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پروژه آبخیزداری سیمان المرد

تندیس واحد نمونه صنعتی فارس به سیمان المرد اعطا شد
ابراهیم غالم زاده :از رشد بیکاری در منطقه جلوگیری کرده ایم

رخدادها

مســیر صحیــح و ایــده آل خــود حرکــت خواهــد کــرد و نتیجــه
ی آن رشــد چشــمگیر اقتصــادی ،کارآفرینــی و رفــاه خواهــد بــود.
وی افزود،ازجملــه مشــکات واحدهــای صنعتــی بحــث ســرمایه
درگــردش ،هزینــه بــاالي حامــل هــای انــرژی ،مشــکات مالیاتــي
و تامیــن اجتماعــی اســت کــه دولــت در ایــن زمینــه نیــز بایــد در
جهــت یــاری رســاندن بــه ایــن واحدهــا چــاره ای بیاندیشــد .مدیــر
عامــل ســیمان المــرد در پایــان بیــان داشــت ،در طــول ســالهای
گذشــته مجموعــه ســیمان المــرد همــواره بــه عنــوان یــک واحــد
نمونــه صنعتــی اســتان در صحنــه هــای ملــی و بیــن المللــی
درخشــیده و بــه عنــوان ســفیر صنعــت و تولیــد ،نــام اســتان فــارس
را در کشــور طنیــن انــداز کــرده اســت.

فردای روشن

در مراســم گرامــی داشــت روز صنعــت و معــدن فارس،کــه بــا
حضــور دکتــر یزدانی معــاون وزیــر صنعت،معــدن و تجارت،اســتاندار
فــارس ،مســئولین اســتانی و جمــع کثیــری از مدیــران و فعــاالن
حــوزه ی صنعــت و معــدن برگزارشــد ،لــوح و تندیــس واحــد نمونــه
صنعتــی فــارس بــه ســیمان المــرد اعطــا شــد.
ابراهیــم غــام زاده مدیــر عامــل ســیمان المــرد در ایــن خصوص
گفــت :بــا راه انــدازی ایــن واحــد صنعتــی درجنوبــی تریــن نقطــه
اســتان فــارس از رشــد بیــکاری درایــن منطقــه جلوگیــری کــرده
ایــم و توانســته ایــم بــا تولیــد بیــش از ظرفیــت اســمی و ایجــاد
بازارهــای جدیــد صادراتــی خــود را بــه عنوانــی برنــدی موفــق و
نمونــه در کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس ،آفریقــا وآســیانه میانــه
مطــرح کنیــم .وی بیــان داشــت بــرای پنجمیــن ســال متوالــی
اســت کــه ســیمان المــرد بــه عنــوان واحــد نمونــه صنعتــی فــارس
مــورد تقدیــر مســئولین قرارمــی گیــرد و ایــن مهــم میســر نیســت
مگــر بــا برخــورداری از مجموعــه ای کــه دانــش ،اســتانداردهای
فنــی و تخصصــی تولیــد را بــا آخریــن تکنولــوژی روز دنیــا در هــم
آمیختــه و گام هــای بلنــدی در تولیــد محصــوالت خــود برداشــته
اســت .غــام زاده گفــت ،اگــر مــی خواهیــم اقتصــاد کشــور را از
وضعیــت موجــود بــه وضعیتــی مطلــوب برســانیم بایــد همــه جانبــه
از ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی ،صنایــع و بخــش تولیــد
کشــور حمایــت کنیــم و موانــع موجــود را بــا تصویــب قوانیــن الزم
رفــع کنیــم.
غــام زاده اظهــار داشــت ،دولــت بایــد در حــوزه ی تولیــد
نگاهــی ویــژه تــر بــه صنایــع داشــته باشــد ،زیــرا کــه بــا چرخیــدن
چــرخ واحدهــای صنعتــی ماشــین اقتصــاد و معیشــت کشــور در

بــا توجــه بــه از دســترس خــارج شــدن
بخــش عمــده ای از بــارش هــای ســالیانه در
کشــور بــه واســطه تبخیــر ،ضروریســت کــه
بــا توســعه طــرح هــای جامــع آبخیــزداری،
از هــدر رفــت ایــن حجــم از منابــع آبــی
جلوگیــری شــود
آبخیزداری یــا علــم مطالعــه و مدیریــت
آبخیزها عبــارت از مجموعــه مطالعاتــی
اســت کــه بــرای اداره یــک (یــا حــوزه
آبریــز) انجــام میشــود .تعریــف دیگــر از
آبخیــزداری «طراحــی و مدیریــت حــوزه بــه
منظــور حفاظــت و اســتفاده صحیــح و پایــدار
از منابــع طبیعی بــا توجــه ویــژه به منابــع
آب و خــاک اســت.
المــرد یکــی از جنوبی ترین شهرســتان های
اســتان فــارس و منطقــه ای گــرم ،خشــک و
کــم آب کشــور مــی باشــد .خشکســالی هــای

ده ســال اخیــر بیــان ســفره هــای زیــر
زمینــی ایــن منطقــه را از حالــت منفــی خــارج
نکــرده اســت و در صــورت تــداوم کاهــش
نــزوالت آســمانی مــردم بــا مشــکل کــم
آبــی مواجــه مــی شــوند .شــرکت ســیمان
المــرد کــه یکــی از بزرگتریــن تولیــد
کننــدگان ســیمان جنــوب کشــور اســت
بنــا بــه تصمیــم مدیریــت ایــن مجموعــه
و بــه منظــور بهبــود وضعیــت ســفره هــای
زیــر زمینــی و بــاال رفتــن کیفیــت آب،
دســتور تهیــه و تدویــن طــرح آبخیــزداری
در ارتفاعــات مشــرف بــه کارخانــه گرفتنــد.
بــا پرداخــت هزینه ایی بالغ بــر  30میلیون
تومــان طــرح مــورد نظــر تهیــه و بــه
تصویــب رســید و در بهمــن ماه ســال 1395
بــا حضــور مهنــدس بوســتانی مدیــر کل
منابــع طبیعــی و آبخیــز داری اســتان فــارس،

مدیرعامل سیمان المرد
چهره ماندگار صنعت و تجارت ایران شد

عبــداهلل حســینی فرمانــدار شهرســتان المــرد،
ابراهیــم غــام زاده مدیــر عامــل شــرکت
ســیمان المــرد و مســئولین کلنــگ اجرایــی
ایــن پــروژه بــه زمیــن زده شــد.
بــه منظــور بهبــود کیفیــت و کمیــت آب
ســفره هــای زیــر زمینــی و خدمــات متقابــل
صنعــت و محیــط زیســت بــا صــرف بیــش
از  250میلیــون تومــان هزینــه و بــا نظــارت
اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان
و شهرســتان المــرد در کمتریــن زمــان
ممکــن( 60روزه) پــروژه بــا کیفیــت بســیار
باالیــی بــه اتمــام رســید .ظرفیــت آبگیــری
پــروژه  51هــزار متــر مکعــب پیــش بینــی
شــده کــه بــا خاکبــرداری کــه درون طــرح
صــورت گرفتــه اســت ،ظرفیــت آب گیــری
آن بــه بیــش از  56هــزار متــر مکعــب
افزایــش یافتــه اســت.

در همایــش چهــره هــای مانــدگار صنعــت و تجــارت
ایــران کــه بــا حضــور مســوالن کشــوری برگزارشــد،
لــوح  ،تندیــس و گواهینامــه چهــره ی مانــدگار صنعــت
و تجــارت ،بــه ابراهیــم غــام زاده مدیرعامــل ســیمان
المــرد اعطــا شــد .اجــاس چهــره هــای مانــدگار
صنعــت و تجــارت ایــران بــه همــت ســازمان توســعه
و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران (ایمیــدرو)
و مرکــز پژوهــش و آمــوزش مدیریــت ایران ،بیســت
و نهــم شــهریور ماه در مرکــز بیــن المللــی همایــش
هــای صــدا و ســیما با حضــور مســئولین کشــوری
برگــزار شــد و لــوح و تندیــس چهــره مانــدگار صنعــت
و تجــارت بــه مدیرعامــل ســیمان المــرد اعطــا گردیــد  .عنــوان چهــره مانــدگار صنعــت و
تجــارت در ســال  96پــس از ارزیابــی شــاخص هــای  7گانــه مدیریــت بــه مدیــران برگزیــده
کشــور در حــوزه صنعــت و تجــارت کشــور تعلــق گرفــت .ابراهیــم غــام زاده مدیــر عامــل
ســیمان المــرد اظهــار داشــت :صنعــت زیــر بنــای اقتصــاد هــر کشــوری اســت ،زیــرا کــه بــا
تولیــد موثــر ،چــرخ تجــارت نیــز بــه گــردش در خواهــد آمــد و ایــن امــر یــک بــازی بــرد
بــرد بــرای صنعــت گــران  ،مصــرف کننــدگان و همچنیــن صادرکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی
اســت  .وی بیــان داشــت اگــر مــی خواهیــم مســیر صنعــت و تولیــد مــان را همــوار کنیــم
بایــد در عمــل و نــه در شــعار بــه مشــکات بخــش صنایــع توجــه بیشــتری کــرده و موانــع
موجــود را هرچــه ســریعتر حــذف کنیــم .مدیرعامــل شــرکت ســیمان المــرد گفــت :چــه خــوب
اســت در کنــار تجلیــل از چهــره هــای مانــدگار صنعــت ،از کســانی کــه درد صنعــت گــران
و تولیــد کننــدگان در همــه ی حــوزه هــا را درک کــرده و بــرای درمــان آن چــاره اندیشــی
مــی کنننــد نیــز تجلیــل شــود .غــام زاده افــزود بایــد بپذیریــم بوروکراســی
هــای موجــود و مانــع تراشــی در مســیر ســرمایه گــذاری  ،ســرمایه
گــذاران را از حــوزه ی صنعــت و تولیــد دور خواهــد کــرد و
ایــن موجــب افزایــش نقدینگــی و جــذب ســرمایه هــا در
بــازار هــای کاذب و مصرفــی و نــه تولیــدی مــی شــود.
ایشــان همچنیــن بــه افتخــارات ســیمان المــرد در
طــی ســال هــای اخیــر اشــاره کــرد و اظهــار
داشــت،درمجموعه بــزرگ صنعتــی و تولیــدی
ســیمان المــرد ،اهــداف و برنامــه هــای متعالــی
دیــده شــده اســت تــا ایــن شــرکت همــواره در
زمــره بهتریــن و کارآمدتریــن صنایــع اســتان
فــارس وکشــور در بخــش تولیــد  ،صــادرات و
اشــتغال آفرینــی باشــد.
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به قلم مدیرمسئول

سیمان المرد نماد
صنعت و صادرات
ابراهیم غالم زاده
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
از جملــه شــرکت هــای بــزرگ صنعتــی و تولیــدی اســتان فــارس کــه در حــوزه
صنعــت و معــدن جایــگاه واالیــی رابــه خــود اختصــاص داده ،شــرکت ســیمان
المــرد اســت .ایــن شــرکت بــا برنامــه ریــزی کارآمــد ،مدیریــت و آینــده نگــری
اقتصادی،توانســته اســت خــود را بــه عنــوان واحــدی نمونــه در بخــش هــای صنعــت ،معــدن و صــادرات کشــور معرفــی کنــد.
شــرکت ســیمان المــرد تنهــا متعلــق بــه یــک شــهر و شهرســتان نیســت .ایــن مجموعــه بــا تولیــدات بــا کیفیتــش بــه
عنــوان یــک تولیــد و محصــول ملــی مطــرح اســت و بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .همــه آنهایــی کــه در مســیر تولیــد در
شــرکت ســیمان المــرد بــه صــورت شــبانه روزی فعالیــت دارنــد ،در واقــع بــه رونــق و حمایــت از تولیــد ملــی مــی
پردازنــد .بــه جــرات مــی تــوان گفــت چرخیــدن چــرخ هــای صنعــت در مســیر صحیــح مــی توانــد چــرخ اقتصــاد
کشــور و رفــاه مــردم را همزمــان بــه گــردش درآورد .حــال بــا حمایــت هــای و پشــتکار بــی دریــغ ســهامدارن،
مدیــران ،کارگــران و کارکنــان بــزرگ تریــن کارخانــه ســیمان اســتان فــارس ،شــاهد تحولــی عظیــم در اقتصــاد
شهرســتان المــرد هســتیم کــه ایــن مهــم مرهــون عشــق و پایمــردی تمامــی کارکنــان ســیمان المــرد اســت.
بــا راه انــدازی ایــن واحــد بــزرگ صنعتــی درجنوبــی تریــن نقطــه اســتان فــارس کمــک شــایانی بــه ایجــاد
اشــتغال ،توســعه صنعتــی منطقــه و جلوگیــری از خــروج نیــروی کار نخبــه و تحصیــل کــرده ی شهرســتان شــده
اســت .ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی در ایــن منطقــه در ســایه ی آینــده نگــری و بــه کارگیــری تکنولــوژی
در کنــار تخصــص و نیــروی انســانی امــروز بــه بــار نشســته اســت و تحولــی چشــمگیر را نظــاره گــر هســتیم.
کارخانــه ســیمان المــرد بــه عنــوان مجموعــه ای جــوان و پویــا ،بــا اســتفاده از نیــروی کارمتخصــص و
متعهــد و مهندســان خــاق ،فــن آوری پیشــرفته ،مدیریــت کارآمــد و بهــره گیــری از مزیــت اســتقرار
در موقعیــت اقتصــادی و جغرافیایــی مناســب ،بــه عنــوان یــک واحــد تولیــدی و صنعتــی پرافتخــار در
اســتان فــارس و کشــور همچنــان بــه دنبــال حفــظ رونــد رو بــه رشــد خــود در حــوزه هــای تولیــد ،فــروش
و صــادرات اســت .ســیمان المــرد درســال هــای اخیــر همــواره بــه عنــوان واحــد نمونــه صنعتــی فــارس مــورد
تقدیــر مســئولین قرارمــی گیــرد .ایــن موفقیــت هــا و افتخــارات آســان بــه دســت نیامــده انــد .مجموعــه ســیمان
المــرد همــواره مشــکالت و موانــع بســیاری را پیــش روی خــود دیــده اســت و ایــن موانــع بعضــا مــی توانســت
راه تولیــد و فعالیــت کارخانــه را ســد کنــد.
بــا برنامــه ریزی،تعامــل و پیگیــری توانســته ایــم در شــرایط رکــود حاکــم بــر بــازار ،مشــکالت ســرمايه درگــردش ،هزینــه
بــاالي حامــل هــای انــرژی ،مشــكالت مالیاتــي ،تامیــن اجتماعــی و همچنیــن افزایــش  20درصــدی هزینــه هــای تولیــد
ســیمان ،بــه تولیــد بیشــتر از ظرفیــت اســمی بــا حفــظ کیفیــت ادامــه دهیــم .حضــور در بازارهــای صادراتــی و کســب
عناویــن مختلــف ملــی و بیــن المللــی همزمــان بــا وجــود موانــع فــوق ،روح خودبــاوری و اعتمــاد بــه توانمنــدی هــای
مجموعــه را صــد چنــدان کــرده اســت .انتخــاب ســیمان المــرد بــه عنــوان واحــد تولیــدی نمونــه ملــی ،کســب نشــان
ویــژه بنیــاد جهانــی انــرژی ،جایــزه ملــی مدیریــت انــرژی ،واحــد نمونــه صنعتــی و تندیــس طالیــی جشــنواره
حامیــان حقــوق مصــرف کننــده گان تنهــا گوشــه ای از افتخــارات ســیمان المــرد در ســال گذشــته بــود کــه
ایــن نشــان از حضــور محصولــی بــا کیفیــت و مجموعــه ای پایــدار و پویاســت .امیــد داریــم در ادامــه مســیر
رســیدن بــه اهــداف متعالــی ایــن شــرکت همــواره از هیــچ تــاش و کوششــی دریــغ نکنیــم تــا همــواره
نــام بلنــد ســیمان المــرد از بلنــدای تولیــد ،صنعــت و صــادرات فــارس و ایــران شــنیده شــود.

آوای سیمان ،آوای یکدلی

رســانه در هــر قالبــی کــه باشــد زبــان گویــای مجموعــه هــای دولتــی و
خصوصــی اســت .ایــن زبــان ،زبــان بیــان واقعیــت هایــی اســت کــه بــا انعــکاس
فراگیــرش زمینــه معرفــی ،شــناخت و ارزش گــذاری بــه ســرمایه هــای موجــود در
آن را فراهــم مــی کنــد.
طلــوع دوبــاره آوای ســیمان ،باهــدف بازتــاب توانمنــدی ها،رخدادهــا و موفقیــت هــای
مجموعــه بــزرگ ســیمان المــرد کــه طــی ســال هــای اخیــر در صنعــت کشــور بــه
جایگاهــی ویــژه و تاثیرگــذار دســت یافتــه اســت ،گامی در مســیر اطــاع رســانی و آگاهی
بخشــی اســت .ایــن رخــداد فرهنگــی رســانه ای ،آیینــه ایســت کــه در آن ســیمانی هــا
ســرمایه هــای انســانی ،فنــی ،فرهنگــی و ورزشــی خــود را بــه تماشــا مــی نشــینند.
بــا شــناخت از توانمنــدی هــا ،موفقیــت هــا و برنامــه هــای مــدون ،روحیــه ی خــود بــاوری
در وجــود همــه کســانی کــه دل بــه ایــن کانــون تــاش و توســعه بســته انــد صــد چنــدان
می شــود.
آوای ســیمان ،پنجــره ای اســت کــه بــر روی دســتان پرتــاش کارگــران و کارمنــدان
ســیمان المــرد بــاز مــی شــود .همــه در بــرگ بــرگ ایــن صحیفــه ی کار و تــاش،
طــرح و نقشــی پررنــگ دارنــد .همــه بــا هــم هســتیم تــا از بامــدادان تــا شــامگاهان
و در گرماگــرم کــوره هــا و آســیاب هــا ،امیــد را بــه شــریان اقتصــاد و شــکفتن را
بــر درخــت صنعــت نقــش کنیــم .شــکوفایی صنعــت خطــه ی المــرد و ســرزمین
پــارس در گام هایــی نهفتــه اســت کــه بــا عشــق راه کارخانــه ســیمان را طــی
مــی کننــد .چــرخ صنعــت را کــه بچرخانــی ،چــرخ اقتصــاد مــی چرخــد و کشــتی
صــادرات از دور هویــدا مــی شــود .ایــن چرخــه ی تولیــد کــه در ســایه مدیریــت و
برنامــه ریــزی شــکل گرفتــه اســت ،هرســاله مجموعــه ســیمان را ســکو نشــین
جشــنواره هــا و همایــش هــای ملــی و بیــن المللــی کــرده اســت .افتخاراتــی
کــه همــه بــه آن افتخــار مــی کنیــم زیــرا همــه در کســب آن خــود را ســهیم
مــی دانیــم.
آوای ســیمان ،بــا یــاری همــه واحدهــا و همــکاران دلســوز و بــا
حمایــت مدیریــت پرتــاش مجموعــه ،بــا بازتــاب و پرداختــن بــه
تمامــی داشــته هــا و ســرمایه هــای ســیمان المــرد ،آن را در ذهــن
زمــان مانــدگار خواهــد کــرد.
عبدالرضا حیدری اردکانی

مدیرعامل سیمان المرد
چهره ماندگار صنعت و تجارت ایران
در همایــش چهــره هــای مانــدگار صنعــت و تجــارت
ایــران کــه بــا حضــور مســوالن کشــوری برگزارشــد،
لــوح  ،تندیــس و گواهینامــه چهــره ی مانــدگار صنعــت
و تجــارت ،بــه ابراهیــم غــام زاده مدیرعامــل ســیمان
المــرد اعطــا شــد .اجــاس چهــره هــای مانــدگار
صنعــت و تجــارت ایــران بــه همــت ســازمان توســعه
و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران (ایمیــدرو)
و مرکــز پژوهــش و آمــوزش مدیریــت ایران ،در مرکــز
بیــن المللــی همایــش هــای صــدا و ســیما با حضــور
مســئولین کشــوری برگــزار شــد و لــوح و تندیــس
چهــره مانــدگار صنعــت و تجــارت بــه مدیرعامــل
ســیمان المــرد اعطــا گردیــد  .عنــوان چهــره مانــدگار صنعــت و تجــارت در ســال  96پــس
از ارزیابــی شــاخص هــای  7گانــه مدیریــت بــه مدیــران برگزیــده کشــور در حــوزه صنعــت و
تجــارت کشــور تعلــق گرفــت .ابراهیــم غــام زاده مدیــر عامــل ســیمان المــرد اظهــار داشــت:
صنعــت زیــر بنــای اقتصــاد هــر کشــوری اســت ،زیــرا کــه بــا تولیــد موثــر ،چــرخ تجــارت
نیــز بــه گــردش در خواهــد آمــد و ایــن امــر یــک بــازی بــرد بــرد بــرای صنعــت گــران ،
مصــرف کننــدگان و همچنیــن صادرکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی اســت .وی بیــان داشــت
اگــر مــی خواهیــم مســیر صنعــت و تولیــد مــان را همــوار کنیــم بایــد در عمــل و نــه در شــعار
بــه مشــکالت بخــش صنایــع توجــه بیشــتری کــرده و موانــع موجــود را هرچــه ســریعتر
حــذف کنیــم .مدیرعامــل شــرکت ســیمان المــرد گفــت :چــه خــوب اســت در کنــار تجلیــل از
چهــره هــای مانــدگار صنعــت ،از کســانی کــه درد صنعــت گــران و تولیدکننــدگان در همــه ی
حــوزه هــا را درک کــرده و بــرای درمــان آن چــاره اندیشــی مــی کنننــد نیــز تجلیــل
شــود .غــام زاده افــزود بایــد بپذیریــم بوروکراســی هــای موجــود و مانــع
تراشــی در مســیر ســرمایه گــذاری ،ســرمایه گــذاران را از حــوزه ی
صنعــت و تولیــد دور خواهــد کــرد و ایــن موجــب افزایــش
نقدینگــی و جــذب ســرمایه هــا در بــازار هــای کاذب و
مصرفــی و نــه تولیــدی مــی شــود .ایشــان همچنین به
افتخــارات ســیمان المــرد در طــی ســال هــای اخیر
اشــاره کــرد و اظهــار داشــت ،در مجموعــه بــزرگ
صنعتــی و تولیــدی ســیمان المــرد ،اهــداف و
برنامــه هــای متعالــی دیــده شــده اســت تــا
ایــن شــرکت همــواره در زمــره بهتریــن و
کارآمدتریــن صنایــع اســتان فــارس وکشــور
در بخــش تولیــد ،صــادرات و اشــتغال آفرینــی
باشد.
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تندیس کنفرانس بین المللی کیفیت به سیمان المرد رسید
بــه گــزارش روابــط عمومــی
ســیمان المــرد ،در ســومین
کنفرانــس بیــن المللــی کیفیــت
کــه بــا رویکــرد بررســی و تبییــن
راه هــای دســتیابی بــه محصــوالت
درجــه یــک و تقدیــر ازبرندهــای
برتــر ملــی برگــزار شــد ،تندیــس
همایــش بــه ســیمان المــرد
اعطا شــد .در ایــن همایــش کــه بــا
حضــور مســئولین کشــوری درســالن همایــش هــای بیــن المللی صدا
و ســیما برگزارشــد ،ســیمان المــرد بــه عنــوان یــک واحــد نمونــه
صنعتــی و تولیــدی اســتان فــارس و کشــور ایــن افتخــار را نصیــب
خــود کــرد .ابراهیــم غــام زاده مدیرعامــل شــرکت ســیمان المــرد

در ایــن خصــوص اظهــار داشــت ،ایــن شــرکت بــا برخــورداری از
آخریــن تکنولــوژی و دانــش روز دنیــا در تولیــد ســیمان همــواره
بــه دنبــال عرضــه محصوالتــی
بــا کیفیــت بــاال و در حــد
اســتانداردهای جهانــی اســت .وی
گفــت  :بــا ایــن رویکــرد ســیمان
المــرد توانســته اســت بــا تولیــد و
عرضــه محصــوالت بــا کیفیــت در
بازارهای حاشــیه ی خلیــج فــارس،
آســیای میانــه وســایر کشــورهای
منطقــه ،جایــگاه ویــژه ای را بــه
عنــوان یــک برنــد مطمئــن و بــا
کیفیــت بــه دســت آورد.

در چهارمین جشنواره روابط عمومی های برتر استان فارس :

رخدادها

روابط عمومی سیمان المرد
موفق به کسب سه عنوان برتر شد
چهارمیــن جشــنواره روابــط عمومــی هــای برتــرا ســتان
فــارس بــا حضــور مطهــری نــژاد رئیــس انجمــن روابــط
عمومــی ایران،رضایــی نماینــده شــیراز در مجلــس شــورای
اســامی،اعضای شــورای اســامی شــهر شــیراز،معاون فرهنگــی
شــهرداری شــیراز و جمعــی از مدیــران در هتــل بــزرگ شــیراز
برگــزار و از روابــط عمومــی هــای برتــر تجلیــل شــد .درایــن
جشــنواره ،روابــط عمومــی شــرکت ســیمان المــرد درســه بخــش
( فیلــم و تیــزر ) (،کاتالــوگ و بروشــور) و( رپرتــاژ و آگهــی )
موفــق بــه کســب ســه عنــوان ســومی درمیــان روابــط عمومــی
هــای اســتان فــارس شــد.
عطایــی نــژاد دبیــر چهارمیــن جشــنواره روابــط عمومیهــای
برتــر فــارس گفــت :جشــنواره روابــط عمومــی هــای برتــر
فــارس در  13بخــش نشــریه درون ســازمانی ،ویژهنامــه ،کتــاب،
بروشــور و کاتالــوگ ،پوســتر ،آگهــی و رپرتاژآگهــی ،عکــس،
فیلــم و تیــزر ،تبلیغــات محیطــی ،وبســایت ،مولتیمدیــا،
نرمافزارهــای کاربــردی بــا بررســی  207اثــر ارســالی برگــزار
گردیــد .وی افــزود :آثــار ارســالی بــه دبیرخانــه جشــنواره طــی
ســه مرحلــه توســط اســتادان دانشــگاه شــیراز ،دانشــگاه هنــر و
معاونــت فرهنگــی جهــاد دانشــگاهی مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه
و براســاس شــاخصهای اعــام شــده روابــط عمومــی هــای
برتــر شناســایی شــدهاند.
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اهدای خون کارکنان سیمان المرد در هفته اهدای خون
همزمــان بــا هفتــه ی اهــدای خــون ،کارکنــان شــرکت
ســیمان المــرد بــه صــورت جمعــی در این امــر خداپســندانه
شــرکت کردنــد.
کارکنــان شــرکت ســیمان المــرد در راســتای عمــل بــه
مســئولیت هــای اجتماعــی در کنــار کار و تولیــد ،بــا حضــور
در پایــگاه انتقــال خــون شــهر المــرد ،خــون خــود را جهــت
نیازمنــدان بــه خــون اهــدا کردند .کارکنــان ایــن مجموعــه
صنعتــی ،هرســاله در در ایــن حرکــت انساندوســتانه شــرکت
مــی کننــد و درخدمــت رســانی بــه هــم نوعــان خویــش
پیشــگام هســتند .

گرامیداشت روز خبرنگار
رخدادها

همزمــان بــا هفدهــم مردادمــاه ،روز خبرنــگار شــرکت ســیمان
المــرد بــا ارســال کارت پســتال هــای ایــن روز از زحمــات و تــاش
فعــاالن عرصــه خبــر و اطــاع رســانی تقدیــر کــرد .کارت پســتال
هــای روز خبرنــگار مزیــن بــه پیــام مدیرعامــل شــرکت ســیمان المــرد
بــود .ابراهیــم غــام زاده در ایــن پیــام ضمــن اشــاره بــه اهمیــت نقــش
و جایــگاه خبرنــگاران در جامعــه و رســال آنهــا در آگاهــی بخشــی از
زحمــات خبرنگارانــی کــه بــا ایــن مجموعــه همــکاری داشــتند نیــز
تقدیــر کردنــد.

قهرمانی تیم فوتبال جوانان سیمان المرد
تیــم فوتبــال جوانــان ســیمان المــرد در مســابقات دســته
اول فوتبــال اســتان فــارس کــه بــه میزبانــی هیئــت فوتبــال
فیروزآبــاد برگــزار گردیــد ،موفــق شــد بــا ســه پیــروزی متوالــی
برابــر تیــم هــای کــوار ،ارســنجان و فیروزآبــاد بــا اقتــدار و بــدون
گل خــورده بــه عنــوان قهرمانــی مســابقات دســت یابــد و جــواز
حضــور در لیــگ برتــر اســتان را کســب نمایــد.
در پایــان ایــن مســابقات شــش بازیکــن تیــم فوتبــال
جوانــان ســیمان المــرد از ســوی اســتعداد یــاب هــای حاضــر
در مســابقات بــه تیــم منتخــب اســتان فــارس ،انتخابــی تیــم
ملــی دعــوت شــدند.
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تندیس واحد نمونه صنعتی فارس به سیمان المرد اعطا شد
ابراهیم غالم زاده :از رشد بیکاری در منطقه جلوگیری کرده ایم

مســیر صحیــح و ایــده آل خــود حرکــت خواهــد کــرد و نتیجــه
ی آن رشــد چشــمگیر اقتصــادی ،کارآفرینــی و رفــاه خواهــد بــود.
وی افزود،ازجملــه مشــکالت واحدهــای صنعتــی بحــث ســرمايه
درگــردش ،هزینــه بــاالي حامــل هــای انــرژی ،مشــكالت مالیاتــي
و تامیــن اجتماعــی اســت کــه دولــت در ایــن زمینــه نیــز بایــد در
جهــت یــاری رســاندن بــه ایــن واحدهــا چــاره ای بیاندیشــد .مدیــر
عامــل ســیمان المــرد در پایــان بیــان داشــت ،در طــول ســالهای
گذشــته مجموعــه ســیمان المــرد همــواره بــه عنــوان یــک واحــد
نمونــه صنعتــی اســتان در صحنــه هــای ملــی و بیــن المللــی
درخشــیده و بــه عنــوان ســفیر صنعــت و تولیــد ،نــام اســتان فــارس
را در کشــور طنیــن انــداز کــرده اســت.

فصلنامه داخلی شرکت سیمان المرد

رخدادها

در مراســم گرامــی داشــت روز صنعــت و معــدن فارس،کــه بــا
حضــور دکتــر یزدانی معــاون وزیــر صنعت،معــدن و تجارت،اســتاندار
فــارس ،مســئولین اســتانی و جمــع کثیــری از مدیــران و فعــاالن
حــوزه ی صنعــت و معــدن برگزارشــد ،لــوح و تندیــس واحــد نمونــه
صنعتــی فــارس بــه ســیمان المــرد اعطــا شــد.
ابراهیــم غــام زاده مدیــر عامــل ســیمان المــرد در ایــن خصوص
گفــت :بــا راه انــدازی ایــن واحــد صنعتــی درجنوبــی تریــن نقطــه
اســتان فــارس از رشــد بیــکاری درایــن منطقــه جلوگیــری کــرده
ایــم و توانســته ایــم بــا تولیــد بیــش از ظرفیــت اســمی و ایجــاد
بازارهــای جدیــد صادراتــی خــود را بــه عنوانــی برنــدی موفــق و
نمونــه در کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس ،آفريقــا وآســیانه میانــه
مطــرح کنیــم .وی بیــان داشــت بــرای پنجمیــن ســال متوالــی
اســت کــه ســیمان المــرد بــه عنــوان واحــد نمونــه صنعتــی فــارس
مــورد تقدیــر مســئولین قرارمــی گیــرد و ایــن مهــم میســر نیســت
مگــر بــا برخــورداری از مجموعــه ای کــه دانــش ،اســتانداردهای
فنــی و تخصصــی تولیــد را بــا آخریــن تکنولــوژی روز دنیــا در هــم
آمیختــه و گام هــای بلنــدی در تولیــد محصــوالت خــود برداشــته
اســت .غــام زاده گفــت ،اگــر مــی خواهیــم اقتصــاد کشــور را از
وضعیــت موجــود بــه وضعیتــی مطلــوب برســانیم بایــد همــه جانبــه
از ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی ،صنایــع و بخــش تولیــد
کشــور حمایــت کنیــم و موانــع موجــود را بــا تصویــب قوانیــن الزم
رفــع کنیــم.
غــام زاده اظهــار داشــت ،دولــت بایــد در حــوزه ی توليــد
نگاهــی ویــژه تــر بــه صنایــع داشــته باشــد ،زیــرا کــه بــا چرخیــدن
چــرخ واحدهــای صنعتــی ماشــین اقتصــاد و معيشــت کشــور در

7

پروژه آبخیزداری سیمان المرد

فردای روشن

بــا توجــه بــه از دســترس خــارج شــدن
بخــش عمــده ای از بــارش هــای ســالیانه در
کشــور بــه واســطه تبخیــر ،ضروریســت کــه
بــا توســعه طــرح هــای جامــع آبخیــزداری،
از هــدر رفــت ایــن حجــم از منابــع آبــی
جلوگیــری شــود
آبخیزداری یــا علــم مطالعــه و مدیریــت
آبخیزها عبــارت از مجموعــه مطالعاتــی
اســت کــه بــرای اداره یــک (یــا حــوزه
آبریــز) انجــام میشــود .تعریــف دیگــر از
آبخیــزداری «طراحــی و مدیریــت حــوزه بــه
منظــور حفاظــت و اســتفاده صحیــح و پایــدار
از منابــع طبیعی بــا توجــه ویــژه به منابــع
آب و خــاک اســت.
المــرد یکــی از جنوبی ترین شهرســتان های
اســتان فــارس و منطقــه ای گــرم ،خشــک و
کــم آب کشــور مــی باشــد .خشکســالی هــای
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ده ســال اخیــر بیــان ســفره هــای زیــر
زمینــی ایــن منطقــه را از حالــت منفــی خــارج
نکــرده اســت و در صــورت تــداوم کاهــش
نــزوالت آســمانی مــردم بــا مشــکل کــم
آبــی مواجــه مــی شــوند .شــرکت ســیمان
المــرد کــه یکــی از بزرگتریــن تولیــد
کننــدگان ســیمان جنــوب کشــور اســت
بنــا بــه تصمیــم مدیریــت ایــن مجموعــه
و بــه منظــور بهبــود وضعیــت ســفره هــای
زیــر زمینــی و بــاال رفتــن کیفیــت آب،
دســتور تهیــه و تدویــن طــرح آبخیــزداری
در ارتفاعــات مشــرف بــه کارخانــه گرفتنــد.
بــا پرداخــت هزینه ایی بالغ بــر  30میلیون
تومــان طــرح مــورد نظــر تهیــه و بــه
تصویــب رســید و در بهمــن ماه ســال 1395
بــا حضــور مهنــدس بوســتانی مدیــر کل
منابــع طبیعــی و آبخیــز داری اســتان فــارس،

عبــداهلل حســینی فرمانــدار شهرســتان المــرد،
ابراهیــم غــام زاده مدیــر عامــل شــرکت
ســیمان المــرد و مســئولین کلنــگ اجرایــی
ایــن پــروژه بــه زمیــن زده شــد.
بــه منظــور بهبــود کیفیــت و کمیــت آب
ســفره هــای زیــر زمینــی و خدمــات متقابــل
صنعــت و محیــط زیســت بــا صــرف بیــش
از  250میلیــون تومــان هزینــه و بــا نظــارت
اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان
و شهرســتان المــرد در کمتریــن زمــان
ممکــن( 60روزه) پــروژه بــا کیفیــت بســیار
باالیــی بــه اتمــام رســید .ظرفیــت آبگیــری
پــروژه  51هــزار متــر مکعــب پیــش بینــی
شــده کــه بــا خاکبــرداری کــه درون طــرح
صــورت گرفتــه اســت ،ظرفیــت آب گیــری
آن بــه بیــش از  56هــزار متــر مکعــب
افزایــش یافتــه اســت.

گفتگو با عامل فروش سیمان

کیفیت سیمان المرد برگ برنده
عاملین فروش در حوزه های رقابتی
و بازارهای موجود است
برای آشنایی خوانندگان لطفا خودتان را معرفی بفرمایید؟
قاســم کهنــوی هســتم متولــد  1343شهرســتان المــرد روســتای کشــکو .مدیــر عامــل شــرکت
ســیمان کوشــا گســتر المــرد و رئیــس هیئــت مدیــره موسســه حمــل و نقــل شــرکت تخــت بــار المــرد.
از ابتــدای ســال  1384هــم زمــان بــا کلنــگ زنــی کارخانــه ســیمان المــرد اقــدام بــه ثبــت و راه انــدازی شــرکت مذکــور جهــت فعالیــت
نمودم.
چرا عاملیت سیمان المرد را انتخاب کرده اید ؟
بــا توجــه بــه فرصــت ایجــاد شــده پــس از راه انــدازی کارخانــه بــا هــدف ایجــاد اشــتغال و فعالیــت اقتصــادی ،نســبت بــه اخــذ عاملیــت
فــروش ســیمان و حمــل و نقــل محصــوالت ایــن کارخانــه بــزرگ تولیــدی صنعتــی اقــدام کــردم.
کیفیت سیمان المرد را چگونه ارزیابی می کنیدو استقبال مشتریان از آن چگونه است ؟
کیفیــت فــوق العــاده ســیمان المــرد بــرگ برنــده عاملیــن فــروش در حــوزه هــای رقابتــی و بازارهــای موجــود مــی باشــد .بــه طــوری کــه
در اکثــر بازارهــا مــا بــا اســتقبال مشــتری روبــرو هســتیم و مــی توانیــم بــا قیمــت مناســب تــر محصــوالت ســیمان المــرد را بــه فــروش
برســانیم.
کدام سیمان فله و پاکت بیشترین فروش را دارد و آینده بازار سیمان را چگونه ارزیابی می کنید؟
مجموعــه تحــت مدیریــت اینجانــب شــامل  30نفــر پرســنل و راننــده هســتند کــه عمــده فعالیــت آنهــا در زمینــه فــروش و توزیــع
بــار فلــه مــی باشــد ،میــزان فعالیــت در حــوزه هــای فــروش محصــوالت حــدود  ./.70فلــه و  ./.30ســیمان پاکتــی فــروش و توزیــع
مــی گــردد .بــا توجــه بــه رونــد ســه ســاله اخیــر و افزایــش صــادرات کارخانــه و فــروش داخلــی نیــاز بــه توســعه و افزایــش
ظرفیــت تولیــد بــا ایجــاد خــط دوم مــی باشــد.
چگونه با واحد فروش کارخانه ارتباط برقرار می کنید؟
بــا وجــود دفاتــر شــیراز ،المــرد و دفتــر کارخانــه ارتبــاط حضــوری ،تلفنــی و فضــای مجــازی جهــت ایــن
مجموعــه بــا ســهولت امــکان پذیر اســت.
یک جمله در مورد سیمان المرد بفرمایید.
شــرکت ســیمان المــرد عامــل توســعه ،پیشــرفت و اشــتغال و رونــق
اقتصــادی منطقــه شــده اســت.

فصلنامه داخلی شرکت سیمان المرد
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سیمان المرد در سال 95

کسب لوح و تندیس واحد نمونه
ملی درجشنواره تولید ملی

کسب نشان ویژه بنیاد جهانی
انرژی

واحد نمونه استان فارس
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تاالر افتخارات

کسب جایزه ملی مدیریت
انرژی برای دومین سال متوالی

واحد نمونه صنعتی
استان فارس

صادرکننده نمونه
استان فارس

کسب تندیس طالیی ششمین
جشنواره حقوق مصرف کنندگان

جایزه شهرت برند اتریش

همایش ها
آیین بزرگداشت روز ملی حمل ونقل در المرد

بازدید کارگروه اقتصادی استانداری فارس از کارخانه سیمان المرد

پنجمین جشن بزرگ تولید سیمان

نمایشگاه صادرکنندگان برتر فارس ،اتاق بازرگانی شیراز

همایش گرامیداشت روز کارگر

فصلنامه داخلی شرکت سیمان المرد
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کارگران نمونه
سیمان المرد
سال 1395

الناز آزاده نمین
فروش

احمد عباسی
فنی مهندسی

جوادحسینی
مکانیک

ابوذر رحمانی
تولید

رضا ذاکری فرد
مکانیک

حامد باقری
تولید

صادق مظفری
تولید

سید امیر هاشمی
ICT

سجادتوسلی
بازرگانی

عابدین قاسمی
آزمایشگاه

صدیقه کچویی
آزمایشگاه

علیرضا ظریف
تولید

عبداله غالمی نیا
تولید

عباس قائدی
اداری و منابع انسانی

غالمرضا موالئی
مکانیک

غالم شعبانی
انبار

آیدا صمیمی
صادرات
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عمرانی
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جواد فرهمند
حفاظت

رقیه همایون
امورمالی

محمدرضا غالمی
تولید

محمد جواد مختاری
آزمایشگاه

مجتبی شبانی نژاد
ایمنی آتش نشانی

محمود زاهدی
حفاظت

محمود پورعلی
مکانیک

مسعود عباسی
برق و کنترل

مریم جمالی
معاونت اجرایی

مرتضی هاشمی
برق و کنترل

مهدی خسروی
تولید

جابر عباسی
برق و کنترل

یوسف عباس زاده
مکانیک

هادی عابدی
مکانیک

نادیه نجفیان پور
طرح وبرنامه

شرکت حمل و نقل پارس ترابر

محمدحق پرست

محمد واعظ زاده

جعفر حق دوست

احمد پروانه

حسن شجاعی

حبیب اهلل زائری

یداله جعفری

عبداله گچویی

احمدغیاثی

ابراهیم کوهشکن

شرکت تعاونی توسعه کارکنان

فصلنامه داخلی شرکت سیمان المرد
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الناز آزاه نمین :

شرکت سیمان المرد مجموعه ایی
است که در آن همدلی و مسئولیت
پذیری حرف اول را می زند

کارگران نمونه

خودتــان را بــهطــور کامــل معرفــی کنیــد و بگوییــد در کــدام
واحــد شــرکت مشــغول فعالیــت هســتید؟
اینجانــب النــاز آزاه نمیــن متولــد  1366در اصفهــان هســتم و هم
اکنــون در بخــش فــروش و حمــل و نقــل ســیمان المــرد مشــغول
بــه کار هســتم.
چــه دالیــل و ویژگیهایــی باعــث شــد بهعنــوان کارگــر نمونــه
انتخاب شــوید؟
بخــش فــروش واحــد بســیار پــر اســترس و تالشــگری می باشــد
و ارتبــاط بــا مشــتریان ،اخــاق و مســئولیت پذیــری در ایــن واحــد
از اهــم موضوعــات اســت.
نقــش آمــوزش و کارگروهــی را در افزایــش راندمــان و کیفیــت
کار بــه چــه میــزان مؤثرمــی دانیــد؟
در واحــد فــروش یکــی از ارکان مهــم و حیاتــی کار گروهــی
بــوده کــه باعــث ایجــاد محیــط مناســب جهــت فعالیــت و افزایــش
راندمــان و کیفیــت کار گردیــده اســت .آمــوزش و بــه روز رســانی
اطالعــات و روش هــای ارتبــاط بــا مشــتری نیــز بــه نوبــه خــود از
اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.
چنــد وقــت اســت در ســیمان المردکارمــی کنیــد و فضــای کار و
تــاش درایــن شــرکت را چگونــه مــی بیینیــد؟
حــدود چهــار ســال اســت افتخــار دارم در ایــن مجموعــه بــزرگ
فعالیــت کنــم و شــاهد کار و تــاش و پیشــرفت روز افــزون ایــن
مجموعــه بخصــوص در بخــش فــروش مــی باشــم.
سخن آخر . . .
بــا یــاری خداونــد و تــاش و پشــتکار همــه همــکاران شــاهد
ســیر صعــودی پیشــرفت کارخانــه ســیمان المــرد خواهیــم بــود و از
مدیریــت محتــرم فــروش بــرای تمامــی تــاش هایشــان در جهــت
پیشــرفت ایــن واحــد کمــال تشــکر را دارم.
یک جمله در مورد سیمان المرد . . .
شــرکت ســیمان المــرد مجموعــه ایــی اســت کــه در آن همدلــی
و مســئولیت پذیــری حــرف اول را مــی زنــد و ایــن امــر موجــب بــه
وجــود آمــدن فضایــی صمیمــی گردیــده کــه انشــاهلل در آن شــاهد
پیشــرفت تــک تــک اعضــای آن خواهیــم بــود.
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مریم جمالی :

آموزش زمینه ساز ایجاد فضایی
مناسب جهت رشد و افزایش
کیفیت کار است

خودتــان را بــهطــور کامــل معرفــی کنیــد و بگوییــد در کــدام
واحــد شــرکت مشــغول فعالیــت هســتید؟
مریــم جمالــی هســتم و درحــال حاضــر در قســمت مدیریــت
کارخانــه بــا ســمت مســئول دفتــر معاونــت اجرایــی مشــغول بــه
کار مــی باشــم.
چــه دالیــل و ویژگیهایــی باعــث شــد بهعنــوان کارگــر
نمونــه انتخــاب شــوید؟
از آنجایــی کــه بخــش مدیریــت کارخانــه ،از جملــه بخــش
هایــی مــی باشــد کــه در آن ارتبــاط بــا دیگــران و مســئولیت
پذیــری و همچنیــن انجــام وظایــف بــر اســاس شــرح وظایــف
تعریــف شــده از جملــه مســائل مهــم و کلیــدی مــی باشــد.
نقــش آمــوزش و کارگروهــی را در افزایــش راندمــان و کیفیــت
کار بــه چــه میــزان مؤثرمــی دانیــد؟
نقــش آمــوزش در راســتای ایجــاد فضایــی مناســب جهت رشــد
و افزایــش کیفیــت کار تاثیرگــذاری فراوانی دارد.
چنــد وقــت اســت در ســیمان المردکارمــی کنیــد و فضــای کار
و تــاش درایــن شــرکت را چگونــه مــی بیینیــد؟
مــدت  5ســال اســت کــه افتخــار دارم در ایــن مجموعــه بــزرگ
صنعتــی مشــغول بکار هســتم.
سخن آخر . . .
بــه یــاری حــق و تــاش مضاعــف و مســتمر همــه همــکاران
شــاهد ســیر صعــودی و پیشــرفت روز افــزون شــرکت ســیمان
المــرد خواهیــم بــود و در ایــن راســتا بــرای مدیریــت محتــرم
عامــل ،مدیــران و کلیــه همــکاران آرزوی موفقیــت و ســر بلنــدی
دارم.
یک جمله در مورد سیمان المرد . . .
شــرکت کارخانجــات ســیمان المــرد ،متشــکل از مجموعــه
بــزرگ خانــواده ســیمان مــی باشــد کــه تــاش مضاعــف و حــس
همدلــی تــک تــک اعضــای آن بــه وضــوح دیــده مــی شــود
و ایــن امــر عظیــم موجــب پیشــرفت روز افــزون ایــن شــرکت
گردیــده اســت.

سید امیر هاشمی:

سیمان المرد ،برای مصرف
کنندگانی که کیفیت دغدغه
آنهاست انتخابی ویژه است

آموزش مستمر کارکنان در یک سازمان
باعث پیشرفت و بهبود کارایی آنان و
در نتیجه افزایش بهره وری می گردد

خودتــان را کامــل معرفــی کنیــد و بگوییــد در کــدام واحــد شــرکت
مشــغول فعالیت هســتید؟
عبــاس قائــدی هســتم .دارای مــدرک کارشناســی مدیریــت و در
واحــد اداری بــه عنــوان کارشــناس اداری و منابــع انســانی مشــغول
بــه فعالیــت هســتم.
چــه دالیــل و ویژگــی هایــی باعــث شــد بــه عنــوان کارگــر نمونــه
انتخاب شــوید؟
حضــور منظــم در محــل کار ،تســلط بــه وظایــف محولــه و انجــام
آن بــه نحــو احســن ،ارتبــاط قــوی بــا کلیــه همــکاران و پاســخگویی
بــه ســواالت آنــان
نقــش آمــوزش و کار گروهــی را در افزایــش راندمــان و کیفیــت کار
بــه چــه میــزان موثــر مــی دانیــد؟
یکــی از ارکان مهــم در یــک ســازمان کــه باعــث بــه روز رســانی
اطالعــات و دانــش کارکنــان مــی باشــد واحــد آمــوزش اســت .آموزش
مســتمر کارکنــان در یــک ســازمان باعــث پیشــرفت و بهبــود کارایــی
آنــان و در نتیجــه افزایــش بهــره وری مــی گــردد .تاکیــد مدیــر عامــل
محتــرم نســبت بــه امــر آمــوزش در شــرکت ســیمان المــرد خــود
گویــای ایــن امــر مــی باشــد.
چنــد وقــت اســت در ســیمان المــرد کار مــی کنیــد و فضــای کار و
تــاش در ایــن شــرکت را چگونــه مــی بینیــد؟
اینجانــب قریــب بــه  6ســال اســت کــه در شــرکت ســیمان المــرد
مشــغول فعالیــت هســتم .بــا توجه بــه حضــور اینجانــب در واحــد های
مختلــف و تعامــل نزدیــک بــا همــکاران شــاهد تــاش چشــمگیر و
(صفی و ســتادی)
همــکاری پرســنل واحــد هــای پشــتیبانی و اجرایــی َ
جهــت افزایــش بهــره وری و اقتــدار مجموعــه ســیمان المرد بــوده ام.
سخن آخر...
بــا تشــکر از زحمــات مدیــر عامــل محتــرم و بــا تکیــه بــر دانــش،
برنامــه ریــزی و تــاش کلیــه همــکاران در آینــده شــاهد پیشــرفت
ایــن مجموعــه بــزرگ صنعتــی در تمــام عرصــه هــای داخلــی و
خارجــی باشــیم.
یک جمله در مورد سیمان...
سیمان المرد ،اقتدار صنعت و نماد کیفیت در جنوب کشور.

فصلنامه داخلی شرکت سیمان المرد

کارگران نمونه

خودتــان را بــهطــور کامــل معرفــی کنیــد و بگوییــد در کــدام
واحــد شــرکت مشــغول فعالیــت هســتید؟
ســید امیــر هاشــمی هســتم و افتخــار خدمــت بــا ســمت
تکنســین در واحــد  ITCکارخانجــات ســیمان المــرد را دارم.
چــه دالیــل و ویژگیهایــی باعــث شــد بهعنــوان کارگــر
نمونــه انتخــاب شــوید؟
از نظــر بنــده تمــام همــکاران عزیــزم کارگــر نمونــه انــد و
نظــر لطــف مســئولین و مدیــران محتــرم اســت کــه اینجانــب را
بــه عنــوان کارگــر نمونــه انتخــاب کــرده انــد.
نقــش آمــوزش و کارگروهــی را در افزایــش راندمــان و
کیفیــت کار بــه چــه میــزان مؤثرمــی دانیــد؟
مســلم ًا کار گروهــی باالخــص در زمینــه  ITCفــوق العــاده و
در جهــت افزایــش کیفیــت کار و راندمــان موثــر اســت ،در اینجا،
جــا دارد از همــکاران عزیــزم در ایــن واحد،آقایــان مهنــدس
رحیــم زاده بــه عنــوان هدایــت کننــده و هماهنــگ کننــده واحــد
و مهنــدس کاظمــی و عالیشــوندی نیــز قدردانــی کنــم.
چنــد وقــت اســت در ســیمان المردکارمــی کنیــد و فضــای
کار و تــاش درایــن شــرکت را چگونــه مــی بیینیــد؟
اینجانــب از تاریــخ 1394/11/ 15افتخــار حضــور در شــرکت
ســیمان المــرد را دارم و محیــط دوســتانه و صمیمــی حاکــم
بیــن مســئولین و کارمنــدان شــرکت را عامــل اصلــی دلگرمــی
کارگــران مــی دانــم.
سخن آخر . . .
تشــکر ویــژه از تمامــی همــکاران زحمــت کــش در شــرکت
کارخانجــات ســیمان المــرد بــه خصــوص واحــد محتــرم
 ITCو آرزوی توفیــق روز افــزون بــرای آنــان رادارم.
یک جمله در مورد سیمان المرد . . .
ســیمان المــرد در یــک جملــه خالصــه نمــی شــود.
امیدیســت بــرای تعــداد زیــادی کارمنــد و کارگــر زحمــت کــش
و همچنیــن بــرای مصــرف کنندگانــی کــه کیفیــت دغدغــه
آنهاست.

عباس قائدی
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فعالیت های فرهنگی ورزشی باشگاه سیمان المرد
ورزش رکــن اساســی هــر مجموعــه صنعتــی بــرای حفــظ روحیــه و ســامتی پرســنل
و همچنیــن افزایــش راندمــان کاری آن مجموعــه مــی باشــد .کارخانــه ســیمان المــرد
هــم در زمینــه امــور ورزشــی در بیــن مجموعــه هــای کارگــری پیشــرو مــی باشــد .امــور
ورزشــی شــرکت ســیمان المــرد در دو بخــش کارگــری و باشــگاه فرهنگــی ورزشــی
تعریــف مــی شــود.

الف) بخش کارگری:

باشگاه فرهنگی ورزشی سیمان
16

ورزش کارگــری کارخانــه ســیمان المــرد بــه
گــواه رئیــس انجمــن ورزش هــای کارگــری
اســتان و همچنیــن اداره تعــاون ،کار ،رفــاه
وامــور اجتماعــی شهرســتان المــرد یکــی از
فعــال تریــن و پویــا تریــن نهــاد هــای کارگــری
مــی باشــد.
امــور ورزشــی ســیمان المــرد بــرای پرســنل
پرتــاش خــود دو ســالن ورزشــی جهــت انجــام
ورزش هــای توپــی در المــرد و اشــکنان اجــاره
نمــوده اســت .همچنیــن جهــت رفــاه حــال
همــکاران قراردادهایــی بــا اســتخرهای موجــود
در المــرد و اشــکنان منعقــد نمــوده کــه پرســنل
مــی تواننــد از آنهــا اســتفاده کننــد.
بــا توجــه بــه عالقــه بســیاری از پرســنل بــه
رشــته بدنســازی دو ســالن بدنســازی در ســطح
شــهر المــرد طــرف قــرارداد کارخانــه ســیمان
المــرد مــی باشــد کــه همــکاران مــی تواننــد از
آن ســالن هــا جهــت انجــام ورزش هــای مــورد
عالقــه خــود اســتفاده کننــد.
شــرکت ســیمان المــرد از خانــواده هــای
پرســنل خــود نیــز غافــل نبــوده و در جهــت
تکریــم خانــواد هــای آنــان نیــز فعالیــت هــا
و برنامــه ریــزی هایــی انجــام داده اســت.
از جملــه خانــواده محتــرم پرســنل شــرکت
ســیمان المرد(همســر ،فرزنــد ،دختــر ،خواهــر)
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مــی تواننــد بــه صــورت رایــگان از آمــوزش
رشــته بدمینتــون کــه امــور ورزشــی کارخانــه
بــا تمــام امکانــات و مربــی در اختیــار آنهــا
قــرار داده اســت بهــره منــد شــوند .همچنیــن
یــک تیــم از خانــواده هــای پرســنل تحــت نــام
«ســیمان المــرد» در مســابقات مختلــف
بدمینتــون بانــوان کــه در ســطح شهرســتان
برگــزار مــی گــردد شــرکت مــی کننــد.
آکادمــی فوتبــال ســیمان المــرد بــا مجــوز
رســمی از فدراســیون فوتبــال بــا بهتریــن
امکانــات و اســتفاده از مربیــان مجــرب بــه
مــدت چهــار ســال اســت کــه تاســیس شــده
کــه فرزنــدان و بــرادران پرســنل مــی تواننــد
بــه صــورت رایــگان تحــت آمــوزش علــم روز
فوتبــال قــرار گیرنــد.
هــر ســاله بــه مناســبت هــای مختلــف نظیــر
روز کارگــر ،ســالگرد تولیــد ســیمان المــرد،
ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی ،جشــنواره
ورزشــی پرســنل در رشــته فوتســال ،والیبــال،
شــطرنج تنیــس روی میــز و ...در بیــن پرســنل
جهــت افزایــش روحیــه کاری آنهــا برگــزار
مــی گــردد کــه جشــنواره  95بــا مراســم بــا
شــکوهی در ســالن انقــاب بــا حضــور آقــای
جوانــدل رئیــس انجمــن ورزش هــای کارگــری
اســتان ،آقــای ســلطانی رئیــس انجمن فوتســال
کارگــران اســتان و مســئولین شهرســتان المــرد
برگــزار گردیــد .در پایــان جشــنواره بــه نفــرات

و تیــم هــای برتــر مســابقات در هــر رشــته
جوایــز نفیســی اهــدا گردیــد .ورزش کارگــری
ســیمان المــرد عــاوه بــر فعالیــت هــای درون
کارخانــه ای در ورزش کارگــری اســتان نیــز
فعالیــت هــای چشــم گیــری داشــته اســت.
تیــم فوتســال کارگــری ســیمان المــرد کــه
امــروزه یکــی از مدعیــان فوتســال کارگــری
اســتان فــارس مــی باشــد پــس از درخشــش در
مســابقات فوتســال کارگــری اســتان و حضــور
در جمــع چهــار تیــم پایانــی اســتان فــارس بــه
مســابقات لیــگ برتــر فوتســال کارگــران کشــور
کــه در بنــدر انزلــی برگــزار شــد اعــزام گردیــد.
ایــن تیــم بــا شــرکت در تورنمنــت هایــی کــه
در ســطح شهرســتان المــرد و شهرســتان هــای
همجــوار برگــزار شــده اســت موفــق بــه کســب
عناویــن و مقــام هــای مختلفــی گردیده اســت.
برنامــه دیگر باشــگاه ســیمان اعزام ورزشــکاران
ایــن مجموعــه بــه مســابقات ورزشــی کشــوری
اســت کــه از جملــه آقــای علــی محمــد پــور
از پرســنل شــرکت ســیمان المــرد در تیــم
منتخــب تکوانــدو کارگــری اســتان فــارس بــه
مســابقات قهرمانــی کشــور کــه در اصفهــان
برگزارگردیــد اعــزام شــدند و آقــای مصیــب
اکبــری نیــز در دو دوره مســابقات شــطرنج
انتخابــی تیــم فــارس جهــت شــرکت در
مســابقات قهرمانــی کشــور در شــیراز حضــور
یافتند.

ب) فعالیت های باشگاه:

فصلنامه داخلی شرکت سیمان المرد

باشگاه فرهنگی ورزشی سیمان

حــوزه ورزش ســیمان المــرد ،عــاوه بــر
فعالیــت در بخــش کارگــی به ورزش باشــگاهی
در ســطح شهرســتان نیــز توجــه خاصــی دارد و
در رشــته هــای مختلــف ورزشــی آقایــان و
بانــوان فعالیــت مــی نمایــد.
یکــی از مــوارد مــورد توجــه باشــگاه ســیمان
اهمیــت بــه ورزش پایــه اســت کــه بــه همیــن
منظــور اقــدام بــه تاســیس و راه انــدازی
آکادمــی فوتبــال آقایــان و مدرســه فوتســال
بانــوان نمــوده اســت .همچنیــن راه انــدازی
مدرســه شــطرنج آقایــان و بانــوان و مدرســه
تنیــس روی میــز آقایــان در حــال پیگیــری و
تجهیــز ســالن اســت.
باشــگاه فرهنگــی ورزشــی ســیمان المــرد با
حمایــت از ورزشــکاران در رشــته هــای مختلف
باعــث امیــدواری و پیشــرفت چشــمگیر ورزش
شهرســتان شــده اســت .آقــای ســید مجتبــی
احمــدی زاده عضــو تیــم تنیــس روی میــز
ســیمان المــرد بــا حمایــت باشــگاه ســیمان
المــرد بــه مســابقات تنیــس روی میــز پیونــد
اعضــای قهرمانــی کشــور اعــزام گردیــد کــه بــا
قهرمانــی در ایــن مســابقات بــه عضویــت تیــم
تنیــس روی میــز پیونــد اعضــای جمهــوری
اســامی ایــران در آمــد و در شــهریور مــاه
ســال جــاری تحــت نــام ســیمان المــرد در
مســابقات جهانــی مــاال گای اســپانیا شــرکت
کــرد.
تیــم مینــی والیبــال دختــران ســیمان المــرد
کــه همگــی پــرورش یافتــه آکادمــی والیبــال
ســیمان المــرد مــی باشــند پــس از درخشــش
در مســابقات قهرمانــی اســتان موفــق بــه

کســب مقــام ســوم اســتان فــارس گردیــد
کــه بــه عنــوان نماینــده اســتان فــارس در
مســابقات کشــوری جهــت اســتعداد یابــی بــه
رامســر اعــزام گردیــد .همچنیــن تیــم والیبــال
بزرگســاالن بانــوان والیبــال ســیمان المــرد بــا
شــرکت در لیــگ دســته دوم اســتان کــه دور
مقدماتــی آن بــا حضــور  14تیــم بــا میزبانــی
باشــگاه ســیمان در المــرد برگــزار گردیــد
موفــق بــه صعــود بــه دور نهایــی شــد کــه در
دوره پایانــی کــه بــه میزبانــی شــهرکازرون
برگزارشــد ،موفــق بــه صعــود بــه لیــگ دســته
اول بانــوان اســتان فــارس گردیــد.
تیــم فوتبــال ســاحلی بانــوان ســیمان المــرد
نیــز بــا یــک برنامــه ریــزی منظــم و انجــام
تمرینــات زیــر نظــر مربیــان مجرب اســتان خود
را آمــاده حضــور در لیــگ برتــر فوتبــال ســاحلی
کشــور مــی کنــد کــه در شــهریور مــاه برگــزار
مــی گــردد .همچنیــن از برنامــه هــای مــد نظــر
ایــن تیــم راه انــدازی اولیــن مدرســه فوتبــال
ســاحلی بانــوان در ســطح کشــور مــی باشــد
کــه فعــ ً
ا در حــال تجهیــز و مقدمــات راه
انــدازی آن مــی باشــد.
تیــم فوتســال نونهــاالن دختــر ســیمان
المــرد کــه همگــی محصــول مدرســه فوتبــال
ســیمان المــرد مــی باشــند در مســابقات لیــگ
اســتان شــرکت نمودندکــه پــس از اســتعدادیابی
از ایــن مســابقات ســه نفــر از تیــم ســیمان
المــرد بــه اردوی انتخابــی تیــم ملــی دعــوت
شــدند .در کنــار تمــام فعالیــت هــای ورزشــی،
باشــگاه فرهنگــی ورزشــی ســیمان المــرد در
برنامــه هــای خــود برگــزاری دوره هــای دانــش
افزایــی بــا حضــور مدرســان برتــر کشــوری و
همچنیــن اعــزام کارشــناس ورزشــی خــود بــه

دوره هــای بــاز آمــوزی را نیــز تــدارک دیــده
اســت.
باشــگاه ســیمان المــرد بــا دعــوت از آقــای
اســامی ســرمربی تیــم ملــی دانــش آمــوزی
جمهــوری اســامی ایــران کارگاه تئــوری و
عملــی دانــش افزائــی فوتبــال پایــه جهــت
مربیــان و معلمیــن ورزش شهرســتان المــرد
و اســتان هــای همجــوار برگــزار نمــود کــه
در پایــان دوره بــه شــرکت کننــدگان گواهــی
حضــور در دوره اعطــاء گردیــد.
در ادامــه رونــد آمــوزش بــا حضــور آقــای
هومــن افاضلــی مــدرس رســمی  AFCو
 FIFAو مربــی ســابق تیــم های ملــی ،کارگاه
دانــش افزائــی آنالیــز فوتبــال جهــت مربیــان
شهرســتان و اســتان هــای همجــوار برگــزار
نمــود کــه مــورد توجــه شــرکت کننــدگان
قــرار گرفــت .همچنیــن بــا توجــه بــه تاکیــد
مدیــر عامــل محتــرم شــرکت کارخانجــات
ســیمان المــرد مبنــی بــر انجــام کار علمــی و
افزایــش دانــش مربوطــه و تشــویق و حمایــت
بــه شــرکت در دوره هــای دانــش افزایــی و بــاز
آمــوزی ،کارشــناس ورزشــی شــرکت ســیمان
المــرد نیــز در دوره هــای متفــاوت شــرکت
نمــوده اســت کــه مــی تــوان بــه دوره هــای:
 دوره مربیگــری ســطح یــک فوتســالایــران بــا مدرســی ســید محمــد ناظــم الشــریعه
ســر مربــی تیــم ملــی فوتســال
کارگاه دانــش افزایــی فوتبــال پایــه
 GRASSROOTSکــرج
 دوره آموزشــی فوتبــال نویــن بــا مدرســیسباســتین ســر مربــی زیــر  17ســاله هــای
هامبــورگ آلمــان تهــران آکادمــی کیــا ،اشــاره
کــرد.
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نائب قهرمانی تیم فوتسال سیمان المرد در جام
اتحاد و همدلی عالمرودشت

مسابقات فوتسال پرسنل کارخانه سیمان المرد

ورزش

قهرمانی تیم والیبال بانوان سیمان المرد در مسابقات شهرستان المرد
مسابقات شطرنج پرسنل

اعزام تیم نونهاالن فوتسال دختر سیمان المرد به
مسابقات استان -داراب

قهرمانی تیم فوتسال سیمان المرد در مسابقات
چهار جانبه بندر پارسیان
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قهرمانی تیم فوتسال کارخانه سیمان المرد
در مسابقات چهارجانبه بندر پارسیان

شرکت در کالس مربیگری سطح یک مربیگری فوتسال با مدرسی
سرمربی تیم ملی ایران سید محمد ناظم الشریعه -شیراز

ورزش

افتتاحیه سومین جشنواره ورزشی پرسنل
کارخانه سیمان المرد بزرگداشت دهه فجر و
پنجمین سالگرد تولید سیمان المرد

شرکت در کالس توجیهی اصول فوتبال
با مدرسی مجید جاللی

اعزام تیم والیبال نونهاالن دختر سیمان المرد به
مسابقات قهرمانی کشور -رامسر
اعزام تیم فوتبال ساحلی بانوان سیمان المرد به مسابقات
قهرمانی کشور -ساری
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استاندارد

مقاله

در دنیــای پــر رقابــت امــروزی کــه عرضــه
بیشــتر از تقاضــا اســت ،رضایتمنــدی ،وفــاداری
و نگهــداری مشــتری ان ازاهمیــت خاصــی
برخــوردار بــوده و بــه یکــی از اســتراتژیهای
مهــم برای موفقیــت ســازمانها تبدیــل شــده
اســت .امــروزه مشــتریان خواســتار چیــزی
بیــش از ارزش هــای مــورد نظــر خــود هســتند
اگــر چــه بــه ارزانــی بهــا مــی دهنــد بــاز هــم
از آن ارزانتــر مــی خواهنــد ،چنانچــه بــه راحتــی
و ســرعت بــه هنــگام خریــد اهمیــت مــی
دهنــد انتظــار دارنــد کار از ایــن هــم آســان
تــر و ســریعتر شــود،اگر بــه جنبــه ی هنــری
کاال توجــه دارنــد مــی خواهنــد هنــر را در
آن جلــوه گــر ببینند،اگــر خواهــان راهنمایــی
هــای کارشناســی هســتند میــل دارنــد چنــان
بــا صمیمیت،دقــت و شــکیبایی،با ان هــا رفتــار
شــود کــه احســاس کننــد خــود تنهــا مشــتری
بنــگاه مــی باشــند .امروزهبنگاههــای پیشــتاز
بــا درک ایــن مطلــب و افــزون بــر ارزش
هــای مــورد نظــر مشــتری از راه کاســتن از
قیمت،بهســازی فــرآورده هــا و بــا خدمــات
دلخــواه بــازار را در چنــگ گرفتــه و رقبــا را
در پاییــن تپــه جــا گذاشــته انــد.از ایــن میــان
آنهایــی کــه نتواننــد همچنــان بــه راه خــود
ادامــه دهنــد از قلــه بــه زیــر خواهنــد لغزیــد.
انــدازه گیــری ،پایــش و افزایــش رضایــت
مشــتری یکــی از حیاتــی تریــن فعالیــت هــر
ســازمانی به شــمار مــی آیــد و در کنــار آن
حفــظ و نگهــداری مشــتریان قدیمــی و جدیــد،
راهــکار اساســی بــرای کســب درآمــد بیشــتر و
ســودآوری مــی باشــد.
بــه یــاد داشــته باشــید مشــتریان
وفــادار ،فروشــندگان واقعــی و غیــر
مســتقیم مــا در شــبکه فــروش مــی
باشــند کــه توصیــه هــای آنهــا بــه
ســایر مشــتریان بالقــوه بســیار نافــذ
و اثــر بخــش مــی باشــد .توجــه بــه
رضایــت منــدی مشــتری مــی توانــد
بــه رونــق کســب وکار وارائــه یــک
چهــره جدیــد از ســازمان در ذهــن
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مشــتری بــه عنــوان یــک ســازمان مشــتری
مــدار کمــک شــایانی نمایــد.
اطالعــات بدســت آمــده از پایــش و انــدازه
گیــری رضایــت مشــتریان مــی تواند بــه
شناســایی فرصتهــای بهبود ســازمان در
راهبردهــا ،محصــوالت ،فرایندهــا و ویژگــی
هایــی کــه توســط مشــتریان بــا ارزش تلقــی
مــی شــود کمک نمایــد.
ســنجش و پایــش رضایــت مشــتریان بــا
اســتفاده از اســتاندارد هــای 10002 ISO
10004 ISO ,بــه ســازمان کمــک مــی
کند تــا از نیــاز هــای دلشــادکننده مشــتری
کــه معمــو ًال توســط مشــتری بیــان نمــی شــود
و بــرای ســازمان ناشــناخته اســت آگاه شــوند.
اســتاندارد ایزو  10004یــک راهنمــای
عمومــی و از خانواده ایــزو  9000مــی باشــد
کــه بــرای طراحــي ،برنامهريــزي واجــراي
فرآيندپایــش وانــدازه گیــری رضایــت مشــتريان
تدویــن شــده اســت.
ایــن اســتاندارد راهنمایــی مطلــوب بــرای
تدویــن روش هــای حرفــه ای بــرای انــدازه
گیــری میــزان رضایــت مشــتریان مــی باشــد.
درایــن اســتاندارد یــاد خواهیدگرفــت کــه
صرفارائــه فــرم نظرســنجی بــه مشــتریان و
آنالیــز آنهــا نمــی تــوان عــدد واقعــی رضایــت
مشــتریان را بدســت آورد.
در ایــن اســتاندارد صحبــت از شــاخص
رضایــت مشــتریان CSI (customer
 )satisfaction indexمــی شــود کــه

شــاخصی مطلــوب و آمیختــه از پارامترهــای
مختلــف بــرای انــدازه گیــری رضایــت
مشــتریان مــی باشــد.
اســتاندارد ایــزو  10004و یرایــش ســال
 2012همچنیــن بــه ســازمان کمــک مــی
نمایــد تــا:
انــواع مشــتری و خصوصیــات آنهــا را
تعییــن نمایــد.
برنامــه جمــع آوری داده هــا از مشــتری
را تهیــه نمایــد.
انــواع خواســته هــا و نيازهــای مشــتریان
را جمــع آوری نمایــد.
مهــم تریــن نیازهــا ی مشــتری را تعییــن
و اولویــت بنــدی نماید.
مشــخصه هــای کیفــی نیازهــا را تعییــن
نمایــد.
فرایند پاسخگویی را طراحی نماید.
ســنجش متناســب بــا نیــاز مشــتری را
تعییــن نمایــد.
ابزارهــای الزم بــرای رضایــت منــدی
مشــتریان مهیا شــود.
اطالعــات مفیــد و جامعــی از
تجربیــات ،نفطــه نظــرات و خواســته هــای
آورد.
مشتریان  بدســت
شــاخص هــای بهتــر از ارزیابــی عملکرد
تعیین گــردد.
توان رقابتی خودرا افزایش دهد.
کارکنــان خــود را درخصــوص ارتبــاط
موثــر بــا مشــتریان توانمنــد ســازد.
محیــط کاری مناســب جهت اســتقبال
ازمشــتریان فراهــم آورد.
در مشــتری ایجــاد حــس
اهمیــت ،اطمینــان ،همدلــی و رضایت
نمایــد.
گزارشــی منطقــی از نقــاط
ضعــف و قــوت ســازمان بــا اســتفاده
از دیــدگاه گــروه هــای مختلــف
مشــتریان بدســت آورد.
وجهــه و اعتبــار ســازمان را
افزایــش دهــد.

در مشــتری ایجــاد هیجــان هــای مثبــت
ذهنــی نمایــد.
.....
در همین راستا اســتاندارد ISO10002:2014
راهنمایــی هایــی بــرای فرآینــد رســیدگی
بــه شــکایات مربــوط بــه محصــوالت یــک
ســازمان از جملــه برنامــه ریــزی ،طراحــی،
اجــرا ،نگهــداری و بهبــود را فراهــم مــی کنــد.
رونــد رســیدگی بــه شــکایات بــه عنــوان یکــی
از فرآیندهــای سیســتم کلــی مدیریــت کیفیــت
بســیار مناســب اســت .و بــرای اســتفاده در
ســازمانهای مختلــف و در همــه بخــش هــا در
نظــر گرفتــه شــده اســت.
ایــن اســتاندارد رونــد رســیدگی بــه شــکایات
مشــتریان را بــا توجــه بــه سیســتم مدیریــت
کیفیــت و بهبــود مســتمر مشــخص مــی کنــد.

فصلنامه داخلی شرکت سیمان المرد

مقاله

از مزایــای اســتفاده از اســتاندارد ایــزو
 ISO10002:2014مــی تــوان بــه مــوارد زیــر
اشــاره کــرد.
فراهــم کــردن شــرایط امــن جهــت
اعــام نارضایتــی مشــتری ،حــل و فصــل
هــر گونــه شــکایت دریافــت شــده و افزایــش
توانایــی ســازمان در جهــت بهبــود محصــول و
خدمــات بــه مشــتریان.
مشــارکت مدیریــت ارشــد و تعهــد

مدیریــت از طریــق بــه کارگیــری منابــع بــرای
رســیدگی بــه شــکایات از جملــه آمــوزش
پرســنل.
شناســایی و رســیدگی بــه نیازهــا و
انتظــارات از شــکایت کننــدگان
فرآینــد مناســب ،موثــر ،آســان و متقابلــی
رســیدگی به شــکایت مشــتری
تجزیــه و تحلیــل و ارزیابــی شــکایات بــه
منظــور بهبــود کیفیــت محصــول و خدماتبــه
مشــتریان.
بررســی و ممیــزی فرآینــد رســیدگی بــه
شــکایت مشــتریان
بررســی اثــر بخشــی و بهــره وری فرآیند
رســیدگی به مشــتری
تهیــه مســتندات مــورد نیــاز جهــت
ایجــاد یــک سیســتم رســیدگی بــه شــکایات
مشــتری مطابــق بــا الزامــات اســتاندارد ایــزو
ISO10002:2014
تهیه خط مشی و اهداف
مشخص شدن اختیارات و مسئولیت ها
روش نوشــتن اقدامــات اصالحــی و
پیشــگیرانه و تحلیــل داده هــا
....
بــا توجــه بــه ایــن کــه در عصــر حاضــر
مشــتری مــداری و رســیدن بــه رضایــت
مشــتری یکــی از اســتراتژی هــای اصلــی

هــر ســازمانی اســت ،رســیدگی بــه شــکایت
مشــتریان و بدســت آوردن مشــتریان وفــادار
یــک برتــری رقابتــی بــرای هــر ســازمانی
بوجــود مــی آورد .در همیــن راســتا شــرکت
ســیمان المــرد نیــز ارتبــاط خــود را با مشــتریان
هــر روز بیشــتر و بیشــتر مــی کنــد و در حــال
حاضــر نیــز از طریــق ایجــاد ارتبــاط تلفنــی بــا
آنهــا ،تکمیــل فــرم نظرســنجی مطابــق بــا
نظــر ایشــان و نهایتــ ًا پیگیــری و رفــع هــر
گونــه نارضایتــی ایجــاد شــده بــرای مشــتریان
ســعی در افزایــش رضایتمنــدی آنهــا دارد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه بــا توجــه بــه
نیازســنجی هــای انجــام شــده در آینــده ای
نــه چنــدان دور بــا اســتقرار و نصــب نــرم
افــزار  CRMامــکان ارتبــاط سیســتمی
بــا مشــتریان ،اخــذ و پیگیــری نارضایتــی و
شــکایات در کمتریــن زمــان ممکــن ،تحلیــل
و بررســی نظــرات و پیشــنهادها و نهایتــ ًا
دســتیابی بــه باالتریــن ســطح رضایتمنــدی
مشــتریان میســر خواهــد شــد
کمــا اینکــه توجــه بــه نیازهــای مشــتریان،
باعــث وفــاداری آنهــا شــده و تاثیــری بســیار
شــگرف بــر حیــات حــال و آینــده ســازمان
خواهــد داشــت.
پرستو حبیب زاده
واحد طرح و برنامه
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فرآیند تولید سیمان
به طور کلی بخش های مختلف در فرآیند تولید سیمان به چهار بخش به شرح
زیر تقسیم بندی می شوند:

1

بخش سنگ شکن

مقاله

در ایــن بخــش مــواد اولیــه (خــام) از قطعــات بــزرگ بــه قطعــات
کوچــک شکســته مــی شــوند .ایــن کار توســط ســنگ شــکن هایــی
انجــام مــی شــود کــه در انــواع مختلــف و بــا کاربردهــا و مصــارف
انــرژی متفاوتــی عمــل مــی کننــد .بــه طــور کلــی ،عمــل خــرد کــردن
بــه فرآینــدی گفتــه مــی شــود کــه در آن مــواد خــام بــه ابعــادی کــه
بــه عنــوان خــوراک مناســب بــرای مرحلــه بعــدی اســت ،یعنــی حــدود
 20تــا  80میلــی متــر شکســته مــی شــوند .ســنگ شــکن هــا بــه
انــواع اصلــی ضربــه ای ( )Impactو فشــاری ()Compression
تقســیم بنــدی مــی شــوند .ســنگ شــکن هــای فکــی ( )Jawو
مخروطــی (ژیراتــوری) از انــواع ســنگ شــکن هــای فشــاری بــوده و
ســنگ شــکن هــای چکشــی نیــز از انــواع ضربــه ای محســوب مــی
شــوند .انــرژی مصرفــی در ســنگ شــکن تــک محــوره بیــن 1تــا  2کیلــو
وات ســاعت بــرای هــر تــن ســنگ و بــرای دو محــوره بیــن 1/3تــا 1/8
کیلــو وات ســاعت بــر تــن مــی باشــد ،در حالیکــه در ســنگ شــکن هــای
ضربــه ای انــرژی ویــژه مصرفــی  0/45تــا  1کیلــو وات ســاعت بــر تــن
اســت .خــرد کــردن ســنگهای فــوق العــاده ســخت بــا ســنگ شــکن های
ضربــه ای مقــرون بــه صرفــه نیســت و میــزان ســایش بســیار بــاال
خواهــد بــود .بــرای خــرد کــردن چنیــن ســنگ هایــی ،خردکــن هــای
فکــی ،مخروطــی دوار و چکشــی علــی رغــم انــرژی ویــژه مصرفــی
باالتــر مناســب تــر هســتند .بــه طــور کلــی بخــش ســنگ شــکن و پیــش
همگــن ســازی (اختــاط) مــواد  2الــی  5درصــد از انــرژی الکتریکــی
مصرفــی در کارخانــه هــای ســیمان را بــه خــود اختصــاص مــی دهنــد.
 2بخش آسیاب مواد
نــرم شــدن مــواد خــام ورودی جهــت ورود بــه قســمت پخــت در
بخــش آســیاب مــواد انجــام مــی شــود ،در واقــع در ایــن بخــش مــواد
خــام کــه خروجــی از بخــش ســنگ شــکن با ابعــاد  20تــا  80میلــی متر
مــی باشــند ،بــه ابعــاد کوچکتــر از  0/2میلــی متــر تبدیــل مــی شــوند.
در آســیاب هــای مــواد خشــک کــردن مــواد اولیــه نیــز صــورت
مــی گیــرد .آســیاب هــای مــواد خــام بــه دو نــوع کلــی آســیاب هــای
گلولــه ای و آســیاب هــای غلطکــی طبقــه بنــدی مــی شــوند.
در کارخانجــات ســیمان کشــور از هــر دو نــوع ایــن آســیاب هــا
اســتفاده مــی شــود .حدود  33درصــد از مصــرف انــرژی الکتریکــی
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در کارخانجــات ســیمان در بخــش آســیاب مــواد صــورت مــی گیــرد
کــه ایــن مقــدار حــدود  8درصــد از کل مصــرف انــرژی اولیــه اســت.
مطابــق بــا نــرم هــای جهانــی ،مصــرف انــرژی ویــژه الکتریکــی در
فرآینــد تولیــدی خشــک در بخــش آســیاب مــواد بــرای آســیاب هــای
گلولــه ای بیــن  22تــا  28کیلــو وات ســاعت بــر تــن مــواد خــام و
بــرای آســیاب هــای مــواد غلطکــی بیــن  15تــا  18کیلــو وات ســاعت
بــر تــن مــواد خــام اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در فرآینــد تولیــدی
تــر بــا آســیاب گلولــه ای مصــرف انــرژی ویــژه الکتریکــی از  16تــا
 22کیلــووات ســاعت بــر تــن دوغــاب تولیــد شــده اعــام شــده اســت.
 3بخش پخت کلینکر
بخــش پخــت کلینکــر شامل ســه بخــش پیــش گرمکــن ،کــوره
و خنــک کــن (کولــر) کلینکــر اســت .در کارخانجــات جدیــد پیــش
کلســیناتور نیــز بــه پیــش گــرم کــن اضافــه شــده اســت .کــوره هــای
ســیمان در دو نــوع کــوره هــای عمــودی و کــوره هــای دوار موجودنــد.
در حــال حاضــر در کارخانــه هــای ســیمان کشــور چــه در فراینــد تــر
و چــه در فرآینــد خشــک تولیــد ســیمان ،تنهــا از کــوره هــای دوار
اســتفاده مــی شــود.
کــوره هــای پیش گــرم کنــدار متشــکل از دو بخش کوره اســتوانه ای
دوار و پیــش گــرم کــن بــوده و در مقایســه بــا کــوره هــای بــا ظرفیــت
مشــابه دارای طــول کمتــری هســتند .پیــش گــرم کــن وظیفــه گــرم
کــردن و تــا حــدی تکلیــس (کلســینه کــردن) خــوراک کــوره داشــته و
در آن از گازهــای داغ خروجــی از کــوره اســتفاده مــی شــود.
پیــش گــرم کــن هــای ســیکلونی معمــو ًال شــامل مقــداری ســیکلون
هســتند کــه بــر روی یکدیگــر قــرار گرفتــه و بــه منظــور جــدا نمــودن
مــواد از گاز ،ســیکلون آخــر بــه صــورت دوقلــو ســاخته شــده اســت.
ســیکلون هــا توســط کانــال هــای بــا مقطــع مربعــی شــکل بــه یکدیگر
وصــل مــی شــوند و آخریــن کانــال کــه بــه کــوره وصــل مــی شــود،
دارای مقطــع دایــره ای اســت .انتهــای قیــف ســیکلون هــا متصــل بــه
لولــه انتقــال مــواد بــوده و از هــر ســیکلون بــه کانــال گاز ســیکلون
زیریــن متصــل اســت .لولــه مــواد مربــوط بــه ســیکلون انتهایــی بــه
ورودی کــوره وارد مــی شــود.
علــت اصلــی وجــود ســیکلون هــا ایجــاد محیــط گردبــادی جهــت
انتقــال ســریع حــرارت بیــن گاز و مــواد جامــد اســت کــه نهایتـ ًا پــس
از تبــادل حــرارت بــه دلیــل فــرم قیفــی شــکل انتهــای ســیکلون مــواد
جامــد از گاز جــدا شــده و از انتهــای آن خــارج مــی شــود .گاز خــارج

 4بخش آسیاب سیمان
آســیاب هــای ســیمان مــورد اســتفاده در کارخانــه هــای ســیمان
کشــور  به غیــر از چنــد مــورد ،از نــوع گلولــه ای هســتند و بــه صــورت
مــدار بــاز و مــدار بســته عمــل مــی کننــد .در ایــن نــوع آســیاب هــا
(گلولــه ای) ســایش زبــر و نــرم در اتاقچــه هــای مربوطــه انجــام
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شــده از مــواد ،از بــاالی ســیکلون خــارج مــی شــود و در پیــش گــرم
کــن عمــل انتقــال حــرارت در کانالهــای انتقــال گاز صــورت مــی گیــرد.
پــس از پخــت مــواد در کــوره و تشــکیل کلینکــر ،کلینکــر تولیــدی
مــی بایســت خنــک شــود .خنــک کــردن کلینکــر بــر ســاختمان
کریســتالی ،ترکیــب مینرالوژیکــی ،قابلیــت خــرد شــدن و نهایتــ ًا
کیفیــت ســیمان تأثیــر گــذار اســت.
بــه دالیلــي چــون مشــکل بــودن انتقــال و جابجایــی کلینکــر داغ
و اثــرات منفــی و مخــرب آن بــر روی آســیاب هــای ســیمان ،لــزوم
دســتیابی بــه کیفیــت مطلــوب ســیمان و نیــز حــرارت قابــل بازیابــی از
کلینکــر کــه در حــدود 250-200  kcal/kg clinkerاســت ،خنــک
نمــودن کلینکــر ضــرورت مــی یابــد.
خنــک کننــده هــای (کولرهــای) کلینکــر انــواع مختلفــی از قبیــل
دوار ،ســیارهای ،مشــبک ،عمــودی کوئینچینــگ درایــر و… را شــامل
مــی شــوند کــه هــر یــک خصوصیــات مخصــوص بــه خــود را دارنــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه در کارخانــه ای بــا فرآینــد تولیــدی خشــک
و بــا پیــش گــرم کــن  4مرحلــه ای ســیکلونی کــه خشــک کــردن مــواد
خــام بــا اســتفاده از گازهــای خروجــی از کــوره صــورت مــی گیــرد،
 99درصــد از مصــرف ســوخت بــه بخــش پخــت اختصــاص یافتــه و 1
درصــد دیگــر صــرف خشــک شــدن مــواد خــام مــی شــود .همچنیــن
مصــرف بــرق بخــش پخــت در حــدود  20الــی  25درصــد از کل
مصــرف بــرق کارخانــه را شــامل شــده و در کل در حــدود  80درصــد از
کل انــرژی اولیــه در ایــن بخــش مصــرف مــی شــود.

مــی شــود و بــرای دســتیابی بــه محصول بــا نرمــی الزم تعــداد اتاقچه ها
بــه  3و یــا  4رســانده مــی شــود .در حــال حاضــر آســیاب هــای چنــد
اتاقچــه ای مــدار بــاز بــرای تولیــد ســیمان پرتلنــد معمولــی بــا درجــه
(بلیــن ) 28000-3300 gr2cm/بــه طــور موفقیــت آمیــزی اســتفاده
مــی شــود .اســتفاده از ســپراتور و قــراردادن آن در مســیر آســیاب
ســیمان نرمــی محصــول را بیشــتر مــی کنــد ،بــه نحــوی کــه بخــش
اعظــم ســیمان خروجــی از آســیاب بــه ســپراتور هدایــت و ذرات زبــر آن
جــدا و جهــت ســایش دوبــاره بــه آســیاب برگشــت مــی نمایــد .بدیــن
ترتیــب مــی تــوان بــا بــه کارگیــری سیســتم بســته نرمــی ســیمان را تــا
حــدود  50000 gr2cm/افزایــش داد .تصمیــم بــه تبدیــل سیســتم مدار
بــاز بــه مــدار بســته بســتگی بــه عواملــی چــون خــواص کلینکــر موجــود،
نرمــی ســیمان مــورد نیــاز ،راهبــری آســیاب و مالحضــات اقتصــادی
دارد .سیســتم هــای بســته نســبت بــه تغییــرات قابلیــت ســایش مــواد
اولیــه و ســخت و نــرم شــدن کلینکــر یــا ســرباره حساســیت کمتــری
دارنــد .در مــورد سیســتم هــای مــدار بــاز بــرای از بیــن بــردن تغییــرات
در دانــه بنــدی ســیمان بایــد کلینکــر قبــل از ورود بــه آســیاب مخلــوط
شــود و یــا ســیمان تولیــدی را در ســیلوهای مخلــوط کننــده کامــ ً
ا
مخلــوط کــرد.
آســیاب هــای مــدار بســته بــرای تولیــد ســیمان هــای بــا درجــه
(بلیــن ) 3300-3400 gr2cm/و آســیاب هــای مــدار بــاز بــرای تهیــه
ســیمان معمولــی بــا بلیــن  2800-3300 gr2cm/انتخــاب می شــوند.
البتــه تــا نرمــی 3200-3300  gr2cm/آســیاب هــای مــدار بســته
مزیــت مهمــی نســبت بــه آســیاب هــای مــدار بــاز ندارنــد و انــرژی
مصرفــی ویــژه الکتریکــی در آســیاب هــای مــدار بــاز و بســته تقریب ـ ًا
یکســان اســت ،امــا وقتــی نرمــی ســیمان بیشــتر مــی شــود ،انــرژی
الکتریکــی مصرفــی در آســیاب هــای مــدار بــاز افزایــش مــی یابــد ،بــه
نحــوی کــه بــرای تولیــد ســیمان بــا نرمــی 3900-4000 gr2cm/
مصــرف انــرژی ویــژه الکتریکــی بــرای آســیاب مــدار بــاز  30تــا 40
درصــد بیشــتر از آســیاب مــدار بســته مــی شــود.
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اصول ایمنی در محیط کار
ایمنــی بــه عنــوان حفاظــت انســان و کارآیــی او از صدمــات و پیشــگیری از صدمــه دیــدن انســان
تعریــف مــی شــود .اولیــن تــاش انســان در جهــت بهبــود ایمنــی  2000ســال پیــش در کتــاب تاریــخ
طبیعــی  Plinyو  Elderآمــده اســت .بعنــوان مثــال در ایــن کتــاب گفتــه شــده کــه بــرای جلوگیــری از
استنشــاق مــواد ســمی کارگــران بایــد از ماســک هــای حفاظتــی اســتفاده نماینــد و از اولیــن وســایل ایمنــی
المــپ هــای ایمنــی معــادن را مــی تــوان نــام بــرد.
هــدف از اجــرای مقــررات ایمنــی و دســتورالعمل هــای مربوطــه ،امــکان بــه وجــود آمــدن محیــط ســالم
اســت بــه نحــوی کــه کارگــران بــدون دغدغــه خاطــر و بــدون تــرس از خطــرات صنعــت بــه کار خــود
ادامــه دهند.
بدیــن ترتیــب تــرس از آینــده نامعلــوم کــه زائیــده و معلــول حــوادث و ســوانح در محیــط کار مــی باشــد
در جامعــه صنعتــی مــا رخــت بــر خواهــد بســت .بــدون وجــود مســئول ایمنــی نــه تنهــا قدمــی در راه
پیشــرفت صنعتــی برداشــته نمــی شــود بلکــه صنعــت دچــار هــرج و مــرج و از هــم پاشــیدگی شــده و دیــر
یــا زود بــه ســوی زوال تدریجــی ســوق پیــدا مــی نمایــد.

دالیل ایجاد حوادث

مقاله

حــوادث معمــوال نتیجــه شــرایط و یــا عملیــات نامطمئــن و نــا ایمــن
اســت شــرایط نــا ایمــن شــامل اســتفاده از تجهیــزات بــد طراحــی شــده
و غیــر مجهــز ،محیــط پــر خطــر بــه عنــوان نمونــه ،لیــز بــودن زمیــن
بدلیــل ریختــن آب ،یــا ابــزار و تجهیــزات قدیمــی و مســتهلک اســت.
عملیــات نامطمئــن و نــا ایمــن اســت از ســوی کارکنــان و بدلیــل
اســتفاده نامناســب از ابــزار و تجهیــزات اســت .بایــد توجــه داشــت کــه
تمــام عملیــات غیــر ایمــن منتهــی بــه حادثــه در محیــط کار نمــی شــود
و تمــام حــوادث بــه آســیب و صدمــه ختــم نخواهــد شــد بســیاری از
مســئولین رســیدگی و بررســی حــوادث معتقدنــد کــه اکثــر حــوادث در
نتیجــه خطــای انســانها بوجــود مــی آینــد .البتــه حوادثــی نیــز بدلیــل
نقــص ابــزار و تجهیــزات یــا محیــط کاری نــا ایمــن رخ داده اســت.
امــا در بیشــتر مــوارد بــه مزایــای ایمنــی ابــزار و تجهیــزات و محیــط
مطمئــن از ســوی کارکنــان توجهــی نشــده ،یــا توصیــه هــای ایمنــی و
احتیــاط هــای الزم نادیــده گرفتــه شــده انــد.
ب -انواع روش طبقه بندی حوادث :
حــوادث ناشــی از کار را مــی تــوان بــه روش هــای گوناگونــی طبقــه
بنــدی نمــود:
 -1حــوادث بــر حســب افــراد بوجــود آورنــده طبقــه بندی مــی گردند،
مانند :مدیر ،استاد کار و کارگر
 -۲حــوادث را بــر حســب علــل آنهــا طبقــه بنــدی مــی نماینــد.
ماننــد :ماشــین آالت ،انفجــار و آتــش ســوزی و مــواد ســمی
 -۳حــوادث را بــر حســب کیفیــت عملــی کــه باعــث حادثــه
گردیــده ،طبقــه بنــدی مــی کننــد ،ماننــد :برداشــتن حفــاظ از روی
دســتگاه ،عــدم احتیــاط الزم هنــگام کار و راه انــدازی دســتگاه
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بدون اجازه.
 -۴حــوادث را بــر اســاس شــرائط محیــط بوجــود آورنــده طبقــه
بنــدی مــی کننــد ،ماننــد :عــدم روشــنایی کافــی ،تهویــه نامناســب،
ســر و صــدا در محیــط کار
ج -روش های پیشگیری از حوادث :
 -۱وضع مقررات قانونی
 -۲تعیین اصول و میزانها
 -۳بازرسی
 -۴تحقیقات فنی
 -۵تحقیقات پزشکی
 -۶تحقیقات روانشناسی
 -۷تحقیقات کاری
 -۸آموزش
 -۹راهنمایی و تشویق
 -۱۰مزایای مالی
 -۱۱تشکیل کمیته حفاظت و بهداشت کار در کارگاه
نظم و نظافت کارگاهی (:)House Keeping
روزگاری فــروش زیــاد و یــا تعــداد کارکنــان و بزرگــی کارخانــه
موجبــات افتخــار یــک شــرکت را فراهــم مــی آورد زیــرا ظاهــرا فــروش
بــاال و تولیــد انبــوه ،کاهــش هزینــه تولیــد و ســود باالتــر را تضمیــن
مــی کــرد.
در دیــدگاه جدیــد مدیریتــی مهــارت کارگــر خــط تولیــد و نیز شــرایط
تولیــد و محیــط کارخانــه و کیفیــت محصــول اســت کــه تعییــن کننــده
فــروش و ســود شــرکت اســت .پاکیزگــی در سیســتم پنــج ســین

مدیریتــی ژاپــن یعنــی پاکیزگــی ،انســان ،ماشــین آالت ،مــواد و محیــط
مــی باشــد .جهــت دســتیابی بــه صنعتــی منضبــط و کارگاهــی تمیــز بــا
کارگــران بهــره ور و کاهــش ریخــت و پــاش راهکارهــای زیــر توصیــه
مــی شــود:
 - 1عالمــت گــذاری و نوشــتن مشــخصات مــواد و یــا قطعاتــی کــه
در داخــل قوطــی هــا و یــا بشــکه هــا هســتند و نــوع آنهــا مشــخص
نیســت.
 - 2لــوازم ضــروری از لــوازم غیــر ضــروری تفکیــک شــده و وســائل
غیــر ضــروری از محیــط کار دور نگــه داشــته شــوند.
 - 3ماشــین آالت و تجهیــزات مــورد اســتفاده و کــف ســالن هــا و
راهروهــا بعــد از هــر شــیفت تمیــز شــوند.
 - 4اقالم پر مصرف در نزدیکی محل مصرف قرار داده شوند.
 - 5بــرای نظافــت و بهداشــت شــخصی کارگــران بایــد یــک برنامــه
مــدون وجــود داشــته باشــد.
آموزش ایمنی:

پوشش ایمنی:
در هنــگام کار بــا دریــل هــا ،اره برقــی ،رنــگ پــاش ماســه پــاش و
ســایر ابــزاری کــه تولیــد بــراده ،تراشــه و ذرات معلــق مــی نماینــد ،حتمـ ًا
از وســایل حفاظتــی صــورت خصوصـ ًا عینــک ایمنــی اســتفاده کنیــد.
در هنــگام کار بــا ابــزاری کــه تولیــد صــدای بیشــتر از حــد مجــاز
مــی نماینــد از گوشــی ایمنــی مناســب اســتفاده کنیــد.
برای حفاظت از پای خود ،کفش ایمنی بپوشید.
انگشــتری ،حلقــه و ســایر وســایل زینتــی را از دســت خــود خــارج

آئین نامه حفاظتی در مورد حمل و نقل مواد شیمیایی:
تمــام لولــه هــا و سیســتم هــای انتقالــی بایــد طــوری تعبیــه شــوند کــه
حداقــل میــزان نشــت را تضمیــن کنند.
تمــام فیلترهــا و قســمت هــای اتصــال بایــد طــوری ســاخته شــوند کــه
در موقــع عبــور قطعــات و ذرات ناخواســته ،یــا بــروز آلودگــی بــه هــر گونــه
کــه باشــد سیســتم را قفــل و از مســیر ناخواســته مــواد جلوگیــری کنند.
تمــام نقــاط جوشــکاری شــده شــهرها و دیگــر اتصــاالت بایــد در مقابــل
نشــت مقاوم باشــند.
تمــام لولــه هــا و یــا مخــازن مــواد بایــد بــر حســب قوانیــن و مقــررات
کشــوری و آئیــن نامــه مربوطــه در ایــن مــورد رنــگ آمیــزی و عالمــت
گذاری شــوند.
دســتگاه هــای تنظیــم فشــار و یــا کاهــش فشــار (شــیرهای کاهــش
فشــار) الزمــه سیســتم هــای هســتند کــه بــا فشــار کار مــی کننــد.
در جایــی کــه گردهــای بســیار نــرم بوســیله دســتگاه هــای هوایــی کــه
قســمتهای فلــزی دارنــد انتقــال داده مــی شــوند بایــد قســمت هــای فلزی
در تمــام مســیر انتقــال گــرد ،از نظــر هدایــت الکتریکــی بــه یکدیگــر و
بــه زمیــن وصــل شــوند.
در جایــی کــه مایعــات از مخــزن هــای ذخیــره بــه تانکرهــا و بارکــش
هــا انتقــال داده مــی شــوند بایــد بدنــه فلــزی مخــزن ذخیــره و نیــز بدنــه
بارکــش را بــه زمیــن متصــل کــرد.
نباید مواد بسیار مخاطره آمیز از مناطق پرجمعیت عبور داده شوند.
عالمــت صریــح و واضــح بــه جــدار بیرونــی کامیون چســبانده می شــود
تا مشخص کننده مخاطره آمیز بودن مواد باشد.
اگــر مــوا دشــیمیایی مخاطــره آمیــز از بیــن دو شــهر عبــور مــی کننــد،
آئیــن نامــه ایمنــی وســائل حمــل و نقــل بــه همــان شــدت داخــل شــهرها
در بزرگــراه هــا نیــزا جــرا شــوند.
منبعtechnosanat.com :

فصلنامه داخلی شرکت سیمان المرد

مقاله

آمــوزش در راســتای اهــداف بهداشــت حرفــه ای از اهمیــت بســیار
باالیــی برخــوردار اســت چــرا کــه آمــوزش صحیــح ســطح آگاهــی
افــراد را باالتــر بــرده و فرهنــگ ایمنــی و بهداشــت را در بیــن کارگــران
بــاز مــی کنــد .طبیعــی اســت کــه کارگــر هــر چــه قــدر نســبت بــه
ایمنــی و مســائل مربــوط بــه آن آگاه تــر باشــد کمتــر ارتــکاب بــه
اعمــال غیــر ایمــن مــی کنــد و همچنیــن افــراد دیگــر را نیــز از
انجــام آن منصــرف مــی کنــد.

کنیــد ،زیــرا ایــن وســایل بــه قســمت هــای گردنــده ابــزار گیــر کــرده
و باعــث صدمــه بــه دســت شــما مــی شــوند.
در هنــگام کار بــا ابــزاری کــه دارای قطعــات گردنــده مــی باشــند از
پوشــیدن دســتمال گــردن ،شــال ،لبــاس هــای آســتین گشــاد و لبــاس
کارهائــی کــه قســمت هایــی از آن پــاره شــده خــودداری کنیــد.
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گیاه را فراموش نکنید:
گاهــی حتــی نــگاه کوتاهی بــه طبیعت،
فشــار زندگــی روزمــره را در وجــود شــما از
بیــن مــی بــرد .داشــتن گلــدان در خانــه یا در
محــل کار ،باغــی خیالــی را در ذهــن شــما
تداعــی مــی کنــد.

دانستنیها

نادانی خود را بپذیرید:
هــر قــدر بــاور کنیــد کــه جــواب
مســئله ایــی را نمــی دانیــد ،بــه همــان
قــدر بایــد زمــان بیشــتری را بــرای
پیــدا کــردن جــواب صــرف
کنیــد.

نگرانی به موقع:
نگرانــی همیشــه بــرای آینــده اســت.
پــس اگــر بــه مســائل کنونــی کام ـ ً
ا توجــه
داشــته باشــید ،نــه تنهــا احســاس آرامــش
بیشــتری مــی کنیــد ،بلکــه در آینــده بــا
تســلط بیشــتری بــا مســائل مواجــه
خواهیــد شــد.
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مهمتریــن قــدم بــرای رســیدن بــه
آرامــش در زمــان انجــام کار ،آن هــم در
کوتــاه تریــن زمــان و کمتریــن مــدت ایــن
اســت کــه شــما تصمیــم بگیریــد آرامــش
داشــته باشــید.

ر

در آرامش کار کنید:
وقتــی وانمــود مــی کنیــد کــه
شــخص آرامــی هســتید و خصوصیــات
یــک فــرد آرام را مــی پذیریــد ،خــود را
متقاعــد مــی کنیــد کــه همیشــه
آرام باشــید.

دفترچه یادداشتی همراه
داشته باید:
زمانــی کــه بــا انبــوه کار روبــرو هســتید ،بــا دو وســیله
بســیار مهــم ،مــی توانیــد فشــار روانــی ناشــی از کار را کاهش
دهیــد .ایــن دو وســیله ،مــداد و دفترچــه یادداشــت هســتند.
مــواردی کــه باعــث نگرانــی شــما شــده انــد یادداشــت کنیــد و
بــا دیــده حقــارت بــه آنهــا بنگریــد .چیــزی را بنویســید کــه
مــی خواهیــد در آن روز بــه دســت آوریــد و مواظــب
باشــید کارهایتــان را بــا نظــم انجــام دهیــد.

کل را از جزء جدا کنید:
کارهــای بــزرگ و کوچــک را در روز
هماهنــگ کنیــد ،هــر چــه کارهایتــان
کمتــر بــا هــم تالقــی پیــدا کننــد،
آرامــش بیشــتری خواهیــد داشــت.

از هوش خود استفاده کنید:

ساده بگیرید:

اگــر بــه همــان مقــدار کــه بــه انجــام
شــدن کار فکــر مــی کنیــد بــه ارتبــاط خــوب
و تاثیــرات آن بــر دیگــران بیندیشــید ،از
بســیار از ســوء تفاهــم هــا در امــان
مــی مانیــد.

هــر چــه زندگــی و کارتــان پیچیــده
تــر باشــد ،فشــار روانــی بیشــتری خواهیــد
داشــت .بــه دنبــال راه ســاده تر بــرای کار
و زندگــی باشــید ،متوجــه مــی شــوید
کــه مســائل ســاده خواهنــد
گذشــت.

رای آرامش
د
ر
م
تی ب
ح
ی
نکا
ط کا
به پارک بروید:

مالقات های اداری
خود را با فاصله تنظیم کنید :
بیــن دو مالقــات خــود حداقــل پانــزده
دقیقــه فاصلــه بیندازیــد .ایــن کار نــه تنهــا
مانــع فشــار عصبــی بــر شــما مــی شــود،
بلکــه کیفیــت مالقــات هــا را نیــز
بــاال مــی بــرد.

فشــردن یــک تــوپ کوچــک ،تنش
هــای عصبــی ای را کــه در انگشــتان و
دســت هــای شــما متمرکــز شــده انــد
خالــی مــی کنــد.

هیچ کاری را دوباره
انجام ندهید:
اگــر روی کار تمرکــز کنیــد ،مطمئــن
باشــید کــه مــی توانیــد بــدون دوبــاره کاری و
بــدون زحمــت اضافــی ،انجامــش دهیــد.
حتــی اگــر ایــن کار خیلــی طــول
بکشــد.

به کاغذ باطله ها رحم نکنید:
هــر چــه زودتــر خــود را از شــر اطالعــات
بــی مصرفــی کــه مــدت هاســت بــه آنهــا
احتیاجــی نداریــد رهــا کنیــد و کاغذهــای
باطلــه را در ســطل بریزیــد.

از برخورد با این گونه
افراد خودداری کنید:
اگــر ایــن ویژگــی هــا را داریــد ،در ردیف افــراد تیپ
الــف قــرار مــی گیریــد .بــه شــما ســفارش مــی کنیــم
کــه از برخــورد بــا ایــن افــراد خــودداری کنیــد .ویژگــی
افــراد ایــن اســت کــه یــک دنــده ،هیجانــی و اهــل
رقابــت هســتند .بــر عکــس بــا افــراد تیــپ ب
کــه آرام ترنــد معاشــرت کنیــد.

همیشه راه سادتر را
پیش بگیرید:

دانستنیها

توپی را فشار دهید:

تنهــا بــا چنــد دقیقــه قــدم زدن در
یــک پــارک و یــا باغــی پــر درخــت حتــی
در مرکــز شــهر ،فشــار روانــی شــما تخلیــه
شــده و آرامــش بــه شــما بــاز مــی گــردد.

ر

آرام بــودن بــه خــودی خــود یکــی
از لــذت هــای بــزرگ زندگــی اســت.
بنابرایــن دســتیابی بــه آرامــش هــم
بایــد لذتبخــش باشــد.

خود را آزار ندهید:
ماســاژ یکــی از موثرتریــن راه هــای رســیدن
بــه آرامــش اســت .ایــن کار لــذت زیــادی هــم
دارد .اگــر بــه طــور مرتــب بدنتــان را ماســاژ
دهیــد هــم روحیــه خوبــی پیــدا مــی کنــد و
هــم بــه حفــظ ســامتی خــود کمــک
کــرده ایــد.

کارتان را دست کم نگرید:
اگــر اشــتیاق رســیدن بــه جــاه و مقــام بــا هــدف
هــای نــا مشــخصی همــراه شــود ،شــخص را در
وضعیتــی پــر از فشــارهای عصبــی قــرار مــی دهــد .آرام
باشــید و اهــداف خــود را بــه صــورت روشــن و واضــح
مشــخص کنیــد.
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بریکر چیست ؟
نوعــی کلیــد کــه توانایــی قطــع جریــان بــرق تحــت شــرایط اتصالــی
را دارد .ایــن کلیــد در ردیــف ولتــاژی فشــار متوســط و فشــار قــوی،
دژنگتــور هــم نامیــده میشــود.
مقایسه بریکرها و سکسیونرهای قابل قطع زیر بار:

دانستنیها

 .1در بریکرهــا کنتاکهــا در یــک محفظــه موســوم بــه محفظــه احتراق
قــرار دارنــد و غیــر قابــل رؤیــت هســتند
 .2قطــع و وصــل کنتاکهــای سکســیونر در هــوای آزاد انجــام می گیرد
و در حالــت بــاز از هــوای آزاد بیــن کنتاکهــا بــه عنــوان عایــق اســتفاده
مــی شــود در صورتــی کــه در بریکرهــا قطــع و وصــل کنتتاکهــا در
محفظــه احتــراق صــورت گرفتــه و از عایــق هــای دیگــری جهــت عایــق
بیــن کنتاکهــا اســتفاده مــی شــود.
 .3جهــت خامــوش کــردن جرقــه از مــواد خامــوش کننــده اســتفاده
مــی شــود .ایــن مــواد ممکــن اســت در بعضــی از کلیدهــا بــا عایــق
کلیــد یکســان باشــد و بــا بــه حرکــت در آمــدن آن جرقــه خامــوش و از
محفظــه احتــراق خــارج شــود.
 .4قــدرت قطــع بریکرهــا بســیار باالتــر از سکســونرهای قابــل قطــع
زیــر بارنــد.
 .5بریکروسیله ای مطمئن و ایمنی تر است.
بریکرهای هوا فشرده:
ایــن بریکرهــا در ولتاژهــای 11و20و 33کیلــو ولــت کاربــرد دارنــد و از
ظرفیــت قطــع باالیــی برخوردارنــد بطوریکــه در یــک یــادو ســیکل اول
عمــل کــرده و جریــان را قطــع مــی کننــد .طریقه کارشــان بدیــن صورت
اســت کــه هنــگام بــاز شــدن کنتاکتهــا هــوای فشــرده تــا  800 Psiبیــن
کنتاکتهــا دمیــده مــی شــود .دمیــدن هــوای فشــرده طــول جرقــه را زیــاد
کــرده و آنــرا خنــک مــی کنــد .در ایــن مکانیــزم بــاز شــدن کنتاکتهــا
از طریــق نیــروی فنرهــای قــوی موجــود در بریکــر انجــام مــی شــود.
در ایســتگاه هــای بــزرگ اتاقکــی جهــت تامیــن هــوای فشــرده در نظــر
گرفتــه شــده کــه در آن کپســولهای هــوای فشــرده آمــاده و یــک دیــزل
ژنراتــور جهــت تولیــد هــوای فشــرده در نظــر گرفتــه شــده اســت.
بریکرهای خالء:
مــی دانیــم کــه جرقــه در کلیدهــا بــه علــت یونیــزه شــدن عایــق بیــن
کنتاکهــا ایجــاد مــی شــود .حــال اگــر کنتاکهــا را در داخــل یــک محفظــه
خــاء قــرار دهیــم بــه علــت نبــودن محیــط هــادی یونیزایســون اتفــاق
نیفتــاده و جرقــه ایجــاد نخواهــد شــد .اســاس کار ایــن کلیدهــا بــر ایــن
فرضیــه اســتوار اســت .در ایــن کلیــد یــک اســتوانه خــا وجــود دارد کــه
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کنتاکهــا در داخــل آن قــرار دارنــد .هرچنــد بــه علــت نبــودن محیــط
هــادی جرقــه صــورت نمــی گیــرد ولــی در لحظــه قطــع در اثــر حــرارت
زیــاد کنتاکتهــاو تبخیــر ســطحی و ذوب کنتاکتهــا بخــار مــس در فضــای
بیــن کنتاکتهــا جمــع شــده و یــک محیــط هــادی را بوجــود مــی آورد که
باعــث بــروز جرقــه مختصــری مــی گــردد لیکــن جرقــه بــا صفــر شــدن
جریــان عبــوری قطــع مــی شــود .بــا قطــع جریــان بخارهــای مــس
مجــدداً بصــورت مــس درآمــده و تعــدادی از آن روی ســطح کنتاکتهــا و
بقیــه در تــه کپســول خــا رســوب مــی کننــد .کلیدهــای خــاء دارای
عمــر زیــادی هســتند و احتیــاج بــه ســرویس زیــادی ندارنــد .کپســول
خــا ایــن کلیدهــا قابــل تعمیــر نیســتند و کنتاکتهــای آنهــا بعــد از مدتــی
خــورده مــی شــوند لــذا پــس از یــک مــدت کارکــرد معیــن بایــد کپســول
بــا کنتاکتهــا تعویــض شــوند .ایــن بریکرهــا در ولتاژهــای  11و  20و 33
کیلــو ولــت مــی تواننــد اســتفاده شــوند .بریکرهــای روغنــی :در ایــن
بریکرهــا از روغــن بــه عنــوان محیــط واســط خامــوش کننــده جرقــه
اســتفاده مــی کننــد .روغــن اســتحکام دی الکتریکــی خیلــی باالتــری
نســبت بــه هــوا دارد وقتــی کنتاکتهــا درون روغــن بــاز مــی شــوند
جرقــه موجــب مــی گــردد کــه گاز تجزیــه شــده و بــا ایــن عمــل انــرژی

جرقــه جــذب شــود یکــی از محصــوالت ایــن تجزیــه هیــدروژن اســت
کــه ظرفیــت گرمایــی بیشــتری نســبت بــه هــوا دارد و بــرای اســتفاده
بــه عنــوان محیــط واســط خنــک کننــده نســبت بــه هــوا برتــری دارد
اگــر اکسســیژن وجــود نداشــته باشــد هیــدروژن منفجــر نمــی شــود.
مکانیســم راه انــدازی کنتاکهــا توســط فنرهــای خیلــی قــوی صــورت
مــی گیــرد .فشــار بــه هــوای متراکمــی کــه ایــن فنرهــا را بــرای عمــل
کــردن فشــرده مــی کنــد حــدود  500 Psiمــی باشــد.
بریکرهای هگزا فلوئورید گوگرد (:)SF6

 -35درجــه ســانتیگراد مــی رســد نبایــد اســتفاده کــرد چــون ایــن گاز
 SF6در ایــن دمــا بــه مایــع تبدیــل شــده و بریکــر قابلیــت خــود را از
دســت مــی دهــد .بدلیــل اینکــه ایــن گاز بصــورت پرفشــار در مخــزن
کلیــد نگــه داری مــی شــود در نتیجــه نشــت گاز  SF6احتمــال زیــادی
دارد و همیشــه بایــد گاز آنهــا مــورد بررســی قــرار گیــرد.
گاز  Sf6دارای خواصی بشرح زیر می باشد:
 .1عنصریست پایدار وبا میل ترکیبی بسیار کم.
.2دارای ضریب عایقی الکتریکی بسیار باال.
.3داری قابلیت جذب حرارت بسیار زیاد.
 .4گازی غیــر ســمی غیراشــتعال بــی رنــگ و بــی بــو و ســنگین تــر
از هــوا اســت.

دانستنیها

در ایــن بریکرهــا گاز SF6یــک محیــط واســط خامــوش کننــده متــداول
بــرای کاربردهــای فشــار قــوی و فــوق فشــار قــوی ( بــاالی  400کیلــو
ولــت ) مــی باشــد .در ایــن کلیدهــا عایــق جــدا کننــده هــادی هــا از
بدنــه چینــی مــی باشــد .اســتقامت الکتریکــی SF6ســه برابــر اســتقامت
الکتریکــی هــوا اســت طراحــی SF6بریکرهــای اغلــب بصــورت مخازنــی
اســت کــه روی مقــره هــا قــرار مــی گیرند.طریقــه خامــوش کــردن جرقــه
بدیــن صــورت اســت کــه هنــگام جــدا شــدن کنتاکهــا و بــا حرکــت
کنتاکــت متحــرک کــه بــه صــورت ســیلندر ســاخته شــده اســت ابتــدا گاز
 SF6در داخــل ســیلندر و در فضایــی کــه توســط یــک پیســتون ثابــت
محبــوس اســت متراکــم شــده و ســپس بــا جــدا شــدن کنتاکــت جرقــه و
بــه مجــرد بــروز جرقــه گاز  SF6بــه طــرف جرقــه دمیــده شــده و آنــرا
خامــوش مــی کنــد .ایــن کلیدهــا بخاطــر گرانــی گاز SF6در خطــوط
فشــار متوســط کمتراســتفاده مــی شــوند .البنــه بایــد توجــه داشــت کــه
بریکرهــای SF6در جاهایــی کــه دمــای هــوای آنهــا در زمســتان بــه

مکانیزم عمل کلیدهای فشار قوی:
منظــور از مکانیزم عمــل ( ) Operating Mechanizmیک کلید
قســمتی اســت کــه فرمــان قطــع و وصــل را بــه کلیــد صــادر مــی کنــد.
مســلم اســت کــه بــرای قطــع و وصــل کنتاکتهــا یــک نیــرو الزم اســت.
ایــن نیــرو امــروزه بــه ســه صــورت زیــر تامیــن مــی شــود:
مکانیــزم عمــل فنــری در ایــن مکانیــزم انــرژی مــورد نیــاز بوســیله
فنــر تامیــن مــی شــود.
مکانیســم عمــل پنوماتیــک( )Penumaticدر مکانیســم عمــل
پنوماتیــک انــرژی مــورد نیــاز قطــع و وصــل کنتاکتهــا توســط هــوای
فشــرده شــده ایجــاد مــی شــود در ایــن مکانیــزم احتیــاج بــه مخــزن
هــوای فشــرده مــی باشــد .معمــوال در کلیدهــای هــوای فشــرده از ایــن
مکانیــزم اســتفاده مــی شــود.
مکانیــزم عمــل هیدرولیــک در ایــن مکانیــزم کــه در آن از انــرژی حرکت
ســیاالت ماننــد روغــن هیدرولیــک تحــت فشــار اســتفاده می شــود.
فصلنامه داخلی شرکت سیمان المرد
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واحد آزمایشگاه و کنترل کیفی سیمان المرد

فعالیت های سال  / 95اهداف سال96
 کنتــرل کیفیــت و ســاماندهی مــواد اصالحکننــده هماننــد ســنگ آهن،خــاک نســوز ،گــچ
و ....بــا نمونــه گیــری هــای بــه موقــع از مــواد
ورودی بــه کارخانــه وآنالیــز و کنتــرل کیفیــت
آنهــا
 تنظیــم و آمــاده ســازی پایــل و نظــارتجهــت شــارژ صحیــح مــواد اصــاح کننــده
ورودی بــه کارخانــه
 کنتــرل دقیــق کیفیــت افزودنــی هــایســیمان و کنتــرل میــزان درصــد ترکیــب شــده
بــا کلینکــر

آزمایشگاه

 بررســی هــای میدانــی بــر روی چنــدپــروژه تحقیقاتــی:
 -1پــروژه مطالعــات معــدن (در راســتای
کاهــش مصــرف افزودنــی هــا)
 -2پروژه GGBS
 کنتــرل و گــزارش کیفیــت ســیمان وکلینکــر تولیــدی بــه صــورت ســاعتی و در
تمامــی ســاعات شــبانه روز جهــت مطلــوب
بــودن کیفیــت تمامــی تیــپ هــای ســیمان
تولیــدی بــه شــکلی کــه ســیمان تولیــدی
درباالتریــن ســطح کیفــی قــرار داشــته اســت
و تاییدیــه توســط بررســی هــای انجــام شــده
از طــرف انجمــن صنفــی ســیمان بــه صــورت
ماهانــه و تاییــد و تمدیــد پروانــه هــای مربــوط
بــه مجــوز اســتفاده از عالمــت اســتاندارد
اجبــاری در زمینــه تولیــد ســیمان هــای تیــپ
 1-425 ،2،3،5و .1-525
 بــا توجــه بــه نیازمنــدی هــای مشــتریان،اســتاندارد  ASTMآمریــکا در زمینــه مقاومت
مــات هــای ســیمان بررســی و تجهیــزات
مرتبــط خریــداری شــد.
 پیگیــری و خریــد تجهیــزات بــا دقــتو صحــت باالتــر جهــت بهبــود در نتایــج بــه
دســت آمــده از آنالیزهــای شــیمیایی.
 در راســتای تعمیــر و نگهــداری ازتجهیــزات ،تجهیــزات فیزیکــی بــه صــورت
دوره هــای  2و  3ماهــه ســرویس و روانــکاری
شــدند.
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 تحــت پایــش قــرار دادن تمامــی شــرایط کــه در صــورت بــروز مشــکل در فراینــد تولیــدســیمان ،جهــت شناســایی مشــکل ایجــاد شــده
محیطــی موثــر در نتایــج آزمونهــا
 اخــذ گواهــی مهــم و کار آمــد ISO/IECو برطــرف کــردن آن بــر روی نمونــه هــای 17025بیــن الملــل از شــرکت تــرکاک ترکیــه مــوردی آنالیــز صــورت مــی گیــرد.
 واحــد آزمایشــگاه و کنتــرل کیفیــت انجــام کنترلهــای میانــی  2 ،1و ســه ماهــهجهــت بررســی عملکــرد تجهیــزات موجــود در ســیمان المــرد در راســتای ارتقــاع ســطح کیفی
خود،موفــق بــه تمدیــد  ISO/IEC17025از
آزمایشگاه
 برنامــه ریــزی و تشــکیل دوره هــای ( NACIمرکــز تاییــد صالحیــت ملــی ایــران)آموزشــی موثــر بــر ســطح علمــی پرســنل شــد .همچنیــن تمدیــد گواهــی نامه آزمایشــگاه
نیازهــایباوگیراانه
تولید از معدن تا
فرآیند
کیفیت
 کنترلاســاس
بــر
مربوطــه
آموزشــی و همــکار از اداره اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی
طبقــات شــغلی بــه کمــک واحــد محتــرم از دیگــر دســتاوردهای ایــن آزمایشــگاه بــوده
 انما آزمون های شیمیایی و فیزیکی با حفظ نتایمی دقیق و صحیح که دوای ،واستا طبق برنامه ویزی مشخص از تمامی بخشهواییآمــوزش
کنترل کیفیت داوندخنمونه برداوی اصولی صووت اسـ
ـت.براساس به ووزتری ،استانداود ها بر ووی نمونه هوا آنوالیز صوووت
گرفته و
که نیاز به
گیرد.نظــارت و کنتــرل بــرروی کلینکرهــای
می -
 تمدیــد گواهــی نامــه هــایخریــداری شــده
،ISO14001:2004
،ISO9001:2008
الز به ذکر است که عالوه بر آنالیز بر ووی نمونه های  routineووزانهخآنالیز بر ووی نمونه های اوسالی از اداوه استانداود به تعداد 22 بازدیــد دپوهــا ،معــادن و محــل شــارژ  BV ،ISO1002:2004 ،ISO50001:2011ونمونه به عنوان آزمایشگاه همکاو صووت گرفت .الز به ذکر است که دو صووت بروز مشکل دو فرایند تولید سیمانخ جهت شناسوایی
افزودنــی هــا و ...بــه صــورت روزانــه چنــد  SGSبــا حداقــل عــدم انطباق شــرکت داشــته
مشکل ایماد شده و برطرف کردن آن بر ووی نمونه های موودی آنالیز صووت می گیرد.
مرتبــه
اســت.
معــدن
تولیــد از
کیفیــت
واحد کنتــرل
 -تمدیدبــردن میــزان
جهــتبهبــاال
کیفی،95
ســال
اوتقاعدر
واستای -
 ISO/IEC17025از ( NACIمرکز
اودخموفق
سطح
المرد دو
فرآینــدسیمان
کنترل کیفیت
آزمایشگاه و
بارگیرخانــه
تــا
ـن
ـ
تضمی
ـی
ـ
اساس
ـای
ـ
آزمونه
ـنل،
ـ
پرس
ـدی
ـ
توانمن
تایید صالحیت ملی ایران)شد .همچنی ،تمدید گوواهی ناموه آزمایشوگاه همکواو از اداوه اسوتانداود و تحقیقوات صونعتی از دیگور
ـایه شـ
دستاوودهایـامای،آزمونهـ
 انجــیمیایی و فیزیکــی بــا کیفیــت بــه شــرح زیــر اجــرا شــد:
بوده است.
آزمایشگا
حفــظ نتایجــی دقیــق و صحیــح کــه درایــن
 )1مقایسات بین آزمایشگاهی
 تمدید گواهی نامه های ISO9001:2008خ ISO14001:2004خ ISO50001:2011خ ISO1002:2004خ  BVو  SGSبا حداقل عودراســتا طبــق برنامــه ریــزی مشــخص از تمامــی
 )2شــرکت در آزمــون ببیــن المللــی PT
انطباق شرکت داشته است .
بخشــهایی کــه نیــاز بــه کنتــرل کیفیــت (کفایــت تخصصــی)
توانمندیگرفتـ
میزانصــورت
اصولــی
دارند،نمون59ـخـه بـ
آزمونشر ح زیر اجرا شد:
کیفیت به
تضمی،
ـهخ وآزمونهای)3اساسی
پرسنل
ـرداریبردن
جهت باال
 دو سالتجدید
تکرار و
براســاس بــه روزتریــن اســتاندارد هــا بــر روی
 )4انجــام آزمــون بــر روی نمونــه هــای
 )1مقایوات بی ،آزمایشگاهی
نمونــه هــا آنالیــز صــورت مــی گیــرد.
ســیمان مرجــع توســط پرســنل
(کفایت
 )2شرکت
تخصصی)آنالیــز
ـاوه بــر
PTـه عـ
المللی کـ
ببی،اســت
آزمونذکــر
الزمدوبــه همــکاری بــا موسســات آمــوزش عالــینمونــه
)3بــر
هــای  routineروزانه،آنالیــز از قبیــل همــکاری بــا دانشــجویان تحصیــات
آزمون
رویتمدید
تکراو و
بــر روی نمونــه هــای ارســالی از اداره اســتاندارد تکمیلــی در زمینــه انجــام پایــان نامــه هــای
 )5انما آزمون بر ووی نمونه های سیمان مرجع توسط پرسنل
بــه تعــداد  20نمونــه بــه عنــوان آزمایشــگاه مرتبــط بــا کنتــرل کیفیــت در صنعــت ســیمان و
های مرتبط با کنتورل
پایان نامه
نه انما
در دو زم
تکمیلی
دانشمویان
همکاویـ با
ـت .عالی
آموزش
همکاوی
قبیلذکــر اس
الزم بازــه
موسواتگرفـ
ـکار باصــورت
 همـتحصیلی
مختلــف
مقاطیــع
تحصیالتــوزان
ـرش کارآم
ـت پذیـ
کیفیت دو صنعت سیمان و پذیرش کاوآموزان دو مقاطع مختلف تحصیلی

-

مصرف افزودنی ها در سال  95و 94
مقایسه
سال  59و 55
مقایوه مصرف افزودنی ها دو
افزودنی ها
سن

آه،

اا

نووز

بوکویت

ممموع تناژ

ت ،برسال ی

55

59

91555

52505/55

23229/25

2252/55

259/95

20193/23

05555/50

02532/99

 الز به ذکر است که از ممموع  52505ت ،سن

الزم بــه ذکــر اســت کــه از مجمــوع 40978
تــن ســنگ آهــن مصرفــی ســال  29186 ،95تن
آن ســنگ آهــن جدیــد ورودی ســال مــی باشــد
و مابقــی ســنگ آهــن بــا کیفیــت پاییــن مربــوط

مابقی سن

آه ،مصرفی سال 59خ  25159ت ،آن سن

آه ،با کیفیت پایی ،مربوط به سال گذشته است .دو بحث مصرف اا

آه ،جدید ووودی سوال موی باشود و

نووز و بوکویت با توجه به تحقیقوات میودانی

نوووزو
بوکســیت
مصــرف
کاهش
نگرفتامکهـاـکان
ـت کــه
نگرفـ
بحــث
ســالشدهخگذشــته
بوکویت و اا
مصرف
مکان کاهش
انما
مصــرفنظربه موقع
کاوهای موود
دردو جبهه
اســت.شده
انفماوهای تعریف
بــه انما
شده
قیمت تما
نیامد .دو
بوجود
موودوانتظاو
است.ــار بوجــود نیامــد.
بوکویت انتظ
کمترــداز مــورد
دوصددر ح
حدودنس22ــوز
نووزـاک
ـاتاا خـ
تحقیقـ
ضم ،بــه
توجــه
ـیت بــا
بوکسـ
خــاکدونسحدــوز
میدانــی انجــام شــده ،انفجارهــای تعریــف شــده در ضمــن قیمــت تمــام شــده خــاک نســوز حــدود
در جبهــه کارهــای مــورد نظربــه موقــع انجــام  20درصــد کمتــر از بوکســیت اســت.

 مقایسه میانگین آنالیز های شیمیایی و فیزیکی سال 95و حدود تعریف شده استاندارد:

 -مقایوه میانگی ،آنالیز های شیمیایی و فیزیکی سال  59و حدود تعریف شده استانداود:

در ســال  95نــه تنهــا کلینکر تولیــد ضایعاتی
در حــد صفــر درصــد بــوده اســت بلکــه
کلینکرهــای محوطــه کــه کیفیــت کمتــری
داشــته و دچــار بارندگــی نیــز شــده بــود تقریبــا
بــه طــور کامــل اســتفاده شــده اســت.
 بــه روز رســانی مســتندات موجــود درواحــد آزمایشــگاه و کنتــرل کیفیــت ،مربــوط
بــه اســتانداردهای اخــذ شــده
 کالیبراسیون تمامی تجهیزات آزمایشگاه تعمیــر و نگهــداری دســتگاه X-Rayبــه صــورت دوره ای 2ماهــه جهــت بهبــود در
نتایــج آزمونهــا

C4AF

C3A

12.1

4.48
≤8.00

12.3
13.0
-

4.29
3.46
≤5.00

C2S

C3S

Loss

19.57
18.40
20.3
-

56.34
58.08
56.49
-

1.14

Soundness

≤3.00

0.85
≤3.00

0.76
≤3.00

Cl

K2O

Na2O

SO3

-

0.58
0.56
0.44
-

0.22
0.21
0.33
-

2.10

2.05

≤3.00

≤5.00

1.97

2.05

≤3.00

≤5.00

1.96

2.03

≤2.30

≤5.00

Compressive strength kg/cm2

Autoclave
%

28
Days

7
Days

3
Days

2
Days

0.02

484

356

265

≤0.80

≥315

≥175

≥100

0.03

493

365
354

276
265

216
225

≥150

≥85

≤0.80

≥425

0.01

483

≤0.80

≥270

≥100

218
-

MgO

1
Da
y
121
130
127
-

CaO

Fe2O3

64.14
64.48
64.34
-

Fineness

Al2O3

SiO2

IR

3.98

4.24

21.66

0.39

≤6.00

≤6.00

≥20.00

≤0.75

4.04
4.27
-

4.20
4.03
-

21.70
21.92
-

0.39
≤0.75

0.37
≤0.75

Cement
Type

Year
Standard

Type II
Type II
Type 1-425
Type 1-425
Type V
Type V

95
St
95
St
95
St

Setting time

Sieve
90

Blaine
)(cm2/g

Initial
)(min

0.88
0.73
0.60
-

Final
(min
)
155

3190

188

≥2800

≤360

≥45

3210

187

154

≥2800

≤360

≥45

3170

205

151

≥2800

≤360

≥45

Cement
Type
Type II
Type 1-425
Type V

Year
Standard
95
St
95
St
95
St

اهداف و برنامه های سال 96

آزمایشگاه

 دو سال  59نه تنها کلینکر تولید ضایعاتی دو حد صفر دوصد بوده است بلکه کلینکرهای محوطه که کیفیت کمتری داشوته و
دچاو باوندگی نیز شده بود تقریبا به طوو کاملی استفاده شده است.

حفــظ کیفیــت ســیمان تولیــدی در ســطوح
بــاال و تــاش در جهــت ارتقــاع آن
حفظ تنوع تولید با کیفیتی مطلوب
مصــرف کنتــرل شــده افزودنــی هــا در
آســیاب هــای ســیمان جهــت افزایــش کیفیــت
و کاهــش در هزینــه ســیمان.
برنامــه ریــزی جهــت کاهــش میــزان مصــرف
افزودنــی هــای ســنگ آهــن و بوکســیت یــا خــاک
نســوز در بخــش آمــاده ســازی مــواد خــام در
راســتای کاهــش هزینــه هــای اعمالــی بــه کارخانه.
تــاش در جهــت اســتقرار و تولیــد مســتمر
ســیمان 1-525در ســال .96
اســتفاده از آهــک جهــت افزایــش کیفیــت و
کاهــش هزینــه در آســیاب ســیمان.
ایجــاد طــرح و برنامــه ریــزی جهــت
مصــرف بیشــتر آهــک در پایــل ریــزی در
راســتای کاهــش در مصــرف مــواد افزودنــی و
اصــاح کننــده و اســتفاده بیشــتر از بخــش هایی
از معــدن کــه  Al2O3باالتــری دارنــد و
افزایــش عمــر معــادن موجــود و همچنیــن کــم
کــردن میــزان .SO3
آمــوزش پرســنل بــه صــورت تخصصــی در
راســتای فعالیــت هــای مرتبــط بــا آن هــا جهــت

 -به ووز وسانی موتندات موجود دو واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیتخ مربوط به استانداودهای ااذ شده

بــاال بــردن ســطح فنــی و علمــی پرســنل واحــد
خریــد تجهیــزات جدیــد جهــت کنتــرل
 کالیبراسیون تمامی تمهیزات آزمایشگاهآزمایشــگاه
بهینــه تــر تولیــدات ســیمان المــرد و همچنیــن
بهبودـدو
آزمایش2ـماهه
هایدووه ای
ـتصووت
X-Rayـ به
نگهداوی
یر و
 تعمدستگاه فعالی
عملکــرد
ـود در
بهبـ
آزمونهاپــروژه هــای تحقیقاتــی بــه روز
نتایجـردن
ـی کـ
ـگاهجهتاجرای
مرتبــط بــا صنعــت ســیمان
در ســال 96نســبت به ســال 95
شــرکت در انتخــاب واحــد نمونــه اســتاندارد
بازدیــد از کارخانجــات ســیمان دیگــر
جهــت یافتــن راهکارهــای مناســب در راســتای اســتان و تــاش جهــت دســتیابی بــه آن.
تمدیــد پروانــه هــای تیــپ هــای II، III،
پیشــرفت واحــد
حفــظ اعتبــار گواهــی نامــه  425-V، I ISO/و  525-Iاز طــرف اداره اســتاندارد.
 تــاش در جهــت حفــظ رضایــت مشــتریان IEC17025از مرکــز صالحیــت ملــی ایــران و
ســازمان.
همچنیــن موسســه بیــن المللــی تــرکاک

تهیه و تنظیم :واحد آزمایشگاه
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عملکرد واحد ایمنی و بهداشت
سیمان المرد در سال 95
واحــد ایمنــی ،بهداشــت و محیــط زیســت شــرکت ســیمان
المــرد در ســال ،1395ســالی پــر بــار و بســیار موفــق را پشــت
ســر گذاشــت .بــا توجــه بــه اینکــه هــر ســه حــوزه ایــن واحــد
در ارتبــاط بــا جــان پرســنل مــی باشــد جهــت افزایــش دانــش
پرســنل در بخــش هــای آتــش نشــانی و کمــک هــای اولیــه
دوره هــای ماهانــه بــرای پرســنل از طــرف واحــد  HSEبرگزار
گردیــد .در بخــش ایمنــی ،ایــن واحــد توانســت بــا نظــارت بــر
تعمیــرات و ارزیابــی ریســک هــای مختلــف ،حــوادث بــزرگ
را کامــ ً
ا کاهــش داده و حــوادث جزئــی را کنتــرل نمایــد .در
بخــش محیــط زیســت ،بــا همــکاری مدیریــت محتــرم اداری
و تــاش پرســنل فضــای ســبز میــزان ســطح فضــای ســبز
را از  17هکتــار ،بــه  27هکتــار در پایــان ســال  95رســانده

شــود .بــا هــدف گــذاری واحــد در پایــان ســال  95بســیاری از
کارهــای الزم جهــت راه انــدازی سیســتم هیدرانــت کارخانــه
انجــام شــد تــا ایــن سیســتم در ســال  96تســت و راه انــدازی
گــردد .ایــن واحــد جهــت ســال  ،1396دو پــروژه مهــم را بــرای
خــود تعریــف کــرده اســت:
 -1راه اندازی کامل سیستم هیدرانت
 -2اجرای سیستم اطفاء حریق مازوت
همچنیــن واحــد ایمنــی در نظــر دارد بــا اســتفاده از وســایل
اطفــاء حریــق بــه روز شــده ماننــد خــودکار و تــوپ هــای اطفــاء
حریــق موضعــی پرســنل آتــش نشــانی خــود را در ایــن زمینــه
تقویــت نمایــد .خالصــه ای از فعالیــت هــای ایــن واحــد در
ســال  1395در جــدول زیــر آمــده اســت.

تهیه و تنظیم :زهیر حقیقی
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شماره سوم  .تابستان 1396

محمد عباسی

خنثــی ســازی میــن کارمــی کــردم براثــر انفجارمیــن از ناحیــه صــورت و دســت
مجــروح شــدم و هــم اکنــون افتخــار جانبــازی را دارم .درمجمــوع 44مــاه
ســابقه حضــور درجبهــه را دارم .وی در خصــوص شــرکت ســیمان المــرد
گفــت :شــرکت ســیمان المــرد یــک فرصــت اســتثنایی اســت کــه بــا همــت
ســهامداران در منطقــه محــروم راه انــدازی شــده اســت .ایــن مجموعــه صنعتی
در امراشــتغال زایــی و رفــع بیــکاری در شهرســتان کمــک شــایانی کرده اســت.
بــه کارگیــری بیــش از 90درصــد از نیروهــای بومــی در کارخانــه حرکتــی اســت
قابــل تحســین کــه توانســته مشــکالت بخشــی از جوانــان تحصیــل کــرده
منطقــه را رفــع نمایــد .بکارگیــری افــراد تحصیــل کــرده درقســمت هــای
تخصصــی و فنــی باعــث شــده پرســنل بومــی درحــال حاضــر دارای تخصــص
و تجربــه گــران بهایــی شــوند .شــرکت ســیمان المــرد از آن جهــت مســتثنی
اســت کــه تــا بــه حــال شــرکتی بــا ایــن عظمــت در
منطقــه وجــود نداشــته اســت کــه بتوانــد بــرای ایــن
حجــم از نیــروی کار اشــتغال زایــی کنــد .مدیریــت و
اداره ایــن مرکــز اقتصــادی پویا و توانمند به وســیله ی
یــک مدیر جــوان و پرتــاش از نیروهــای تحصیلکرده
بومــی منطقــه انجــام مــی گیــرد و مایــه مباهــات و
افتخاراســت کــه توانســته ایــن مرکــز صنعتــی را در
همــه ابعــاد توانمنــد و ســرآمد کنــد.

غریب زمانی
تکریــم اهالــی دفــاع مقــدس از جملــه جانبــازان و ایثارگــران در
شــرکت ســیمان المــرد جــزو برنامــه هایــی اســت کــه همــواره مــد نظــر
مدیــران ایــن قطــب صنعــت وتولیــد جنــوب اســتان فــارس اســت.
یکــی از کارکنــان شــرکت ســیمان المــرد اســت کــه هشــت ســال دفــاع
مقــدس ،یــادگاری بــا خــود دارد غریــب زمانــی اســت .یــادگاری کــه نشــان
از روزهــای ایســتادگی و مقاومــت دارد .نشــانی کــه از غریــب زمانــی یــک
جانبــاز ســاخته اســت تــا راوی قصــه هــای ایثــار و شــجاعت شــود .وی
ســابقه  12مــاه حضــور در جبهــه هــای حــق علیــه باطــل را دارد.
در جبهــه ،رســالتش حفــظ خــط مقــدم دریاچــه
نمــک آبــادان در مــدت  15روز بــوده اســت کــه
در ایــن منطقــه بــا اصابــت تیرمســتقیم بــه مــچ
دســتش بــه مقــام جانبــازی نائــل مــی شــود.
در عملیــات والفجــر 2در پیرانشــهر پــادگان
حاجــی عمــران ،شــب عملیــات آزادســازی تپــه
کلــه قنــدی بــر اثــر ترکــش خمپــاره  60و
اصابــت بــه بــازو زخمــی مــی شــود .وی هــم
اکنــون از 25درصــد جانبــازی برخورداراســت .ایــن

جانبــاز ســیمان المرد،ســابقه حضــور
در عملیــات فتــح المبیــن در منطقــه
شــوش و شــش مــاه مهندســی
رزمــی پــادگان امــام اهــواز را نیــز
در کارنامــه دفــاع مقــدس خــود دارد.
 7ســال حضــور در مجموعــه
صنعتــی ســیمان المــرد بــا کار وتــاش مثــال زدنــی از غریــب زمانــی
نیرویــی خســتگی ناپذیــر ســاخته اســت.
وی در خصــوص اهمیــت احــداث و راه انــدازی
کارخانه ســیمان المرد در این شهرســتان می گوید:
در ایــن کارخانــه بــا بهره گیــری بیــش از 90درصد
نیروهــای بومــی و جوانــان تحصیــل کــرده در کنار
مدیریــت مناســب وکارآمــد از بیــکاری وســیع
جوانــان و تحصیــل کــرده دانشــگاهی جلوگیــری
شــده اســت.
بــه امیــد بهــروزی و ســعادت همــه ی یــادگاران
هشــت ســال دفــاع مقدس.
فصلنامه داخلی شرکت سیمان المرد
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همکاران ایثارگر

مجاهــدت رزمنــدگان و ایثارگران در
دفــاع از وطــن و آرمــان های ارزشــمند
جمهــوری اســامی ایــران همــواره
بــر تــارک تاریــخ ایــن دیــار تابنــده و
درخشــان خواهــد ماند .محمدعباســی از
جملــه همکاران ســیمان المرد اســت که نشــان جانبــازی را در پرونــده خود ثبت
کــرده اســت .وی در طــول دوران دفاع مقدس در مجمــوع  5نوبت در جبهه های
حــق علیــه باطــل حضــور داشــته اســت .دو نوبــت در کردســتان وســه نوبــت
در جبهــه هــای جنــوب بــوده و در عملیــات هایــی نظیــر عملیــات بــدر و
کربــای  5نیــز شــرکت داشــته اســت .محمــد عباســی چگونگــی مجــروح
شــدنش را اینگونــه روایــت مــی کنــد :درعملیــات کربــای  5در دیمــاه  65در
منطقــه عملیاتــی شــلمچه نرســیده بــه کانــال ماهــی
در حالــی کــه مســئولیت یــک گروهــان عملیاتــی از
لشــکر 19فجــر را بــر عهــده داشــتم ،ابتــدا بــا تیــر
مســتقیم دشــمن از ناحیــه پــا مجــروح و در ادامــه
در هنــگام انتقــال بــه بیمارســتان توســط آمبوالنــس
بــر اثــر بمبــاران هواپیماهــای دشــمن از ناحیــه پهلــو
نیــز مجــروح شــدم .پــس از بهبــودی و برگشــت بــه
جبهــه ،بــار دیگرهــم درعملیــات بــدر کــه در واحــد

همکاران ایثارگر

پنج گام برای موفقیت در بازاریابی صادرات

صادرات
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کــم رنــگ شــدن مرزهــای تجــارت در
جهــان امروز،عــاوه برگســترش ارتباطــات
میــان ملتهــا ،توجــه بــه موضــوع صــادرات را
بــرای همــه شــرکتها و بنگاههــای اقتصــادی
بــه ضرورتــی گریزناپذیــر تبدیــل کــرده اســت.
ایــن پدیــده ،درک مفهــوم بازاریابــی صــادرات
را بــرای همــه فعــاالن اقتصــادی که در اندیشــه
رشــد بنگاههــای خــود هســتند ،واجــد اهمیــت
مینمایــد .شــرکتها و بنگاههایــی کــه در
اندیشــه گســترش بازارهــای بینالمللــی بــرای
محصــول یــا خدمــات خــود هســتند بایــد ابتــدا
در مــورد ورود بــه بــازار صــادرات بــه قطعیــت
برســند و ســپس در مــورد انتخــاب مقاصــد
صادراتــی و روشهــای انجــام صــادرات بــه
مقاصــد تعییــن شــده ،جمعبنــدی الزم را بــه
عمــل آورند.بایــد توجــه داشــت کــه بازاریابــی
صــادرات ،تنهــا بــه معنــی شناســایی خریــداران
یــا واردکننــدگان کشــور مقصــد و ترغیــب آنهــا
بــه ارائــه ســفارش خریــد نیســت .بازاریابــی
صــادرات در حقیقــت متــرادف بــا اجــرای دقیــق
فرآینــد تدویــن شــده در قالــب یــک اســتراتژی
بازاریابــی بــا هــدف کســب موفقیــت در
بازارهــای بینالمللــی میباشــد .عــزاز موتیــواال
بنیانگــذار و مدیرعامــل مشــاوران بازاریابــی
 IKONهندوســتان بــر ایــن بــاور اســت کــه
دلیــل ناکامــی بســیاری از بنگاههــای اقتصــادی
در ورود بــه عرصــه صــادرات یــا عــدم موفقیــت
آنهــا در حفــظ و گســترش بازارهــای بینالمللــی
بــرای محصــوالت یــا خدمــات ،فقــدان برنامــه
اجرایــی بــرای پیــاده ســازی اســتراتژی
بازاریابــی بنــگاه یــا شــرکت میباشــد.از ایــن
رو شــاید بتــوان گفــت کلیــد حــل معمــا ،یافتــن
پاســخی بــرای ایــن پرســش اســت کــه برنامــه
اجرایــی بــرای پیادهســازی اســتراتژی بازاریابــی
چیســت.برنامه اجرایــی بــرای پیادهســازی
اســتراتژی بازاریابــی ،دربرگیرنــده مجموعــهای
از اقدامــات در حــوزه بازاریابــی صــادرات اســت
کــه اجــرای گام بــه گام و دقیــق آنهــا منجــر
بــه کســب موفقیــت در آن حــوزه میگــردد.
بــا کمــی تســاهل و تســامح ،میتــوان ایــن
اقدامــات را در پنــج گام کلــی بــه شــرح آنچــه
در ادامــه خواهــد آمــد ،بیــان نمــود .شــاید اغراق
شماره سوم  .تابستان 1396

نباشــد اگــر گفتــه شــود ،اجــرای دقیــق مراحــل
زیــر میتوانــد منجــر بــه افزایــش ســود و رشــد
بــازار فــروش محصــوالت یــا خدمــات شــرکت
در بازارهــای بینالمللــی هــدف شــود.

1

گام نخست :شناسایی بازار هدف
طبیعتــا نخســتین گام در بازاریابــی
صــادرات تعییــن بــازار هــدف و مشــخص
نمــودن نیازهــای آن بــازار اســت کــه بــرای
محصــوالت یــا خدمــات شــرکت ایجــاد تقاضــا
مینمایــد .انتخــاب درســت کشــورهای هــدف
از میــان حــدود  200کشــور در جهــان ،بــرای
ارائــه محصــوالت یــا خدمــات بســیار مهــم
اســت .چنانچــه بــازار هــدف و نیازهــای آن
بــازار بــا دقــت تعییــن شــود ،اخــذ ســفارش
بــرای صــادرات محصــوالت یــا خدمــات بــه
کشــورهای هــدف ،چنــدان دشــوار نخواهــد
بود.انجــام تحقیقــات بــازار بینالمللــی بــرای
شناســایی فرصتهــای موجــود در بازارهــای
فــرا مــرزی ،بهتریــن ابــزار بــرای تعییــن
بازارهــای هــدف صــادرات اســت.

2

گام دوم :تدویــن اســتراتژیهای
بازاریابــی صــادرات
پــس از تعییــن بــازار هــدف ،گام بعــدی،
تدویــن بســته اســتراتژیهای صحیــح
بازاریابــی صــادرات شــامل اســتراتژی ورود
بــه بــازار ،اســتراتژی جایــگاه یابــی در بــازار،
اســتراتژی محصــول یــا خدمــت ،اســتراتژی
قیمــت گــذاری ،اســتراتژی برندینــگ،
اســتراتژی تامیــن و اســتراتژیهای مرتبــط
بــا حــوزه ترویــج میباشــد .بدیهــی اســت کــه
تدویــن ایــن بســته اســتراتژیها بــا لحــاظ
کــردن نیازهــای بــازار هــدف انجــام خواهــد
شــد .نتایــج حاصــل از انجــام تحقیقــات
بــازار بینالمللــی ،بنگاههــا و شــرکتها را
در تدویــن بســته اســتراتژیهای متناســب
بــا نیازهــا و خواســتههای بــازار هــدف،
کمــک مینماید.اســتراتژیهای بازاریابــی
در صورتــی کارآ و موثــر شــناخته میشــوند

کــه شــرکت یــا
بنــگاه اقتصــادی را در
نیــل بــه اهــداف تجــاری زیــر
توانمنــد ســازند:
 -1انتخــاب صحیــح بــازار هــدف بــه
نحــوی کــه تقاضــای بالقــوه و کشــش
مطلــوب بــرای خریــد محصــوالت یــا خدمــات
در بــازار مذکــور موجــود باشــد.
 -2جایــگاه شــرکت و محصــوالت یــا
خدمــات آن نســبت بــه رقبــا ،برتــر و باالتــر
باشــد.
 -3محصــوالت یــا خدمــات ،پاســخگوی
خواســتهها و نیازهــای خریــداران در بــازار
تعییــن شــده باشــد.
 -4قیمتگــذاری بــه گونــهای صــورت
گیــرد کــه همزمــان بــرای شــرکت و
مشــتریان ،ســودآور باشــد .بــه عبــارت دیگــر،
قیمــت گــذاری در فرآینــد ارزش آفرینــی
توامــان بــرای شــرکت و مشــتریان ،ایفــای
نقــش نمایــد.
 -5در مــورد نحــوه برندینــگ محصــول یــا
خدمــت ،تصمیمگیــری صحیــح انجــام شــود.
(ورود بــه بــازار بــا برنــد مشــخص یــا اســتفاده
از برچســب و عنــوان ناشــناس).
 -6در مــورد تامیــن نیــاز مشــتریان
براســاس موجــودی انبــار یــا طراحــی و تولیــد
محصــول یــا خدمــت کامــا منطبــق بــر
خواســته مشــتری تصمیــم درســت اخــذ شــود.
 -7پیشبینــی مشــوقهای صحیــح
و انگیزاننــده و بهرهگیــری مناســب از
تکنیکهــای ترویــج ،بــه نحــوی کــه در
میــان خریــداران و واردکننــدگان کشــور
هــدف ،نســبت بــه شــرکت ،شــناخت مناســب
و مطلــوب ایجــاد شــود.
هــر شــرکت یــا بنــگاه اقتصــادی در صورت
تدویــن صحیــح بســته اســتراتژیهای
بازاریابــی ،میتوانــد بــا خیالــی آســوده وارد
بازارهــای بینالمللــی شــده ،نســبت بــه
کســب ســهم بــازار مناســب و همچنیــن
برخــورداری از رشــد مطلــوب فــروش و
ســود حاصــل از صــادرات ،اطمینــان داشــته
باشد.
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گام چهارم :ترویج
ترویــج یکــی از بخشهــای چهارگانــه (و البته
بــه اعتقــاد بعضــی از صاحــب نظــران بازاریابــی،
پنجگانــه) هــر آمیــزه بازاریابــی اســت کــه پــس
از مرحلــه آمــاده ســازی ابزارهــای ارتباطــات
بازاریابــی صــورت پذیرفتــه ،نقشــی اساســی در
بازاریابــی صــادرات ایفــا مینمایــد.
مهمتریــن هــدف ترویــج ،آگاهســازی
مشــتریان یــا خریــداران از ماهیــت یــک
شــرکت و محصــوالت یــا خدمــات پیشــنهادی
آن اســت .بــه طــور کلــی هــر آمیــزه ترویجــی
از پنــج جــزء ،شــامل فــروش چهــره بــه
چهــره ،تبلیغــات ،تکنیکهــای مشــوق خریــد
(ماننــد کوپنهــای تخفیــف و ،)...بازاریابــی
مســتقیم و ابزارهــای روابــط عمومــی تشــکیل
میشــود کــه توضیــح مشــروح هــر یــک از

گام پنجم :ایجاد درخواست
دریافــت درخواســت خریــد از مشــتریان یــا
خریــداران بالقــوه ،بــه منزلــه آغــاز موفقیــت در
مقولــه بازاریابــی صــادرات و نــه پایانــی بــرای
آن اســت.این امــر مســتلزم بهرهگیــری از بســته
ترویجــی حرفـهای و هدفمنــد ،شناســایی مشــتریان
یــا خریــداران بالقــوه و نزدیــک شــدن بــه آنهــا
میباشــد.به ایــن منظــور بایــد شناســنامه مشــتریان
بالقــوه یــا درخواس ـتهای خریــد قبلــی آنهــا مــورد
بررســی قــرار گیــرد تــا مشــخص شــود کــه آیــا
امــکان تامیــن خواســتهها و نیازمندیهایشــان
وجــود دارد یــا نــه؟ متاســفانه یکــی از آفاتــی کــه
گریبانگیــر بســیاری از شــرکتها یــا بنگاههــای
اقتصــادی در مقولــه بازاریابــی میشــود ،عــدم وجــود
یــک طــرح یــا برنامــه مشــخص بــرای شناســایی
و برقــراری ارتبــاط بــا مشــتریان بالقــوه اســت.در
ایــن حالــت شــرکتها یــا بنگاههــای اقتصــادی
بــدون بررســی نــوع فعالیــت یــا نیازمندیهــای
مخاطبــان اقــدام بــه مکاتبــه یــا برقــراری تمــاس
بــا آنهــا مینماینــد .در نتیجــه انبوهــی از تمــاس
بــا مخاطبانــی برقــرار میشــود کــه شــاید بــه هیــچ
عنــوان نیــازی بــه محصــوالت یــا خدمــات شــرکت
نداشــته باشــند.در بســیاری از مواقــع ،مشــتریان یــا
خریــداران در حــال تامیــن نیــاز خــود از طریــق
ســایر تامینکننــدگان هســتند ،امــا در عیــن حــال
در پــی یافتــن منبعــی هســتند کــه در فاکتورهایــی
همچــون کیفیــت ،قیمــت و خدمــات دارای برتــری
نســبت بــه تامینکننــده موجــود باشــد یــا اینکــه بــه
دنبــال افزایــش تعــداد تامیــن کننــدگان میباشــند.
در تمــاس بــا چنیــن مشــتریانی بایــد ســعی در
تبییــن و پررنــگ نمــودن مزایــای رقابتــی شــرکت و
محصــوالت و خدمــات آن نمــود تــا مشــتری نســبت
بــه ارائــه درخواســت ترغیــب گــردد.

فصلنامه داخلی شرکت سیمان المرد

صادرات

گام ســوم :آمادهســازی ابزارهــای
ارتباطــات بازاریابــی
پــس از تدویــن اســتراتژیهای بازاریابــی
بــا در نظــر گرفتــن نیازهــای بــازار هــدف،
گام ســوم عبــارت از آمــاده ســازی ابزارهــای
ارتباطــی بازاریابــی همچــون شناســنامه شــرکت،
نامــه فــروش( ایــن نــوع نامــه ،بــه منزلــه تالش
بــرای فــروش یــک نــوع محصــول خــاص یــا
خــط محصــول اســت و بیشــتر بــرای کاالهــا و
خدمــات دارای قیمتــی باالتــر از حــد متوســط،
کاربــرد دارد ،).کاتالــوگ محصــول ،بروشــور ،وب
ســایت و نظایــر آن میباشــد.ابزارهای ارتباطــی
مــورد اســتفاده بایــد عــاوه بــر برخــورداری از
جذابیــت الزم ،از عنصــر آگاهــی بخشــی و
اطالعرســانی نیــز بهــره بگیرنــد تــا در جایــگاه
یابــی شــرکت در بــازار هــدف و ایجــاد انگیــزه
در مشــتریان بالقــوه بــرای برقــراری ارتبــاط بــا
شــرکت تاثیرگــذار باشــند .بــه عبــارت دیگــر،
کلیــه ابزارهــای ارتباطــی بازاریابــی بایــد ضمــن
بهرهمنــدی از طراحــی مناســب ،آگاهــی بخــش،
جــذاب و حرفــهای باشــند تــا در عیــن ارائــه
همــه اطالعــات مــورد نیــاز در رابطــه بــا شــرکت
و محصــوالت یــا خدمــات آن بــه مخاطــب
(مشــتری بالقــوه یــا واردکننــده در کشــور
مقصــد) ،انگیــزه الزم را بــرای آغــاز ارتبــاط بــا
شــرکت در مشــتریان بالقــوه ایجــاد کننــد.

ایــن اجــزا خــارج از حوصلــه ایــن مقــال اســت.
ترکیــب مــورد اســتفاده در هــر آمیــزه ترویجــی
بایــد از لحــاظ هزینــه ،مقــرون بــه صرفــه
بــوده و قــادر بــه تســلیم پیــام درســت در
موقعیــت زمانــی درســت و در مــکان درســت
باشــد .آمیــزه ترویجــی بایــد مشــتری یــا
وارد کننــده در کشــور مقصــد را بــه گونــهای
هدایــت نمایــد کــه ضمــن جلــب توجــه او بــه
ســمت محصــوالت یــا خدمــات شــرکت ،در
او انگیــزه و عالقهمنــدی الزم بــرای آغــاز
ارتبــاط کاری بــا شــرکت را ایجــاد کنــد.
بــدون اغــراق میتــوان اینترنــت را ،مقــرون
بــه صرفهتریــن و ســریعترین ابــزار ترویجــی
در میــان ســایر ابزارهــا و روشهــای موجــود در
بحــث بازاریابــی صادراتــی نامیــد .بررس ـیهای
گوناگــون نشــاندهنده ایــن واقعیــت اســت کــه
بیشــتر مشــتریان یــا خریــداران بــرای یافتــن
تامینکننــدگان مناســب و برقــراری ارتبــاط بــا
آنهــا از موتورهــای جس ـتوجوگر ،پورتالهــای
تجــاری  B2Bو بانکهــای اطالعاتــی موجــود
در فضــای مجــازی اســتفاده میکننــد.از ایــن
رو ،معرفــی محصــوالت یــا خدمــات شــرکتها
در موتورهــای جســتوجوگر مطرحــی چــون
گــوگل و یاهــو یــا پورتالهــای تجــاری نظیــر
 Alibabaو حتــی شــبکههای اجتماعــی
مجــازی ماننــد فیــس بــوک ،بــه آنهــا امــکان
جلــوه گــری در یــک ویتریــن عمومــی در ابعــاد
جهانــی و بینالمللــی داده ،در آگاهــی بخشــی
موثــر مشــتریان یــا خریــداران بســیار تاثیرگــذار
میباشد.مشــارکت مســتقیم در نمایشــگاههای
تخصصــی و تجــاری یــا توزیــع کاتالــوگ
محصــوالت یــا خدمــات شــرکت در چنیــن
رویدادهایــی از دیگــر ابزارهــای مناســبی اســت
کــه میتوانــد منجــر بــه برقــراری ارتبــاط
رودررو بــا مشــتریان یــا خریــداران شــود.
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اثر بخشي جامع تجهيزات
()OEE Overall Equipment Effectiveness

طرح و برنامه

 OEEيــك انــدازه گيــري جامــع از تجهيــزات توليــدي كارخانجــات
مــي باشــد و از متدلــوژی كاهــش مشــكل تجهيــزات توليــدي و اجــراي
بهبــود مــداوم توليــد اســتفاده مــي كنــد و در ابتــدا از اقدامــات اصالحــي
بــه بهتريــن وجــه در جهــت محــدود كــردن تجهيزاتــي كــه تاثيــر منفــي
بــر توليــد داشــته باشــند اســتفاده مــي كنــد و در انتهــا اقدامــات اصالحــي
بــه ديگــر قســمت هــاي كارخانــه بســط داده مــي شــود.
 OEEشــاخص رایجــی اســت کــه از آن زیــاد اســتفاده مــی شــود
ولــی نکتــه قابــل توجــه اینجاســت کــه ایــن شــاخص در مــدت زمانــی
کــه تجهیــزات بایــد کار کننــد (بــه عبارتــی زمــان برنامــه ریــزی شــده
بــرای کار ماشــین/تجهیزات) محاســبه مــی شــود ،لــذا جهــت بــه
حداکثــر رســاندن اثربخشــی تجهیــزات عــاوه بــر محاســبه  OEEو
متعاقبــا ریشــه یابــی ،تحلیــل ،تعریــف اقدامــات اصالحــی و در نهایــت
بهبــود  ،OEEزمــان توقفــات برنامــه ریــزی شــده از جملــه زمــان هــای
اســتراحت ،تنظیمــات PM ،و ...را هــم بایــد مــورد تحلیــل و بررســی
قــرار داده و آنهــا را در بهینــه تریــن حــاالت ممکــن تحــت کنترل داشــته
باشــیم تــا حتــی المقــدور زمانــی کــه تجهیــزات بایــد کار کننــد و در
دســترس بــرای تولیــد باشــند افزایــش یابــد و اثــر خــود را در افزایــش
 OEEنشــان دهنــد.
يکــي از مشــکالت در محاســبه ايــن شــاخص جمــع آوري داده
هــاي دقيــق از واحدهــاي مختلــف ســازمان اســت و ميــزان همــکاري
و مشــارکت آنهــا در ايــن خصــوص مهــم اســت ،چــون تمامــي داده
هــاي الزمــه در واحــد نــت متمرکــز نمــي باشــد لــذا بايــد بدانيــم کــه
شــاخص اثــر بخشــي کلــي تجهيــزات فقــط بــراي واحــد نــت نيســت
زیــرا کــه تجهيــزات و دســتگاه هــا نيــز فقــط متعلــق بــه واحــد نــت
نيســتند و همــه و همــه در قالــب فراگيــر بــودن مــي گنجنــد يعنــي
زمان در دسترس بودن
* توقفات  -کل زمان
کل زمان
عملکرد
تولید واقعی
توان تولید
کیفیت
تولید سالم
کل تولید
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محمدهادی جوادنیا

همــان «نگهــداري و تعميــرات بهــره ور فراگيــر».
اثــر بخشــي کلــي تجهيــزات جهــت روشــن کــردن ميــزان تاثيــر
شــش ضــرر يــا اتــاف عمــده اســت و بــه طــور کلــی مشــکالتی کــه
موجــب اتــاف در راندمــان تجهیــزات (و نهایتــا خــط تولیــد) مــی باشــند
و باعــث ضــرر و زیــان ســازمان مــی شــوند عبارتنــد از:
-۱خرابي اضطراری دستگاهها
 -۲تنظيم دستگاهها
-۳توقفات (موقتي) دستگاه ها
 -4کم بودن سرعت کار
 -5خرابي محصوالت و دوباره کاري ها
 -6اشکاالت در فرایند
اتــاف 1و 2مربــوط بــه قابلیــت دسترســی3 ،و 4مربــوط بــه ضریــب
کارایــی و اتــاف  5و 6مربــوط بــه ضریــب کیفیــت اســت.
يکــي از اهــداف اصلــي در نگهــداري و تعميــرات بهــره ور فراگيــر
 TPMريشــه کــن کــردن ايــن شــش اتــاف اســت و در انــدازه گيــري
شــاخص اثــر بخشــي کلــي تجهيــزات  OEEمــي تــوان مقاديــر ايــن
شــش ضــرر را انــداره گيــري و بدســت آورد و بــا اســتفاده از يــک نمــودار
پارتــو مــوارد عمــده و اصلــي را شناســائي کــرد و بــر روي آنهــا تمرکــز
بيشــتري داشــت تــا امــکان اولويــت بنــدي اقدامــات بــراي حــذف کامــل
آنها برنامه ريزي گردد.
اثــر بخشــی کلــی تجهیــزات شــامل ســه فاکتــور زمــان در دســترس
بــودن ،میــزان عملکــرد و میــزان کیفیــت مــی باشــد بدیــن ترتیــب امکان
مشــارکت فراگیــر تمامــی واحدهــای ســازمان در تعییــن اثربخشــی کلــی
تجهیــزات فراهــم مــی گــردد.

()Availability
مدت زمان واقعی کار دستگاه
عامل کاهش این شاخص توقفات می باشد
()Performance
میــزان تولیــد در زمــان در دســترس کــه بــا اســتاندارد طراحــی شــده در
دســتگاه مقایســه مــی گــردد
عامل کاهش این شاخص کاهش سرعت و توقفات کوتاه می باشد
()Quality
میزان کیفیت محصوالت تولیدی
عامل کاهش این شاخص ضایعات (و دوباره کاریها) می باشد

* توقفات:

از جملــه هزینــه هایــی کــه در اثــر توقفــات بــر ســازمان تحمیــل مــی
گــردد مــوارد ذیــل مــی باشــد:
هزینه های بیکاری نیروی انسانی ناشی از توقف دستگاه
هزینــه هــای دیرکــرد یــا جریمــه هــای احتمالــی مشــتری ناشــی از
تاخیــر در زمــان تحویــل
هزینــه ناشــی از راکــد مانــدن ســرمایه و نهایتــا کاهــش فــروش
محصــول و ســود کمتــر ســازمان

انواع توقفات:

مقدار و فرمول OEE
اساســا شــاخص  OEEنســبتی از کل زمــان تولیــد بــه زمــان تولیــد
پیــش بینــی شــده در طراحــی تجهیــزات مــی باشــد و همانطــور کــه
اشــاره گردیــد از ضــرب ســه فاکتــور موثــر دسترســی ،عملکــرد و کیفیــت
مقدار  OEEدر کالس جهانی

فاکتور OEE

%90.0

دسترسی تجهیزات

%95.0

عملکرد

%99.9

کیفیت

%85.0

میزان OEE

طرح و برنامه

الف -توقفات برنامه ریزی شده
 PMیا نگهداری پیشگیرانه
راه اندازی ( )Set upیا تنظیمات
زمانهای استراحت
ب -توقفات برنامه ریزی نشده
تعمیرات اتفاقی
عدم حضور نیروی انسانی
فقدان مواد اولیه
قطع برق و گاز و...
مشکالت کیفی

الزم بــه ذکــر اســت کــه بــرای کســب جایــزه ملــی  TPMدر ژاپــن
 OEEتجهیــزات مــی بایســت بیشــتر از  85درصــد باشــد .در محاســبه
 OEEمعمــوال ســه شــاخص  A, P, Qدر هــم ضــرب مــی شــود
 OEE = A × P × Qولــی جدیــدا در بعضــی از شــرکت هــای
پیشــرفته دنیــا از جملــه بوئینــگ ،بعــد از اینکــه در مــورد ایــن شــاخص
تقریبــا اهــداف مــورد نیــاز را بدســت آورده انــد ،در راســتای مشــتری
مــداری و افزایــش ســهم بــازار ،شــاخص چهارمــی هــم در محاســبه
 OEEمنظــور نمــوده انــد و آن هــم ( D )Deliveryاســت .بــه ایــن
معنــا کــه اگــر محصولــی در زمــان معیــن و طبــق خواســته مشــتری
بــه او نرســد در اثربخشــی کلــی تجهیــزات یــا همــان  OEEتاثیــر
مــی گــذارد بــه عبارتــی هــر چنــد محصــول ،بــا کیفیــت از مجموعــه
خــارج شــود ولــی اگــر آن محصــول در زمــان تعییــن شــده و مطابــق
بــا خواســته هــای مشــتری نباشــد در کاهــش  OEEتاثیــر خواهــد
گذاشــت.
بنابراین فرمول  OEEشرکت های مذکور به شرح ذیل است:
)OEE = A(Availability) × P(Performance) × Q(Quality
(× D(Delivery
البتــه مطالعــات گســترده ای کــه در ســطح جهــان انجــام گرفتــه
حاکــی از آن اســت کــه میــزات متوســط  OEEبــرای کارخانــه هــای
تولیــدی حــدود  %60مــی باشــد درحالیکــه بــا مالحظــه جــدول فــوق
متوجــه مــی شــویم کــه درصــد  OEEبــرای قــرار گرفتــن در کالس
جهانــی  %85و یــا بیشــتر بیــان گردیــده اســت و روشــن اســت کــه بــا
ایــن وجــود در هــر کارخانــه مــی بایســت برنامــه موثــر بــرای بهبــود
شــاخص  OEEتــدارک دیــده شــود.
مراحل تجزيه و تحليل اطالعات
بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــای منتــج از شــاخص اثــر بخشــی
کلــی تجهیــزات مراحــل زیــر انجــام مــی شــود:
تهيه نمودار علت و معلول
تهیه نمودار پارتو مشكالت و عللها
تعريف اقدامات اصالحي
اندازهگيري مجدد شاخص OEE
تجزيــه و تحليــل دادههــاي جديــد و تعييــن ميــزان اثــر بخشــي
اقدامــات اصالحــي انجــام شــده

حاصــل مــی گــردد.
ایــن نــوع فرمــول  OEEرا بــه یــک آزمــون ســختگیرانه تبدیــل
مــی کنــد بــه طــور مثــال در صورتیکــه هــر یــک از فاکتورهــای اساســی،
مقــدار  90درصــد را داشــته باشــند نهایتــا مقــدار  72/9درصــد بــرای
 OEEبدســت خواهــد آمــد.
یعنــی بــرای رســیدن بــه مقــدار بــاالی  OEEتمامــی فاکتورهــا بایــد
باالتریــن مقــدار خــود را داشــته باشــند و عمــا جهــت نیــل بــه ســطح
جهانــی  OEEهــر یــک از فاکتورهــا مــی بایســت بــه مقــدار تعییــن
شــده در جــدول بــاال برســد.
فصلنامه داخلی شرکت سیمان المرد
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 -۱تهيه نمودار علت و معلول
 -۲تهيه نمودار پارتو مشكالت و عللها
 -۳تعريف اقدامات اصالحي
 -4اندازهگيري مجدد شاخص OEE
 -5تجزيه و تحليل دادههاي جديد و تعيين ميزان اثر بخشي اقدامات اصالحي انجام شده
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نمودار پارتو

توقفات
عدم کیفیت عدم آموزش نبود اپراتور توقف دستگاه کمبود مواد
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دسترسي
خرابي
اضطرا
تنظيم دستگاهها
ري
OEE
اشكال در فرايند
خرابي محصوالت
کيفيت

کارایي

نمودار علت و معلول تجزیه و تحليل شاخص اثر بخشي کلي
تجهيزات

3
(اصلی) را بیشتر بشناسیم
علت ریشه ای

طرح و برنامه

فرآينــد آناليــز علــت ريشــه اي (اصلــي)
وقــوع خرابــي هــا و فعاليتهايــي كــه بــراي از
بيــن بــردن ايــن علــل تعريــف ميشــود يكــي از
ابزارهــاي قــوي در بهبــود عملكــرد و قابليــت
اطمينــان تجهيــزات كارخانــه اســت .امــا
“علّــت ريشــه اي (اصلــي) ”چيســت؟ بــه بيانــي
علــت وقــوع ،يــك مســئله اي اســت كــه اگــر
بقــدر كافــي بــه آن توجــه شــود مــي تــوان از
وقــوع مجــدد آن مســئله پيشــگيري كــرد .بــه
عنــوان تصــور كنيــد كــه يــك ياتاقــان خــراب
شــده اســت ” چــرا “ ايــن ياتاقــان خــراب
شــده اســت؟ و تحقيقــات نشــان مــي دهــد
كــه ياتاقــان روغــن كاري نشــده بــوده اســت.
ســوالي كــه بايــد طــرح شــود ايــن اســت كــه
”چــرا“ ايــن ياتاقــان روغــن كاري نشــده بــود؟!
ممكــن اســت پاســخ ايــن باشــد كــه محــل
روغــن كاري ياتاقــان مربوطــه در چــك ليســت
روغــن كاري فرامــوش شــده اســت .امــا ”چــرا
“ ايــن فعاليــت در چــك ليســتهاي روغــن
كاري ديــده نشــده بــود؟ و آيــا ممكــن اســت
كــه مــواردي ديگــري از ايــن قبيــل وجــود
داشــته باشــد كــه در نظــر گرفتــه نشــده باشــند.
ايــن “چــرا “ هــا و پاســخ هــاي آنهــا مســئله
را بــه علــت ريشــه اي اتفــاق مســئله نزديــك
مــي كنــد حــال بــا تعريــف اقــدام اصالحــي و
بررســي سيســتم روش اجرائــي نــت و بازنگــري
آن مــي تــوان از وقــوع مســائل مشــابه
پيشــگيري كــرد.
روش اجراي OEE
مراحــل زیــر بــرای اجــرای شــاخص اثــر
بخشــی کلــی تجهیــزات در کارخانــه پیشــنهاد
مــی گــردد:
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توقفات موقتي

میزان توقف (به دقیقه)

نمودار پارتو تجزیه و تحليل داده های جمع آوری شده در محاسبات شاخص ()OEE

شماره سوم  .تابستان 1396

سرعت كم

تعييــن تيــم كاري جهــت جمــعآوري
صحيــح دادههــا ،اطالعــات پايــه و نيــز ايجــاد
هماهنگــي بيــن بخشــهاي مختلــف
تعييــن مســؤول تيــم جهــت پيگيــري
امــور
جمعآوري دادهها
تهي ـه فــرم ثبــت دادههــا (فــرم گــزارش
روزانــه توليــد) و ثبــت دادههــا (شــامل میــزان
تولیــد ســالم ،مــدت زمــان توقــف ،میــزان
ضایعــات و)...
پردازش دادهها
محاسبه شاخصها
فوايد  OEEبراي شركتها
بــاال بــردن دسترســي بــه تجهيــزات،
بهــره وري عملكــرد و همچنيــن نــرخ كيفــي
كــه همگــي در جهــت  OEEبهينــه و بهبــود
بخشــيدن بــه توليــد مــي باشــد.
بهبــود فرهنــگ كار تيمــي در راســتاي
بهبــود عملكــرد مديريــت و بهــره وري.
بهبــود مهارتهــاي نگهــداري وتعميــرات
اپراتورهــا ،تكنســين هــا و مهندســين.
افزايــش نــرخ كيفــي بــا كاهــش خرابــي
تجهيــزات) كاهــش دوبــاره كاریهــا و ضايعــات)
بهبــود تــوان عملياتــي تجهيــزات در
گلوگاههــا بــراي بــاال بــردن ظرفيــت توليــد
کارخانــه.
تمركــز روي منابــع اقدامــات اصالحــي
كــه باعــث شناســايي ســريع نگهــداري هــاي
پايــدار ميشــود.
افزايــش كارتيمــي بيــن پيمانــكاران (نــت)
و توليدكننــدگان در جهــت يافتــن راههــاي
پايــدار بــراي رفــع توقــف تجهيــزات.

كاهــش زمــان و تعــداد تعميــرات
تكــراری ،مصــرف لــوازم يدكــي كمتــر وكمتــر
شــدن هزينــه خدمــات كــه همگــی در كنــار
هــم هزينــه عملكــرد كارخانــه را بهبــود مــي
بخشــد.
كاهــش نيــاز بــه پرســنل تعميــركار بــراي
تعميــر تجهيــزات و ماشــين آالت.
بــا درگيــر شــدن اپراتورهــا در جهــت
جلوگيــري از خرابــي هــاي روزانــه تجهيــزات،
تيــم نگهــداري و تعميــرات بزرگتــري خواهيــم
داشــت( .حركــت بســوي )TPM
نمایــش ســریع و دقیــق ضایعــات بوجــود
آمــده در سیســتم.
سیســتم ثبــت اطالعــات و گــزارش دهــی
قو ی .
توجــه مســتمر و دائمــی بــه همــه اجزائــی
کــه در افزایــش بهــره وری ســازمان موثرنــد.
دسترســی ســریع مدیریــت بــه اطالعــات
مــورد نیــاز.
در عصــر حاضــر کــه کارخانجــات بــه
دنبــال ایجــاد انقــاب و دگرگونــی در درون
خویــش هســتند تــا بتواننــد خــود را بــا
تحــوالت جهانــی شــدن همــراه کننــد ،بحــث
نگهــداری و تعمیــرات یکــی از مــوارد مهــم و
موثــر در ایــن مســیر مــی باشــد و بــرای هــر
چــه بهترپیــاده کــردن ایــن مهــم اســتفاده
از شــاخص  OEEبــه همــراه نمودارهــای
مختلــف از جملــه نمــودار پارتــو ،کمــک
شــایان و قابــل توجــه ای مــی باشــد .بوســیله
ایــن شــاخص مــی تــوان بــه خوبــی نقــاط
ضعــف و قــدرت سیســتم را یافــت و بــرای
برطــرف کــردن آنهــا برنامــه ریــزی بهتــری
انجــام داد.

پارامترهای مؤثر شیمیایی بر فرآیند پخت
حامد باقری ،سرپرست دپارتمان پخت

فازها و مقادیر در سیمان

پارامترهای شیمیایی مربوط به مواد خام

کاهش مصرف انرژی

کــه بــرای دســتیابی بــه بهتریــن حالــت مــی بایســت شــرایط بهینــه را در نظــر گرفــت کــه درســه
مرحلــه زیــر رخ مــی نمایــد:
 -1نرمی باال و یکدست بودن ( هموژنیتی) مواد خام
-2کامل شدن واکنش های مواد مرحله اول به شکل فازهای کلینکر در طی مرحله پخت
 -3مرحلــه آســیاب کلینکــر کــه بهینــه ســازی ســطح مخصــوص آن ،باعــث تولیــد ســیمان واکنــش
پذیــر بــا آب مــی گــردد.
در تولیــد کلینکــر اصــو ًال مهمتریــن مرحلــه ،پخــت مــواد تنظیــم شــده مــی باشــد گذشــته از انــواع
سیســتم پخــت کارخانجــات مختلــف تعریــف خاصــی بــرای پخــت نشــده اســت اصطالحـ ًا بــه فرآیندی
کــه در آن در مــدت زمــان معیــن یــک خــوراک کــوره بــا نرمــی معیــن و درجــه حــرارت معیــن آنچنــان
پختــه مــی شــود کــه مقــدار درصــد وزنــی آهــک آزاد آن بیشــتر از  2درصــد نباشــد پخــت مــی گویند.
مطابــق تمــام واکنــش هــای شــیمیایی ایــن واکنــش هــم بایــد از قوانیــن خــاص آن تبعیــت
نمایــد .در انجــام ایــن واکنــش ســرعت واکنــش بســتگی بــه ابعــاد و انــدازه مــواد ترکیــب شــونده
دارد در حقیقــت انــدازه ذرات تعییــن کننــده ســطح واکنــش مــی باشــد از ایــن رو اســت کــه
می بایست مواد اولیه تا حدامکان نرم و پودر شوند تا اینکه زبر و آنهم کام ً
ال ترکیب شود.
همگــن بــودن خــوراک کــوره از جملــه ضرورتهــای اساســی بــرای بدســت آوردن کلینکــر دارای
ترکیــب یکنواخــت ،شــرایط ثابــت پخــت و کارکــردن مــداوم کــوره مــی باشــد .بــه طــور خالصــه
چگونگــی و کیفیــت پخــت خــوراک کــوره بــه فاکتورهــای زیــر بســتگی دارد.
 -1ترکیــب شــیمیایی خــوراک کــوره (تیتراســیون اســتاندارد آهــک ) ،مــدول ســیلیس ،مــدول آهــن،
فــاز مایــع ،ترکیبــات فرعــی و مــواد افزودنــی نظیــر ) CaF2

فصلنامه داخلی شرکت سیمان المرد

دپارتمان پخت

ایــن امــر کــه الگــوی شــیمیایی ســیمان بــا مقادیــر فازهــای موجــود و اســتحکام ســیمان ارتبــاط
دارد و باعــث کاهــش مصــرف انــرژی مــی شــود ،پدیــده ای ثابــت شــده اســت ،چــرا کــه از یــک
طــرف پارامترهــای شــیمیایی مــواد خــام ،فازهــای تشــکیل شــده در پخــت ( فازهــای کلینکــر) را تعیین
مــی کننــد واز طــرف دیگــر محصــوالت هیدراتاســیون ( فازهــای هیدراتاســیون) کــه تعییــن کننــده
اســتحکام ســیمان هســتند از واکنــش بیــن آب و فازهــای کلینکــر شــکل مــی گیرنــد .لــذا خــواص
شــیمیایی مــواد خــام بــر کاهــش مصــر ف انــرژی در تولیــد ســیمان اثــری بســزا دارنــد.
این تعریف به شکل دیگری می تواند در بیان زیر خالصه گردد که :

 -2ترکیب مینرالی مواد اولیه
 -3دانه بندی خوراک کرده
 -4همگن بدون مواد خام
 -5شــرایط پخــت (درجــه حــرارت پخــت،
ســرعت گــرم کــردن ،زمــان توقــف ،مــواد در
مجــاورت حداکثــر درجــه حــرارت و) ...
عامــل اول عمدت ـ ًا مربــوط بــه تنظیــم مــواد
اســت که کار اصلی آزمایشــگاه ســیمان می باشد
در تنظیــم مــواد از روابطــی اســتفاده مــی شــود
کــه نهایتـ ًا بــه کمــک آنهــا مــواد تنظیــم شــده
خــوراک کــوره) دارای مشــخصات زیــر اســت.
الــف) تحــت شــرایطی حــرارت موجــود در
کــوره قابــل پختــن باشــد مثــ ً
ا آهــک آزاد
بــاال نباشــد و یــا خــوب تشــکیل کربنیــک
بدهد.
ب) پــس از پختــه شــدن کلینکــری بدهــد
کــه دارای خــواص مطلــوب فیزیکــی و
شــیمیایی باشــد.
ج) ترکیــب خــوراک کــوره آن چنــان باشــد
کــه پختــن آن ایجــاد عارضــه ای بــرای
سیســتم پخــت در روال عــادی کار نکنــد مثـ ًٌ
ا
ایجــاد طــوق ( رینــگ ) وســیکل قلیائــی نکنــد.
بــرای ایــن منظــور در تنظیــم مــواد از برخــی
نســبت هــا وروابــط اســتفاده مــی شــود .تعییــن
دقیــق هــر کــدام از ایــن روابــط بســته بــه
مــواد اولیــه مــورد اســتفاده در کارخانــه دارد،
غالبــ ًا ترکیــب مــواد اولیــه موجــود در جــوار
کارخانــه طــوری اســت کــه بــه تنهایــی نمــی
توانــد کلینکــر مطلــوب را بدهــد بنابرایــن مــواد
اولیــه کمکــی ماننــد ســنگ آهــن ،ســنگ
ســیلیس ،و برخــی مــواد دیگــر اســتفاده
می شود.
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�ﻳﺮﺳــﺎﺧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ � �ﻣﻮ�ﺷﻲ �� ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﻧﻤﻲﻛﻨــﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺸــﻜﻼ� �ﻳــﺎ�� �� ��
ﻣﻮﺿﻮ� ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ � ﻧﻈﺎ�� ﺑﺮ�� �ﻣﻮ��
� ﭘﺮ��� �ﻳﺠﺎ� ﻛﺮ�� � ﺧﻮ�ﻫﺪ ﻛﺮ�.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭘﺎ�ﻓﻄﺮ� ﺗﺎﻛﻴﺪ ���� ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ �ﻗﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ �ﻣﻮ�ﺷﻲ � ﻟﺰ��
�ﺟﺮ�� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ� ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ �� ﺳــﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻪ
� �� ﻣﺪ��� ،ﺳــﺎﺧﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ� ﺑﺰ�گ

�
ﺖ

ﺖ

ﻚ

�

گ

ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎ�� ﺧﺒﺮ���:

ﺚ ﺖ � ﺶ
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ��
�ﻋﻼ� ﺳﻬﻤﻴﻪ
ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
ﺑﻴﻤﻪ
ﻚ
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ﺲ

ﺷــﻴﺮ�� – ﺧﺒﺮﻧــﮕﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮ�� �ﺳــﻼﻣﻲ :ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ
ﺗﺎﻣﻴﻦ �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ �ﺳــﺘﺎ� ﻓﺎ�� �� �ﺣﺘﻤﺎ� �ﻋﻼ� ﺳــﻬﻤﻴﻪ ﺟﺪﻳﺪ
ﺑﺮ�� ﭘﻮﺷــﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ �� ﻛﺸــﻮ� � ﺑﻪ ﺗﺒﻊ
�� �ﺳــﺘﺎ� ﻓﺎ�� ﺧﺒــﺮ ���.ﻋﺒﺪ�ﻟﻜﺮﻳﻢ ﻧﺒﺎﺗﻲ �� �ﺳــﺘﺎﻧﻪ ﻫﻔﺘﻪ
ﺗﺎﻣﻴــﻦ �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ �� ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎ��� ﮔﻔــﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ��ﻗﺎ� � �ﻣﻮ� ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻓﺎ�� ﻣﻄﺮ� ﻛﺮ�:
ﻧﺸــﺪ� ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﻣﺎﻟﻲ ،ﺛﺒﺖﻧﺎ� ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺎ�ﮔﺮ��
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺪ� ﻳﻚﺳﺎ� �ﻧﺠﺎ� ﻧﺸﺪ � �ﻣﻴﺪ���ﻳﻢ �ﻣﺴﺎ� �ﻳﻦ
�ﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺷــﻮ�.ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ �� ﺧﺼﻮ� ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ
ﭘﺸــﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺳــﺎ�ﻣﺎ� ﺗﺎﻣﻴﻦ �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ �� :ﺳــﺎ�ﻫﺎ�
ک د
ال
نگ
�ﺑﺘﺪ�� ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ �ﻳﻦ ﺳــﺎ�ﻣﺎ� ،ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﺎ� ﻧﺴﺒﺖ
����� ﺑﻪ ﺧﺮ�ﺟﻲ ﺑﻴﻤﻪﺷــﺪﮔﺎ� ،ﻳــﻚ ﺑﻪ  16ﺑﻮ�،گﺑﻪ �ﻳﻦ ی
ﻣﻌﻨﺎ
ﺷــﻴﺮ�� – ﺧﺒﺮﻧــﮕﺎ� ���ﻧﺎﻣــﻪ ﺟﻤﻬــﻮ�� �ﺳــﻼﻣﻰ :ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ �� ﻗﻢ ﺧﻮ�ﻫﻨﺪ �ﻣﺪ � ﺑﻪ ﻫﻤﺮ�� �� 250ﺣﺎﻧﻰ ﺧﻮ�ﻫﻨــﺪ ﻛﺮ�� ،ﻓﺰ�� 300 �� :ﺑﻘﻌﻪ ﻣﺘﺒﺮﻛﻪ �ﺳــﺘﺎ� ﻓﺎ��
ﺑﺎ�ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ،
ﺗﺤﻮﻳﻞﺑﻴﻤﻪ
ﻧﻔﺮ� ﻛﻪ
ﻫﺎ����� ﻫﺮ 16
ﻣﻜﺎ� ﺑﻪ
ﻣﺪﻳــﺮﻛﻞ ��ﻗﺎ� � �ﻣﻮ� ﺧﻴﺮﻳﻪ �ﺳــﺘﺎ� ﻓﺎ�� ﮔﻔﺖ 460:ﺑﻮﻣــﻰ �� ﻃﺮ� ���ﻣﺶ ﺑﻬﺎ�� ﺑﺎ �ﺳــﺘﻘﺮ�� �� ﻛﻪ
ﺑﺮﮔﺰ��ﻳﻚﻣﻰﻧﻔﺮم
ﻣﻘﺎ�
ﺷــﻮ��.ﻳﻦ
ﻣﻲ ﻧﻮ
ﺳــﺎ�
ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ �ﻳﮋ�
�ﺳﺖ ��.ﺑﺎ
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎ�ﺷﺪ�
�ﻛﻨﻮ� ﻳﻚ ﺑﻪ 6
ﺷﺴﺖ �ﻣﺎ �ﻳﻦ
ﻣــﻜﺎ� ﻣﺬﻫﺒﻰ �� ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮ� »���ﻣﺶ ﺑﻬﺎ��« ﺑﻪ ��ﺋﺮ�� ﻣﺬﻫﺒﻰ ،ﺑﻪ ��ﺋﺮ�� ﻣﺸﺎ��� ﺧﻮ�ﻫﻨﺪ ��� ��.ﺑﻪ �ﻳﻴﻦﻣﻲﺷﺪ؛
ﺑﻴﺎ�ﺑﺎ
�ﻣــﺎ�����
ﻛــﺮ�126:
ﺿﺮﻳﺐﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﺴــﺆ��
ﻫﻨﻮ�
ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻧﻮ���� �� ﻓﺎ�� ﺧﺪﻣﺎ� ﻣﻰ�ﻫﻨﺪ.ﺣﺠﺖ�ﻻﺳــﻼ� ﺳﻴﺪ � ﺷــﻮ� ﺗﻤﺎ� ﺑﻘﺎ� ﻣﺘﺒﺮﻛﻪ �ﺳﺘﺎ� ﻓﺎ�� ﻧﻴﺰ �ﺷﺎ���ﻳﻨﻜﻪ
ﺑﺤﺮ�ﻧﻲﻧﻴﺰ
ﺣﺎﻟﺖﻣﺴــﺠﺪ
�� ���100
�ﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺟﺎ��
ﺑﻴﻦ��ﻫﻰ �
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲﺧﺎ�
ﻛﺮ� �ﺿﺮﻳﺐﻣﻮﻗﻌﻴــﺖ
ک
ش
ﻧﺪ��� �� ،ﺳﺮ�ﺳﺮف
گ
ﻛﺎﻫﺶ��ﺿﺮﻳﺐ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� ��
ﺑﺮ��
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎ�
ﻋﺒﺎ� ﻣﻮﺳﻮ� �� ﻧﺸﺴﺘﻰ ﺧﺒﺮ� ﺑﺎ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻃﺮ� ���ﻣﺶ �ﻇﻬﺎ� ��ﺷــﺖ �� :ﺑﻴﺴﺖ � ﺷﺸﻢ �ﺳﻔﻨﺪﻣﺎ� �ﻳﻴﻦ ﻗﺮ��
ﺧﺪﻣﺖ
ﺷﺒﺎﻧﻪ����
شﺑﻪﺻﻮ��
ﻛﺮ�:ﻓﺎ��
�ﺳﺘﺎ�
ﻏﺒﺎ���ﺑﻰ
ص
�ﻳﻨﻜﻪ
ﻛﻪﺑﺎ �ﺷﺎ�� ﺑﻪ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ��.
ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎ�
ﭘﺸــﺘﻴﺒﺎﻧﻲ�� ،ﺋﺮ�� �
ﺑﻬﺎ�� �� �ﻳﺎ� ﻧﻮ��� �� ﻓﺎ��� ،ﻇﻬﺎ� ��ﺷﺖ �� :ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ � ﻋﻄﺮ�ﻓﺸــﺎﻧﻰ ﺗﻤﺎ� ﺑﻘﺎ� ﻣﺘﺒﺮﻛﻪ �ﺳﺘﺎ� ﻓﺎ�� ﺑﺎ  3ﻫﺰ��
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ��
ﻧﻮ����ﻗﺮ�� ﮔﺮﻓﺘﻪ
�ﺳﺘﻮ� ﻛﺎ�
�ﻗﺪ�ﻣﺎﺗﻲ ��
�ﺳﺖ.ﻣﻴﻬﻤﺎ�ت
420ﻫﺰ�� ﻧﻔﺮ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳــﺎ�
ﻟﺤﻈﻪ
�ﻧﺠﺎ� ﺗﻌﺪ��ﺳﺎ�ش
ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ��
ﮔﺴﺘﺮ�
ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ �
�����
ﺳــﺎ� ﺑﺮﮔﺰ��� ﻃﺮ� ���ﻣﺶ ﺑﻬــﺎ�� 460،ﻣﻜﺎ� ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻧﻴﺮ�ﻳﻰ ﻛﻪ �� ﺧﺪﻣﺖ ﻃﺮ� ���ﻣﺶ ﺑﻬﺎ�� ﻫﺴﺘﻨﺪ�،ﻓﺰ�ﻳﺶ
�ﻳﺎ�
ﺗﺼﺮﻳــﺢ��ﻛﺮ��� :
ﻓﺎ�� ﺑﻮ�ﻧﺪ،
ﻣﺘﺒﺮﻛﻪت�ﺳــﺘﺎ�
�ﺳــﺘﺎ� ﻓﺎ�� �ﻣﺎ�� ﺧﺪﻣﺎ��ﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ��ﺋﺮ�� � ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎ� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
ت
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﺷﺪﮔﺎ� ﺟﺪﻳﺪ
�ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻤﻪ
ﺑﻘﺎ� ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻧﺒﺎﺗﻲ ﮔﻔﺖ:
���ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮ�� �ﺳﻼﻣﻲ� :ﺑﻴﺮ ﺷﻮ��� ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
ﺗﻌﻄﻴﻼ� ﻧﻮ��� ﺳــﺎ� ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺣﺪ��  5ﻣﻴﻠﻴﻮ� ﻧﻔﺮ ﺑﻘﺎ�
ﻧﻮ���� ﺧﻮ�ﻫﻨﺪ ﺑﻮ� ��.ﺑﺎ �ﺷــﺎ�� ﺑــﻪ �ﻳﻨﻜﻪ  1408ﺑﻘﻌﻪ
ﺷﻴﺮ�� -ﺧﺒﺮﻧﮕﺎ� ک
ک
ش ﻛﺮ�� � �ﻧﺎ� �� ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮ�� ﻣﻲ�ﻫﺪ؛ �ﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ�� ﭘﻮﺷﺶ
ﻣﺘﺒﺮﻛﻪ �ﺳــﺘﺎ� ﻓﺎ�� �� �ﻳﺎ�� � ﺑﻴﺶ ��  270ﻫﺰ�� ﻧﻔﺮ
ﻣﺘﺒﺮﻛﻪ �� �ﺳــﺘﺎ� ﻓﺎ�� �ﺟﻮ� ���� ،ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮ� :ﺗﻌﺪ��
ﻣﺒﺎ��� ﺑﺎ ﻣﻮ�� ﻣﺨﺪ� �ﺳــﺘﺎ� ﻓﺎ�� ﮔﻔﺖ� :ﻣﺴــﺎ� ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﺮ��
ت
ﻣﻮﺳﺴــﻪﻫﺎ�
�ﻳﺪ�ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ �
ﺗﺎ�ﻳﺨﻰﻫﺎ�
ﻣﺴــﺎﺟﺪﺷــﺮﻛﺖ
ﻓﻌﺎﻻ� ��
��ﺣﺎﻧﻰ ﻣﺘﺨﺼﺺﺑﻴﻤﻪ�� ﺗﻤﺎ�
*ﺗﻌﺪ��110
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻛﺮ�ﻧﺪ.ﻣﻮﺳــﻮ�
��
ﻧﻴﺰ
 30ﺧﻴﻤﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ �� ��ﻫﺎ ﺷــﺎﺧﺺ �ﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻮ��ﻣﺨﺪ� ،ﺑﻴﺶ ��ت 40ﺗﻦ ﻣﻮ��ﻣﺨﺪ� ﻏﻴﺮ����ﻳﻲ �� ﺷــﻴﺮ��
ﺑﺎ
ﻣﺒﺎ���
ت
گ
ش
���ﺋﻪ �ﻫﻨﺪ� ک
�ﺳﺖ.
ﻓﺮ�ﻫﻢ
�...
�ﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ
ﺧﺪﻣﺎ�
ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ �ﺑﺎ� �ﻧﺪ� �ﻧﻴﺎ
ت ����� ﻛﻞ
�ﻇﻬﺎ� ��ﺷﺖ :ﺑﺎ��ﻳﺪ ����ﻧﻪت�� ﺧﻴﻤﻪﻫﺎ� ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺧﻴﻤﻪﻫﺎ� ﻣﻌﺮﻓﺘﻰ �ﻣﺎ����� �ﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ )�( ﻓﺴﺎ� ،ﻣﺎ�����
ک�ﻣﺤﺎء ﻣﻲﺷــﻮ� .ﻣﺤﻤﺪ�ﺿﺎ �ﺑﺮ�ﻫﻴﻤﻲ �� ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎ��� ﺑﺎ ﻳﺎ�����
ﻓــﺎ��
�ﺳــﺘﺎ�
�ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺮﺧﻰ
ﺧﻴﻤﻪ
*ﺗﻌﺪ��
ﮔﻔﺖ:ﻛﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ�ﺳﺖ
ﻫﺰ�� ﻧﻔﺮ ﺑﻮ��
����ﻧﻪ 30
ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻧﻴﺰ
ﺗﺎﻣﻴﻦ�ﻣﻮ�
ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ �� ﻗﻢ ﺧﻮ�ﻫﻨﺪ ﻣﺪﻳــﺮﻛﻞ��ﻗﺎ� �
ﺷﻬﻴﺪ ﻓﺮ�ﺷﺒﻨﺪ ،ﺳﻴﺪ ﻋﻼء�ﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻦ )�( ،ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ،
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺒﺎ��� ﺑﺎ ﻣﻮ��ﻣﺨﺪ�
ﻛﻪﺑﺮ��
ﻣﻌﺮﻓﺘﻰﺷﺪ�
ﻫﺎ� ﺗﺪ�ﻳﻦ
30ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
�ﻣﺴــﺎ�
�ﻳﻨﻜﻪ
ک
ﺷﺎﻏﻼ� ��
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺮ��
ﺑﻴﻤﻪ��
ﭘﻮﺷــﺶ
ﻣﺮ��
ﻣﻮ��ﺗﻮﺟﻪ
ﻫﺎ� �ﻳﻦ ﺧﻴﻤﻪﻫﺎ
ﻣﻰ�ﻫﺪ
�ﻣﺪ � ﺑﻪ ﻫﻤﺮ�� �� 250ﺣﺎﻧﻰ�ﻣﻜﺎ� �ﻳﺠﺎ�ﻧﺸــﺎ�
ﻛﺎ� ���ﺷــﻴﺮ ،ﺑﻮﺳــﺘﺎ� ﺑﺎ� ﻣﻠــﻰ ﺑﻪ ���ﺋــﻪ ﺧﺪﻣﺎ� �ﻳﮋ�
ﻫﺎ�
��ﻫﺎ
��ک��
ﻣﻌﺮﻓﺘﻰ�ﻣﺮ�� ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ �ﻧﮕﻴﻦ
ﺷــﻮ� ،ﮔﻔﺖ:
ﺧﻴﻤﻪﻣﻲ
ﻣﺎﻧﻨﺪﺑﺮﮔﺰ��
 18ﺗﻴﺮﻣﺎ�
ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺎ
��ﻧﺸــﺠﻮﻳﺎ�،ب
ک
�ﺳﺖ.
ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻗﺮ��
ﻧﻮ��� ﺑﻪ ��ﺋﺮ�� � ﻣﺴــﺎﻓﺮ�� ﻧﻮ���� ﻣﻰﭘﺮ���ﻧﺪ.ﻣﻮﺳﻮ�
�ﻫﻨﺪ�
���� ﭘﺲ �� ﻛﺸﻒ �ﻣﺤﺎء
�ﻧﭽﻪ ﻛﻪ
ﻫﺴــﺘﻴﻢ
ﻣﻮ��ﻣﺨﺪ�
ﻛﻤﺎﻧﻲ ��
ﻓﺎ��
ﻻﻣﺮ�
ﺳﻴﻤﺎ�
ﻓﺴﺎ� ،ﻣﺎ�ﻣﺎ�
ﻣﻮ�ﺟﻪ)�(
�ﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
����
�ﻣﺎ�
ﺑﻬﺎ�� ﺑﺎﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ � �ﻓﺮ��� ﻛﻪ �� ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ� ���ﺋﻪ ک
���ﻣﺶ
ﻃﺮ�
ﺗﻮﺳﻂ ��
ﻛﺴﺐ ﺟﺎﻳﺰ� ﻣﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ �ﻧﺮژ� ﺑﻮﻣﻰ
ش
ﺷﻴﻼ� �ﺳﺘﺎ� ﺗﺎﻛﻴﺪﻛﺮ�:
ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮ�
ﻣﻌﺎ�� ﺻﻴﺪ � ﺑﻨﺎ��
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎ� ﻛﺮ�:
ﻣﺴﺆ�� �� ﭘﺎﻳﺎ� ﻧﻴﺰ
ﻓﻀﺎ� ﻣﻘﺎ�
ﺧﺪﻣﺎ� �� �ﻳﻦ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ 190:ﺣﺴــﻴﻨﻴﻪ � �� 30ﺋﺮﺳﺮ� ﺑﺮ�� �ﺳﻜﺎ�
ﻣﺠﺎ��
ﻏﻴﺮ����ﻳﻲ �ﺳﺖ.
ﻣﻲض
ﻣﺸــﻐﻮ� ﺑﻪﻛﺎ� ﻫﺴﺘﻨﺪ� ،ﺟﻮ� ���� .ت
ﻣﺬﻫﺒﻰ ��،ﺟﺰ� ���ﺷــﻬﺎ� �ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺷﻤﺮ� � ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎ��
ﻫﺎ� ��ﺳﺘﺎ� �ﻳﻨﺪ�
ﻣﻜﺎ�ﺷﺮﻛﺖ ��
����ﺷــﺖ� :ﻳﻦ
�ﺳﺘﻘﺮ�� ﺑﻴﺎ�
�ﺑﺮ�ﻫﻴﻢ ﻏﻼ� ����
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎ� ﻻﻣﺮ� ﭘﺲ �� ��ﻳﺎﻓﺖ ﺗﻨﺪﻳﺲ
ﺷــﻴﺮ�� – ﺧﺒﺮﻧﮕﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮ�� �ﺳــﻼﻣﻲ :ﺗﻨﺪﻳﺲ
ﻋﻼء�ﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻦ
ﻣﻮ��ﻣﺨﺪ� ﺳﻴﺪ
ﺷﻮ�،ﻓﺮ�ﺷﺒﻨﺪ،
ﺷﻬﻴﺪ
ﻫﺎ�
ﻟﺰ��ﺑﻪ��ﻧﺎ�
�ﺟﺘﻤﺎﻋــﻲﺷــﻴﺮ��
ﻣﺴﺠﺪ�ﻳﻦ ﺗﺎ�ﻳﺨﻰ
ﭼﻬﺎ�
ﻣﺪﻧﻈﺮ
�ﺳﺘﺎ�
��ﺋﺮ�� ��
ﻣﺴﺎﺟﺪ �� ﭘﻴﺶ
ﺑﻴﺶ
�ﻋﺎﻳﺖ
�ﺻﻮ� ���ﻧﺪ�
ﻋﻤﺮ�ﻧﻰﺟﻤﻠﻪ
�ﻧﺮژ� �� ��
ﻧﺒﺎﺗــﻲﻣﺼﺮ�
ﻗﺮ��ﮔﺮﻓﺘﻪ �� �ﻣﺮ� ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮ� �ﻧﺮژ� ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ �ﺧﺬ ﮔﻮ�ﻫﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ�ﻟﻤﻠﻠﻲ � �ﻋﺎﻳﺖ �ﻟﮕﻮ�
ﺳــﻴﻤﺎ� ﻻﻣﺮ� ﻛﻪ
ﻓﺎ�� ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻤﺎﻳﺶ ﮔﻔﺖ:
ﺳﺮ�ﺳــﺮﻧﻘﺮ���
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ �ﻧﺮژ�
ﻣﻮﻗﺖﺟﺎﻳﺰ� ﻣﻠﻲ
ﻧﻘﺮ��� � ﮔﻮ�ﻫﻲ ��ﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ
ﻣﻴﻠﻴﺎ��
520
ﻓﺎ��
ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ�
ﻣﻴﺰ��
���ﺷﻴﺮ�،ﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﻮ�� �ﻣﺤﺎء
ﻣﺨﺪ� ����ﻳﻲ
ﺗﺮﻳﺎ�
)�(،ﺑﻴﺎ�
�� ﺑﺎ
�ﻳﻨﻜﻪک
ت
ﺟﻤﺸﻴﺪ،ﻣﻮ��ﻛﺎ�
ﺗﺨﺖ
ﺧﻮ�ﻫﻨﺪ ���
��ﺋﺮ��
ﻣﺸﺎ��� � ﮔﻮ�ﻫﻲ �ﻧﻄﺒﺎ�
�ﻧــﺮژ� ISO 50001
ﺑﻪﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻛﺸﻮ� �ﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻴﺴــﺘﻢ
ﺷــﺪ�ﺳﻴﻤﺎ�
ﻧﺼﺐﻛﺎ�ﺧﺎﻧﺠﺎ�
ﻣﺬﻫﺒﻰ���ﺗﺮﻳﻦ
ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ � ﺑﻪ
�ﻋﻄﺎ ﺷﺪ.
ﺑﺮ�� ��ﻣﻴﻦ ﺳﺎ� ﻣﺘﻮ�ﻟﻲ �ﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎ� ﻻﻣﺮ�
ﺣﺮﻳﻢ�ﻟﻤﻠﻚ �� �ﻳﺎ�
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ��ﻧﺴﺖ .ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺘﻴﻖ ،ﻣﺸــﻴﺮ� ،ﻛﻴﻞ � ﻧﺼﻴــﺮ
�ﺳــﺖ.
ﻧﻴﺰ �� �ﻣﺎﻛﻦ
ﭼﺎ��ﻫﺎﻳــﻰ
ﻧﻮ���ﺷﻨﺎ��ﻫﺎ�
ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺮ��ﺑﺰ�ﮔﺘﺮﻳﻦ
��ﺷــﻨﺒﻪ ��20ﺗﻲ�� � ��ﻣﺎﻳﺶ ��
ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎ�
ﺗﻮﻣﺎ�
�ﻋﻼ�ﻣﻠﻲ�ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ �ﻧﺮژ�
ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺟﺎﻳﺰ�
��ﻣﻴﻦ
��ﻣﻴــﻦ ���� ﺟﺎﻳــﺰ� ﻣﻠــﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ �ﻧﺮژ� ﺑــﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻬﺮ� ﮔﻴﺮ� �� ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳــﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژ� �ﻧﻴﺎ �� �ﻣﻴﻨﻪ ﻣﺼﺮ� ﻣﻌﻴﺎ� ﻣﺼﺮ� �ﻧﺮژ� ﺑﺮ �ﺳــﺎ� �ﺳﺘﺎﻧﺪ��� �� ISIRI 7873
ﺷﺪ� ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺸﻴﺶ ،ﻣﺸــﺘﻘﺎ� ﺣﺸﻴﺶ ،ﺷﻴﺸﻪ ،ﻫﺮ�ﺋﻴﻦ ،ﻗﺮ�ﻫﺎ�
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎ� ،ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺧﻮ�ﻫﺪ
�ﻫﻰ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺎ�
ﺑﺮ��
�ﺷــﺎ��
ﻓﺎ��
�ﺳــﺘﺎ�
��ﻗﺎ�
ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ
ﺻﻴﺎ��ﺑﻮ�.ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ� ﺑﻮﺳﺘﺎ� ﺑﺎ� ﻣﻠﻰ ﺑﻪ ���ﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎ� �ﻳﮋ�
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻫﺎ� ﺳﺎ�ﻣﺎ�
�ﻳﻤﺎ�  ��1395ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻤﺎﻳﺶ
ﺷﺮ�ﻳﻂﺑﻪﻣﻲﺑﺎﺷﺪ � ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﻣﻠﻲ �ﺳﺘﺎﻧﺪ��� �ﻳﺮ�� ﺷﺪ� �ﺳﺖ.
�����ﺑﺎﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
�ﻻﻳﻨﺪﮔﻲ
ﺧﻴﺮﻳﻪ � ﻛﺎﻫﺶ
�ﻣﻮ� �ﻧﺮژ�
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ�ﻣﺼﺮ�
ﺣــﻮ��
ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎ � ﺳــﺎ�ﻣﺎ�ﻫﺎ� ﺑﺮﺗﺮ ��
ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﭼﻬﺎ�ﺳﺎ�
ﻃﻲ
ﮔﻔﺖ:
�
ﻛﺮ�
ﻣﻌﺮﻓﻲ
�����
�ﻳﻦ
ﺑﺪﻫﻜﺎ���
�ﻓﺰ��:ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ�
�� 50ﻧﻔﺮ ��
ﻧﻤﻮ��ﺑﻪ�ﺳﺖ.
�ﻳﺎ���ﻳﺎﻓﺖ
ﺳﺒﺰ ��
ﻗﺒﻼ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎ�
��ﻳﺮ ﻧﻴﺮ� �
ﻣﻌــﺎ��
ﻣﺮ�ﺳــﻢ ﻛﻪ
�ﺳــﺘﺎﻧﺪ���ﻫﺎ� ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ �� ﺗﻬﺮ�� ﺑﺮﮔﺰ�� ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ��ت
�� �ﻓﺰ�� :ﺑﺎ �ﻋﺎﻳﺖ س
ﺳــﺘﺎ���ﺧﺒﺮ� ����� ﻛﻞ ��ﻗﺎ� � �ﻣﻮ� ﺧﻴﺮﻳﻪ
ﻧﻮ���
ﺻﻨﻌﺖ��
��ﺣﺎﻧﻴﺎ��ﻳﮋ�ﻣﺒﻠﻎ
ﻃﻼ� �
ﻧﻔﺮ ��
110
�ﻧﺮژ� ﺑﺮﮔﺰ�� ﺷــﺪ��� .ﻳﻦ�ﻳﻨﻜﻪ
ﻧﻮ��� ﺑﻪ ��ﺋﺮ�� � ﻣﺴﺎﻓﺮ�� ﻧﻮ����
ﺑﻨﺪ�ﻋﺒــﺎ� – ﺧﺒﺮﻧﮕﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮ�� �ﺳــﻼﻣﻲ :ﻣﻌﺎ�� ﺻﻴﺪ � ﺑﻨﺎ��
��ﺑﻴﺶ
��ﺻﺪ�ﺻﺮ�
ﻫﺎ� ���ﻳﺎﺑﻲ � ﺑﺎ
ﻣﺮﺗﺒﻂ �� ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻴﻢ
�� �ﻓﺰ�� :ﺷــﺮﻛﺖ ﺳــﻴﻤﺎ� ﻻﻣﺮ� ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ �� ﻣﺮ�ﺳﻢ �ﻧــﺮژ� � �ﻋﺎﻳﺖ ﻣﻌﻴﺎ�ﻫﺎ� ﻣﺼــﺮ� ﺑﻬﻴﻨﻪ �ﻧﺮژ� ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ �ﺷﺘﻪﻫﺎ�
ﺟﻤﻌﻲ �� ﻣﺪﻳﺮ�� ﺑﺨﺶ �ﻧﺮژ� ﻛﺸﻮ� ﺣﻀﻮ� ��ﺷﺘﻨﺪ ،ﺷﺮﻛﺖ
�ﺷﺪ
ﻣﺪ��� �
ﺗﻌﻬﺪ��
78
ﺷﺎﻫﺪ
ک
ص
�ﺷــﺪ �ﻳﻦت
ﻛﻮﺗﺎ��ﻳﻦ
ﻋﻤﻮﻣﻰ
�ﻧﺠﺎ� ���ﺑﻂ
�ﻳﺮ�ﻧﺪﻧﻈﺮ
ﻓﺎ��
�ﺳﺘﺎ�
�ﻓﺘﺨﺎ�� �
ﺳــﺎ�ﻫﺰ��
�ﻳﻨﻜﻪ 5
ﻋﻨﻮ��
ﻣﻮﺳــﻮ� ﺑﺎ
ﭘﺮ��ﺧﺖ،
ﺧﻮ�ﻫﻨﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ
ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ�
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
�ﻳﺎ�ﺣﻀﻮ� ﻓﺮﻣﺎﻧﺪ� ﻳﮕﺎ� ﺣﻔﺎﻇﺖ
���� ﺑﺎ
�����ﺟﻠﺴﻪ
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ�
ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮ� ﺷــﻴﻼ�
ﻧﻴﺰ�ﺳﺎﻧﺪ�
�ﻧﺠﺎ�
ﻓﺮ�ﻳﻨﺪ �� ﺑﻪ
ﺳــﺎﻋﺖ ﻛﺎ�،
ﻧﻴــﺮ����  1400ﻧﻔﺮ
ﭘﻴﺎﭘﻲ �� ﺣﻮ��
ﺑﺮ�� ��ﻣﻴﻦ
ﺟﺎﻳﺰ� ﻣﻠﻲ
ﻛﺮ�:ﺷﻬﺮ �ﻳﻦ ��ﻳﺎﻓــﺖ �ﻳﻦ
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎ�ﭘﻴﺶ ��
ﺟﻬﺎﻧﻲ �ﻧﺮژ� ﻛﻪ ﭼﻨﺪ�
�ﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎ�
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻴﻦ
ﺳﻴﻤﺎ� ﻛﺸﻮ�
ﺳــﻴﻤﺎ� ﻻﻣﺮ� ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮ�� ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻰﭘﺮ���ﻧﺪ
ﻣﻌﺎﻫﺪ�� ﻣﺮ�� ��ﻳﺎﻳﻲ ��ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ
�ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﺎ�ﻧﺖ
ﺷــﻴﻼ� ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ�،
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪ��ﺑﺰﻳﺎ�
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﻌﻬﺪ���ﻫﺪ�
�ﻧﺠﺎ�ﻧﻘــﺮ� � ﺑﺮﻧﺰ
ﺗﻨﺪﻳﺲﻫﺎ�
ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎ�
ﺑﻪ ��ﻳﺎﻓﺖ ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻧﻘﺮ��� ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﺮ�� ��ﻣﻴﻦ ﺳﺎ� ﭘﻴﺎﭘﻲ �ﺗﺮﻳﺶ ﺑﺮﮔﺰ��ﺷــﺪ ﻟﻮ� � ﻧﺸــﺎ� �ﻳﮋ� ﺑﻨﻴﺎ� ﺟﻬﺎﻧﻲ �ﻧﺮژ� �� ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ �ﻧﺮژ� ﺷﺪﻳﻢ.
ﻓﺎ��
ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺑﺮﮔﺰﻳــﺪ���
��ﺻﺪ�
� ﺑﻪ 84

لی موسیقی زنگ یک فاجعه انسانی را زدند
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ﺗﻘﺪﻳﺮ �ﺋﻴﺲ ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮ��
ﻛﺸﻮ� �� ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺑﻨﻴﺎ� ﻣﺴﻜﻦ
�ﺳﺘﺎ� ﮔﻠﺴﺘﺎ�
ﮔــﺮﮔﺎ� – ﺧﺒﺮﻧــﮕﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮ�� �ﺳــﻼﻣﻲ� :ﻛﺘﺮ ﻧﺠــﺎ�� ،ﺋﻴﺲ
ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮ�� ﻛﺸــﻮ� ﺑﺎ �ﻫﺪ�ء ﻟﻮ� ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪ� �ﻣﺎﻧﻲ ﻧﮋ��،
ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺑﻨﻴﺎ� ﻣﺴــﻜﻦ �ﺳــﺘﺎ� �� �� ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﺒﺮ� �ﻫﺪ�� � ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ�
ﺷــﻮ��� ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮ�� �ﺳﺘﺎ� ،ﺑﻮﻳﮋ� ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﺆﺛﺮ � ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
�ﻣﻴﺰ ﭼﻬﺎ�ﻣﻴﻦ ﻛﺎ�ﮔﺎ� �ﻣﻮ�ﺷــﻲ ﻣﺪﻳﺮ�� � ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺳــﺘﺎ�� ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮ��
�ﺳﺘﺎﻧﻬﺎ� ﺷﻤﺎﻟﻲ � ﻣﺮﻛﺰ� ﻛﺸﻮ� ،ﺗﻘﺪﻳﺮ � ﺗﺸﻜﺮ ﻧﻤﻮ�.

س

س�
ﻫﻤﻜﺎ�� ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎ���� ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ�
ﺑﻴﻤﻪ �ﻳﺮ�� ﺑﺮ�� �ﻓﺎ� ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎ�
ﺑﺨﺶس
ﺷﻬﺮ���� ﺷﻴﺮ��:
ﻛﺸﺎ����

ﻬﺮ���� ﺷﻴﺮ��
ﺮ�� ﻧﻮ���� ﻫﺴﺘﻨﺪ

�

ﺖ

ﺖ

ﺧﺪﻣﺖ�ﺳــﺎﻧﻰ
ﺧﺪ�� ﺑﻘﺎ� ﻣﺘﺒﺮﻛﻪ �� �ﻳﺎ� ﻧﻮ��� ﺑﻪ ��ﺋﺮ�� ت

�ﻳــﻦ ﺗﻌﺪ�� ��ﺣﺎﻧﻰ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻛــﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ �ﺑﺎ� �ﻧﺪ� �ﻧﻴﺎ

ن

ن

ت

ﺑﻴﻦ�ﻟﻤﻠﻠﻲ
ﻻ�ﺳــﺘﺎ�  -ﺧﺒﺮﻧﮕﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮ�� �ﺳﻼﻣﻲ:
ﺳﻴﻤﺎ�12ﻻﻣﺮ�
ﻫﺰ�� ��ﺣﺪ ﭘﺎ�� ﺧﻮ��� ﺑﺮ�� ﻧﻮ���
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ �ﻳﺠﺎ�
ﻣﺪﻳﺮ ��ﻣﺎ� ﺗﺎﻣﻴﻦ �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ �ﺳﺘﺎ� ﻓﺎ�� ﮔﻔﺖ��� :
 25ﺗﻴﺮﻣــﺎ� ﻋﻤﻠﻴﺎ� �ﺟﺮ�ﻳﻲ �ﺣﺪ�� ﺑﻴﻤﺎ�ﺳــﺘﺎ� 32
�ﻋﻄﺎ ﺷﺪ
ﻣﻌﺎ�� ﺣﻤﻞ�ﻧﻘﻞ � ﺗﺮ�ﻓﻴﻚ ﺷﻬﺮ���� ﺷﻴﺮ�� ﺧﺒﺮ ���:

سیم ن المرد درآیینه رس نه

ﺑﺮ�ﺳﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺣﺮﻳﻢ �ﺛﺎ� ﻣﻠﻲ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮ� ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﻣﻴﺮ�� ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎﻓﺖ �ﻳﻦ ��ﺳــﺘﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎ� ﺗﺎ�ﻳﺨﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ� �� .ﻓﺰ�� :ﻣﻮ�� ﻧﻴﻤﺎ �� ﺑﻨﺎﻫﺎ� ﺑﻪ ﺟﺎ
ﻣﺎﻧﺪ� �� ���� ﻗﺎﺟﺎ�ﻳﻪ ﺑﻮ�� � ﺑﻪ ﺳﺎ�  207ﻫﺠﺮ� ﻗﻤﺮ� ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺪ ﭘﺪ�� ﻧﻴﻤﺎ
ﻋﻠﻲﺧﺎ� ﻧﺎﻇﻢ�ﻻﻳﺎﻟﻪ ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ� �ﺳــﺖ .ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﻣﻴﺮ�� ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ �ﻓﺰ��� :ﺑﻌﺎ�
� ﻣﻘﻴﺎ� ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﻤﺎ ﮔﻮﻳﺎ� ﺳــﻄﺢ �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ � �ﻗﺘﺼﺎ�� � ﺧﺎﻧﻮ��� �� �ﺳــﺖ �
ﻋﻜﺴــﻬﺎ � ﺗﺼﺎ�ﻳﺮ �� ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ �ﻧﺪﮔﻲ �� ،ﭘﻴﻮﻧﺪ� ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭘﻴﺮ�ﻣﻮ�� ،ﺑﺰ��
� �ﺳــﺎﻳﻞ ﺷﺨﺼﻲ ﻧﻴﻤﺎ ،ﻛﺘﺎ�ﻫﺎ� ﻣﺠﻼ� � ﻳﺎ���ﺷﺘﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﻬﻤﻲ �� ﺑﺎ�ﮔﻮﻳﻲ
��� � ﻋﻘﺎﻳﺪ �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ � ﺣﺘﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ�� ���� �� .ﻣﻴﺎ� ��ﺳﺘﺎﻫﺎ� ﻣﺎ�ﻧﺪ��� ﭼﻨﺪ
��ﺳﺘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ�� ﺑﺴﻴﺎ�� �� �ﻳﺮ�ﻧﻲﻫﺎ ﻧﻴﺎ� ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭼﻨﺪ�ﻧﻲ ﻧﺪ��ﻧﺪ .ﻳﻮ�
ﻳﻜﻲ �� �ﻳﻦ ��ﺳﺘﺎﻫﺎﺳــﺖ ﻛﻪ ﻧﺎ� �� ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ � ��� �ﻳﺮ�� ﮔﺮ� ﺧﻮ��� �ﺳﺖ.
ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺴﻲ �� ﻣﻲﺗﻮ�� ﺳﺮ�� ��ﺷﺖ ﻛﻪ �ﺳﺖ ﻛﻢ ﻳﻚ ﺑﺎ� �� �ﻧﺪﮔﻲ�� ﻧﺎ� ﻧﻴﻤﺎ
ﻳﻮﺷــﻴﺞ �� ﻧﺸﻨﻴﺪ� ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎﻣﻲ ﻛﻪ �������� ﺑﺰ�گ ﺑﺮ�� ��ﺑﻴﺎ� �ﻳﺮ�� ﻣﺤﺴﻮ�
ﻣﻲﺷــﻮ� � ﻳﻮ� ﻫﻢ �� �� �ﻳﺪ� ﻣﻲﺷﻮ��� .ﺳــﺘﺎ� ﻳﻮ� �� ﺗﻮ�ﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﺑﻠﺪ�
ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎ� ﻧﻮ� �� ��ﺗﻔﺎﻋﺎ� �ﻟﺒﺮ� � ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ  110ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ� ﺟﺎ�� ﻫﺮ�� ﺗﺎ ﭘﻞ
�ﻧﮕﻮﻟﻪ �� ﺟﺎ�� ﻛﻨﺪ��� ﻗﺮ�� ����.

ب
ب

ش

ک
ب

ک

ک

�ﺋﻴﺲ ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺟﻬﺎ� ﻛﺸﺎ���� �ﺳﺘﺎ�:

 13ﻫﻜﺘﺎ� �� ک
���ﺿﻲ ﻛﺸﺎ���� ﻛﺮ�ﺳﺘﺎ�
�ﻳﺮ ف
ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎ� ����ﻳﻲ �ﺳﺖ
ش
ت
ﺳــﻨﻨﺪ�  -ﺧﺒﺮﻧــﮕﺎ� ���ﻧﺎﻣــﻪ ﺟﻤﻬﻮ�� �ﺳــﻼﻣﻲ� :ﺋﻴﺲ ﺳــﺎ�ﻣﺎ� ﺟﻬﺎ�
ﻛﺮ�ﺳﺘﺎ� �ﻳﺮ
تﻛﺸــﺎ���� �ﺳﺘﺎ� ﻛﺮ�ﺳﺘﺎ� ﮔﻔﺖ 13 :ﻫﻜﺘﺎ� �� ���ﺿﻲ ﻛﺸﺎ���� ت

ت

سهد ر يشو د

ﺷــﻴﺮ�� – ﺧﺒﺮﻧﮕﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮ�� �ﺳــﻼﻣﻲ �� :ﺳﻮﻣﻴﻦ
ﻛﻨﻔﺮ�ﻧــﺲ ﺑﻴﻦ�ﻟﻤﻠﻠــﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ��ﻳﻜﺮ� ﺑﺮ�ﺳــﻲ � ﺗﺒﻴﻴﻦ
���ﻫﺎ� �ﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻ� ��ﺟﻪ ﻳﻚ � ﺗﻘﺪﻳﺮ ��ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ�
ﺑﺮﺗــﺮ ﻣﻠــﻲ ﺑﺮﮔﺰ�� ﺷــﺪ ،ﺗﻨﺪﻳــﺲ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺳــﻴﻤﺎ� ﻻﻣﺮ�
�ﻋﻄﺎ ﺷــﺪ� �� .ﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮ� ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﻦ ﻛﺸــﻮ�� ��ﺳــﺎﻟﻦ
ﻫﻤﺎﻳﺶﻫﺎ� ﺑﻴﻦ�ﻟﻤﻠﻠﻲ ﺻﺪ� � ﺳــﻴﻤﺎ ﺑﺮﮔﺰ��ﺷﺪ ،ﺳﻴﻤﺎ� ﻻﻣﺮ�
ﺑــﻪ ﻋﻨﻮ�� ﻳﻚ ��ﺣــﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ � ﺗﻮﻟﻴﺪ� �ﺳــﺘﺎ� ﻓﺎ��
� ﻛﺸــﻮ� �ﻳﻦ �ﻓﺘﺨــﺎ� �� ﻧﺼﻴﺐ ﺧﻮ� ﻛــﺮ�� .ﺑﺮ�ﻫﻴﻢ ﻏﻼ� ����
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎ� ﻻﻣﺮ� �� �ﻳﻦ ﺧﺼﻮ� �ﻇﻬﺎ� ��ﺷﺖ،
�ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮ����� �� �ﺧﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژ� � ��ﻧﺶ ��� �ﻧﻴﺎ
�� ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻤﺎ� ﻫﻤﻮ��� ﺑﻪ �ﻧﺒﺎ� ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺑﺎﻻ � �� ﺣﺪ �ﺳﺘﺎﻧﺪ���ﻫﺎ� ﺟﻬﺎﻧﻲ �ﺳﺖ.
�� ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ �ﻳﻦ ��ﻳﻜﺮ� ﺳــﻴﻤﺎ� ﻻﻣﺮ� ﺗﻮ�ﻧﺴــﺘﻪ �ﺳﺖ ﺑﺎ
ﺗﻮﻟﻴﺪ � ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻ� ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ �� ﺑﺎ���ﻫﺎ� ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ
ﻓﺎ��� ،ﺳــﻴﺎ� ﻣﻴﺎﻧﻪ �ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮ�ﻫﺎ� ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺟﺎﻳﮕﺎ� �ﻳﮋ���
�� ﺑﻪ ﻋﻨﻮ�� ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ � ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ �ﺳﺖ ����.

ک

ﮔﺮﮔﺎ� – ﺧﺒﺮﻧﮕﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮ�� �ﺳﻼﻣﻲ :ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺑﻨﻴﺎ� ﻣﺴﻜﻦ
ت
�ﻧﻘﻼ� �ﺳــﻼﻣﻲ ﮔﻠﺴــﺘﺎ� ﮔﻔﺖ� �� :ﺑﺘﺪ�� �ﺟﺮ�� ﻗﺎﻧﻮ� ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ �
تﺳــﻨﺪ
ﺣﻤﺎﻳﺖ �� ﺗﻮﻟﻴﺪ � ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴــﻜﻦ ،ﺗﺎﻛﻨﻮ�  91ﻫﺰ�� �  650ﺟﻠﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﻬﺮ� � ��ﺳﺘﺎﻳﻲ �� ﺳﻄﺢ �ﺳﺘﺎ� ﺻﺎ�� ﺷﺪ� �ﺳﺖ.
تﺻﺪ�� ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻣﻬﻨﺪ� �ﻣﺎﻧﻲ ﻧﮋ�� �� �ﻳﻦ ﺧﺼﻮ� �ﻇﻬﺎ� ﻛﺮ�:
�ﺳﻼﻣﻲ � ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎ�� ﺛﺒﺖ �ﺳﻨﺎ�
گ��ﺳــﺘﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﻴﺎ� ﻣﺴﻜﻦ �ﻧﻘﻼ� ش
� �ﻣﻼ� � ﺑﺎ ﻫﺪ� �ﺳــﻤﻴﺖ ﺑﺨﺸــﻴﺪ� ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ��ﺳﺘﺎﺋﻴﺎ� � �ﻣﻴﻨﻪ
ﺳــﺎ�� ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬ��� ﺑﺨﺶ ��ﻟﺘﻲ � ﺧﺼﻮﺻﻲ �� ��ﺳــﺘﺎﻫﺎ ت
�ﻧﺠﺎ�
ﻣﻲﮔﻴﺮ�.
�� ﻣﺰ�ﻳﺎ� ﺳــﻨﺪ��� ﻛﺮ�� �ﻣﻼ� � ﻣﻨﺎ�� ��ﺳــﺘﺎﻳﻲ �� ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
ﻣﺴــﻜﻮﻧﻲ ��ﺳــﺘﺎﻫﺎ ،ﺑﻬﺮ�
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻈﺎ� ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ���ﺿﻲ ��ﻗﻊ �� ﺑﺎﻓﺖش
ت � ت
ﮔﻴﺮ� ��ﺳــﺘﺎﺋﻴﺎ� �� ﺗﺴــﻬﻴﻼ� ﺑﺎﻧﻜﻲ � ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ���� ﺣﻘﻮﻗﻲ �
ک
�ﻗﺘﺼﺎ�� �ﻣﻼ� ��ﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺮﺷﻤﺮ� .ش

ت
ش

ش

ف

ت ت
ت

ت

ت

ش

ص
ت

ت
س
ت

ت
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ﻛﺘﺎ� ﭼﺎپ � �ﻋﻼ� �ﺻﻮ� ﺷﺪ� �ﺳﺖ.
ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ � ��ﺷــﺎ� �ﺳﻼﻣﻲ �ﺳﺘﺎ� ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎ�
ﺗﺼﺮﻳــﺢ ﻛﺮ� :ﺣﺪ��  8ﻋﻨﻮ�� ﻛﺘﺎ� �� �ﻣﻴﻨﻪﻫﺎ� ﻋﻠﻮ�
�ﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ ،ﺳﻴﺎﺳــﻲ � ﺗﺎ�ﻳﺨﻲ �  15ﻋﻨــﻮ�� �� ﺣﻮ��
��ﺑﻴــﺎ� � �ﻣﺎ� 6 ،ﻋﻨﻮ�� �� ﺣــﻮ�� ﻣﺬﻫﺒﻲ 6 ،ﻋﻨﻮ��
شﻋﻨﻮ�� �� ﺳــﺎﻳﺮ ﺣﻮ��ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ
�� ﺣــﻮ�� ﻋﻠﻤﻲ � 7
�ﺳــﻴﺪ� �ﺳــﺖ �� .ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮ�� :ﻳﻦ ﺗﻌﺪ�� ﻛﺘﺎ� �ﻋﻼ�
ت
�ﺻﻮ� ﺷــﺪ� ﺑﻪ ﺟﺰ ﻛﺘﺎ�ﻫﺎﻳﻲ �ﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺑﻚ ،ﻓﻴﭙﺎ �
ﻣﺠﻮ� ﮔﺮﻓﺘﻪ�ﻧﺪ � ﺗﻌﺪ��� �� ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﻮ� ��ﻳﺎﻓﺖ
ﻛﺮ���ﻧﺪ ﻫﻨﻮ� ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻧﺮﺳﻴﺪ��ﻧﺪ.
س�ﺷﺪ � ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ �� ﻣﺴﺘﻠﺰ� ����
�ﺣﻴﻤﻲ �ﻧﮕﻨﻪ،
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺘﺎ� � ﻛﺘﺎﺑﺨﻮ�ﻧﻲ ��ﻧﺴــﺖ � ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺘﺎ�
ﺑﻪ ﻋﻨﻮ�� �ﻳﺮﺑﻨﺎ� ﺗﻮﺳــﻌﻪ � ﺷﺮ� �ﺳﺎﺳﻲ �ﻳﻦ ﻣﻬﻢ�� ،
ﺳــﺒﺪ ﺧﺎﻧﻮ��ﻫﺎ ﻗﺮ�� ﮔﻴﺮ� �� .ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮ� :ﺑﺎﻳﺪ �ﻣﻴﻨﻪ��
ﻓﺮ�ﻫــﻢ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮ���ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ� �ﺳــﺘﻔﺎ�� ﺑﻲ��ﻳﻪ ��
�ﺑﺰ��ﻫــﺎ� ��ﺗﺒﺎﻃــﻲ �� ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﻠــﺖ � ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ �� ﻛﺘﺎ�
�ﺳــﺘﻔﺎ�� ﻛﻨﻨﺪ� .ﺣﻴﻤﻲ �ﻧﮕﻨﻪ �ﻓﺰ�� :ﺑﺎﻳﺪ �� ﻛﺘﺎ� ﺑﺮ��
کﭘﻮﻳﺎﻳﻲ �� ﺑﻬﺮ� ﺑﺒﺮﻳﻢ � �� ��
��ﺗﻘﺎ� ﻓﺮﻫﻨﮓ �ﻧﻘﻼ� �
سﻫﺎ� �ﻳﻨﺪ� ﻧﻴﺰ �� �� ﺑﻬﺮ�ﻣﻨﺪ
�ﺧﻴﺮ��� ﺑﺴﺎ�ﻳﻢ ﺗﺎﻧﺴــﻞ
ﺷﻮﻧﺪ.

ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ�
���ﺑﺎﻳﺠﺎ� ﺷﺮﻗﻲ ﻃﻲ  6ﻣﺎ� ��� ﺳﺎ� ﺟﺎ��
ش �ﺳﺘﺎ�
ش
ﺗﺒﺮﻳﺰ -ﺧﺒﺮﻧﮕﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮ�� �ﺳــﻼﻣﻲ :ﺷــﺮﻛﺖ
ﺗﻮ�ﻳــﻊ ﻧﻴــﺮ�� ﺑﺮ� �ﺳــﺘﺎ� ���ﺑﺎﻳﺠﺎ� ﺷــﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮ��
ﻳﻜﻲ �� �ﺳــﺘﮕﺎﻫﻬﺎ� ﭘﻴﺸﺮ� �ﺳﺘﺎ� �� ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ� �ﻗﺘﺼﺎ�
ﻣﻘﺎ�ﻣﺘﻲ ،ﮔﺰ��ﺷﻲ ﻣﻔﺼﻞ �� ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﺧﻮ� �� �ﻳﻦ ﺑﺨﺶ�� ،
ﺑﺎ�� �ﻣﺎﻧﻲ ﺷــﺶ ﻣﺎﻫﻪ ��� ﺳﺎ�  95ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎ� ﻣﻌﻈﻢ
�ﻫﺒﺮ� ﺑﻨﺎ� ﺳﺎ� �ﻗﺘﺼﺎ� ﻣﻘﺎ�ﻣﺘﻲ� ،ﻗﺪ�� � ﻋﻤﻞ ﻧﺎﻣﮕﺬ���
ﺷﺪ���� ،ﺋﻪ ﻧﻤﻮ�.
�� �ﻳﻦ ﮔﺰ��� ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ��
ﺑﺮ� ���ﺑﺎﻳﺠﺎ� ﺷﺮﻗﻲ �� ﺑﺨﺶ ﺳﻨﺪ ﺗﺪﺑﻴﺮ � ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﺳﺘﺎ�
ﻛﻪ ﺑــﻪ ﻋﻨﻮ�� ﻳــﻚ �ﻳﺮ ﺷــﺎﺧﻪ�� �� ﺗﺤﻘــﻖ ﻣﻄﻠﻮ�ﺗﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫــﺎ� �ﻗﺘﺼﺎ� ﻣﻘﺎ�ﻣﺘﻲ ﺗﻮﺳــﻂ �ﺳــﺘﺎﻧﺪ�� ���ﺑﺎﻳﺠﺎ�
ﺷــﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ �ﺳــﺘﮕﺎﻫﻬﺎ� ��ﻟﺘﻲ �ﺳﺘﺎ� �ﺑﻼ� ﮔﺮ�ﻳﺪ�،
ﻧﻴﺰ �ﺷﺎ�� ﮔﺮ�ﻳﺪ� �ﺳﺖ.
ﺑﻄﻮ� ﺧﻼﺻﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� �ﺳﺘﺎ�
���ﺑﺎﻳﺠﺎ� ﺷﺮﻗﻲ �� ﻣﻲﺗﻮ�� ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎ� ﻧﻤﻮ�:
ﻓﺮ��� �� ﻣﺘﻦ �ﺑﻼ� ﺳﻴﺎﺳــﺘﻬﺎ� ﻛﻠﻲ �ﻗﺘﺼﺎ� ﻣﻘﺎ�ﻣﺘﻲ
�ﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ �ﻧﻘﻼ� �ﺳﻼﻣﻲ
�ﻟﺰ�ﻣﺎ� ﻛﻮﺗﺎ� ﻣﺪ� � ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪ� �ﻗﺘﺼﺎ� ﻣﻘﺎ�ﻣﺘﻲ
ﭘﺮ�ژ �ﻫﺎ � �ﻫﺪ�� ﺳﻴﺎﺳــﺘﻬﺎ� �ﻗﺘﺼﺎ� ﻣﻘﺎ�ﻣﺘﻲ �����
ﻧﻴﺮ� �� ﺑﺨﺶ ﺗﻮ�ﻳﻊ
�ﺳــﺘﻮ� ﻣﻘﺎ� ﻋﺎﻟﻲ ����� ﻧﻴﺮ� �� ﺧﺼﻮ� ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ�
�ﻗﺘﺼﺎ� ﻣﻘﺎ�ﻣﺘﻲ

ﭘﻴــﺎ� ﻣﺪﻳــﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� �ﺳــﺘﺎ�
���ﺑﺎﻳﺠﺎ� ﺷﺮﻗﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫــﺎ� ﺷــﺎﺧﺺ ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳــﻊ ﻧﻴــﺮ�� ﺑﺮ�
���ﺑﺎﻳﺠﺎ� ﺷﺮﻗﻲ �� ﺑﺨﺶ �ﻗﺘﺼﺎ� ﻣﻘﺎ�ﻣﺘﻲ
�ﻗﺪ�ﻣــﺎ� �ﻧﺠﺎ� ﻳﺎﻓﺘــﻪ �� ﻣﺤﻮ�ﻫــﺎ� ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺑﺨﺶ
ﺗﻮ�ﻳﻊ ﺑﺮ�
ﻋﻤﻠﻜــﺮ� ﻣﻌﺎ�ﻧﺖﻫــﺎ� ﺑﻬﺮ� ﺑــﺮ���� ،ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ �ﻳﺰ�،
ﻓــﺮ�� � ﺧﺪﻣــﺎ� ﻣﺸــﺘﺮﻛﻴﻦ �� ﻃﺮ� ﺟﻬــﺎ�� ﻛﺎﻫﺶ
ﺗﻠﻔــﺎ� ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫــﺎ� �ﻟﮕﻮ� ﻣﺼــﺮ� � ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮ�،
ﻧﺼﺐ ﻛﻨﺘﻮ�ﻫﺎ� ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ ﺑﺮ��� ﭼﺎﻫﻬــﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ � ﺑﻬﺮ�
ﺑﺮ���� �� ﻧﻴــﺮ� ﮔﺎ�ﻫﺎ� ﻣﻘﻴﺎ� ﻛﻮﭼﻚ CHP � D.G
� ،ﺟﺮ��  � AMIﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ ﺳــﺎ�� ﺷــﺒﻜﻪ )ﻃﺮ� ﻓﻬﺎ�(،
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ� ﺑﺮ� �ﺳــﺎﻧﻲ ��ﺳــﺘﺎﻳﻲ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ� ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� ���ﺑﺎﻳﺠﺎ� ﺷﺮﻗﻲ �� ﺳﻨﺪ ﺗﺪﺑﻴﺮ � ﺗﻮﺳﻌﻪ
�ﺳــﺘﺎ�،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ� �ﻧﺠــﺎ� ﻳﺎﻓﺘﻪ �� ﺧﺼــﻮ� ﭘﺮ�ژ�ﻫﺎ�
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪ� �� ﺳﻨﺪ ﺗﺪﺑﻴﺮ � ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻧﺼﺐ ﻧﻴﺮ� ﮔﺎ�ﻫﺎ�
ﻧﺼﺐ ﺷﺪ� �� ﺣﻮ�� ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ� ﻣﻘﻴــﺎ� ﻛﻮﭼﻚ �� ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ
ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� �ﺳــﺘﺎ� ���ﺑﺎﻳﺠﺎ� ﺷﺮﻗﻲ ،ﻣﻴﺜﺎ� ﻧﺎﻣﻪ �� ﺣﻮ��
ﻃﺮ� ﺟﻬــﺎ�� ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎ� ،ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ� � �ﻓﺘﺨﺎ���
ﻛﺴﺐ ﺷﺪ� ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺮ�ﺣﻲ ��ﺷﺒﻮ�� ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﺧﺮﻳﺪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺑﺮ� �� ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮ� �� ﺳﺎ� 1395

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ �ﻳﮋ� ﻋﻠﻢ �ﻓﻨﺎ��� �ﺑﻊ �ﺷﻴﺪ� ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮ�:

ﺿﺮ��� ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻃﺮ� ﭘﻴﺸﺮ�� �� ﺣﻮ�� ﻓﻨﺎ���
�ﻃﻼﻋﺎ� �� ���ﺑﺎﻳﺠﺎ� ﺷﺮﻗﻲ
ﺗﺒﺮﻳﺰ -ﺧﺒﺮﻧــﮕﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮ�� �ﺳــﻼﻣﻲ :ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘــﻪ �ﻳﮋ� ﻋﻠﻢ
�ﻓﻨﺎ��� �ﺑﻊ �ﺷــﻴﺪ� ،ﺑﺮ ﺿﺮ��� ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮ�ژ� ﭘﻴﺸــﺮ�� �� ﺣﻮ�� ﻓﻨﺎ���
�ﻃﻼﻋــﺎ� �� ���ﺑﺎﻳﺠﺎ� ﺷــﺮﻗﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮ� .ﻋﻠﻲ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ� �� ﻧﺸﺴــﺖ
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺳــﺘﺎ� ﻓﺎ��)ﻓﻨﺎ��� �ﻃﻼﻋــﺎ� � ��ﺗﺒﺎﻃﺎ�( �ﻇﻬﺎ� ﻛﺮ� :ﺑﺎ �ﺣﺼﺎ�
�ﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮ� �ﺳــﺘﺎ� �� ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎ��� �ﻃﻼﻋﺎ� ﺑﺪ�� ﺷــﻚ �ﻗﻴﻖﺗﺮ �
ﺳــﻨﺠﻴﺪ�ﺗﺮ ﺧﻮ�ﻫﻴﻢ ﺗﻮ�ﻧﺴــﺖ �� �ﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ� ﮔﺴﺘﺮ���� ��ﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﻢ��� �� .ﻣﻪ ���� :ﻧﺘﻈﺎ� ���ﻳﻢ ﻛﻤﻴﺘﻪ�� �ﻳﮋ� �� �� ﺳﺘﺎ� ﻓﺎ�� ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ�
�ﺣﺼﺎ� �ﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮ� � ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮ�ژ� ﭘﻴﺸﺮ�� ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮ�.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ� ﺗﺎ� �ﻻﺧﺘﻴﺎ� �ﺳﺘﺎﻧﺪ�� ���ﺑﺎﻳﺠﺎ� ﺷﺮﻗﻲ �� ﺣﻮ�� ﻓﻨﺎ��� ﺑﺎ �ﺷﺎ��
ﺑﻪ ﺿﺮ��� �ﺟﺮ�� ﭘﺮ�ژ�ﻫﺎ� ﺑﺰ�گ �� ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎ��� �ﻃﻼﻋﺎ� �� �ﺳــﺘﺎ�
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎ� ﻛﺮ� :ﺗﻌﺮﻳــﻒ ﭘﺮ�ژ�ﻫﺎ� ﻋﻈﻴﻢ �� ﺣﻮ�� ﻓﻨــﺎ��� �ﻃﻼﻋﺎ� �
��ﺗﺒﺎﻃﺎ� �� �ﺳﺘﺎ� ﻣﻤﻜﻦ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ� ﺑﻪ ﺷﺮ� �ﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ
ﺻﻮ�� �ﻧﻔﺮ��� ���� ﭘﻴﺪ� ﻧﻜﻨﻨﺪ ﭼﻮ� �� ﺻﻮ�� ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ� �ﻧﻔﺮ��� ﺑﺪ��
ﺷﻚ ﻣﺸﻜﻼ� ﻋﺪﻳﺪ��� ��ﺑﺮ�� �ﻧﻬﺎ ﻗﺮ�� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ���� ،ﻣﻪ ���� :ﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮ�ﻫﻴﻢ ﺗﻮ�ﻧﺴــﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮ� �� �ﻳﻦ
ﺑﺨﺶ �ﺳــﺖ ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺘﻮ�ﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﻛﻨﺎ�ﻫﻢ ﻗﺮ�� ���� ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ� ﺧﻮ� ﺑﻪ
ﺻﻮ�� ﻫﻢ �ﻓﺰ� ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﻴﻢ �� .ﺧﻮ�ﺳــﺘﺎ� ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺟﻠﺴﺎ� ﺳﺘﺎ�
ﻓﺎ�� �� �ﺳــﺘﺎ� ﺷﺪ � ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻄﻘﻪ �ﻳﮋ� ﻋﻠﻢ �ﻓﻨﺎ��� �ﺑﻊ �ﺷﻴﺪ� �ﻣﻜﺎﻧﺎ�
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� �� ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ� ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺘﺎ�ﻫﺎ� ﻓﻨﺎ��� �� �ﺧﺘﻴﺎ� ﺷﻤﺎ ﻗﺮ��
ﻣﻲ�ﻫﺪ ﺗﺎ �� ﻛﻨﺎ� ﻫﻢ ﺑﺘﻮ�ﻧﻴﻢ ﺑﻪ �ﻋﺘﻼ� �ﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﻢ.
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�ﺳﺘﺎﻧﺪ�� ﺳﻴﺴﺘﺎ�
�ﻳﺮ�ﻧﺸﻬﺮ -ﺧﺒﺮﻧﮕﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮ�� �ﺳﻼﻣﻲ :ﻣﻌﺎ��ش
� ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ� � ﻓﺮﻣﺎﻧﺪ�� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ� �ﻳﮋ� �ﻳﺮ�ﻧﺸﻬﺮ ﮔﻔﺖ�� 50 :ﺻﺪ �� ﺟﻤﻌﻴﺖ
ش
ﺷــﻬﺮ� �ﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ� �� ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮ ﺳــﻜﻮﻧﺖ ���ﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻳﺪ
س���.
ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎ� ﺷﻬﺮ� �� �� ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﻴﻪ � ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ �ﻓﺰ�ﻳﺶ
ﻧﺒﻲ ﺑﺨﺶ ������ �� ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺘﺎ� ﻫﻢ �ﻧﺪﻳﺸﻲ ﺑﺎ��ﻓﺮﻳﻨﻲ ﺷﻬﺮ� �ﻳﺮ�ﻧﺸﻬﺮ،
ﺑﺮ ﻧﻮﺳــﺎ�� � ﺑﻬﺴﺎ�� ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ� ﻓﺮﺳــﻮ�� � ﻧﺎﻛﺎ��ﻣﺪ ﺷﻬﺮ� ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮ� �
�ﻇﻬﺎ� ��ﺷــﺖ 150 :ﻣﻴﻠﻴﺎ�� �ﻳﺎ� ﺑﺮ�� ﺣﻞ ﻣﺸــﻜﻼ� ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻨﺎ� �ﻳﻦ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ� �ﺧﺘﺼﺎ� ﻳﺎﻓﺘﻪ �ﺳﺖ� �� .ﻓﺰ��� :ﻳﻦ �ﻋﺘﺒﺎ��� ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ�� ��ﺗﻘﺎ�
ﻓﻀﺎﻫﺎ� �ﻣﻮ�ﺷﻲ ،ﺧﺪﻣﺎ� ﺷﻬﺮ� ،ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ � ���� ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﻮ�.ﻓﺮﻣﺎﻧﺪ��
�ﻳﺮ�ﻧﺸــﻬﺮ ﺑﻴﺎ� ﻛﺮ��� :ﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ � �ﻣﻴﺪ ﻋﻼ�� ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴــﺎﺋﻞ � ﻣﺸﻜﻼ�
ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ� ﻓﺮﺳــﻮ�� ﺑﻪ �ﻧﺒﺎ� ��ﺗﻘﺎ� �ﻧﺪﮔﻲ �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺎﺷــﻴﻪ ﻧﺸــﻴﻨﺎ� �
ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ� ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﻬﺮ� �ﺳــﺖ ��.ﺑﻴﺎ� ﻛﺮ� :ﺑﺎ ���ﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎ�
ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ� ،ﻣﻮ�ﺷﻲ� ،ﻓﺎﻫﻲ ،ﻓﻨﻲ � ﺣﺮﻓﻪ�� � ���ﺷﻲ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮ ﻋﻼ��
ﺑﺮ �ﺟﺮ�� ﻋﺪ�ﻟﺖ �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺴــﻴﺎ�� �� ﻣﺸــﻜﻼ� ﺷــﻬﺮ�ﻧﺪ�� ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻃﺮ�
ﻣﻲﺷــﻮ� .ﻣﻌﺎ�� �ﻣﻮ� ﻋﻤﺮ�ﻧﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪ�� �ﻳﺮ�ﻧﺸــﻬﺮﻫﻢ ﮔﻔــﺖ 150 :ﻣﻴﻠﻴﺎ��
�ﻳﺎ� �� ﻣﺤﻞ �ﻋﺘﺒﺎ��� ﻣﻠﻲ ﺑﺮ�� ﺑﻬﺴــﺎ�� � ﻋﻤﺮ�� ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮ �ﻳﺮ�ﻧﺸﻬﺮ
�ﺧﺘﺼﺎ� ﻳﺎﻓﺘﻪ �ﺳﺖ�.ﺑﻮ�ﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﺮﺷﺎ� �ﻇﻬﺎ� ��ﺷﺖ� :ﻳﻦ �ﻋﺘﺒﺎ��� �� ﻗﺎﻟﺐ
10ﻃﺮ� �� ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ� ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﻬﺮ �ﻳﺮ�ﻧﺸﻬﺮ �ﺟﺮ� ﻣﻲﺷﻮ���.
ﺑﻴﺎ� ﻛﺮ� :ﺳــﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎ� �ﻣﻮ�ﺷﻲ ،ﻣﺮﻛﺰ ﻧﮕﻬﺪ��� ﻛﻮ�ﻛﺎ� ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
� ﺑﻲﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ،ﺑﻮﺳﺘﺎ� ﻣﺤﻠﻪ ،ﻛﺎ�ﮔﺎ�ﻫﺎ� �ﻣﻮ�ﺷﻲ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻓﻀﺎ�
���ﺷﻲ ��ﺑﺎ� ،ﺑﻮﺳﺘﺎ� ﺑﺎﻧﻮ�� � ﺑﻬﺴﺎ�� �ﺳﻔﺎﻟﺖ � ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮ �� �ﻳﻦ
ﻃﺮ�ﻫﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪ� �ﺳﺖ

ش

ش

ش

ت

س

�� ﮔﻔــﺖ� �� :ﺑﺘﺪ�� ﻃــﺮ� ﺗﺎﻛﻨﻮ� �ﻗﺪ�� ﺑﻪ ﺻﺪ�� ﺳــﻨﺪ  89ﻫﺰ��
� �� 500ﺣﺪ ﻣﺴــﻜﻮﻧﻲ ��ﺳــﺘﺎﻳﻲ �� ﺳﻄﺢ �ﺳﺘﺎ� ﺷــﺪ ﻛﻪ �ﻳﻦ ﺗﻌﺪ��
�� ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎ� ﺑﻨﺪ�ﮔﺰ  3080ﻣﻮ�� ،ﮔﺎﻟﻜﻴﺶ  1738ﻣﻮ�� ،ﺑﻨﺪ�ﺗﺮﻛﻤﻦ
شﻣــﻮ�� ،ﻋﻠﻲ �ﺑﺎ�  12516ﻣﻮ�� ،ﻣﻴﻨﻮ�ﺷــﺖ  4328ﻣﻮ�� ،ﻛﻼﻟﻪ
1828
 4457ﻣﻮ�� ،ﻣﺮ��� ﺗﭙﻪ  203ﻣﻮ������ ،ﺷﻬﺮ  2254ﻣﻮ���� ،ﻣﻴﺎ� 9763
ﻣﻮ�� ،ﻛﺮ�ﻛﻮ�  8530ﻣﻮ�� ،ﮔﺮﮔﺎ�  21046ﻣﻮ�� �� ،ﻗﻼ  2958ﻣﻮ��
� ﮔﻨﺒﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪ��  16799ﻣﻮ�� ﺑﻮ�� �ﺳﺖ.
ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺑﻨﻴﺎ� ﻣﺴــﻜﻦ �ﻧﻘﻼ� �ﺳﻼﻣﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎ� ���ﻣﻪ ��� :ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺑﺮ�ﺳــﺎ� ﻗﺎﻧﻮ� �ﻟﺤﺎ� ﻣﻮ��� ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮ� ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ � ﺣﻤﺎﻳﺖ �� ﺗﻮﻟﻴﺪ �
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴــﻜﻦ ﺗﺎﻛﻨﻮ� �� 2150ﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ �� ﺷﻬﺮﻫﺎ� �ﻳﺮ 25000
ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻧﻬﺎ� ﺑﻨﺪ�ﮔﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﺪ�� ،348
�ﺳــﺘﺎ� ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ �� ش
ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖس
ﮔﺎﻟﻴﻜــﺶ ﺑﻪ ﺗﻌﺪ��  ،70ﻋﻠﻲ �ﺑﺎ� ﺑﻪ ﺗﻌــﺪ��  ،553ﻛﻼﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪ�� ،169
��ﻣﻴﺎ� ﺑﻪ ﺗﻌﺪ��  � 21ﮔﺮﮔﺎ� ﺑﻪ ﺗﻌﺪ��  989ﺻﺎ�� ﺷﺪ� �ﺳﺖ.

ش

ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎ�  -ﺧﺒﺮﻧﮕﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮ�� �ﺳــﻼﻣﻲ:
ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ � ��ﺷﺎ� �ﺳــﻼﻣﻲ �ﺳﺘﺎ� ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎ� ��
ﭼﺎپ  97ﻋﻨﻮ�� ﻛﺘﺎ� �� �ﻳﻦ �ﺳﺘﺎ� ﻃﻲ  9ﻣﺎﻫﻪ ﺳﭙﺮ�
ﺷﺪ� �� ﺳﺎ� ﺟﺎ�� ﺧﺒﺮ ���.
�ﺑﺮ�ﻫﻴﻢ �ﺣﻴﻤﻲ �ﻧﮕﻨﻪ �� ﺧﺼﻮ� ﺗﻌﺪ�� ﻛﺘﺐ ﭼﺎپ
ﺷﺪ� �� �ﺳﺘﺎ� ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎ� ﻃﻲ ﻣﺪ� ﻳﺎ� ﺷﺪ� ﮔﻔﺖ�� :
ﺳــﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮ� �ﻣﺴﺎ�  42ﻋﻨﻮ�� ﻛﺘﺎ� ﺑﻪ ﭼﺎپ �ﺳﻴﺪ�
�ﺳــﺖ �� .ﻳﺎ���� ﺷــﺪ :ﺑﺎ �ﺣﺘﺴــﺎ�ش
 35ﻋﻨﻮ�� ﻛﺘﺎ�
ﭼﺎپ ﺷــﺪ� �� ﺳــﻪ ﻣﺎﻫﻪ �ﺑﺘﺪ�ﻳﻲ �ﻣﺴــﺎ� �  20ﻋﻨﻮ��
ﻛﺘﺎ� ﭼﺎپ ﺷــﺪ� �� ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ��� ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  97ﻋﻨﻮ��
شﺷﺪ� �� ﺳﺎ� ﺟﺎ�� �� �ﺳﺘﺎ�
ﻛﺘﺎ� ﻃﻲ  9ﻣﺎﻫﻪ ﺳﭙﺮ�
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎ� ﺑﻪ ﭼﺎپ �ﺳﻴﺪ� �ﺳﺖ.
�ﺣﻴﻤﻲ �ﻧﮕﻨﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ � ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎ� ﻛﺮ� �� :ﻃﻮ�
ﺳــﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮ� ﺳــﺎ� ﺟﺎ�� ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  42ﻋﻨﻮ�� ﻛﺘﺎ�
ﺑﻪ ﭼﺎپ �ﺳــﻴﺪ� ﻛﻪ ﺗﻴﺮ�ژ �ﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻬــﺎ ﺑﻪ  35ﻫﺰ�� ﺟﻠﺪ
ﻣﻲ�ﺳﺪ �� .ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ �ﻛﺜﺮ ﻛﺘﺎ�ﻫﺎ� ﭼﺎپ
ﺷــﺪ� ﺗﻮﺳﻂ �ﻧﺘﺸــﺎ��� ﺳﻄﺢ �ﺳــﺘﺎ� ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎ� ﻣﺠﻮ�
ت�ﻧﺪ � �ﻳﻦ ﺧﻮ� ﺑﺎﻋﺚ ��ﻧﻖ ﺣﻮ�� ﻧﺸــﺮ �� �ﺳــﺘﺎ�
ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﻲﺷــﻮ�� .ﺣﻴﻤﻲ �ﻧﮕﻨﻪ �ﻓﺰ�� �� :ﻣﻬﺮ ﻣﺎ� �ﻣﺴــﺎ� 12
ﻋﻨﻮ��� �� ،ﺑــﺎ� ﻣﺎ�  14ﻋﻨﻮ�� � �� ��� ﻣﺎ�  16ﻋﻨﻮ��

س

ش

�ﻣﺎﻧﻲ ﻧﮋ�� ﻳﺎ���� ﺷــﺪ :ﻃﺮ� ﻣﺬﻛﻮ� ��ﺣــﺎ� ﺣﺎﺿﺮ �� ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮ�
ت
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ � ﺣﻤﺎﻳﺖ �� ﺗﻮﻟﻴﺪ � ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﻜﻦ ��ﺣﺎ� �ﺟﺮ� �ﺳﺖ.

صر دو م در جش و ره جر

ت
ت

ب

ت

ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ � ��ﺷﺎ� �ﺳﻼﻣﻲ �ﺳﺘﺎ� �ﻋﻼ� ﻛﺮ�:
ت
ﭼﺎپ  97ﻋﻨﻮ�� ﻛﺘﺎ� �� �ﺳﺘﺎ� ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎ�
ت
ت ت
ﻃﻲ ﺳﺎ� ﺟﺎ��
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ت

س

ت

ش

ت

ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺑﻨﻴﺎ� ﻣﺴﻜﻦ �ﺳﺘﺎ� ﺧﺒﺮ���:

 91ﻫﺰ�� �  650ﺟﻠﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﻬﺮ� � ��ﺳﺘﺎﻳﻲ �� �ﺳﺘﺎ� ﮔﻠﺴﺘﺎ�
ﺻﺪ��
ت

ک

ت
ش

ب

ب
ش

ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎ� ����ﻳﻲ �ﺳﺖ.
ﻛﺮﻳﻢ ���ﻟﻔﻘﺎ�� �� ﺟﻠﺴــﻪ ﻧﻈﺎ� ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺸــﺎ���� ﻛﻪ �� ﺳــﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎ�
ﺳــﺎ�ﻣﺎ� ﺟﻬﺎ� ﻛﺸــﺎ���� ﻛﺮ�ﺳﺘﺎ� ﺑﺮﮔﺰ�� ﺷــﺪ� ،ﻇﻬﺎ� ��ﺷﺖ :ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﻴﺸــﺘﺮ ��ﻟﺖ �� ﻧﻈﺎ� ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺸــﺎ���� ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﻗﺘﺼﺎ�� �� �ﻳﻦ ﺑﺨﺶ
ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ���� ،ﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ�� ﺧﻮ� �� ﺧﺼﻮ� ﻳﺎ��ﻧﻪ ﺳﻮ� � ﻛﺎ�ﻣﺰ� ﻧﺎﺷﻲ
�� ﺳــﺘﺎ� ﺣﻮ��� ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ �ﻳﻦ ﻳﺎ��ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎ� ﻛﺸﺎ����� ���ﻳﺰ
ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷــﺪ �� .ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎ� ﻛﺮ� �� :ﺻﻮ�� ﺑﺮ�� ﺧﺴــﺎ�� ،ﻛﺎ�ﺷﻨﺎﺳﺎ� ﺑﻴﻤﻪ
ﻣﻴﺰ�� ﺧﺴﺎ�� ﻣﺤﺼﻮ� �� ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ � ﻳﺎ ﺑﺮ�� ﻫﺮ ﺷﺨﺺ �� ﺑﺮ���� ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ
� ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮ��ﺧﺖ ﺧﺴﺎ�� �� ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ �ﻣﺎ� ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ.
�ﺋﻴﺲ ﺳــﺎ�ﻣﺎ� ﺟﻬﺎ� ﻛﺸﺎ���� ﻛﺮ�ﺳﺘﺎ� ﮔﻔﺖ :ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮ� ﻛﻠﺰ� ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮ�� ��ﻳﮕﺎ� �ﻧﺠﺎ� ﺷــﻮ� ﻛﻪ ﻣﺠﺮ� � ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ �ﻳﻦ ﻃﺮ� ،ﺷــﺮﻛﺖ ��ﻧﻪﻫﺎ�
��ﻏﻨﻲ �ﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﻤﻪ ��ﻳﮕﺎ� �� �� ﺑﺮ ﻋﻬﺪ� ���ﻧﺪ � ﺑﻨﺎ ﺑﻪ �ﻻﻳﻠﻲ
ﺗﺄﻣﻴﻦ �ﻋﺘﺒﺎ� �� ﺑﺎ ﻣﺸــﻜﻞ ﻣﻮ�ﺟﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ �ﻣﻴﺪ���ﻳﻢ �ﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮ� �� �ﺳﺘﻮ� ﻛﺎ�
ﻧﻈﺎ� ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺮ�ﺳﺘﺎ� ﻗﺮ�� ﮔﻴﺮ�.
�� �ﻇﻬﺎ� ��ﺷــﺖ :ﺳﺎ� ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺪﺑﻴﻨﻲﻫﺎﻳﻲ �� ﺧﺼﻮ� ﭘﺮ��ﺧﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ
ﻛﺸــﺎ����� �� ��� ،ﭼﻮ� ﻛﺎ�ﺷﻨﺎ� ﺑﺎ ﺑﺮ�ﺳﻲ �ﻣﻴﻦ � ﻣﻴﺰ�� ﺧﺴﺎ�� ﻣﺤﺼﻮ�
ﻳﻚ ﻋﺪ� �� ﻋﻨﻮ�� ﻣﻲﻛﺮ� �ﻣﺎ �� ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻋﺪ� �� ﻛﻢ � ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻛﻞ ﺣﺬ�
ﻣﻲﻛﺮ�ﻧﺪ.
�ﺋﻴﺲ ﺳــﺎ�ﻣﺎ� ﺟﻬﺎ� ﻛﺸﺎ���� ﻛﺮ�ﺳﺘﺎ� �ﻓﺰ�� �� :ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮ� ﺑﻴﻤﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ
�ﺳﺘﺎ� ﻛﺎ� �� ﭘﻴﮕﻴﺮ� ﻛﻨﺪ ﺗﺎ �ﻋﺪ�� � ��ﻗﺎ� ﭘﺲ �� �ﻋﻼ� ﻛﺎ�ﺷﻨﺎﺳﺎ� ،ﺳﻠﻴﻘﻪ�ﻳﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﻨﻨﺪ.
���ﻟﻔﻘﺎ�� ﺳــﭙﺲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮ�� �� :ﻣﺎ� ﺟﺪﻳﺪ� ﻛﻪ �ﻋﻼ� ﺷــﺪ� �ﺳﺖ� ،ﮔﺮ
ﻣﻴﺰ�� ﺧﺴــﺎ�� ﻣﺤﺼﻮﻻ� ���ﻋﻲ ﺗﺎ �� 20ﺻﺪ ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﺷــﺨﺺ ﺗﻌﻠﻖ
ﻧﺨﻮ�ﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ � ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺴﺎ��ﻫﺎ� ﺑﺎﻻ� �� 20ﺻﺪ �ﺧﺘﺼﺎ�
���� ﻣﻲﺷﻮ�.
�� �ﻓــﺰ��� :ﻳــﻦ ﻣﻴﺰ�� �� ﭘﻮﺷــﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻ� ﻛﺸــﺎ���� �� ﺑﺤﺚ ﺑﻴﻤﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴــﻦ �ﻋﺪ�� ﻛﺸــﻮ� ﺑﻮ�� � �ﻣﺮ� �ﺳــﺖ ﻛﻠــﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﻳﻚ �ﺳــﺘﺎ� �
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ� ﻧﻴﺴﺖ.

ﺗﺨﺘﺨﻮ�ﺑﻲ �ﻳﻦ ﺳﺎ�ﻣﺎ� �� ﻻ�ﺳﺘﺎ� �ﻏﺎ� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
�ﻛﺘﺮ �ﻣﻴﺮ� ﮔﻔﺖ :ﺑﻴﻤﺎ�ﺳﺘﺎ� ﻻ�ﺳﺘﺎ� ��ﻣﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ
��ﻣﺎﻧــﻲ ﻣﻠﻜــﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ �� ﻓﺎ�� ﺑﻪﺷــﻤﺎ�
ﻣﻲ���.
�� ﮔﻔﺖ� :ﻋﺘﺒﺎ��� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﺳــﺎﺧﺖ ﺑﻴﻤﺎ�ﺳﺘﺎ�
ﻻ�ﺳﺘﺎ� ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻜﻲ �� ﺧﻴﺮ�� ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪ� � ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ�
ﻧﻴﺰ ﺑﺮ�� �ﺟﺮ�ﻳﻲ ﻛﺮ�� ﭘﺮ�ژ� �ﻧﺘﺨﺎ� ﺷــﺪ� �ﺳــﺖ.
�ﻣﻴــﺮ� ﺑﺎ ﺑﻴﺎ� �ﻳﻨﻜﻪ ﻃﻲ  4ﺳــﺎ� ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺷــﺎﻫﺪ
�ﺧﺪ��ﻫــﺎ� ﺧﻮﺑﻲ �� ﺣﻮ�� ﺗﺎﻣﻴﻦ �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮ���ﻳﻢ،
ﮔﻔــﺖ �� :ﺑﺪ� ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳــﺎ�ﻣﺎ� ﺗﺎﻣﻴﻦ �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺎ 4
ﺳــﺎ� ﻗﺒﻞ �� 14ﻣﺎﻧﮕﺎ� �� ﺳﺮ�ﺳﺮ ﻓﺎ�� �ﻳﺠﺎ� ﺷﺪ�
ﺑﻮ� � ﻃﻲ �ﻳﻦ  4ﺳﺎ� �� 4ﻣﺎﻧﮕﺎ� ﺟﺪﻳﺪ �� ﺷﻬﺮﻫﺎ�
����� ،ﻧﻮ��ﺑﺎ� ،ﺳﭙﻴﺪ�� � ﻻ�� ،ﺣﺪ�� ﺷﺪ.
�� ﺑﺎ ﺑﻴﺎ� �ﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎ�� ﺗﺎ  4ﺳــﺎ�
ﻗﺒﻞ �� ﺣﻮ�� ��ﺗﻲ ﺑﺴــﻴﺎ� ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ��ﺷــﺖ �
�ﻣــﺮ�� �� �ﻣﻴﻨﻪ ��ﺗــﻲ ،ﻳﻜﻲ �� �����ﻫﺎ� ﭘﻴﺸــﺮ�
ﻣﺤﺴﻮ� ﻣﻲﺷﻮ� ،ﮔﻔﺖ :ﻃﻲ �ﻳﻦ ﺳﺎ�ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺴﺎ��
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����ﮔــﺮ��� �� ....ﺳــﺖ� .ﺑﺮ�ﻫﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻳﺎ����� �ﻳﻨﻜــﻪ �� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ�
�ﻣﺴــﺎ� ،ﻏﺒﺎ���ﺑﻲ � ﻋﻄﺮ�ﻓﺸــﺎﻧﻲ ﻗﺒﻮ� ﻣﻄﻬﺮ ﺷﻬﺪ� � ﺳﺨﻨﺮ�ﻧﻲ ﻗﺒﻞ
�� ﺧﻄﺒﻪﻫﺎ� ﻧﻤﺎ� ﺟﻤﻌﻪ �� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ �ﺳــﺖ ،ﺗﻌﺪ�� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ� �ﻣﺴــﺎ�
��  10ﻋﻨــﻮ�� ﻛﻠﻲ ��ﻧﺴــﺖ � ﮔﻔﺖ� :ﻣﺴــﺎ�  29ﻫﻤﺎﻳــﺶ �� ﺗﻤﺎ�
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ�ﻫﺎ� ﻓﺎ�� ﺑﺮﮔﺰ�� ﺧﻮ�ﻫﻴﻢ ﻛﺮ�.
�� ﺑــﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ �ﻳﻨﻜﻪ �ﻣﺮ��� ﻗﺎﭼﺎ� ﻣﻮ��ﻣﺨﺪ� ﺑﺎ ﺗﺮ��ﻳﺴــﺖ ﻋﺠﻴﻦ
ﺷﺪ� �ﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ �� :ﺳﻪ ﻣﺎ� ��� �ﻣﺴﺎ�  9ﺗﻦ ﻛﺸﻔﻴﺎ� ﻣﻮ��ﻣﺨﺪ� ��
�ﺳﺘﺎ� ﻓﺎ�� ��ﺷﺘﻴﻢ �  1223ﺧﺮ�� ﻓﺮ�� �ﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ� �ﺳﺖ.
�ﺑﺮ�ﻫﻴﻤﻲ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎ� ﻛﺮ�� �� :ﺳــﺘﺎ� ﻓﺎ��  140ﺷــﻬﻴﺪ � 76
ﺟﺎﻧﺒﺎ� �� ��� ﻣﺒﺎ��� ﺑﺎ ﻣﻮ��ﻣﺨﺪ� ﺟﺎ� � ﺳــﻼﻣﺖ ﺧﻮ� �� ﻓﺪ� ﻛﺮ���ﻧﺪ

ﻣﺪﻳﺮ ��ﻣﺎ� ﺗﺎﻣﻴﻦ �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎ�� ﺧﺒﺮ ���:

ﺑﻨﺪ�ﻋﺒــﺎ� – ﺧﺒﺮﻧﮕﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮ�� �ﺳــﻼﻣﻲ :ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸــﺎ����
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ� � ﺑﻴﻤﻪ �ﻳﺮ�� �� ��ﺳــﺘﺎ�ت
شﺗﻌﺎﻣﻞﻫﺎ � ﻫﻤﻜﺎ��ﻫﺎ
ﮔﺴﺘﺮ� ﺳﻄﺢ
ت
��� ﺟﻬﺖ �ﻓﺎ� ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎ� ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎ���� ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎ�� ��ﺟﺎﻧﺒﻪ
گ
�ﻣﻀﺎء ﻛﺮ�ﻧﺪ.
ﻣﺪﻳﺮﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸــﺎ���� ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ� �� �ﻳﻴﻦ �ﻣﻀﺎ� �ﻳﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ
ﻫﻤــﻜﺎ�� ﮔﻔــﺖ :ﺑﺎ �ﻣﻀﺎ� �ﻳﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻼ�� ﺑﺮ �� ﻃﺮ� ،ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎ�
ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸــﺎ���� � ﺑﻴﻤﻪ �ﻳﺮ�� ﻧﻴــﺰ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ��ﻣﺰ�ﻳﺎ� �� �ﺳــﺘﻔﺎ�� ﻛﻨﻨﺪ.
ﺣﺎﺗﻤﻲﺧﻮ�ﻫﻨﺪ
ﻣﺤﻤﺪ�ﺿﺎ�ﻧﻬﺎ
��ﻫﻨﻤﺎﻳﻲﻫﺎ� ﻻ�� �� ﺑﻪ
����.ﻳﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ��ﺗﻘﺎ� ﺳﻄﺢ ﻫﻤﻜﺎ��
�ﻇﻬﺎ���ﺷﺖ��:
�ﻇﻬﺎ��� ﭼﻬﺎ�ﭼﻮ� ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ� ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻧﻜﻲ
ﻧﻴﺰ� ﺑﻴﻤﻪ��
ﻧﻮ����ﺑﺎﻧﻜﻲ
ﻣﺴﺎﻓﺮ��� ﻣﺮ��� ��
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﻣﻮ�� �ﺳــﻜﺎ�
ﺑﻴﻤــﻪ ﺑﺎ �ﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮ�ﻧﻴﻦ � �ﺳــﺘﻮ��ﻟﻌﻤﻞﻫﺎ� ﺟﺎ�� � ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ���ﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎ�
ﻛﺮ��
�ﻣــﻜﺎ��ﺑﺮﭘﺎ
ﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳــﺎ�ﻫﺎ� ﻗﺒﻞ
�ﻋﺘﺒﺎ�� � ﺑﺎﻧﻜﺪ��� �ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ
�ﻳﺎﻟﻲ ،ﻣﺎﻟﻲ،
ﺑﺎﻧﻜﻲ �ﻋﻢ �� ����
�ﺳﺖ� ��.ﻓﺰ�� :ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎ���� �� �ﻳﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ
��ﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺗﺎﻛﻴﺪﺷﺪ� ﻧﻴﺴﺖ
ﺷﻬﺮ��ﻣﻤﻜﻦ
ﺴــﺎﻓﺮﺗﻲ �� ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ
ﻣــﻮ� ﺗﺮ�ﻓﻴﻜﻲ ﻧﻮ���� �ﻣﺎ�� ﻣﻲت
ﺑــﺮ�� ﺑﻬﺎ� � �� ت
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷــﺪ� ﺗﻤﺎ� ﺧﺪﻣﺎ� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﺑﻴﻤﻪ �ﻳﺮ�� �� �� ﻣﺤﺪ��� ﻣﻘﺮ���
ﺷــﻮﻳﻢ � ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ �ﻓﺮ�� ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ�� ﻫﺴﺘﻨﺪ � ���ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺎ
ﺟﻤﻠﻪ
ﺷﺪ� ��
ت
ت
ت
�ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ �� ﺳــﻮ� ﺑﺎﻧﻚ،
ﺑﺎﻧﻜــﺪ���
ﺑﻴﻨﻲﻧﻈﻴــﺮ
ﭘﻴﺶﻛﺸــﻮ�
ﻨﻬﺎ �� ﻣﻜﺎ�ﻫﺎ� ﺑﺎﻧﻜﻲ
ﺳﻮ� ﻛﺸﻮ��
ﺧﺮﻳﺪﻫﺎ� �ﺗﺒﻪ
ﻛﺴﺐ
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﻴﺲ �ﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ �ﻓﻊ ﮔﺮ� ﺗﺮ�ﻓﻴﻜﻲ ث
ﻧﻮ���� � ک
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺳــﺒﺐ ک
ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺷــﻤﺲ
�ﻓﺖ��ﻣﺪﻫﺎ� ���� �
ﻛﺎ�� ﺧﻮ�� � ﻏﻴﺮ� �� ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎ�
ﭘﺬﻳﺮﻫﺎ�
�ﻣﻜﺎ��ﺳــﺘﮕﺎ�
��ﮔﺬ��� � ﻧﺼﺐ
�ﺳﺖ.
ﺑﻮﺳــﺘﺎ� ﺳﻄﺢ ﺷــﻬﺮ
س
ﺑﺮ����
�ﻧﻘﻞ ﺑﻬﺮ�
ﻧﻈﺎ�� ﺑﺮ
ﻣﻌﺎ�ﻧﺖ
����� ���ﺋــﻪ ﻛﻨﺪ��� ��.ﻣﻪ ���:ﺑﺎﻧﻚ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷــﺪ� �ﺳــﺖ �ﻋﻄﺎ�
ت�ﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮ� �� :ﭘﻨﺞﻣﺎﻫﻪ ��� ﺳﺎ�  95ﺷﺎﻫﺪ �� 31ﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻴﺎ�
ﺣــﻮ�� ﺣﻤﻞ
ﺑﻪ ﺳــﺎ� ﻧﻮ ،ﺗﺪ�ﺑﻴﺮ ﺧﺎﺻﻲ ��
�ﺳﻜﺎ�
ﺑﺎﻧﻜﻲ،ﺑﺮ��
ﻛﻤﭗ
ش �ﻋﺘﺒﺎ��ﺳﻨﺎ�� ،ﺗﺴﻬﻴﻼ�
�ﻧﻮ�� ﮔﺸــﺎﻳﺶ
�ﻳﺎﻟﻲ � ����
ﭘﻨﺞﺧﺪﻣﺎ�
ﻛﻠﻴﻪ
ــﺎ�� ﺑﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲش
ب
ﺳﻤﻨﺎ�
�ﺑﻔﺎ��ﺳﺘﺎ�
ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﻮ�ﻳﻢ � ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎ�� ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺮ�� ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻧﻮﺳﺎ��
�ﺳــﺖ � ﺑﻌــﺪ �� �� ﻫﻢ ﺣﻀﻮ� ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮ� ﻣﺴــﺎﻓﺮ ﻧﻮ���� �ﻣﺎ� ﺗﺼﺎ�ﻓﺎ� ص
ﺳــﺎﻟﻦﺑﻪ ﺻﻮ�� �ﻳﮋ� �ﺑﺮ�ﺑﺮﺿﻮ�ﺑﻂ � ﻣﻘﺮ���
ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ �...
ﺷــﻬﺮ �ﻳﺎ�
�� �����ﻫــﺎ� �ﻋﺘﺒﺎ��
ﺻﺪ��19
�ﻓﺰ��:
ﻣﻴﻠﻴﺎ�� ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ ��ﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ���� ﻗﻢ
ﺑﺮ�� �ﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼ�
ﭘﺮ��ﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ  700ت
ص
ﺑﺮ�ﺳﻲ �ﺣﺪ�� ﻣﺨﺎ�� �ﺧﻴﺮ� �� ت
ک ���ﻳﻪ ﻛﻨﺪ.ﻣﺪﻳﺮﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸــﺎ���� ﻫﺮﻣــﺰﮔﺎ� �� ���ﻣﻪ
ﺟــﺎ�� ﺑﺎﻧﻚ
ﻋﻼﺋﻢ � ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ� ﺗﺮ�ﻓﻴﻜﻲ �ﻗﺪ�� ﻻ�� �ﻧﺠﺎ� ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ �ﺳﺖ.
��ﺷﺖ.
ت ﺗﻤﻬﻴﺪ�� �ﻳﮋ� ﻧﻴﺎ� ﺧﻮ�ﻫﺪ
ت���ﻧﺎﻣــﻪ ﺟﻤﻬــﻮ�� �ﺳــﻼﻣﻲ :ﻣﻌﺎ�ﻧﺖ ﻧﻈــﺎ�� ﺑﺮ
ﺳــﻤﻨﺎ�-ﺧﺒﺮﻧﮕﺎ�
ﺣﻮ���ﺳﻼﻣﻲ:
ﺷــﻴﺮ��  -ﺧﺒﺮﻧﮕﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮ��
ﺣﺴــﻴﻨﻴﻪ
� ���ﺷﻲ � 42
�ﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ� ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ
ﻛﺸــﻮ�ﻛﻢ ﻧﻈﻴــﺮ ﺧﻮ�ﻧﺪ � �ﺑﺮ�� �ﻣﻴﺪ����
ﺑﺮ���� �� ��
ﻧﻴﺰﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ
ﭼﻨﻴﻦ
�ﻣﻀﺎ�
ﻗﻢ -ﺧﺒﺮﻧــﮕﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮ�� �ﺳــﻼﻣﻲ :ﭘﺮ��ﺧﺖ  50ﻣﻴﻠﻴﺎ�� ﺗﻮﻣﺎ� ﺑﺮ�� ﺷــﻬﺮ ﻗﻢ �� ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮ� �ﻣﺎ
�ﺳﻜﺎ� ص
ش
ﻛﺎ�ﮔﺎ� ﺳﻤﻨﺎ�
��ﺳﺘﺎﻳﻲ �ﺳﺘﺎ�
ﺷﺮﻛﺖ �� � ﻓﺎﺿﻼ�
ﺑﺮ����
�� �ﻓــﺰ�� :ﺑﻬﺮ�
ﻣﺤﺪ��ﺳــﺎ��
���� �
ﺟﻤــﻊ
��ﺷﺖ :ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺎﻛﺴﻲﻣﺘﺮ
 700ﻣﻴﻠﻴــﺎ�� ﺗﻮﻣﺎ� ﺑﺪﻫــﻲ ��ﻟﺖ ﺑﻪ ﺷــﻬﺮ���� ﻗﻢ ﺑﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮ�ﻫﺎ� ﺻﻮ�� ﮔﺮﻓﺘــﻪ �ﻗﻢ  700ﻣﻴﻠﻴﺎ�� ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪﺑﺮ�� ���ﺋﻪ ﭘﻮﺷــﺶ ﺑﻴﻤﻪ��
ﺑﺘﻮ�ﻧﺪ �ﻣﻴﻨﻪ ��
ﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻔﺎﻫﻢ
�ﻳﻦ
ﻛﺮ�:
ﻫــﺎ�ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ�� �� ﻣﻮ�� ﺗﺎﻛﺴﻲﻣﺘﺮ �ﻇﻬﺎ� ف
ت
ک
ﻣﺼﺮ�
ﺣﻘﻮ�
ﺣﺎﻣﻴﺎ�
��
ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﺟﺸﻨﻮ���
ﺷﺸﻤﻴﻦ
ﻣﺴــﺎﻓﺮ�� �� �ﻣﺎ� ﺑﺎ�ﻧﺪﮔﻲ �� ﻧﻈﺮ
�ﺗﺒﻪ ﺳﻮ� ﻛﺸﻮ�� ﺷﺪ.
�ﺷــﺖ -ﺧﺒﺮﻧــﮕﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮ�� �ﺳــﻼﻣﻲ� �� :ﺳﺘﻮ� ﻛﺎ�ﺷﺮﻛﺖ �� �ﻓﺎﺿﻼ� �ﺳﺘﺎ� ﮔﻴﻼ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ت�ﻳﻦ ﻣﻴــﺎ� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎ�
�ﺑﻼ� �ﺋﻴﺲ ﺳــﺎ�ﻣﺎ� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ � ﺑﻮ�ﺟﻪ ﻛﺸــﻮ� �� �ﺳﺘﻮ� ﺑــﺮ�� ﻗﻢ �� ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪ�� .
ﻛﺸــﺎ����� � ﺻﻴﺎ��� ،ﻛﻪ �� ﭘﻮﺷﺶﻫﺎ� ﺑﻴﻤﻪ�� ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻲﺑﻬﺮ��ﻧﺪ ﻓﺮ�ﻫﻢ
ﺳﻮ�ﻗﻄﺎ�
ﻫﺎ�
ﻛﺎ�ﮔﺎ�
ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ �� �ﺳﺘﻮ���ﻛﺎ�
ﺑﺮ������ ﺷﻴﺮ�� �� ﺣﺎ� �ﺟﺮ�ﺳﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ �� ﻧﺎ�ﺑﺮ� � ﭘﺮ��ﺧﺖ
ﺷﻬﺮ� ﺑﺮ ﺑﻬﺮ�ﻛﻪ
ﻣﻌﺎ�� ﻧﻈﺎ��
ﺷﺪ� ��
���ﺋﻪ
ﻗﺮ���� ﻟﻮ�
ﺑﺨﺸﻲ
ﺗﻘﺪﻳﺮ�ت
ﻣﻌــﺎ�� ��ﻳﺮ
ﺣﻀﻮ�
ﻓــﺎ�� ﺑﺎ
ﻛﺎ� ﻗﺮ�� ﮔﺮﻓﺖ .ﻃﻲ �ﺑﻼﻏﻲ ��ﺳﻮ� ﻣﻌﺎ�� �ﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮ� ﻗﻢ �� ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮ��� �ﺳــﻼﻣﻲ ﻧﻘﺶ �ﻧﻜﺎ�ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ� ��
�ﻓﺎﺿﻼ� ﺷــﻬﺮ� ﻧﻴﻜﻔﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ� ﻣﺮ�� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ� ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ � ﻻﻫﻴﺠﺎ� ��
ﺷــﺮﻛﺖ ��
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎ�ﺑﻴﻦ�ﺳــﺘﺎ� ﻧﺸﺴــﺖ
ﺳﺎ��.ﺣﺎﺗﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮ� ��ﺧﺸﺎ� ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎ���� �ﺳﺘﺎ� ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ� ��
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ� �� �
ﻣﻌﺎ�ﻧﺎ� ﺑﻬﺮ�
��ﻣﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ
ﻋﻤﻠﻴﺎ� ﻋﻤﺮ�ﻧﻲ ﻛﺸﻮ� ﻛﻪ
ﺑﺮ���� ��
�ﺳﺎﻧﺪﻳﻢ �
ﺳﺎﻻﻧﻪ�ﺗﻤﺎ�
ﺳــﺮﻋﺖ ﺑﻪ
ﺳــﻄﺢ ���� ﺑﺎ
�ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻚ �ﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮ� ��ﻣﺎﻳﺸــﻲ �� � 250ﺳــﺘﮕﺎ�
سﻛﺮ�� ﮔﻔﺖ:ت
ﺣﻤﺎﻳﺖ�ﻻﻫﻴﺠﺎ� ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮ��� �ﺳﻼﻣﻲ �� ت
� �ﺋﻴﺲ ﺳــﺎ�ﻣﺎ� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ � ﺑﻮ�ﺟﻪ ﻛﺸــﻮ� ،ﭘﺮ��ﺧﺖ  700ﭘﻴﮕﻴﺮ� ﺑﺮ�� ﺗﺤﻘﻖ �ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ� ��ﺷﺘﻨﺪ�.ﻟﻲ�ﷲ ﺑﻴﺎﺗﻰ،
ﺳﺨﻨﺎﻧﻲ �� ﺗﻼ� ﺷﺮﻛﺖ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ� ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ
ﮔﻴﻼ� ﺑﺎ� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ�
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ�
ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎ���� �ﺳﺘﺎ�
ﺷــﻬﺮ��ﺳﺘﺎ� �ﺷﺎ��
�ﻳﮕﺮ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ�
�ﺋﻴﺲﻣﺮ��ﺳﺎ�ﻣﺎ�
ﻣﻌﺪ� � ﺗﺠﺎ��
ﺻﻨﻌﺖ،
ﺷــﻬﺮ����
�ﺟﺮ�ﻳــﻲ � ﺧﺪﻣﺎ�
ﻓﺎﺿﻼ� ﺷﻬﺮ� � ��ﺳﺘﺎﻳﻲ ﺳﺮ�ﺳﺮ ﻛﺸﻮ� �ﻫﺪ�ء ﺷﺪ� �ﻣﺪ� �ﺳﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ
�ﻓﺎﺿﻼ� �ﺳﺘﺎ� ﮔﻴﻼ� ﺑﺮ�� ﺗﺎﻣﻴﻦ �� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ�
�� ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮ��� �ﺳﻼﻣﻲ �
ﻣﺤﻮ� �ﻧﺪ ﭘﺎ�ﺳﺎ��
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
ﺳﻪﺑﺎ��� �ﺧﻴﺮ ﻛﺎ�ﮔﺎ�ﻫﺎ�
ﺑﺪﻫﻲ ��ﻟﺖ ﺑﻪ ﺷــﻬﺮ���� ﻗﻢ �� �ﺳــﺘﻮ� ت�ﺋﻴﺲ ﺷــﻮ��� �ﺳﻼﻣﻲ ﺷــﻬﺮ ﻗﻢ �� ﺟﻠﺴﻪ ��
ﺗﺎﻛﺴﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﺪ � ﻋﻤﻠﻴﺎ� ﻧﺼﺐ ��ﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ �ﺗﻤﺎ� �ﺳﻴﺪ
�� �ﺗﺒﻪ ﻳﻚ ﭘﺮ��ﺧﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼ� ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎ�ﻫﺎ� �ﻗﺘﺼﺎ�� ﻛﻮﭼﻚ �ﻣﺘﻮﺳــﻂ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ک ﻣﻴﻠﻴﺎ�� ﺗﻮﻣﺎ�ت
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪ��ﻋﺎﻣﻞ�ﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ� �� ،ت
��ﺳﺘﺎ� ﺑﻬﺒﻮ� ��ﻧﺪﻣﺎ� �ﻧﺮژ�
ﺗﻼ�ﻫﺎ� ���ﺷﻤﻨﺪ ��
�ﺳــﺘﺎﻧﺪ��
��
ﻛﺎ� ﻗــﺮ�� ﮔﺮﻓﺖ�.ﻳﻦ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ� ﺷــﻬﺮ���� ﻗﻢ �� �ﺷــﺎ�� ﺑﻪ ﭘﺮ��ﺧﺖ ﺷﺪ� �ﻳﻦ ﺑﺪﻫﻲ� ،ﻇﻬﺎ� ��ﺷﺖ� �� :ﻳﻦ
��ﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
� ﻛﺮ� :ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ��
ﻓﺎ��،ﻣﻮﺛﺮ �� �ﻓﻊ ﺳــﻴﺎﻫﻜﻞ ﻗﺪ���ﻧﻲ ﻛﺮ� � ﮔﻔﺖ :ﺗﻼ� ﻫﻤﻪ
ﺑﻌﻨــﻮ��
ﻛﻨﻨــﺪﮔﺎ��،ﺧﻴﺮ� ��
ﺣﻘــﻮ� ﻣﺼﺮ� �ﺣــﺪ�� ﻣﺨﺎ��
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎ� ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ �� ﭘﺎﻧﺰ�ﻫﻢ �ﺳﻔﻨﺪﻣﺎ� ت
ﺷﺮﻛﺖ ��ش
382ﻣﻴﻠﻴﺎ���ﻳﺎ� ﺗﺴــﻬﻴﻼ�
ﻣﻨﺎﺳــﺐ�ﻗﺘﺼﺎ��
��� :ﺑﻪ 327ﺑﻨﮕﺎ�
ﻗﺮ��������� �� .ﻣﻪ
ﺷﻜﻞ
ﺗﺤﺖ�ﻧﺪکﻧﻴﺰ
ﭼﻬﺎ����
ﻛﺎ�ﮔﺎﻫﻲ
�ﺳــﺘﮕﺎ�ﻫﺎ� ��ﻟﺘﻲ �� �ﻣﻴﻨﻪ ﻋــﻮ��� ﺑﻨﺎ � �ﻳﮕﺮ ﻣﻮ��� ت�ﻣﻴﻨــﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮ�ﻫﺎ� ﻓﺮ���ﻧﻲ ﺻﻮ�� ﮔﺮﻓــﺖ ﺗﺎﺷﺪ
�ﺟﺮ�ﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮ�.
ﻣﻌﺎ�ﻧﺖ �
ﻓﺎ�ﺑﺮ
ﻧﻈﺎ��
ﻣﺤﺪ��ﺗﺮﻳﻦﺣﻮ��
ﭘﻮﺷــﺶ �ﺑﻪﺑﺮ �ﺳﺎ� ���ﻳﺎﺑﻲ
ﻓﺎﺿﻼ�
ﻣﺤﻮﻃﻪ �� �
�ﻳﻦ��ﻗﻢ
ﺳــﻴﺎﻫﻜﻞ ﺑﺮ�� �ﺳﺘﺎ� � ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ� �ﻳﻦ �ﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ���ﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎ� ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ�
ﺷــﻮ���ﺣﻮ��
ﺑﻮ�� ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺸــﻜﻼ�
���ﻋﺘﺒﺎ�ﺗﺨﺼﻴﺼﻲ 263ﻣﻴﻠﻴﺎ�� �ﻳﺎ�
�ﺳﺎﻧﻲ ﻛﻪ
�ﻃﻼ���ﺣﺎﻟﻲ �ﺳﺖ
ﻛﻴﻮﺳــﻚﺷﺪ�� ،ﻳﻦ
ﻧﻮ���� 33 ،ت ﭘﺮ��ﺧﺖ
ﺟﻤﻌﻲ ��
�ﺑﺮﺳﺎﻧﻲ �
�ﺳﻼﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎ�
��ﺷﺖ����:ﺳﺎ� 1394
ﻓﺎﺿﻼ� ﻛﺸــﻮ�
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ �� �
ﻣﻌﺎ��ﺷــﺮﻛﺖ
ﻳﺎﻓﺖ.ﺑﺮ����
ﻣﻤﻜﻦ�ﻳﻦﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮ�
ﻣﺮﺑﻮ� �ﺳــﺖ.ﺑﺨﺶ ﻋﻤــﺪ��� �� �ﻳﻦ �ﻗﻢ ﺑــﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ� ﺑﺮ���� ﺷــﺪ� � �ﺧﺘﺼﺎ� ﻳﺎﺑﺪ ��.ﺑﺎ �ﺷــﺎ�� ﺑﻪ �ﻳﻨﻜﻪ
ﺷــﻴﺮ�� �ﺑﺮ��
ﺷــﻬﺮ���
ب�ﻣﻮ�ﺷــﻤﺲ �� ﻣﻮ�� ﺗﺎﻛﺴــﻲ �ﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪ��
ﺷﻬﻮﻧﺪ�� ﻋﺰﻳﺰ ��ﺗﻘﺎء ﻳﺎﺑﺪ.
ﻣﺼﺎ�� ����ﻧﻪ ﻣﻮ�� ﺑﺮ�ﺳﻲ ﻗﺮ�� ﮔﺮﻓﺖ.
�ﺳــﺖ �� ��.ﭘﺮ��ﺧﺖ 97ﻣﻴﻠﻴﺎ���ﻳﺎ� ﺗﺴــﻬﻴﻼ� ﻗﺮ� �ﻟﺤﺴــﻨﻪ ������ ﺗﺎ
�ﻧﺮژ� ،ﺷــﺮﻛﺖ �� � ﻓﺎﺿﻼ� ��ﺳﺘﺎﻳﻲ �ﺳﺘﺎ� ﺳﻤﻨﺎ� �� ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ�
ش
ت �ﻛﺮ �ﻳﻦک
تﺷــﺪ� ،ﮔﻔﺖ� :ﺣﻤﺎ�
ﺷــﻬﺮ���� ﻗﻢ �� ﻧﻬﺎ�ﻫﺎ� ﺣﻮ��� ﻣﺮﺑﻮ� ﻣﻲﺷــﻮ� ﻛﻪ �ﻗﻢ � 12ﻳﻤﺎ� ﺑﻪ ﺷــﻬﺮ���� �ﺑﻼ�
ﻃﻼﻳﻲ� �ﻟﻮ�
ﺗﻨﺪﻳﺲ
�ﺳﺘﺎ� ﺑﺮﮔﺰ�� ﺷﺪ �
ﺧﺒــﺮ��� ��.ﮔﻔﺖ�:ﻳﻦ �ﻗﻢ ﺑﺮ�� ﻣﺪﻳﺮ��
ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ
تﻓﺮﻣﺎﻧﺪ�� ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ
�ﺳــﻼﻣﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ �ﺑﻔﺎ�
ﻫﻴﺄ� ﻣﺪﻳــﺮ�
ﺣﺴــﻴﻨﻲ �ﺋﻴﺲ
ﺟﺎ��ﻛﻪ ﺗﻤﺎ�
ﺑﻴﻨﻲﺳــﺎ�ﺷﺪ�
996ﻧﻔﺮﭘﺮ��ﺧﺖ
ﭘﻴﺶ���ﻣﺎ�
ﻒ ﺷــﻬﺮ ﺷــﻴﺮ�� ﭘﺎﻳﺎ�
�ﺳﺘﻘﺮ��ﻳﺎﻓﺘﻪ
��ﺳــﺘﺎﻳﻲ،ﺳﻄﺢ
���ﺑﻴﻦ ��
ﻳﻚ
ﻣﺠﻮ� ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮ�� ﺣﻤﻞ ﻣﺴــﺎﻓﺮ ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺣﻤﻞ�ﻧﻘﻞ
�ﺟﺮ�� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ�
ﺷــﻬﺮ�ﺗﺒﻪ ﺳــﻮ� ��
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ �ﺣﺮ��
120ﻓﺎﺿﻼ�
ﻣﺎ� ﮔﺬﺷــﺘﻪ�� �
ﺑﻪ ﺣﺴﺎ� ﺑﺪﻫﻲﻫﺎ� ��ﻟﺖ ﮔﺬ�ﺷﺘﻪ ﺷﺪ� �ﺳﺖ.ﺷﻬﺮ���� ﻓﺮ��ﻧﻲ ��ﺳﻮ� ﺷــﻬﺮ���� ﺻﻮ�� ﮔﺮﻓﺖ � �ﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﭘﺮ�ژ�ﻫــﺎ� �� ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ ﻳﻚ ﺷــﻬﺮ ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ�� �ﺳــﺖ �ﻓﺰ�� :ﺷﺮ�ﻳﻂ
ﻧﺸﺴــﺖﺑﻪﺑﺎ �ﺷــﺎ�� ﺑﻪ
�� �ﻳﻦ
ﮔﻴــﻼ�
ﺷــﺪ� �ﺳــﺖ .ﺣﺎﺗﻤﻲ ﺗﻌﺪ�� �ﻓﺮ�� �� ﺻﻒ �ﻧﺘﻈﺎ� ��ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼ�
ت
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
ﻣﺘﻮ�ﻟﻲ
ﺳﺎ�
ﺟﺸﻨﻮ���ﻗﺮ�ﺑﺮ��ت��ﻣﻴﻦ
ﺮ�ﺷــﮕﺮ� �� ﻃﺮﻳﻖ �ﻳﻦ ﻛﻴﻮﺳــﻚﻫﺎ ��
ﺗﻼﺷﻬﺎ� ﺻﺎ�ﻗﺎﻧﻪ
�ﺳﻴﻠﻪ ��
ﺷــﻴﺮ��ﺑﺪﻳﻦ
ﮔﺮ�ﻳﺪ� �ﺳﺖ .ﻟﺬ�
ﻣﺼﺮ� �ﻧﺮژ�
ت� ﺗﻤﺎ� ﻣﺒﺎ�� � ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻗــﻢ ﺑﺎﺑﺖ ����� ﻣﺸــﺎ�ﻛﺖ ﺑﻠــﻮ�� ﭘﻴﺎﻣﺒــﺮ �ﻋﻈﻢ )�( � ����� �ﻗﺘﺼﺎ� � ����ﻳﻲ �ﺳﻴﺪ.
ﻛﻨﺘﺮ�
ﺗﺤﺖ
ﺧﺮ�ﺟﻲﻫﺎ�
����� �
ﻓﺮ�ﺧﻮ�� ﻋﻤﻮﻣﻲ �ﻧﺠﺎ�ﺷﺪ�
ﻣﺴﺎﻓﺮ �ﺳﺖ � ﺑﺮ�� ﺗﺎﻛﺴﻲ �ﻧﻼﻳﻦ ت
ﺣﺎ� �ﺟﺮ�ء ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎ� ﺳــﻴﺎﻫﻜﻞ �ﻇﻬﺎ� ��ﺷــﺖ :ﺣﻔﺮ �ﻗﻠﻴﻤﻲ ﺧﺎ� ﺳــﻴﺎﻫﻜﻞ �� �� ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ �� �ﻳﮕﺮ ﺷــﻬﺮﻫﺎ
�ﻟﺤﺴــﻨﻪ ������ �� ﺑﺎﻧــﻚ ﻛﺸــﺎ���� ﻫﺮﻣــﺰﮔﺎ� �� 550ﻧﻔــﺮ �ﻋﻼ� ﻛﺮ�.
� ﺑﻲ��ﻳﻎ ﻫﻤﻜﺎ��� �� ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮ � ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲﮔﺮ��.
ﻗﻢ ���ﻣﻪ ��� :ﺑﻪ ���� �ﻳﻦ
ﻣﻴﻠﻴــﺎ�� ﺗﻮﻣﺎ� ﺑﺪﻫﻲ
ﻳﺎﺳــﺮ�ﻫﺰ�� � 600
ﻣﺠﻤﻮ��ﻣﻴﻨﻪ
ﻛــﺮ��
ﻫﻤــﻮ��
ﻳــﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﭼــﺎ� � ﺧﻂ �ﻧﺘﻘــﺎ� �� ﺑﺎ �
�ﺳﺖ،
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦﺑﻪﻣﻮﺟﺐ�ﺋﻴﺲﺷﺪ�
ﻛﺎ��ﻣﺪ�
ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬ���ﭘﺮ�ژ� ﻋﻤﺎ�ﺗﻌﻬﺪ
ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎ���� ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ� ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ت
�ﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮت
ﺷﻮ���ک
ﻻﻣﺮ� �ﻋﻄﺎ �ﺷﺪ.
ﺗﺠﻬﻴــﺰ ت
ﻫﺎ�ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎ�
�ﻋﺘﺒﺎ��ﺗﻲ ﻛﻪ
�ﺳــﺖ � ��
ﻫﺪ� ﻧﻤﻮ��
ﮔﻴﺮ�.
ﻤﺎﻧﺎ� ﻧﻮ���� ﻗﺮ�� ﻣﻲ
ﺳﻴﻤﺎ��ﻣﺴﺎ�
ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎ� ���ﻣﺎ�
ﻣﺪﻳﺮﺷﻌﺐ
����ﺷﺪ�
ﺧﻮ���ﻫﺎ�
�ﺳﺖ�:ﻣﻴﺪ�ﻗﻴﻖ
�ﻣﺴﺎ��ﻣﺪ�ﺑﻪﻃﻮ�
سﺷــﺮﻛﺖ �ﻋــﻼ� �ﻣﺎ�ﮔﻲ ﻛﺮ�ﻧﺪ � ﺷــﺮ� ﺧﺪﻣﺎ� ﻻ��
21
ﻛﻪﺑﻬﺮ�
ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻲ ،ﺑﺎ
ﻋﻨﺎﻳﺎ� ﺣﻀﺮ�
�ﺳﺖ �� ﭘﺮﺗﻮ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﺮ�� ���� ��� ���ﻣﻪ
ﺑﺎﻧﻚﻫــﺎ ��ﺷــﺖ � �ﻳﻦ  700ﻣﻴﻠﻴﺎ�� ﺗﻮﻣﺎ� ﻛﻪ �� �ﺳــﻨﺎ� �ﻗﻢ ﺑﺎﻳﺪ �ﺳــﻨﺎ� ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ �� �ﺳﺘﺎ� �� �ﻫﻦ ﻗﺮ�� ﺑﮕﻴﺮ� ﻛﻪ
ﻓﺎﺿﻼ�
�
��
ﺑﺮ��
��4/9ﺻﺪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﻌﻠﻖ
ﺳــﻴﺎﻫﻜﻞ
�ﻣﻴﺪ���ﻳﻢ
�
ﮔﺮﻓﺘﻪ
�ﻧﺠﺎ�
ﺷــﻬﺮ�ﻧﺪ��
ﺷﺮ�
��
ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺑﺎﻧﻚ
ﺷﻌﺒﻪ
36
��
�ﻳﺎ�
2361598ﻣﻴﻠﻴﻮ�
����
ﺑﻪ
ﺗﺴــﻬﻴﻼ�
8834ﻓﻘﺮ�
ﺑــﻪ ﻧﻴﺎ�ﻫﺎ� ﺗﻮﻟﻴــﺪ
ﭘﻴﮕﻴﺮ���
ﻳــﻚﻫﻢ ﺑﺮﻧﺪ
ﺷــﺪ ﺑﺎ�ﻳﻦ
ﺗﻮﻟﻴــﺪ��
ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ
��
ﺧﺰ�ﻧﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ک
ﻣﻨﻄﻘﻪ��ﻛﻨﻨﺪﮔﺎ�ت
ﺳﻴﻤﺎ�ﺳــﺎ�ت� ﺗﻮﺟــﻪ ﻋﻤﻠﻲ ت
ﺣﺎﺷﻴﻪ �ﻳﻦ ف
ﺖ :ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳــﺎ� ﮔﺬﺷــﺘﻪ �� ﻧــﻮ��� 96
��ﻧﺶ ���
ﺑﻜﺎ�ﮔﻴﺮ�
ﻣﻲﺗﺠﺎ��
ﮔﻴﺮ� ��
ﺷــﺎﻫﺪﻣﻮ��
ﻻ�� ��
�ﺳﺎﻧﻲ
ﻣﻮﺟﻮ� ��ﻃﻼ�
ﺷــﻮ� �
�ﻫﻤﻴﺖﺷﺪ� ﺷﻤﺎ��
س �ﺷــﺎ���ﺑﻪﺧﺎ��
�ﻓﺰ��ﺷــﺪ� � ﺗﺎﻛﺴــﻲ �ﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻇﺮ� ﻫﻤﻴﻦ ﻫﻔﺘــﻪ ����ﻧﺪ���
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ���ﺗﻬﻴﻪ
ﻣﻲﺷــﻮ�.ﺑﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮ���ﻳﻦ ﻛﺎ�
ﺑﻪ ﺗﻬﺎﺗﺮ
ﻛﺎ�ﺧﺎﻧــﻪ ﻣﻠﻲ
ﺑﺪﻫﻲﻫــﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ
ﺧﻮ�ﻫﺪ
ﺟﺎ�� ﺷﻬﺮ� ��9/9ﺻﺪ ﺑﺮ�� �ﺑﻔﺎ� �  4/2ﻫﻢ ﺑﻪ ��
ﻣﺨــﺰ�  1000ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ �ﻳﻠﻤﺎ� ﻧﻴﺰ ��
ﻛﺸﺎ���� �ﺳﺘﺎ� ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ� ﭘﺮ��ﺧﺖ ﺷﺪ� �ﺳﺖ.ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻴﻤﻪ �ﻳﺮ�� ��ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ�
ﺻﻨﻌﺖ �� � ﻓﺎﺿﻼ�
�ﻗﻢ ﺑــﺮ�� ﭘﺮ��ﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲﻫــﺎ� ﺑﺎﻧﻜﻲ
�ﺧﺘﺼــﺎ� �ﻳﻦ
��ﺳﻮ� ��ﻟﺖ
ﻣﻴﻠﻴﺎ���ﺗﻮﻣﺎ�
ﺑﺎ���ﻫﺎ�2500
ﻛﺎ��ﻣﺪﺗﺮ،ﭘﻮﻳﺎﺗﺮ �ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ
�ﻗﺘﺼﺎ��
�ﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎ�
ﻛﻨﺪ.
ﺧﻮ� �� ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﺧﺎ�ﺟﻲ
��ﺧﻠﻲ
ﺗﻮﻟﻴــﺪ �
�ﺿﻌﻴﺖ
ﺗﻌﺎﻣﻞﺑﺎﻫﺎ �ﺷــﺎ�� ﺑﻪﺑــﻪ
ﻻﻣــﺮ�
ﻣﺨﺎ�� �ﺧﻴﺮ�
��ﺷﺘﻦ �ﻣﻴﺪ���ﻳﻢ ﺑﺎ
�ﺧﺘﺼــﺎ� ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ�ﺳــﺘﻔﺎ�� ��
���ﻣﻪ �ﻓﺰ��:
ﺑﺮﺳــﺪ�� �� .
ﺑﻬﺮ�ﺑﺮ����
ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎ�ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ� ﺑﺨﺸﻲ ��
ﻣﺮ�ﺳــﻢ��ﺑﺮ�� ��ﺷﺖ� :ﻳﻦ
�ﻫﺎ� ﮔﺮ�ﺷﮕﺮ� ،ﻧﻴﺰ �� �ﻳﻦ
ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﺷﺪ.
ﻛﺸﻮ�ﺧﻮ�ﻫﺪ
�ﻧﺠﺎ�
ﺑﻮ������ ﺧﻮ��� ﺑﻪ ﺷﻴﺮ��
ﺣﺠﻢ
ﺧﻮ�ﻫــﺪ ﺷــﺪ � ﻣﻜﺎﺗﺒﺎ� ﻻ�� ﺑــﺎ ﭘﻠﻴﺲ ﻓﺘــﺎ � ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ
ﻣﺴــﺎﻓﺮ��
�ﺣﺪ�� ت
ﺑﺮ�� ﭘﺮ��ﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎ� ﺷﻬﺮ����ﻫﺎ �� ﺳﻄﺢ
ش
A
ﻛﺸﻮ� ﺑﺎ ﺷــﻬﺮ���� ﻗﻢ� ،ﺿﺎﻓﻪتﻛﺮ�� :ﻳﻦ ﻛﺎ� ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ � ﺧﻮﺑﻲ ک
س ت
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ﺳــﻴﺎﻫﻜﻞ ﻣﺸﻜﻼ� �ﻳﻦ
ﭘﺮ��ﻧﻖ� 3000
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺟﻬﺖ ﺳــﺎﺧﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ � ��
� ﻣﺮ����ﻫــﺎ� ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮ� �� �� ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸــﺎ���� ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ�
 600ﻛﻪ
�ﺳﺖ
ﻋﺎﻣﻞﺻﻮ��ﺳﻴﻤﺎ�
ﺷﻌﺒﺎﻧﻲﻛﻪ�ﻇﻬﺎ� ��ﺷﺖ� :ﻋﺎﻳﺖ �ﺳﺘﺎﻧﺪ���ﻫﺎ ��
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎ�
�ﻧﺠﺎ� ﺗﺼﺮﻳــﺢ ﻛــﺮ� :ﭼﻬــﺎ� ﻛﻤﭙﻴــﻦ �� �ﻳﺎ� ﻧــﻮ��� ﺑﺎ �ﻧﺠﺎ�ﺷــﺪ� ﺗــﺎ �� ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺎﻛﺴــﻲﻫﺎ� �ﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻓﺎﻗــﺪ ﻣﺠﻮ�
ﻻﻣﺮ�:ﻗﺮ�� ﻛﻪ �� ﺗﻤﺎ� ﻛﺴــﺎﻧﻲ ﻛﻪتﭘﻴﮕﻴــﺮ� ﻛﺮ�ﻧﺪ ﺗﺎ �ﻳﻦ ﻛﺎ� ��
ﮔﺮﻓــﺖ ﻛﻪ �ﺑﺘﺪ�
ﻣﺪﻳﺮﻣﺠﻠﺲ
ﺛﻤﺮ�� �� ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺼﺮ�ﺗــﻼ� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎ�
� ﺑﻪ �ﻣﺎﻛــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮ�ﺷــﮕﺮ� ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺣﻮ��ﺗﺮ��ت
ت ﮔﺮ��.
ﻣﻮ�ﻗﻊ ﺑﺤﺮ�� ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﺷــﺒﻜﻪ ﺟﻤﻊ ���� ﺷــﺒﻜﻪ ﻓﺎﺿﻼ� ﺷﻬﺮ ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ ��
�ﺳــﻮ� ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ�� �� ﺣﺴﺎ�ﻫﺎ� ﺷــﺮﻛﺖ �ﻳﺠﺎ� ﺷﻮ�.ﺣﻴﺪ�
�ﺟﺮ��
ﺑﺎ��ﻳﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪ�� ﻣﺮ���ﺗﭙﻪ ��
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� ﺷﻮ�@�� .
��ﻧﺪ m
ﻣﻠﻲﻣﻲ�ﻛﻨﻴﻢ.
ﻫﺎ�ﺗﺸﻜﺮ
ﮔﻮ�ﻫﻲ ﺷﻮ�
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ �ﺷﺪ� � ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺑﻮ� ﺳــﻬﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ
ﺷﻮ�.
ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎ�
ﺑﻴﻦ
�ﺳﺘﺎﻧﺪ���ﻫﺎ
��ﻳﺎﻓﺖ
�� ﻣﻮ�� ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻤﻞ�ﻧﻘﻞ
س  7/10/2017ﻫﻤﻜﺎ��  200ﻧﻔﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ� ،ﻋﻀﺎ� ﺗﺸﻜﻞﻫﺎ� ��ﻧﺸﺠﻮﻳﻲ
ﺑﺎ
ﻣﺤﺼﻮﻻ�
���ﻳــﻪ
�
ﻣﺤﺼﻮ�
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﺴــﻴﺮ
�ﻳﮋ�
ﻫﺎ�
ﺗﺨﻔﻴﻒ
�ﻋﻤﺎ�
�ﻳــﺮ��
ﺑﻴﻤﻪ
ﻳﻜﻲ �ﻳﮕﺮ �� ﺗﻌﻬﺪﻫﺎ�
�ﺿﺎﻓــﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎ��
ﺗﺮ�ﻓﻴﻚ،ﻛﺮ�:ﺑﻪ
ت
ﻋﻼ�� ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ت
ت
7:07:52 PM
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ�
ﻣﺴﻜﻦ
ﺑﻨﻴﺎ�
ﻣﺸﺎ�ﻛﺘﻲ
ﻃﺮ�
ﺑﻴﻤﻪ
ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ�،
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻣﻨﺎ��
ﺑﺎﻧﻚ،
�ﻣﻮ��
ﺳﻮ��
�ﺗﺶ
ﻫﺎ�
ﻧﺎﻣﻪ
�� ﺑﻴﻤﻪ
� ﺳــﺎ�ﻣﺎ�ﻫﺎ� ﻣﺮ��ﻧﻬــﺎ� ﻓﻌﺎ� ﻣﻲﺷــﻮ� ﻛﻪ ﺑــﺎ �ﺟﺮ�� ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﭼﺎ�� �ﺑﻼﻏﻲ ����� ﻛﺸﻮ� ﮔﻔﺖ :ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺣﻤﻞ�ﻧﻘﻞ
ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺼﺮ� ﻛﻨﻨﺪﮔﺎ� ،ﺑﺮﺧﻮ�����
�� ﺿﻤﻦ �ﺷــﺎ�� ﺑﻪ ��ﻧــﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ �� ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ �ﻟﻤﻠﻠﻲ،
ﻛﻨﻨــﺪﮔﺎ� �� ��ﻗﻊ ﺑﺨﺶ
ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻚ
�ﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻛﺮ�:ﻧﻴﺎ� ت
ﺷﻮ�.ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫــﺎ� ﻋﻤﺮ � ﺣﻮ��� ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ� ،ﺟﻮ�
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ�
ﻛﻴﻔﻴــﺖ �ﺑﻪ ﻣﺼﺮ� ت
�ﺳﺘﺎﻧﺪ�� ﺳﻴﺴﺘﺎ� �ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ� ﺗﺎﻛﻴﺪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪ�� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ�
�ﺳﻼﻣﻲ:
��ﺳــﺘﺎ� ﺟﻤﻬﻮ��
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ
ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎ���
ﻣﺴــﺎﻓﺮ �� ﺗﺮﻛﻴﺐ �ﺗﻮﺑﻮ���ﻧﻲ ،ﺗﺎﻛﺴﻴﺮ�ﻧﻲ � ﭘﺎﻳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﺳــﺎ��
ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻫﻨﺮ�–��
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ� ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ �
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژ�ﻫﺎ� ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎ� �� ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳــﻴﻤﺎ� �
ﻣﻬﻤــﻲﺑﻴﻤﻪ�� ﺣﻘــﻮ� ﻣﺼــﺮ� ﻛﻨﻨﺪﮔﺎ� �ﺳــﺖ ﺑﺰ�گ ﺻﻨﻌﺘــﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ� ﺳــﻴﻤﺎ� ﻻﻣــﺮ� ﮔﻔﺖ�� :
ﺧﻮ��� ﺑﺎﻧﻚ � ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� �ﺳــﺖ.ﻣﺪﻳﺮ
ﻛﻤﭗﺑﺪﻧﻪ
ﻫــﺎ�ﺛﺎﻟــﺚ �
ﭘﺎ�ﻛﻴﻨﮓﺷــﺨﺺ
ﺎ� ﻛــﺮ� :ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎ�
�
ﻫﺎ
ﻣﺮ��� ﺗﭙﻪ � ﺑﺨﺸــﺪ�� ﮔﻠﻴﺪ�� �� ��ﻧﺪ �ﺟﺮ��
ﻛﺎ��ﻣﺪ� ﺑﻪ ﻋﻤﺎ�
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ �ﻳﺮ��
ﻋﻠﻤﻲ،
�ﻳــﻦﺧﻮ�ﻣﺴــﺎﻟﻪ ﻣﻮﺟــﺐ �ﺿﺎﻳﺘﻤﻨــﺪ� �ﻧﻬﺎ � ��ﻳﺎﻓﺖﻟﺰ��
�ﻳﺮ�� �� ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ� ﺑﻴﻦ ﻛﺮ� �� :ﺳــﻮ� �ﻳﮕﺮ ﻛﺸــﺎ����� �ﺻﻴﺎ��� ﻧﻴﺰ
ﻣﺴﻜﻦ ﺷﻴﺮ�� � ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻃﺒﻖ ﭼﺎ�� ﻣﺼﻮ� ����� ﻛﺸﻮ� ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﻣﺸــﺎ�ﻛﺘﻲ ﺑﻨﻴﺎ�ﺷﺪ �
ﭘﺮ�ژ�ﻛﺮ�.ﺑﻪ ﻋﺎﺑﺮ
�ﺣﺘﺮ��
ﺗﺮ�ﻓﻴﻚ ،ﻛﻤﭙﻴﻦ ﻋﺪ� �ﺳــﺘﻔﺎ�� �� ﻣﻮﺑﺎﻳــﻞ،
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ� �ﺳﺖ،
ﻓﻨﻲﺑﻴﻦ� ﺗﻌﻬﺪ �
ﻣﻠﻲ �
ﺗﻮ��ﻫــﺎ�
ﺻﺎ����ﮔﻮ�ﻫﻲ
�ﺳــﺘﺎﻧﺪ���ﻫﺎ �
�
120
ﺣﺪ��
��
ﻣﺴــﺎﻓﺮ��،
�ﻫﺎ� �ﺳﻜﺎ�
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ� � �ﻫﻴﺎ�� ��ﺳﺘﺎ� ﻗﻮﺷﻪ ﺳﻮ ﺑﺎ��ﻳﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮ ﭘﻮﺷــﺶ ﺑﻴﻤﻪ�� ﻣﻄﻠﻮ� � ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷــﻨﺪ� ��.ﺷﺎ�� ﻛﺮ�:
ﺷــﻬﺮﻫﺎ� �ﻳﺠﺎ�ﻛﻨﻨﺪ� �� ﺑﻮ�ﻧﺪ � ﺑــﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮ� ﻣﻬﻨﺪ�
ﺗﺮ�ﻓﻴﻚ
ﻫﻤﮕﺎ� ﺑﺎ
ﺧﻄﻮ� �
ﭘﻴﺎ����� ،ﺑﻂ ��
�� ﻧﮕﺎ�ﻫﺎ� ،ﺷﺘﻴﺎ� ﺑﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ��
ﺑﺨﺸــﻴﺪ� ﺑﻪ
ﻋﻨﻮ�� �ﺳــﻌﺖ
ﻗﺮ�� ��� �
ﻣﺸﺎ�ﻛﺖ ﻋﻤﺎ� ﻣﻮ��
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ� ﻛﺸــﺎ���� �� ﺑﺎ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎ�،ﻣﻨﻄﻘﻪ�،ﻣﺎ
ﻛﺸﻮ� ﺑﺎ ﻫﻢ �� ﺳﻄﺢ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ��
ﻗﺮ�ﺑﺖ ﻣﻮ�ﺿﻊ
�ﺑﺮ�ﻫﻴﻢ�ﺳــﻼﻣﻲ:
���ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮ��
ﻣﻲﺧﺒﺮﻧﮕﺎ�
��ﻫــﺪ��-
ﻣﺴــﻜﻦ �� ﺳــﻄﺢ
ﻫﺎ� ﺑﻨﻴﺎ�
ﻫﺎ� ﺗﭙﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣــﺮ���
ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎ�
��ﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧــﺪ��
ﻳــﻚ ﺑﺮﻧﺪ
ﺗﻮﺟﻪﺑﻪ
ﻛﺎ�ﺧﺎﻧــﻪ
ﺗﻮﻟﻴــﺪ�� �ﻳﻦ
ﺑﺮﺧﻮ�����
ﻣﺼﺮ�
ﺳﻨﺠﻲ
�ﺟﻮ� ﻧﻴﺎ�
ﻏﻼ��ﺳــﺘﺎﻧﺪ���ﻟﻤﻠﻠﻲ،
ﻇﺮﻓﻴﺖﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺎﻧﺪ� ﻋﻤﺮ ﺑﺪﻫﻜﺎ�
ﺑﻴﻤﻪ �ﻳﺮ�� ���ﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎ� ﻛﻪ
ﭘﺎ�ﻛﻴﻨﮓ ﻳﻜﻲ
ﮔــﺮ��.
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﺠﻤﻮ�
ﻫﺎﻳﻲ�� ﺑﺎ
�ﺳــﺖﭼﺮﺧﻪ ی
ﮔﺮ��ت
ي
ﺷــﻴﺮ��گ
�ﻳﺠﺎ� ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﺳﻴﺴــﺘﺎ� �ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ� �� ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮ� ���ﺑﻂ ﺧﺎ�ﺟﻲ �ﺳﺘﺎ� ���ﺑﻂ �ﻗﺘﺼﺎ�� �ﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴــﺘﻪ ﻫﺴــﺖ �� ﺳــﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮ� :ﺗﻨﻮ� ﻛﺸﺖ ﺑﺎ �ﻧﺘﻘﺎ� �� �� ��ﻳﺎ ﻋﻤﺎ� �� ﻣﻲﺗﻮ�� �ﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ� .ﺳــﺘﺎﻧﺪ�� ﺳﻴﺴــﺘﺎ� �ﺑﻠﻮﭼﺴــﺘﺎ� ﮔﻔﺖ:
ﻛﺮ��.ﺳﺘﺎ� �� ﻣﺎﻳﻪ �ﺑﺎ��ﻧﻲ � �ﺷﺪ � ﺷــﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ��ﺳﺘﺎﻫﺎ ��ﻧﺴﺖ �
ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎ� �
ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎ� ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎ���� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ �� �� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻛﻨﻨﺪ.
ﻧﺎﺻﺮ� ﺑﺪ�� ﻫﻴﭻ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﺎ� ﺧﻮ� �� �ﻧﺠﺎ� ﻣﻲ�ﻫﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮ�ﻫﻨﺪ
ﺑﻬﺎ��
ﻣﻌﺮﻓﻲﺑﻴﻦﻛﻨﺪ
ﺧﺎ�ﺟﻲ ﺧﻮ�
��ﺧﻠﻲ �
ﺑﺎ���ﻫﺎ�
ﺳــﻴﻤﺎ� �
��ﻟﻮﻳﺖ ��
ﺑﺮﺗﺮ���:ﺟﻬﺎ�
ﻫﺎ�
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژ�
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﭘﺬﻳﺮ�،
�ﻗﺎﺑﺖ
�ﺳﺘﺎﻧﻬﺎ� ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮ� ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺳﻴﺴﺘﺎ� �
ﺳﻴﺴــﺘﺎ� �� ﻣﺸﺘﺮ�
ﻋﺎﻟﻲ ��ﻟﺖ ��
ﺑﺪﻫﻴﻢ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ�
ﻣﺒﻨﺎ� ﻛﺎ� ﻫــﻢ ﻗﺮ��
ﺗﻮﻟﻴﺪﻫﻤﺠﻮ�� ﺑﺎ
�ﺳــﺘﺎﻧﻬﺎ�
�� ���ﻣﻪ
ﻧﻴﺴــﺖ.
ﻋﻤﺎ� ﺑﺮﮔﺰ���� ﺑﺮﺧﻮ����
ﻣﻮ�ﻧﻊ�ﻳﺮ�� �
ﺣﺬ� ﻣﺸﺘﺮ�
�ﺗﺎ� ﺑﺎ��ﮔﺎﻧﻲ
ﺣﻀﻮ� �ﺋﻴﺲ
���� �ﻓــﺰ�� :ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻮ��� ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪ� �ﺳﺖ.
�ﺷﺎ�� ﻛﺮ��� :ﻧﻖ ﺑﻴﺶ �� ﭘﻴﺶ ��ﺳﺘﺎﻫﺎ �� ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺮ�ﻧﻲ ﻣﺮﻫﻮ� ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
ﺷــﺪ ﺑﺎ ﺑﻴــﺎ� �ﻳﻨﻜﻪ ﺑﻨﺪ� ﭼﺎﺑﻬﺎ� ﻣﺴــﺘﻘﻞ �� ﻣﻨﻄﻘﻪ ���� ﭼﺎﺑﻬﺎ� ،ﻋﻤــﺎ� ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ �� ��ﻟﺖ �ﻳﺮ�� ﺑﺎﻳــﺪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺨﺶ ﺑﺰ�ﮔﻲ �ﺑﻠﻮﭼﺴــﺘﺎ� �ﻋﺘﻘﺎ� ���� �� ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ �ﺟﻮ� 22ﻣﻨﻄﻘﻪ �ﻳﮋ� ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ� � ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ� ﺑﺎ ﻛﺸﻮ� ﻋﻤﺎ� ﺿﺮ��� ���� ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻊ
� ﻣﺸﺎ�ﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ �ﻫﻴﺎ��ﻫﺎ ﺑﺎ �ﻳﻦ ﻧﻬﺎ� �ﻧﻘﻼﺑﻲ �ﺳﺖ.
�ﺟﻮ� � 10ﺛﺮ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻲ � ��ﺟﺪ ����
ﻗﻮ�ﻧﻴﻦ ﺧﺎ� ﺧﻮ� �� ﺑﺮ�� ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬ��� ����،ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬ��� �� ﻧﻴﺎ�ﻫﺎ� ﻛﺸــﻮ� �� ﺑﻨﺎ�� ﻋﻤﺎ� ﺑﺎﺷﺪ � ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻴﺎ� ﺑﺎ��� � 2ﻗﺘﺼﺎ�� "��ﻣﺸــﺎ� � ﻣﻴﺮﺟﺎ��" ﻣﺰﻳﺖ �ﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮ�� �ﺳﺘﺮﺳﻲ ��ﺣﺪ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﻲ �� ﺑﺎ �ﻳﻦ ﻛﺸــﻮ� ﭘﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ .ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﻣﻬﻨﺪ� ﺻﺎﺑﺮ� ،ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻨﻴﺎ� ﻣﺴــﻜﻦ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎ� ﻣــﺮ��� ﺗﭙﻪ ﻧﻴﺰ �� �ﻳﻦ
ش
ﻣﺸــﺘﺮ� �� ﺑﻨﺎ�� ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸــﺘﻲ � ﻛﻼﻧﺘﺮ� � �ﻳﺠﺎ� �ﺳﻜﻠﻪ ﻛﺸﻮ� ���ﺑﻂ �� ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺒﺨﺸﻴﻢ .ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺑﺎ �ﺷﺎ�� ﺑﻪ ﺳﻬﻢ �ﻧﺪ� ﻋﻤﺎ� ﺑﻪ ﺑﺎ��� ﻛﺸــﻮ�ﻫﺎ� �ﺳــﻴﺎ� ﻣﻴﺎﻧﻪ �ﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮ�� ﺑﺎ �ﺳــﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﺎ� ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ �ﻟﺸﻌﺎ� ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﺑﺎ��ﻳﺪﺑﺎ ﮔﺰ��ﺷﻲ �� ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ� �ﻳﻦ ﻧﻬﺎ� �ﻇﻬﺎ� ��ﺷﺖ� :ﺟﺮ�� 660ﻣﺘﺮ ﻛﺎﻧﺎ�
ﺗﺎ�ﻳﺨﻲ �� ��ﺳﺘﺎ� ﻳﻮ� ﺑﻠﺪ� ﻧﻮ�
�� 2ﺻﺪ� ﺑﺨﺶ ﻛﺸــﺎ���� �� ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ��ﺧﻠﻲ ﻋﻤﺎ� �ﻋﻤﺎ� ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎ� ﻗﺎﻧﻮﻧــﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ � ﮔﻤﺮﮔﻲ ﻓﻀﺎ� ﺟﺪﻳﺪ� �ﻗﺘﺼﺎ�� ﺿﻌﻴﻒ ﺷﻤﺮ�� ﺷﻮ� ﺑﻨﺎﺑﺮ�ﻳﻦ ﺑﺎ �ﻋﺰ�� ﺗﻴﻢﻫﺎ� ﻫﻨﺮ�
ﻣﺸﺘﺮ� ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮ�.
�  650ﻣﺘﺮ ﺟﺪ�� � ﻫﺸــﺖ ﻫﺰ�� ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﺎﻛﺒﺮ���� ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ �ﺳﻔﺎﻟﺖ �
ﻫﺎﺷــﻤﻲ �ﺟﻮ� � ������ 4ﺳﻤﻲ ﺗﺮ�ﻧﺰﻳﺘﻲ �ﺳﺘﺎ� ﺳﻴﺴﺘﺎ� � ﮔﻔﺖ�:ﺟﻮ� 10ﻣﻴﻠﻴﻮ� ﻫﻜﺘﺎ� ���ﺿﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ �� ﺳﻴﺴــﺘﺎ� ﺑﺮ�� ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬ��� ﻣﺸــﺘﺮ� ﺧﻠــﻖ ﻛﺮ�� �� .ﻳﺠــﺎ� ﺑﺎﻧﻚ � ���ﺷــﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ���ﺑﻂ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸــﻴﻢ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ �� ﺗﻬﻴﻪ
س �ﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 520
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮ� ﺑﻄﻮ�  900ﻣﺘﺮ �� ﻣﺤﻞ �ﻋﺘﺒﺎ���
ﻧﻮ�-ﺧﺒﺮﻧــﮕﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮ�� �ﺳــﻼﻣﻲ :ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﻣﻴﺮ�� ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﭘﺎﻛﺴــﺘﺎ� �� ت
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻠﻮﭼﺴــﺘﺎ� ﺑﺎ ﻛﺸﻮ� ک
ﻣﻴﻠﻴﻮ� ﺗﻮﻣﺎ� � ﻳﻜﻬﺰ���  800ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ �ﺳــﻔﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎ�ﻛﺖ �ﻫﻴﺎ�� ﻛ ً
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮ�� ��ﺗﺒﺎ� � ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ� ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮ�� ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬ��� ﻋﻤﺎ� �� �ﻳﻦ �ﻃﻼﻋﺎﺗﻲ �ﻳﺮ�ﻧﻴﺎ� ﻣﻘﻴﻢ ﻋﻤﺎ� �� �� ﻣﺴﻴﺮ ﻧﻘﺶ ���� ﺑﻪ �ﻧﻬﺎ �� ﻳﻚ ﻧﻘﺸــﻪ ��� ﻣﻮ�� ﺗﻮ�ﻓﻖ ﺳﻪ �ﺳﺘﺎ� ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ
ﻼ
�ﺳــﺘﻲ � ﮔﺮ�ﺷﮕﺮ� ﻣﺎ�ﻧﺪ��� ﮔﻔﺖ�� :ﺳﺘﺎ� ﻳﻮ� �� ﺳﺎ�  �� 1389ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻋﻤﺎ� ﺑﺎ ﭘﺎﻛﺴــﺘﺎ� ��ﻧﺴﺖ �� .ﺑﺎ �ﺷــﺎ�� ﺑﻪ ﺟﺬ� ﮔﺮ�ﺷﮕﺮ�� ﺑﺨﺶ �� �ﺳــﺘﺎ� �ﺳﺖ �� �� .ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎ�� �ﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮ� ��:ﺑﺤﺚ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ � ﺗﻮﻟﻴﺪ��� ،ﺷﻤﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮ�� .ﺳﺘﺎﻧﺪ�� ﺑﺎ �ﺷﺎ�� �� ��ﺗﺒﺎ� ﺑﺎ ﻛﺸــﻮ� ﻋﻤﺎ� ﺿﺮ��� ���� .ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮ�:
ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  81ﻣﻴﻠﻴﻮ� ﺗﻮﻣﺎ� �ﻧﺠﺎ� ﺷــﺪ ﻛﻪ  27ﻣﻴﻠﻴﻮ� ﺗﻮﻣﺎ� �� ﺑﺎ ﻣﺸﺎ�ﻛﺖ
�ﺛﺎ� ﻣﻠﻲ ﺛﺒﺖ ﺷــﺪ� ﻛﻪ � 6ﺛﺮ ﺛﺒﺘﻲ � ﻧﻴﺰ � 4ﺛﺮ ��ﺟﺪ ﺷــﺮ�ﻳﻂ ���� ﺗﺎ�ﻳﺨﻲ ��
ت
ت
–�ﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎ�
�ﻳﺮ��
ﻣﺜﻠﺚ
ﺑﻪ
ﺑﺎﻳﺪ
ﻋﻤﺎ�
�
�ﻳﺮ��
ﺑﺎ��ﮔﺎﻧﻲ
�ﺗــﺎ�
ﻫﺎ
ﻋﻤﺎﻧﻲ
ﮔﺬ���
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
�ﺳﺘﺎ�،
��
ﮔﺴﺘﺮ��
ﻣﻌﺪﻧﻲ
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮ�
ﮔﺬ���
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
�
�ﻳﺰ�
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻮ��
ﻣﻲ
ﺷﺘﺮ
ﺑﻨﺪ�
ﭘﺮ���
ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮ�
ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﮔﻔﺖ:
ﻋﻤﺎ�
ﻛﺸــﻮ�
ﺳﻮ�
��
���ﭘﺎﻳﻲ
�ﻫﻴﺎ�� ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
�ﻳﻦ ��ﺳﺘﺎ �ﺟﻮ� ����.
�ﺷﺎ�� ﺑﻪ �ﻗﻠﻴﻢ ﻣﺘﻨﻮ� ﺳﻴﺴﺘﺎ� � ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ� �� ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮ� ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻤﺎ� �� ﻣﻮ�� ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮ�� ��� - .ﻋﻤــﺎ� � ﻣﺜﻠﺚ �ﻳﺮ�� –ﭘﺎﻛﺴــﺘﺎ�  -ﻋﻤﺎ� ﺑﺎ ﻫﺪ� ﺗﻮﺳــﻌﻪ
�ﻻ�� ﺑﺰ�گﻧﻴــﺎ ﺑــﺎ ﻗﺪ���ﻧﻲ �� ﺑﺮﮔﺰ��ﻛﻨﻨــﺪﮔﺎ� ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠــﻲ ﻧﻴﻤﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎ� �ﻳﺮ�� –ﻋﻤﺎ� ﺑﻪ ﻋﻨﻮ�� ﺑﺰ�ﮔﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻣﺴــﺎﻓﺮﺑﺮ� �� ﺣﺎﺷﻴﻪ ��ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ �� .ﺑﺎت
ﺧﻠﻴــﺞ ﻓﺎ�� � ��ﻳــﺎ� ﻋﻤﺎ� ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ �� �ﻗﺒﺎ� ﺗﻮ�ﻳﺴــﻢ � ﺣﺪ�� ﻳﻚ ��� ﻣﺴــﺎﺣﺖ ﻛﺸــﻮ� ﻋﻤﺎ� �ﻇﻬﺎ� ��ﺷﺖ :ﻋﻤﺎ� �� ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ � ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﻻ� ﻧﻴﺮ�� ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ �ﻳﺮ�ﻧﻲ ���ﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘــﻪ�� ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﺪ �� .ﺑﺮﮔﺰ��� ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎ� �ﻳﺮ�� �
ﻓﺮﻫﻨﮕــﻲ � ﺗﺎ�ﻳﺨﻲ ﻳﻮ� �� ﻧﻤﺎ�� �� ﮔﺮ�ﺷــﮕﺮ� ��ﺑﻲ �ﻳــﺮ�� ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮ�
ﻣﻌﺎ�� �ﺳﺘﺎﻧﺪ��:
� �ﻇﻬﺎ� ��ﺷــﺖ :ﻣﺤﺪ��� ﻋﺮﺻﻪ � ﺣﺮﻳﻢ � ﺿﻮ�ﺑﻂ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ��ﺳــﺘﺎ� ﺗﺎ�ﻳﺨﻲ
ش ﺑﺨﺶﻫﺎ� ﻛﺸــﺎ���� � ��ﻣﻲ �� ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻴﺮ�ﮔﺎ�،ﺳﺪ � ﻣﺒﻠﻤﺎ� ﺷﻬﺮ� ﺧﻮ�ﺳﺘﺎ� ﺻﺎ���� ﺗﻮ�� ﻋﻤﺎ� �� �� ��ﺳﺘﺎ� ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ� �ﺳﺘﺎ� �� ﺑﺨﺸﻬﺎ�
���� .ﻫﺎﺷــﻤﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ �ﻳﺮ�ﻧﻴﺎ� ﻣﻘﻴﻢ ﻋﻤﺎ� �� ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺸﺘﺮ� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧــﺪ ﻧﻴﺎ� ﻏﺬ�ﻳﻲ ﺧﻮ� �� ��
�� 50ﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ� �ﻳﺮ�ﻧﺸﻬﺮ
ﻧﻮ� ﻛﻪ ﻣﺤﺪ��� ﺛﺒﺘﻲ ��ﺳــﺘﺎ  6ﺑﻨﺎ� ﺗﺎ�ﻳﺨﻲ ﺛﺒﺘﻲ �� ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮ� ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﻴــﻦ �� ��ﻟﺖ ﺧﻮ�ﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ �� �ﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺴــﻴﺎ� ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬ�� ﺑﺪ�� ﻃﻲ ﻣﺴــﻴﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ � ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﺑﺎ ﺳــﻪ ﺳﺎﻋﺖ � ﻧﻴﻢ �ﻣﺎ� ﻓﻨﻲ،ﻋﻠﻤﻲ � ﻣﻬﻨﺪﺳــﻲ �ﻳﺮ�� ﺑﻪ ﻋﻤﺎ� ﺷــﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺷﻤﺮ� ﻛﻪ �� ﺗﻮﺳﻌﻪ ���ﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺗﺠﺎ� � ﺑﺎ��ﮔﺎﻧﺎ�
گ
ت
ش
ﻛﺎ�ﺷﻨﺎﺳــﺎ� ﺑﺨــﺶ ﺣﺮ�ﻳﻢ �ﺛﺎ� ﻣﻠﻲ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘــﻮ� �ﻳــﻦ ����� ﻛﻞ ﺗﻬﻴﻪ � ﺑﻌﺪ ��
�� ﺟﻬﺖ �ﺷــﺪ � ﺗﻮﺳــﻌﻪ ���ﺑﻂ ﺑﻬﺮ����� ﻛﺮ� .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ �� ﺑﺎ �� ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻨﺪ� ﭼﺎﺑﻬﺎ� ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ �� .ﺗﺎﺳــﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋ�ﻫﺶ � ��ﺗﺒــﺎ� ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻌﺎ� � ﻧﺨﺒﮕﺎ� ﻛﺸــﻮ� ﻋﻤﺎ� ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ  2ﻛﺸﻮ� ﻧﻘﺶ ����.
�� ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﻜﻮﻧﺖ ���ﻧﺪ

س الل جو ن ه ر د ر ه ل ک يگ ر م

�ﻣﺤﺎء  40ﺗﻦ ﻣﻮ��ﻣﺨﺪ� ﻏﻴﺮ����ﻳﻲ �� ﻓﺎ��

�ﺣﺪ�� ﺑﻴﻤﺎ�ﺳﺘﺎ�  32ﺗﺨﺘﺨﻮ�ﺑﻲ �� ﻻ�ﺳﺘﺎ�

�� 1920ﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ� �� �ﺳﺘﺎ� ﻗﺰ�ﻳﻦ ﺑﺮ�� ��ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼ� ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﺷﺪﻧﺪﻛﻨﻔﺮ�ﻧﺲ
ﺗﻨﺪﻳﺲ

ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻃﻼﻳﻲ ﺟﺸﻨﻮ��� ﺣﻘﻮ� ﻣﺼﺮ� ﻛﻨﻨﺪﮔﺎ�،
ﺑﺮ�� ��ﻣﻴﻦ ﺳﺎ� ﻣﺘﻮ�ﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎ� ﻻﻣﺮ� �ﻋﻄﺎ ﺷﺪ

ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻃﺮ�ﻫﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮ� �� ﻃﺮ�ﺣﻲ � ﺗﺪ�ﻳﻦ �
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ �ﻳــﺰ� ﻛﺮ�ﻧﺪ � ��  15ﺧﺮ��� ﻣﺎ� ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ �ﺟﺮ� ﮔﺬ�ﺷــﺘﻨﺪ.
�� ���ﻣــﻪ ���� :ﻳﻦ ﻃﺮ�ﻫﺎ ﺷــﺎﻣﻞ ﻃﺮ� �ﺧﻴــﺮ� ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ،
ﻃــﺮ� ﺗﻌﻄﻴﻼ� � ﺗﻌﻤﻴﺮ�� ،ﻃﺮ� ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ��� ﺗﻌﻄﻴﻼ� �� ﺟﻤﻌﻪ
ﺑﻪ ﻳﻜﻲ �� ���ﻫﺎ� ﻫﻔﺘﻪ ،ﻃﺮ� ﺧﺎﻣﻮﺷــﻲ ﭘﻤﭗﻫﺎ� ﻛﺸﺎ���� ��
ﺳﺎﻋﺎ� � 12ﻟﻲ  � 16ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺮ�ﻫﺎ� ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮ� � ﺻﺮﻓﻪ
ﺟﻮﻳﻲ ﺑﻮ�� �ﺳــﺖ.ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮ� ﻣﻨﻄﻘﻪ�� �ﺳﺘﺎ� ﻓﺎ��
�����ﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷــﻮ� ﺑﺮﻗﻲ ﻧﺎﺷــﻲ �� �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺷــﺪﻳﺪ
ﻣﺼﺮ� ﺑﺮ� ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺮﻣﺎ� ﻫﻮ� ﺷــﺮﻛﺖ ﺑــﺮ� ﻣﻨﻄﻘﻪ�� ﻓﺎ��
ﺿﻤﻦ �ﻣﺎ�ﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺒﻠﻲ �� ﻧﻈﺮ ﺳــﺮ�ﻳﺲ � ﻧﮕﻬﺪ��� ﺗﺠﻬﻴﺰ��
� �ﻣﺎ�ﮔــﻲ ﺑــﺮ� �ﺳــﺎﻧﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ ﺷــﻬﺮ�ﻧﺪ�� � ﻣﺮ�� �ﺳــﺘﺎ�
ﻓــﺎ�� ﺗﻼ� ﻣﻀﺎﻋﻔــﻲ �� ﺧﺼﻮ� �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﻣﺸــﺎ�ﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ
�� ﻃﺮ�ﻫﺎ� ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮ� ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ����� �ﺳــﺖ.ﻛﺮﻳﻤﻲ ﮔﻔﺖ:
ﻫــﻢ �ﻛﻨﻮ� ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ �ﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮ� ﺗﺎ ﺣﺪ�� �ﻳﺎ�� ﺑﺤﺮ��

ﻣﻬﺎ� ﺷﺪ� �ﺳﺖ �ﻣﺎ ﺑﺮ�� �ﻓﺰ�ﻳﺶ �ﺳﺘﺎﻧﻪ �ﻃﻤﻴﻨﺎ� � ﭘﺎﻳﺪ��� ﺷﺒﻜﻪ
ﻧﻴﺎ�ﻣﻨﺪ ﻫﻤﻜﺎ�� ﻫﻤﻪ ﻣﺮ�� �ﺳــﺘﺎ� ﻓﺎ�� ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﭼﻪ �ﻧﻜﻪ ﺣﺘﻲ
ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﻳﻚ ﻻﻣﭗ �ﺿﺎﻓﻪ ﻳﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﻏﻴﺮ ﺿﺮ��� ﻳﺎ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ
�ﻣﺎ� �ﺳــﺘﻔﺎ�� �� ﺑﺮﺧﻲ �� �ﺳﺎﻳﻞ ﺑﺮﻗﻲ ﻳﺎ ﻋﺪ� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻫﻤﺰﻣﺎ� ��
�ﺳــﺎﻳﻞ ﺑﺮﻗــﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ �� �ﻣﺎ� ��� ﻣﺼﺮ� ﺑــﺮ� �� ﻇﻬﺮ ﻳﻌﻨﻲ
ﺳﺎﻋﺎ� � 12ﻟﻲ  16ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰ���� ﻣﺮ�� �� ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺮ� ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣــﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑــﺮ� ﻣﻨﻄﻘﻪ�� �ﺳــﺘﺎ� ﻓﺎ�� ﺑــﺎ ﺑﻴﺎ�
ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎﻳــﻲ ﺑﺮ�� ﻣﺼﺮ� ﺑﻬﻴﻨــﻪ ﮔﻔﺖ� :ﺳــﺘﻔﺎ�� �� ﻧﻮ� ﻃﺒﻴﻌﻲ
��� � ﺧﺎﻣﻮﺷــﻲ ��ﺷــﻨﺎﻳﻲ � ﻻﻣﭗﻫﺎ� �ﺿﺎﻓﻲ� ،ﺳــﺘﻔﺎ�� ﻧﻜﺮ��
�� ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﺑﺮﻗﻲ ﻧﻈﻴﺮ �ﺗﻮ ،ﺳﺸــﻮ�� ،ﻟﺒﺎﺳﺸــﻮﻳﻲ �� �� ...ﻣﺎ� ���
ﻣﺼــﺮ� ﺑﺮ� ﻇﻬــﺮ � ﺣﺘﻲ �ﻻﻣﻜﺎ� ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ �ﻣﺎ� �ﺳــﺘﻔﺎ�� ��
�ﻧﻬﺎ �� ﺳــﺎﻋﺎ� �ﻳﮕﺮ� ،ﺳــﺘﻔﺎ�� �� ��� ﻛﻨﺪ ﻛﻮﻟﺮﻫﺎ� �ﺑﻲ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺗﺮﻣﻮﺳــﺘﺎ� ﻛﻮﻟﺮﻫــﺎ� ﮔﺎ�� ﺑــﺮ�� �ﻣﺎ� �ﺗــﺎ� ��� �� 25ﺟﻪ

�ﻣﺎ ﻫﻨﻮ� ﻫﻢ ﻣﺎ ﺑﺎ �ﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ � ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎﺷﻲ �� �� ﻣﻮ�ﺟﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
�ﺑﻴــﺮ ﻣﺒــﺎ��� ﺑﺎ ﻣﻮ��ﻣﺨﺪ� �ﺳــﺘﺎ� ﻓــﺎ�� ﺗﺎﻛﻴــﺪ ���� ﻛﻪ ﻫﻨﻮ�
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻻ�� �� ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮ��ﻣﺨﺪ� �ﻳﺠﺎ� ﻧﺸﺪ� �ﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
ﻃﻲ  4ﺳﺎ� �ﺧﻴﺮ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ �� �ﻗﺪ�ﻣﺎ� �� ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺒﺎ��� ﺑﺎ ﻣﻮ��ﻣﺨﺪ�
� ﺳــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻌﺘﺎ��� � �ﮔﺎ� ﺳﺎ�� ﺟﺎﻣﻌﻪ �ﻧﺠﺎ� ﺷﺪ� �ﺳﺖ�.ﺑﺮ�ﻫﻴﻤﻲ
ﺑﺎ �ﺷــﺎ�� ﺑﻪ �ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﺷــﺎﺧﺺ �ﻧﺠﺎ� ﺷــﺪ� �� ﺳــﺎ�ﻫﺎ� �ﺧﻴﺮ ﺑﺮ��
ﺳــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻌﺘﺎ��� ﻣﺘﺠﺎﻫﺮ ،ﮔﻔﺖ�� :ﻋﺎﻳﻲ ﻧﺪ��ﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻤﺎ� ﻣﻌﺘﺎ���
�� ﺟﻤﻊ���� ﻛﺮ�� � ﺳــﺎﻣﺎ������ﻳﻢ �ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳــﻢ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ �� 80ﺻﺪ
�� �ﻳــﻦ �ﻓﺮ�� �� ﺳــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﺮ���ﻳﻢ�.ﻳﻦ ﻣﻘﺎ� ﻣﺴــﺌﻮ� ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮ�:
ﻗﻄﻌﺎ �ﻗﺪ�ﻣﺎ� �ﻧﺠﺎ� ﺷﺪ� ،ﻋﻠﻲ�ﻏﻢ ﮔﺴﺘﺮ�ﮔﻲ ،ﻫﻨﻮ� ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﺎ

ﺳــﺎﻧﺘﻴﮕﺮ�� � �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻧﻜ
ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎ� ﺳﺎ�� �ﺳﺖ ﻛ
ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮ� ﻣﻲﻛﻨﺪ�.ﻳﻦ
ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮ����� �� 15ﻫﺰ��
��ﺻﺪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮ� �ﺳــﺖ
�ﺗﺒﻪ ��� �� ����� .ﻳﻦ ﺷـ
�ﺳﺎﻧﻲ ��� ��� �� ،ﻛﺸﻮ
�ﺳﺘﺎ� ﻓﺎ�� � ﺑﻮﺷــﻬﺮ
ﻓﺎ�� ﺑﻴﺎ� ﻛﺮ� :ﺑﺮ� ﻓﺎ
ﻣﻴﺰ��  8500ﻣﮕﺎ��� �
�ﺳﺖ ﺗﺎ �ﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ���
ﺑﻪ ﺷــﺶ �ﺳﺘﺎ� ﻫﻤﺠﻮ
ﺧﻮ�ﺳــﺘﺎ� � ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ
ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎ� ﺳﻮ� ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ�

ﻧﻴﺎ�ﻣﻨﺪ ﻣﺸــﺎ�ﻛﺖ ﺗﻤ
� ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬ��ﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ
ﺑﺎ �ﺷــﺎ�� ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﻣﻮ��ﻣﺨﺪ� � ﺳــﺎﻣﺎﻧﺪ
ﺑﻴﺶ �� ﮔﺬﺷــﺘﻪ �� �
ﺷــﻮﻧﺪ �� ��.ﭘﺎﻳﺎ�
��ﻳﺰﻧﻲﻫﺎ ﺑﺮ�� �ﺧﺘﺼ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎ� ��ﺋﻤﻲ �ﻃﻼ
�ﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮ� ﺑ
ﻫﻤﻜﺎ�� ﻫﻤﻪ ������

ﻋﻴﺪ ،ﻓﻌﺎ� �ﺳﺖ.

�ﺳــﺘﺎ� � ﺟﻤﻌﻲ �� ﺻﻴﺎ��� �ﺳﺘﺎ� �ﻋﺎﻳﺖ ﺑﻴﺶ �� ﺑﻴﺶ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺮ�� ﺗﻮﺳﻂ
�� ﺣﻔــﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻜــﺮ�� ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ �ﻧﺮژ� ﺑﺮ�� ﻧﺴــﻞﻫﺎ� ﮔﺮ�ﻳﺪ.
��ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮ�.
ﺷﺪ.
ت
ﺷﻨﺎ��ﻫﺎ� ﺻﻴﺎ�� �� ﺧﻮ�ﺳﺘﺎ� ﺷﺪ.
ﻣﺴــﻌﻮ� ﺑﺎ��ﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺎ� �ﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷــﻨﺎ��ﻫﺎ� ﺻﻴﺎ�� ﺑﻪ ﻋﻠﺖ �ﻗﻮ�
س
ت
ب
ش
گ
ﺗﻌﺮﺿﺎ� ﻣﺮ�� ﺗﻮﺳــﻂ ﻛﺸﻮ�ﻫﺎ� ﻋﺮﺑﻲ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﮔﻔﺖ�:ﻳﻦ �ﺗﻔﺎ� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ
�ﺋﻴﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ �ﺳﺘﺎ�:
ت
ﻋﻮ�ﻗﺒﻲ �ﻳﺎ�� ﺑﺮ�� ﺷــﻨﺎ��ﻫﺎ� ﺻﻴﺎ�� ��ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ� �� ﺑﺮ�� ص
گ
ﺗﻌﺮﺿﺎ� ﻣﺮ�� ﺗﻮﺳــﻂ ﺷــﻨﺎ��ﻫﺎ� �ﻳﺮ�ﻧﻲ � ﻫﻤﻴﻨﻄﻮ� �ﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺮ��
��ﻫﻜﺎ� ﺑﺮ�� �ﻳﻦ ﻣﻬﻢ �ﺳﺖ .ت
ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎ��� ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ک
ت
گ
ﻣﺎﻟﻚ ﺷﻨﺎ�� ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺪ� �� �ﺳﺮ� �ﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
��
ص�ﻃﻼ� �ﺳــﺎﻧﻲت
ت
ﻗﺰ�ﻳــﻦ  -ﺧﺒﺮﻧــﮕﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮ�� �ﺳــﻼﻣﻲ :ﺑﺎشﻫــﺪ� ﺣﻤﺎﻳﺖ �� ش
ﻣﺸﻜﻞ��� ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪ� ﻣﻲﺷﻮ� ﺗﺎ �ﭼﺎ� �ﻛﻮ� ﻛﺎ� ﻧﺸﻮﻧﺪ
ﺷــﻴﻼ� ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ��،ﻋﻼ� ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﻫﻮﻳﺘﻲ ﺧﺪﻣﻪ � ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎ� ﺷﻨﺎ��ﻫﺎ�
ﮔﻔﺘﻨﻲ �ﺳﺖ �� �ﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺪﻳﺮ�� �ﺻﺎﺣﺒﺎ� ��ﺣﺪﻫﺎ� ﺗﻮﻟﻴﺪ� ﻣﺴﺎﺋﻞ
��ﺣﺪﻫﺎ� ﺗﻮﻟﻴﺪ� �ﻛﺸــﺎ���� �� �ﺳــﺘﺎ� ﻗﺰ�ﻳﻦ �� ﺑﺪ� ��� �ﻧﺪ��� ﺳــﺘﺎ�
ک
ﺗﻮﻗﻴﻔﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻼ� ﺟﻬﺖ �ﻋﻼ� ﺑﻪ ����� �ﻣﻮ� ﺧﺎ�ﺟﻪ،ﭘﺮﻫﻴﺰ �� ﺑﻪ ﻛﺎ� ﮔﻴﺮ�
�ﻣﺸﻜﻼ� ﻣﻮﺟﻮ� ��ﺣﺪﻫﺎ� ﺧﻮ� �� ﺑﻴﺎ� ﻛﺮ�ﻧﺪ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺎ ﻛﻨﻮ� �� 1920ﺣﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ� ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ��ﻧﺪ.
ﻣﻠﻮ�ﻧــﺎ� ﺧﺎ�ﺟﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪ��� ﻗﺎﻧــﻮ� ﻛﺎ�،ﻣﻮﺟﻮ� ﺑﻮ�� ﻣﺪ��� ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ
ف
ت
ﻣﺸﻜﻼ� ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ،ﺷــﻔﺎ� ﻧﺒﻮ�� ﺑﻬﺮ�ﻫﺎ� ﺑﺎﻧﻜﻲ ��ﺷﺘﺒﺎ� �� ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ت�ﻣﺎﻧﻲ �ﺋﻴﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ �ﺳــﺘﺎ� ﻗﺰ�ﻳﻦ �� ﺟﻠﺴــﻪ�� ��ﺣﻀﻮ�
ﻋﻠــﻲ
ﺷــﻨﺎ�� �� ﺷــﻨﺎ��،ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺎ�� ﻧﺎﺧﺪ�ﻳﻲ ﺷــﻨﺎ��ﻫﺎ،ﻋﺪ� ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ
ﺳــﻮ� ﺗﺴﻬﻴﻼ� �� ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ� ﻋﺎﻣﻞ �ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺎ�ﮔﺮ� �� ��ﺗﺒﺎ� ﺑﺎ ﺳﺎ�ﻣﺎ�
ﺟﻤﻌﻲ �� ﻣﺪﻳﺮ�� �ﺻﺎﺣﺒﺎ� ��ﺣﺪﻫﺎ� ﺗﻮﻟﻴﺪ� ﺿﻤﻦ �ﻋﻼ� �ﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ:
�ﺳﻼﻣﻲ:ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
ﺟﻤﻬﻮ��ﺑــﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ��
ﺷــﻨﺎ��ﻫﺎ� ﺻﻴﺎ��
ﻣﺴــﺎﺋﻞ � ﺗﻮﺻﻴﻪتﻫﺎ�ﺷﻤﺲ �� ﺑﺨﺶ �ﻳﮕﺮ� �� ﺳﺨﻨﺎ� ﺧﻮ� ﺑﺎ �ﺷﺎ�� ﺑﻪ �ﻳﻦﻛﻪ
ﻣﻌﺎ�� ﺣﻤﻞ
ﭘﻼ����ﻧﺎﻣﻪ
ﺷﻴﺮ�� – ﺧﺒﺮﻧﮕﺎ�
ﺗﺎﻣﻴﻦ �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻄﺮ� ﺷﺪ.
�� ﻫﻤﻴــﻦ ��ﺑﻄﻪ 8ﻫــﺰ���  950ﻣﻴﻠﻴﺎ�� ﺗﻮﻣﺎ� ﺑﻪ �ﻳﻦ ��ﺣﺪﻫﺎ ﺗﺴــﻬﻴﻼ�
ﻣﻄﺮ� ﺷﺪ� �� �ﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮ�ﻧﺪ.
�� ﭘﺎﻳــﺎ� �ﺋﻴﺲ ﺧﺎﻧــﻪ ﺻﻨﻌﺖ،ﻣﻌــﺪ� �ﺗﺠﺎ�� �ﺳــﺘﺎ� ﻗﺰ�ﻳﻦ ﮔﻔﺖ:
ﭘﺮ��ﺧﺖ ﺷﺪ� �ﺳﺖ
�ﻋﺎﻳﺖﻫــﺰ�� ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻮ���� ﭘﺎ�� �ﻳﺠﺎ�ﺷــﺪ� ،ﮔﻔﺖ� :ﻣﻴﻦﻫﺎ�
ﻫﺰ������ﻫﺎ�12
ﺷﻴﺮ�� ﺑﺎ
ﺷــﻬﺮ����
12ﺷــﺪ
�ﻳﺠﺎ�ﻣﻘﺮ�
ﺑﻪﺟﻠﺴــﻪ
�ﺷﺎ���ﻳﻦ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ��
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮ�
� ﻧﻘﻞ � ﺗﺮ�ﻓﻴﻚ ﺑﺎ��ﻧﻲ
ﻣﺸــﻜﻼ� ﻣﻄﺮ� ﺷــﺪ� �� ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪ� ��� ﺣﻀــﻮ� ﻣﻌﺎ�� ���
�� ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸــﺎ� ﻛﺮ�� :ﻳﻦ ﭘﺮ��ﺧﺘﻲ �� ﻛﻞ ﻛﺸﻮ� 19ﻫﺰ��� �� 450ﺣﺪ
�ﻳــﻦ ﺧﺎﻧﻪ ت
ﺷــﻮ� .ﻣﻌﺎ�� ﺻﻴﺪ
ﻧﻮ����ﻣﺴــﺘﻤﺮ
ﻣﺴﺎﻓﺮ��ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮ�
ﺧﻮ���ﻫﺎ��� ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎ�
ث��ﺣﺪ ﭘﺎ�� ﺑﺮ�� ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺮ��
ﺧﺎﻟﻲ� ﻣﻮﺟــﻮ� �� ﻣﺤﺪ��� ﻣﺮﻛﺰ� ﺷــﻴﺮ�� ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﺎ�ﻛﻴﻨﮓ
ﺑﺮﮔﺰ��ﻣﻨﻈﻮ�
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
�ﺋﻴﺲﺟﻤﻬــﻮ� ﻣﻄﺮ� ﻧﻤﻮ�� ﻟﺬ� ﻫﻤﻪ �ﺳــﺘﮕﺎ�ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑــﺮ�� ﺣﻞ �� ﭼﺎ��
ﺑــﺎ �ﻋﺘﺒﺎ�� ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ13ﻫﺰ�� ﻣﻴﻠﻴﺎ���  500ﻣﻴﻠﻴﻮ� ﺗﻮﻣﺎ� ﺑﻮ� ﻛﻪ �� �ﺳــﺘﺎ�
ﺑﻨﺎ�� ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮ� ﺷــﻴﻼ� ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ� �� ﭘﺎﻳﺎ� �� ﺻﻴﺎ���،ﻣﺎﻟﻜﺎ� � ﻧﺎﺧﺪ�ﻳﺎ�
ش
ﻧﻮ���� ﻣﻲﺷــﻮﻧﺪ ﺗﺎ �ﻣﻜﺎ� ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮ��� �� ﻧﻘﺎ� ﮔﺮ�ﺷﮕﺮ�
ﻛﺎ�ﮔﺎ�ﻫﺎ� ﭘﺮ�ژ�ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷــﺪ�
�ﻓﺎ� ﺣﺎ� ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎ�
�ﻧﺪﻳﺸﻲتﻛﻨﻨﺪ.
ﻗﺰ�ﻳﻦ �ﺗﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ �� �� ﻧﻈﺮ ﭘﺮ��ﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼ� ��ﺷﺘﻪ �ﺳﺖ.
ﻧﻮ����ﺻﻴﺎ��ک
ﺧﻮ�ﺳــﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﺸﺎﻫﺪ� ﺷــﻨﺎ��ﻫﺎ� ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ��
ﺷــﻨﺎ��ﻫﺎ�
ﻣﻮﺟﻮ� �� �ﻣﻴﻨﻪ �ﺷﺘﻐﺎ���� ﻓﻜﺮ
�ﻣﺎﻧــﻲ ﮔﻔﺖ �� :ﻃﻮ� ﻫﻔﺘﻪ ﺳــﻪ ﺟﻠﺴــﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮ� �ﺳــﺘﺎﻧﺪ�� ﻗﺰ�ﻳﻦ �
ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺷﻮ� �� .ﻳﺎ���� ﺷﺪ� �� :ﻳﻦ �ﻳﺎ�  200ﻫﻤﻴﺎ� ﺗﺮ�ﻓﻴﻚ ﺑﺎ
�ﻣﺎ� ﺣﺴﻴﻦ)�( ����ﻧﺪ��� ﻣﻲﺷﻮ� .ﻧﺎﺻﺮ
ﺳﺎﻋﺖ ﮔﻞ ﻣﻴﺪ��
�� �ﻓﺰ�� :ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺷــﺮ�ﻳﻂس
�� �ﻓﺰ�� :ﻫﻴﭻ �ﺳــﺘﮕﺎ� ��ﻟﺘﻲ �ﺟﺎ�� ﻗﻄﻊ ﮔﺎ�� �� ،ﺑﺮ� ﻫﻴﭻ ��ﺣﺪ� �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﻣﻴﺰ�� �ﺷــﺘﻐﺎ� ﺑﺎﺷــﻴﻢ � ﺗﺎ ﺳــﺎ�  1400ﺑﻪ ﻣﻴﺰ�� 7ﻣﻴﻠﻴﻮ� ﻓﺎ��
ﻣﺪﻳﺮ�� ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ �� ﻗﺎﻟﺐ ﺳــﺘﺎ� ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮ� �ﻋﺎﻟﻲﺗﺮﻳﻦ
�ﻳﺮ�� ﺑﻪ ��ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ �ﺳــﺘﺎ� � ﻳﺎ ����� ﻛﻞ ﺷــﻴﻼ� ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ� �ﻃﻼ�ک
�ﺑﻬــﺎ�ک
ﻛﻨﻨﺪ.
ﺷــﻤﺲ �� ﺟﻤﻊ �ﺳﺎﻧﻲ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎ��� �ﻇﻬﺎ� ��ﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ �ﻳﻦﻛﻪ ﻫﻤﻜﺎ�� ﻣﺠﻤﻊ ﺧﻴﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺎ� �� ﺗﻘﺎﻃﻊﻫﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻘﺮ
�ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺟﻮﻳﺎ� ﻛﺎ� ﻧﻴﺰ ﺑﻪ �ﻳﻦ �ﻗﻢ �ﻓﺰ��� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻘﺎ� �ﺟﺮ�ﻳﻲ �ﺳﺘﺎ� ﺑﺪﻗﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼ� ��ﺣﺪﻫﺎ� ﺗﻮﻟﻴﺪ� �ﺳﺖ �� ﻧﺪ��� ﻣﮕﺮ �ﻳﻨﻜﻪ �� �ﻳﻦ ﺳﺘﺎ� ﻣﻮ�ﻓﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ �ﻳﻦ ﺑﺎ ��ﺣﺪﻫﺎ� ت

ﺑﻮ���ﻳﻢ.

ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ� ﻣﻨﻄﻘﻪ�� ﻓﺎ��:

ﻣﺼﺮ� ﺑﻬﻴﻨﻪ � ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺑﺮ�� ﮔﺬ� �� ﺗﺎﺑﺴﺘﺎ� ﮔﺮ� � ﭘﺮ ﻣﺼﺮ� �ﻣﺴﺎ� ﺿﺮ��� �ﺳ

ﺟﻤﻬﻮ�� �ﺳــﻼﻣﻲ :ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﺷــﻴﺮ�� – ﺧﺒﺮﻧﮕﺎ� ���ﻧﺎﻣــﻪ ﺖ
ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺮ� ﻣﻨﻄﻘﻪ�� �ﺳــﺘﺎ� ﻓــﺎ�� ﺑﺮ ﻟﺰ�� ﺻﺮﻓــﻪ ﺟﻮﻳﻲ ��
ﻣﺼﺮ� ﺑﺮ� � �ﻧﺮژ� ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮ� � ﺑﻴﺎ� ��ﺷــﺖ :ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎ� �ﻣﺴﺎ�
ﻣﺼﺮ� ﺑﺮ� �� ﻓﺎ�� �ﻛﻮ�� ��� �ﻻ�� �ﺳﺖ ﺷﻬﺮ�ﻧﺪ�� ﺑﺎ ﻣﺼﺮ�
ﺑﻬﻴﻨﻪ � ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺑﺮ�� ﮔﺬ� �� ﺗﺎﺑﺴﺘﺎ� ﮔﺮ� � ﭘﺮ ﻣﺼﺮ� �ﻣﺴﺎ�
ﻣﺸﺎ�ﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ.ﻣﻬﻨﺪ� ﻋﺒﺪ�ﻟﻌﺰﻳﺰ ﻛﺮﻳﻤﻲ �ﻇﻬﺎ� ��ﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
گیﺣﺮ��� � ﮔﺮﻣﺎ� ﺷﺪﻳﺪ ﻫﻮ� ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ���
�ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺑﻲﺳــﺎﺑﻘﻪ ��ﺟﻪ
�ﺧﻴﺮ ،ﻣﺼﺮ� ﺑﺮ� �� �ﺳﺘﺎ� ﻓﺎ�� ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮ� ��ﻧﺪ ﺻﻌﻮ��
�ﻳﺎ�� ��ﺷﺘﻪ �ﺳﺖ ��.ﺑﺎ ﺑﻴﺎ� �ﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﻣﺼﺮ� ﺑﺮ� �� �ﺳﺘﺎ�
ﻓﺎ�� ﺑﻪ  3051ﻣﮕﺎ��� �ﺳﻴﺪ� ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ �ﻋﻤﺎ� ﻃﺮ�ﻫﺎ� ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ن جﻣﺼﺮ� � ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﺎ� ،ﺣــﺪ��  270ﻣﮕﺎ��� ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ � ﺻﺮﻓﻪ
ﺑﺎ� �ﻧﺠﺎ� ﺷﺪ� �ﺳﺖ.
ی ﺟﻮﻳﻲ گ
ﻛﺮﻳﻤﻲ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﻮﻟﻴﺎ� ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺮ� ﻣﻨﻄﻘﻪ�� � ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎ�
ﺷــﺮ�� ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎ� � �� ���ﺧﺮ ﺳﺎ�
ﺗﻮ�ﻳﻊ ﺑﺮ� �� ﻣﺪ�ﻫﺎ ﻗﺒﻞ �� ک

 460ﻣﻜﺎ� ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻣﻴﺰﺑﺎ� ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎ� ﻧﻮ���� ﻓﺎ��
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ﻫﺮﻳﻚ �� ﺑﺨﺶﻫﺎ� ﺗﺎﻣﻴﻦ ،ﺗﻮ�ﻳﻊ � ﻣﺼﺮ� ﺿﺮ��� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
�� ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪ :ﺷــﺮﻛﺖ �� � ﻓﺎﺿﻼ� ﺷﻴﺮ�� �� ��ﺳﺘﺎ� ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺗﺎﻣﻴــﻦ �� �ﻗــﺪ�� ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴــﺰ � ��� �ﻧﺪ��� ﭼﺎ�ﻫﺎ� ﺟﺪﻳﺪ ،ﻣﻬﻨﺪﺳــﻲ
ﻣﺠﺪ� ﻣﻨﺎﺑﻊ �ﺑﻲ � �ﻓﻊ ﻣﺸــﻼ� ﻛﻤﻲ ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻲ ﭼﺎ�ﻫﺎ� ﻣﻮﺟﻮ� ،ﭘﺎﻳﺶ
ﻣﺪ��� ﻣﻨﺎﺑﻊ �ﺑﻲ �� ��ﺳــﺘﺎ� ﺣﻔﻆ � �ﻓﺰ�ﻳــﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ� ،ﻓﺰ�ﻳﺶ
ﻇﺮﻓﻴﺖ �ﺑﺮﺳــﺎﻧﻲ �� ﺳــﺪ ������ � ...ﻧﻤﻮ�� �ﺳــﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ �ﺳﺘﻔﺎ��
�� ��ﻫﻜﺎ�ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮ� ﺗﻌﻮﻳﺾ � �ﺻﻼ� ﺷــﺒﻜﻪ ،ﻧﺸــﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺷــﺒﻜﻪ �
�ﻧﺸــﻌﺎﺑﺎ� ،ﻧﺼــﺐ � ��� �ﻧﺪ��� �ﻳﺴــﺘﮕﺎ�ﻫﺎ� ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﻮﻗــﺖ � ��ﺋﻢ �
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺼﺐ ﻓﺸﺎ� ﺳﻨﺠﻬﺎ� �ﻧﻼﻳﻦ ،ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ �ﺳﺎﻧﻲ � ﺗﻨﻈﻴﻢ

ﻏﻴﺮ ﺿﺮ��� �ﻟﺰ�ﻣﻲ �ﺳــﺖ .ﻳﻜﻲ �� ��ﻫﺒﺮ�
ﻣﻘﺎﺑﻠــﻪ ﺑﺎ �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺑﻲ��ﻳﻪ � ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮ�� ﻣ
ﻣﺼﺮ� ﻣﺸــﺘﺮﻛﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ � ﻳﺎﻓﺘﻦ ��ﻫﻜﺎ
ﻣﻲﺑﺎﺷــﺪ .ﻟﺬ� �� �ﻳﺪﮔﺎ� �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻘــﺶ ﻣ
�ﻫﻤﻴﺖ ����.
�� �ﻓﺰ�� :ﺷــﺮﻛﺖ �ﺑﻔﺎ� ﺷــﻴﺮ�� ﺑﺮ ﻓﺮ
ﻣﺼﺮ� ﺑﻬﻴﻨﻪ �� ﺗﺎﻛﻴﺪ ��ﺷــﺘﻪ � ﺑﺮ�� �ﻳﻦ
ﺑﺴــﻴﺎ�� �� ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎ� �� �ﺳــﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺗ
ﺗﻮ�ﻳﻊ ﺑﺮ�ﺷــﻮ� � �ﻗــﻼ� ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ
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� ﻧﻮﺳــﺎ�� ﻣﺮ�ﻛﺰ ���ژ�ﻧﺲ ﻣﻠﻜﻲ � �ﻣﺒﻮﻻﻧﺲﻫﺎ�
�ﻳــﻦ ﻣﺮ�ﻛﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮ�� ﮔﺮﻓﺖ � �ﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ �ﻧﻬﺎ
��ﺗﻘﺎء ���� ﺷــﺪ�.ﻣﻴﺮ� ﺑﺎ �ﺷــﺎ�� ﺑﻪ �ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﻋﻤﺮ�ﻧﻲ
� ﺗﻮﺳــﻌﻪ�� �ﻧﺠﺎ� ﺷﺪ� �� ﺳــﺎ�ﻫﺎ� �ﺧﻴﺮ �� ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻴﻤﺎ�ﺳــﺘﺎ� ﻣﻠﻜﻲ ﺗﺎﻣﻴــﻦ �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ �ﺳــﺘﺎ� ﻓﺎ��
�� ﺷــﻴﺮ�� ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ����  2ﺑﺨــﺶ �� ﺑﺨﺶﻫﺎ�
ﺑﻬﺴﺎ�� � ﻧﻮﺳﺎ�� ﺷــﺪ� ﺑﻴﻤﺎ�ﺳﺘﺎ� ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ
ﺷــﻴﺮ��� ،ﻓﺘﺘــﺎ� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷــﺪ ��.ﮔﻔﺖ� :ﻣــﺮ�� �ﻣﻜﺎ�
��ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺪ�� ﻧﻴﺎ� ﺑﻪ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮ�� �� ﺗﻤﺎ�
��ﻣﺎﻧﮕﺎ�ﻫــﺎ� ﻣﻠﻜﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ �ﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ
ﺗﻠﻔﻦ � ﺧﻂ  ussdﻓﺮ�ﻫﻢ ﺷــﺪ� � ﻣﺮ�ﺟﻌﺎ� ﺑﻪ �ﻳﻦ
ﻣﺮ�ﻛﺰ ﺑﺴﻴﺎ� ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪ� ﻛﺮ�� �ﺳﺖ.
�ﻣﻴﺮ� ﮔﻔﺖ :ﻛﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ� ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮ�
ﺑﻪ �ﺳــﻨﺎ� ﭘﺰﺷــﻜﻲ �� ﺗﺎﻣﻴــﻦ �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓــﺎ�� ��
ﺳــﺎ�  95ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  998ﻣﻴﻠﻴﺎ�� ﺗﻮﻣــﺎ� ﺑﻮ� ﻛﻪ 596
ﻣﻴﻠﻴﺎ�� ﺗﻮﻣﺎ� �� ﭘﺮ��ﺧﺖ ﺷــﺪ� �ﺳــﺖ.ﻣﺪﻳﺮ ��ﻣﺎ�
ﺗﺎﻣﻴﻦ �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ �ﺳــﺘﺎ� ﻓﺎ�� ﮔﻔﺖ �� :ﻣﺠﻤﻮ� � ﺑﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ� ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪ� �ﺳﻨﺎ� ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺎ� ،94
ﻣﻴــﺰ�� ﭘﺮ��ﺧﺘﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ �� ﺳــﺎ�  95ﺑﺎﺑﺖ
�ﺳﻨﺎ� ﭘﺰﺷﻜﻲ  1140ﻣﻴﻠﻴﺎ�� ﺗﻮﻣﺎ� ﺑﻮ�� �ﺳﺖ.

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪ�� �ﻳﮋ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ� ﺟﻬﺮ� ﺧﺒﺮ

�ﺳﺘﮕﻴﺮ�  356ﻣﻌﺘﺎ� � ﻓﺮ�ﺷﻨﺪ� ﻣﻮ��
ﺟﻬﺮ� -ﺧﺒﺮﻧــﮕﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮ�� �ﺳــﻼﻣﻲ :ﻓﺮﻣﺎﻧﺪ��
�ﻳﮋ� ﺟﻬﺮ� ﮔﻔﺖ �� :ﺳﺎ�  95ﺗﻌﺪ��  356ﻧﻔﺮ ﺑﻪ �ﺗﻬﺎ� ﻓﺮ��
� �ﺳــﺘﻌﻤﺎ� ﻣﻮ�� ﻣﺨﺪ� �� ﺳــﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ� ﺟﻬﺮ� �ﺳﺘﮕﻴﺮ
ﺷــﺪﻧﺪ .ﻋﻠﻴﺮﺿــﺎ ﺻﺤﺮ�ﺋﻴﺎ� �� ﺟﻠﺴــﻪ ﺷــﻮ��� ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
ﻣﺒﺎ��� ﺑﺎ ﻣــﻮ�� ﻣﺨﺪ� ﺑﺎ ﺑﻴﺎ� �ﻳﻨﻜﻪ �ﻣﺮ��� ﻳﻜﻲ �� ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
� ﺟﺪ�ﺗﺮﻳﻦ �ﺳــﻴﺐﻫﺎ� �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮ�� ﻣﺨﺪ� � ���ﻧﮕﺮ���
ﻫﺎﺳﺖ� ،ﻇﻬﺎ���ﺷﺖ �� :ﺳﺎ�  95ﺑﻴﺶ ��  312ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ� �ﻧﻮ��
ﻣﻮ�� ﻣﺨﺪ� �� ﺟﻬﺮ� ﻛﺸــﻒ �  16ﻧﻔــﺮ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻲ 270 ،ﻧﻔﺮ
ﻣﻌﺘﺎ� 70 ،ﻧﻔﺮ ﺧﺮ�� ﻓﺮ�� � �� ﻣﺠﻤﻮ�  356ﻧﻔﺮ �ﺳﺘﮕﻴﺮ �
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  28ﺧﻮ��� ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺪ� �ﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧــﺪ�� �ﻳــﮋ� ﺟﻬﺮ� ﺑﻴﺎ� ﻛــﺮ� :ﻫﻤﺠﻮ��� ﺑﺎ ﻛﺸــﻮ�
�ﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎ� �� ﻳﻚ ﺳــﻮ � ��ﺳــﻮ� �ﻳﮕﺮ ﻧﻘﺶ �ﺳﻴﻊ ﺗﻬﺎﺟﻢ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ � �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮﺳــﻂ �ﺷــﻤﻨﺎ� ﻧﻈــﺎ� �� ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻔﻮ�
� ﻫﺠــﻮ� ﺧﺎﻣــﻮ� � ﻋﻮ�ﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳــﻲ� ،ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ،
�ﻗﺘﺼﺎ�� ،ﺧﺎﻧﻮ��ﮔﻲ � ���ﻧﺸــﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ �� ﻋﻮ�ﻣﻞ ﻣﻬﻢ
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ� ﻣﻲ�ﻳﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪ�� �ﻳﮋ� ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎ� ﺟﻬﺮ� ﺑﺎ �ﺷــﺎ�� ﺑﻪ �ﻳﻨﻜﻪ �ﻋﺘﻴﺎ�
� ﻣﻮ�� ﻣﺨﺪ� �� ﺳــﻮ� ﻣﻘﺎ� ﻣﻌﻈــﻢ �ﻫﺒﺮ� ﺑﻪ ﻋﻨﻮ�� ��ﻟﻴﻦ
��ﻟﻮﻳﺖ �� ﺑﻴﻦ ﭘﻨﺞ �ﺳﻴﺐﻫﺎ� ﻛﺸﻮ� ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮ�ﻳﺪ� ،ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻛﺮ� :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ �ﻣﺮ��� ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰ�گ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ �ﺿﻌﻴﺖ

ﻣﻮ�� ﻣﺨﺪ� ﺳــﻨﺘﻲ ﺑﻪ
ﻏﻴﺮ� �ﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮ��ﻣﺨ
� �ﻗﺘﺼــﺎ�� �� ﻣﻌﺎﻣ
ﺳﺮﺳــﺎ� ���� ���� �
�ﻳﮋ� �ﻳﻲ �� ﻋﺮﺻﻪ �ﺳ
�ﺧﺘﺼﺎ� ���� �ﺳﺖ.
ﺻﺤﺮ�ﺋﻴﺎ� ﻋﻨﻮ��
�ﺳﺘﺎﻧﻲ � ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ
� ﻛﺎ�ﺷﻨﺎﺳــﺎ� ،ﻫﻨﺮﻣ
ﻣﺴﺘﻤﺮ � ﻣﺸﺎ�ﻛﺖ ﻣ
ﻓﺮ�ﮔﻴــﺮ �� ﻋﺮﺻــﻪ
ﻛﻨﻨﺪ..
�� ﻣــﻮ��� ﻛﺎ��
ﺑﺎ ﻣﻮ�� ﻣﺨﺪ� ��ﻧﺴــﺖ
ﻛﻼ� ﻣﻠﻲ � �ﺳــﺘﻮ�
ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎ� ﺟﻬﺮ� ﺑﺎ
�ﻳﻦ ��ﺳﺘﺎ ﺻﻮ�� ﭘﺬﻳ
�ﺋﻴﺲ ﺷﻮ��� ﺗﺎ
ﺟﺪ� �� ﻣﺒﺎ�� ����
ﺑﺮ�� ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎ� ﺗﻮﺳ
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مدیرکل دفتر امور آســیب های اجتماعی وزارت موضوع است.
مشخص و چابک تعریف شود.
هو
گفــت :آزمــون کتبی حفــظ قرآن کریــم به صورت
رئیس دبیرخانه شــورای عالی رفــاه با تأکید بر
کردونی بــا تأکید بر لزوم شــکل گیری ائتالف
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برای تأیید سخنان خود
فو
آزمایشی در تاریخهای هشــتم و پانزدهم آبان ماه در
سیاســت 27
اینکه برای هر علت بایددوشنبه
دیداشــته
جداگانه
2532مبارزه با آســیب های اجتماعی یادآور
شماره برای
 / 1395فراگیر
ود.
به پاره ای مســتندات اشــاره کرد و گفت :واقعیت
شعب مکتبالقرآن ثاراهلل برگزار میشود.
این است که ما در بســیاری از شاخصه ها در حوزه باشــیم ،خاطرنشان کرد :در کشور ،حدود  ۱3۵هزار شــد :دولت و مجلس بــه تنهایــی نمی توانند در
یی
حجتاالســالم دکتر منصور برزگر افزود :هدف از
شناســایی شــده
خاطرهتحصیل
آســیب های اجتماعی نسبت به ســایر کشورهای کودک بازمانده از
هزار امیدوار،
جامعــه ای
اصفهاناند که این زمینــه کار کنند بلکه باید
استاندار
میلیارد تومان
تزریق 2
برگزاری این آزمونهای کتبی ،کســب آمادگی الزم
ال در حوزه طالق ،حــدود  ۴تا  ۵هزار کودک از ایــن تعداد مربوط به مشارکت جو و مداخله گر داشته باشیم.
ای
اردبیل
عمرانی
۱۵۰
داریم مث ً
دربهترین
وضعیت
پروژه منطقه
حافظان و قرآن آموزان جهت شرکت در آزمون کتبی
باشد .پیگیری
اصفهان استان فارس می از
قالب
لرستاناســت همایش یاد در
همت
شــده به
شــایان ذکر
ار دبیل
رسد قطر ،ترکیه و عربســتان به
نســبت به
ما
وضعیت
بهمی در
حفظ قرآن کریم وزارت فرهنگ و ارشــاد اسال
بهرهبرداری می
تو
هاشمی
آیتایناهلل
اشتغال لرستان
گرفته شــد هر روزنامه «نیم نگاه» در شیرازسند
افراد تماس
کردونی افزود :با
برگزار گردید.
مراتب بهتر است.
پایداریجاری میباشد.
برای  ۲۰آبان ماه

بله

درباره زاینده رود
بنیــاد بین المللی حفظ قــرآن کریم اظهار
ت.
عضــواست
ندران نیاز
داشت :دورههای تربیت مربی حفظ قرآن کریم نیز در
در
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
استاندار اصفهان در جلسه شورای ادارای استان
وزارتاردبیل گفت :همزمان با دهه فجر
فرماندار
مازندران
کت توزیع
سازمان اوقاف و امورخیریه و
برقهمکاری
آینده با
یم.
منابع استانداری لرستان از تزریق  2هزار
به بیان خاطرهای از آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
پروژه عمرانی و اقتصادی در این شهرستان
1۵0
برق
توزیع
های
شبکه
داری
فرهنگ و ارشــاد اسالمی ویژه مربیان و حافظان قرآن
فارساشتغال استان
قالب سند
اجتماعیاعتبار در
میلیارد تومان
تمامیایشان
بایــددیدار
زمستان به
عرصهاوایل
ایــنگفت:
پرداخت و
کل جواد
رسید.
برداری خواهد
القرآنبهره
مؤسســه موقوفه مکتب به
شــعبنیاز
تومان اعتبار
 ۵0میلیارد
اســتانداری
مدیر کل دفتر امور
نهادهای
اســت و
زنجانیاجتماعــی و فرهنگی وارث
دفتــر امــور
مدیــر
ثاراهلل
کریم در
غضنفری امرایی
مهرداد
مهندس
کاهش داد.
گفت :در امر خبر
وضعیت زاینده رود سؤال
ایشان
 ۳00شــهر شــیراز از هر رفتیم
پروژهها
اســتانداریاین
تصریح کرد :ارزش ریالی
عموم مردم
مشارکت
آســیبها
از کنند.
یاری
انقالبیکهما را
گفت :در
فــارس
برگزار خواهد شد.
مزیتفارس
مناطقاستان
کنندهدراســت،
اظهارزمینــه
زرگرپوردر این
رسولتاکید کرد:
موســوی
اغلب۲۲با مورد به
شده وازدواج
۱۰۰هزار
برزگرتوزیع
شرکت
هایی وجود دارد
تعیینکرد:
نبایددرانتظار و خیرین بســیاراظهار
داشت:
محوریتطالق ختم می شود .کردند.
تومان برآورد
میلیاردقرآن
خاطرنشان کرد :حفظ جزء سی ام
عالم اینکه دردکتر
بــوده و
گذاری و خاســتگاه خیرین
مسائلباید
باشیم ،اول
داشــته
گــزارش
همچنیناستفاده کرد
قالب خوشه
کشــور در
بزرگ از آنها
که باید
ریلایشان
مسیر نزد
استان به
برای بیان
معجزهای که
مهر،علی محمد موســوی جلسه
خبرنگارمتذکر
است .وی
محرومیتزدایی اجرابه شده
سازیمهرماه ســال جاری در دستور کار
مقاومابتدای
براینیز از
طرحهاییکریم
هد
کنیم.
پیگیری موجود
بتوانیم شرایط
شــنبه در
شد :دهه فجر وظهر
خواهد بود .و مورد حمایت قرار بگیرند .وی ادامه داد:
توجهویژهای
کنترلرود
وضعیترازاینده
بررسی آسیبهای اجتماعی و رفتیمبه
همایشاسالمی
شکوهمند
انقالب
مناطق
ده
کوهستانیپیش دبســتانی ثــاراهلل قرار گرفته
مهد قرآن و
سعهو ناپایدارمراکز
اجتماعــی
مدیــر کل
طالقها در
متاســفانه
وی افزود:
شــیراز
روزنامهبه نیم نگاه
خردو جمعی
فرهنگیشهرکهای
توسط وشرکت
امــور که
دفتــرسیری
خوشهها
اصفهانسال برای مطالعه
۱۵درصدمردم
حضور پرشور
استقبال و
وی با تشکر از
نشاندردادند.
میزبانیاست و
اقداماتبهدولت
شعردستاوردها
معرفی
مغتنمیبرای
فرصت
میلیارد
طرحوپنج
دامه داد :سه
ان
و
نقاشی
داســتان،
صورت
به
نونهاالن
اســت
گفت :رویکرد مسائل اجتماعی بایدبلند مدت باشد و اول و ۴۵درصــد در پنــج ســال اول زندگی رقم استانداری فارس افزود :بیکاری یکی از عوامل مهم
حوزه میبایست
کرد.دستگاههایاجراییپروژههاییکهقابلیت در مراسم ترحیم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در اصفهان که با حضور استان پیش میرود روند خوبی داشته اما در این
میرود
حفظانتظار
همین رامنظور
حوزه،
هایاین
سورههای
ع دیگر طرح
خواهند
کریم
قرآن
کوچک
در بروز آســیبهای اجتماعی می باشــد و نبود شغل
ورود به این عرصه کم اســت ،باید با روحیه جهادی می خورد.
ست
شده
تعریف
شبکه
پایداری
ی
کریمترین زمان تکمیل کنند .فرماندار اردبیل مسئوالن کشوری در مصال برگزار شد ،اظهار داشت :امروز مصالی فراتر از اینها کار کرد .غضنفری امرایی اضافه کرد :باید سازمان
قرآنکوتاه
حفــظرا در
برداری دارند
بهره
وی یادآور شــد :عالقمندان به
افزایش آمار طالق مناســب در شهرستانها و روســتاها باعث مهاجرت
سرمایهرونــد
موســوی اضافه کرد:
و مشــارکت عمومی در این عرصه گام برداشــت،
گذاری
آســیبهایهای صنعتی
شرکت شهرک
کشاورزی و
معدن ،جهاد
صنعت و
والیت بود.
شناختبه نظام و
مشتاقان
هزاران نفر
شاهددراستقبال
اصفهان
دستاوردهای
متاسفانهدقیقی از
انتظاردومیرود تصویر
حفظاینکه
عالوه بر
شرکت درافزود:
حداقل ۵0
مازندران
ل
یکساله،
دورههای
توانند جهت
البشبکه می
رفتن نرخ
شــهرها و بــاال
حاشــیه
همدیگر و به
همســران از
دهنده ازعدم
نشــان
ماندگی
ســال عقب
کشــور دچار ۲۰
آالیندگی
زیست به
محیط
ان
شود.روی این موضوع کار کنند و این مصداق
فرادستگاهی
ازدواج استان
آیتاهلل
تشییع
مراسم
پرشوردرکه در
حضور
اصفهان افزود :این
استاندار
است.تبلیغات
جلوگیری از
مسائلما
رسانییابد ،تأکید
انعکاس
پایگاهفجر
در دهه
برق قرآندولت
توزیع
شرکت
دیرعامل
اطالع
به
کریم
ســاله
سه
و
ســاله
تومانی
۳۰۰میلیارد
می
اجتماعی
از
قبل
آمــوزش
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خراسان
استاندار
ایم.
1۳.۳
گذاریرا درصد به
متجلی
مسئوالنازرا
وحدت
چالشیک
فارســتاکید کرد :دومین بود و
استانداریشود.
خدمترسانی به مردم بوده به آنها اطالعرسانی
حال اجراست.
حاصل نمایند.
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یکصد همایش مرگ بر آمریکا در
دانشگاه های فارس برپا می شود

8
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،میزان
مطالبات از بیمهها را  ۶۵۰میلیارد تومان اعالم
کرد.
قاسم جان بابایی با اشاره به مطالبات ۶۵۰
میلیارد تومانی از بیمهها عنوان کرد :بخشی از
این مطالبات مربوط به یکسال قبل است و امسال
تنها  ۱۱میلیارد تومان بیمهها پرداختی داشتهاند.
وی اظهار داشت :ماهانه  ۴۹میلیارد تومان حقوق پرداخت میکنیم
اما حدود  ۳۹میلیارد تومان از خزانه تأمین میشود.
وی کل هزینه ساالنه دانشگاه علوم پزشکی را هزار میلیارد تومان
اعالم کرد و گفت :یکسوم این هزینهها باید از محل درآمد
اختصاصی تأمین شود و بیمهها در سال جاری تنها  ۱۱میلیارد تومان
به ما پرداخت کردهاند .جان بابایی یادآور شد :بیمهها در سال ۹۴
نسبت به سال  ۹۳حدود  ۳۰درصد کمتر منابع پرداخت کردهاند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران تصریح کرد :تأمین سالمت
مردم جزو خواستههای قانونی مردم است و باید منابع درآمدی آن
از سوی وزارت رفاه تأمین شود.

ی عمان منابع تأمین آب شرب

د

ع دد

نیمی از اتباع خارجی البرز
غیرمجازند

البرز

بیمهها  ۶۵۰میلیارد تومان
به بیمارستانهای مازندران بدهی دارند

بارانخواهد
اجتماعی نیز کاهش پیدا
دولت کاهش آســیب های اجتماعی اســت  ،دولت دارا هستیم.
کرد.در بروز مشکالت تنفسی ،گفت:
اسیدی
۳۰۰میلیارد تومانی برای برندسازی زعفران
باید بگویم که ما یک ایستگاه هواشناسی در
خراسانجنوبی خبر داد.
شد داریم که نمیتوانیم نتایج این ایستگاه
صادركننده نمونه فارساهواز
اظهارکرد :هم
سالپرویزی
چهارمین اکبر
سیمان المرد برای سید علی
متوالی
را به کل شهر تعمیم دهیم .کورش بهادری با
اکنون به دلیل نبود برند مناسب محصوالت
است
سیمان المرد انجام
توسط
فارس
 7٠درصد صادرات استان
های بسیاری در خصوص
شدهفرضیه
بیان اینکه
زرشک و زعفران
استان از جمله
استراتژیک
مشکالت تنفسی در اهواز مطرح شده است،
مســئولیناز استان خارج
صورت فلهای
عناب به
همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر و
حضور
فارس با
گفت :با شناختی که از آقای الهیجانزاده دارم ،فکر نمیکنم که
میشود.
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی شیراز
کشوری و استانی در اتاق
برگزار شد.
وی با بیان اینکه با توجه به کیفیت زعفران خراسانجنوبی ،محیطزیست اصراری داشته باشد که مقصر اصلی کنوکارپوس
نمونه و
المرد
در این مراسم شرکت
نام این استان در است .وی افزود :مشکل دوم این است که فرضیهها و گمانهزنیهایی
صادرکنندهبرند به
تندیسبه دلیل نبود
استانها نیز
سیمانسایر
محصول
داد.
اختصاص
خود
به
متوالی
سال
چهارمین
برای
برتر استان فارس را بازار به فروش میرسد ،بیان کرد :باید حمایت از بهرهبردار و که اغلب توسط افراد موجه بهعنوان یک نظریه علمی به جامعه تزریق
این همایش با حضــور معاون اقتصــادی وزارت صنعت،
معدن وو فرآوری مورد شد ،کار را بسیار مشکل کرده است؛ این در حالی است که وقتی
بستهبندی
سرمایهگذاران در راستای ایجاد صنایع
تجارت ،معاون سازمان توسعه و تجارت ،استاندار فارس ،نمایندگان
یک فرضیه در محیط دانشگاه ارائه میشود باید روی آن کار شده و
توجه ویژه قرار گیرد.
مردم شــیراز در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مدیران و فعاالن
اکنون سود واقعی پس از انجام آزمایشهای الزم بهطور مثال بگوییم که مقصر اصلی
توســط هم
برتربیان اینکه
جنوبی با
تندیسخراسان
اقتصادی برگزار شــد واستاندار
استاندار
صادرکننده
شد.زرشک و زعفران به جیب دالالن کنوکارپوس است .مدیرکل هواشناسی خوزستان عنوان کرد :از
جمله
کشاورزی از
محصوالت
اهدا
سیمان المرد
فارس به مدیرعامل شرکت
سیماندست دالالن از مسئوالن و متولیان امر میخواهم که صبر و تحمل خود را باال ببرند و
اندیشیده شود تا
تمهیداتی
کرد :باید
مراســمرود ،عنوان
می
المرد گفت:
ســیمان
مدیرعامل
در حاشیه این
شود.است
فارس
استان
محصوالتتولید
تنهاترین کارخانه
بگذارند که در یک فضای آرام این فرضیات و نظریات مطرح شود.
کوتاه
سیماناستان
کشاورزی
المرد بزرگترین و بازار

دبیر شــورای تبیین مواضع بســیج دانشــجویی
دانشگاه های استان فارس گفت :همزمان با  ۱3آبان
روز ملی مبارزه با اســتکبار جهانــی ،یکصد همایش
با موضوع مرگ بر آمریکا در دانشــگاه های اســتان
برگزار می شود.
به گــزارش دریافتی ایرنا از روابط عمومی بســیج
دانشجویی فارس ،عبداهلل خسروانی درجمع مسئوالن
بررسی و تحلیل بسیج دانشجویی دانشگاه های شیراز
بیان کرد :امسال همزمان با روز ملی مبارزه با استکبار
جهانــی برنامه های متعددی از جمله تهیه نشــریه و
ویژه نامه دانشجویی ،کرســی آزاد اندیشی ،مناظره،
تریبون آزاد ،عکس نوشته ،نشست گروه های بصیرت
دانشجویی ،مقاله دانشجویی و مسابقه کتابخوانی در
یل
دانشگاه های استان فارس برگزار می شود.
وی افزود :ایــن برنامه ها با موضوع هایی از جمله
که توانسته طی چند ســال اخیر عنوان صادرکننده نمونه را به خود
ر با
جنایت،
سال
ســه
و
شــصت
آمریکا،
بر
مرگ
چرایی
دهد.
اختصاص
ان
فرش ابریشمی دو روی «دویدوخ »
خیانت و خباثــت آمریکا علیه ملت ایــران ،گفتمان
وی ضمن بیان مزیت های صادراتی ســیمان المرد اظهار داشت:
وند.
روزیک زن روستای ترکمن نشین دویدوخ در بخش مرزی راز و جرگالن خراسان
تصویر
انقالبی وغیرانقالبی،جهاد کبیرورسالت دانشگاهیان،
اي
کارخانه سیمان المرد با تولید بیش از ظرفیت اسمی  3800تن در
راز و جرگالن
بخش مرزی
است.در
برداشتهدویدوخ
ترکمن نشین
دهد.روستای
نشان می
نی
وقایع و رخدادهای ســیزده آبان ،پیشــرفت منهای
مطلوب
کیفیت
فارس
تولید استان
شمالیو رارونق
و تولید ســاالنه  1200000تن سیمان ،گام بلندی در توســعه صنعت
در تولید فرش
است که
400بهنفر جمعیت
خانوار با دو هزار و
دارای ۶00
خراسان شمالی،
رد.
کدخدا ،آمریکا و نفوذ در ایران و استکبارســتیزی در
حاشیه
کشورهای
شــرکت را
باکیفیت این
محصوالت
معادن ،نزدیکی کارخانه به آب های آزاد خلیج فارس راه صادرات
نقشهای فرش دستبافت به ثبت جهانی
از
برخی
و
دارد
طوالنی
قدمتی
ابریشم
روی
دو
ای
دانشجویان
ویژه
اسالمی
انقالب
امامین
های
اندیشه
خلیج فارس و آسیای میانه از جمله کویت ،قطر ،امارات ،عمان ،عربستان و تاجیکستان هموار کرده است.
ورا
داخلیازوکشور صادر
موجود خارج
بازارهای استان به
های دوروی
فرش
از
درصد
80
اکنون
است.هم
رسیده
برپا می شود.
وی افــزود :با بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی روز دنیا در تولید انواع ســیمان و تأمین نیــاز
ئله
روستا در 1۶7کیلومتری بجنورد مرکز استان خراسان شمالی واقع شده است.
شود.این
خارجی ،توانسته ایم خود را به عنوان یک برند برتر در منطقه می
خســروانی اظهارداشــت:در روز  ۱3آبان حوادث
کنیم.
معرفی
تاریخی بزرگی روی داده است که حاصل آن پیروزی
ایشــان همچنین اظهار داشت :در شش ماهه اول سال  95کل صادرات اســتان فارس  402هزار تن بوده است ،که از این
س
مردم
اقشــار مختلف
اســالمی بود
انقالب
هرمزگان ،بیان بهتر سیمان المرد در شش ماهه اول امسال حدود سه برابر کل
می باشد و به
ســیمانباالمرد
درصد متعلق
میزان 70
شیرینو سازی
تکنولوژی
کهبیان کرد:
پروژههای
جملهقابل توجهی از
کهازبخش
طوری
استاندار
نشستبه مشترک
آب در آن
نقش مهمی
دانشجویان
آموزان و
داده
مردمانجام
صادرات
استان فارس
خصوصی
بخش
دانشگذاری
دریا با سرمایه
صادراتدر حال
داشتند.کشور در این استان
شیرین کن
است.مدیران
مجلس و
استان در
نمایندگان
ود:
بهرهمعتقدند
غربی
امروزتئوریســین های
شرکت داد:
ستور کاراو ادامــه
داشــت :در ســالی که بــه نام اقتصــاد مقاومتــی نام گذاری شــده
ادامــه بیان
آب و فاضالب
اجرا و
هرمزگان به
در استان
المــردبرق
ســیمان آب و
برداری است .مدیرعامــل صنعت
زار
بلکه در
ویرابطه
سایه عدم
طوری تنها
اســالمی نه
گان قرارانقالب
داده اســت تــا منویات مقــام معظــم رهبری در سیاســت های
انجام
خــود
تــالش
تمام
ســیمان المرد
اســت،
که درطی
گرفته به
11هزار میلیارد
کنون بیش از
افزود :تا
یکی
بیان رااینکه
بود ،با
سفر کرده
هرمزگان
تخاصم با آمریکا نیز توانسته پیشرفت کند و به حیات
اصولــی دولــت را در امر اقتصــاد مقاومتی به خوبــی اجرا نموده و بــا افزایش صــادرات گام بزرگــی در راه خدمت
جاد
سال گذشته ،فعاالن بخش خصوصی ریال سرمایهگذاری جذب شده در حوزه از مسائل مهم در هرمزگان موضوع آب
به کشور بردارد.
مقدس خود ادامه دهد.
زمینه اجرای برخی پروژههای آب آب داشتهایم و از مجموع  70میلیون است ،مطرح کرد :در این راستا میتوان
اضالب ،به روشهای گوناگون مترمکعب آب مصرفی ،در شرایط فعلی از منابع آب شور رودخانههای استان نیز
فاضالب
و
آب
شرکت
با
گذاری
یه
از
آن
مکعب
متر
1۵میلیون
حدود
ساالنه
ها
آب
این
سازی
شیرین
چون
کرد
استفاده
ش
ت
گان همکاری داشتهاند.
طریق سرمایهگذاری بخش خصوصی راحتتر و به صرفهتر است و با توجه به
ش
گفت:مشکالت کم آبی شهرهای تأمین میشود .که با بهرهبرداری از آب وجود خاک مستعد و آفتاب مناسب در
نگه ،کنگ ،فین ،درگهان و هلر و شیرین کن 100هزار مترمکعبی بندرعباس ،هرمزگان از این آبها میتوان استفاده
ت ب
ت
ر الوان ،ابوموسی ،تنب بزرگ ،تنب بیش از ۵0درصد از نیاز آبی استان هرمزگان اقتصادی داشت.
ت
ت
ت
ک ،هرمز ،الرک ،هنگام قدیم ،با محوریت شهر بندرعباس از طریق آب وی ادامه داد :برنامه آب استان هرمزگان
س
ر و سوزا با جمعیت 122هزارو  7۹4دریا تأمین خواهد شد.
باید به صورت کامل تدوین شود و
ت
ب
ت
خصوصی برای
ز طریق شیرین سازی آب دریا برطرف وزیر نیرو که هفته گذشته در نشست از متقاضیان بخش
ت
ب
د شد.
مشترک با استاندار هرمزگان ،نمایندگان سرمایهگذاری در آب نیز استقبال میکنیم.
ت آستانه نابودی
های تاریخی کاشان در
خانه
ت گ
فته مدیرعامل آب و فاضالب شهری مردم استان در مجلس و مدیران صنعت وزیر نیرو افزود :قسمت عمده تأمین آب
تأسیسات شیرین
گان ،در حال حاضر استان هرمزگان با آب و برق استان هرمزگان به هرمزگان شرب هرمزگان باید به ت
دو قرن پیش ،زلزله مهیبی ،شهر کاشان که زمانی یکی از زیباترین شهرهای جهان بود ت
عبدالرزاق خان
مرحومک
ث  1۵دستگاه آب شیرین کن فعال سفر کرده بود هم گفت :قسمت عمده سازی و نمک زدایی متکی شود تا فشار از به کلی ویران کرد و آثار و بناهای منحصر به فرد آن نابود شد ،ت
جم آب تولیدی 42هزار مترمکعب تأمین آب شرب هرمزگان باید به تأسیسات روی دشتها برداشته شود و در این راستا پس از زلزله و در دورهبزندیه این خطه را بازسازی کرد ،هر چند خانه خودش بعدها به
معماری
شبانه روز در سطح شهرها و جزایر شیرین سازی و نمک زدایی متکی شود تا تأسیسات خوبی در استان ایجاد شده و نیاز ویرانهای تبدیل شد.خانههای تاریخی کاشان ازت
جمله خانههایی هستند که به لحاظت
شاهکارهای معماری
ن از استانهای پیش رو در بهرمندی فشار از روی دشتها برداشته شود و در این است اجرای طرحهای احداث آب شیرین و مهندسی جزء ت
تبه حساب میآیند و برخی از آنها به حالتخود رهات
ستم شیرین سازی آب دریا از طریق راستا تأسیسات خوبی در استان ایجاد شد.
کن به طور جدی در هرمزگان پیگیری شده و در حال تخریبند.
س
ت
یهگذاری بخش خصوصی است ،به حمید چیت چیان که هفته گذشته در شود.
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مشکالت 2۳۶واحد تولیدی
نیمه تعطیل استان سمنان
رفع شد
سمنان

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار البرز
از حضور  ۱2۰هزار تبعه خارجی در استان البرز
خبر داد و گفت :نیمی از این افراد غیر مجاز
هستند .فتح اهلل حقیقی با اشاره به اینکه در سفر
هیات دولت به البرز پروژههایی تعریف و دنبال
میشود ،اظهار داشت :البرز یکی از قطبهای
صنایع کشور است بنابراین در سفر رییس
جمهور مسائل مربوط به کارگران این بخش مطرح میشود.وی
سائلی که مطرح شد را در قالب
ث
ت
ش
ت
گ
ت
ث

ش

ت

ت

ت

ت
ت
ت

ک
ش

ب
ت

ب ت
ت

ت

ت
ت

ت
ش

ت

ت

ک

ت

د ن

نیمی از باند فرودگاه ساری
بالاستفادهاست

طرحجهتاجرایگازرسانی
میز،حلوانواندر)شهرستانسنندج

تان در نظردارد
ی پروژه گازرسانی به مجتمع هشمیز
ايد.

صنعتي و مالكین طرحهاي صنعتي و كشاورزي
داكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ اولین
رك مالكیت خود نسبت به تعیین كارشناسان
دستان واقع درمیدان جهادمراجعه فرمايند
ت حق خواهد داشت راسا و در غیاب مالكین،
ن كارشناسان منتخب و قیمت كارشناسي،
ل و سپس اقدام نمايد.
س اشجار كه در محدوده مورد نظر
پرداخت نخواهد شد.
تمالي از جمله اشخاص حقوقي و حقیقي
ه و ترابري و ...منتشر میگردد .به شماره ( 30ـ)95

روابط عمومي شركت گاز استان كردستان

س

ت
ت
انرژی
جایزه ملی مدیریت
کسب
ک
ک
سیمان المرد
توسط
متوالی
سال
برای دومین
ت
ف

ت

تندیس نقرهای و گواهی دومین همایش جایزه ملی نقرهای همایش برای دومین سال پیاپی شد.
مدیریت انرژی برای دومین سال متوالی به سیمان مدیرعامل شرکت سیمان المرد پسثاز دریافت
تندیس نقرهای همایش گفت :ف
کارخانه سیمان المرد
المرد اعطا شد.
دومین دوره جایزه ملی مدیریتتانرژی با معرفی تکه در زمره جدیدترین و به روز ترین کارخانجات
مدیریتس سیمان کشور است با بهرهگیری ازش
شرکتها و سازمانهای برتر در حوزه ت
جدید ترین
مصرف انرژی برگزار شد .دراین مراسم که معاون تکنولوژی دنیا در زمینه مصرف انرژی و کاهش
وزیر نیرو و جمعی از مدیران بخش انرژی کشور آالیندگی دارای بهترین شرایط میباشد و قبال نیز
حضور داشتند ،شرکت سیمان المرد ،به عنوان تنها نشان ویژه صنعت سبز را دریافت نموده است.
کارخانه سیمان کشور موفق به دریافت تندیس وی افزود :شرکت سیمان المرد همچنین در مراسم

ض

ت

ب

س

ت

ث
س

ت

بینالمللی بنیاد جهانی انرژی که چندی پیش در شهر
وین اتریش برگزارشد لوح و نشان ویژه بنیاد جهانی
دریافتش
انرژی را ت
ت
نمود.
ابراهیمفغالم زاده بیان داشت ،این شرکت در
ف
ت موفق به اخذ گواهی
راستای کاهش مصرف انرژی
نامه بینالمللی سیستم مدیریت انرژی ISO ۵0001
و گواهی انطباق معیار مصرف انرژی بر اساس
استاندارد  787۳ ISIRIاز سازمان ملی استاندارد
ایران شده است.
ﺷﻨﺒﻪ  25ﺩﻯ  -1395ﺳﺎﻝ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ -ﺷﻤﺎﺭﻩ 3215

ت

ش
ک ت

ت

کاخ سلطنتی رامسر یا کاخ مرمر یکی از نفیسترین آثار دوران پهلوی در شمال ایران
است .این کاخ به دستور رضا شاه پهلوی در سال  ۱۳۱۶به بهرهبرداری رسید و تا انقالب
سال  ۱۳۵۷به عنوان اقامتگاه خانواده پادشاهی استفاده میشد .ساختمان کاخ در میان باغی
به مساحت  ۶۰۰۰۰متر قرار دارد که اولین نهالهای مرکبات اصالح شده و گیاهان تزیینی
نایاب در این باغ کاشته شدهاست و یکی از جالبترین و متنوعترین باغهای ایران است.

ت
ف

س

ت

ش

ت

ف

ک
ﻣﻮﺳﻮﻯ ﻻﺭﻯ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﺮﺣﻴﻢ ﺁﻳﺖ ﺍﷲ ﻫﺎﺷﻤﻰ
ﺩﺭ ﺷﻴﺮﺍﺯ:

س

ﻫﺎﺷﻤﻰ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﻧﻘﺸﻰ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﺩﺍﺷﺖ 3

ت

ت

ب

ت
ب

ک

ت

ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻠﻰ ﺩﺳﺖﻏﻴﺐ ﺩﺭ ﮔﺬﺭ ﺍﺯ  85ﺳﺎﻟﮕﻰ

ﺟﻬﺎﻥ
ﺯﻳﺴﺖ
ِ
ﺁﻗﺎﻯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ

5
عاشورای حسینی/روستای صیقل سرا
مراسم عزاداری

ﺷﻨﺒﻪ  25ﺩﻯ  15*1395ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ  14* 1438ژﺍﻧﻮﻳﻪ  *2017ﺷﻤﺎﺭﻩ  * 3215ﻗﻴﻤﺖ  1000ﺗﻮﻣﺎﻥ

کسب ش نو ژه دجه ی رژی
وزارتجهادکشاورزی
وسطس م4نالمرد
شرکتپشتیبانیاموردامکشور
ﺧﺒﺮ
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کاخ مرمر رامسر
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ث
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سرا روستایی از توابع بخش پرهسر شهرستان رضوانشهر در استان گیالن است.
صیقل ﺩﺍﺩ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻰ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻰ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺸﺪﺍﺭ
ت
ت
ﺭﻭﺯﻥروز اول تا سیزدهم
هر ساله با شروع ماه محرم طبق آیین چند صدساله مردم این روستا از
نذری میدهد.
محرم در خانههایشان به روی مردم باز است و هر خانه چند نوع غذا
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎﻕ
ک
ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻭﺛﻮﻗﻰ

ﻓﺎﺭﺱﺩﺭﺁﺳﺘﺎﻧﻪﻓﺼﻞﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻰ
ک

ب

ﻭﺿﻊ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﻄﻠﻮﺏ
ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﭘﻮﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ
ﻛﺎﺭ ﺩﺷﻮﺍﺭﻯ ﺍﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﻴﺶ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ
1
ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺭﺯﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟــﻰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ
ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﻣﻰ ﻛﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ
ﭘﻰ ﺑــﺮﺩﻡ ﻭ ﺁﻥ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﻯ ﺗﺠﺎﺭ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﺎﻥ
ﺍﻳﻦ ﻣﻠﻚ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺷــﺮﺍﻳﻄﻰ
ﺗــﺎﺏ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧــﺪ!؟ ﻳــﻚ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ3990
ﺗﻮﻣــﺎﻥ ﻣــﺎ ،ﻳــﻚ ﻳﻮﺭﻭ4320ﺗﻮﻣــﺎﻥ ﻣــﺎ،
ﻳــﻚ ﭘﻮﻧــﺪ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ 4870ﺗﻮﻣــﺎﻥ ﻣﺎ ،ﻳﻚ
ﻟﻴــﺮ ﺗﺮﻛﻴــﻪ 1170ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻣﺎ ،ﻳــﻚ ﺩﺭﻫﻢ
ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ1100ﺗﻮﻣــﺎﻥ ﻣﺎ ،ﻳــﻚ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻛﻮﻳﺖ
1320ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻣﺎ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﻮﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ
ﻛﻢ ﺑﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﻮﻝ ﻣﻠﻰ ﻣﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻳﻚ
ﺩﻳﻨــﺎﺭ ﻋﺮﺍﻗﻰ ﺑــﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤــﺖ  28ﺭﻳﺎﻝ
ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ! ﺣﺎﻻ ﺍﮔﺮ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻰ
ﺍﺳﻜﻨﺎﺱ ﺑﺒﺮﻳﻢ ﺻﺮﺍﻓﻰ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺩﻻﺭ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻫﻴﭽﻜﺪﺍﻡ ﺍﺯ
ﺭﻗﻴﺒﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻧﻴﺴﺘﻢ .ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻊ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﮕﻪ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﺮ
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﻪ .ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺎﻻﻯ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﻯ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ
ﻻﺯﻡ
ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ
ﺗﺤﺮﻙ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺷــﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﻧﺮﺳــﻴﺪﻩ ﺍﻳﻢ
ﺗﺄﻣﻴﻦﻗﻄﻌﻰ
ﺭﻭ ﻧﺘﻴﺠــﻪ
ﻫﻤﭽﻨــﺎﻥ ﺑﻪ
ﭼــﺮﺍ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﻻ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻫﻢ ﻗﺪﺭﺕ
ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯﺩﺭ
ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ
ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺭﺯﺵ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ .ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻳﻦ
ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺭﺳــﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻠﻰ
ﺍﻃﺮﺍﻑﺣــﺎﻻ
ﻫﺪﻑ ﺧﺎﺭﺟﻰ.
ﺩﺍﻧﺴﺖ
ﻣﻮﺿﻮﻉﻻﺯﻡ
ﺷﻴﺮﺍﺯ
ﭘﺸﻴﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺩﺳﺖﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺳﻮﺩﺟﻮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦﻫﺎﻯ
ﺩﺭ ﺣﺪﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﺁﺳــﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ،
ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ :ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﺮﺍﺣﻞ
ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻰﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﻫﺎﻯ
ﺍﻳﻦ ﻭ ﻗﺎﭼــﺎﻕ،
ﻧﻔﺴﺶ
ﻓﻄﺮﺕ
ﮔﺮﻓﺖ.ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭘﺎﻙ
ﺁﻏﺎﺯﺭﺍﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺯﻣﻴﻦ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺳــﭙﺲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺳــﺎﺧﺖ
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻯ ﻛــﻪ ﺑﺎﻳــﺪ ﻣــﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴــﻪ
ﺷــﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﺑﻮﺳــﺘﺎﻥ ﻣﻰ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﺍﺭﺩﻛﺸــﻮﺭ
ﺗﺤﺮﻳﻢﺩﺭ
ﻫﻜﺘﺎﺭﻯ
580
ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻮﺳــﺘﺎﻥ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺳــﻼﻣﺖ ﻣﻜﻤﻞ
ﻗﻄﻌــﺶ ﻛﺮﺩﻧــﺪ ﻭ ﺑــﻪ ﺳــﺮﺍﻍ ﺩﻭﺭ ﺯﺩﻥ
ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ
ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯﺑﻮﺩﻥ
ﻫﺎﻯﺑﺎ ﺩﺍﺭﺍ
ﻣﺎﺩﺭ
ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻛﻮﻩ ﺩﺭﺍﻙ ﺍﺳــﺖ ﮔﻔﺖ :ﭘﺎﺭﻙ  50ﻫﻜﺘﺎﺭﻯ
ﺭﻓﺘﻨــﺪ! ﺧﻴﻠﻰ ﻫﺎ
ﺗﺤﺮﻳــﻢ
ﻣﻮﺍﺩ ﻭﺍﻭﻟﻴﻪ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ
ﺑﻮﺳﺘﺎﻥﺯﺩﻧﺪ ﻭ
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫــﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ
ﺳﻼﻣﺖ
ﻭﺭﺯﺵ
ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻭﺭﺯﺷــﻰ ﻭ ﺗﻔﺮﻳﺤﻰ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﻭ
ﻛﺸــﻮﺭﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺑــﺎﻻ ﻓﺮﻭﺧﺘﻨﺪ ﺩﺍﺩ
ﺭﺷــﺪ ﻛﺮﺩ .ﺗﻮﺭﻡ
ﺗﻤﺎﻣﻰﺗﻮﺭﻡ ﺷــﺮﻭﻉ ﺑﻪ
ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ،ﺳــﺒﺐ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻯ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻭ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ
ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ
ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﺯ
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺷــﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﻭﺍﻳﻦ
ﺁﺑﻰ،
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺳــﻼﻣﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ:
ﭘﺎﺭﻙﺷــﻌﺎﺭ
ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎ
ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺭ ،ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻪ
ﺯﻧﺠﻴﺮﺩﺭﺳﻠﺴــﻪ
ﻓﺮﻭﺷــﻴﻢ ،ﻧﻈﺎﻡ
ﻭﮔــﺮﺍﻥ ﻣﻰ
ﮔــﺮﺍﻥ ﺧﺮﻳﺪﻡ
ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻫﻤــﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﭘﻴﺎﺩﻩﺭﺍﻩ
ﭘﺎﺭﻛــﻮﺭ ،ﺯﻣﻴﻦ ﺗﻨﻴــﺲ ،ﺯﻣﻴﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻭ ﻛــﻮﻩﺭﺍﻩ ﻭ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺭﺍ ﺁﺷــﻔﺘﻪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻫﺎ
ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ .ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺑﻪﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﺳﺆﺍﻝ
ﺳﺎﺧﺖﺑﺮﺩ.ﻛﻮﻩﺭﺍﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ 3

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﺭﺵ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻨﻔﻰ  90/7ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ

ج وگ ری ز هدر ر ت  2۳4هز ر ن ب
جرﺍﺯجم
ﺩﻓﺎﻉش گ ز
در شرکت ال
ﺩﻭﻟﺖ
ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﻭﺯﻳﺮ
ﭘﺎﺭﺱ
ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺍﺯ ﺧﺎﻟﻖ
ﭘﻴﻜﺮﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻰ
ﺑﺎ  2/6ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭﺍژﻩ

ﻭﺍژﮔﻮﻧﻰ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ
ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﻧﻰ ﺭﻳﺰ

3

ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ

ﺷﻴﺮﺍﺯ:ﺷﻮﺩ
ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ
*ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺩﺍﻧﺎﻥ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ
*ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻤﺎﻡ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ

ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﮓ ﺳﻮﻕ ﻣﻲ ﺩﺍﺩ
10
ﺗﻐﻴﻴﺮﺩﺍﺩﺷﻴﺮﺍﺯ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻰﺭﺳﺪ
ﻏﺮﺏ
ﺩﺭ
ﻭﺭﺯﺵ
ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ
ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺳﻼﻣﺖﻧﺴﺒﺖ
ﻭﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ
ﺍﻓﻜﺎﺭ
*ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ

ت
(نوبتدوم) ت
ﺑﻮﺩﺟﻪ  96ﺍﺳﺘﺎﻥ
گ
ب
ش
ف
ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺩﺭ ﺷﻴﺮﺍﺯ
ﺭﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ
ت
ط
1ـ نام و نشانی مناقصه گزار :اداره كل
بلوارﺭﺋﻴﺲ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ
سنندج،ﺍﻳﺮﻧـﺎ:
كردستان به نشانی :ت
استان ت
پشتیبانی امور دامت
ت
ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻓﺎﺭﺱ ﮔﻔﺖ :ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳــﺎﻝ 96
شركت گاز
ت
جنب ش
جانبازان ،ابتدای شهرك انديشه ،سايت اداری ،ت
ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺩﺭ
2ـ موضوع مناقصه :خدمات اداری
ت
ش
ط ت
ﻫﻜﺘﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ
ﺧﺎﻃﺮﻗﺎﺗﻞ57
ﺍﻭﻝﺑﻪﺍﻳﻦ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ
ﻛﺮﺩ :ﻓﺎﺯ
ﺍﻇﻬﺎﺭ
ﺳــﺮﺟﻤﻊ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ شﺷــﻴﺮﺍﺯ
4
ﺳﺘﺎﻳﺶ
ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ
ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻰﺭﺳﺪ.
ت ملی مركزیﺧﻮﺍﻫــﺪ ﺩﺍﺷــﺖ .ﺳﺎﺳــﺎﻥ ﺗﺎﺟﮕﺮﺩﻭﻥ
ﺣﺴﻴﻨﻰﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻰ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩ 11
ط
 2173984254007بانك
3ـ نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه :وجه نقد به حساب شماره
ﻃﺮﺡ ﻣﻠﻰ
ﺩﻭﺭﻩ
ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﻭﻯ ﺑﺎﺁﺯﻣﻮﻥ
ﻭﺭﺯﺷــﮕﺎﻩ  6ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮﻯ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺯﻣﻴﻦ
ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ
ﺍﻓــﺰﻭﺩ :ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟــﻪ  96ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻭﻳﮋﻩ
مشاركت بانكی مبلغ تضمین ف
ت
مناقصه
شركتﺍﻯدر
سنندج و با ضمانتنامه بانكی به نام مناقصه گزار و يا انواع اوراق
ﻣﺎﻩﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ
ﻭﺭﺯﺵ
ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠــﻪ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻭ
ﺑــﺮﺍﻯ ﺑﺮﺧﻰ
ﺩﺭ ﻭﺑﻬﻤﻦ
ﻭﺯﺍﺭﺕﻛﺮﻳﻢ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻗﺮﺁﻥ
ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭﺣﻔﻆ
ش ف
ف
ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺷــﻬﺮ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﻭﺭﺯﺷــﻰ3 ،
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺯﻣﻴﻦﻫﺎﻯ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ
ﺑﺨﺶ ﺭﻳﻠﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻯ
 200/000/000ريال میباشد.
ﺑﻮﺩﺟﻪ 96
ﺍﺳﺘﺎﻥﻋﻤﻮﻣﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ.
ﻭﺭﺯﺵﻫﺎﻯ
ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭﺭﺯﺵﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ
ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯب
ت
4ـ زمان دريافت اسناد ،ت
تحويل پیشنهاد و گشايش پیشنهادهای مالی:
ﺍﻳﻨﻜﻪﻣﺜﺒﺖ
ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭ ﺷــﻴﺮﺍﺯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺭﺷﺪ
ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﺮﺩﻡ ﺑــﻪ ﻭﺭﺯﺵﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ
ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ :ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻫﻤﻪ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻫﺎ
ﻧﺴــﺒﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳــﺎﻝ  95ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻰت
ﻭﻗﺘﻰ ف
ت
ت
ﺩﺍﺷﺖ ت
ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻨﻈــﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶیﺗﺤــﺮﻙس
ﻛﺮﺩ :ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻣﻰ ب
فﺗﺼﺮﻳﺢ ت
ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺳــﻼﻣﺖتﺟﺎﻣﻌﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ص
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﺧﺖ
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻭ
ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ
ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ
1ـ )4مهلت خريد اسناد تا پايان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ  1395/10/30میباشد.
ش ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﺎﻫﺸﻰت
ت ت
ت
ﭘﻴﺎﺩﻩﺭﺍﻩ ﻭ ﭘﻴﺴــﺖ ﭘﺎﺭﻙ ﺁﺑﻰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﻨﻨﺪ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ
4
ﻭﺭﺯﺷــﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ت
ﻛــﺮﺩ :ﺍﻧﻮﺍﻉش
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎﻥ ت
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎﻫﺸﻰ ﻧﺎﺷﻰ ﺩﺍﺭﺩ ب
باشد.
تﮔﻔﺖ:
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺍﻭ
ﺩﻭﭼﺮﺧﻪﺳــﻮﺍﺭﻯ ،ﻛﺎﺭﺗﻴﻨــﮓ ،ﭘﺎﺭﻛﻮﺭ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﻭﺭﺯﺷــﻰ ﺗﻮﭘﻰ ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺷﻬﺮﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺷــﻴﺮﺍﺯ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩﺭﺍﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺑﺎﻏﺎﺕ ﻗﺼﺮﺩﺷــﺖ ﻧﻴﺰ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ
ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ف
 1395/11/10می ت
اداری روز يكشنبه مورخ ب
2ـ )4مهلت تحويل پیشنهاد تا پايان وقت ت
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ی
ﭘﺮﻳﺪ ی
ﺍﺳﺘﺎﻥ  10ﻭ ﻏﻴﺮﺗﻮﭘﻰ ﺩﺭل
ت ب ت
ﻋﻤﺎﻥ
ﻓﺠﺮﺳﭙﺎﺳﻰ ﺑﻪ
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ
ﺑﻮﺳــﺘﺎﻥ10ﺩﺭﺳﺎﻟﻪ
ﺍﻳﻦﺗﺠﺎﺭﺕ
ﺑﺮﺭﺳﻰ
ت ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ:
س ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﻛﻨﻨﺪ
ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ.
ﺳــﻼﻣﺖ
ﻭﺭﺯﺵ ﻭ
ﺑﻮﺳــﺘﺎﻥ
ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ
سنندج،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ
3ـ )4زمان رسیدگی به پیشنهادهای مالی ساعت  10/30روز سهشنبه مورخ  1395/11/12واقع درﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﻭﺭﺯﺷﻰ
ﺩﺭﺍﻙ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ
ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ
ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷــﺖ :ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ
میدان
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯﻓﺼﻞ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻰ
ﺩﺭﺁﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﺎﺭﺱ
ت
ت
تﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯنﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ
ت ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﺮﺟﻤﻊ ﻣﺎ فﭘﺎﻙﻓﻄﺮﺕ ﺑﺮ ﻟﺰﻭﻡ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ
ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ
ﻛﺮﺩ.
ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺗﺠﺎﺭﺕﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ش ﺟﺴــﻤﻰ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻰﻫﺎ
ﭘﻴﺪﺍﺳﻮﺩ
ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﻪ
باشد.
می
معامالت
كردستان كمیسیون
سايت اداری ،اداره كل پشتیبانی امور دام استان
ﮔﻠﺴــﺘﺎﻥ ﺗﺮﺳــﺎﻟﻰ ﻣﺸــﺎﻫﺪﻩ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻓﺴـﺎﻧﻪ :ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛــﺰ ﻣﻠﻰ ﺧﺸﻜﺴــﺎﻟﻰ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ت
ث
گ
 12فروردين ،بلوار جانبازان ش
ﺑﻪ
ﺭﻳﺎﻝ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ﻫﺰﺍﺭ
57
ﺍﺯ
ﻣﺎ
ﻋﺪﺩ
ﻭ
ﺍﻳﻢ
ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺭﺷﺪ
ﻗﻴﻤــﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﺯ ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺯ ﺳــﺎﻝ
ی
ت
ب
ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻭﺿﻊ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻰ ت ب
ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑــﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﻰ  12ﻣﺎﻫﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟــﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻗﺮﺍﺭ
 1392ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
ﺍﻓﺰﻭﺩ:
پانصد ﺭﻳﺎﻝ
مبلغﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
معرفینامه و فیش واريزی به 63
هزار
دريافت اسناد مناقصه با در دست داشتن اصل
ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﻣﺘﻮﺍﻟﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻰ ﺧﺸﻜﺴــﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ
ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ
ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺗﺎﺟﮕﺮﺩﻭﻥت
س
5ـ خريد اسناد :جهت ش
ﻋﺎﻣــﻞ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄــﻪ ﺭﺍ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ت
ت
ﻛﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﺧﺸﻜﺴــﺎﻟﻰ ﺷﺪﻳﺪ ﺩﺭ ب
ﻛﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﺣﺪﻭﺩ  84ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎ ﺩﺭﺟﺎﺗﻰ ﺍﺯ
بﺩﺍﺩ.
ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺎﺭﺱ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺳﺮﺟﻤﻊ ﻋﺪﺩ ﺩﺭﺣﻮﺯﻩ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻰ ﺍﺳﺖ
ﺧﺸﻜﺴــﺎﻟﻰ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ 33 :ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﺸﻮﺭ
ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺁﻣﺎﺭ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻲ ﺍﻳﺴــﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺭﺍﻥﺳــﻨﺠﻲ
كشور به
دام
آدرس:ﺍﻯ ﻛﻪص
 608/49خزانه بانك ملی به سامانه شركت پشتیبانی امور ت
ريال(غیر قابل استرداد) به حساب ت
ﺍﺭﺯﺍﻥﺗﺮ ،ﻛﺎﻫﺶ ﺷــﺪﻳﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ
ط
ف
ف
ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺷﻜﻞ
ﺑﻪ
ﺩﻭﻟﺖ
ﻭﻳﮋﻩ
ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﺩﻟﻴﻞ
ﺑﻪ
ﺍﻣﺎ
10
ﻣﺘﻮﺳــﻂ،
ﺧﺸﻜﺴــﺎﻟﻰ
ﺩﺭﺻﺪ
41
ﺧﻔﻴــﻒ،
ﺧﺸﻜﺴــﺎﻟﻰ
ﺩﺭ
ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺁﺏ
ﻣﻨﺎﺑــﻊ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺷــﺮﻛﺖ
ﻧﻴــﺮﻭ
ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﻣﺒﻨــﺎﻱ
ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺩﻻﺭ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﺭﺯﺍﻥﺗﺮ
ﺩﺭﺻﺪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻰ ﺷــﺪﻳﺪ ،ﺩﻭ ﺩﻫﻢ ﺩﺭﺻﺪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﺷــﻴﺮﺍﺯ ﺗــﺎ  22ﺩﻯ ﻣﺎﻩ )ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺁﺑــﻰ  15 (96-95ﻣﻴﻠﻰ
ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺍﻧﺴــﺖ .ﺩﺭ ﻣﻴــﺎﻥ  5ﻗﻠــﻢ
ت
ک
ش
ﻫﺎ
ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺣﻮﺯﻩ
ﺩﺭ
ﺭﺍ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺳﺮﺟﻤﻊ
ﺩﺍﺩﻩ،
ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ
سال
مناقصات
و
مزايدات
قسمت
مزبور
سامانه
طريق
از
را
مناقصه
به
مربوط
اسناد
و
مراجعه
www.iranslal.com
ت
ت
ﺷــﺪﻳﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﻩ
تﻣــﺪﺕ ﺣﺪﻭﺩ  161/6ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ
ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺩﺭﺍﺯ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺗــﻰ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎﻥ ،ﺍﻗﻼﻡ
ﻛﺎﻫﺸﻰ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ .ﺍﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻯ
ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﺮﺳﺎﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﺷﺎﻣﻞ 15
ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﻳــﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﺭﺵ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﻩ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺗــﻰ ﺩﺍﺭﻭ ،ﻛﻔﭙــﻮﺵ ،ﭘﻮﺷــﺎﻙ،
ت
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ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷــﺖ ،ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ
ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﻏﻼﻡ
تﺟﺎﻳﺰﻩ ﻣﻠﻰ
ﺗﻨﺪﻳــﺲ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻯ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺩﻭﻣﻴــﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ
ب
ص
ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺎﺗﺢ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻣﻨﻔﻰ  90/7ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺍﺳــﺖ.
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺣﺪﻭﺩ
ﺍﻧﺮژﻯﭘﻮﺩﺭ
ﻣﺼﺮﻑ)ﻗﺎﻟﺒﻰ(
ﻛﺎﻫﺶﻭ ﺩﺗﺮﺟﻨﺖ
ﺷﻴﺮﻳﻨﻰﺟﺎﺕ
ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻰ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﻳﻠﻰ
ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻓﺠﺮ ﺷــﻬﻴﺪ ﺳﭙﺎﺳﻰ ﻫﻢ ﺑﺮﻭﻧــﺪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻋﻤﺎﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ ﺍﻣﺎ
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺧﺸﻜﺴــﺎﻟﻰ
ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ
ﻋﻤﺪﻩﺗﺮﻳــﻦ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ1390
ﺍﺧﺬ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗــﺎ ﺳــﺎﻝ
ﺍﻋﻄﺎ ﺷﺪ.ﺁﺧﺮﻳــﻦ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻯ ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳــﻰ ﻓﺎﺭﺱ ﻧﻴــﺰ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ
50001
ﺍﻧﺮژﻯ
ﻣﻮﻓﻖﺩﺭﺑﻪ
ﻟﻴﮓ ﺭﺩ
ﺳﻴﻤﺎﻥﻛﻪ ﻻﻡ
ﺳﺎﻝ
ﺑﺮﺍﻯ
ﺍﻧﺮژﻯ
ﺩﻭﻣﻴﻦﺍﺭﺗﺶ
ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎﺕ
ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﺑﺮﺍﻯ
ﺍﻭﻝ
ﺩﺳﺘﻪ
ﺑﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ
ﻣﺘﻮﺍﻟﻰﻣﺮﺑﻰ
ﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ
ف
گ
ب
ص
ﺩﺍﺭﻳﻢ
ﺧﻮﺑﻰ
ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﻭ
ﻭﺿﻊ
ﺁﺷــﺎﻣﻴﺪﻧﻰ
ﺁﺏ
ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻭ
است.
مندرج
مناقصه
اسناد
در
مربوطه
جزئیات
6ـ ساير اطالعات و
ﺍﻳﺴـﻨﺎ :ﻭﺿــﻊ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺭﺍ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﻣﻰﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﺑﻄﺌﻰ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ
 83ﺩﺭﺻــﺪﻯ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻰ ﺳــﺎﻝ ﻟﻄﻒ ﺧﺪﺍ ﻧﺸﺴﺘﻪﺍﻧﺪ.
ﺩﻭﻣﻴــﻦ ﻛﺮﺩ.
ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻤﺎﻥ ﭘﺮﻭﺍﺯ
ﺍﻧﺮژﻯﺩﺭﺑﺎﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ
ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺷﺪ
ﻣﻠﻰﻏﻴﺎﺏ ﻓﺠﺮ
ﺩﻭﺭﻩ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺩﺭ
ﻣﻌﻴﺎﺭ
ﺍﻧﻄﺒــﺎﻕ
 ISOﻭ
ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺍﺳــﺎﺱ
ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻣﺼﺮﻑﺣﺎﻛﻰ
ﺩﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻃﻰ ﻳﻚ
ﮔﻮﺍﻫــﻰﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
ﺳﻤﺖ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺍﻧﺮژﻯﺍﻳﻦﺑﺮﺳــﺎﻝ ﺍﻗﻼﻡ
ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﻫﻪ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻰ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻰ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺷــﺎﺧﺺ  SPEIﻫﺸــﺘﺎﺩ ﻭ
ﺩﺍﺭﺩ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺯﺭﺍﻋﻰ
ﺍﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ  17ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻭ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ.
كردستانﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺩﻳﻒ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
اداره كل پشتیبانی ﻭ
استان
امورﺑﻪدام
ت
ﺩﺍﺭﺍﻯ گ
ﮔﺬﺷــﺘﻪﺩﺭﺻﺪت
ﻣﻠﻰﺗﺠــﺎﺭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ
 7873ﺍﺯﺍﺯﺟﺮﻳــﺎﻥ
ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﻭ
ﺍﺳﺖ.ﻓﻠﺰﻯ ﺳــﻮﻕ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺁﻧﭽﻪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺁﻧﺴﺖ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺁﺫﺭﻣﺎﻩ ﺳــﺎﻝ  95ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺷﺪ.ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻰ ﻭ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺩﺭ
ﻣــﻮﺍﺩﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﺑﺎﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ISIRI
ﻣﺼﺮﻑ
ﺣﻮﺯﻩ
ﻫﺎﻯ
ﺑﺮﺗﺮﺍﻭﻝﺩﺭﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ
ﺩﺳــﺘﻪ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻟﻴﮓ
ﺭﺩﻩ ﺑﻨــﺪﻯ
ﺍﻧﺮژﻯ ﻫﻔﺘﻪ
ﺑــﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻓﺠﺮ ﻗﺮﺍﺭ
ﺗﻴﻢ
ﺩﺍﺷــﺖ .ﺗﺎﺟﮕﺮﺩﻭﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪ ﻛﻪ
ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭼﻨﺎﻧﻜــﻪ ﺍﻗﻼﻡ ﻋﻤﺪﻩ ﺷــﺎﻣﻞ ﺣﻼﻝﻫﺎ ﻭ
ﺑﻴﻼﻥ ﻣﻨﻔﻰ ﺷــﺪﻩ ﺍﻧــﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻼﻥ ﻣﻨﻔــﻰ ﺍﺯ  41ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﻛﻪ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻃﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁﺏ ﻛﺸــﻮﺭ ﺷــﺎﺧﺺ ،ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻰ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ
ﺍﻋﻼﻡ ﻛــﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﻟﻴﮓ ﺩﺳــﺘﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﭙﻴﺪﺭﻭﺩ ﺭﺷــﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻧﺮژﻱ ﻭ
ﺳﻴﺴــﺘﻢ
ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ
ﺍﻓــﺰﻭﺩ ﺑﻪﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ
ﻭﻯ
ﺟﻤﻌــﻰﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺨﺶ
ﻣﻌــﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻴﺮﻭ ﻭ
ﻣﺮﺍﺳــﻢ ﻛﻪ
ﺩﺭﺍﻳﻦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺩﺭت
ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﺭﻫﺎﻯ
ﻛﻨﻨﺪﻩﻫﺎ ،ﺳــﺎﻳﺮ
 1384ﺭﻗﻴﻖ
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎﻥ ﻃﻰ ﺑــﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﻰ
ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖب ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺍﻳﺰﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﺑﻪ  97ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻳﺎ ﺑــﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﻬــﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ،ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻭ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺷــﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺁﻧﭽﻪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳــﺖ
ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻧﺸﻮﺩ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺩﺭ
ﺳﻬﻢ ﻓﺎﺭﺱ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ
ﻣﻌﺪﻧﻰ
ﺍﻳﻦﻫــﺎﻯ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖﺭﻭﻏﻦ
ﺣﻠﻘــﻮﻯ ،ﻧﻔﺖ ﻳــﺎ
ﺩﻫﺪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ
ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ1394
ﺗﺎ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁﺏ
ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻰﻫﺎﻯ ﺷﺪﻳﺪ ﺁﻧﺴــﺖ ﻛﻪ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻃﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺣﺘﻰ ﻏﻼﻡ
ﻛﺸــﻮﺭﺷــﻮﺩ،
ﺍﻧﺮژﻯﺣﺎﺿــﺮ ﻧﻤﻰ
ﺳــﻴﺰﻡ
ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺷــﺮﻛﺖ ﭼﻨــﺪ ﺭﻭﺯ
ﺍﻓﺘــﺎﺩ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ
ﻋﻨﻮﺍﻥﻣﻰﺭﺳﺪ.
ﻻﻣﺮﺩ ،ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺷﺒﻨﺪ
ﺟﺎﻳﺰﻩ
ﺍﻧــﺮژﻱﺍﻳﺮﺍﻥﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﻣﺼﺮﻑ
ﺭﻋﺎﻳــﺖ
ﺗﻨﻬﺎ
ﺳــﻴﻤﺎﻥ
ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ،
ﺣﻀﻮﺭ
ب
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺯ  500ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺩﺭ ﻗﻴﺮﻯ ،ﻣﻴﻠﻪﻫﺎﻯ ﺁﻫﻨﻰ ﻳﺎ ﻓﻮﻻﺩﻯ ﺷﺪﻩ
ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮﺩ.
ﻓﺠﺮ
ﭘﻴﺮﻭﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﺯﻯ ﻟﻐﻮ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ
ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﺭﺵ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﭙﻴﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺍﺳﺖ.ﺍﻧﺮژﻯ ﺷﺪﻳﻢ.
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﭘﻴﺎﭘﻰﺣﺪﻭﺩﺩﺭﺳﻪﺣﻮﺯﻩ
ﺳﺎﻝ
ﻣﻠﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﭘﻮﺷﺎﻥﻧﻘــﺮﻩ ﺍﻯ ﻫﻤﺎﻳﺶ
ﺗﻨﺪﻳﺲ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﺍﻳﻦ ﺑــﻪ
ﻣﻮﻓﻖ
ﺳــﻴﻤﺎﻥﺗﻴﻢﻛﺸــﻮﺭ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ
 1384ﺑﻪ
ﺩﻭﻣﻴﻦﺳﺎﻝ
ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ
ﺷﻮﺩ .ﺯﺭﺩ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻋﺰﺍﻡ
ﺑﺎﺯﮔﺸــﺘﻪ ﺑﻪ
ﺷﺎﻫﺮﺥ ﻓﺎﺗﺢ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺎﺧﺺ  SPEIﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻭ ﺧﺮﺍﺳــﺎﻥ ﺷــﻤﺎﻟﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ
 93/7ﻣﻴﻠﻰﻣﺘــﺮ ﺑﺎﺭﺵ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺳــﺎﻝ
ﺭﺋﻴﺲ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
ﻫﺎﻯﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﻧﺴــﻞﻛﺎﻫﺶ
 1391ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ
ﺗﻜﺮﺍﺭﺧﻮﺩ ﺩﺭ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ
ﺣﻔﻆ ﺩﺭ
ﻣﺼﺎﺣﺒــﻪ ﺍﺵ
ﺑﺮﺍﻯﺩﺭ ﺁﺧﺮﻳــﻦ
ﺑــﻮﺩ
ﺗﻴﻢ ﻫﺎﻯ
ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﺎ
ﺷﻴﺮﺍﺯﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
تﺁﺫﺭﻣﺎﻩ ،ﺩﺭ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ
ﺩﻳﻤﺎﻩ  315/8ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺭﻳﺪﻩ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ
ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺭﺍ
ﺳــﺎﻝﺍﻧﺮژﻯ
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
ﻣﻨﺎﺑــﻊ
گ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺧﺸﻜﺴــﺎﻟﻰﻫﺎﻯ ﺷــﺪﻳﺪ ﻭ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺷــﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﺟﻪﻭﻯ
ﭘﺲ 11ﺍﺯ
ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻻﻣﺮﺩ
ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
ﭘﻴﺎﭘﻰﺍﻋﻼﻡﺷــﺪ.
تﺳﺎﻝ
ﺩﻭﻣﻴﻦ
ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺗﺎ
ﺭﺳــﻴﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺍﺯ ﺍﺯ ﻛﻞ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  2015ﻣﻴﻼﺩﻯ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻧﺸﻮﺩ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭ ﺍﺭﻗﺎﻡ
ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﻟﻴﮓ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻧﺸــﻮﺩ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺯﻳﻞ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺠﺰﺍﻳﺮ ﻫﻤﮕﺮﻭﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﺸﻜﺴــﺎﻟﻰﻫﺎﻯ ﺧﻔﻴﻒ ﺗﺎ ﺷــﺪﻳﺪ ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺴــﺌﻮﻝ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺑﻮﺩ.
ﺍﻟﮕﻮﻯ
ﺑﻬﻴﻨﻪﻛــﻪﺳﺎﺯﻯ
ﺑﺮﺷﻤﺮﺩ ﻭ
ﭘﺪﻳﺪﻩﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ
ﺍﺭﺯﺵ
ﺟﺰء
ﻻﻣﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻯ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﮔﻔﺖ :ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳــﻴﻤﺎﻥ
1394
ﺭﻋﺎﻳﺖﺳــﺎﻝ
ﺑﻴــﺶ ﺍﺯﻭ  9ﻣــﺎﻩ ﺍﺯ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﺷــﺮﻛﺖﻛﺎﻫﺸﻰ 500
ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺗﺤﺮﻳﻢ،
ت
ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺍﺳــﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﻓﺎﺭﺱ ،ﺍﺻﻔﻬــﺎﻥ ،ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺤﺎﻝ  83ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎ ﺷــﺎﺧﺺ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺑﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻧﻰﺭﻳﺰ ﺑــﺎ  5/2ﻣﻴﻠﻰﻣﺘﺮ
ﺭﺍ ﺑــﻪ ﻃﻮﺭ ﺩﻗﻴــﻖ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺩﻻﺭﻯ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﻣﺠﺪﺩﺍ ً
ﺩﺍﻧﺴﺖ .ﺍﻳﻦ
ﺻﻨﻌﺘﻰﺷﻮﺩ ،ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰ
ﺳﺎﻝ ﺷﻤﺴــﻰ
ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﺍﺯﺍﻳﻦ
ﺍﻧﺮژﻯ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺻﻮﻝ
ﺷــﺎﻫﺪ ﺑﺎ
ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ
ﺗﺮﻳﻦ
ﺭﺋﻴﺲﺭﻭﺯ
ﺯﻣﺮﻩ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﺑﻪ
ﻣﺼﺮﻑﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺑﻬﺮﻩﺑﺎﺭﺵ ﺑﻮﺩﻩﺍﻳﻢ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ ،ﻳﺰﺩ ،ﻛﺮﻣﺎﻥ ،ﺳﻴﺴــﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴــﺘﺎﻥ ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ،ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻰ ﺩﺳــﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮﻡ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﺯ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ:
ﺟﻤﻬﻮﺭ
 1394ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺴــﻴﺮ ﺭﺷﺪ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  1394ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ
ف
ت ﮔﻴــﺮﻯ ﺍﺯص ص
ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﺎ  11ﺩﻳﻤﺎﻩ  96/8ﻣﻴﻠﻰﻣﺘﺮ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﻰ ،ﺧﺮﺍﺳــﺎﻥت
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻭﺍﺩﺍﻣﻪتﺩﺍﺩ :ﻣﺎ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮﺩ ﻳﻌﻨﻰ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ
ﺭﺿﻮﻯ ،ﻗﻢ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺍﻟﺒﺮﺯ ،ﻗﺰﻭﻳﻦ 21 ،ﺩﺭﺻﺪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻰ ﺧﻔﻴﻒ 40 ،ﺩﺭﺻﺪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ،
ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺩﺭ
ی
س
ی
ت
ﺩﻯ ﻣﺎﻩ
ﺩﻭﺷﻨﺒﻪﺑﻠﻜﻪ20
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻧﺮژﻯ
ﭘﻴﺶﻣﻠﻰ
ﺟﺎﻳﺰﻩ
ﺩﻭﻣﻴﻦ
ﻛﺎﻫﺶ
ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮژﻯ ﻭ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ ﺩﻧﻴﺎ
ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﻳﻦ
ﺻﻌﻮﺩﻯ
ﺭﻭﻧــﺪﻯ
ﻛﺎﻫــﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﻣﺜﺒﺖ
ﺣﻔﻆﺩﺭﺷﻮﺩ
ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﻮﺍﻓﻖ
ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ،ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷــﺮﻗﻰ ﻭ ﻛﺮﺩﺳــﺘﺎﻥ ﺧﺸﻜﺴــﺎﻟﻰﻫﺎﻯ  18ﺩﺭﺻﺪ ﺧﺸﻜﺴــﺎﻟﻰ ﺷﺪﻳﺪ ﻭ ﺳﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ.
ﻭ ﺗﻼﺵ ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻃــﺮﺡ ﻫﺎﻯ ﻣﻠﻰ ﺭﺍ
ﺍﺯ ﻧــﻜﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺸــﺎﻧﮕﺮ ﻋﻤﻖ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺗﺠﺎﺭﻯ
ﺻﻨﻌﺖﺁﻣﺎﺭﻯ ﺍﺯ  27ﺍﻳﺴــﺘﮕﺎﻩ ت
ﻣﺮﻛــﺰ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎﻯ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ
 1395ﺩﺭ
ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ
ﺳــﻨﺠﺶ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺷــﺪﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﺧﺸﻜﺴــﺎﻟﻰﻫﺎﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺷﺪﻳﺪ ﺩﻳﺪﻩ ﺷــﺪﻳﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺳــﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺁﻻﻳﻨﺪﮔﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻗﺒﻼ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻥ ﻭﻳﮋﻩﺣﻜﺎﻳﺖﻫﺎﻯ
ی
ت
ت
ﺷــﺮﺍﻳﻂش
ت
س
ض
ﺭﻭﻧﺪ 10ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﻭ ﺁﺳــﻴﺐﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻯ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﺎﺭﺟﻰ
ﺍﻳﺴـﻨﺎ :ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻓﺮﺍﻧﺴــﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ
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ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﻣﺘﻮﺍﻟﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ

*ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  100ﻫﻴﺌﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﻔﺮ ﻛﺮﺩﻧﺪ
ﻛﺴﺐ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻣﻠﻰ
ﻗﺎﺑﻞﺷﺪﻩ
ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺟﺬﺏ
*11/3ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺍﺳﺖﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﻭﺭﺯﺷﻰ
ﺗﻮﺟﻪ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻧﺮژﻯ ﺗﻮﺳﻂ
*ﻭﺍﷲ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻳﻢ
»ﻭﺭﺯﺵ
ﻻﻣﺮﺩﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺰﺭگ
ﺳﻴﻤﺎﻥﺑﺮﺩﺍﺭﻯ
ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭ ﺷــﻴﺮﺍﺯ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﻬﺮﻩ
ﺳﻼﻣﺖ« ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﻭ ﻓﻘﺮ ﻭ ﻓﻼﻛﺖ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺑﻮﺩ
ﺟﺎﻣﻌﻪﻭ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻭ
ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﻓﻄﺮﺕ
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭘﺎﻙ
ﺣﻜﻢﺩﺍﺩ4.ﻣﻬﻨــﺪﺱ
ﺍﺟﺮﺍﻯﺧﺒﺮ
ﻧﺰﺩﻳــﻚ
ﺩﺭ ﻏــﺮﺏ ﺷــﻴﺮﺍﺯ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ
ﻭﺿﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻫﺴﺘﻴﻢ 100 ،ﺗﻦ ﺁﺏ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺩﺍﺭﻳﻢ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
*ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻓﻴﻔﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ
ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ  100ﺗﻦ ﻛﻴﻚ ﺯﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺭﻳﻢ
10ﻛﻴﻚ ﺯﺭﺩ
ﻣﻨﻄﻘﻪﺗﻦ
ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺳــﻼﻣﺖ ﺩﺭ 120
ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ
ﺑﻮﺳــﺘﺎﻥ
ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ
ﺩﺭ ﺣﺎﺷــﻴﻪ
ﺷﻬﺪﺍﻯ ﻧﻰ ﺭﻳﺰ
ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﻮﻡ
ﺩﺭ

ﻋﻜﺲ ﻫﺎ :ﺍﻣﻴﺪ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﻯ

ﻛﺴﺐ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻣﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻧﺮژﻯ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻻﻣﺮﺩ
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ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺗﻠﺦ ﻭ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ،ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﺮﺳــﺎﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﺸﻮﺭ
ﺍﺳﺖ .ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻞ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ
ﻧﻤﻮﺩﻩﻭ ﮔﺮﻭﻩ
ﺍﻯ ﺍﻳــﺮﺍﻥ
ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴــﺘﻪ
ﮔﻔﺖ:
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻮﺳــﻂ
ﺗــﻮﺍﻥ ﺑﻪ
ﺷﺎﻣﻞﻛﻪ ﻣﻰ
ﺍﺳﺖ.ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻯ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﺭ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺩﺭ
ﭘﻴﺸــﻰ ﺍﺯ
 50ﻧﻔﺮ
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻛﻪﺷﺪ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﺳﺒﺰ ﺭﺍ
ﭘﻬﻨــﺎﻭﺭ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺷــﻤﺎﻝ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ،ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷــﺮﻗﻰ ،ﺷــﺮﻕ  14ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ.
 5+1ﭘــﺲ ﺍﺯﭘﺎﻳــﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﻢ .ﺍﻭﻻﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻴﻢﻫﺎﻯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺻﺮﻑ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  1400ﻧﻔﺮ ﺳــﺎﻋﺖ ﻛﺎﺭ ،ﺍﻳﻦ
ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳــﻢ
ﻻﻣــﺮﺩﺟﻤﻊ ﻧﺨﺴﺖ
ﺳــﻴﻤﺎﻥ ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺩﺭ
ﺷــﺮﻛﺖ ﺁﻏﺎﺯ ﺳــﺎﻝ ﻧﻮ
ﺍﻓــﺰﻭﺩ،ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻔﻆ
ﻭﻯﺑﺎﺭﺍﻙ ﺍﻭﺑﺎﻣــﺎ
ﺟﻤﻬــﻮﺭﻯ
ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ
ﺧﺎﺭﺟــﻰ ﺩﺭ
ﻛﻪﻭﺯﺭﺍ ﻭ
ﻭﺯﻳــﺮﺍﻥ،
ﺷﻮﺩ.
ﺧﺮﺍﺯﻯ:
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻫﺎﻯ
ﻣﻬﻠﺖﻫﺎﻯ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﺑﻪﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ
ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺭﺍ
ﺍﺗﺮﻳﺶ
ﺳــﻔﺮﺍﻯﭘﻴﺶ ﺩﺭ
ﭼﻨﺪﻯ
ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺍﻧﺮژﻯ
ﺩﺍﺭﺩ ،ﺁﻧﻬــﺎ ﺭﻭﺍﺑــﻂ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑــﺎ
ﻛﻤﺎﻝ ﺧﺮﺍﺯﻯ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ
ﺷــﻬﺮ ﻭﻳﻦﺍﻳﺴـﻨﺎ:
ﺑــﻪ ﻧﻘــﻞ ﺍﺯ ﺷــﺒﻜﻪ ﻓﺮﺍﻧــﺲ ،24ﭘﺎﺭﻳﺲ ﺿﻤــﻦ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻰ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ
ﻧﻈــﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﺗﺎ
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﮔﻔﺖ:
ﮔﺬﺷﺖ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ
ﭼﺮﺍﻍﺍﻫﺪﺍ ﮔﺮﺩﻳﺪ.ﺁﻳﺎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻓﺴﺦ ﻣﻰﺷﻮﺩ؟
ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺸﻜﻠﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩ.
ﺍﻧﺮژﻯ
ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻨﻴﺎﺩ
ﻧﺸﺎﻥ
ﺍﻭﻻﻧﺪ ﻟﻮﺡ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﺷﺪ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﺑﺮﻧﺰ
ﻧﻘﺮﻩ ﻭ
ﺩﻭﺭﺍﻥﺭﺍﺭﻳﺎﺳــﺖ
ﺟﻬﺎﻧﻰﻃﻮﻝ
ﺑــﺎﺭﺍﻙ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ ﺩﺭ
ﻓﺮﺍﻧﺴــﻪ
ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭ
ﻓﺮﺍﻧﺴــﻮﺍ

مفقودی

ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺞﺷــﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺟﻤﻬــﻮﺭﻯﺍﺵ )ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ( ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ:
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴــﺘﻪﺍﻯ ﺑﺎ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻏﺮﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺑﺎﺭﺍﻙ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  2013ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ،ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻔﻆ ﺷﻮﺩ.

ﺧﺒﺮ ﺭﻭﺯ

ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺩﺳــﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻳﻰ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ،ﺍﻣﺎ
ﻫﻨــﻮﺯ ﺑﻪ ﺻــﻮﺭﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﺸــﺪﻩ ﺍﻣﺎ
ﮔﺸــﺎﻳﺶﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺳــﻴﺪ ﻛﻤــﺎﻝ ﺧــﺮﺍﺯﻯ ﺩﺭ ﺟﻤــﻊ
ﺧﺒﺮﻧــﮕﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﺷــﻴﻪ ﺧﺘــﻢ ﭘــﺪﺭ
ﺣﻤﻴﺪﺭﺿــﺎ ﺁﺻﻔﻰ ﺳــﺨﻨﮕﻮﻯ ﭘﻴﺸــﻴﻦ

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣــﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ
ﺑﺎﻧﻜــﻰ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺤﻘﻖ
ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺩﺍﺭﻯ
ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺟﻠﺴﻪ
ﺩﺭ
ﺍﺳــﺖ .ﻭﻯ ﺩﺭ
ﻧﺸــﺪﻩ
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳــﺆﺍﻝ ﻛــﻪ ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ

ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺘﻦ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺍﺳــﺖ؟
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻣﺸــﻜﻠﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﺍﻣــﺎ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
ﮔﺮﻓﺖ
ﺻﻮﺭﺕ
ﻓﺎﺭﺱ
ﻧﻔــﻮﺫﻯ ﻛﻪ ﺑﺮ
ﺗﻮﺟــﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎ
ﺭﻭﻯ ﺑﺎﻧﻚﻫــﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳــﻰ

ﺳﺒﺰ ﻧﺸــﺎﻥ ﻧﺪﻫﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷــﺮﻭﻉ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ .ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺯﻳﺮ
ﺧﺎﺭﺟﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎﺯﺑﻴﻨﻰ
ﺩﺭ ﺑﺮﺟــﺎﻡ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻗﺎﺑــﻞ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻯ
ﻧﻴﺴــﺖ؛ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﻯ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ
ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻯ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺑــﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑــﻂ ﻋﻤﻮﻣــﻰص ص برگ سبز سواری سمند به شماره پالک 118 -23ب 11مدل 1383
ﺷــﺮﻛﺖ ﺁﺑﻔﺎ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻳﻰ ﻓﺎﺭﺱ ﻣﺤﻤﺪ
ﺗﻬﻴـﻪ ﻏـﺬ ﺍ ﻯ ﻏـﺰ ﺍ ﻝ
 12482007146به شماره شاسی 82243999
به شماره موتور
ﺍﻣﻴﻦ ﺗﻮﺍﺿﻊ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ
*ﻣﺠﻬﺰ ﺑـﻪ ﺁﺷـﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺘـﻰ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺑـﺎﻍ ﻣﺠﺎﻟـﺲ
*ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ
ﻣﺸــﺘﺮﻛﻴﻦ ﻭ ﺩﺭﺁﻣــﺪ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﻪ
ﻓﺮﻭﺵ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ 2ﺧﻮﺍﺑﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺳﺎﺣﻠﻰ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺯﺑﺎﻥ
مفقود ﺷـﻤﺎ
*ﻧﻮﺷـﻴﺪﻧﻰ ﻳﺎ ﺩﺳـﺮ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
باشد.
می
ساقط
اعتبار
درجه
از
و
گردیده
ﻓﺎﺭﺱ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺎﺭﻣﻨــﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺳــﺘﺎﻥ
ﻛﺘﺎﺏ
ﺑﺪﻭﻥ
ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ،
ﻓﺸﺮﺩﻩ،
ﺗﺠﺎﺭﻯ،
ﺗﻮﺭﻳﺴﺘﻰ،
ﻏﺮﺑﻰ ،ﻛﻮﭼﻪ  20ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﻴﻼﺩ ،ﻃﺒﻘﻪ  3ﻣﺴﺎﺣﺖ
*ﻓﺮﻭﺵ ﻭﻳﮋﻩ ﺟﻬﺖ ﻣﺠﺎﻟﺲ  :ﻏﺬﺍﻯ ﺩﻭ ﺭﻧﮓ ﺑﺎ ﺳﺎﻻﺩ ﻭ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ

ت

ض ل

ت

ﺁﺑﻔﺎﻯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ت
ﻓﺎﺭﺱ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺪ
ت

ض

ﻣﻌﺮﻓــﻰ ﺷــﺪ .ﻳﺪﺍﻟﻪ ﺭﺣﻤﺎﻧــﻰ ﻣﻌﺎﻭﻥ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻯ
ﻓﺎﺭﺱ ﺑــﻪ ﭘﺎﺱ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧــﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪ ﻣﺴــﺌﻮﻝ ﻭ
ﺷﻨﺎﺱ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺯ ﺗﺨﺼﺺ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ
ﻭﻇﻴﻔﻪض
ﻣﻬــﺎﺭﺕ ﻫــﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﻛﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺭﺳــﺎﻧﻰ
ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﺍﻋﺘﻼﻯ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻘﺪﺱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ
ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻳﮋﻩ ﻣــﻰ ﻭﺭﺯﺩ ،ﻟﻮﺡ ﺗﻘﺪﻳﺮﻯت
ﺑﻮﺳــﺘﺎﻧﻰ
ﺑــﻪ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺍﻫﺪﺍء ﻧﻤﻮﺩﻧــﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ظ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺑﻔﺎ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﻓﺎﺭﺱ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭ
ف
ﺗﺸــﻜﺮ ﺍﺯ ﺯﺣﻤﺎﺕ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﻴﻦ ﺗﻮﺍﺿﻊ ﮔﻔﺖ:
فﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺷﻐﻠﻰ ﻭ
ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼﺵ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺖسﻧﻈﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺍﻋﺘﻼﻯ
ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻛﺎﺭﻯ ،ﻋﺪﺍﻟﺖ ،ﺻﺪﺍﻗﺖ،
ظ
ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺩﺍﺭﻯ ،ﺭﺍﺯ ﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺧﺪﻣﺖ ﺭﺍ ﺳــﺮﻟﻮﺣﻪ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻭ
ﻛﺮﺩﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﻓﺎﺭﺱ:

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ  3ﮔﺎﻧﻪ
ﻫﺎﺭﻣﻮﻧﻰ ﺍﺳﺖ

ﺩﺭ ﺣﺎﺷــﻴﻪ ﺑﻴﺴــﺖ ﻭ ﺳﻮﻣﻴﻦ
ﻣﺠﻤﻊ ﺍﺳــﺘﺎﻧﻰ ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ
ﺟــﺮﻡ ﺩﺭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻣﺴــﻠﺢ ﺍﺳــﺘﺎﻥ
ﻓــﺎﺭﺱ ﺳﻴﺪﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴــﻦ ﻫﺎﺷــﻤﻲ
ﺍﻣﺎﻣــﺰﺍﺩﻩ ﺭﺋﻴــﺲ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻗﻀﺎﻳﻲ
ﻧﻴﺮﻭﻫــﺎﻱ ﻣﺴــﻠﺢ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻓــﺎﺭﺱ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷــﺖ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴــﻠﺢ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ
ﻳــﻚ ﺍﺛــﺮ ﻫﻨﺮﻱ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻳﻚ ﺍﺛــﺮ ﻫﻨــﺮﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ
ﭼﻬﺎﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺍﺳــﺖ؛ ﺭﻳﺘﻢ ،ﻣﻠﻮﺩﻱ ،ﻫﺎﺭﻣﻮﻧﻲ ﻭ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺭﻧﮓ .ﻧﻈﻢ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴــﻠﺢ ﺍﺯ
ﻧﻈــﺮ ﺭﻳﺘﻢ؛ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺍﺭﺿﻲ ﻛﺸــﻮﺭ ﻭ ﺣﻔﻆ
ﻧﻈــﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳــﺖ .ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴــﻦ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ
ﺳــﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺍﺭﺗﺶ ،ﺳــﭙﺎﻩ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻫﺎﺭﻣﻮﻧﻲ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴــﻠﺢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺍﻱ
ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﺍﺟــﺮﺍ ﻣﻲ ﺷــﻮﺩ .ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺭﻧــﮓ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﺩﺭ ﻧﻴﺮﻭﻫــﺎﻱ ﻣﺴــﻠﺢ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭﻳﮋﻩ ﻫــﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺁﻥ ﺍﺳــﺖ .ﻭﻱ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻳﻚ ﺍﺛﺮ ﻫﻨــﺮﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺁﻓﺎﺕ
ﻣﻮﺭﻳﺎﻧــﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻔﻆ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔــﻆ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ
ﻫﺰﻳﻨــﻪ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳــﻦ ﻭﺳــﻴﻠﻪ ﻓﺮﺍﺭ
ﺍﺯ ﺧﺪﻣــﺖ ﺳــﺮﺑﺎﺯﻱ ﺑﺪﻳــﻦ ﻟﺤــﺎﻅ ﻣــﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﺠﻤــﻊ ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻭﻗــﻮﻉ ﺟــﺮﻡ ﻗــﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ
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ﻗﻮﻃﻰ ﻓﻘﻂ  8500ﺗﻮﻣﺎﻥ

ﺍﺳﺘﺎﻥ

ﺩﻓﺎﻉ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ
ﺟﺬﺏ  11/3ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺭ ﭘﺴﺎﺑﺮﺟﺎﻡ

ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺁﻳﻠﺘﺲ ،ﺗﺎﻓﻞ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺁﺭﺗﺎ

 128ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﻭ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ

ﺟﻨﻮﺑﻰ
ﺍﺭﺷــﺎﺩﺍﺣﻤﺪﻯ
ﺭﺣﻤﺖ ،ﻧﺒﺶ
ﻭﺯﻳــﺮﺑﻮﻟﻮﺍﺭ
ﺍﻋﺘﻘــﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﺳــﻼﻣﻲ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ
ﺳﺠﺎﺩﻯ 09173189143
ﻗﻴﻤـﺖ ﺗﻮﺍﻓﻘـﻰ
65ﻭ37369264
-09178206068
09171043678
ﺗﺮﻳــﻦ
ﺭﻓﺴــﻨﺠﺎﻧﻲ ،ﺍﺯ ﻣﻈﻠﻮﻡ
ﻛــﻪ ﺁﻳــﺖﺍﷲ ﻫﺎﺷﻤﻲ
ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩﺗﻌﺎﺩﻝ
ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳــﻼﻣﻲ ﻭ ﻧﻘﻄﻪ
ﺁﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﺭﻯ ﺩﺍﺭﻧﺪ
 6ﻭﺍﺣﺪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ 2ﺧﻮﺍﺑﻪ ﻭ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ 3ﺧﻮﺍﺑﻪ
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻧﺎﻳﻠﻮﻥ
ﺗﻜﺘﺎﺯ ﻧﺎﻳﻠﻮﻥ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺴــﻴﺮ ﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻧﺸــﻴﺐﻫﺎﻱ *ﻓﺮﻭﺵ ﻳﺎ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺳﻜﺎچ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻰ )ﺑﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺱ(
ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ  7ﻭﺍﺣﺪﻯ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻙ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍﻯ
ﺯﺑﺎﻟﻪمکانت به شماره شناسنامه  4566به شرح دادخواست به کالسه  899/95از
شعائی
محمد
ﻛﻴﺴﻪ
آقایﺍﻧﻮﺍﻉ
*ﻓﺮﻭﺵ
ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻓﻠﻪ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ *ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﭘﺮﻣﺎﺭﻛﺖ ﻫﺎ ،ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻫﺎ ،ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﺮ ﻫﺎ ،ﻋﻤﺪﻩ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ،ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ،ﻛﻒ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ،ﺩﺭﺏ ﺑﺮﻗﻰ ،ﺁﻳﻔﻮﻥ ﺗﺼﻮﻳﺮﻯ،
ﺗﻔﺮﻳﻂ ﻧﺸﺪ.
ﺍﻓﺮﺍﻁ ﻭ
ﺩﭼﺎﺭ
ﺗﺤﻮﻻﺕ،
ﺑﺼﻮﺭﺕ
ﻛﻴﻠﻮﻳﻰ
ﻳﻚ
ﺑﻨﺪﻯ
خانم
شادروان
توضیح
گواهی حصر
درخواست
شورا
این
اغا معصومیﺩﺭﺏ ﺿﺪ ﺳﺮﻗﺖ ،ﻧﻮﺭﭘﺮﺩﺍﺯﻯ ،ﭘﻨﺠﺮﻩ  upvcﻭ ﺷﻴﺮﺁﻻﺕ ﻭ
ﻣﺼﺮﻑ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ
ﻏﻴﺮﻩ. ..داده که ﺍﺯ
چنینﻫﺎ ﻭ
ﻋﻤﺪﻩ وراثت نموده وﻓﺮﻭﺵ
ﭘﻨﺠﺸــﻨﺒﻪ
ﺍﻣﻴﺮﻱﺑﺎ ﻇﻬﺮ
ﺻﺎﻟﺤﻲ
ﺳــﻴﺪﺭﺿﺎ
ﺩﻛﺘﺮ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ
ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﻣﺼﺮﻑ
ﺁﺑﻴﺎﺭﻯ ﻳﻜﺒﺎﺭ
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻯ
ﺭﻭﺷﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ
ﺑﺪﻭﻥ
بدرودﺗﻮﻣﺎﻥ،
خودﺍﻯ 250
دائمی ﺩﺍﻧﻪ
ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻰ
 92/12/6ﺍﺳﻜﺎچ
ﻟﻴﺒﻞورثه حین
گفته
زندگی
اقامتگاه
تاریخ
ﺍﺩﺍﺭﻱدر
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شناسنامه
شماره
*ﻓﺮﻭﺵبه
09178206068ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ،
ﺷﻴﺮﺍﺯﻯﺷــﻮﺭﺍﻱ
ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺯﺍﺩﻩ 09177183572
09178090361به شش  4566فرزند
-1ﺍﷲمحمد شعائی مکانت فرزند تقی
است به
منحصر
ﺍﻳﻨﻜــﻪمرحوم
الفوت آن
ﺁﻳــﺖ
ﻓﺮﺍﻭﺍﻧــﻲ ﺍﺯ
ﺧﺎﻃــﺮﺍﺕ
ﺑــﺎ ﺗﺼﺮﻳــﺢ
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه
انجام
اینک با
الغیر
ﻫﺎﺷﻤﻲمتوفی و
ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺑﺨﺸﻲ
ﺻﺪﺩ
ﺩﺍﺭﺩ /ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺭﻓﺴــﻨﺠﺎﻧﻲ
دارد و یا وصیتنامه از متوفی  /متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر
اعتراضی
ﺗﻌﺎﺩﻝهر
نماید تا
ﺍﺳــﺖ ،می
ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ آگهی
ﺳﻴﺎﺳﻲ،
کسی ﻋﺪﺍﻟﺖ
ﺳﻴﺎﺳﻲ،
ﮔﻔﺖ:
ﻫﺎﻱواال گواهی صادر خواهد شد .م الف 1279
ﺧﺼﻮﺻﻴﺖدارد
شورا تقدیم
یک ماه به
ﺍﻧﺼﺎﻑ آگهی
ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺍﺯ
ظرفﺍﺧﻼﻕ
ﺳﻴﺎﺳــﻲ ﻭ
کاشان
اختالف
حل
شورای
ششم
شعبه
قاضی
ﺍﻳﻦ
ﺍﻭ
ﺩﺭ
ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺭﻓﺘﺎﺭ
ﻭ
ﺑﻮﺩ
ﺁﻳﺖﺍﷲ ﻫﺎﺷﻤﻲ
ﺱ
ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ.
ﺍﻭ ﺑــﺎ ﺑﻴــﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺗﺸــﻴﻴﻊ
ﺁﻳﺖﺍﷲ ﻫﺎﺷــﻤﻲ ﺭﻓﺴــﻨﺠﺎﻧﻲ ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ  91ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ،ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺍﺳــﺖ.ﺍﻭ ﺑﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺪ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳــﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺧﻼﻕﻣﺪﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﮔﻔــﺖ :ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻧﻔﺘــﻲ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻱ  90ﻭ  91ﺑﺎﻟﻎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻤــﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺪﺍﻧﺪ ،ﻧﺎﻥ ﻋــﺪﻩﺍﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺨﺮﻳﺐ
ﺗﻤﺎﻡ ﻓﻀﺎﺳــﺎﺯﻱﻫﺎ ،ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺎﺱ ﺑــﺮ  114ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  94ﺩﺍﻧﺴــﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﻭﺍﻟﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺯﻳﺴﺖ
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ﺑﻪ
ﺩﺭﺁﻣﺪ
ﺍﻳﻦ
ﺑﻮﺩﻳﻢ،
ﻣﻮﺍﺟــﻪ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻣﻲﺩﺍﺭﻧــﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺟﺎﻣﻌــﻪﺍﻱ ﻋﻤﻴﻖ ﻭ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺑــﺎ
ﻣﻲﻛﺮﺩﻳــﻢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻭ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﻭ ﻓﻘﺮ ﻭ
ﺑﻪﺷــﻤﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﺩ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻲ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺭﺳــﻴﺪ ﻭ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻫﻢ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻓﻼﻛــﺖ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺑﻮﺩ .ﺁﻗﺎﻱ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﺑﺮﻭﻱ ﺧﻮﺩ
ﻭﺍﻛﺎﻭﻱﻫــﺎﻱ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﺳــﺖ .ﺻﺎﻟﺤﻲﺍﻣﻴــﺮﻱ ﺑﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ  33ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﻧﺒﻮﺩ ،ﺩﻭﻟﺖ
ﺻﺎﻟﺢﺍﻣﻴﺮﻱ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻤﺘﺮ ﺳــﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻋﻤﻞ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺪ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜــﻪ ﺍﻛﺜﺮ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﻭ ﺧﻮﻥ
ﺭﺍﻱ ﻭ ﻧﻈــﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫــﺎ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﻲﺳﻮﺯﺩ ،ﻫﻴﭻ ﻛﺸــﻮﺭﻱ ﺟﺰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴــﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺷــﻜﺎﻑ ﻭ ﮔﺴﺴــﺖ ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﻛﻨﺪ،
ﮔﻔــﺖ :ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑــﻪ ﺁﺭﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﻡ ،ﺍﻣﺎﻡ
ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺗﻼﺵﻫﺎﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
)ﺭﻩ(
ﺍﻭ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﮔﺎﻟﻮﺏ ،ﺭﺍﺣﻞ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺍﺳﺖ ،ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ،
ﺍﻭ ﭘﻴــﺎﻡ ﺭﻭﺷــﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﻣــﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺗﺸــﻴﻴﻊ
ﺁﻳﺖﺍﷲ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﺭﺍ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺟﺰﻭ ﺳﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﺎﺍﻣﻦ ﺍﺭﺗﺶ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺨﺸــﻲ ﺍﺯ ﭘﻴﻜﺮﻩ ﻧﻈﺎﻡ
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻣﻜﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷــﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪﺑﻨﺪﻱﻫﺎ ﻭ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷــﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﮔﺮﻩ ﺧﻮﺭﺩﻩﺍﻧﺪ.
ﺭﺍ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻛــﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﻱﻫﺎﻱ ﺁﻧﺎﻥ  20ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷــﺪﻩ ،ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺟــﺰﻭ ﺍﻣﻦﺗﺮﻳﻦ ﺻﺎﻟﺤﻲﺍﻣﻴﺮﻱ ،ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻫﻮﻳﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺍﻧﺴﺖ
ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻣﺎ ﭼﻮﻥ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﺍﻣﻦ ﺗﻨﻔﺲ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﻭﻟﺘﻤﺮﺩﺍﻥ ﻫﻴﭻ ﺷﺎﻧﻲ ﺟﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ
ﺳﺮ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻓﺮﻭﺩ ﺑﻴﺎﻭﺭﻧﺪ.
ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺩﺭ ﻋﻴﻦﺣﺎﻝ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،ﺁﻥ ﺭﺍ ﺣﺲ ﻧﻤﻲﻛﻨﻴﻢ.
ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺣﻠﺖ ﺁﻳﺖﺍﷲ
ﺻﺎﻟﺤﻲﺍﻣﻴــﺮﻱ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳــﺨﻨﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻭﻓﺎﻕ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﻱ
ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺷــﺨﺼﻴﺘﻲ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﻫﺎﺷﻤﻲﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ
ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺎﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻠﻴﺪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﺍﺳــﺖ .ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﻛــﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺗﻔﻜﺮﺍﺕ
ﺑﺨﺸــﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻌﺪ ،ﻣﻈﻠﻮﻣﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺩﺳــﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗــﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ،ﮔﻔــﺖ :ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻭ ﺟﻨﺎﺡﻫﺎ ﺑﺮ ﺳــﺮ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﺍﻭ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺭﺍ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺍﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺩﺍﻧﺎﻥ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴــﻮﺏ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻴﻢ.
ﻭ ﻧﻤــﺎﺩ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻭ ﺳــﺎﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺴــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﺭﺷــﺎﺩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ
ﺍﻭ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﭘﻚ ،ﺍﺟﻤﺎﻉ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺗــﻼﺵ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻣــﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑــﻪ ﺁﺭﻣﺎﻥﻫﺎ
ﺳــﺨﺖﺗﺮﻳﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﺎﻡ
ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﭘﻚ ﺭﺍ ﺩﺭ  60ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻲﺳــﺎﺑﻘﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻭ ﺑﺮ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ،ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﻋﺒﻮﺭ ﻛﺮﺩﻩ
ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻛﺮﺩ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪﺍﻱ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻜﺎﺭ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻧﻘــﺶ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﻳﻚ ﺭﺍﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻳﻢ.

رونوشت آگهی حصر وراثت

ﺳــﻮﻳﻰ ﺭﻓﺘﻪ ﻛــﻪ ﺻﺤﺒﺖ
ﺍﻳﺴـﻨﺎ :ﺷــﺮﻛﺖ
ﺍﺯ ﻓﺴــﺦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ
ﻣﺨﺎﺑــﺮﺍﺕ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﻃﺒــﻖ
ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﺑﺪﻳــﻦ ﺗﺮﺗﻴــﺐ
ﺍﻋــﻼﻡ ﺭﺋﻴــﺲ ﺟﻤﻬــﻮﺭ
ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺳﺎﺯﻯ
ﺑــﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎﻯ
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  23ﺁﺫﺭ ﻣــﺎﻩ
ﺧﻮﺩ ﺗــﺎ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  20ﺩﻯ
ﺳــﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺍﻋﻼﻡ
ﻣــﺎﻩ ﻣﺆﻇﻒ ﺷــﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ
ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻔﺎﺩ
ﺩﺭﺻــﻮﺭﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻠﻴﻪ
ﺑﺪﻫﻰ ﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻨﻌﻘﺪﻩ ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺑﻠﻮﻛﻰ ﺳﻬﺎﻡ
ﺧﺼﻮﺻﻰﺳﺎﺯﻯ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻓﺴﺦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ
ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻣﻨﺘﻔﻰ ﺷﻮﺩ ﺣﺎﻝ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﻳﻔــﺎﻯ ﺗﻌﻬــﺪﺍﺕ ﻗــﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﻧﻘﺾ ﻣﻜﺮﺭ
ﻏﻴﺮﺭﺳــﻤﻰ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ،ﮔﻮﻳﺎ ﺍﻳــﻦ ﺗﻌﻬــﺪﺍﺕ ،ﺍﺯ ﺣﻖ ﻓﺴــﺦ ﻣﻨﺪﺭﺝ
ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺑﺎﺭﺵﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻳﺎﺩ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ
ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺑﺎﺭﺍ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻣﺨﺎﺑــﺮﺍﺕﻭ ﺯﻣﺎﻧــﻰ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣــﻞ
ﺑﺎ ﺷــﻮﺩ.
ﺗﺎﺭﻳﺨــﻰﻭ ﺑﺎﻳﺪ
ﻫﺴﺘﻴﻢ
ﻗــﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺭﻭ
ﺑﺤﺮﺍﻧﻰ ﺭﻭﺑﻪ
ﺩﺷــﻮﺍﺭ
ﺷــﺮﺍﻳﻂ
ﻣﻰﮔﻔﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﮔﻨﺞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻓﺴﺦ ﺷﺪﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ
ﻛﻨﺪ .ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ
ﺗﻼﺵ ﺩﺭﻛﺮﺩ ﻛﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﺩﻗﻴﻖ
ﺑﺮ ﺳــﺮ ﮔﻨﺞ ﺩﻋﻮﺍﺳﺖ ،ﺻﺤﺒﺘﻰ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺍﻳــﻦ ﺭﻭﻧــﺪ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺭﺳــﺪ
ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﻰ
ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺩﻭﻟﺖ
ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﻧﺎﻇﺮ ﺩﺭ
ﻣﺴﺌﻮﻻﻥﻧﻬﺎﺩ
ﺑﻮﺭﺱ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺑﺎﻳﺪ
ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺷﻮﺩ،
ﺳﭙﺮﻯ
ﺁﺏ
ﻗﻄﻌﻰ ﻭ
ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻭﺍﻗﻌﻴــﺖ ﻫﻢ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﭼﺮﺍ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻃﻼﻋﻴﻪﺍﻯ
ﻗﺮﺍﺭﺩﻫﻨﺪ.
ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ
ﺩﺭ
ﺭﺍ
ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﻭ
ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ
ﺷﺮﺏ
ﺁﺏ
ﻛﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺑﺘــﺪﺍﻯ ﺩﻭﻟﺖ ،ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﺯ ﻣﺪﻳــﺮﺍﻥ ﻣﺨﺎﺑــﺮﺍﺕ ﻭ ﺳــﻬﺎﻡ ﺩﺍﺭ
ﺗﻌﺮﻓﻪﺍﻯ
ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺑﺤﺚﻫﺎﻯ
ﺑﺎ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﺯ ﺳــﺮ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺗﺸــﻜﻴﻞﻣﺒﻴﻦ(
)ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺷــﻮﺭﺍﻯ
ﻋﻤﺪﻩﺑﻪ
ﺍﺷــﺎﺭﻩ
ﻓﺎﺭﺱ ﺑﺎ
ﺁﻏﺎﺯ ﺷــﺪ ﻭ ﺍﻳﻨﻚ ﺩﺭ ﻣﺎﻩﻫــﺎﻯ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻓــﻮﺭﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ
ﺍﻳﻦ
ﻛﺮﺩ:
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎﻥ
ﺁﺏ
ﻋﺎﻟﻰ
ﺩﻭﻟــﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻭ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺍﺭﻯ ﺷﺪ.

ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺁﺏ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣــﺎ ﺩﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑــﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﺑﺎ ﺑﺤــﺮﺍﻥ ﺁﺏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﺮﺩ ،ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭﺿﻊ
ﺳــﺪ ﺩﺭﻭﺩﺯﻥ ﻛﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪﻩ ﺁﺏ ﺷﺮﺏ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺍﺳﺖ،
ﺑﺤﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻭﻯ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧــﺪﺍﺭﺍﻥ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﺴــﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﻭ ﺧﺪﻣــﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺑــﺪﻭﻥ ﺍﻏﺮﺍﻕ ﺑﺮﺍﻯ ﻣــﺮﺩﻡ ﺑﻴﺎﻥ
ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺗﺸﻮﻳﻖ
ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻴﺰ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﺷــﻮﻧﺪ .ﺍﻓﺸــﺎﻧﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻫﺎﺷــﻤﻰ
ﺭﻓﺴــﻨﺠﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺳــﺨﻨﺎﻧﻰ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ:
ﻫﺎﺷﻤﻰ ﺭﻓﺴــﻨﺠﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺟﺮﻳﺎﻥﻫﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺭﺍ
ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﻣﻰﻛﺮﺩ ﻛــﻪ ﻫﻤﮕﺮﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺑﻴــﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﺷــﻮﺩ ،ﻭﻯ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺩﻭﺭﺍﻧﺪﻳﺶ ﻭ ﺩﻗﻴﻖ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺩﺭ
ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﻭ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ ﺩﺭ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﺷﺖ .ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﺎ
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﺎﺷــﻤﻰ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻭﺣﺪﺕ ﺑﻮﺩ،
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﻭﺣﺪﺕ ﻭ ﻫﻤﺪﻟﻰ ﺗﻼﺵ ﻛﻨﻨﺪ.
*ﺳـﻬﻤﻰ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﻠﻰ ﺑـﺮﺍﻯ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﺎﻻﺭ
ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﺑﺪ
ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷــﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ
ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﻻﺭ ﻣﺮﻛﺰﻯ  25ﺩﺭﺻﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺍﺳــﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺳــﻬﻤﻰ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﻠﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﺗــﺎﻻﺭ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺷــﻴﺮﺍﺯ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﺑﺪ .ﺑﻬــﺰﺍﺩ ﻣﺮﻳﺪﻯ
ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ
ﺿﻌﻒ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻇﻬﺎﺭ
ﺩﺍﺷــﺖ :ﺗﺎﻻﺭ ﺑﺰﺭگ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻔﺮ ﺭﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻭﻯ ﺑــﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺗــﺎﻻﺭ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ  25ﺩﺭﺻﺪ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﻬﻤﻰ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﺟﻪ
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ﺩﺭﻳﭽﻪ

ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺍﺯ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻯ ﻓﺎﺭﺱ

ﺁﻳﺖ ﺍ ...ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻯ
ﺍﺧﻴﺮ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻯ ﻓﺎﺭﺱ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ
ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﺮﺩ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
ﻭﻟﻰ ﻓﻘﻴﻪ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﺷــﻴﺮﺍﺯ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍء
ﻟﻮﺡ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻣﺆﺛﺮ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳــﻴﻤﺎ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻋﻴﻨﻰ ﺳﻄﺢ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎﻯ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻯ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺎﺭﺱ ﺭﻓﻊ
ﻋﻄﺶ ﺗﺸــﻨﻪ ﻛﺎﻣــﺎﻥ ﺯﻻﻝ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪﻩ
ﺍﺳﺖ .ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ
ﺩﺭ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺻﺪﺍ ﻭ
ﺳﻴﻤﺎﻯ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ :ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪﺍﻧﻪ ﻭ
ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻧﻪ ﺟﻨﺎﺏ ﻋﺎﻟــﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ ﺑﺎ
ﺗﻤﺎﻣــﻰ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺁﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻪ ﻣﻮﺟــﺐ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ
ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳــﻴﻤﺎﻯ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺎﺭﺱ ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ
ﻭ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻛﺴﺐ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ
ﺷﺒﻜﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺧﺮﺳﻨﺪﻯ ﻭ ﻣﺒﺎﻫﺎﺕ ﺍﺳــﺖ .ﺩﺭ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭﻟﻰ ﻓﻘﻴﻪ ﺩﺭ
ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﺧﻠﻮﺹ ﻧﻴﺖ ﻭ ﻗﺼﺪ ﻗﺮﺑﺖ ﺩﺳــﺖ ﺍﻧﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ ﺻﺪﺍ ﻭ
ﺳــﻴﻤﺎﻯ ﻓﺎﺭﺱ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻭ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺷﻌﺎﺭ ﺩﻳﻨﻰ
ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺮﺵ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﺍﻫﺪﺍﻑ
ﺍﻧﻘــﻼﺏ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺳــﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴــﺖ ﻫﺎﻯ ﺑﻴﺶ
ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﻧﺴــﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻯ ﻣﺮﻛﺰ
ﻓﺎﺭﺱ ﺩﺭ ﻧﻮﺯﺩﻫﻤﻴﻦ ﺟﺸــﻨﻮﺍﺭﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻰ ﻭ
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻟﻮﺡ ﺯﺭﻳﻦ ﻭ ﺑﻴﺶ
ﺍﺯ  35ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺨﺴﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪ.

ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺗﻮﻧﻞ
 700ﻣﺘﺮﻯ ﻟﭙﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﺻﺪﺭﺍ

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﻓﺎﺭﺱ ﮔﻔــﺖ :ﺑﺎ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺗﻮﻧﻞ 700
ﻣﺘﺮﻯ ﻟﭙﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺻﺪﺭﺍ ﻋﻼﻭﻩﺑﺮ
ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﺭ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺷــﻴﺮﺍﺯ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺯﻣﺎﻧــﻰ ﺩﻭ ﺳــﺎﻋﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ  15ﺩﻗﻴﻘﻪ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻮﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰﺩﻫﺪ .ﺣﺴــﻴﻦ ﻧﻌﻤﺘﻰ ﺩﺭ
ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺗﻮﻧﻞ
 700ﻣﺘﺮﻯ ﻟﭙﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﺷــﻬﺮ ﺻﺪﺭﺍ ﻋﻼﻭﻩﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ
ﺑﺎﺭ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺷــﻴﺮﺍﺯ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ
 15ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺤــﻮﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰﺩﻫﺪ ،ﺍﻇﻬﺎﺭ
ﺩﺍﺷﺖ :ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ،ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻫﺎﻟﻰ
ﺍﻳﻦ ﺷــﻬﺮ ﻣﺒﻨﻰﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺗﻮﻧﻞ ﺍﺯ ﺳــﺎﺧﺖ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺷــﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻣﻬﻢﺗﺮ
ﺍﺳﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑــﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻬﺎﺟــﺮﺕ ﺑﻰﺭﻭﻳﻪ
ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﻯ ﺟﺪﻯ ﺑﻪ ﻛﻼﻥﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻯ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﻓــﺰﻭﺩ :ﺣﺎﺷﻴﻪﻧﺸــﻴﻨﻰ ﻣﻨﺰﻟــﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﻫﺶ
ﺍﻳــﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻪ ﺩﻧﺒــﺎﻝ ﻧــﻮﺁﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺮﻭﺕ
ﺑــﺪﻭﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻋــﻮﺍﺭﺽ ﺑﺮﻭﻳﻢ .ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﻓﺮﺍﻫﻢ
ﻛﺮﺩﻥ ﻭﺿــﻊ ﻣﻄﻠﻮﺏ ،ﺁﺭﺍﻣﺶﺑﺨﺸــﻰ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﺭﻭﺍﻥﺳﺎﺯﻯ ،ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻯ ﻭ
ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻰ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖﻭﺳﺎﺯﻫﺎﻯ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ
ﻧﻤﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﺠﻠﻰﺑﺨﺶ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺩﻳﻨﻰ ﺍﺳــﺖ
ﺩﺭ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺭﺩ.
ﻧﻌﻤﺘﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺍﻳﻦ
ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺷــﻴﻨﻰ ﭘﺮ ﺳﺮﻭﺻﺪﺍ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ
ﺷــﻌﺎﺭ ﺑﺪﻫﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﻛﺎﺭﻯ ﻧﻜﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻠﻮ
ﻓﺮﺻﺖﺳﻮﺯﻯﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻰ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻧﻮﻳﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ  20ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺏ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ

ﺍﻳﺮﻧﺎ :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺷــﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﺍﺳــﺘﺎﻥ
ﻓــﺎﺭﺱ ﮔﻔﺖ :ﭘﻴﺸــﺘﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ
ﺍﺯ ﺳــﺪ ﻧﺮﮔﺴــﻰ ﻛﺎﺯﺭﻭﻥ ،ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺣﻴﺎﻯ ﺯﻳﺴــﺖ ﺑﻮﻡ
)ﺍﻛﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ( ﺗﺎﻻﺏ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ ﺳﺎﻻﻧﻪ  10ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ
ﻣﻜﻌﺐ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺏ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﭘﻰ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ،ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻪ  20ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ .ﺍﻣﻴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ،ﭘﻨﺠﺸــﻨﺒﻪ
ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﺴــﺖ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ
ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﭼﻪ ﭘﺮﻳﺸــﺎﻥ ﻛﺎﺯﺭﻭﻥ ،ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ :ﻫﻢ ﺍﻳﻨﻚ
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تخصصی

عمومی

مجموع

عنوان
تعداد دوره های برگزار شده

69

12

81

تعداد شرکت کنندگان در دوره ها (نفر)

669

437

1106

تعداد ساعت برگزاری دوره ها (ساعت)

10242

5242

15484

نفر/ساعت آموزش به ازای هر پرسنل

15

31

آموزش

واحــد آمــوزش ســیمان المــرد بــر اســاس آییــن نامــه
داخلــی و بــرای توســعه و گســترش آمــوزش بــه منظــور
توانمنــد ســازی کارکنــان اقــدام بــه برگــزاری دوره هــای
آموزشــی در راســتای اهــداف شــرکت مــی نمایــد .بدیــن
منظــور در طــول ســال  95در دو مرحلــه اقــدام بــه نیــاز
ســنجی و تعییــن دوره هــای آموزشــی مــورد نیــاز بــا توجــه
بــه تحلیــل ســازمانی ،شــغلی و فــردی هــر یــک از کارکنــان
نمــوده و ســپس برنامــه ریــزی و هماهنگــی الزم را جهــت
اجــرای دوره هــای آموزشــی بــدو و حیــن خدمــت کارکنــان
بــه عمــل مــی آورد.
عمــده هــدف ایــن واحــد .1تســهیل در تحقــق اهــداف
ســازمانی  .2بهبــود کمــی و کیفی محصــوالت یا خدمــات ارائه
شــده توســط ســازمان .3تقویــت روحیــه پرســنل و ایجــاد ثبات
در ســازمان  .4تقویــت حــس وفــاداری و همبســتگی کارکنــان
نســبت بــه ســازمان .5جلوگیــری از تداخــل مســئولیت هــا
و وظایــف و کاهــش دوبــاره کاری هــا در ســازمان  .6شــکوفا
کــردن اســتعدادهای نهفتــه کارکنــان .7ایجــاد زمینــه رشــد و
موفقیــت در امــور شــغلی مــی باشــد .بدیــن منظــور بــا توجــه
بــه اینکــه در ســال  94بــه ازای هــر نفــر  36ســاعت آمــوزش
برگــزار شــده بــود در ســال  95تــاش بــر ایــن شــد کــه ایــن
آمــوزش بــه  45ســاعت بــرای هــر نفــر برســد.
یکــی دیگــر از برنامــه هــای واحــد آمــوزش ارتبــاط و

تعامــل بــا مراکــز علمــی مــی باشــد بدیــن منظــور جــذب
کارآمــوز از دیگــر اولویــت هــای ایــن واحــد در طــول ســال
 95قــرار گرفــت ،لــذا  15کارآمــوز بــا مــدت زمــان کارآمــوزی
 3400ســاعت کارآمــوزی در شــرکت ســیمان المــرد فعالیــت
نمــوده و دوره کار آمــوزی خــود را گذراندنــد.
ایــن واحــد جهــت ســال  96اقــدام بــه نیازســنجی و برنامــه
ریــزی آموزشــی نمــوده ،طــی برنامــه ریــزی هــای صــورت
پذیرفتــه هــدف ایــن واحــد در ســال  96تثبیــت ســطح
آمــوزش بــه  45نفــر /ســاعت آمــوزش بــه ازای هــر پرســنل
مــی باشــد .عــاوه بــر ایــن در راســتای تعامــل بــا مراکــز
آموزشــی و نهادینــه کــردن فرهنــگ پژوهــش ،حمایــت از
پایــان نامــه هــای کارشناســی ارشــد و دکتــرا در دســتور کار
قــرار گرفــت کــه عناویــن و موضوعــات پژوهشــی در وب
ســایت رســمی شــرکت درج شــده اســت.
شــرکت ســیمان المــرد بــا هــدف ارتقــا ســطح دانــش
شهرســتان بــه عنــوان اهرمــی قدرتمنــد در آمــوزش منطقــه،
اقــدام بــه اخــذ مجــوز تاســیس مدرســه غیــر انتفاعــی نمــوده
اســت تــا ضمــن تــاش در جهــت رشــد علمــی منطقــه،
فرزنــدان پرســنل را بــه عنــوان آینــده ســازان صنعــت و
اقتصــاد کشــور مــورد حمایــت قــرار دهــد.
در پایــان جــدول دوره هــای آموزشــی برگــزار شــده بــه
تفکیــک دوره هــای تخصصــی و عمومــی آورده شــده اســت.
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افزایش درآمد با  ۸راهکار

عمومی

زیــگ زیــگالر ( ،)Zig Ziglarنویســنده و فروشــندهی حرفـهای آمریکایــی معتقــد اســت« :همـهی زندگــی پــول نیســت ،امــا
اهمیــت پــول چیــزی شــبیه اکســیژن اســت ».وقتــی بحــث پــول و افزایــش درآمــد میشــود ،بیشــتر افــراد شــروع بــه شــعار دادن
میکننــد و پــای معنویــت را بــه میــان میکشــند ،البتــه معنویــت جــای خــود را دارد ولــی نبایــد موضوعــات را در هــم آمیخــت.
پــس ایــن نوشــته را بخوانیــد تــا ببینیــد کــه چگونــه میتوانیــد بــه راحتــی افزایــش درآمــد داشــته باشــید.
پــول خوشــبختی نم ـیآورد ولــی بیپولــی هــزار و یــک مشــکل ایجــاد میکنــد .وقتــی پــول کافــی بــرای گــذران زندگــی
نداریــم ،قبــض آب و بــرق و ...از یــک ســو ،اجــاره خانــه از ســوی دیگــر و هــزار و یــک خــرج دیگــر کمرمــان را خــم میکنــد...
بلــه پــول و درآمــد بخــش مهمــی از زندگــی اســت .بایــد شــعار دادن را کنــار بگذاریــم .خیلیهــا معتقدنــد پــول ریش ـهی فســاد
اســت ،ثروتمنــدان حریــص هســتند ،پــول خوشــبختی نمـیآورد و . ...همـهی اینهــا جمالتــی کلیشـهای و تکــراری هســتند کــه
بــا مثالهــای متعــددی نقــض میشــوند .در دنیــا ثروتمنــدان زیــادی وجــود دارنــد کــه بــا توانایــی مالــی خــود
منجــر بــه شــکوفایی اســتعدادها ،درمــان بیماریهــا و ایجــاد امکانــات بــرای همنوعــان خــود
شــدهاند .پــس پــول فینفســه چیــز بــدی نیســت ،بلکــه رویکــرد و شــیوهی بــه کارگیــری
آن ،ایــن حواشــی و چهــرهی منفــی را برایــش ایجــاد کــرده اســت .افزایــش درآمــد و ثروتمنــد
شــدن نیازمنــد زحمــت ،تــاش و فکــر اســت .فراینــد ارزشــمندی کــه بــه رشــد و شــکوفایی
اســتعدادهای شــما در زندگــی کمــک میکنــد .همــهی مــا در هــر شــبانهروز ۲۴ ،ســاعت در
اختیــار داریــم پــس چگونــه بعضــی از افــراد ثروتمنــد میشــوند و روز بــه
روز افزایــش درآمــد چشــمگیرتری پیــدا میکننــد؟ تفاوتهــا در
رویکــرد و نــوع نــگاه افــراد اســت .در ادامــه روشهایــی بــرای
افزایــش درآمــد مطــرح شــده اســت.
کارهایی را که دوست ندارید ،ترک کنید

.۱

اگــر شــغل و کار شــما درآمــد چندانــی نــدارد و متناســب بــا آرزوهــا و ســبک زندگــی دلخــواه شــما نیســت ،آن را تــرک
کنیــد .چــه چیــزی شــما را مجبــور میکنــد کاری را انجــام بدهیــد کــه برایتــان عــذابآور اســت؟ درســت اســت کــه
ـت بــازا ِر کار چنگــی بــه دل نمیزنــد ،امــا قبــول کنیــد تــاش و آرمــان در کنــار هــم نتیج ـهای شــگفتانگیز
وضعیـ ِ
دارنــد .اگــر بــه کاری کــه دوســت داریــد مشــغول شــوید ،درآمــد و موفقیــت بیشــتری پیــدا خواهیــد کــرد.
ارزش شما به پولتان نیست

.2

ـودی حســاب بانکیتــان
مســائل مالــی ربطــی بــه ارزشهــای شــما نــدارد .هرگــز نگذاریــد تعــداد صفرهــای موجـ ِ
دلیــل شــخصیت و احتــرام شــما باشــد .افزایــش درآمــد و ثــروت ،معــرف و نشــانهی ارزشهــای شــخصیتی و روحــی
شــما نیســت .در زندگــی خــود را بــه ارزشهــای محکــم و مهــم گــره بزنیــد .اگــر جیبتــان خالــی اســت ،میتوانــد
بــه دلیــل شــرایط یــا کـمکاری خودتــان باشــد ،امــا بــا کمــی تــاش و پشــتکار میتوانیــد شــرایط را بهتــر کنیــد .در هــر
وضعیــت اقتصــادی کــه باشــید ،تنهــا ســبک زندگــی شماســت کــه بــه زندگیتــان شــکل میدهــد و ایــن مســئله بــه
هیــچ عنــوان ربطــی بــه جیــب شــما نــدارد.
فعالیتهای درآمدزا را در اولویت قرار بدهید

.3
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وقتــی کــه برنامــه هفتگیتــان را میچینیــد ،فعالیتهــای درآمــدزا و ســودمند را در اولویــت قــرار بدهیــد .طبــق
قانــون پارهتــو ۸۰ ،درصــد رخدادهــا از  ۲۰درصــد اتفاقــات بــه وجــود میآینــد .بــه زبــان ســادهتر  ۸۰درصــد درآمــد
شــما از  ۲۰درصــد فعالیتهایتــان بــه دســت میآیــد .بــه ایــن  ۲۰درصــد فکــر کنیــد .کــدام فعالیتهــای اقتصــادی
بــرای شــما بیشــترین درآمــد را تولیــد میکنــد؟ اگــر در مســیر کاری خوبــی قــرار گرفتهایــد ،نگذاریــد چیــزی در
افزایــش درآمدتــان اختــال ایجــاد کنــد.

شماره سوم  .تابستان 1396

 .۴ارزش وقت را بدانید

.4

ـول ازدس ـترفته را دوبــاره بــه گاوصنــدوق
وقــت طالســت و ارزشــش خیلــی بیشــتر از پــول اســت .شــاید بشــود پـ ِ
بازگردانــد ،امــا زمــان از دســت رفتــه هیــچگاه بــاز نمیگــردد .ارزش وقــت را دســتکم نگیریــد .صبحهــا زودتــر از
خــواب برخیزیــد ،زمانبنــدی دقیقــی بــرای کارهایتــان داشــته باشــید .وقتــی برنامهریــزی دقیقــی داشــته باشــید چنــد
گام از ســایرین جلوتــر هســتید و کارهــای بیشــتری در طــول شــبانهروز انجــام خواهیــد داد .کارهــا را از امــروز بــه فــردا
نیندازیــد ،نگوییــد فــردا شــروع میکنــم ،هنــوز وقــت هســت و ....بــه خصــوص در بــازار رقابتــی امــروز فقــط اگــر زود
بجنبیــد برنــده خواهیــد بــود.
 .۵نه گفتن را تمرین کنید

.5

اســتیو جابــز میگویــد« :رمــز موفقیــت شــرکت اپــل در توانایــی نــه گفتــن مــا بــه مــوارد غیرضــروری بــوده اســت».
هنــر نــه گفتــن را تمریــن کنیــد .اگــر میبینیــد زیــاد کــردن مســئولیتهایتان نقشــی در افزایــش درآمــد شــما نــدارد،
آنهــا را نپذیریــد .روی کاری کــه برایتــان افزایــش درآمــد بــه همــراه دارد ،ســرمایهگذاری کنیــد .بــه موقــع نــه بگوییــد
و وقــت خــود را تلــف نکنیــد.
 .۶با ثروتمندان معاشرت کنید

عمومی

.6

رفتــار مــا شــبیه افــرادی میشــود کــه بــا آنهــا معاشــرت میکنیــم .اگــر بــا ثروتمنــدان بگردیــد ،نظــام فکــری آنهــا
را بهتــر درک خواهیــد کــرد .نــوع نگــرش آنهــا را یــاد میگیریــد و فرصتهــای بهتــر و بیشــتری بــرای افزایــش درآمــد
و کار پیــدا خواهیــد کــرد .بــا ثروتمنــدان رفــت و آمــد کنیــد ،نشســت و برخاســت داشــته باشــید و ســعی کنیــد قلقهــای
آنهــا را بــرای افزایــش درآمــد و تولیــد پــول و ثــروت یــاد بگیریــد.
 .۷بهانهگیری و دلیلتراشی را کنار بگذارید

.7

بــه جــای بهانــه آوردن بــرای درآمــد اندکتــان و دلیــل تراش ـیهایی کــه زمیــن و زمــان را بــرای بیپولــی شــما
مقصــر نشــان میدهنــد ،فقــط عمــل کنیــد .انــرژی شــما بــا منفیبافــی و بهانــه آوردن تحلیــل مــیرود .تمرکــز و
نیــروی خــود را بــرای رســیدن بــه اهدافتــان بگذاریــد ،عزمتــان را جــزم کنیــد و بــا تــاش پیــش برویــد.

 .۸نگاهتان را عوض کنید

.8

قبــول اســت کــه وضعیــت اقتصــادی خــراب اســت و هــزار و یــک مشــکل دیگــر وجــود دارد .امــا ســعی کنیــد
نگاهتــان را تغییــر بدهیــد .فکــر نکنیــد قربانــی هســتید .اگــر بخواهیــد میتوانیــد رهبــری وضــع و حــال خــود را بــه
دســت بگیریــد .بــه گذشــته و اشــتباهات قبلیتــان فکــر نکنیــد .آنقــدر نــوک پیــکان تقصیرهــا را بــه ســمت رئیــس و
ایــن و آن نگیریــد .کمــی مهربانتــر بــه دنیــا نــگاه کنیــد .لحظ ـهای کــه مســئولیتهای زندگیتــان را تمــام و کمــال
بــه دســت خــود میگیریــد ،همــان لحظ ـهای اســت کــه موفقیــت را آغــاز میکنیــد.
اختــاف میــان درآمــد انــدک و افزایــش درآمــد ،در عمــل کــردن اســت .مــرد عمــل باشــید .بــه ثروتمنــد شــدن
فکــر کنیــد ،بــه افزایــش درآمــد بیندیشــید و تــاش کنیــد .انرژیهــای منفــی را از خــود دور کنیــد .قطعــا راهــی بــرای
پیشــرفت وجــود دارد .فقــط بایــد آن را پیــدا کنیــد .تصمیــم بگیریــد .بــرای افزایــش درآمــد کمــی پشــتکار و ســختی
بیشــتر نیــاز اســت .امــا نتیجـهی آن قطعــا شــیرین و خواســتنی خواهــد بــود .در هــر ســطح ســواد و مهارتــی کــه باشــید،
راهــی پیــش روی شــما هســت .بــه مهارتهــا و تواناییهایتــان فکــر کنیــد و اگــر الزم اســت آنهــا را تقویــت کنیــد.
بــا تــاش و در محیــط فعالیــت و کار قــرار گرفتــن ،فرصتهــای بیشــتری بــرای شــما بهوجــود خواهــد آمــد .تنبلــی و
تــرس را کنــار بگذاریــد .در بیشــتر مــوارد تــرس از شــروع کار مانــع اصلــی موفقیــت اســت.
فصلنامه داخلی شرکت سیمان المرد
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فوالد چیست؟
بــا توجــه بــه اهمیــت فــوالد در صنعــت،
و بــا توجــه بــه اینکــه در کارخانجــات
ســیمان از طیــف گســترده ای از فوالدهــا
اســتفاده مــی شــود الزم اســت پرســنل
مجموعــه ســیمان ایــن مــاده بــا ارزش را
بهتــر بشناســند .در بخــش اول خیلــی ســاده
و عمومــی و در بخــش هــای بعــد تخصصــی
تــر فــوالد معرفــی مــی شــود.
فــوالد اختراع جدیدی نیســت و در مشــرق
زمیــن ،تولیــد مــی شــده اســت .بــه عنــوان
مثــال؛ بهتریــن شمشــیرها را بــا قابلیت های
مکانیکــی فــوالد تولیــد مــی کردنــد .ســاخت
شمشــیر ،انقالبــی در تســلیحات نظامــی
وقــت بــوده .فــوالد خــوب ،فــوالد هنــدی
بــوده اســت.
از آنجــا کاســه چینــی بــه روم آرم و
دیبــای رومــی بــه هنــد و فــوالد هنــدی بــه
حلــب ( ....گلســتان ســعدی)
همچنیــن در مــورد فــوالد در ادبیــات
فارســی؛
آهــن و فــوالد هــر دو از یــک کــوره مــی
آینــد بــرون آن یکـــی شمشــــیر گـــردد آن
دگـــر نعل خـــر اســت (ســعدی)

تعریف
اصطــاح فــوالد یــا پــوالد بــرای
آلیاژهــای آهــن کــه دارای  0.0002تــا 2
درصــد کریــن باشــند ،اطــاق مــی شــود.
توضیح:
آهــن بــه عنــوان یکــی از عناصــر بــا نماد
شــیمیایی  Feو چگالــی  ۷۸۷۴کیلوگــرم بــر
متــر مکعــب بصورت خالــص از آلومنیــوم نرم
تــر اســت و کاربــرد صنعتــی مهمــی نــدارد و
بــا افــزودن درصــد خیلــی پائینــی از آلیاژهای
آن ،بــه آهــن اســتحکام مــی بخشــند.
بــه صورتــی کــه بــا افــزودن یــک صــد
هــزارم  0/00001کربــن ،اســتحکام آهــن دو
برابــر خواهــد شــد.
آهــن بــا بیــش از  2درصــد کربــن ،چــدن
نامیــده مــی شــود.
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آهــن پذیــرای بیــش از  6.67درصــد
فوالدهای ساده کربنی
کربــن را نــدارد یعنــی آهــن بــا ایــن مقــدار از
فوالدهــای ســاده کربنــی عــاوه بــر
کربــن اشــباع مــی شــود.
کربــن حــاوی عناصــر زیــر نیــز مــی باشــند:
منگنــز تــا  - %۱گوگــرد تا  - %۰٫۰۵فســفر
قابلیت های مکانیکی فوالدها
تــا  - %۰٫۰۴سیلیســیم تــا %۰٫۳
تغییر شکل پذیری
و
ـذاری
ـ
بارگ
ـیله
ـ
وس
ـه
ـ
(ب
بــا اعمــال نیــرو
اثر عناصر آلیاژی بر فوالدهای ساده
ایجــاد تنــش یکنواخــت) فــوالد تغییر شــکل کربنی
پیــدا مــی کنــد.
منگنــز :محــدوده اســتفاده از منگنــز
دارا بودن خاصیت االستیک و پالستیک
در فوالدهــای ســاده کربنــی مــی توانــد از
خاصیــت
االســتیک یــا  Elasticity؛
حداکثــر  %۰٫۳۵تــا حداکثــر  %۱متغیــر
کشســانی یــا ارتجاعــی مــاده اســت .در باشــد .منگنــز بــا گوگــرد موجــود در فــوالد
مقابــل پالســتیک؛ خاصیــت مومــی بــودن ترکیــب شــده و ســولفید منگنــز را ایجــاد
اســت .خاصیــت پالســتیک برعکــس مــی کنــد .منگنــز بــا ریزکــردن پرلیــت و
االســتیک برگشــت پذیــر نیســت.
ایجــاد محلــول جامــد بــا فریــت موجــب
مظهــر حالــت االســتیک ،کــش و مظهــر افزایــش اســتحکام تســلیم فوالدهــای ســاده
حالــت پالســتیک مــوم اســت.
کربنــی مــی شــود.
تمــام مــواد تحــت تأثیــر نیــرو قبــل
گوگــرد :گوگــرد مــی توانــد حداکثــر
از اینکــه وارد فــاز پالســتیک شــوند
تــا  %۰٫۰۵در فــوالد ســاده کربنــی وجــود
اول از فــاز االســتیک عبــور مــی کنــد.
داشــته باشــد .معمــوال بــا منگنــز ترکیــب
فــوالد نیــز تحــت تأثیــر نیــرو ،اول کــش
شــده و تشــکیل آخال  MnSمــی دهــد.
مــی آیــد ســپس وارد وضعیــت خمیــری یــا
اگــر گوگــرد بــا آهــن ترکیــب شــود،
پالســتیک مــی شــود و ســپس گســیخته
تشــکیل  FeSداده کــه معمــوال در
می شود.
مرزدانــه هــا رســوب مــی کنــد .از آنجایــی
فرم پذیری و انعطاف
که  FeSترکیبــی ســخت بــوده و دارای
ویژگی چکش خوری
نقطــه ذوب پایینــی مــی باشــد ،لــذا ممکــن
سختی
اســت در حیــن کارســرد و یــا کارگــرم
سختی استاتیک و دینامیکی
فــوالد ایجــاد تــرک کنــد .بــه همیــن
مقاومت نسبی باال
دلیــل و بــرای جلوگیــری از تشــکیل ایــن
ضریب اشتعال باال
ترکیــب نامطلــوب مــی بایســت نســبت
خاصیت فنری بودن
منگنــز بــه گوگــرد فوالدهــا حــدود  ۵بــه ۱
جوش پذیری
باشد.
همگن بودن
فســفر :از آنجایــی کــه فســفر ترکیــب
خیلــی تــردی بــا آهــن تشــکیل مــی دهــد
دسته بندی فوالدها
( ،)Fe3Pلــذا میــزان فســفر فوالدهــای
فوالدهــا از نظــر آلیــاژی بــه چهــار گــروه
کربنــی در حــد  %۰٫۰۴محــدود مــی باشــد.
اصلــی تقســیم مــی شــوند:
سیلیسیم :سیلیســیم به عنــوان اکسیژن زدا،
 -1فوالدهای ساده کربنی
حیــن فوالدســازی بــه مــذاب اضافــه شــده و
 -2فوالدهای کم آلیاژ
تشــکیل آخــال های  SiO2مــی دهــد .میــزان
 -3فوالدهای متوسط آلیاژ
سیلیســیم فــوالد ســاده کربنــی مــی توانــد از
 -4فوالدهای پر آلیاژ
 ۰٫۱تــا  %۰٫۳متغیــر باشــد.

عوامل موفقیت از دید برایان تریسی؛

 ۹عاملی که شما را به آرزوهایتان میرساند
ـت برایــان تریســی ( )Brian Tracyرا امتحــان کنیــد
توصیههــای منحصربهفــرد موفقیـ ِ
تــا اثــر فوقالعــاده آن را در کار و زندگیتــان ببینیــد .برایــان تریســی یکــی از معروفتریــن
و برتریــن ســخنرانان ،مربیــان و نویســندگان دنیاســت کــه بــه کشــورهای بســیاری ســفر
کــرده و ســخنرانیها و ســمینارهای او در زمینههــای مختلفــی ماننــد رشــد و توســعه فــردی،
رهبــری ،مدیریــت زمــان ،کســب و کار و فــروش اســت.
تریســی عوامــل موفقیــت را شناســایی کــرده کــه بــه شــما کمــک میکنــد تــا هــم در
زندگــی فــردی و هــم در زندگــی حرفـهای خــود بــه موفقیتهــای زیــادی دســت یابیــد .اگــر
بخشــی از ایــن توصیههــا یــا تمامــی آنهــا را اجــرا کنیــد ،در مســیر صحیحــی قــرار خواهیــد
ی خــود میرســید.
گرفــت و بــه زودی بــه خواســتهها 

 .٢کسب مهارت
یکــی از عوامــل موفقیــت داشــتن مهــارت
اســت .هــر چقــدر مهارتهــای بیشــتری داشــته
باشــید ،فرصتهــای بهتــری بــرای رشــد و
پیشــرفت در شــغلتان خواهیــد داشــت .شــما
میتوانیــد از طریــق مطالعــه یــا کســب تجربیــات
ی خــود را افزایــش دهیــد.
مختلــف ،مهارتهــا 
 .٣گسترش ارتباطات
گســترش دایــرهی ارتباطــات بســیار مهــم
اســت .ایــن کار بــه زمــان و تــاش زیــادی نیــاز
دارد و شــما بایــد دائمــا در حــال افزایــش میــزان
ارتباطــات خــود باشــید .در ایــن صــورت بــا افــراد
زیــادی آشــنا خواهیــد شــد کــه هــر یــک بــه
نوبــهی خــود میتواننــد در موقــع لــزوم بــه
یــاری شــما بیاینــد و بــه موفقیــت و پیشــرفتتان
کمــک کننــد.
 .۴پولدار بودن
مدیریــت پــول و دارایــی بســیار مهــم اســت.

 .۵برخورداری از عادات کاری خوب
ایــن عــادت بــه معنــای اولویتبنــدی مناســب
کارهــا و فعــال بــودن اســت و بهــرهوری را بــاال
میبــرد .ظرفیــت شــما بــرای افزایــش میــزان
بازگشــت بــه موقــع ســرمایه ایــن امــکان را بــه
شــما میدهــد تــا در زمــان کمتــر ،دســتاوردهای
بیشــتری داشــته باشــید .مرتــب و منظــم بــودن
و دقــت داشــتن در کارهــا باعــث موفقیــت
میشــود.

 .٧داشتن ظاهر مناسب
ماننــد انســانهای موفــق لبــاس بپوشــید.
ایــن یــک حقیقــت اســت کــه ظاهــر افــراد
بــر زندگیشــان اثــر دارد و افــراد بــر اســاس
ظاهرشــان قضــاوت میشــوند .یکــی از بهتری ـن
راههایــی کــه میتوانیــد خودتــان را بــه بهتریــن
نحــو بــه دیگــران نشــان دهیــد ،ایجــاد یــک
تصویــر مثبــت از خودتــان اســت؛ بنابرایــن ارزش
دارد کــه کمــی از وقتتــان را صــرف رســیدن
بــه ظاهرتــان بکنیــد.

عمومی

 .١توجه به آموزش
پژوهشهــا نشــان میدهــد ،باالتریــن میــزان
حقــوق دریافتــی متعلــق بــه افــراد تحصیلکــرده
یــا دارای دانــش و مهــارت اســت .یــک فــرد
تحصیلکــرده بــا دانــش ،بینــش و آگاهی نســبت
بــه زمینـهی کاری خــود ،از روندهــا و تغییرات آن
مطلــع اســت؛ بنابرایــن آمــوزش مســئلهای اســت
کــه در طــول زندگــی بایــد همــواره مــورد توجــه
قــرار بگیــرد.

اگــر بــه میــزان کافــی پــول داشــته باشــید
ی خــود
میتوانیــد از فرصتهــای پیــش رو 
اســتفاده کنیــد .بــرای مثــال اگــر از شــغلتان
رضایــت نداشــته باشــید ،امــا بــه درآمــد آن نیــاز
داشــته باشــید بــه راحتــی نمیتوانیــد موقعیــت
خــود را تغییــر دهیــد ،امــا اگــر امکانــات و
گزینههــای مختلفــی پیــش رو داشــته باشــید در
ایــن صــورت قــادر خواهیــد بــود آزادانهتــر عمــل
کنیــد.

 .۶مثبت اندیشی
شــما ایــن قــدرت را داریــد تــا فــارغ از هــر
مســیری کــه در آن هســتید ،مثبتاندیــش
باشــید .بایــد ســعی کنیــد در هــر شــرایطی
جنبــهی مثبــت ماجــرا را ببینیــد و بــه پیــش
برویــد .یــک دیــدگاه مثبــت ذهنــی هــم در
زندگــی کاری و هــم شــخصی بــرای شــما بســیار
مفیــد خواهــد بــود.

 .٨افزایش خالقیت
خالقیــت یکــی از مهمتریــن عوامــل
موفقیــت در زندگــی اســت و بهتریــن راهــی
اســت کــه میتوانیــد بــه کمــک آن همــراه بــا
کار مــداوم در ســریعترین زمــان ممکــن بــه
اهــداف خــود دســت یابیــد .بــه یاد داشــته باشــید
گاهــی داشــتن تنهــا یــک ایــده میتوانــد منجــر
بــه ثروتآفرینــی شــود .اکنــون تصــور کنیــد،
ایدههــای فوقالعــادهای در ســر داریــد.
 .٩برخــورداری از یــک شــخصیت
محکــم و دوستداشــتنی
احترامــی کــه بــه دنبــال اعتمــا ِد ســایرین
ایجــاد شــود ،پایــه و اســاس قدرتمنــدی بــرای
زندگــی و روابــط کاری و شــخصی شماســت.
رعایــت انضبــاط شــخصی و داشــتن صداقــت
باعــث میشــود ،فرصتهــای زیــادی بــه
روی شــما گشــوده شــود .وقتــی دیگــران شــما
را فــردی امیــن و راســتگو بداننــد بیشــتر به شــما
اعتمــاد خواهنــد کــرد و شــما را قبــول خواهنــد
داشــت.
فصلنامه داخلی شرکت سیمان المرد
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اینفوگرافیک چیست؟
احتمــا ًال ایــن جملــه را بارهــا شــنیدهاید کــه «ارزش یــک تصویــر بیــش از هــزار کلمــه اســت» .اساس ـ ًا
ایــن جملــه بیانگــر ارزش و کارایــی ارتبــاط تصویــری ( )visual communicationاســت .حقیقــت آن
اســت که بیشــترین دریافــت مــا از محیــط پیرامونمــان بهوســیله قوه بینایــی صــورت میگیرد و مغــز
مــا عالقــه زیــادی بــه تجزیهوتحلیــل اطالعــات بهصــورت تصویــری دارد؛ بــر همیــن اســاس اگــر
اطالعرســانی و انتقــال پیــام بــه کمــک تصویــر صــورت پذیــرد ،اثرگــذاری و مــدت مانــدگاری آن در ذهــن
مخاطــب بیشــتر خواهــد بــود .اینجاســت کــه اینفوگرافیکهــا بــه کمــک مــا میآینــد.
اینفوگرافیکها نمایشــگران تصویــری اطالعــات و دادههــا هســتند کــه هــدف آنهــا ارائــه ســریع و
ســاده اطالعــات پیچیــده اســت .بــه بیــان ســادهتر ،اینفوگرافیکها بــه کمــک عناصــر بصــری نظیــر
عکــس ،نمــودار ،نقشــه ،دیاگــرام و … ســعی میکننــد تــا مجموع ـهای از دادههــا و اطالعــات پیچیــده را
بهگون ـهای بــه تصویــر درآوردنــد کــه پیــام بــه شــیوهای ســریع و قابلفهــم بــه مخاطــب منتقــل شــود.

واژهشناسی

اینفوگرافیک

واژه اینفوگرافیــک ( )infographicکوتــاه
شــده عبــارت information graphic
اســت کــه فرهنگســتان زبــان و ادب
فارسی«اطالعنگاشــت» را بــرای معــادل فارســی
آن برگزیده اســت .البته ممکــن اســت عباراتی
چــون گرافیــک اطالعرســان ،داده نمــا،
اینفوگرافــی ،اینفوگــراف و … در ســایر رســانهها
دیــده شــود .دیداریســازی دادهها یــا Data
 visualizationاز دیگــر عباراتی اســت کــه
اغلــب در کنــار اینفوگرافیکهــا بهکاربــرده
میشود .دیداریســازی دادههــا در حقیقــت بــه
تصویــر درآوردن دادههــا و مقادیــر اندازهگیــری
شــده عــددی بــا اســتفاده از نقشــهها،
سلســلهمراتب ،شــبکهها ســریهای زمانــی و
انــواع نمودارهــا اســت.
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انواع اینفوگرافیک
اینفوگرافیــک هــا بــر اســاس شــیوه پیــاده
ســازی بــه چهــار دســته اصلی طبقــه بنــدی
میشــوند:
ایســتا ( :)Staticکلیــه اطالعــات در یــک
نــگاه بصــورت یک تصویــر واحــد نمایــش داده
میشــوند.
پویــا ( :)Dynamicاطالعــات در یــک
توالــی خطــی بصــورت متحــرک و انیمیشــن
ارائــه میشــوند.
تعاملــی ( : )Interactiveاطالعــات
معمــوال در بســتر وب و بنابــر انتخــاب کاربــر
بــه نمایــش در میآیــد.
فیزیکــی ( :)Physicalاطالعــات در قالب
یــک حجــم یــا ماکــت س ـهبعدی نشــان داده
میشــود.

کاربردهای اینفوگرافیک
اســتفاده از اینفوگرافیکهــا باعــث میشــود
تــا مخاطبــان حجــم قابــل توجهــی از
دادههــا و اطالعــات را کــه شــکل نوشــتاری
آن ممکــن اســت مقالــه بلنــد باالیــی را
تشــکیل دهــد ،بــه ســادگی در قالــب یــک
تصویــر دریافــت کنــد و آن را تــا مدتهــا
در خاطــر بســپارد .از اینفوگرافیــک هــا
میتــوان در حوزههــای گوناگونــی بهــره
بــرد .اســتفاده از اینفوگرافیکهــا بــه عنــوان
ابزارهــای رهگیــری ،رزومــه یــا ســوابق
افــراد ،گزارشهــا و کاربرگهــا ،خبــر و
اطالعرســانی ،تبلیغــات ،معرفــی و ارائــه،
یادگیــری و آمــوزش تنهــا بخشــی از
کاربردهــای آنهــا اســت.

