 

برای شناخت بازار شماست. 
با تحقیق درباره مش��تریان احتمالی  ش��روع 
کنید؛ چه کسانی هس��تند، کجا هستند و چه 
چیزی آنها را به تصمیم گیری در خرید ترغیب 
می کند. سپس رقابت تان را تجزیه تحلیل کنید 
تا کشف کنید چه راه حل هایی هم اکنون در بازار 
وجود دارد و دقیقاً اینکه چرا برنامه برندس��ازی 

شما، متفاوت و بهتر از بقیه است. 
2- متوجه ش��وید هر آنچه در آنجا قرار دارد، 

برای شناخت محصول یا خدمات شماست. 
 ش��ما نیاز دارید بدانید که چه چیزی برنامه 
برندس��ازی شما را منحصربه فرد می کند، با چه 
ویژگی ای گوی سبقت را از جایگزین های رقیب 
می رباید و چگونه تقاضا یا نیازهای مشتری های 

شما را برآورده می کند. 

مرحل�ه  3: جایگاه محص�ول یا خدمات 
خود را مشخص کنید

جایگاه سازی یعنی اینکه شما جایگاهی برای 
پیشنهاد برند در بازار و در اذهان مصرف کنندگان 

کسب کنید. 
برای مش��خص کردن جایگاه برندتان در بازار 

این چهار مرحله را دنبال کنید: 
1- مش��خص کنید ک��دام مصرف کنندگان ، 
محص��والت یا خدمات��ی را که به بازار ارس��ال 

می کنید، نیاز داشته یا آرزو می کنند. 
2- نقطه  تفاوت محص��والت و خدمات تان را 

بیان کنید. 
3- موقعیتی یگانه را برای پیشنهادتان در بازار 

و در ذهن مصرف کننده کسب کنید. 
4- کار را آنق��در خ��وب انجام دهید که هیچ 
رقیبی نتواند با ش��ما رقابت یا موقعیت شما را 

ساقط کند. 
جایگاه س��ازی، ایجاد برن��د را پیش می راند. 
مشخص می کند چگونه پیشنهادتان را متمایز 
کنی��د و آن را در فض��ای موجود در ب��ازار و در 

اذهان مشتریان تان، جای دهید. 
در ادام��ه ای��ن مجموعه مقاالت قص��د دارم 
ش��ما را با فرآیند جایگاه سازی به صورت گام به 
گام آش��نا کنم؛ اینکه چگونه موقعیت بازارتان 
را مش��خص کنید، چگونه با موقعیت تان رابطه 
برقرار کنید، چگون��ه موقعیت خود را در اذهان 
مصرف کنندگان تان به دس��ت آورید و چگونه از 
موقعیت تان حفاظت کنید به طوری که برندتان 
بتواند مدعی باشد و جای پای محکم و مشخصی 

را به دست آورد که در آن زیسته و رشد کند. 

مرحله 4: تعریف برندتان را بنویسید
تعری��ف برندت��ان، عبارتی واقعی از این اس��ت 
که برند ش��ما متعهد به چه چیزی است. توضیح 
می دهد که شما چه پیشنهاد می کنید، چرا آن را 
پیش��نهاد می کنید، چگونه پیشنهاد شما متفاوت 
و بهتر اس��ت، چه مزایای منحصر ب��ه فردی دارد 
که مش��تری ها می توانند روی آن حساب کنند و 
چه ق��ول یا مجموعه ای از تعه��دات را برای تمام 
افرادی که با شما کار می کنند و از محصوالت شما 

خریداری می کنند، برآورده می کنید. 
ش��ما باید قبل از اینکه ش��روع به خلق مواردی 
کنی��د که برن��د ش��ما را در ب��ازار، معرفی علنی 
کند، تعریف برندتان را بدانی��د. درغیراین صورت، 
چهره  برندتان با مبن��ای آن انطباق ندارد و اطالع 

رسانی های برندتان فاقد اعتبار خواهد بود. 
- مبنای برند ش��ما: فرهنگ، مأموریت، وجهه، 
ارزش ها، رهبری، مدیریت و سازمان که همه  اینها 
روی هم، چیزی را که برند شما به آن پایبند است 

خلق می کند.
- ش��کل برند شما: قس��متی از برند شما که در 
دید عموم ظاهر می ش��ود و واقعیت گسترده ای از 
برندتان را در یک اسم، نماد و پیام تعریف می کند، 
طوری که کارمندان، مصرف کنندگان و همکاران 
می توانند به  سرعت و راحت آن را  ببینند،  بفهمند 

و اعتقاد پیدا کنند. 
ش��کل برند شما باید قاطعانه روی مبنایی قوی 
قرار گیرد که براس��اس مأموری��ت، وجهه و تعهد 
به قولی که ش��ما از طری��ق بازاریابی برندتان ارائه 

می کنید، شکل گرفته است. 

مرحل�ه  5: نام، لوگو و ش�عار خ�ود را ارتقا 
دهید

اینجاست که برندسازی مهیج می شود. لحظه ای 
که به برندتان یک اس��م و لوگ��و دهید، می توانید 
ببینید مدیران، پرسنل و بقیه نفرات داخل شرکت، 
شروع به باور فرآیند برندسازی می کنند. در اینجا 
مقدمه  کوتاهی برای ای��ن عناصر مهم برند آورده 

می شود. 
- نام: نام شما کلیدی است که تصویر برند شما 
را در ذهن مصرف کنندگان باز می کند. برای کمک 
به خلق برندتان، چگونگی تش��خیص کیفیت های 
ی��ک نام ب��زرگ، انتخاب ی��ا خلق ن��ام، آزمایش 
شایستگی و موجودیت نامی که انتخاب می کنید و 
آنچه تعهد برندتان را ایفا می کند و ارزش ها را برای 

برند بنا می کند. 
- لوگو: لوگوی ش��ما یک عالمت برند یا نمادی 
اس��ت ک��ه به عنوان ش��کل برند ش��ما روی کلیه 
محصوالت، بسته بندی، لوازم التحریر، تبلیغات، آثار 
مکتوب فروش��ی و هرگونه وسیله ارتباط فیزیکی 
دیگری، نام ش��ما را ب��ه داخل بازار حمل می کند. 
در ادام��ه این مجموعه مق��االت، اطالعاتی درباره  
چگونگی توس��عه  یک لوگوی موفق به ش��ما ارائه 
خواه��م داد. لوگوی تان را به  صورت مس��تمر در 
سراس��ر برنامه  بازاریابی تان به کار ببرید و آن را به  
صورتی مدیریت کنید که هیچ کس طراحی  اش را 

به هم نریزد یا غلط استفاده نکند. 
- شعار:  شعارتان، جمله ای به یاد ماندنی است که 
برای مصرف کنندگان، اش��اره  سریعی به محصول، 
برند و موقعیت بازارت��ان فراهم می کند. بعضی از 
برندها، شعارهای ش��ان را به عنوان بخشی اصلی از 
هویت ش��ان قرار می دهن��د، در صورتی که برخی 
برند ها هیچ گونه ش��عاری تهیه نمی کنند. اگرچه، 
شعارها برای کمپانی هایی که نام ها یا لوگوهای شان 
به روشنی موقعیت یا شخصیت کمپانی را معلوم 
نمی کنند و برای کارهایی که به ش��دت متکی بر 
ایمیل یا س��ایر وس��ایل ارتباط جمعی هستند و 
در آنها ارائه  لوگو امکان پذیر نیس��ت، به طور خاص 

مفیدند. 
مرحله  6: برندتان را وارد بازار کنید

ورود برند شما به بازار در دو مرحله و به ترتیب 
زیر اتفاق می افتد: 

1- اقدامات داخلی:
قبل از اینک��ه حتی درباره  معرف��ی برندتان به 

مشتریان احتمالی فکر کنید، آن را به تمام آنهایی 
که حس می کنند سهمی در کسب و کار شما دارند، 

توضیح دهید، از جمله: 
- س��هامداران، مدیران و پرس��نل: اینها افرادی 
هستند که بیشترین سرمایه گذاری را در کار شما 
می کنند و مستعدترین افرادی هستند که به عنوان 
سفیرانی برای برند شما خدمت خواهند کرد. آماده 
باش��ید تا به سواالتی مانند »چرا ما پول مان را سر 
این خرج می کنیم؟« و »چگونه کارمان را استحکام 
می بخش��د؟« با رب��ط دادن برنامه  برندس��ازی به 
مأموری��ت و اهداف کاری تان، جواب دهید و البته، 
نسبت به آنهایی که محصوالت تان را فروخته و آنها 
را ب��ا مجموعه  کاملی از ل��وازم و خدمات حمایت 
می کنند، تا به موقعیت برند و به مشتریان احتمالی 
و واقعی کمک کنند، مالحظات بیشتری را مبذول 

کنید. 
- شرکای کلیدی کاری و مشتریان اصلی: اینها 
افرادی هستند که به عنوان مشاوران و پشتیبانان و 
مشتریان وفادار، کسب و کار شما را باور دارند. قبل 
از اینکه برند جدیدتان را روی بس��ته بندی ها یا در 
آگهی های تبلیغاتی ببینند، گزارشی اجمالی به آنها 

دهید. 

2-اقدامات بیرونی
برند ش��ما زمانی عمومی می ش��ود ک��ه از نام، 
لوگ��و و ش��عارتان پرده ب��رداری کنی��د؛ زمانی که 
به بازار اطالع رس��انی کنید که چگونه برند ش��ما 
منعکس کنن��ده  چیزی اس��ت ک��ه از آن حمایت 
کرده و پایبندش هستید یا زمانی که طرح و برنامه 
بازاریابی تان را جهت عرضه به بازار می نویس��ید و 
ابزارهای تبلیغاتی و ایجاد شهرت، برنامه های فروش 

و برنامه های آنالین را می سازید. 

مرحله  7: مدیریت و حفاظت از برند 
این مرحله، دقت و مراقبت در فرآیند برندسازی 
است؛ مرحله ای است که منجر به یک برند قدرتمند، 
سالم و انعطاف پذیر می شود. درست همانند تربیت 
خوب فرزند، مدیریت خوب برندسازی می تواند در 

یک کلمه خالصه شود؛ انسجام و یکپارچگی. 
- همواره یک نگاه یکپارچه را نمایش دهید. 

- همواره یک طنین یکپارچه را منعکس کنید. 
- همواره س��طحی از یکپارچگ��ی کیفی را که 
به وس��یله  روابط منس��جم و محصوالت و خدمات 

سازگار به نمایش درآمده است، عرضه کنید. 
- همواره نسبت به برندتان صادق باشید. 

انسجام، برند خوب بنا می کند. مدیریت برندتان 
را از لحظ��ه ای ک��ه نام تان را اعالم کردید، ش��روع 

کنید، چراکه: 
- لحظه ای که نام یا اخبار پیشنهاد شما به داخل 
بازار برود، س��اختن نخس��تین تأثیرات برندتان را 
شروع می کنید، گذشته از اینکه آنها همان  تأثیراتی 

هستند که تمایل به ساخت شان دارید یا نه. 
- با درک تعریف برند و موقعیت بازارتان، می توانید 
پیام هایی را منعکس کنید که برداشت های دقیقی 

از یک شروع را بسازند. 

مرحله  8: برندتان را مجددا منسجم کنید 
تا رایج بماند

زمانی که می ش��نوید افراد دارن��د در لزوم تغییر 
برندتان صحبت می کنند، به حرف های شان گوش 
ندهید و از آنها به عنوان اساتید برندسازی اسم نبرید. 
مادامی که برند شما وجود دارد، آن برند متعلق به 
شماس��ت. این قولی اس��ت که دیروز دادید و فردا 
خواهید داد. این اس��اس چیزی است که کارتان بر 
آن اس��توار بوده و احترامی است که در میان تمام 
شرکا، بنا شده است. شما نمی توانید همین طوری 
اس��اس کار و برندت��ان را عوض کنی��د. چیزی که 
می توانید و باید مایل به عوض کردنش باشید، این 
اس��ت که چگونه برندتان ارائه می شود. شما هر از 
گاهی، نی��از به این دارید که عرضه  برندتان )ظاهر 
برندت��ان( را روزآمد کنید تا آن را به بازاری که در 
آن زندگی می کند، مرتبط س��ازید. آن را بپذیرید؛ 
گرایش های بازار عوض می ش��ود. رفتارهای خرید 
تغییر می کند )درباره اینکه چگونه اینترنت، خرید 
مردم را باال و پایین کرده، فکر کنید(. دیدگاه  های 
طراحی یا زیبایی شناس��ی فرهنگی تغییر می کند. 
زمانی که آنها رخ می دهند، ش��ما نیاز دارید مجددا 
برندتان را با روزآمد کردن نگاه و پیامش و نه تغییر 

وعده و قولی که داده بودید، سازگار کنید. 
تنها در موارد نادری اس��ت که شرکت ها نیاز به 
برندس��ازی مجدد دارند، که این کار موجب ترک 
اساس آن چیزی است که پایبندش بودند و شروع 
دوباره از ابتدای برندس��ازی ب��رای یک نام جدید 
تجاری اس��ت. این حرکت ن��ادر در فصل17 مورد 

بحث قرار می گیرد. 
در اینجا چند نمونه از سازگاری مجدد برند آورده 

می شود. 
- کوکاکوال ش��عارش را از »یک چیز واقعی« به 
فقط  »واقعی« تغییر داد تا از نظر فرهنگی مرتبط تر 

باقی بماند. 
-AT&T، به دنبال ادغام با HSBC، ظاهر نماد 
و فونتی را که به عنوان لوگویش به کار می برد کمی 

تغییر داد تا به  نظر روشن تر و تیزتر بیاید. 
 British را از BP شرکت نفت انگلیس تعریف -
Petroleum به  »Beyond Petroleum« یا  
)ورای نفت( تغییر داد تا به مالحظات محیطی رو به 

رشد بازار اشاره داشته باشد. 
هیچ کدام از این شرکت ها، نام های تجاری شان 
را دور نینداختن��د و دوباره از نو ش��روع کردند. 
آنه��ا همان کاری را کردن��د که اگر زمانی عرضه 
برند ش��ما به مقدار جزیی با بازار همگام نباشد، 
باید انج��ام دهید. تمام احترامی را که ش��ما به 
وس��یله هفت مرحله اول فرآیند تش��کیل برند، 
بن��ا کردید، حفظ کرده و س��پس تصویرتان را با 
ارزیابی منظمی از اینکه آیا برای منطبق ش��دن 
با منافع در حال رش��د بازار، سازگاری الزم دارد 

یا نه، حفظ کنید. 

 فرآیند برندسازی را بهتر بشناسیم

)بخش اول(
چگونگی برنامه های وفاداری برای 
شرکت های فعال در حوزه فناوری 

)قسمت اول(

نخس��تین گام در طراحی یک برنام��ه امتیازی و وفاداری 
خ��وب، ش��ناخت مش��تریان و چگونگ��ی مش��ارکت دادن 
 آنها در برنامه های ش��رکت اس��ت. صنعت فناوری یا همان 
high tech، ی��ک ب��ازار رقابتی فش��رده اس��ت ک��ه تنوع 
محصوالت و خدمات در آن به حدی زیاد است که مشتریان 
را در انتخ��اب با مش��کل مواج��ه می کند. فن��اوری دنیای 
پیچیده ای دارد؛ در هر لحظه از زمان تکنولوژی جدیدی به 
دنیای ما اضافه می شود و در مدت کوتاهی همان تکنولوژی 
جدید، به یک اختراع قدیمی مبدل می شود. به دلیل ماهیت 
متغیر این صنعت، پیش��تاز بودن در این عرصه کار دشواری 
اس��ت. اگر این چالش ها را کنار بگذاریم، تنوع خدمات IT و 
شرکت های ارائه دهنده آنها به قدری زیاد است که رقابت در 

این عرصه را نیز با سختی هایی روبه رو کرده است. 
ش��رکت های فعال در این صنعت، اگر بخواهند پیش��تاز و 
سرآمد رقبای خود باشند، باید این نکته را به خاطر بسپارند 
که در نهایت این مشتریان هستند که تکنولوژی های آنها را 
چه قدیمی یا جدید، خریداری می کنند و مورد استفاده قرار 
می دهند. بدون وجود مش��تری، حضور چنین ش��رکت هایی 
بی معن��ا خواهد بود. توجه به مش��تریان و اجرای برنامه های 
وف��اداری برای آنها می تواند تا حدی تضمین کننده موفقیت 

شرکت های تکنولوژی محور باشد. 
در متن پیش رو به طراحی گام به گام برنامه وفاداری برای 
ش��رکت های فعال در حوزه IT می پردازیم؛ شرکت هایی که 
در صنعت خود به دو دس��ته کلی، شرکت های خدمات محور 
و ش��رکت های کاال محور تقسیم می ش��وند. در ادامه با بیان 
جزییاتی از انواع ش��رکت های فعال در حوزه IT، اهرم های 
بازگشت و حفظ مش��تری، طراحی مدل های پاداش دهی و 
نکاتی کلیدی در این زمینه، یاری رس��ان بازاریابان وفاداری 
در ه��ر چه بهتر طراحی کردن ی��ک برنامه امتیازی صحیح 

برای شرکت های IT هستیم. 

شرکت های فناوری کاال محور
این ش��رکت ها، بیشتر تولید کننده ابزارهای دارای فناوری 
نظیر تلویزیون، گوش��ی های همراه هوشمند، لپ تاپ، تبلت 
و ه��ر نوع وس��یله هوش��مند و تکنولوژیک هس��تند. تهیه 
بیش��تر این محص��والت از هزین��ه باالیی برخوردار اس��ت، 
فراوان��ی فروش و خرید پایینی دارند و به آورده و س��رمایه 
اولیه زیادی نیازمند هس��تند. بیش��تر این محصوالت برای 
استفاده های شخصی افراد خریداری می شوند. بنابراین توجه 
به ویژگی های ش��خصیتی مش��تریان برای تولیدکنندگان از 
اهمیت باالیی برخوردار است. بیشتر مشتریان نیز خریدهای 
خود را براساس برند محصوالت و تأثیری که برند در گذشته 
بر ذهن آنها گذاش��ته است، انجام می دهند. تجربه مشتریان 
و ویژگی های محصوالت در انتخاب مش��تریان تأثیر بسزایی 
دارند. ش��رکت های کاال محور در ح��وزه IT باید به اجرای 

برنامه هایی روی بیاورند که اهداف زیر را دنبال می کند. 
1- افزای��ش نگرش وفاداری به برند در ذهن مش��تریان و 

ساخت ارتباطی قوی و دو جانبه میان برند و مشتری
2- تروی��ج فروش متقابل و عرضه ل��وازم جانبی و مکمل 

دستگاه ها به مشتریان.

شرکت های فناوری خدمات محور
ش��رکت های خدمات محور در این حوزه به ارائه خدماتی 
نظیر جست و جوی اینترنتی، ذخیره سازی داده ها، خدمات 
اینترن��ت و تلفن بین الملل��ی، فروش نرم افزار، ش��بکه های 
اجتماعی و س��ایر خدمات جدایی ناپذی��ر از زندگی روزمره 
مصرف کنندگان، مش��غول هس��تند. بیش��تر این خدمات با 
هزینه های پایین )و ش��اید صفر!( در اختیار مش��تریان قرار 
می گیرد اما طول مدت اس��تفاده مش��تریان از این خدمات 
زیاد است. بر اساس یک قاعده کلی، مشتریان این شرکت ها، 
ارتباط عاطفی چندانی با برندهای ارائه دهنده خدمات برقرار 
نمی کنند و انتخاب های شان بیشتر براساس منطق، امکانات 
و مطلوبیت ش��خصی است تا احساس��ات )البته شرکت های 
 Facebook، نظی��ر  اجتماع��ی  خدم��ات  ارائه دهن��ده 
Instagram، telegram و. . . از ای��ن قاع��ده مس��تثنی 
هس��تند(. حساس��یت ب��ه قیمت ه��ا و تمایل ب��ه جایگزین 
 کردن و تغییر ش��رکت ها در این حوزه باالست. شرکت های 
خدمات محور باید تأکید بس��یاری بر حفظ مش��تریان خود 
داشته باشند، اشتراک آنها را تمدید کنند و از هر راه ممکن 
جلوی خروج مشتریان خود را بگیرند. در اجرای یک برنامه 
وف��اداری صحیح برای این نوع ش��رکت ها، بای��د اهداف زیر 

دنبال شود. 
1- ایجاد موانع برای خروج

2- افزایش اس��تفاده از خدمات ش��رکت و ارتباط بیشتر 
با مشتریان.

در بخش بعدی این موضوع به چگونگی اهرم های بازگشت 
مش��تری در شرکت های فعال در حوزه فناوری اشاره خواهد 

شد. 
ارتباط با نویسنده: 
me@alirezajafari. com

افزایش فروش با درک رفتار مصرف کننده

ازجمله راهکارهای فروش بیش��تر و بازاریابی هدفمندتر، دقت 
در رفتار مصرف کننده است. دقت در رفتار مصرف کننده، مطالعه 
اف��راد و فعالیت هایی اس��ت که برای برآوردن نیازهای ش��ناخته 
ش��ده آن افراد انجام می ش��ود. این برآوردن نیازها از فرآیندهایی 
حاصل می ش��ود که در انتخاب، تضمین و استفاده از محصوالت 
و خدمات اس��تفاده می ش��وند، هنگامی که مزایای حاصل از این 
فرآیندها انتظارات مصرف کننده را برآورده می کنند یا از آن فراتر 
می روند. به عبارت دیگر، وقتی فرد متوجه نیازی می شود، فرآیند 
روان شناختی فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده را آغاز می کند. 
طی این فرآیند، فرد در پی یافتن راهی برای برآوردن نیازش است. 
این فرآیند شامل افکار، احساسات و رفتار فرد است. پس از اتمام 
فرآیند، مصرف کننده باید اطالعات را تحلیل و خالصه کند که این 

امر تعیین کننده عملکرد او برای برآوردن نیاز است. 
برای ساده تر شدن موارد اشاره شده در باال که هر کدام می تواند 
به تنهایی منش��أ اطالعاتی ارزشمند درباره ایده های فروش باشد، 
رفتار مصرف کننده را به عنوان فرآیندی در نظر بگیرید که تعیین 
می کند مشتری چرا، چه چیزی را، از چه کسی، چه وقت و چگونه 
خرید می کند. رفتار مصرف کننده پاسخی است به پرسش های زیر 

با هدف دستیابی به راهکارهای فروش موفق.
 

1- چرا مصرف کنندگان خرید می کنند؟ 
مصرف کنن��دگان به دالیل مختلفی خرید می کنند. این دالیل 

از این قرار هستند: 
- تقویت خودانگاره ها
- حفظ سبک زندگی

- پیوستن به گروه یا پذیرفته شدن در گروهی که به آن تعلق 
دارند

- ابراز هویت فرهنگی.

2- چ�ه عوام�ل درون�ی و بیرونی  ب�ر خری�د آن تاثیر 
می گذارد؟ 

هر مصرف کننده ای از درون تحت تأثیر نگرش ها، شخصیت ها، 
آگاهی ها، خودانگاره ها و احساسات خویش است. او همچنین باید 
با تأثیرات بیرونی از قبیل ساختار، خانوار، وابستگی به گروه و عقاید 

فرهنگی کنار بیاید. 

3- از چه کسی خرید می کنند؟ 
مصرف کنندگان از ش��رکت هایی خرید می کنن��د که از لحاظ 
روانش��ناختی به آنها حس خوش��ایند بودن، درک شدن، اهمیت 

داشتن و راحتی می دهند.
 

4- چه زمانی خرید می کنند؟ 
مصرف کنندگان براساس الگوهای مصرف خود که توسط دوره 
زندگی خانواده و س��اختار خانوارش��ان ش��کل گرفته است خرید 

می کنند. 

5- چگونه خرید می کنند؟ 
مصرف کنندگان در فرآیند تصمیم گیری ای وارد می ش��وند که 
راهنمای آنها در خرید است. این فرآیند تأثیرات درونی و بیرونی را 

روی مصرف کننده در نظر می گیرد. 
پس بررس��ی رفت��ار مصرف کننده از جمل��ه راهکارهای عملی 
افزایش فروش اس��ت و ایده های فروش چیزی جز شناخت دقیق 
اجزا نیس��ت. رفتار مصرف کننده اطالعات بی شماری در خصوص 
افرادی که خریدار محصول و خدمات ش��ما هستند ارائه می دهد. 
اگر مصرف کننده را درک کنید، می توانید به صورت مس��تقیم با 
او ارتب��اط برقرار کنید و نیازهایش را بشناس��ید. این ارتباط ویژه 
نه تنه��ا توانایی مصرف کننده ب��رای درک ارزش محصول ش��ما 
بلک��ه فروش تان را نیز افزایش می ده��د. مصرف کنندگان چیزی 
را می خرن��د که درکش می کنند و آن را ب��اارزش می دانند. رفتار 
مصرف کننده همچنین به شما نشان می دهد چگونه یک استراتژی 
بازاریاب��ی مؤثر طراحی کنید. اگر مصرف کنن��دگان خود را درک 

نکنید، چگونه می توانید در میان آنها بازاریابی کنید؟ 
اغلب ش��رکت ها نمی توانند پی��ش از طراحی اس��تراتژی های 
بازاریابی، نیازها و خواسته های مصرف کنندگان خود را درک کنند، 
چرا که از تأثیرات احتمالی روی مصرف کنندگان بی اطالع هستند. 
پس به یاد داشته باشید که ارزیابی و درک رفتار مصرف کننده باید 

پیش از ارائه طرح یا استراتژی بازاریابی قرار گیرد. 
امروزه مصرف کنندگان ب��ا گزینه های زیادی در زمینه انتخاب 
محصول مواجه هس��تند و رقابت ش��رکت ها در این زمینه شدید 
اس��ت؛ دیگر تکنیک های فروش تلفن��ی هم بدون در نظر گرفتن 
واقعی��ات بازار، نتیجه متفاوتی را به ارمغان نمی آورد. به این دلیل 
اس��ت که درک رفتار مصرف کننده، برای موفقیت هر کسب وکار 
ضروری اس��ت. اگ��ر مصرف کنندگان ت��ان را بهت��ر از رقیبان تان 
بشناسید، شانس بیشتری برای پیش افتادن در این رقابت دارید 
و می توانید بازاریابی صحیح��ی را به عنوان پیش زمینه روش های 
فروش کاال در بنگاه و شرکت خود پیاده سازی کنید. تکنیک های 
فروش حرفه ای نیز از ارتباط صحیح با مش��تریان نشأت می گیرد. 
وقتی به طور مس��تقیم با مصرف کنندگان ارتباط برقرار می کنید 
و نیازهای ش��ان را می شناس��ید، می توانید آنها را در فرآیند خرید 
راهنمایی و تمام تأثیرات منف��ی در طول فرآیند را خنثی کنید. 
افزایش مشتری در همین نقطه رخ می دهد؛ پس تمامی روش های 
جذب مش��تری برای فروش بیش��تر ب��ر پایه ارتباط درس��ت با 

مصرف کنندگان است. 
فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده )مشتری( شامل پنج مرحله 

است که خالصه آن به شرح زیر است: 
1- مصرف کننده متوجه نیاز خود می شود ؛ این نیاز به صورت 

درونی یا به صورت بیرونی به وجود می آید. 
2- پس از شناخت نیاز، مصرف کننده وارد فرآیند جست وجوی 
راه��ی برای برآوردن آن نیاز می ش��ود ؛ این جس��ت وجو ش��امل 
معیارهایی اس��ت که برای او مهم  هستند. سپس به دنبال مکانی 

برای یافتن راه حل خود می شود. 
3- مصرف کننده پیش��نهادها و گزینه ه��ا را ارزیابی می کند ؛ 
اطالعاتی را که در مرحله2 جمع آوری کرده اس��ت، برای ارزیابی 

گزینه ها و تصمیم گیری پردازش می کند. 
4- مصرف کننده براس��اس اطالعاتی ک��ه در مرحله3 پردازش 
کرده است، خرید می کند. ؛ در این مرحله، مصرف کننده تصمیم 

می گیرد که از کجا، چگونه و چه وقت خرید کند. 
5- مصرف کننده خرید خود را ارزیابی می کند 

این مرحله بر عکس العمل روانش��ناختی مش��تری در خصوص 
خرید تمرکز می کند. پش��یمانی مصرف کننده در این مرحله بروز 
می کن��د. ؛ عوامل زیادی می توانن��د در این فرآیند روی فرد تأثیر 
بگذارند، اما ب��ا درک رفتار مصرف کننده می توانید او را به راحتی 
در ط��ول این فرآیند هدایت کنید. حتی می توانید در صورت بروز 
مشکل در یکی از مراحل، به مصرف کننده در تصمیم گیری خرید 

کمک کنید. 
به عنوان یک بازاریاب یا مدیرفروش، می توانید نه تنها بر تصمیم 

خرید بلکه بر کل فرآیند تأثیر بگذارید. 
madiseh@elenoon.ir :ارتباط با نویسنده

باشگاه مشتریانتجربه هفته
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برای مطالعه 713 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ: معموال افرادی که در یک تیم با هم کار می کنند 
یا موافق مدیر هس��تند یا مخالف او، بنابراین طبیعی است 
ک��ه اف��راد مخالف از خود بی میلی نش��ان دهند و از مدیر 
حمای��ت نکنند. ام��ا در اینجا وظیفه مدیر این اس��ت که 
در آغ��از کار افراد مخالف را شناس��ایی و س��عی کند آنها 
را ب��ا خ��ود متحد کند ی��ا کار را بدون آنه��ا پیش ببرد یا 
روش��ی برای مهار آث��ار رفتار این افراد پی��دا کند. توصیه 

من به ش��ما این اس��ت که ابتدا برای اعضای تیم مشخص 
کنید که مش��ارکت آنها چقدر اهمی��ت دارد یا از اعضای 
دیگر تیم استفاده کنید که همان مهارت ها و استعداد ها را 
داش��ته باشند. مخالفت بعضی از افراد دالیل شخصی دارد 
و عده ای ممکن است با خود کار مشکل داشته باشند. اگر 
علت این مخالفت را نمی دانید با این افراد گفت وگو کنید. 
اگر دالیل فرد ش��خصی بود سعی کنید با او ارتباط بهتری 

ایجاد کنید و اعتماد او را به دست آورید. 
ممک��ن اس��ت آن اف��راد در درک کار و وظایف ش��ان با 

مش��کل روبه رو باش��ند پس با گفت وگو س��عی کنید این 
موض��وع را رفع کنی��د و روی جنبه های��ی از کار که برای 
اعضای تیم ش��ما اولویت و جذابیت دارد تأکید کنید. اگر 
بتوانی��د ارتباط خوبی ب��ا اعضای تیم برق��رار کنید کارها 
آسان تر پیش می رود، در غیر این صورت مجبورید با رفتار 
غیر دوس��تانه آنها به طور جدی برخورد کنید و در صورتی 
که فردی به کار و همکاری شما با سایر اعضای تیم صدمه 
می زن��د او را جدا از دیگران قرار دهی��د و در مقابل رفتار 

نادرست او بایستید. 

برخورد با هم تیمی های مخالف

سوال: در یک شرکت تحقیقاتی مشغول به کار هستم و به عنوان رهبر تیم در یک پروژه برگزیده شدم، اما متأسفانه بعضی از افراد تیم در 
آغاز کار برخورد خشونت آمیزی دارند و با بی میلی کار می کنند. لطفا مرا راهنمایی کنید که با این دسته افراد چگونه باید برخورد کنم که 

اهداف پروژه به خطر نیفتد؟ 
کلینیک کسب و کار

در دوران خدمتم در جهاد، وقتی 
خانم های بافنده فرش را می دیدم 
قیمت گذاری ه��ای  اس��یر  ک��ه 
ناعادالنه دالالن ش��ده اند، با خودم 
می گفتم »خدایا به من امکانات و 
س��رمایه ای بده تا بتوانم معیشت 
این زنان محروم و شریف را تأمین 

کنم«.
ای��ن جمل��ه، چش��م انداز خانم 
قرب��ان ت��اج پ��وری،  مدیرعامل 
ش��رکت تولیدی و صادرات فرش 
و صنایع دس��تی س��ولماز آق ق��ا 
اس��ت که در سال 1395 به عنوان 
کارآفرین برتر استان گلستان و از 
سوی وزیر کشور به عنوان نماینده 
ایش��ان برای پیگیری مشکات و 
رفع موانع فع��االن در حوزه کاری 

خود انتخاب شده است. 
خان��م پوری 4هزار نف��ر از زنان 
ب��دون  و  بی سرپرس��ت  و  بی��کار 
روس��تای کش��ور  از 95  درآم��د 
)توابع اس��تان گلستان تا خراسان 
ش��مالی( را با آموزش قالی بافی و 
سایر صنایع دس��تی بومی صاحب 
شغل و درآمد کرده است. شاغان 
تحت پوش��ش ایش��ان، اکث��را از 
طبقات محروم جامعه و در مناطق 
فاق��د  روس��تاهای  و  دورافت��اده 
امکان��ات الزم هس��تند و با تدابیر 
ای��ن بانوی کارآفرین، با دس��ترنج 
خود ق��ادر به تأمی��ن هزینه های 
روزان��ه زندگ��ی خان��واده خویش 
هستند. ایشان می گوید »زنانی که 
با ما کار می کنند ش��بکه ای را در 
مناطق مختلف جغرافیایی تشکیل 
داده اند.ما سفارش را که می گیریم 
بعد ب��ه آنها س��فارش می دهیم و 
االن دیگ��ر فق��ط قالی های نقش 
ترکم��ن نمی بافیم، ه��ر مدلی که 
به ما س��فارش بدهن��د می بافیم. 
مهم این اس��ت که بتوانیم شرایط 
اشتغال را برای اعضای شبکه خود 
فراهم کنیم. حقوق  این زنان زیاد 
نیس��ت و به طور متوسط چند صد 
هزار تومان است، اما با همین هم 
آنها بسیار راضی هستند و داشتن 
شغل برای آنها خیلی مهم است.«

تروی��ج  روش ه��ای  از  یک��ی 
و  زن��ان  می��ان  در  کارآفرین��ی 
روستاها، اس��تفاده از الگوی نقش 
زنان موفق بومی است. این سلسله 
مقاالت به بررسی زندگی پرفراز و 

نش��یب این کارآفرین برتر ایرانی 
و مس��یر ش��کل گیری کارآفرینی 

ایشان اختصاص دارد. 

از کارمندی به کارآفرینی
م��ن وقت��ی در جه��اد فعالیت 
داشتم هدفم این نبود که بخواهم 
کارمند باش��م و بمان��م و در واقع 
حقوق برای من مهم نبود. زمینی 
داش��تم که فروختم و مبلغ آن را 
در بانک گذاشتم تا به عنوان کرایه 
بتوانم اس��تفاده کن��م. جهاد را به 
این دلیل انتخ��اب کرده بودم که 
بتوان��م از آن طری��ق هنرها را در 

روستا ها ترویج دهم. 
مدیران ارش��د جهاد منطقه هم 
با درکی درست، دست بنده را باز 
گذاش��تند که بتوانم به راحتی به 
روستاها ورود پیدا کنم و به دنبال 
شناسایی هنرها در روستا ها باشم. 
م��ن صرفاً فق��ط دنب��ال فرش 
نب��ودم، بیش��تر به دنب��ال ترویج 
هنر های��ی بودم ک��ه متعلق به آن 
روستا و در حال از بین رفتن بود و 
در اصل به دنبال توانمندی روستا 
بودم در جهت تقویت آنها و یافتن 
بازاری مناسب برای تولیدات شان. 

کارمندی؛ فرصت آشنایی بیشتر 
با چالش ها و خلق چشم انداز

ی��ک روز خانم��ی را دی��دم که 
در ب��ازاری -که به نام پنجش��نبه 
بازار ب��ود- در آق قا خیلی تاش 
می ک��رد ک��ه ف��رش خ��ودش را 
بفروش��د چون تا آن موقع به این 
ص��ورت بود ک��ه قالیباف ه��ا مواد 
اولیه ف��رش را تهی��ه می کردند و 
فرش را می بافتن��د و بعد در بازار 
آزاد عرض��ه می کردن��د و در واقع 
حمایت��ی از بافنده نمی ش��د. بازار 
در دس��ت دالل ه��ا ب��ود و وقتی 
قیمت��ی روی فرش می گذاش��تند 
بافنده نمی توانست به هیچ عنوان 
آن ف��رش را ب��ه قیمت بیش��تری 
بفروش��د. من حس کردم که این 
خان��م ب��ا کمروی��ی و خجالت به 
دست دالالن اس��یر شده. در آنجا 
بود که با خ��ودم گفتم »خدایا به 
م��ن امکانات و س��رمایه ای بده تا 
بتوانم معیشت این زنان محروم و 

شریف را تأمین کنم«.
با این چش��م انداز و رویا، رش��ته 
ف��رش را انتخاب کردم و دس��ت 
به تأس��یس کاس ه��ای خیاطی، 
گلدوزی و بافتنی زدم و در س��ال 
1377 جه��اد کش��اورزی را ره��ا 

ک��ردم، البته مدیر مس��تقیم بنده 
که هش��ت سال با ایش��ان فعالیت 
داش��تم همیش��ه در ای��ن زمینه 
پش��تیبان من بودند. پ��س از آن 
دس��ت به احداث ش��رکت تعاونی 
سولماز آق قا زدم و به این جهت 
اسم س��ولماز را انتخاب کردم که 
به معن��ای فناناپذیر ب��ود؛ به این 
معن��ی ک��ه آق قا هرگ��ز نخواهد 
م��رد. اعامیه ای منتش��ر کردم و 
خانم های هر روس��تا را در تعاونی 
آم��وزش دادم و پس از آموزش در 
روستای خودش��ان جهت آموزش 

به سایرین مستقر کردم. 

خالقیت در کارمندی و شرکت 
در نمایشگاه فرش ترکمنستان

ای��ران  1382س��فارت  س��ال 
نمایش��گاه فرهنگ��ی و هن��ری و 
موس��یقی و صنای��ع دس��تی در 
ترکمنستان به مناسبت 22 بهمن 
دهه فجر برگ��زار کرد که چندین 
استان از ایران ش��رکت کردند. از 
استان گلستان من به همراه خانم 
قروی ش��رکت کردیم که ایش��ان 

کارمند اداره گردشگری بودند. 
من به همراه ایش��ان به قوچان 
بتوانی��م به س��مت  رفتی��م ک��ه 

باجگی��ران برویم و بعد به س��مت 
عشق آباد. در قوچان برف سنگینی 
آم��اده ب��ود. درج��اده قوچ��ان_ 
باجگی��ران یک تریلی قیچی کرده 
و راه تردد بس��ته ش��ده بود و من 
به خانم ق��روی گفتم که من باید 
حتماً با چش��م های خ��ودم ببینم 
و حتم��اً باید بروم و ب��ا آژانس به 

همراه وسایل حرکت کردیم. 
رفتیم و بعد در ج��اده تریلی را 
دیدی��م و ماش��ین هایی را که در 

حال برگشت بودند.
من پیاده ش��دم و تریلی را دور 
زدم و پیش��نهاد دادم به راننده که 
بیایید مس��افران را عوض کنیم و 
بع��د ماش��ین را دور زدیم و به آن 
طرف رفتیم و راه مان را به س��مت 

باجگیران ادامه دادیم. 
جالب این بود که ما تنها کسانی 
بودی��م که توانس��تیم در مراس��م 
افتتاحیه ش��رکت کنیم. مهمان ها 
حدود 50 نفر بودند که از این 50 
نفر فقط م��ن و همراهم موفق به 
شرکت در مراسم افتتاحیه شدیم. 

تقدیر در جشن فرش و شروع 
کارآفرینی

ای��ن نخس��تین س��فر م��ن ب��ه 
ترکمنس��تان بود ک��ه در این مدت 
با موزه ترکمنستان،  نمایشگاه، من 
اداره ف��رش ترکمنس��تان و وزارت 
فرش ترکمنس��تان آش��نا ش��دم و 
از ایش��ان خواهش ک��ردم که برای 
جشن فرش من را هم دعوت کنند. 
از آن به بعد ما هر س��ال به جش��ن 
ف��رش دعوت می ش��دیم ک��ه بعد 
مقاالت مختلفی در مورد فرش ارائه 
دادم ک��ه بعدها عض��و هیأت امنای 
ترکمنس��تان  ترکمن ه��ای  ف��رش 
ش��دم و توانس��تم از آن طریق هم 
راه ب��ه اتحادی��ه ترکمن ه��ای دنیا 
پی��دا کنم که آن اتحادیه 110عضو 
از کشورهای دنیا داشت که همگی 
تاجر، اس��تاد و تحصیلک��رده بودند 
و در صنف ه��ای مختل��ف فعالی��ت 
داشتند. و این راه خوبی برای شروع 
کس��ب و کار من بود و چندین مقاله 
م��ن در ای��ن اتحادیه برنده ش��د و 
مدال گرفت. هشت سال کارشناس 
ام��ور جهاد بودم و در س��ال 1378 
ش��رکت تولیدی صنایع س��ولماز را 
راه ان��دازی کردم و اکن��ون در 95 
روس��تا از بندر گز و مراوه تپه گرفته 
ت��ا ج��رگان و معلم��ان در جاده 

جندق مشغول فعالیت هستم. 
ادامه دارد. . . 

 درس هایی از بانوی ترکمن کارآفرین صنعت فرش  

از تجربه اندوزی در کارمندی تا خالقیت در کارآفرینی
)قسمت سوم(

کلید

بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی 
مهم ترین دغدغه دولت دوازدهم 

یک��ی از مباحث��ی ک��ه ام��روز در فض��ای اجتماعی- 
اقتصادی امروز کش��ورمان مطرح اس��ت، بحث وضعیت 

شغلی و تحصیلی جوانان است. 
بدون ش��ک اش��تغال یکی از اولویت های اصلی و مهم 
دولت فعلی اس��ت که مس��لما جوانان و فارغ التحصیان 
اولویت اول این مس��ئله هس��تند. براس��اس نتایج طرح 
آمارگیری نیروی کار س��ال 1395 که توسط مرکز آمار 
ایران منتش��ر ش��د، نرخ بیکاری در س��ال 95 با افزایش 
1/4درص��دی، به 12/4 درصد رس��ید. از طرفی س��االنه 
ح��دود یک میلیون فارغ التحصی��ل جویای کار وارد بازار 
کار می شوند که بی شک این مسئله، کار دولت دوازدهم 

را سخت و پیچیده می کند. 
نکت��ه اصل��ی اینجاس��ت ک��ه فارغ التحصی��ان دوره 
لیس��انس به دلیل عدم وجود ش��غل مناسب و مرتبط و 
البته به یم��ن وجود دانش��گاه های آزاد، پیام نور، علمی 
کاربردی و... وارد مقاطع تحصیات تکمیلی شده و ادامه 
تحصی��ل می دهند، اما اغلب آنان بع��د از فارغ التحصیلی 
مجددا وارد بازار کاری می ش��وند که حال با متقاضی کار 
س��طح باالتری مواجه است که مس��لما حقوق و مزایا و 

جایگاه های باالتری را می طلبد. 
براس��اس گ��زارش مرکز آم��ار ای��ران، ن��رخ بیکاری 

فارغ التحصیان دانشگاهی حدود 18/5درصد است. 
جالب تر اینکه حدود یک میلیون نفر از تحصیلکرده های 

باالی فوق دیپلم بیکارند. 
نکته اینجاس��ت که پی��رو گزارش مرکز آم��ار، مبنای 
آمارگیری خود اظهاری اس��ت، بنابراین بی��کاری پنهان 
نیز مس��لما وجود خواهد داشت، البته باید اذعان داشت 
ارتباط رشته های دانشگاهی با نیاز بازار کشور خود یکی 
از مسائلی اس��ت که اخیراً با افزایش ظرفیت قابل توجه 
دانشگاه ها به ویژه در مقاطع تحصیات تکمیلی تبدیل به 

یک بحران دیگر شده است.
 براس��اس گزارش مجله فوربس در سال 2015 کشور 
ایران از جمله سه کشوری است که بیشترین مهندس را 

در خود جای داده است. 
جالب اینجاس��ت که بدانید در گزارش منتش��ر شده، 
کش��ور صنعتی ژاپن در رتبه بسیار پایین تری نسبت به 
ایران قرار دارد. درواقع می توان گفت آنچه دانش��جویان 

در دانشگاه ها می آموزند بر اساس نیاز بازار کار نیست. 
به هر صورت، آنچه مهم اس��ت، توجه دولت به مسئله 
بیکاری فارغ التحصیان اس��ت که البته مس��لما با یک یا 
دو س��ال کار وعده ای حل نمی ش��ود، بلکه باید برنامه ای 
بلند مدت برای آن تدوین شده و نهادینه و اجرایی شود.

 
اما با این اوصاف راهکار چیست؟ 

آق��ای علی ربیع��ی، وزیر تع��اون، کار و امور اجتماعی 
در حاش��یه مراسم افتتاحیه مسابقات ملی مهارت اذعان 
داش��ت که افزایش مهارت و ارتقای س��هم آموزش های 
فن��ی و حرف��ه ای، مهم ترین برنامه ه��ای وزارتخانه برای 

ایجاد اشتغال است. 
براس��اس این گفته، جهت تحقق اشتغال باید به سمت 
مهارت آموزی حرکت کرد ت��ا آموزه های تئوری؛ اگرچه 
امروزه بخش خصوصی کش��ور نیز نیازمن��د مهارت های 
تخصص��ی اس��ت و عمدت��ا توج��ه چندانی ب��ه مدارک 

دانشگاهی نمی کند.
 با ای��ن اوصاف در ح��ال حاضر تمرکز دانش��گاه های 
م��ا کماکان روی مس��ائل تئوری اس��ت ن��ه مهارت های 
تخصصی. پایان نامه ها اکثرا بدون توجه به نیاز صنایع در 
ش��وراهای آموزشی دانشگاه ها تصویب شده که متأسفانه 
بخش اعظمی از آنها نه توسط دانشجو بلکه در موسسات 
غیر مجاز آموزش��ی تدوین می ش��وند. مؤسس��ه هایی که 
دسترس��ی به آنها در چند س��ال گذش��ته بسیار ساده تر 
ش��ده و موج تبلیغات ش��ان در اینترنت، خیابان انقاب و 

حتی متأسفانه در دانشگاه ها قابل رویت است. 
با این شرایط می توان اذعان کرد سیاست های آموزش 
عالی کش��ور طی س��ال های گذش��ته این بحران ها را در 
نظام آموزشی کشور به وجود آورده است، در حالی که در 
دولت یازدهم وزارت عل��وم اقدام به کاهش ظرفیت های 
خود در دانش��گاه های سراس��ری کرده است اما ظرفیت 
 در دانش��گاه های آزاد و به ط��ور کلی دانش��گاه های پولی 
ب��ه خصوص در مقاطع تحصی��ات تکمیلی کماکان باال 
اس��ت. به هر حال آنچه برای دولت فعلی مسئله اساسی 
اس��ت، موضوع بیکاری جوانان خصوصاً فارغ التحصیان 
اس��ت که با وعده و ش��عار قابل حل نخواه��د بود، بلکه 
نیاز به برنامه ریزی بلند مدت خواهد داش��ت تا با تدوین 
اس��تراتژی های کان در این ح��وزه و اجرایی کردن آنها 
گام های مثبتی در این مقوله حیاتی کشور برداشته شود. 

کارتابل

اهمیت بهره برداری مناسب از هوش 
سازمان

ایده ه��ای اخی��ر را به بررس��ی اهمیت ایج��اد فضایی 
کارآفرینان��ه در محیط کاری اختص��اص دادیم. در این 
ای��ده و به عن��وان ادامه سلس��له بحث ه��ای قبلی قصد 
داریم چگونگی بهره برداری سودمند از هوش و استعداد 
کارمندان را مورد مطالعه قرار دهیم. به عنوان نخس��تین 
نکت��ه باید یادآور ش��د که خاصیت یک س��ازمان ایجاد 

محدودیت است.
 به عب��ارت دیگر، کارمندان مانند هر انس��ان دیگری 
عاقه ها مختلفی دارند، اما فعالیت سازمانی حیطه اختیار 
آنه��ا را محدود ب��ه وظایفی خاص خواه��د کرد. اگرچه 
کارمن��دان خاق و کارآفرینان ماهر تحت هر ش��رایطی 
بهتری��ن عملکرد را از خود نش��ان می دهند، با این حال 
پژوهش های صورت گرفته روی زندگی ش��خصی چنین 
افرادی نش��ان دهنده توانایی فوق العاده باالی آنهاس��ت. 
طنز تلخ درس��ت جایی اس��ت که متوجه ش��ویم به طور 
معمول تنها بخش کمی از این توانایی و اس��تعدادها در 

فرآیند سازمانی مورد بهره برداری قرار می گیرد.
 

ایده
اس��تفان کاوی، نویس��نده ح��وزه مدیری��ت و رهبری 
تجاری، معتقد است که براساس تحقیقات اخیر استعداد 
کارمن��دان بس��یار کمت��ر از آنچ��ه باید مورد اس��تفاده 
و بهره ب��رداری ق��رار می گی��رد؛ »اطاعات، پیام بس��یار 
واضح��ی را منتق��ل می کن��د. در واقع ای��ن اطاعات تا 
حدود زیادی مطابق با تجربه ش��خصی من از مش��اهده 
وضعیت کارمندان در بسیاری از سازمان هاست. بسیاری 
از کارمندان ش��رکت های مختلف نه از کارش��ان راضی 
هس��تند و نه از بودن در فضای آن شرکت لذت می برند. 
همچنین باید توجه داش��ت که از توانایی های کارمندان 
نیز به ندرت در محیط کار به صورت درس��ت اس��تفاده 

خواهد شد. 
ش��اید در وهله نخس��ت عجیب باش��د، اما براس��اس 
نتیجه گیری من بس��یاری از ش��رکت ها به آسانی همان 
چیزهایی را که به دنبالش هس��تند، از دس��ت می دهند. 
این اهداف عبارتند از عاقه، خاقیت، استعداد و مهارت؛ 
درس��ت همان مواردی که در عمل توس��ط ش��رکت ها 

نادیده گرفته شده است.«
تونی فرناندز، صاحب ش��رکت فعال در زمینه خطوط 
هوایی ارزان قیمت موسوم به AirAsiaنیز تقریباً مانند 

استفان فکر می کند.
 فرناندز ک��ه نقش تأثیرگذاری در ای��ن برند مالزیایی 
دارد، اظهارنظ��رش در مورد موضوع این ایده را این گونه 
آغاز کرده است: »ما هنوز یک شرکت کوچک و در حال 
توسعه هستیم. این عبارت به معنای آن است که در برند 

ما همه افراد دارای ارزش واالیی هستند.
 در پایان ی��ک روز کاری من ترجیح می دهم به جای 
10 ذهن معمولی 7000 ذهن خاق برای ش��رکتم کار 
کنند. از زمان تأس��یس شرکت شیوه مدیریتی به همین 
روال بوده و رش��د س��ریع AirAsia نیز مدیون همین 

عامل است.
 در واقع اگر یک ایده مناس��ب در شرکت ایجاد شود، 

بی اهمیت ترین نکته طراح آن خواهد بود.
 این به معنای بی ارزش تلقی کردن افراد نیست، بلکه 
به معنای ش��انس همه افراد به منظور ارائه پیش��نهادات 
مناسب است. صرف نظر از ایده های مناسب که به سرعت 
در فضای ش��رکت تبدیل به پروژه های اجرایی می شوند، 
ایده ه��ای ب��د و فاقد معیارهای الزم نیز در س��ریع ترین 

زمان ممکن محو خواهند شد.
 این ش��یوه منحصر به ف��رد فعالیت برند من اس��ت؛ 

شیوه ای که موفقیت های خود را مدیون آن هستیم.«
ش��یوه IBM برای جم��ع آوری ایده ه��ای کارمندان 
و س��رمایه گذاران نیز به نوبه خود قابل س��تایش اس��ت. 
در واق��ع این غول دنی��ای IT با ایج��اد فضای مجازی 
مخصوص این امکان را به تمامی افراد مرتبط با برند داد 

تا در زمینه های مختلف به ارائه ایده بپردازند. 
اگ��ر برن��د IBM در زمین��ه بهره برداری مناس��ب از 
خاقیت کارمندان یکی از بهترین ها باش��د، بدون شک 
گ��وگل عن��وان برتری��ن برن��د را در این زمین��ه، بدون 

هیچ گونه رقیبی کسب خواهد کرد.
 این غول اینترنتی به کارمندان خود اجازه گشت وگذار 
در زمینه ه��ای مورد عاقه ش��ان را می دهد. نکته جالب 
اینکه چنین جس��ت وجویی الزم نیست حتماً در زمینه 

تخصصی و موقعیت شغلی فعلی افراد باشد. 
اریک اش��میت، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سابق 
گوگل، در این مورد چنین اظهارنظر کرده است: »ما در 
گوگل براساس قاعده 20درصد فعالیت می کردیم. بر این 
اس��اس افراد یک روز هفته را قادر به بررس��ی و تحقیق 

روی موضوعات موردعاقه شان بودند.
 اگرچه این زمان در وهله نخس��ت اندکی زیاد به نظر 
می رس��د، با این ح��ال اغلب ایده ه��ای خاقانه برند در 

همین زمان ها طراحی و ارائه شده اند.«

آنچه در عمل باید انجام دهید
 IBM اگر ب��رای اجرای طرح های مش��ابه گوگل و -
تردید دارید، به یاد داش��ته باشید که همیشه کل بر جز 

برتری دارد.
 بر همین اساس ایده هایی که ممکن است به ذهن کل 
مجموعه تان برس��د، بسیار بیشتر از ایده هایی خواهد بود 

که به ذهن شما خواهد رسید. 

دکتر مهدی کنعانی
مشاور مالی و سرمایه گذاری

رضا قندی
صادرکننده نمونه فرش

ترجمه: علی آل  علی



یک کارش��ناس ب��ازار کار می��زان کار مفید در 
ایران را کمتر از ۲۰ درصد می داند. او برای افزایش 
به��ره وری در کارگاه ه��ا پیش��نهاد می کند نظام 
دستمزد از وقت مزدی به کارمزدی تبدیل شود. به 
گزارش ایسنا، علی اکبر لبافی مهم ترین چالش بازار 
کار ایران را باال بودن قیمت تمام ش��ده بنگاه های 
اقتصادی دانست و افزود: به دلیل آنکه قیمت تمام 
شده واحدهای اقتصادی باالست، امکان رقابت در 
بازارهای داخلی و خارجی از آنها گرفته شده است، 
به همین منظور باید کاری کنیم که کیفیت تولید 
باال برود و قیمت تمام شده در بنگاه ها پایین بیاید. 

وی ادام��ه داد: در دنیا ی��ک بنگاه اقتصادی در 
طول ش��بانه روز از ۲۴ س��اعت ۱۹.۵ ساعت کار 
می کند که حدود سه شیفت کاری می شود چون 
س��رمایه گذاری انجام شده س��ه شیفته بوده و در 
چنین شرایطی اشتغال ارزان هم به دست می آید 
ولی متاسفانه ما در سرمایه گذاری اسراف می کنیم 
درحالی که بای��د زمینه ای به وج��ود آوریم که از 
سرمایه گذاری صورت گرفته در حد اعال استفاده 
کنیم و کارخانه های ما بتوانند در ۵.۵ ساعت کار با 
ظرفیت کامل ۱۹.۵ ساعت کار کنند. به گفته این 
کارش��ناس بازار کار به رغم آنکه در دنیا میانگین 

س��رمایه گذاری در کار ۱۹.۵ س��اعت است و ۸۶ 
درصد فعالیت ها تبدیل به کار مفید می ش��ود در 
ایران با ۴۴ ساعت کار موظفی در هفته، کار مفید 
زیر ۲۰ درصد اس��ت و ۸۰ درص��د دچار بیکاری 
پنهان هس��تیم. لبافی متذکر ش��د: ما در محیط 
کار حض��ور داریم ولی بازدهی و خروجی کار چیز 
دیگری را نشان می دهد لذا باید به بهره وری توجه 
ویژه ای داشته باشیم و پیشنهاد این است که برای 
عبور از این بن بس��ت، نظام حقوق و دس��تمزد را 
از وقت مزدی به کارمزدی تبدیل کنیم. به اعتقاد 
لباف��ی بهره وری نیروی انس��انی عاملی تاثیرگذار 

در بهبود محیط کس��ب وکار است و در کنار این 
عامل، باید س��رمایه گذاری و تکمیل ظرفیت های 
خالی بنگاه های اقتص��ادی مورد توجه قرار گیرد. 
او با بیان اینک��ه وزارت کار باید افزایش بهره وری 
نیروی کار را در دستور کار قرار بدهد، اظهار کرد: 
متاسفانه برای بهره وری نیروی کار هیچ برنامه ای 
نداریم درحالی که این مسئله جزو وظایف وزارت 
کار است که در قانون هم به آن اشاره شده و برای 
ایجاد اشتغال پایدار الزم است سرمایه گذاری ها را 
توسعه داده و به بهره وری عوامل تولید توجه جدی 

نشان بدهیم. 

عمر کار مفید در ایران کمتر از 20 درصد است
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دبیر شورای عالی مناطق آزاد از سرمایه گذاری 
3 میلیارد دالری ثبت شده در هفت منطقه آزاد 
کش��ور خب��ر داد و گفت: در طول چهار س��ال 
گذشته توانستیم س��رمایه گذاران ایرانی مقیم 
خارج را به حوزه های س��رمایه گذاری در کشور 
برگردانی��م. به گزارش ایلنا،  اکب��ر ترکان درباره 
عملکرد هفت منطقه آزاد کش��ورمان در طول 
چهار س��ال گذشته اظهار داش��ت: منطقه آزاد 
کیش بهترین عملکرد را در حوزه گردش��گری 
دارد. همچنی��ن منطق��ه آزاد ارس در تحق��ق 
ماموریت خود در حوزه صنعت موفق عمل کرده 

است. 
وی اف��زود: منطق��ه آزاد ماکو و ب��ازرگان در 
تجارت دو جانبه با کشور ترکیه و اروپا و صادرات 
کاال به این مناطق بهترین عملکرد را داش��ته و 

اقدامات قابل توجهی را انجام داده است. 
ترکان با اشاره به اقدامات انجام شده در منطقه 
آزاد انزلی اظهار داشت: یکی از اقدامات تاثیر گذار 
ک��ه در اجرای ماموریت منطقه آزاد انزلی انجام 
شد، ساخت مجتمع بندری کاسپین بود. منطقه 
انزلی خودش را برای اینکه به سکوی تجاری با 
روسیه تبدیل کند، آماده کرده است. به طور قطع 
بندر کاسپین می تواند در تحقق ماموریت انزلی 

بسیار تاثیر گذار باشد. 
دبیر شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: منطقه 
آزاد چابهار خود را آماده کرده که منطقه جنوب 
شرقی کش��ور را به منطقه صنعتی با محوریت 

صنایع فوالد و پتروشیمی تبدیل کند. 
ترکان درباره منطقه آزاد اروند اظهار داش��ت: 
بازسازی شهر خرمش��هر و آبادان پس از جنگ 
آغ��از ش��د و اما موض��وع مهم در ای��ن منطقه 
بازس��ازی اقتصادی این منطقه اس��ت. هر چند 
شهر آبادان و خرمشهر بازسازی شدند اما اقتصاد 
این منطقه بازسازی نشد و سیاست ما این است 

که آبادان و خرمشهر به دوران پر رونق برگردند. 
وی درباره اقداماتی که برای بازسازی اقتصاد 
آبادان و خرمشهر انجام شده گفت: دو کارخانه 
ف��والد در این منطقه در حال راه اندازی اس��ت 
که بنیاد مستضعفان روی کارخانه نورد فوالد با 
ظرفیت ۶۰۰ هزار تن سرمایه گذاری کرده است. 
همچنین کارخانه فوالد جهان آرا با ظرفیت 3.۲ 
میلیون تن با سرمایه گذاری ستاد فرمان اجرایی 
امام در خرمش��هر در حال اجرا اس��ت که یک 

هویت جدید به خرمشهر می دهد. 
دبیر ش��ورای عالی مناطق آزاد افزود: در کنار 
این سرمایه گذاری ها، پاالیشگاه های کوچکی در 

این منطقه در حال راه اندازی هستند. 
ترکان تاکید کرد: مهم ترین اتفاقی که می تواند 
موجب رونق آبادن و خرمشهر شود، الیروبی اروند 
اس��ت که س��ازمان بنادر و دریانوردی پیشرفت 
خوبی در زمینه بیرون آوردن کش��تی های غرق 

شده از اروند داشته است. 

وی با تاکید بر اینکه باید اروند الیروبی ش��ود 
ت��ا بتوانیم ظرفیت بن��در آن را افزایش دهیم و 
آماده پذیرش کش��تی های بزرگ ش��ود، افزود: 
متاس��فانه همکاری عراقی ه��ا در الیروبی اروند 
کافی نبوده اس��ت و برای الیروبی اروند معطل 

عراقی ها هستیم. 
می��زان  درب��اره  همچنی��ن  ت��رکان 
سرمایه گذاری های انجام ش��ده در مناطق آزاد 
کش��ورمان در دول��ت یازدهم، اظهار داش��ت: 
در ح��وزه میزان س��رمایه گذاری ها ب��ا دو آمار 
مواج��ه هس��تیم. یک آم��ار مربوط ب��ه میزان 
سرمایه گذاری های ثبت شده است به این معنا 
که فردی برای س��رمایه گذاری در طرحی اعالم 
آمادگی می کند و قصد خود برای صرف هزینه 
در این طرح را ثبت می کند. آمار دیگر مرتبط با 
میزان سرمایه گذاری های به اجرا رسیده و میزان 
س��رمایه ای که در طرح یا پروژه ای پیاده سازی 

شده است. 

دبیر شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: میزان 
سرمایه گذاری های ثبت ش��ده در هفت منطقه 
آزاد کشور در چهار سال گذشته 3 میلیارد دالر 
است که ۲۰ درصد از این آمار سرمایه گذاری های 

ثبت شده به اجرا رسیده است. 
ترکان با اش��اره به س��رمایه گذاری های انجام 
ش��ده در هر یک از مناطق آزاد اظهار داش��ت: 
در منطق��ه آزاد ارس س��رمایه گذاران آذری و 
ترکیه ای وارد کار ش��ده اند. در منطقه آزاد ماکو 
سرمایه گذارانی از ترکیه، هند و یک سرمایه گذار 
ایرانی مقی��م هلند در طرح ه��ای مختلف این 
منطقه سرمایه گذاری کردند. سرمایه گذار ایرانی 
مقیم هلن��د، اقدام به س��اخت گلخانه پرورش 
محصوالت کش��اورزی ۵۰ هکت��اری و صادرات 
محصوالت این گلخانه به روس��یه کرد که امروز 
این گلخانه، مدرن ترین گلخانه کشورمان است. 

وی ادام��ه داد: در طول چهارس��ال گذش��ته 
س��رمایه گذاران آلمانی و س��رمایه گذاران عربی 
از کش��ورهای حاش��یه خلیج ف��ارس به منطقه 
اروند آمده اند و همچنین س��رمایه گذارانی وارد 
س��رمایه گذاری در حوزه نف��ت و گاز در منطقه 
آزاد کیش شده اند به خصوص سرمایه گذاری در 

حوزه حفاری دریایی. 
دبیر ش��ورای عالی مناطق آزاد افزود: توانس��تیم 
س��رمایه گذاران ایرانی مقیم خارج را به پروژه های 
س��رمایه گذاری کش��ور برگردانیم به طوری که در 
منطقه آزاد انزلی هم یک سرمایه گذار ایرانی مقیم 
روسیه وارد س��رمایه گذاری در بندر کاسپین شد و 
دو پست اسکله با سرمایه گذاری این سرمایه گذار در 

انزلی ساخته شد. 
ترکان ادامه داد: همچنین در منطقه آزاد چابهار 
سرمایه گذاری های قابل توجهی در حوزه بسته بندی 
چای سیالنی و برنج پاکستانی و صادرات مجدد آن 

به سایر کشورها انجام شده است. 

ترکان: سرمایه گذاران ایرانی را باید برگردانیم
خبر

گوگل در لندن دانشگاه مهارت های 
دیجیتال تأسیس می کند

 گوگل که در ماه های اخیر س��رمایه گذاری های گسترده ای در 
لندن به عمل آورده، قصد دارد در یک ساختمان ۱۱ طبقه در قلب 
لندن دانشگاهی به نام آکادمی مهارت های دیجیتال تأسیس کند. 
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وایرد، این دانشگاه 3۷۰۰ متر 
مربع مساحت خواهد داشت و به آموزش و الهام بخشی به همگان 
اختصاص می یابد. دانش��گاه یاد شده پذیرای بسیاری از گروه های 
س��نی اعم از دانش آموزان مدرسه ای تا مدیران ارشد شرکت های 
تجاری خواهد بود و قرار اس��ت ظرف چن��د روز آینده و همزمان 
با برگ��زاری هفته فناوری لندن افتتاح ش��ود. ش��رکت کنندگان 
در کالس های درس��ی این دانش��گاه می آموزند ک��ه چگونه باید 
مهارت ه��ای دیجیتال خود را ارتقا دهند. دانش��گاه مذکور از نظر 
طراحی نیز منحصربه فرد خواهد بود و دارای س��الن های متعدد، 
سینما، ساحل مجازی ایجاد ش��ده با تجهیزات الکترونیک، شهر 
بازی کوچک و اتاق های ارائه دروس و کارگاه خواهد بود. بخش��ی 
از هزینه راه اندازی این دانش��گاه توسط موسسات خیریه و دولت 
انگلیس تأمین شده اس��ت تا مهارت های دیجیتال در داخل این 
کشور افزایش یابد. گوگل می گوید با راه اندازی این مجموعه جدید 

3۰۰۰ شغل جدید تا سال ۲۰۲۰ در انگلیس ایجاد خواهد شد. 

تحولی بزرگ در سیستم کسب وکارهای خانگی
یک ش��رکت دانش  بنیان ایرانی ابزار پرداختی طراحی و تولید 
کرده اس��ت که می تواند به رشد و توسعه کسب وکارهای خانگی 
کمک کند. ش��رکت زرین پال که در س��ال های گذش��ته یکی از 
پیش��روترین کس��ب وکارهای دانش بنیان ایرانی در حوزه نوظهور 
فین تک بوده اس��ت، این ابزار را در اختیار کسب وکارهای خانگی 
قرار داده اس��ت. کس��ب وکارهای کوچک خانگی معم��والً توان و 
ش��رایط استفاده از درگاه های پرداخت الکترونیکی را ندارند. عدم 
دسترس��ی به خدمات پرداخت الکترونیکی باعث می شود که این 
کسب وکارها نتوانند از پتانسیل های تجارت الکترونیکی بهره مند 
ش��وند. با س��رویس جدیدی که  »زرین پال« توس��عه داده است، 
کس��ب وکارهای خانگی بدون نیاز به داشتن وب سایت می توانند 
از خدمات پرداخت الکترونیکی بهره مند ش��وند. در واقع زرین پال 
به کسب وکارهایی که از طریق شبکه های اجتماعی مانند تلگرام یا 
اینستاگرام فعالیت می کنند، این توان را می دهد که برای مشتری 
خود لینک پرداخت بسازند و مشتری با کلیک روی آن لینک به 
درگاه پرداخت زرین پال و در ادامه به درگاه پرداخت ش��رکت های 
پرداخت الکترونیکی ایران هدایت می شود. به این ترتیب مشتری 
یک کسب وکار خانگی از طریق درگاه های امن بانکی و با اطمینان 
پرداخ��ت خود را انجام می دهد. این س��رویس ت��ا زمان دریافت 
محصول توس��ط مش��تری پول را نزد خود نگه م��ی دارد و بعد از 
اینکه مشتری محصول را دریافت کرد پول را به فروشنده می دهد. 
این ویژگی باعث می شود مشتریان با اطمینان از دریافت محصول 
پرداخت خود را انجام دهند. مصطفی امیری، مدیرعامل زرین پال 
گفت که با این سرویس کسب وکارهای خانگی با سهولت بیشتری 
می توانند فعالیت کنند. راهکار ارائه شده توسط زرین پال به گفته 
امیری راهکاری س��اده، جامع و کارآمد برای کسب وکار از طریق 

شبکه های اجتماعی است. 

ریسک تجاری آمریکا به باالترین حد 
از بحران 200۸ رسید

بیل گراس می گوید ریس��ک تجاری آمریکا به بیشترین 
حد از قبل از بحران ۲۰۰۸ تاکنون رسیده است. به گزارش 
مهر، طبق گفته بیل گراس، مدیر س��رمایه گذاری س��هام 
نامحدود جهانی هندرس��ون که ارزش��ی معادل ۲ میلیارد 
دالر دارد، بازارهای آمریکا در باالترین س��طح ریسک خود 
از قبل از بحران مالی ۲۰۰۸ تاکنون به سر می برند، چراکه 
سرمایه گذاران بهای باالیی را برای شانس ها و ریسک هایی 

که متحمل می شوند پرداخت می کنند. 
گراس ۷3س��اله در برنامه اینوس��ت نیویورک بلومبرگ 
گفت: به ج��ای اینکه ارزان بخریم و گران بفروش��یم، در 
ح��ال حاضر گ��ران می خریم و دس��ت ها را ب��ه دعا بلند 

می کنیم. 
طبق گفته گراس، سیاست گذاری های بانک های مرکزی 
برای رخ بهره منفی و کم، به طور مصنوعی قیمت دارایی ها 
را باالت��ر می ب��رد، در حالی  ک��ه در اقتصاد واقعی رش��د 
ناچی��زی ایجاد می کنند و افراد ذخیره کننده پول، بانک ها 

و شرکت های بیمه این وسط تنبیه می شوند. 
انتظ��ار می رود اقتص��اد آمریکا امس��ال ۲.۲درصد و در 
س��ال آینده میالدی ۲.3درصد رشد داش��ته باشد. طبق 
پیش بینی های انجام شده توسط بلومبرگ، مقامات دولت 
ترامپ می گویند سیاست گذاری هایش��ان رشد ساالنه را تا 

3درصد افزایش خواهد داد. 
با وج��ود نگرانی از قیمت های باالی س��رمایه ها، گراس 
می گوید احس��اس می کن��د باید به س��رمایه گذاری ادامه 
ده��د و س��ود را در برخی از صندوق های س��رمایه گذاری 
که توسط شرکت های معتبر مدیریت می شوند جست وجو 
می کند. مثال هایی که گراس ذکر می کند، صندوق دارایی 
تس��هیالت درآمد جهان��ی  »داف اند فلپ��س« و صندوق 
فرصت های درآمد نوین پرفرد هس��تند. او همچنین اضافه 
کرد ک��ه ۲ الی 3درصد هم در صندوق ه��ای قابل معامله 
س��رمایه گذاری کرده تا تنوع ایجاد کرده و س��ود بیشتری 
کسب کند. او در مصاحبه ای خارج از کنفرانس گفته بود: 

اینها دسر هستند نه غذای اصلی. 
صندوق سرمایه گراس سال گذشته تا ۶ ژوئن بازگشتی 
معادل 3.۱ درصد داشت که عملکردی بهتر از ۲۲ همکار 
بلومبرگی خود داشت. از زمانی  که گراس در اکتبر ۲۰۱۴ 
پس از اینکه از مدیریت ش��رکت پس��یفیک اینوس��تمنت 
منجمنت کنار گذاش��ته ش��د، مدیریت این صندوق را به 
دس��ت گرفت س��رمایه آن در کل بازگش��تی معادل ۵.۴ 

درصد داشته است. 
گراس در تلویزیون بلومبرگ گفت: در حال حاضر عامل 
همیش��گی انبساط، سرمایه است و س��رمایه ای که توسط 
بانک مرکزی ایجاد می ش��ود پول از این بانک به سیس��تم 
پمپاژ می ش��ود و پولی که س��ودآوری خودش از هیچ هم 
کمتر شده اس��ت نه تنها به سوی صندوق های سهامی که 
در حال سوددهی هستند، س��رازیر می شود بلکه حتی به 
سوی سهام هایی که بهای شان بیش از حد است هم روانه 

می شود. 

گزارش 2
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ارتباط��ات  ش��رکت  مدیرعام��ل 
عقب ماندگ��ی  ای��ران،  زیرس��اخت 
و  درون ش��هری  ارتباط��ات 
درون استانی به دلیل سرمایه گذاری 
اندک را مهم ترین مش��کل در بخش 
ارتباطات کشور دانست و گفت: رفع 
ای��ن گلوگاه ش��بکه مل��ی اطالعات 

کشور را تکمیل می کند. 
آذری جهرم��ی«   »محمدج��واد   
ارتباط��ات  زیرس��اخت  اف��زود: 
درون شهری و برون شهری از گذشته 
در اختیار ش��رکت مخاب��رات ایران 
بوده ام��ا به دالیلی س��رمایه گذاری 
الزم برای توس��عه این زیرساخت ها 
انجام نش��ده و به همین سبب، این 
بخ��ش ب��ه گلوگاه��ی در ارتباطات 
کش��ور تبدیل ش��ده اس��ت و اجازه 
نمی ده��د ش��بکه مل��ی اطالع��ات 
آن گونه که باید و شاید اثرگذار باشد. 
مع��اون وزیر ارتباط��ات و فناوری 
اکن��ون  داد:  توضی��ح  اطالع��ات 
ش��رکت های اپرات��وری تلفن همراه 
زیادی  س��رمایه گذاری های  کش��ور 
برای نسل چهارم تلفن همراه انجام 
داده اند؛ بدون آنکه فیبر نوری به پای 
س��ایت های ایجاد ش��ده توسط آنها 

رسیده باشد. 

آذری جهرم��ی ادام��ه داد: اکنون 
کارب��ران اپراتورها به نس��ل چهارم 
تلفن همراه متصل می ش��وند اما به 
دلیل نب��ود فیبر نوری ب��رای انتقال 
س��ریع داده ها آن حس��ی را که باید 
از نس��ل چهارم داشته باشند، ندارند 
که این امر س��بب نقص در رضایت 

کاربران می شود. 
ب��ه گفت��ه وی، ش��رکت مخابرات 
ای��ران ب��رای برطرف ک��ردن ضعف 
زیرس��اخت ارتباطات درون شهری و 
درون استانی، طرح اتصال خانه ها به 

فیبر نوری را آغاز کرده است. 

دلیل ورود سرمایه گذار خارجی 
به طرح فیبر نوری

معاون وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات از سیاست این وزارتخانه 
برای گس��ترش رقاب��ت در زمینه 
خط��وط فیبر ن��وری و در نتیجه، 
ورود ش��رکت ایرانی��ان ن��ت خبر 
داد و گفت: این ش��رکت نتوانست 
به درس��تی از عه��ده اج��رای کار 
برآی��د بنابرای��ن وزارت ارتباطات 
انتخاب س��رمایه گذار  ب��ه  مصمم 

خارجی شد. 
انتخ��اب  داش��ت:  بی��ان  وی 

س��رمایه گذار خارج��ی در ماه ه��ای 
گذش��ته این امکان را فراهم می کند 
ک��ه در بازه زمانی یک تا یک س��ال 
و نیم آینده رش��د قاب��ل توجهی در 
بخش زیرساخت ارتباط درون شهری 

و درون استانی به وجود آید. 

40 میلیون مشترک موبایل 
پهن باند داریم

آذری جهرمی درباره ش��بکه ملی 
اطالعات ی��ادآوری کرد: مرحله های 
نخست و دوم شبکه ملی اطالعات و 
سند الزام های آن که پارسال افتتاح 
ش��د، منطبق با برنامه پنجم توسعه 

بود. 
وی ادامه داد: شبکه ملی اطالعات 
براساس ش��اخص ها و اعدادی که از 
س��وی وزارت ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات عنوان ش��ده موفقیت آمیز 
بوده اس��ت. برای نمونه از 300 هزار 
مش��ترک در س��ال 1392 اکنون به 
حدود 40 میلیون مش��ترک موبایل 

پهن باند رسیده ایم. 
آذری جهرم��ی گف��ت: در زمینه 
تلف��ن ثابت رش��د دو براب��ری و در 
ارتباط��ی  زیرس��اخت های  بخ��ش 
کش��وری مرتبط با شرکت ارتباطات 

زیرس��اخت دس��ت کم رش��د 10 تا 
15 براب��ری را در هر بخ��ش تجربه 

کرده ایم. 
ش��رکت  مدیرعام��ل  گفت��ه  ب��ه 
مرحل��ه  زیرس��اخت،  ارتباط��ات 
س��وم ش��بکه ملی اطالعات تکمیل 
حلقه های باقیمانده اس��ت که یکی 
از آنها فراهم سازی زیرساخت ارتباط 
درون شهری و درون استانی است که 
ب��ا برطرف ش��دن آن می توان گفت 
ش��بکه مل��ی اطالعات کامل ش��ده 

است. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، رهب��ر معظم 
انقالب ش��هریورماه 1394 به هنگام 
انتصاب اعضای جدید ش��ورای عالی 
فضای مجازی، تسریع در راه اندازی 
شبکه ملی اطالعات پس از تصویب 
ط��رح آن در ش��ورای عالی و نظارت 
مس��تمر و موثر مرکز ملی بر مراحل 
از آن را  راه ان��دازی و بهره ب��رداری 
به عن��وان یک��ی از مطالبات اصلی از 

آنان مطرح کردند. 

گاهشمار  شبکه ملی اطالعات
اواخر سال 1384 بحث شبکه ملی 
اینترنت در کشور مطرح و مهم ترین 
دلیل پیاده س��ازی این شبکه کاهش 

وابستگی به ش��بکه جهانی اینترنت 
اعالم شد. 

اس��فندماه همان س��ال براس��اس 
تصمی��م هی��ات دول��ت مقرر ش��د 
ش��بکه ملی در یک دوره س��ه ساله 
به بهره برداری برس��د و طراحی های 

کلی شبکه نیز انجام شود. 
س��ال 1385 نیز قرار ش��د پروژه 
اینترن��ت مل��ی در مرک��ز تحقیقات 

مخابرات ایران اجرا شود. 
س��ال 1386 برنامه های عملیاتی 
این پ��روژه اجرا ش��د و بهره برداری 
اینترنت ملی در س��ال های 1386 تا 
1388 در هی��ات وزیران به تصویب 

رسید. 
س��ال 1389 با توجه به الزام های 
س��ند چش��م انداز  )1404( موضوع 
ش��بکه مل��ی اینترنت با ن��ام جدید 
ش��بکه مل��ی اطالعات ب��ه صورت 
جدی تر مط��رح و کلیات موضوع در 
ماده 46 برنامه پنجم توسعه گنجانده 
ش��د. هدف از ش��بکه ملی اطالعات 
گس��ترش خدمات دولت الکترونیک 
و صنعت فن��اوری اطالعات، ارتقای 
س��واد اطالعاتی و افزایش بهره وری 
در بخش های اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی عنوان شده است. 

 تکمیل شبکه ملی اطالعات
در گرو تقویت ارتباطات درون شهری است

مع��اون وزیر ارتباط��ات و فناوری 
اطالع��ات با اش��اره به نقش ش��بکه 
ملی اطالعات در تحقق شعار امسال 
گفت: ش��کل گیری خدمات بومی بر 
بس��تر ش��بکه ملی اطالعات، ایجاد 
اش��تغال و رون��ق کس��ب و کار را به 

همراه دارد. 
وی به نقش ش��بکه ملی اطالعات 
در تحق��ق ش��عار امس��ال  )اقتصاد 
اشاره کرد  تولید و اشتغال(  مقاومتی؛ 
اینترنتی  و گف��ت: کس��ب و کارهای 
می توانند منبع عظیم اشتغال باشند 
و رونق کس��ب و کار را در این بخش 
با ارائه خدمات بر بس��تر شبکه ملی 

اطالعات به وجود آورند. 
وی ادام��ه داد: ازس��ال گذش��ته 
و پ��س از راه ان��دازی ش��بکه مل��ی 
اطالع��ات، با کاه��ش قیمت پهنای 
باند سعی کردیم سرویس های بومی 
بر بس��تر این شبکه ش��کل گیرد تا 
ش��اهد ایجاد اش��تغال برای جوانان 
باش��یم. به نحوی که با رشد ترافیک 
 حاص��ل از س��رویس های این حوزه 

از جمله خدمات ویدئویی و اشتغال 
ایجاد ش��ده در این بخ��ش، درآمد 
بخش فن��اوری اطالعات و ارتباطات 
از 20 هزار میلیارد تومان به 25 هزار 

میلیارد تومان افزایش یافت. 
ارتباط��ات  ش��رکت  مدیرعام��ل 
زیرس��اخت به وجود پتانسیل باالی 

نیروی انس��انی در این حوزه اش��اره 
ک��رد و اف��زود: اس��تعداد و ظرفیت 
نی��روی متخص��ص در ای��ن بخش 
زیاد بوده ام��ا تاکنون موقعیت برای 
اس��تفاده از ای��ن ت��وان، ک��م بوده 
اس��ت. به همین دلیل م��ا به دنبال 
ایج��اد فض��ا و ظرفیت س��ازی برای 

رونق کس��ب و کارها در حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات هستیم. 

وی گف��ت: ب��رای مث��ال ش��اهد 
تولید بیش از 100 هزار اپلیکیش��ن 
هس��تیم  کش��ور  در  اندروی��دی 
توس��عه دهنده  گ��روه  22 ه��زار  و 
اپلیکیش��ن و 100 هزار شغل، طبق 

گزارش مرک��ز آم��ار، در این بخش 
ایجاد شده است. 

مع��اون وزی��ر ارتباطات ب��ا تاکید 
براینکه تحقق شبکه ملی اطالعات، 
اش��تغال در حوزه فناوری اطالعات 
را رق��م  زد، خاطرنش��ان ک��رد: برای 
ما  نوپ��ا،  اش��تغال کس��ب و کارهای 
زمینه س��از هس��تیم و با وجودی که 
نقش مس��تقیم نداریم اما با کاهش 
تعرفه پهن��ای باند اینترن��ت، باعث 
کاه��ش تعرف��ه خدم��ات بومی در 
داخل کشور خواهیم بود تا در نهایت 
کاربر از محت��وای داخلی مقرون به 

صرفه، استفاده کند. 
ب��ه گفته آذری جهرم��ی، مصرف 
خدم��ات بومی داخل کش��ور، باعث 
و  داخل��ی  کس��ب و کارهای  ایج��اد 
نوپا می ش��ود و موجب تحقق شعار  
تولید و اش��تغال«  مقاومتی؛  »اقتصاد 
خواه��د ش��د. ب��ه همی��ن دلیل ما 
به عنوان محرک ایجاد این فضا، این 
موضوع را جدی ترین دس��تورالعمل 

برای سال جاری درنظر گرفته ایم. 

نقش شبکه ملی اطالعات در ایجاد اشتغال
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 نسل جدید لپ تاپ 
 Xiaomi Mi Notebook Air"

رسما معرفی شد
لپ ت��اپ جدی��د  نس��ل  ش��ایعه  ماه ه��ا  از   پ��س 
 Xiaomi Mi Notebook Air رس��ما معرف��ی ش��د. 
می نوت ب��وک ایر با دو پردازنده نس��ل هفتمی Core i5 و 

i77 و اسکنر اثر انگشت عرضه خواهد شد. 
اگر به خاطر داش��ته باش��ید، ش��یائومی س��ال گذشته از 
ی��ک لپ تاپ فوق باریک ب��ه نام می نوت بوک ای��ر رونمایی 
کرد. حال ای��ن غول فناوری چینی از نس��ل جدید لپ تاپ 
خود پرده برداری کرده اس��ت. مدل 13 اینچی نس��ل جدید 
لپ تاپ Xiaomi Mi Notebook Air  از سخت افزاری 
قدرتمندتر برخوردار بوده و اینک با یک اس��کنر اثر انگش��ت 
همراه ش��ده اس��ت که می تواند به یکی از نکات مهم فروش 
آن نیز تبدیل ش��ود. همچنین الزم به ذکر اس��ت شیائومی 
چن��دی پیش از نس��خه 4G LTE و یک مدل 12.5 اینچی 
مجه��ز به پردازنده نس��ل هفتم��ی  Core i3 لپ تاپ خود 

رونمایی کرده بود. 
 Xiaomi Mi Notebook Air نس��ل جدید لپ ت��اپ
این��ک از ی��ک پردازنده نس��ل هفتم��ی Core i7 اینتل با 
س��رعت کالک 3.0 گیگاهرتز ق��درت می گیرد که به ادعای 
س��ازنده ارائه کننده 10 درصد عملکرد بهتری نسبت به نسل 
پیش��ین خود دارد. یکی دیگر از پیکربندی های موجود، یک 
نسخه تجهیز شده به پردازنده نسل هفتمی Core i5 اینتل 

است. 
از دیگر مش��خصات نس��ل جدی��د لپ تاپ ش��یائومی 
بای��د ب��ه ظرفی��ت رم 8 گیگابایت��ی DDR4 و حافظه 
256 گیگابایت��ی PCIe SSD اش��اره ک��رد. ای��ن مدل 
این��ک از ی��ک اس��کنر اثر انگش��ت برخوردار اس��ت که 
می تواند کنترل س��فت و س��خت تر دسترسی به لپ تاپ 
 را در اختیار کاربر قرار دهد. همچنین یک کارت گرافیک 
Nvidia GeForce MX150 ب��ا ظرفیتی تا حداکثر 
2 گیگابای��ت GDDR5 نیز در زیر ق��اب می نوت بوک 
ایر تعبیه شده اس��ت. در انتها، درست همانند مدل های 
 AKG پیش��ین، این مدل نیز از اس��پیکرهای قدرتمند
برخوردار اس��ت تا کاربران تجربه صوتی مناس��بی را در 

اختیار داشته باشند. 
شیائومی برای نس��خه حاوی پردازنده Core i5 لپ تاپ 
جدی��د خود قیمت 4.999 یوان معادل 737 دالر را برگزیده 
اس��ت. متاسفانه قیمت مدل قدرتمندتر این لپ تاپ در حال 

حاضر توسط کمپانی مشخص نشده است. 

هوآوی آنر 9 رسما معرفی شد
به گزارش فیس��یت، به نقل از دیج��ی رو، کمپانی هوآوی 
س��رانجام پس از انتشار شایعه های گسترده در مورد گوشی 
HuaweiHonor 9، ای��ن محصول را به صورت رس��می 
معرف��ی کرد. اما نکته جالب توجه در مورد این گوش��ی این 
بوده اس��ت که تمامی مش��خصات آن پیش��تر و به وس��یله 

شایعات منتشر شده بود. 
مشخصات هوآوی آنر9

-مجهز به ی��ک صفحه نمایش 5.15 اینچی با رزولوش��ن 
DCI-P3 به همراه بهره گیری از استاندارد Full HD

-اس��تفاده پیش فرض از سیس��تم عام��ل اندروید نوقا به 
EMUI 5.1 همراه رابط کاربری

-عرضه این گوش��ی در دو نسخه با حافظه های داخلی 64 
و 128 گیگابایت

-رم 6 گیگابایت
Kirin 960 مجهز به چیپ قدرتمند-

-دو دوربی��ن اس��تفاده ش��ده در ای��ن گوش��ی  )ش��امل 
سنسورهای 12 و 20 مگاپیکسلی(

-استفاده از یک سنسور 8 مگاپیکسلی برای دوربین سلفی
-پش��تیبانی از قابلیت مکالمه بر برس��تر 4G و جک 3.5 

میلی متری هدفون
-استفاده از یک باتری بزرگ 3200 میلی آمپر ساعتی.

هانر 9 در رنگ های مشکی، آبی و طالیی کهربایی موجود 
خواهد بود. آنر 9 از 16 ژوئن  عرضه جهانی می شود. قیمت 
آن ب��رای نس��خه 64 گیگابایت��ی، 400 دالر و برای نس��خه 

128 گیگابایتی 440 دالر است. 

چینی ها به جرم فروش اطالعات مشتریان 
اپل در بازار سیاه دستگیر شدند

مقام های امنیتی کشور چین از دستگیری 22 توزیع کننده 
محص��والت اپ��ل در این کش��ور خب��ر دادند ک��ه اطالعات 
خصوصی کاربران و مش��تریان ش��رکت اپل را از پایگاه داده 

اپل دزدیده و به بازار سیاه در چین می فروختند. 
به گزارش  هم رس��ان به نقل از هکرنیوز، این افراد اسامی، 
ش��ماره های تلف��ن همراه، اپ��ل آی دی و برخ��ی داده های 
خصوصی دیگر مش��تریان و خری��داران محصوالت اپل را به 

فروش می رساندند. 
با توجه به گزارش رسانه های چینی، این شبکه زیرزمینی 
در بخش تامین کنندگان مس��تقیم اپل و دیگر شرکت هایی 
در استان شرقی چین  »ژجیانگ« شاغل بودند. این کارکنان 
ه��م به پایگاه داده اپل دسترس��ی داش��ته اند و هم با کمک 
ابزارهای دیگری به اطالعات حساس در مورد مشتریان اپل 

دست یافته بودند. 
آنها با استفاده از سیستم های رایانه ای داخلی شرکت خود 
به جم��ع آوری اطالعات خصوصی مردم پرداخته و س��پس 
هر یک از آنها را بین 2 تا 12 دالر در بازار س��یاه به فروش 
می رس��اندند و از این طری��ق 36/ 77 میلیون دالر به جیب 
زده اند. پلیس چین مش��خص نکرده اطالعات مسروقه تنها 
متعلق به ش��هروندان چینی بوده ی��ا افراد خارجی را نیز در 

بر می گیرد. 
این س�رقت اطالع�ات می تواند چ�ه ضررهای برای 

کاربران داشته باشد؟ 
اطالعات ش��خصی شما می تواند به ش��رکت های بازاریابی 
برای ارائه تبلیغات هدفمند به ش��ما اس��تفاده شود یا اینکه 
هکره��ا از آن برای انجام عملیات هک��ری مخرب، از جمله 
حمالت فیشینگ و کالهبرداری از طریق ایمیل سوء استفاده 

کنند. 
پلیس همیش��ه برای نابود کردن ش��بکه کالهبرداران در 
حال تالش اس��ت اما به کاربران توصیه می ش��ود هنگام باز 
ک��ردن فای��ل پیوس��ت در ایمیل ها، در کلی��ک کردن روی 
لینک ها در پیام های ارس��الی از س��وی افراد ناشناس دقت 
داش��ته و از دادن هر گونه اطالعات ش��خصی در تماس های 

تلفنی به شدت پرهیز کنند. 
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 بهترین راه جلوگیری
از سوءاستفاده مجازی

در م��وارد بس��یاری خ��ود کاربران هس��تند ک��ه زمینه 
سوءاس��تفاده کالهب��رداران و هکره��ا را فراه��م می کنند، 
بنابراین بهترین راه برای مقابله با این سوءاستفاده ها، رعایت 
نکات امنیتی اس��ت.  به گزارش ایسنا، شبکه های اجتماعی 
مملو از کاربرانی است که با هویت های جعلی و برای مقاصد 
خاص مثل کالهبرداری، اش��اعه مسائل ضداخالقی و سایر 
اقدامات غیرقانونی نس��بت به ارتباط گیری با کاربران اقدام 
می کنند. ب��رای جلوگیری از سوءاس��تفاده های اینچنینی، 
باید نکات امنیت��ی را خصوصا در فضاهای مجازی و آنالین 
رعایت کرد.  باید توجه داش��ته باشید رمز دوم حساب های 
بانک��ی خ��ود را در اختیار هیچ کس قرار ندهی��د زیرا با این 
کار راه را برای کالهبرداران جهت اس��تفاده از حس��اب تان 
هموار می کنید. بنابراین همان طور که پلیس فتا نیز هشدار 
می دهد به پیامک هایی نظیر»برنده شدن در قرعه کشی« که 
خواستار اطالعات بانکی شما مانند رمز دوم یا حضور پشت 

عابر بانک هستند، اعتماد نکنید. 
همچنی��ن در صورت فروش و واگ��ذاری تلفن های همراه 
خود حتما اطالعات ش��خصی داخل آنها را با روش های فنی 
و مطمئ��ن پاک کنید. اگر نگران این هس��تید که اطالعات 
شخصی و مهم شما که در داخل گوشی همراه تان قرار دارد 
در اختی��ار افراد دیگر قرار خواهد گرفت، باید بدانید در این 
موارد پاک کردن ساده محتویات گوشی قطعا موثر نخواهد 
بود و این محتویات بعدها به راحتی قابل بازگردانی هستند. 
براس��اس اطالعات س��ایت پلیس فتا، در مورد گوشی های 
اندرویدی در قس��مت تنظیمات گزینه ای وجود دارد که به 
وس��یله آن کاربر می تواند گوشی خود را به حالت تنظیمات 
کارخان��ه بازگردان��د و به اصط��الح Reset Factory کند. 
البته ابزارهای مختلفی برای پاکس��ازی اطالعات ش��خصی 
درون ابزاره��ای هم��راه وجود دارد و با چند راه حل س��اده 

می توان امنیت اطالعات شخصی را باال برد. 
یک��ی از این کارها، رمزگذاری فایل های گوش��ی اس��ت. 
بدی��ن ترتی��ب می توانی��د قب��ل از اینک��ه کامال اق��دام به 
پاکس��ازی گوش��ی خود کنید، اطالعات موجود در گوش��ی 
خ��ود را رمزگذاری کنید. این کار باعث می ش��ود حتی اگر 
پاکس��ازی کامل گوش��ی نیز تمام اطالعات را حذف نکند، 
دسترس��ی ب��ه اطالعت رمزگذاری ش��ده تنها توس��ط رمز 
عبور امکان پذیر باش��د. برای این کار به قس��مت تنظیمات 
 گوش��ی بروید و س��پس گزینه Security و آن��گاه گزینه 
 Encrypt phone را انتخ��اب کنید.  پس از آن می توانید 
اطالعات گوش��ی را پاک کنید. البته پیش از آن یک نسخه 
پش��تیبان )ب��ک آپ( از اطالعات خ��ود تهیه کنی��د. برای 
پاکس��ازی کلی اطالعات نیز وارد منوی تنظیمات گوش��ی 
شوید و گزینه Backup & Reset را انتخاب کنید. سپس 
روی گزینه Factory Data Reset کلیک کنید تا فرآیند 
پاکس��ازی و برگرداندن تنظیمات گوشی به حالت کارخانه 

انجام شود. 

 وزارت ارتباطات
می توانست بهتر از این عمل کند

عض��و هیات مدیره س��ازمان نصر با بی��ان اینکه دولت در 
حوزه فضای مجازی اقدامات خوبی را انجام داده است گفت 
که وزیر ارتباطات از وجود و گسترش فضای مجازی حمایت 
کرده اس��ت.  حمید بابادی نیا با بیان اینکه زیرس��اخت های 
ارتباط��ی کش��ور در حوزه ش��بکه های ارتباطی نس��بت به 
کشورهای همسایه از حداقل های خوبی برخوردار است و در 
این مسئله وزارتخانه های دیگر همچون وزارت نیرو و وزارت 
مسکن نیز کمک های شایانی در این حوزه داشته اند، گفت: 
خوش��بختانه با توجه به اینکه بک بون پش��تیبان فیبر نوری 
کشور از چند مسیر تامین می شود، می توان به صراحت ادعا 
کرد که دیگر ش��اهد قطعی اینترنت کش��ور همانند سالیان 

گذشته نخواهیم بود. 
عض��و هیات مدیره س��ازمان نظام صنف��ی رایانه ای گفت: 
متاس��فانه رک��ود اقتصادی در کش��ور در هم��ه حوزه ها و 
همچنی��ن در صنعت فن��اوری اطالعات نیز تاثیر گذاش��ته 
اس��ت. اما باید دید وزارت ارتباطات با توجه به امکاناتی که 
در اختیار داش��ته توانسته  اس��ت با عملکرد مناسبی از این 
تنگنا ب��ه خوبی عبور کند یا خیر؟ در ای��ن مورد به عقیده 
من، وزارت ارتباطات بهتر از اینها نیز می توانست عمل کند. 
وی با اش��اره به حضور جناب آقای مهندس جهانگرد در 
سمت مدیریت س��ازمان فناوری اطالعات وزارت ارتباطات 
گفت: انتظار بخش خصوصی این بود که با حضور ایش��ان در 
 IT این س��مت، پروژه های زیرساختی وهمچنین پروژه های
مرتبط با دولت الکترونیک با رش��د مضاعفی همراه ش��ود و 
پروژه های بیشتری را در زمینه ارتباطات و مسائل تولید در 
فناوری اطالعات داشته باشیم. اما متاسفانه در این حوزه ها 
این رشد با انتظارات کارشناسان این حوزه همخوانی الزم را 
نداشته است، هر چند قدم های خوب و مثبتی در این راستا 
برداشته شده اس��ت که نمی توان منکر زحمات دوستان در 

سازمان فناوری اطالعات شد. 
او ب��ا بیان اینکه ما در کش��ور با توج��ه به بحث تحریم ها 
نیازمندی��م نگاه ویژه ای به مبحث تولید در وزارت ارتباطات 
هستیم، گفت: ما باید بتوانیم از مزیت های نسبی کشورمان 
در حوزه تولید استفاده کنیم. برای نمونه در حوزه شبکه های 
کامپیوتری و در قس��مت پس��یو ش��بکه می توانیم در تولید 
تجهی��زات  »رک« خودکفا و حتی صادرکننده هم باش��یم. 
درحالی که در چهار سال گذشته هیچ کمکی از سوی دولت 
در این زمینه انجام نشده است درحالی که ساخت تجهیزات 
مرتب��ط با این امر بس��یار پرهزینه نیس��ت.  وی با تاکید بر 
اینکه در حوزه ای مانند تولید  »رک« و همین طور تولیداتی 
از ای��ن دس��ت که می توانن��د در داخل تولید ش��وند، نباید 
اجازه واردات غیرض��روری بدهیم، گفت: این گونه واردات ها 
اصال توجیه اقتص��ادی ندارد بلکه باید بخش خصوصی را در 
زمینه تولیدات داخلی حمایت کرد. برای مثال ما در زمینه 
تولیدات بدنه فلزی هم دانش مهندسی و طراحی و هم ابزار 

تولید این گونه تولیدات را داریم. 

ارور 1009 آیفون چیست؟ 
نمای��ش متع��دد خط��ای 1009 روی صفحه آیف��ون باعث 

کالفگی کاربران شده است. 
اگر از کاربران گوش��ی های آیفون باش��ید، حتما ارور 1009 
را روی گوش��ی خود مش��اهده کرده اید. ظاهر شدن این خطا 
به دفعات می تواند موجب کالفگی کاربران ش��ود. برخی تصور 
می کنن��د این خطا فقط در ای��ران و برای کاربران ایرانی ظاهر 
می ش��ود. باید گفت که این تصور اشتباه است. اما دلیل اصلی 

ظاهر شدن این خطا چیست؟ 
 ارور 1009 آیفون چیست و چه زمانی به نمایش در می آید؟ 

خط��ای 1009 ب��ه معنای مح��دود کردن موق��ت برخی از 
آی پی ها برای اس��تفاده از خدمات اپل اس��ت. این خطا دلیلی 
برای تحریم ایران نمی ش��ود. این خطا در بس��یاری از کشور ها 
قابل مش��اهده اس��ت و در زمانی اتفاق می افت��د که اپل برای 
جلوگی��ری از حمالت هکرها در س��رور های خود، دسترس��ی 
آی پی ه��ای مش��کوک را محدود می کند که متاس��فانه آی پی 

کشور ایران نیز در این لیست قرار می گیرد. 
 خطای 1009 زمانی ب��ه نمایش در می آید که بخواهید یک 
نرم افزاری در فروشگاه اپل دریافت کنید و  آی پی کشوری که در 

آن قرار دارید جزو کشور های مجاز نباشد. پس هنگامی که شما 
بخواهید محتوایی از فروش��گاه اپل دریافت کنید به دلیل اینکه 
موقعیت مکانی شما ایران است، خطای 1009 روی گوشی شما 
ظاهر می شود. حتی در زمان هایی که از App Store استفاده 
نمی کنی��د، ممکن اس��ت با این پیغام خط��ای 1009 در منوی 
اصلی یا درون اپلیکیش��ن ها مواجه شوید که علت آن این است 
که ش��ما برنامه ای روی آیفون دارید که از اطالعات اپل آی دی 
ش��ما استفاده می کند و چون مرتب در حال ارتباط با سرور های 

اپل است ارور 1009 نمایش داده می شود. 



ممکن است حتی تصور تبدیل شدن به یک میلیونر برای تان دور از 
ذهن باشد، اما با نگرش درست و راهنمایی صحیح امکان پذیر خواهد 
بود. واقعیت امر این اس��ت که درآمدتان می تواند با س��رعت رشد کند 
بنابرای��ن نیاز دارید که طرز فکرت��ان را تغییر دهید تا به هدف تان که 
تبدیل شدن به یک میلیونر است برسید. هنگامی که ذهن یک میلیونر 
را داش��ته باشید به خاطر اشتباهات مالی و کسب و کار، خود را سرزنش 
نمی کنید و برای طی کردن این راه نیاز به س��اختار هایی دارید که به 

شما کمک کند. 
این 10 نکته را دنبال کنید تا در همین س��ال جاری تبدیل به یک 

میلیونر شوید. 
1-وضعیت مالی کنونی خود را ارزیابی کنید 

ش��ما بدون اینکه از وضعیت کنونی تان آگاه باشید نمی توانید رشد 
کنید. اکنون زمان آن رسیده که همه چیز را روی کاغذ یادداشت کنید 
زیرا با دیدن اینکه اکنون کجا ایستاده اید، می توانید تغییراتی مناسب 
برای رس��یدن به اهداف تان داشته باش��ید. باید دقیقا مقدار دارایی را 
که به دس��ت می آورید مقابل مقدار دارایی ک��ه برای ایجاد یک طرح 
صرف می کنید، قرار دهید. این کار گام بعدی به سوی هدف تان است 
که کمک کننده خواهد بود. اگر پس از س��اختن یک طرح از درآمد و 
عادت های خرج کردن خودتان راضی نیستید دلسرد نشوید. زیرا گاهی 

همین موضوع گامی به سوی تغییرات مثبت است.
 هنگام ایجاد یک طرح برای آینده شما نیاز دارید: 

- از درآمد کامل خود اطالع داشته باشید. 
- با برنامه ریزی خرج کنید. 

- صرفه جویی کنید. 
- از ابزار صورتحس��اب آنالین مانند،sighted. com برای پیگیری 

امور مالی خودتان استفاده کنید. 
- اهداف مالی و شیوه زندگی تان را بنویسید. 

2-  برای افزایش درآمد فعلی خود، کار کنید 
 زمانی  که برنامه خود را س��اختید و اهداف مالی و شیوه زندگی تان 
را ذک��ر کردید اکنون زمان این فرا  رس��یده که به چگونگی رس��یدن 
به اهداف تان فکر کنید. در واقع ش��ما با کم ک��ردن قهوه روزانه خود 
نمی توانید یک میلیونر شوید بلکه نیاز دارید روی چگونگی رشد درآمد 
فعلی تان کار کنید. در این مرحله به فرصت های ش��غلی که کارفرمای 
فعلی به شما پیشنهاد می کند نگاهی کنید. شاید ارتقای شغلی داخل 
ش��رکت خودتان برای تان مناسب باش��د و ممکن است همراه درآمد 

پیشنهاد باالتری باشد. 

3- در مورد درآمد جدیدتان فکر کنید 
به ندرت پیش می آید که میلیونر ها یک منبع درآمد داشته باشند. در 
حقیقت بسیاری از آنها بیش از یک شغل دارند. یک کار کوچک جانبی 
همراه با شغل خود شروع کنید که می تواند درآمد بیشتری را در طول 

یک ماه برای تان تولید کند. 
 برخی گزینه ها: 

- ارائه تخصص خود به عنوان مشاور مستقل
- مشاوره یا تدریس

- انجام سخنرانی یا پست های وبالگی
- کار پاره وقت داشتن

- اجاره اتاق بی استفاده در خانه 
- افتتاح یک فروشگاه آنالین.

4- صرفه جویی کنید 
زمانی  ک��ه از مقدار درآمد خود کاماًل آگاه باش��ید باید درآمد خود 
 را بین هزینه های زندگی )صورتحساب، اجاره، رهن، خرید مواد غذایی 
و . . .( و هزینه های ش��خصی )سینما، ش��ام، تعطیالت و . . .( تقسیم 
کنید و پس انداز شما در دو حساب تقسیم می شود که عبارتند از طرح 

پس انداز بازنشستگی و پس انداز طرح اضطراری. 
برای حق برداش��ت مالی خود برنامه ریزی کنید ت��ا از خرج کردن 
اضافی جلوگیری شود و بسته به اینکه درآمدتان چقدر است، 5درصد 
آن را ب��ه بودجه اضطراری خود اختص��اص دهید و 10درصد آن را به 

صندوق بازنشستگی خود پرداخت کنید. 
5- شروع یادگیری مهارت های جدید 

در افزایش اطالعات و کسب مهارت در کار فعلی تان تالش کنید که 
راهی برای تبدیل ش��دن به یک متخصص در رشته انتخابی تان است. 
عالوه بر این، این کار به شما کمک می کند در مورد موضوعات مربوطه 
با افراد حرفه ای به طور گسترده به بحث بپردازید. همچنین، الزم نیست 

برای یادگیری این مهارت ها به دانشگاه بروید می توانید به سادگی: 
- بیشتر بخوانید. 

- به پادکست ها گوش کنید. 
- در رویداد ها و کنفرانس ها شرکت کنید. 

- یک دوره آنالین را بگذرانید. 
6-  دنبال فرصت ها باشید 

فرصت ها با نشس��تن بر پش��ت میز کار روبه روی لپ تاپ به دس��ت 
نمی آیند. شما باید به دنبال آنها باشید تا آن را به دست آورید. اگر شما 
ایده کسب و کاری دارید و همچنین برای پرداخت صورتحساب های تان 
بای��د کار فعلی ت��ان را دنبال کنید اوقات فراغت خود را برای توس��عه 

ایده های تان س��رمایه گذاری کنید تا یک درآمد جانبی داشته باشید. 
زمانی  که کارتان پیش می رود و توسعه می یابد، گامی به سوی میلیونر 

شدن برداشته اید. 
7- اندکی صرفه جو تر باشید

 میلیونر ها فرصت های کاری را برای خریدن اتومبیل های گران قیمت 
از دس��ت نمی دهند. باید مقتصدانه تر فکر کنید و از خرید محصوالت 
ب��ا نام تجاری منحصر به ف��رد و گران قیمت در ابتدای کار بپرهیزید و 
هزینه های مالی خود را کاهش دهید. برای مثال، رفتن به رستوران را 
ک��م کنید در عوض غذا را خودتان بپزی��د و از کارت اعتباری خود در 
مواقع اضطراری استفاده کنید. برای آن که عادت درست پیدا کنید آن 
را هنگام خرید با خود به همراه نداشته باشید در این صورت در مورد 

خرید چیزی که الزم نیست بیشتر فکر می کنید. 
8- از بدهی ها جلوگیری کنید 

 بهترین راه برای تبدیل شدن به یک میلیونر جلوگیری از به وجود 
آمدن بدهی در تمام هزینه هاست. 

9- در مورد هیچ چیزی تحت تأثیر قرار نگیرید 
 بی حوصلگی خوب است. در حقیقت بی حوصلگی به این معنی است 
که شما وقت اضافه دارید و این مسئله خوبی است. زیرا راهی عالی برای 
تمرکز در جهت تالش برای تولید محصوالت سازنده تر است. زمانی که 

حوصله انجام کاری را ندارید، می توانید: 
- به منظور افزایش غلظت خون و داش��تن ذهنی آس��وده شروع به 

انجام مدیتیشن کنید. 
- کتاب بخوانید. 

- یک وعده غذایی خوب در خانه طبخ کنید. 
10- خود را به دیگران نشان دهید

متأسفانه حتی اگر بهترین جراح مغز در جهان باشید هیچ کس آن 
را نمی داند مگر اینکه به آنها بگویید. پس وضعیت خود را به دیگران 

نشان دهید. 
راه ه��ای زیادی وج��ود دارد که می توانید با اف��راد موفق در ارتباط 

باشید: 
- استفاده از رسانه های اجتماعی برای تماس با آنها

- با ارسال یک ایمیل
- مالقات آنها در رویداد ها و همایش ها.

 در آخ��ر، ش��ما نمی توانید به یک میلیونر تبدیل ش��وید اگر روی 
صندلی تان نشس��ته اید و منتظر بازنشستگی خود هستید. شما برای 
میلیونر شدن نیاز دارید ذهن تان را تغییر دهید و روز خوب را با نظم 

و انضباط و فداکاری الزم برای رسیدن به هدف خود شروع کنید. 
entrepreneur. com :منبع

چگونه به یک میلیونر تبدیل شویم؟ 

10 نکته برای تبدیل شدن به یک میلیونر 

مدرسه مدیریت

فروش PS4s در جهان از مرز 60 میلیون گذشت

کاهش حجم نفت صادراتی به آسیا به 
دستور عربستان سعودی

فرص�ت امروز: روز دوشنبه، منابع صنعتی اعالم کردند که 
عربستان سعودی، بزرگ ترین کشور صادر کننده نفت جهان، 
حجم نفت صادراتی خود را به برخی از کش��ور های آسیایی، از 

ماه جوالی کاهش خواهد داد. 
منابع به ش��رط ناشناس ماندن، در گفت وگو با رویترز اعالم 
کردند که عربستان نفت خام صادراتی خود را به طور کامل به 
برخی از خریداران آسیای شمالی و حجم کمی را به خریداران 
هن��دی، چینی و ک��ره جنوبی خواهد فروخ��ت. یکی دیگر از 
مناب��ع اعالم کرد که نفت صادراتی تا 35درصد در ماه جوالی 
برای آمریکا و تا 11درصد برای کشور های اروپایی در مقایسه 

با ماه ژوئن کاهش خواهد یافت. 
براس��اس قرارداد تأمین نفت، کش��ور های صادرکننده نفت 
اعالم کردند که روس��یه و دیگر تولیدکنندگان بزرگ بر س��ر 
کاه��ش تولید نفت خود به 1/8 میلیون بش��که در روز توافق 
کردند. تقریباً 40درصد از کاهش وعده داده ش��ده به دس��تور 
عربس��تان سعودی بوده است. این کش��ور، صادرات نفت خود 
را ب��ه 500 هزار میلیون بش��که در روز کاهش داده و در حال 
حاضر کمتر از 10 میلیون بش��که در روز تولید می کند. منابع 
صنعت��ی در م��اه آوری��ل در گفت وگو با رویت��رز اعالم کردند 
هرچه تقاضای داخلی برای نفت در تابس��تان بیش��تر ش��ود، 
میزان نفت صادراتی کمتر خواهد ش��د، مخصوصاً اگر صادرات 
نفتی عربس��تان س��عودی تنها 10 میلیون بشکه در روز باشد. 
عربستان سعودی ساالنه بیش از 700 هزار بشکه در روز برای 
تولید انرژی کشورش در روز های گرم تابستان می سوزاند. پس 
احتمال دارد تابس��تان امس��ال مصرف نف��ت خود را کاهش و 

مصرف گاز طبیعی خود را در نیروگاه ها افزایش دهد. 
moneycontrol :منبع

بی اعتمادی رهبران تجاری به اقتصاد 
انگلستان پس از انتخابات عمومی

تور عربستان سعودی
فرص�ت امروز: براس��اس نظر س��نجی ای که از 700 نفر از 
رهبران تجاری پس از انتخابات عمومی هفته گذش��ته صورت 
گرفت، مش��خص شد که رهبران تجاری اعتماد خود را نسبت 
به اقتصاد انگلس��تان از دس��ت داده اند و نگرانی هایی بر س��ر 
بالتکلیفی های سیاس��ی به وجود آمده اس��ت. این تحقیق که 
توس��ط مؤسس��ه مدیران IoD  انجام گرفت، نش��ان داد که 
65درص��د رهبران اع��الم کرده اند که علت نگرانی های ش��ان 
نحوه رس��یدگی دولت به اقتصاد انگلس��تان است، درحالی که 

25درصد دیگر این نگرانی را بی مورد دانسته اند. 
گروه مؤسسه مدیران IoD اعالم کرد که از ماه مه شاهد کاهش 
34درصدی اعتماد به اقتصاد انگلستان بوده ایم. تنها 30 درصد از 
رهبران تجاری به آینده اقتصاد انگلستان خوش بین و 57 درصد 
نیز به آن بدبین هستند. استفن مارتین، رئیس مؤسسه مدیران، 
گفت: »بس��یار سخت اس��ت که بار ها این مطلب را تکرار کنم و 
بگویم که تا چه میزان تأثیر این بالتکلیفی های سیاسی بر رهبران 
تجاری بد بوده اس��ت و عواقب آن - درصورت عدم پیگیری- تا 
چه میزان برای اقتصاد انگلس��تان س��نگین خواهد بود. با وجود 
این بالتکلیفی از دیدگاه رهبران تجاری، دولت موظف می بایست 
اقدام��ی عاقالنه انجام دهد و بر تعه��دات خود با رهبران تجاری، 
تأکیدی دوباره داشته باشد. رهبران تجاری مشتاق همکاری دوباره 
 دولت با بروکسل هستند. او در ادامه گفت: »شروع خوب مذاکرات، 
به کار گیری مهارت ها و زیرس��اخت ها بای��د از اولویت های دولت 

باشد.«
در ای��ن نظر س��نجی از مصاحبه ش��وندگان ب��رای نام بردن 
س��ه بخش از مذاک��رات برگزیت ک��ه بای��د در اولویت دولت 
قرار گیرند، س��وال ش��د. 58 درصد افراد خواس��تار توافقی بر 
س��ر حقوق ش��هروندان اتحادیه اروپا در انگلستان و بر عکس 

شهروندان انگلیسی در اتحادیه اروپا شدند. 
 independent. co. uk :منبع

7 روند تجاری برای افزایش نرخ رشد
فرص�ت ام�روز: 1- قیمت ه�ای ثابت را ب�ه قیمت های 
متغیر تغییر دهید: هزینه های کسب و کار خود را ارزیابی کنید 
تا ببینید می توانید قیمت های ثابت خود را به قیمت های متنوع 
تغییر دهیدیا خیر. افزایش فروش امر بس��یار مهمی است و این 

تغییر برای پیشرفت کارتان بسیار مفید خواهد بود. 
2- روزان�ه جلس�اتی کوتاه تش�کیل دهی�د: برقراری 
جلس��ات امری ضروری اس��ت که گاهی بس��یار وقتگیر است. 
بنابراین جلسات مفیدی به مدت 10 دقیقه تشکیل دهید. در 
این زمان نکات به روز شده را به کارکنان خود توضیح دهید. 
3- ام�ور خود را اتوماتیک کنی�د: اکثر کار های خود از 
قبیل ارس��ال رس��ید، ایمیل زدن و پیام دادن به مشتریان تان 
را اتوماتیک کنید. این کار به ش��ما کم��ک می کند تا از وقت 
خود بهتر اس��تفاده کرده و انرژی خ��ود را صرف فعالیت های 

سازنده کنید. 
4- در آِن واح�د روی یک کار تمرکز کنید: ش��اید فکر 
کنید زمانی ک��ه چندین کار را همزمان انج��ام می دهید، فرد 
س��ازنده تری هستید؛ درواقع چنین نیس��ت. سعی کنید روی 
یک کار تمرکز کنید چراکه با تمرکز بیشتر روی یک کار، آن 

را سریع تر و دقیق تر انجام خواهید داد. 
5- روی ابزار مدیریت کار س�رمایه گذاری کنید: حتی 
اگر هر فرد روی یک کار متمرکز شود، در واقع به طور همزمان 
چندین کار در حال انجام اس��ت. گاهی پیگیری پیشرفت کار 
مشکل است. س��رمایه گذاری روی یک نرم افزار مناسب که به 

شما گزارش کار دهد، بسیار مفید خواهد بود. 
6- از اس�تراتژی های ف�روش هوش�مندانه اس�تفاده 
کنید: تجارت های کوچک تقریباً 54درصد فروش های آمریکا 
را تش��کیل می دهند، اما رس��یدن به نرخی ثابت کار آس��انی 
نیس��ت. راه ثابت و مشخصی برای افزایش فروش وجود ندارد. 
برای همین ش��ما به چند اس��تراتژی هوش��مندانه نیاز دارید. 
انواع مختلف مش��اغل، محل کار، صنعت یا فضای بازار همگی 

از عوامل مؤثر در رشد کاری شما خواهند بود. 
7- به زمان حال بیندیش�ید: خأل ها و مش��کالت رش��د 
ش��غل خود را شناس��ایی و وقت و انرژی خود را برای حل این 

مشکالت صرف کنید. 
entrepreneur :منبع
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7 روز آینده در یک قاب
 جشنواره بین المللی فیلم پافوس  )PIFF( - قبرس

تاریخ برگزاری: 26 خرداد 96 
مکان: قبرس

 نمایشگاه امالک لوکس پکن  )LPS( - چین
تاریخ برگزاری: 26 خرداد 96 

مکان: پکن
 دومی��ن همای��ش بین الملل��ی معم��اری، فرهنگ و 

مدیریت شهری
تاریخ برگزاری: 27 خرداد 96 

مکان: تهران
  چهارمی��ن کنگره علمی پژوهش��ی توس��عه و ترویج 

علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
تاریخ برگزاری: 27 خرداد 96 

مکان: تهران
 س��ومین کنگ��ره مل��ی توس��عه و ترویج مهندس��ی 

کشاورزی و علوم خاک ایران
تاریخ برگزاری: 27 خرداد 96 

مکان: تهران
 چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم 

کشاورزی، منابع طبیعی ومحیط زیست ایران
تاریخ برگزاری: 27 خرداد 96 

مکان: تهران
 هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی 

پایدار
تاریخ برگزاری: 27 خرداد 96 

مکان: تهران
 دومی��ن کنفران��س مل��ی دس��تاوردهای نوی��ن در 

حسابداری و مدیریت
تاریخ برگزاری: 28 خرداد 96 

مکان: کرج
 نخستین همایش ملی انرژی
تاریخ برگزاری: 30 خرداد 96 

مکان: شیراز
/ A مس��ابقات لیگ جهان��ی والیبال 2017 س��طح 

ایتالیا - فرانسه
تاریخ برگزاری: 26 خرداد 96 

مکان: بلژیک
 / A مس��ابقات لیگ جهان��ی والیبال 2017 س��طح 

بلژیک - کانادا
تاریخ برگزاری: 26 خرداد 96 

مکان: بلژیک
 روز جهاد کشاورزی - 96

تاریخ برگزاری: 27 خرداد 96 
مکان: ایران

 روز جهانی بیابان زدایی -17 ژوئن -  )سال 96(
تاریخ برگزاری: 27 خرداد 96 

مکان: ایران
 مسابقات لیگ جهانی والیبال 2017 سطح A / برزیل 

- بلغارستان
تاریخ برگزاری: 27 خرداد 96 

مکان: آرژانتین
 / A مس��ابقات لیگ جهان��ی والیبال 2017 س��طح 

آرژانتین - صربستان
تاریخ برگزاری: 27 خرداد 96 

مکان: آرژانتین

سلطان خیابان مدیسون

با میراث اُگیلوی آشنا شوید. 
نویسنده: کنت رومن

مترجم: منیژه شیخ جوادی  )بهزاد(
سال چاپ: تابستان 1393

قیمت: 12000 تومان
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 120
نوبت چاپ: اول
انتشارات: سیته

دنیای تبلیغات نیز مانند هر حرفه و تجارتی شاهد حضور 
بزرگانی تاثیرگذار و نوآور بوده که این صنعت را دس��تخوش 
تغییراتی ش��گرف کرده اند. بی ش��ک دیوی��د اُگیلوی یکی از 
آنهاس��ت. کسی که او را  »پیش��گام تبلیغات«،  »پدر فروش 
ساده«،  »آقای تبلیغات« و  »پدر تبلیغات مدرن« می خوانند. 
در دنیای تبلیغات و طی س��الیان متوالی، خیابان مدیس��ون 
نشانی بسیاری از ش��رکت های تبلیغاتی بوده است. در سال 
1948 دیوی��د اُگیلوی 39 س��اله، یک مهاجر انگلیس��ی که 
کمتری��ن تجرب��ه ای در دنیای تبلیغات نداش��ت، دفتری در 
این خیابان گش��ود. هدف های اُگیلوی بسیار جاه طلبانه بود؛ 
هدف هایی در حد ایجاد تحول در کسب وکار تبلیغات و تبدیل 
آن به یک صنعت حرفه ای. مفهوم بازاریابی مستقیم، فکری 
نو در دوران اُگیلوی محس��وب می ش��د. در واقع، او جلوتر از 
زم��ان خود بود. او در طول زندگی حرفه ای اش، تالش وافری 
برای هدف تبلیغات-فروش محصول و خدمات برای مشتری 
- به خرج می داد. یکی از ایده های بزرگ اُگیلوی، رواج مفهوم 
برند بود. او که خود یک برند مش��هور و شناخته  شده است، 
نخس��تین کسی بود که به اهمیت برند پی برد و شالوده یک 
برند جهانی را بنا نهاد و کمپین هایی را خلق کرد که در زمان 
خود بی همتا بودند و کیفیت باالیی داشتند. نوشته تبلیغاتی 
او ب��رای صابون  »داو« به قدری بانفوذ بود که  »داو« را فراتر 
از یک صابون نش��ان داد و آن را به یک برند پیشرو در زمینه 
محصوالت شخصی مراقبت از پوست در سطح جهان تبدیل 
کرد. به ه��ر حال، میراث او ماورای نوش��ته های تبلیغاتی یا 

آگهی های تلویزیونی است. 
سلطان خیابان مدیسون یک بیوگرافی است درباره اُگیلوی 
و میراث��ی که او از خود به جای گذاش��ته اس��ت؛ یک پرتره 
ش��گفت انگیز از عجیب وغریب ترین و دوست داش��تنی ترین 
شخصیت های تبلیغات. هر کس دیوید اُگیلوی را می شناخته، 
چیزی می بیند که نمی دانس��ته و هر کس او را نمی شناخته، 
اوقات بسیار لذت بخش��ی را در راه شناخت او سپری خواهد 

کرد. 

معرفی کتاب

رویداد

سارا کیومرثی
s. kiumarsi@gmail. com

* برای مشاهده آخرین قیمت انواع خودرو به سایت »فرصت امروز« به آدرس forsatnet.ir  مراجعه کنید.

قیمت خودرو هیوندای در بازار ایران

جدول امروز

از 11 ژوئن 2017  تا کنون، س�ونی 60،400،000 پلی استیش�ن 4 در س�طح جهان فروخته است. فروش پلی استیشن 4 در اصل در 15 نوامبر 2013 در شمال امریکا آغاز و پس 
از آن در فوریه سال 2014 در ژاپن عرضه شد. 

قیمت)تومان(مدلبرند

72,000,000هیوندای I10هیوندای

88,000,000هیوندای I20 تیپ 6هیوندای

104,000,000هیوندای اکسنت فول 2016هیوندای

104,000,000هیوندای اکسنت دوایربگ 2017هیوندای

112,000,000هیوندای اکسنت 2017 فول / Blueهیوندای

138,000,000هیوندای ولستر 6 ایربگ 2016هیوندای

129,000,000هیوندای النترا دو ایربگ - 2016هیوندای

135,000,000هیوندای النترا فول 2016هیوندای

135,000,000هیوندای النترا 2,0 نیوفیس دوایربگ 2017هیوندای

147,000,000هیوندای النترا 2,0 نیوفیس فول 2017هیوندای

173,000,000هیوندای I40 صندوقدارهیوندای
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