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سرمقاله

ــش  ــور بخ ــئولین کش ــخنرانی ها مس ــام س ــروزه در تم ام
ــه  ــور در عرص ــه حض ــوت ب ــدت دع ــه ش ــی را ب خصوص
ــن  ــتوانه ای ــد و پش ــری می کنن ــک پذی ــاد کشورریس اقتص
ــد  ــی و تاکی ــون اساس ــل 44 قان ــه اص ــم ابالغی ــوت ه دع
ــرآغاز  ــوان آن را س ــع می ت ــه در واق ــت ک ــرای آن اس براج
ــه  ــدار توســعه اقتصــادی کشــور فــرض کــرد. البت چشــم ان
ــی  ــی و دولت ــته و فرمان ــاد بس ــک اقتص ــروج از ی ــرای خ ب
ــد از  ــی بتوان ــش خصوص ــه بخ ــاد آزاد ک ــک اقتص ــه ی ب
عهــده اداره کــردن آن برآیــد نیازمنــد زیــر ســاخت و پیــش 
ــه  ــد ب ــش بتوان ــن بخ ــه ای ــتیم ک ــب هس ــای مناس زمینه ه
ــه زیــر ســاختی کــه مهیــا می شــود  ــا توجــه ب ــال ب فــراغ ب
ــق را  ــی رم ــار ب ــاد بیم ــن اقتص ــا ای ــد ت ــاده کن ــود را آم خ

ــد.  ــودن آن برآی ــداوا نم ــی م ــرد و در پ ــل بگی تحوی
ناگفتــه نمانــد بــرای رســیدن بــه چنیــن فضایــی ابتــدا بایــد 
ــیاری از  ــع بس ــی رف ــد و در پ ــزم کنن ــزم را ج ــئولین ع مس
ــد  ــازاد برآین ــررات م ــن و مق ــع و حــذف برخــی از قوانی موان
و بــه دنبــال اصــالح ســاختاری باشــند و همچنیــن در 
ــی  ــران دولت ــا مدی ــان ی ــرش مجری ــگاه و نگ ــر ن ــی تغیی پ
ــای  ــا پایه ه ــد ت ــالش نماین ــی ت ــران مبان ــا« مدی خصوص
اساســی و فونداســیونی محکــم جهــت اقتصــاد کشــور 

پی ریــزی شــود.
 امــروز بخــش خصوصــی بــا تمــام تــوان عالقــه منــد اســت 
ــی و  ــای قانون ــه اهرم ه ــه ب ــا توج ــا ب ــود، ام ــدان دار ش می
ــگاه  ــد و ن ــا می باش ــد دولتی ه ــه در ی ــر ک ــت و پاگی دس
ــا  ــت و ب ــم اس ــا حاک ــان در آنه ــه همچن ــری ک ــگ نظ تن
ــه حرکت هــای  ــدادن ب ــا ن ــه ســابقه عملکــرد و به توجــه ب
انگیزشــی  قطعــا اقتصــاد بیمــار خواهــد بــود. و جــز اتــالف 
وقــت چیــز دیگــری عایــد کشــور نخواهــد شــد و همچنــان 
ــروزه  ــی حرکــت ایســتایی خواهــد داشــت. ام ــه کل ــد ب رون
ــه  ــران کشــور ب ــگاه مثبــت مدی ــه نشــانه ای از ن هیــچ گون
همراهــی دســتور مقــام رهبــری و ابالغیــه اصــل 44 قانــون 
ــران  ــی مدی ــت. و حت ــده اس ــاهده نش ــون مش ــی تاکن اساس

ــم  ــور ه ــراز اول کش ــئوالن ت ــگاه مس ــا ن ــود را ب ــی خ میان
همــراه نمــی نماینــد. 

بنابرایــن نبایــد انتظــار داشــت کــه بخــش خصوصــی در یک 
فضــای تنــگ وبســته بــا موانــع بســیار بتوانــد تحولــی ایجــاد 
ــذب  ــی و ج ــدی و توزیع ــری و تولی ــائل کارگ ــد. مس نمای
ســرمایه از ســوی مســئوالن در رفــع موانــع و روان نمــودن 
کارهــا  مشــاهده نمــی شــود. تاکنــون هیــچ کــدام از دوایــر 
دولتــی آمادگــی خــود را بــرای همراهــی  خــودرا بــا بخــش 
خصوصــی در جهــت  کاهــش بروکراســی نشــان نــداده انــد 
و همچنــان بــه دســتور العمل هــا و بخــش نامه هــا واعمــال 

ــد. ــه می دهن ــدت ادام ــه ش ــلیقه ها در ادارات ب س
ــه  ــه هم ــه ب ــا توج ــی ب ــش خصوص ــروز بخ ــفانه ام  متاس
ــاده  ــون م ــزاران قان ــا ه ــود ب ــای خ ــیل ها وتوانایی ه پتانس
و صدهــا هــزار بخــش نامــه و دســتورالعمل و ســلیقه ای و 
نگــرش متفــاوت مواجــه اســت. بنابرایــن بخــش خصوصــی 
ــن وضــع موجــود حرکت هــای جهشــی  ــا ای ــادر نیســت ب ق
ــه  ــه قافل ــود را ب ــد و خ ــاز کن ــور آغ ــادی را در کش اقتص
جهانــی برســاند. تــا تــک صدایــی در تمــام نهادهــای دولتــی 
ــه  ــی ب ــرفت و پویای ــعه و پیش ــای توس ــی برمبن و خصوص
ــی  ــز آبادان ــه ج ــر ب ــک تفک ــا ی ــگان ب ــد و هم ــود نیای وج
ــر  ــه س ــز دیگــری نیندیشــند و ب ــه چی ــد در کشــور ب و رش
منــزل مقصــود نخواهیــم رســید و همچنــان انــدر خــم یــک 
ــر  ــگ ت ــه روز تن ــه روز ب ــه ای ک ــم کوچ ــه و آن ه کوچ
ــکاری و  ــد هم ــد بای ــم مان ــود، خواهی ــر می ش ــک ت و تاری
همراهــی ســر لوحــه کار تمــام نهادهــا مســئوالن، مدیــران 
ــداف  ــه اه ــا ب ــرد ت ــرار گی ــی ق ــش خصوص ــی  و بخ دولت
نظــام کــه همانــا عدالــت و عدالــت محــوری اســت، دســت 

ــم.  یابی
ــر درب  ــور و س ــوار کش ــام در ودی ــد در تم ــار بای ــن گفت ای
تمــام اداره هــا و خیابان هــا نصــب گــردد کــه عــزم را جــزم 
نمــوده ایــم همــه مشــکالت را از ســر راه بــر داریــم نــا بــه 

اهــداف پویایــی کشــور دســت یابیــم. 

 دکتر سهراب شرفی 
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس 

تک صدایی و همراهی، راه حل توسعه اقتصادی کشور 
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ــواد  ــده م ــور از صادرکنن ــل کش ــادی و تبدی ــعه اقتص توس
اولیــه طبیعــی و درآمدهــای نفتــی، مســتلزم فراهــم 
ــی و خارجــی  ــاز فضــای داخل ــورد نی ــردن بســترهای م ک
اســت، بنحــوی کــه تولیــدات و صــادرات درقالــب صنایــع 
ــا محصــوالت مشــابه درســایه  پیشــرفته و قابــل رقابــت ب
ارتباطــات تجــاری گســترده بــا فضــای بین المللــی، رونــق 

ــازد. ــق س اقتصــادی را محق
توجــه بــه فضــای تجــارت بین المللــی و همگرائــی هــای 
منطقــه ای مــی توانــد در میــان مــدت تــوان رقابتــی بخش 

صنعــت، معــدن و تجــارت را تقویــت نمایــد.
یکــی از مهــم تریــن اقتضائــات توســعه صنعتــی در 
ــرای  ــع ب ــت صنای ــی و هدای ــش حمایت ــورافزایش نق کش
ــود  ــکون و رک ــت س ــت از وضعی ــرون رف ــکوفایی و ب ش
ــاوت از  ــال متف ــت، کام ــت و هدای ــه حمای ــه البت ــت ک اس

ــت. ــه اس ــتوری و آمران ــای دس ــت و رفتاره دخال
ــد  ــی توانن ــادی م ــرایط اقتص ــا درک ش ــی ب ــع دولت مجام
بــا اصالحــات ســاختاری و تفکــر ســنتی و پرهیــز از 
ــد  ــهیل در رون ــاد تس ــا ایج ــوب ب ــیهای نامطل بوروکراس
تولیــد، توزیــع، صــادرات واردات و بهــره بــرداری از معــادن 
ــی و همراهــی بخــش  ــا همدل ــارس ب ــم در اســتان ف عظی
خصوصــی گام بزرگــی درراســتای رونــق تولیــد و افزایــش 

ــند. ــته باش ــی داش ــش مال ــد و چرخ درآم
توســعه پایــدار همــراه بــا رشــد اقتصــادي اســت، رشــدي 
کــه عدالــت و امکانــات را بصــورت متــوازن در بیــن آحــاد 

جامعــه توزیــع نمایــد.
علــی رغــم اینکــه ســالهای متمــادی از تالش هــای 
ــتیابی  ــرای دس ــارس ب ــتان ف ــدان اس ــران و توانمن صنعتگ
ــالهای  ــز درس ــت نی ــذرد و دول ــی گ ــد م ــع مول ــه صنای ب

ــارات  ــل اعتب ــی از مح ــذاری فراوان ــرمایه گ ــته س گذش
دولتــی در کنــار ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی انجــام 
شــده، امــا متاســفانه بــه جایــگاه قابــل قبولــی در صنعــت 
ــته و  ــال گذش ــی دو س ــا در یک ــت. ام ــه اس ــت نیافت دس
ســال جــاری آهنــگ حرکــت بــه ســمت ایجــاد صنایــع و 
ــه  ــه خــود گرفت توســعه صنعتــی شــتابی در خــور توجــه ب
اســت کــه در ایــن راســتا نقــش مدیریــت بومــی منطقــه ای 
و مشــارکت فعــاالن فضــای کســب و کار اهمیــت زیــادي 

دارد.
ــا واتخــاد سیاســت های  ــه ه ــن برنام ــا تدوی ــم ب ــن مه ای
ــد منجــر  ــی توان ــگام م ــاری و تجــاری بهن ــی، اعتب صنعت
بــه توســعه اســتان فــارس گــردد کــه بــی تردیــد برنامــه 
ــدون شــناخت بهنــگام از  ــرای توســعه صنعتــی ب ریــزی ب
ــی از  ــری واقع ــدون داشــتن تصوی ــای اساســی و ب تنگناه

ــر نیســت. ــکان پذی ــت ام ــرد بخــش صنع عملک
ــت جهــادی و بهــره  ــا مدیری ــدوارم ب ــن راســتا امی در همی
ــت و  ــوزه صم ــوتان ح ــرات اساتید،پیشکس ــری از نظ گی
توجــه بــه اســناد بــاال دســتی، توســعه صنعتــی و بخصوص 
تجــارت منطقــه ای بــا کشــورهای همســایه بهبــود فضــای 

ــان آورد ــه ارمغ کســب و کار را ب
بــدون شــک در ایــن مســیر نیازمنــد ترســیم افــق 
پیشــرفت، تربیــت  مدیــران  خــالق ، توســعه فضــای ســالم 
ــش  ــده فعالیت بخ ــدود کنن ــررات مح ــالح مق و رقابتی،اص
ــرمایه گذاری  ــش س ــرای افزای ــازی ب ــی، بسترس خصوص
ــع عادالنــه فرصت هــا، توجــه  بخــش خصوصــی. توزی
ویــژه بــه کارآفرینــان برخــی از اهدافــی اســت کــه 
ــق  ــه تحق ــزم ب ــارس خــودرا مل ــت ارشــد اســتان ف مدیری

ــد. ــی دان ــا م آنه

دکتر عنایت اله رحیمی
استاندار فارس

توسعه پایدار همراه با رشدي است 
که عدالت و امکانات را بصورت 

متوازن توزیع نماید
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ــدی از  ــره من ــزدی : به ــدس ای مهن
تکنولــوژی دسترســی ســریع بــه 
بازار هــای  و  محصــوالت، خدمــات 
ــوده  ــهیل نم ــان را تس ــر جه سراس

ــت اس
امــروزه اهمیــت اقتصــاد  و تولیــد  محصــوالت 
صنعتــی دانش محــور و توســعه پایــدار بــه دوران 
ــه  ــردد ک ــاز می گ ــی ب ــه مدرن ــد و اندیش جدی
انســان  بــرای نهادینــه کــردن فرآیند فــن آوری، 
ــردن  ــه ک ــی و بهین ــاختارهای اجرای ــد س تجدی
فــرآوری،  تولیــد،  جهــت  ســرمایه گذاری ها 
ــوالت   ــا و محص ــاد کااله ــل و ایج تبدیل،تکمی
و توســعه صــادرات  بــا تغییــر شــکل دادن 
منابــع طبیعــی در راســتای رفــع نیازهــای خــود، 
افزایــش ثــروت  از خالقیــت  و دسترســی 
ــز  ــت  نی ــا کیفی ــع ب ــه مناب ــر ب ــر و ارزان ت بهت

بهره بــرداری  الزم را نمــوده اســت. 
ــش   ــی دان ــوالت صنعت ــد محص ــت تولی اهمی
ــق و  ــای تحقی ــته از فعالیت ه ــور برخواس مح
ــردد  ــی می گ ــا ناش ــعه )R&D(، از آنج توس
ــوالت  ــن محص ــد ای ــو تولی ــک س ــه از ی ک
شــاخص توســعه یافتگی کل صنعــت یــک 
بیانگــر  دیگــر  ســوی  از  و  بــوده  کشــور 
افق هــای قابــل دســترس در آینــده اســت  
چراکــه بهــره منــدی از تکنولــوژی  دسترســی 
ــات و بازار هــای  ــه محصــوالت، خدم ســریع ب

ــت. ــوده اس ــهیل نم ــان را تس ــر جه سراس
ــاد،  ــدن اقتص ــی ش ــت، جهان ــر اس ــل ذک قاب
ــاد و  ــه و اقتص ــی را فروریخت ــای گمرگ مرزه
ــی  ــدید رقابت ــای ش ــل فض ــت را درمقاب صنع
قــرار داده اســت بنابرایــن در ایــن مســیر مهــم 
ــور  ــارس و کش ــتان ف ــت  اس ــاد و صنع اقتص
بــزرگ ایــران نیــز درســازگاری بــا فعالیتهــای 
ــاری و  ــی، همی ــا همراه ــد ب ــی می توان رقابت
همفکــری وهــم افزایــی کلیــه عوامــل درونــی 

ســازمانها  و  خصوصــی  بخــش  بیرونــی  و 
ــد. ــود بخش ــودرا بهب ــی خ ــدرت رقابت ق

درایــن راســتا ضــرورت تحقــق ایــن اهــداف، 
اتخــاذ سیاســتهائی اســت کــه جریــان و 
ــه نحــوی  ــد ب ــع و عوامــل تولی ــی مناب جابجائ
انعطــاف پذیــر در پاســخ بــه نیازهــای رقابتــی 
ــرد و شــرایطی  ــه آســانی صــورت گی شــدن ب
فراهــم شــود تــا تامیــن مالــی مناســب، 
ــر  ــویق های موث ــود و تش ــش ش ــان بخ اطمین
از واحدهــای کارآمــد بعمــل آمــده و موجبــات 
و رشــد صنایعــی کــه می تواننــد  توســعه 
رقابتــی شــوند، فراهــم  نمــوده و فشــاررقابتی، 
واحدهــای صنعتــی را وادارکنــد، تــا ســازمان و 

ــازند. ــره ور س ــودرا به ــای خ فعالیته
نیــز  و  صنایــع  مسیر،نوســازی  درایــن 
ــی  ــی، هنگام ــای صنعت ــی واحده ــاختار مال س
ثمربخــش خواهــد بــود، کــه ایــن اقــدام 
ــش  ــه افزای ــوط ب ــات مرب ــوازات اصالح ــه م ب
ــاء ظرفیت هــای  ــی، ارتق ــوان، عملکــرد رقابت ت
و  تکنولوژیکــی  ســازماندهی،  مدیریتــی، 
ــالح  ــت اص ــرد و موفقی ــورت گی ــی ص بازاریاب
ســاختار نیــز مســتلزم آن اســت که سیاســتهای 
کالن اقتصــادی بــه گونــه ای طراحــی شــوند 
ــی  ــا ثبات ــازگار ب ــب و س ــط مناس ــه محی ک
ــردد. ــم گ ــد فراه ــب و کار و تولی ــرای کس ب
ــوان  ــه عن ــه ب ــت ن ــت، صنع ــر اس ــل ذک قاب
یــک نــوع شــیوه تولیــد، بلکــه تنهــا راه 
توســعه درجوامــع مختلــف شــناخته شــده 
اســت لــذا توســعه صنعتــی بــا اســتفاده 
کار،  نیــروی  از  بــاال  بهــره وری  و  کارآمــد 
ســرمایه، ماشــین آالت و تجهیــزات صنعتــی را 
افزایــش داده و بــه مهــار شــتاب تــورم کمــک 

. می کنــد
گفتنــی اســت : توســعه صنایــع پیشــرفته  کــه 
از اولویتهــای وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســت در محورهــای اساســی فعالیتهای توســعه 
صنایــع پیشــرفته شــامل: شناســایی روندهــای 
صنعتــی و تکنولوژیکــی و انتخــاب زمینه هــای 
مناســب ســرمایه گــذاری در صنایــع پیشــرفته، 
ایجــاد و توســعه طرحهــا و تدویــن دانــش فنی 
ــت  ــن و مدیری ــذاری، تأمی ــرمایه گ ــل س قاب

پیشــرفته،  صنایــع  در  ای  ســرمایه  منابــع 
ســرمایه گــذاری بــرای ایجــاد صنایــع مبتنــی 
ــش  ــال دان ــرفته و انتق ــای پیش ــر فناوری ه ب
فنــی،  کــه فناوری هــای برتــر در صنایــع 
جدیــد و پیشــرفته  شــامل فنــاوری اطالعــات، 
مــواد جدیــد، بیوتکنولــوژی، الکترونیــک و 
صنایــع  نانوتکنولــوژی،  میکروالکترونیــک، 
هوا-فضــا و... اســت و ســهم آنهــا در تولیــدات 
صنعتــی جهــان بــا نرخهــای باالیــی در حــال 
افزایــش اســت. ویژگــی اصلــی ایــن حــوزه  هــا 
کــه بــه عنــوان مــوج جدیــد توســعه صنعتــی 
از آنهــا یــاد می شــود، بــاال بــودن ســهم 
ــا دانــش نیــروی انســانی  تحقیــق و توســعه ی
در تولیــد محصــوالت و خدمــات اســت. بطــور 
ــر  ــای برت ــی فناوری ه ــخصات اصل ــی مش کل
ــاال  ــد از: ب ــا عبارتن ــر آنه ــی ب ــع مبتن و صنای
بــودن ســهم دانــش فنــی، نفــوذ روزافــزون در 
صنایــع و خدمــات، نفــوذ گســترده در زندگــی 
ــودن  ــن ب ــوآوری،  پائی ــاد ن ــرخ زی ــره، ن روزم
ــازگاری  ــراوان، س ــزوده ف ــر، ارزش اف دوره عم

ــا محیــط زیســت اســت. ب
توســعه صنایــع پیشــرفته، شــامل دو 

بخــش اساســی ذیــل اســت:
الــف- ایجــاد و توســعه طرحهــا و ایــده  هــای 
قابــل ســرمایه  گــذاری، از طریــق: بسترســازی 
و  ایده هــا  ایجــاد  و  بــرای شــکل گیــری 
نــوآوری هــا، اجــرای تحقیقــات صنعتــی جهت 
تدویــن دانــش فنــی و نمونــه ســازی، توســعه 
کارآفرینــی بــا هــدف ایجــاد کســب و کارهــای 
جدیــد، ارتقــاء مســتمر فنــاوری و فرآیندهــای 
فنــی دانــش  انتقــال  طریــق  از  موجــود 

صنایــع  در  ســرمایه  گــذاری  توســعه  ب- 
ــی  ــای صنعت ــامل: ایجــاد واحده پیشــرفته، ش
ــده،  ــن ش ــی تدوی ــش فن ــاس دان ــن براس نوی
ــال  ــق انتق ــی از طری ــای صنعت ــاد واحده ایج
و  ســرمایه  منابــع  تأمیــن  فنــی،  دانــش 
مشــارکت بــا صاحبــان ســرمایه  اســت.بنابراین 
جهــت  گیــری اصلــی در تمامــی عناصــر 
و  جدیــد  بازارهــای  ایجــاد  الذکــر،  فــوق  
توســعه بازارهــای صنعتــی کشــور و بازارهــای 

می باشــد. بین المللــی 

مهندس حمید رضا ایزدی
رییس سازمان صنعت، معدن و 

تجارت استان فارس

تولید محصوالت صنعتی دانش محور 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است
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پیش گفتار
ــدن  ــت، مع ــه صنع ــداف خان ــی از اه یک
ــد  ــق تولی ــت رئن ــالش در چه ــارت، ت وتج
ــا رفــع  وتوســعه پایــدار اقتصــادی اســت. ب
ــد،  ــت از تولی ــب و کار و حمای ــع کس موان
میــزان عرضــه کاال بــه بــازار افزایــش 
تقاضــا  عرضــه،  مقابــل  در  می یایــد. 
مقــداری ثابــت اســت و بــا افزایــش عرضــه 
ــد  ــورد و تولی ــم میخ ــازار بره ــادل در ب تع
کننــده نمیتوانــد نســبتی از محصــوالت 
ــا واردات  ــاند. ب ــروش برس ــه ف ــود را ب خ
ــده  ــت تولیدکنن ــا وضعی ــابه و ب کاالی مش
داخلــی بــا مشــکالت زیــادی روبــرو شــده 
و بــه ناچــار بــا فــروش محصــول بــا قیمــت 
ــه  ــی ب ــود ده ــه از س ــج کارخان ــم بتدری ک
ــد  ــدا خواه ــوق پی ــی س ــان ده ــوی زی س

ــت ؟ ــاره چیس ــت چ ــن حال ــرد. در ای ک
چــاره فروشــی مــازاد تولیــد، صــادرات 
 - تولیــدی  واحد هــای  اگــر  و  اســت 
صــادرات محــور نباشــند بــه تدریــج بــا ور 
شکســتگی روبــرو خواهنــد شــد. افــق دیگر 
رونــق اقتصــادی، خدمــات اســت. بــه ویــژه 
خدمــات فنــی و مهندســی قســمت اعظــم 
میشــود.  شــامل  را  واشــتغال  کار  بــازار 
خدمــات دامنــه گســترده ای را پوشــش 

ــدادی از آنهــا  ــه تع ــر ب می دهــد کــه در زی
اشــاره می شــود : 

خدمــات فنی مهندســی ســاختمان 
ــاختمانی  و مصالح س

آمــار نشــان میدهــد کــه بــرای ســاخت بنــا 
بیــش از یکصــد و پنجــاه شــغل  مســتقیم  
بــکار گرفتــه میشــود تعــداد نیروهــای 
کارگــر، کاردان و مهنــدس مرتبــط بــا 
صنعــت ســاختمان در کشــور بیــش از یــک 
میلیــون نفــر باشــد. بــا رکــود ایــن صنعــت،  
اشــتغال زائــی کــم شــده و واحدهــای 
ــروش محصــوالت خــود  ــرای ف ــدی ب تولی

ــد. ــود مواجــه شــده ان ــا رک ب
ســیمان،  شــبیه  تولیــدی  محصــوالت 
ــنگهای  ــرامیک، س ــی، س ــچ، آهک،کاش گ
پنجره،آلومینیــوم،  رنــگ،درب،  تزئینــی، 
ــه،  ــن، شیش ــی، قوطی،تیرآه ــرد، نبش میلگ
ســیم و کابــل، لوله هــای pvc و فــوالدی، 
کلیــد و پریــز، المــپ، کولــر، بخــاری، کمد، 
کابینــت، آسانســور، لوله هــای فاضــالب، در 
بازکــن، دوربیــن مــدار بســته، آنتــن مرکزی 
و...... نشــان می دهــد در صــورت رونــق 
کارخانجــات و اشــتغال  در وضعیــت مطلوب 
ــا  ــس ب ــر عک ــت و ب ــد داش ــرار خواهن ق
رکــود ســاخت وســاز، کارخانجــات مرتبــط 
ــتغال   ــظ اش ــروش و حف ــکالت ف ــا مش ب

ــد. ــد ش ــرو خواهن ــود     روب ــان خ کارکن
تنهــا  اقتصــادی،  رکــود  شــرایط  در 
بــا صــادرات کاال و خدمــات  می تــوان 
جبــران مشــکالت را نمــود.  بدیــن ترتیــب 
ــکا ن داشــتن شــرایط  ــر ام ــا دو روش زی ب
مطلــوب اقتصــادی را بــه دســت  آورد.

روش  ایــن  در   : کاال  صــدور   - الــف 

صــادرات در یــک وضعیــت رقابتــی خــاص 
قــرار خواهــد گرفــت و رونــق مــورد انتظــار 

ــد. ــد آم ــت نخواه بدس
ــی :   ــی مهندس ــات فن ــادرات خدم ب- ص
ــده  ــادر کنن ــرکت های ص ــن روش ش در ای
ــات   ــدن در مناقص ــده  ش ــا برن ــات ب خدم
ــه  ــروژه را ب ــاز پ ــورد نی ــد کاالی م میتوان
ــد. در  ــه کن ــور تهی ــل کش ــی از داخ راحت
ــه از  ــر اینک ــالوه ب ــوان ع ــن روش میت ای
ــاور  ــان مش ــرکت های مهندس ــیل ش پتانس
عوامــل  زائــی  اشــتغال  و  پیمانــکار  و 
میشــود.  اســتفاده  متخصــص  اجزائــی 
کاالی تولیــدی صــادر شــده و کارخانجــات 
ــت  ــت مناســب فعالی ــا ظرفی ــز ب ــی نی داخل
ــز  ــدی نی نمــوده و اشــتغال واحدهــای تولی

ــد. ــد ش ــظ خواه حف

عرضه و تقاضا و بازار
نشــان  کارشناســی  پژوهش هــای 
خدمــات  صــادرات  و  بــازار  می دهــد،  
فنــی ومهندســی  در کشــورهای خلیــج 
ــا  ــه و آفریق ــیای میان ــه، آس فارس،خاورمیان
ــارد دالر پتانســیل دارد و  ــش از 200میلی بی
ــی  ــان و اهال ــن ایرانی ــط بی ــه رواب ــا توج ب
ــازار  ــب ب ــکان کس ــدف،  ام ــورهای ه کش
آن  از  خوبــی  ســهم  آوردن  بدســت  و 

. شــد می با

نتیجه گیری
ــه  ــه ب ــد باتوج ــان میده ــه نش ــن مقال ای
مهندســی،   و  فنــی  خدمــات  صــادرات 
ــات بصــورت   ــکان صــادرات کاال و خدم ام
ــا دالر از  ــت و میلیارده ــود اس ــوام  موج ت

ــرد. ــب ک ــازار را کس ــهم ب س

مهندس سیف زاده
دبیر خانه صنعت ، معدن وتجارت فارس 
و ریاست تشکل همگن صادرات خدمات 

فنی و مهندسی

صادرات کاال و خدمات فنی
و مهندسی؛ کلید توسعه پایدار
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ــورای  ــه ش ــاس مصوب ــر اس ــاه ب ــر م ــم تی ده
عالــی انقــالب فرهنگــی روز صنعــت و معــدن 
ــد اختصــاص  ــدون تردی ــده شــده اســت. ب نامی
ایــن روز فرصــت مناســبی اســت کــه بــه 
مهم تریــن موتــور محرکــه اقتصــاد یعنــی 
بخــش صنعــت و معــدن نگاهــی اندیشــمندانه 
شــود چــرا کــه ایــن بخــش بــه عنــوان عامــل 
تولیــد  افزایــش  در  پایــدار  اشــتغال  مولــد 
ــه  ــرانه و در نتیج ــد س ــی و در آم ــص مل ناخال
ــش  ــتغال  نق ــد و اش ــي، تولی ــاد مقاومت اقتص

بســزایی دارد.
روز  صنعــت و معــدن را کــه روز تجدیــد عهــد 
و پیمــان دولــت و ملــت بــا جهادگــران عرصــه 
ــه  ــه ب ــالی ک ــت در س ــدن اس ــت و مع صنع
فرمــوده رهبــر معظــم انقــالب اســالمي، بــه نام 
ــه  ــه هم ــده، ب ــذاری ش ــد« نامگ ــق تولی »رون
ــان  ــران و کارکن ــان، مدی ــگران، کارآفرین تالش
ایــن عرصــه تبریــک میگویــم و از تــالش 
ســتودنی مــردان و زنانــی کــه در ســنگر جهــاد 
ــران  ــدار ای ــزت و اقت ــتوارانه، ع ــادی اس اقتص
ــرار داده  ــش ق ــور خوی ــرلوحه ام اســالمی را س

ــم. ــکر میکن ــر و تش ــد تقدی ان
ــا  ــا ب ــت ت ــی اس ــدن فرصت ــت و مع روز صنع
و  و معرفــی دســتاوردهای صنعتــی  تبییــن 
ــن  ــدی ای ــش کلی ــارس، نق ــتان ف ــی اس معدن
ــاد و  ــذار را در اقتص ــر گ ــم و اث ــوزه مه دو ح
ــادآور  ــور ی ــدت کش ــد م ــداف بلن ــق اه تحق
ــین  ــهای تحس ــه تالش ــه ای ک ــویم. عرص ش
چرخهــای  پوالدیــن،  غیورمــردان  برانگیــز 
موتــور پیشــرفت اســتان و کشــور را بــه حرکــت 
درآورده و بــا عزمــی ملــی و مدیریتــی جهــادی 
بــه پیــش میــرود بزرگداشــت روز ملــی صنعت و 
معــدن مجالــی اســت تــا در پرتــو منویــات مقام 

معظــم رهبــری، سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی 
را چــراغ راه خویــش قــرار داده و بــا همــکاری 
و همراهــی بخــش دولتــی و خصوصــی در 
ــان  ــور عزیزم ــتان و کش ــعه اس ــتای توس راس

ــم ــالمی گام برداری ــران اس ای
شــرکت شــهرکهاي صنعتــي فــارس  بــه 
عنــوان مجموعــه اي  توســعه ای و تخصصــی 
ــاد  ــن نه ــتان مهمتری ــت اس ــش صنع در  بخ
ــاي  ــر ســاخت ه ــده زی ــن کنن ــي  تامی حاکمیت
الزم بــراي اســتقرار و  فعالیــت واحدهــاي 
تولیــدي و صنعتــي در اســتان فــارس محســوب 
مــي شــود کــه  بــا ایجــاد زیــر ســاختها درقالــب  
61 شــهرک و ناحیــه صنعتي  در گســتره وســیع 
ــرمایه  ــذب س ــت ج ــارس ظرفی ــي ف جغرافیای
گــذار و ایجــاد اشــتغال پایــداردر بخــش صنعــت  
را در تمامــي شهرســتانهاي فــارس فراهــم 
ــب شــهرک  ــک در قال ــم این ــرده اســت و ه ک
هــاي صنعتــي ظرفیــت اســتقرار 19هــزار واحــد 
صنعتــي بــا پیــش بینــي ایجــاد اشــتغال بــراي 

ــر فراهــم شــده اســت. 100هــزار نف
شــهرکهاي صنعتــي در اســتان فــارس بــا 
انعقــاد بیــش از 6300قــرارداد و فعالیــت افــزون 
بــر 3هــزار واحــد تولیدي،صنعتي،صنفــي و 
خدماتــي    و کارگاهــي بالــغ  بــر 35هــزار 
فرصــت شــغلي ایجــاد کــرده  کــه امیدواریــم در 
آینــده وبــا بهــره بــرداري از واحدهــاي صنعتــي 
ــش  ــتغال افزای ــت اش ــاخت ظرفی ــال س در ح

ــد. ــته باش ــي داش ــل توجه قاب
امســال بــراي تحقــق رونــق تولیــد  و حمایــت 
ــکالت  ــع و مش ــع موان ــتقر و رف ــع مس از صنای
تولیــد   و  اشــتغال  حفــظ  هــدف  بــا  آنهــا 
نیــز توســعه کیفــي  واحدهــاي صنعتــي و 
ــي را  ــاي عمران ــروژه ه ــراي پ ــا اج شــهرکها ب
ــتور کار  ــژه  در دس ــاي وی ــت ه ــوان اولوی بعن
ــاي   ــوب سیاســت ه ــم و در چارچ ــرار داده ای ق
ســازمان  و  تجــارت  و  وزارت صنعت،معــدن 
ــران  ــي ای ــع کوچــک و شــهرکهاي صنعت صنای
امســال برنامــه هایــي بــراي   رونــق تولیــد  و 
ــال  ــن  فع ــد وهمچنی ــاي راک ــاي  واحده احی
کــردن ظرفیــت هــاي  خالــي صنایــع  در 

ــم. ــرار داده ای ــود ق ــتور کار خ دس
ــک و  ــع کوچ ــازي صنای ــد س ــت وتوانمن تقوی
متوســط  در بخــش صــادرات از مهمتریــن 
اولویــت هــاي امســال اســت کــه در ایــن 
ــا اســتفاده از تمامــي ظرفیت هــا  ــد ب ــه بای زمین
ــم  ــدف مه ــن ه ــق ای ــراي تحق ــات ب و امکان

ــرد. ــالش ک ت
 در زمینــه آمــوزش بعنــوان مهتریــن زیربنــاي 
ــذاري  ــدف گ ــال ه ــي امس ــاي صنعت ــد ه واح
ــاالن   ــراي فع ــزاري دوره هــاي آموزشــي ب برگ
ــتان  ــي اس ــاي صنعت ــهرک ه ــي در ش صنعت
فــارس انجــام شــده کــه ایــن آموزش هــا 
بــازار،  در حوزه  هــای مهارتــی، کارآفرینــی، 
ــک  ــع کوچ ــه صنای ــوژی ب ــره  وری و تکنول به
زمینــه شــرکت  ایــن  در  و  ارائــه می شــود 
کشــور  در  فــارس  صنعتــی  شــهرک  های 
نظــام   طــرح  همچنیــن  اســت.  پیشــتاز 
پیمانــکاري فرعــي صنعتــي )SPX(  از طریــق 
همــکاري واحدهــاي تولیــدي مکمــل مختلــف 
نیــز در اســتان فــارس در ســومین ســال خــود 
بــا جدیــت ادامــه خواهــد داشــت  کــه اجــراي 
ایــن طــرح نیــز گامــي در جهــت تقویــت 

ــت. ــک اس ــع کوچ صنای
و  کار  و  کســب  هــاي  خوشــه  تقویــت 
کنسرســیوم هــاي صادراتــي و نیــز ایجــاد 
ــا  ــب و کار ب ــد کس ــه جدی ــک خوش ــل ی حداق
مشــارکت بخــش خصوصــي   نیــز بعنــوان 
اولیــت مهــم مــد نظــر اســت و ایــن نویــد را بــه 
ــت  ــا حمای ــم کــه ب ــي مــي دهی ــاالن صنعت فع
ــبکه اي  ــت ش ــعه فعالی ــترش کار و توس از گس
ــش  ــش بخ ــش از پی ــالي بی ــم در اعت بتوانی

ــم ــالش کنی ــت ت صنع
ــه  ــه هم ــدن را ب ــت و مع ــب روز صنع اینجان
صنعتگــران، کارآفرینــان، بویــژه تالشــگران 
صنعتــي  شــهرکهاي  در  اقتصــادي  جبهــه 
تبریــک گفتــه، امیــدوارم بــه بــا برنامــه ریــزی 
مناســب و حمایــت هــاي بیشــتر از بخــش 
ــه  ــد ب ــارس  بتوان ــتان ف ــت اس ــد و صنع تولی
توســعه  رتبه هــای  در  شایســته  جایگاهــی 

ــد. ــت یاب ــی دس ــی صنعت یافتگ

احد فتوحي
رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت 

شهرك هاي صنعتي فارس

فراهم کردن ظرفیت استقرار 19هزار 
واحد صنعتي با پیش بیني اشتغال

100هزار نفر در شرکت شهرك هاي صنعتي
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منطقــه ویــژه اقتصــادی شــیراز زیــر نظــر 
مرکــز امــور مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادي 
ــوري( ــت جمه ــتقیم ریاس ــارت مس ــت نظ )تح

ــوب  ــعت1300هکتار در جن ــه وس ــي ب در زمین
شــرقي شــهر شــیراز واقــع گردیــده و محصــور 
ــاز اول  ــاز )ف ــه 6ف ــه ب ــن منطق ــد. ای مي باش
ــوم  ــاز س ــار، ف ــاز دوم 170 هکت ــار، ف 130هکت
ــاز  ــار و ف ــارم 180 هکت ــاز چه ــار، ف 290 هکت
ــار  ــاز  شــش 300 هکت ــار  و ف ــج  230 هکت پن
تقســیم شــده اســت.  کلیــه زیــر ســاختها 

ــای  ــفالت، فض ــن، آس ــرق، گاز، تلف ــم آب، ب اع
ســبز، ایســتگاه آتــش نشانی،شــبکه فاضــالب، 
ــز  ــوری، شــبکه روشــنایی، مراک ــر ن شــبکه فیب
تجــاری الزم، حصــار پیرامونــی و شــبکه معابــر 
و  تامیــن  منطقــه  محــل  در  دسترســی ها  و 
ــه  ــن منطق ــاز اول و دوم ای موجــود می باشــد. ف
جمعــا 300هکتــار عملیاتــي بــوده و کلیــه زیــر 
ســاخت ها از جملــه آب و وبــرق- گاز و تلفــن و 
فیبــر نــوري، روشــنایي معابــر، محوطــه ســازي 
ــاختمان  ــکول، س ــبز، باس ــاي س ــفالت، فض آس
ــره آمــاده و مــورد اســتفاده  اداري گمــرک و غی

ــرد. ــي گی ــرار م ق
ــار  ــع انب ــر مرب ــه دارای 28000مت ــن منطق ای
سرپوشــیده، یــک هکتــار انبــار کانتینــری و 15 
ــه و  ــار تخلی ــد. انب ــاز می باش ــار روب ــار انب هکت
بارگیــری ایــن منطقــه مجهــز بــه کلیــه ماشــین 
بارگیــری  بــه روز تخلیــه و  آالت مــدرن و 
ــایزهای  ــراک در س ــتاکر، لیفت ــچ اس ــامل ری )ش

ســرعت  منظــور  بــه  می باشــد.  مختلــف( 
بخشــیدن بــه صــادرات ترمینــال صادراتــي 
مجهــز و آمــاده گردیــده و مــورد بهــره بــرداري 
ــل  ــن مح ــت و از ای ــه اس ــرار گرفت ــرک ق گم
ــردد.  ــام می گ ــی انج ــریفات کاالی صادرات تش
نیروهــای  ســاعته   24 حفاظــت  و  حراســت 
پلیــس ایــن منطقــه و همچنیــن کنتــرل منطقــه 
توســط دوربین هــای مــدار بســته امنیــت کامــل 

ــت. ــوده اس ــرار نم ــه برق را در منطق

برتري هاي خاص 
منطقه ویژه اقتصادي شیراز

1- واقــع شــدن منطقــه ویــژه اقتصــادي شــیراز 
ــاورت  ــیراز و مج ــهر ش ــاورت کالن ش در مج
ــه 10  ــیراز )فاصل ــی ش ــن الملل ــرودگاه بی ــا ف ب

ــر( کیلومت
جهــت  الزم  هــای  مجوز هــای  صــدور   -2
ــدی )جــواز تاســیس و  تاســیس واحد هــای تولی

نادر طیبی
مدیرعامل منطقه ویژه 

اقتصادی شیراز

معرفی منطقه ویژه اقتصادی شیراز
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ــرداری( ــره ب ــه به پروان
ــرای  ــی ب ــاع خارج ــت اتب ــزا جه ــذ وی 3- اخ
ــی  ــروی خارج ــه نی ــاز ب ــه نی ــی ک ــد های واح

ــد. دارن
4- اســتقرار اداره کل گمــرکات اســتان فــارس 

در محــل منطقــه ویــژه 
ــادي  ــژه اقتص ــه وی ــرک منطق ــتقرار گم 5- اس
شــیراز در محــل منطقــه بمنظــور ارائــه خدمــات 
بــه صنعتگــران و تولیــد کننــدگان  جهــت  

ــی   ــررات گمرک ــراي مق اج
6- همجواری  با کشــورهاي حــوزه خلیج فارس

7- اســتقرار پنجــره واحــد تجــاری بــه منظــور 
ســهولت در امــر ترخیــص کاالهــای تولیــدی و 

ــای الزم ــذ مجوز ه تجــاری جهــت اخ
ــت  ــراي فعالی ــب ب ــي مناس ــرایط اقلیم 8- ش
صنعتــي و تجــاري )شــیراز شــهری بــرای تمــام 

فصــول(
ــراد  ــیراز و حضــور اف ــود دانشــگاه ش 9- وج
ــکی و  ــش پزش ــوص در بخ ــص بخص متخص

ــک  ــع الکترونی صنای
ــا جــاده هــاي ترانزیتــي و کمــر  10- ارتبــاط ب
بنــدي بنــدر عبــاس، بوشــهر، اصفهان،کرمــان 
ــري  ــن سراس ــوط راه آه ــا خط ــاورت ب و مج
ــه دو  ــی ب ــن نزدیک ــداث و همچنی ــي االاح آت
بنــدر بــزرگ تجاری)بنــدر شــهید رجایــی بنــدر 
عبــاس و بنــدر بوشــهر(و منطقــه ویــژه پــارس 

ــی )عســلویه(  جنوب
11- نزدیکــی بــا خطــوط انتقــال گاز و بــرق بــه 
طوریکــه ســه خــط انتقــال گاز از درون منطقــه 

ــد. ــور می نمای عب
ــي  ــران متقاض ــا صنعتگ ــکاري الزم ب 12- هم
ســرمایه گــذاري در امــر اخــذ مجــوز هــاي الزم 
ــا اخــذ 25درصــد  همچنیــن واگــذاری زمیــن ب
ــه  ــس 8 ماه ــا تنف ــدی و اعط ــورت نق ــه ص ب
و ســپس دریافــت  باقیمانــده قیمــت زمیــن در 

ــاه ( ــاه )مجموعــا 40 م ــت 32 م مهل
13- وجــود انبارهــای مســقف بــا پوشــش بیمــه 
ای مناســب جهــت نگهــداری کاالهــای تجــار 
ــورد  ــین آالت م ــراه  ماش ــه هم ــان ب و بازرگان

نیــاز جهــت تخلیــه و بارگیــری
ــه  ــی ب ــال زدن ــر و مث ــی نظی ــت ب 14- امنی
ــور  ــی و حض ــودن کل اراض ــور ب ــت محص جه
بــا  ســایت  کنتــرل  و  نگهبانــی  نیروهــای 

بســته مــدار  دوربین هــای 

مزایای قانونی سرمایه گذاری در منطقه 
ویژه اقتصادی شیراز

1 - ورود آزاد و بــدون حقــوق گمرکــی ماشــین 
ــح  ــه و مصال ــواد اولی ــی، م ــات یدک آالت، قطع
ســاختمانی جهــت احــداث واحدهــای تولیــدی، 

تجــاری و خدماتــی در منطقــه 

2- آزادی کامــل ورود و خــروج ســرمایه، ســود 
ــادی و  ــای اقتص ــل از فعالیت ه ــع حاص و مناف
تولیــدی بــرای ســرمایه های خارجــی و داخلــی 
ــون تشــویق و  ــق قان ــا منشــاء خارجــی مطاب ب

حمایــت از ســرمایه گــذاری خارجــی 
بــه  از منطقــه  ترانزیــت کاال  3- صــدور و 

جهانــی  بازارهــای 
ــت  ــی جه ــت زمان ــود محدودی ــدم وج 4-  ع
ــی ــن گمرک ــر قوانی ــدن کاال از نظ ــه ش متروک
5-  مجــاز بــودن ترخیــص تمــام و یــا قســمتی 
ــت از  ــورت ورود موق ــه ص ــای وارده ب از کااله

گمــرک منطقــه
ــه مناطــق می تواننــد  6-  وارد کننــدگان کاال ب
ــر  ــه ه ــود را ب ــمتی از کاالی خ ــا قس ــام ی تم
ــار  ــض انب ــل قب ــد در مقاب ــه بخواهن ــدار ک مق
ــه  ــط منطق ــه توس ــه ک ــل معامل ــی قاب تفکیک
صــادر خواهــد شــد، بــه دیگــران واگــذار نماینــد
ــور  ــق آزاد ) ام ــون کار مناط ــت قان 7-  حاکمی
مربــوط بــه روابــط کار، قــرارداد و مراجــع حــل 
اختــالف آنهــا بر اســاس مقــررات اشــتغال، بیمه 

ــد(   ــق آزاد می باش ــی مناط ــن اجتماع و تامی
8-   معافیــت مالیاتــی صنعتگــران طبــق مــاده 

132 قانــون مالیاتهــای مســتقیم
9- معافیــت از پرداخــت هرگونــه عــوارض 
ــرای فعالیــت در محــدوده  معمــول در کشــور ب

ــادی  ــژه اقتص ــه وی منطق
10-  معافیــت گمرکــی ناشــی از ارزش افــزوده 
ــیون  ــط کمیس ــه توس ــه ک ــدات در منطق تولی
تعییــن  ارزش افــزوده بــراي تولیــدات واحدهاي 
ــت  ــراي معافی ــود  و ب ــي ش ــن م ــي تعیی صنعت
از پرداخــت حقــوق گمرکــي مــواد اولیــه و 
قطعــات خارجــي بــکار رفتــه  در تولیــد اعمــال 

می گــردد.
پایــان کار  11-  صــدور مجــوز ســاخت و 

رایــگان  بصــورت 
ــره  ــه به ــواز تاســیس و پروان 12-    صــدور ج
ــژه  ــه وی ــع منطق ــط اداره صنای ــرداری توس ب

ــیراز ــادی ش اقتص
13- واگــذاری زمیــن بــا شــرایط 25% نقــد  و 
هشــت مــاه تنفــس و بقیــه طــی هشــت فقــره 

چــک 4 ماهــه مجموعــًا 40 مــاه
14- انجــام ثبــت ســفارش مــواد اولیــه و 
ــامانه  ــق س ــد از طری ــط تولی ــین آالت خ ماش

ــژه ــه وی ــط منطق ــیفام توس س
15- معافیــت مشــترکان گاز طبیعــی، بــرق 
ــژه  ــه وی ــدوده منطق ــه در مح ــرات ک و مخاب
در امــر تولیــد و خدمــات فعالیــت دارنــد از 

پرداخــت عــوارض 
ــای  ــرای کااله ــد ارزی ب ــع تعه ــکان رف 16- ام
ــق  ــه از طری ــادی ک ــژه اقتص ــه وی ــه منطق وارده ب
ســامانه ســیفام ثبــت گردیــده اســت توســط منطقه

ــات اســتاني شــهر  ــون و مصوب ــه موجــب قان ب
بیــن المللــی گردشــگری و ســالمت پــارس بــا 
بیــش از نهصــد هکتــار با هــدف جذب ســرمایه 
ــعه  ــه توس ــي در زمین ــي و خارج ــذاري داخل گ
درمانــي  توریســت  و  ســالمت  گردشــگري 
تحــت مدیریــت منطقــه ویــژه اقتصــادی شــیراز 
در غــرب شــیراز  تاســیس گردیــده اســت کــه 
عملیــات زیرســاختی و اجرایــی آن رســما آغــاز 

شــده اســت. 

محصوالت عمده تولیدی و صادراتی
مهمتریــن اقــالم تولیــدی ایــن منطقــه شــامل 
انــواع مقره هــای ســیلیکون می باشــد کــه 
ــیلیکونی  ــای س ــده مقره ه ــده عم ــن کنن تامی
ــد  ــرکت  تولی ــن ش ــد. بزرگتری ــور می باش کش
ــه،  ــت در خاورمیان ــای کامپوزی ــده  ورق ه کنن
ــط  ــش از 4 خ ــا بی ــه  ب ــن منطق ــتقر در ای مس
ــر  ــت مینمایند.دیگ ــه فعالی ــن زمین ــد در ای تولی
تولیــدات ایــن منطقــه شــامل  غربال هــای 
کننــده  تامیــن  بزرگتریــن  ملکولــی، 
جهــت  فعــال  آلومینــای  و  مولکوالرســیو 
پتروشــیمی  و  گاز  و  نفــت  شــرکت های 
صنعتی،انــواع  و  آلــی  می باشــد،کودهای 
تشــخیص  ســاختمانی،کیت های  ســنگ های 
ــکبار،فرآوری  ــواع خش ــدی ان ــته بن ــی، بس طب
ادویه،انــواع  انــواع  کــردن  پاســتوریزه  و 
مکمل هــای غذایــی و دارویی،بســته بنــدی 
ــوم ســاختمانی  و  ــواع ف ــد ان ــواع قهــوه، تولی ان
ــد  ــردن ام دی اف،تولی ــه ک ــوار پوش،مالمین دی
انــواع چمــن مصنوعــی و لــوازم بــازی پارکــی.. 

ــد. میباش
ــامل  ــه ش ــواد اولی ــه م ــده تهی ــای عم بازاره
ــورهای چین،ویتنام،افریقا،امارات،آلمان،انگ کش

ــه  ــی، کلی ــای صادرات ــس و... اســت و بازاره لی
کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس، عراق،آســیای 

میانه،افغانســتان و اروپــا... می باشــد.
تعــداد کارخانه هــای فعــال : 55 کارخانــه در 

ــد ــال تولی ح
تعــداد کارخانه هــای در حــال ســاخت :  حــدود 

50 کارخانــه 
ــارس  ــج ف ــوار- خلی ــیراز بل ــایت  : ش آدرس س
ــی  ــیکل ترکیب ــروگاه س ــاده نی ــر 4 ج -کیلومت
-منطقــه ویــژه اقتصــادی شــیراز تلفــن  دفتــر 

مدیرعامــل  :07137175151 
تلفن دفتر روابط عمومی: 07137175197

نمابر :07137175198  
آدرس دفتر مرکزی: شــیراز- خیابان اردیبهشــت 
شــرقی- ســاختمان بــرج الکترونیــک- طبقــه 7

تلفکس :07132340445

Website: WWW.SEEZ.IR
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ــه صنع ــت ب ــت، خالقی ــق و شــکوفایی هــر کشــوری مرهــون مدیری رون
همــراه کار آفرینــی و تولیــد در بخشــهای صنعــت، معــدن وتجــارت 

اســتان فــارس اســت. 
مدیــر کل امــور مالیاتــی فــارس ضمــن تبریــک روز ملــی صنعــت و 
ــن  ــا تبیی ــه جهادگــران عرصــه صنعــت و معــدن گفــت : ب معــدن ب
ــالش در  ــتان و ت ــادی اس ــی و اقتص ــتاوردهای صنعت ــی دس و معرف
حوزه هــای تولیــد و اقتصــاد و تحقــق اهــداف بلنــد مــدت کشــور، در 
ســالی کــه بــه نــام رونــق تولیــد نامگــذاری شــده اســت، چرخهــای 
پیشــرفت اســتان را بــه حرکــت در آورده و بــا عزمــی ملــی و مدیریتی 

جهــادی بــه ســمت توســعه اقتصــادی حرکــت کنیــم. 
ــی و  ــای بوم ــر توامندیه ــه ب ــه تکی ــت ک ــدی نیس ــت : تردی وی گف

تریــن  اساســی  از  اســتانی  ظرفیتهــای 
محســوب  اقتصــادی  توســعه  عناصــر 

میشــود. 
ــه  ــت هم ــت : حمای ــار داش ــمی اظه هاش
ــکاری  ــادی و هم ــای اقتص ــه بخش ه جانب
و همراهــی بخــش دولتــی و خصوصــی 
ــذار  ــر گ ــد اســتان تاثی ــاء تولی ــر دوام و بق ب
ــه  ــظ روحی ــه حف ــر ب ــود و منج ــد ب خواه
و  اســتقالل  خودبــاوری،  خودکفایــی، 
ــردد.  ــارس می گ ــاور ف ــتان پهن انســجام اس
مدیــر کل امــور مالیاتــی فارس بیان داشــت 

: در طــرح تحــوالت اقتصــادی، نظــام مالیاتــی بــه حــق بعنــوان یکــی 
از محمورهــای اساســی تعییــن شــده اســت. هر نظــام مالیاتــی امروزه 
ــت،  ــای دول ــن هزینه ه ــه تامی ــده دارد ک ــددی را بعه ــف متع وظای
تنهــا یکــی از وظایــف ان محســوب می شــود. از مهمتریــن وظایــف 
نظامهــای مالیاتــی، هدایــت اقتصــاد در مســیر درســت ان اســت. در 
واقــع اهــرم مالیــات یکــی از موثرتریــن حربه هــا در هدایــت اقتصــاد 

کشــور بشــمار مــی رود. 
ــتان  ــی اس ــور مالیات ــام ام ــام اهتم ــته تم ــال گذش ــت : در س وی گف
ــوده اســت. و  ــدی ب ــای تولی ــه واحده ــار ب ــن فش ــدن کمتری وارد آم
بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی کشــور و بــرای تحقــق پــروزه بــزرگ 
ــر  ــوان یکــی از زی ــه عن ــد ب ــق تولی ــه رون ــد ب ــی بای اقتصــاد مقاومت

ــت.  ــام داش ــزرگ اهتم ــای ان ب پروژه ه
هاشــمی تصریــح کــرد، قطعــا« اســتفاده 
و  تقســیط  ماننــد  قانونــی  ظرفیتهــای  از 
ــد  ــش می توان ــل بخش ــم قاب ــودگی جرائ بخش
ــد و اداره کل  ــد بیای ــق تولی ــک رون ــه کم ب
ــه  ــک ب ــدف کم ــا ه ــتان ب ــی اس ــور مالیات ام
ــد از بنگاه هــای اقتصــادی اســتان  ــق تولی رون
بــه ویــزه واحدهــای تولیــدی حمایــت و 
بــا شناســایی فرارهــای مالیاتــی و منابــع 
شناســایی نشــده، برنامه هــای تعییــن شــده را 

ــت.  ــیده اس ــق بخش تحق

ناصر هاشمی
مدیر کل امور مالیاتی استان فارس 

آمادگی اداره کل امور مالیاتی برای 
کمک به رونق تولید در استان 

رونق و شکوفایی هر کشوری 
مرهون مدیریت، خالقیت به 
همراه کار آفرینی و تولید در 

بخشهای صنعت، معدن وتجارت 
استان فارس است 
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صنع ــه عکاســی  ــرن در زمین ــم ق ــدرت اهلل جــوکاری کــه بیــش از نی ق
مشــغول بــه کار میباشــم و از ســال 72 تــا کنــون بــه عنــوان رییس 
ــرداران شــیراز و یــک دوره رییــس  ــر ب ــه عکاســان و تصوی اتحادی
اتحادیــه کشــوری میباشــم  و هــم اکنــون نماینــده عکاســان ایــران 

در اتــاق اصنــاف ایــران میباشــم.
ــدن  و تجــارت  ــت، مع ــک روز صنع ــا تبری ــوکاری ب ــدرت اهلل ج ق
بــه تمامــی فعــاالن ایــن مجموعــه گفــت : ایــن اتحادیــه در حــال 
ــردار در  ــر ب ــکاس و تصوی ــمی ع ــو رس ــدود 400 عض ــر ح حاض
ــا در حــال  ــده آنه ــه پرون ــدادی عضــو دیگشــر ک شــیراز دارد و تع
ــورت  ــت در ص ــد صالحی ــل تایی ــس از مراح ــد و پ ــی میباش بررس
ــه کســب داده میشــود. ــه آنهــا پروان داشــتن کلیــه امــور صنفــی ب

ایشــان در مــورد صنعــت عکاســی و چــاپ  
ــه  ــا توجــه ب ــد :  ب ــح دهی ــران توضی در ای
اینکــه امــروزه تمامــی جهــان بــا شــتاب و 
رشــد بــی نظیــر در زمینــه صنعت عکاســی 
ــه  ــم ب ــی عظی ــه خصــوص چــاپ گام و ب
ــداری  ــات دی ــه تبلیغ ــته و کلی ــو برداش جل
ــراه  ــراد در بزرگ ــد اف ــرض دی ــه در مع ک
مغازه هــا  درب  ســر  خیابان هــا،  هــا، 
ــا عکاســی شــروع و  ــدا ب وجــود دارد از ابت
ســپس بــا چــاپ بــه معــرض دیــد همگان 

گذاشــته میشــود، امــا متاســفانه در ایــران بــه خاطــر شــرایط نــا بــه 
ســامان اقتصــادی ایــن صنعــت بســیار ضعیــف، نــاالن و شکســته 
ــن  ــر ای ــه خاط ــا ب ــا تنه ــن ضعفه ــه ای ــد  ک ــور می باش و رنج
ــار  ــان در انحص ــاپ در جه ــی و چ ــت عکاس ــه صنع ــد ک می باش
ــد و  ــی میباش ــی و روس ــی و ژاپن ــی، آلمان ــی آمریکای ــد کمپان چن
ــاز عکاســی  ــه خاطــر شــرایط تحریــم اقــالم و اجنــاس مــورد نی ب
هــر ســاله چندیــن برابــر قیمــت افزایــش می یابــد و قیمــت ارایــه 
خدمــات بــه مشــتری همپــای افزایــش خریــد اقــالم رشــد نمیکنــد 
و ایــن بــه ضــرر تهیــه کننــده و فروشــندگان میباشــد کــه هیــچ گاه 
نمیتوانــد ســودی برابــر بــا افزایــش قیمــت از مشــتری دریافــت کند 
ــیاری از  ــته بس ــال گذش ــن س ــی چندی ــر در ط ــن خاط ــه همی و ب
ــرک ایــن  ــه ت ــور ب همــکاران اینجانــب مجب
رشــته هنــری و ورشکســتگی آنــان گردیــده 
ــرای  ــت ب ــده و برگش ــا راه مان ــت و تنه اس
ــن میباشــد  ــن همــکاران ای ــن دســته از ای ای
اقــالم  کــردن  وارد  جهــت  دولــت  کــه 
ــاپ و  ــتگاه چ ــوص دس ــه خص ــی و ب عکاس
ــار  ــی در اختی ــاپ عکاســی ارز دولت داروی چ
ــرار  ــدگان و اتحادیه هــای عکاســی ق واردکنن
دهــد و بــا نظــارت بــر ورود کاال ایــن صنعــت 

ــد. ــات ده ــان دادن نج را از ج

قدرت اهلل جوکاری
 نایب رییس اول اتاق اصناف فارس و 
رییس اتحادیه عکاسان ایران در اتاق 

اصناف ایران

روز ملی صنعت، معدن و تجارت 
مبارك باد

 دولت جهت وارد کردن اقالم 
عکاسی و به خصوص دستگاه 

چاپ و داروی چاپ عکاسی ارز 
دولتی در اختیار واردکنندگان و 
اتحادیه های عکاسی قرار دهد
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مــورخ   15/47015 بخشــنامه های  پیــرو 
مــورخ   193/96/810478 97و   /1/22
96/8/3 و 96/1251851مــورخ 96/11/11 
بنــد )ت( مــاده 38  اجــرای جــزء 2  در 
ــر  ــت پذی ــد رقاب ــع تولی ــع موان ــون رف قان
و ارتقــای نظــام مالــی کشــور مصــوب 
ــه  ــالمی و ب ــورای اس ــس ش )1394( مجل
ــود  ــی و بهب ــد داخل ــت از تولی منظــور حمای
فضــای کســب وکار و تســهیل در تشــریفات 
ــرای واحدهــای تولیــدی معتبــر،  گمرکــی ب
نگهــداری بخشــی از کاال بــه عنــوان وثیقــه 
حقــوق ورودی کاالهــای ترخیصــی بــه 

ــدارد :  ــالم می ــر اع ــرح زی ش
1- گمــرکات اجرایــی موظفنــد نســبت بــه 
احــراز واحدهــای تولیــدی معتبــر براســاس 
پروانــه بهــره بــرداری اقــدام نمــوده و 
ــه، ماشــین  ــواد اولی ــه ترخیــص م نســبت ب
آالت خــط تولیــد و قطعــات وارده بنــام 
واحــد مربوطــه و صرفــا« بــا کارت بازرگانــی 
از  اســتفاده  متقاضــی  تولیــدی  واحــد 
تســهیالت نســیه بــا رعایــت شــرایط مقــرر 
ــداری  ــوز نگه ــل، مج ــتور العم ــن دس در ای
بخشــی از کاالهــای وارده را صــادر نمایــد. 
2- تعییــن و تشــخیص واحدهــای تولیــدی 
معتبــر و مــواد اولیــه و قطعــات مــورد نیــاز 
در واحدهــای تولیــدی براســاس پروانــه 

ــرد.  ــورت می پذی ــرداری ص ــره ب به
ایــن  از  اســتفاده  مهلــت  حداکثــر   -3
کاال  از  بخشــی  نگهــداری  و  تســهیالت 
ــت،  ــاه اس ــه ورودی 6 م ــوان وثیق ــه عن ب
تجــاوز   98/11/15 تاریــخ  از  بطوریکــه 

ننمایــد. 
4- ترخیــص درصــدی کاال صرفــا« جهــت 
واحدهــای  توســط  وارداتــی  کاالهــای 
تولیــدی کــه در خــط تولیــد یــا در محصــول 
مــورد  مزبــور  واحدهــای  در  تولیدشــده 
ــط  ــا« توس ــرد و راس ــرار می گی ــتفاده ق اس
ــوند  ــور وارد می ش ــدی مزب ــای تولی واحده

تعلــق می گیــرد. 
ــزان کل  ــه می ــه ب ــار نام ــم اظه 5- تنظی

کاال )درصــورت بانکــی بــودن اســناد پــس 
ــه و  ــک مربوط ــری بان ــد رهگی ــذ ک از اخ
ــدون  ــی( و ب ــناد بانک ــل اس ــذاری اص بارگ
اخــذ حقــوق ورودی صــورت می پذیــرد. 
6- در صورتــی کــه محموله هــای وارده طی 
چنــد بارنامــه از نظــر ترکیــب اقــالم، تعــداد، 
ــد کل  ارزش مشــابه باشــند گمــرک می توان
کاالی یــک یــا چنــد محمولــه را بــه عنــوان 
وثیقــه حقــوق ورودی- در صــورت تکافــوی 
حقــوق ورودی کاالهــای ترخیــص شــده و 
ســایر وجــوه متعلقــه- در گمــرک نگهــداری 
و محموله هــای دیگــر را بــه صــورت نســیه 

ــص نمایند.  ترخی
زمــره  در  بایســت  نمــی  متقاضــی   -7
ــور  ــون ام ــاده 7 قان ــوع م ــکاران موض بده

گمرکــی باشــد. 
8- در ترخیــص درصــدی هــر مــورد نســبت 
بــه ترخیــص حداکثــر 40% از کاال و پروانــه 
ورودی ) باتوجــه بــه اینکــه در حــال حاظــر 
می گــردد  صــادر  الکترونیکــی  پروانــه 
ضمــن درج کــد نســیه در خانــه مربوطــه در 
ســامانه؛ پروانــه بــه عنــوان پروانــه گمرکــی 
کــه تشــریفات آن بــه اتمــام نرســیده تلقــی، 
ــد  ــی می مان ــده باق ــویه نش ــامانه تس ودر س
ــوق ورودی  ــوی حق ــه نحــوی کــه تکاف ( ب
ــه  ــد ب ــده را بنمای ــص ش ــای ترخی کااله
مــدت حداکثــر ســه مــاه تــا تســویه نهایــی 

ــردد.  ــداری می گ ــع نگه ــط ذینف توس
ــدات در  ــای تعه ــدم ایف ــورت ع 9- در ص
مهلــت مقــرر گمــرک محــل، ضمــن اجرای 
مــواد 7 و8 قانــون امــور گمرکــی نســبت بــه 
ــع  ــدات تودی ــع تعه ــت رف ــری در جه پیگی
نشــده اقــدام و مراتــب را بــه گمــرک ایــران 
جهــت عــدم ارائــه تســهیالت کمرگــی بــه 
صاحــب کاال اعــالم نماینــد. بدیهــی اســت 
کــه بعــد از وصــول حقــوق ورودی متعلقــه 
اجــرای مفــاد مــاده 7 و8 متوقــف می شــود. 
ــت آن  ــف اس ــه موظ ــرک مربوط 10- گم
قســمت از کاالهــای نگهــداری شــده را در 
موعــد مقــرر قانونــی، متروکــه اعــالم و در 

ــی  ــزان بده ــه می ــه متروک ــن اظهارنام مت
ــرار داده و  ــه ق ــورد توج ــب کاال را م صاح
نســبت بــه پیگیــری اخــذ حقــوق وردی کل 
کاال از ســازمان امــوال تملیکــی تــا حصــول 

ــد.  ــدام نماین نتیجــه اق
11-  هزینه هــای گمرکــی و همچنیــن 
مالیــات  عــوارض،  متعلقــه،  هزینه هــای 
ترخیــص  کاالهــای  بــه  افــزوده  ارزش 
ــده  ــداری ش ــده کاالی نگه ــده و باقیمان ش
در گمــرک بــرای مدتــی کــه مجــوز صــادر 
شــده و همچنیــن جریمه هــای متعلقــه 
ــور  ــون ام ــواد 108 و 109 قان ــوع  م موض

ــردد.  ــت گ ــدا« پرداخ ــد نق ــی بای گمرک
ایــن  از  همزمــان  بــرداری  بهــره   -12
تســهیالت بــا تودیــع ســایر تضامیــن وجــود 
ــت  ــتفاده از ضمان ــکان اس ــذا ام ــته فل نداش
نامــه بانکــی بعــد از مــدت اســتفاده از 
تســهیالت نســیه جهــت ترخیــص باقیمانده 

ــدارد.. ــود ن کاال وج
ــای  ــامل کااله ــتورالعمل ش ــن دس 13- ای
توتــون،  جملــه  از  لوکــس  و  مصرفــی  
لــوازم  دار،  گاز  نوشــابه های  تنباکــو، 
ــیاء  ــازی، اش ــباب ب ــان، اس ــی، مبلم آرایش
تزئینــی، کریســتال، ظــروف  فانتــزی و 
نمــی  و....  آبــاژور  و  لوســتر  ســرامیکی، 

ــردد.  گ
14- گمرکاتــی کــه در مناطــق آزاد و ویــژه 
مســتقرند بــا توجــه بــه صــدور قبــض انبــار 
ــل  ــداری حداق ــب نگه ــه مرات توســط منطق
ــه نحــو  ــه ب ــه آن  منطق 60 در صــد کاال ب
ــذاری و مرجــوع  ــا از واگ مقتضــی اعــالم ت
گمــرک  آن  و  خــودداری  کاال  نمــودن 
برنگهــداری کاال نظــارت کامــل اعمــال 

ــد.  نماین
15- آمــار دقیــق ســه ماهــه کاهایــی 
ــردد  ــص می گ ــوق ترخی ــرح ف ــه ش ــه ب ک
را براســاس مشــخصات منــدرج در فــرم 
پیوســت بــه طــور مرتب بــه مرکــز واردات و 

ــال  ــژه  ارس ــق آزاد و وی ــور مناط ام
گردد. 

بخشنامه های گمرکات اجرایی 
مهدی میراشرفی 
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توســعه  طریــق  از  اجتماعــی  عدالــت 
ســالم،  اقتصــاد  خصوصــا«  اقتصــادی 
ــر  ــای براب ــن فرصت ه ــفاف و تامی روان، ش
بــرای افــراد جامعــه و توجــه بــه تفاوت هــا 
اســتعدادها و توانایی هــا  محــوری در عیــن 
ــل  ــی، قاب ــت  توزیع ــه عدال ــه ب ــال توج ح
تامیــن اســت. علــی رغــم ایــن کــه اهــداف 
اساســی انقــالب اســالمی بــه تحقــق 
عدالــت تاکنــون هزینه هــای گزافــی از 
ــه  ــا توج ــده و ب ــت ش ــردم پرداخ ــرف م ط
ــن  ــر تامی ــی ب ــون اساس ــل 43 قان ــه اص ب
ــه  ــرای هم ــب ب ــات مناس ــرایط و امکان ش
ــون  ــل 29 قان ــان و اص ــورت یکس ــه ص ب
اجتماعــی  تامیــن  برخــورداری  اساســی 
همگانــی دیــده شــده ولــی همچنــان هنــوز 
ــه صــورت  ــش ب ــه اهداف نظــام اســالمی ب
کامــل دســت پیــدا نکــرده اســت. بنابرایــن 
کســانی کــه از طریــق آرای مســتقیم مــردم 
چــون نماینــدگان مجلــس و شــورای شــهر 
انتخــاب و کســانی کــه از طــرف قــوه 
مجریــه بــه مدیریــت جامعــه منصــوب 
ــتند  ــوده و هس ــف ب ــزم و موظ ــوند ل می ش
ــا  ــه همان ــام ک ــداف نظ ــت اه ــه در جه ک
ــه  ــتمر و توج ــالش مس ــت ت ــت اس عدال
ــح  ــاخت های صحی ــر س ــه زی ــژه ب ــه وی ب
اقتصــادی داشــته و بــرای رســیدن بــه 
اهــداف بایــد کمــر همــت ببنــدد و از تمــام 
ــا  تــوان خــود در ایــن راه اســتفاده نمایــد ت

ــداف  ــا از اه ــه همان ــی ک ــت اجتماع عدال
اساســی نظــام بــوده و هســت تحقــق 
ــر  ــه صــورت براب ــی ب ــع عموم ــد و مناف یاب
ــه تالشــگران  ــن شــود. هم ــح تامی و صحی
ــمندان و  ــان و اندیش ــادی و کار آفرین اقتص
آگاهــان دولتــی و خصوصــی برایــن باورنــد 
ــه پتانســیل های موجــود و  ــا توجــه ب کــه ب
متعــدد در کشــور از قبیــل منابــع فکــری و 
نیــروی کاری جــوان و منابــع مــادی چــون 
نفــت، گاز، معــادن، کشــاورزی، جاذبه هــای 
توریســتی زیــاد شایســته کشــور نیســت کــه 
ــه  ــن از قافل ــن چنی ــادی ای ــر اقتص از نظ
ــا  ــران ب ــروز ای ــد. ام ــب بمان ــی عق جهان
ــه  ــد ب ــود می توان ــات موج ــه امکان ــه ب توج
ــایل  ــرافراز در مس ــور س ــک کش ــوان ی عن
ــورهای  ــر کش ــرلوحه دیگ ــادی و س اقتص
بــرای  بنابرایــن  گیــرد،  قــرار  منطقــه 
ــداف  ــن اه ــه چنی ــیدن ب ــتیابی و رس دس
مهمــی ابتــدا بایــد مســئولیت ها را بــه 
مدیــران واقــع بیــن و قــوی، کارا و شــجاع 
تــوام بــا دانــش علــم روز اقتصــادی ســپرد 
ــد  ــی ببرن ــه ایــن موضــوع پ ــد ب و آنهــا بای
کــه بــا پیشــه نمــودن جســارت و شــجاعت 
و درایــت و همــت می تــوان بــا حفــظ 
ــی و آداب و  ــای فرهنگ ــعارها و ارزش ه ش
رســوم بــه بســیاری از موفقیت هــا و اهــداف 
نظــام دســت یافــت. مــا شــاهد رشــد 
وشــکوفایی اقتصــادی کشــورهای اســالمی 
هســتیم کــه مدیــران آنهــا شــجاعت و 
همــت را پیشــه نمــوده انــد و توانســته 
ــو  ــه نح ــا ب ــا و فرصت ه ــد از موفقیت ه ان

ــد.  ــتفاده نماین ــن اس احس
ــم  ــوان برخورداری ــن ت ــز از ای ــن مانی بنابرای
ــم  ــب و فراه ــزی مناس ــه ری ــا برنام ــه ب ک
نمــودن فضــا و بســترهای الزم بــرای 
فعالیت هــای اقتصــادی بــه دور از نــگاه 
جناحــی و قشــری نگــری کــه جــز اتــالف 

وقــت چیــزی دیگــر عایــد مــردم نخواهــد 
کــرد زمینــه تحــوالت اقتصــادی کــه 
ــم  ــیون محک ــاخت و فنداس ــر س ــا زی همان
ــک  ــای ی ــد را برمبن ــور می باش ــک کش ی
نــگاه واقــع بینانــه و بــه دور از تنــگ 
ــور  ــا در کش ــم ت ــزی نمایی ــی ری ــری پ نظ
ــود و  ــاد ش ــی ایج ــوالت جهش ــه تح زمین
فرصت هــای از دســت رفتــه جبــران گــردد. 
بــه هــر حــال بــا توجــه بــه توانمنــدی منابع 
فکــری و مــادی کشــور بایــد از تجربیــات و 
دانــش تمــام گروه هــای دلســوز نظــام اعــم 
ــه دور از  ــی و ب از بخــش خصوصــی و دولت
نگاه هــای جناحــی چــپ و راســت اســتفاد و 
عــزم را جــزم نمــوده تــا بــا وحــدت نظــر و 
همدلــی و همــکاری جــدی همــه جانبــه پــا 
بــه عرصــه فعالیــت گســترده گذاشــته و بــه 
جــز بــه توســعه کشــور اســالمی بــه چیــز 
ــا تحمــل همدیگــر  دیگــری نیندیشــین و ب
بــه دنبــال عــزت و منزلــت کشــور و نظــام 
اقتصــادی  مســایل  از  هرگــز  و  برآیــم 
ــدن از  غافــل نشــویم. چــرا کــه غافــل مان
مســایل اقتصــادی فســاد و فقــر و بیــکاری 
ــد  ــال خواه ــه دنب ــی را ب ــالف طبقات و اخت
ــی  ــی رمق ــه ســمت ب داشــت و جامعهــرا ب
ــرای  ــن ب ــد داد. بنابرای ــوق خواه ــا س و فن
ــالم  ــاط و س ــا نش ــه ب ــه جامع ــیدن ب رس
ابتــدا بایــد از تجربیــات گذشــته اســتفاده و 

ــرار داد.  ــده ق گذشــته را چــراغ راه آین
ــاخته  ــود س ــره خ ــد در چنب ــردان نبای دولتم
ــه  ــه ب ــع بینان ــیار واق ــد بس ــد بای قرارگیرن
ــه  ــور توج ــاد کش ــی اقتص ــت کنون وضعی
ــی مــداوا نمــودن  ــا جدیــت در پ ــدو ب نماین
بیمــاری اقتصــاد کشــور براینــد و باورشــان 
ــادادن  ــز به ــی ج ــه راه ــد ک ــن باش برای
از  اســتفاده ها  و  بخــش خصوصــی  بــه 
ــد کــه  پتانســیل آن نیســت و تــالش نماین
ــی هــم بوجــود  ــران میان ــاور در مدی ــن ب ای

شرفی
ریاست خانه صنعت ، معدن و 

تجارت استان فارس 

تامین عدالت
 از طریق توسعه اقتصادی 
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ــی  ــش خصوص ــه بخ ــر ب ــه اگ ــرا ک ــد، چ آی
حرمــت گذاشــته شــود می تــوان آنهــا را 
بــه عنــوان بــازوی دولــت در جهــت ارتقــای 
اقتصــاد کشــور بــکار گرفــت و بســیاری 
ــش  ــر بخ ــود و اگ ــم نم ــکالت را ک از مش
ــورت  ــه بص ــد ک ــاس نمای ــی احس خصوص
ــور  ــت حض ــود، امنی ــت می ش ــی حمای واقع
ــم  ــه تصمی ــادر ب ــا« ق ــد و قطع ــدا می کن پی
ــود  ــد ب ــر ثمــری خواه ــری جــدی و مثم گی
ــوان  ــه در ت ــه را ک ــد آنچ ــالش می نمای و ت
دارد در راه گســترش و توســعه اقتصــادی 
ــه کار  ــام ب ــداف نظ ــتای اه ــور در راس کش
ــک  ــوان ی ــه عن ــد ب ــم بای ــت ه ــرد. دول گی
ــد  ــش کن ــای نق ــک ایف ــدر و چاب ــر مقت ناظ
ــب از  ــویق و ترغی ــه تش ــوازات آن ب ــه م و ب
ــی  ــت انگیزش ــه حرک ــی ب ــش خصوص بخ
برآیــد تــا بخــش خصوصــی احســاس نمایــد 
بطــور واقعــی مــورد حمایــت و احتــرام قــرار 

ــت.  ــه اس گرفت
ــرای  ــا ب ــن حرکت ه ــی تری ــی از اساس یک
رســیدن بــه اهــداف و ســامان دادن بــه 
ــن اســت  ــائل و مشــکالت اقتصــادی ای مس
ــروع  ــرون ش ــد از درون و ب ــت بای ــه دول ک
ــد  ــود نمای ــزاران خ ــر کارگ ــالح تفک ــه اص ب
ــه  و دولتمــردان و کارگــزاران محتــرم هــم ب
ایــن موضــوع پــی ببرنــد کــه در هنــگام قبول 
ــا  ــه آنه ــئولیت ب ــپردن مس ــئولیت و یاس مس
تــوان خــود را در حوزه مسئولیتشــان بســنجد، 
ــت های  ــن پس ــت پذیرفت ــه در حقیق ــرا ک چ
و  توانایــی  بــا عــدم  اقتصــادی  کلیــدی 
شــجاعت و ریســک پذیــری جــزء ایــن کــه 
بــه کشــور و نظــام و مــرد ضربــه وارد نمایــد 
ــت.  ــد داش ــال نخواه ــه دنب ــر ب ــزی دیگ چی
ــت  ــن حقیق ــه ای ــد ب ــع مســئوالن بای در واق
ــل دو نســل  واقــف باشــند کــه آنهــا در مقاب
ــوع اشــتباه  ــده مســئولند. هــر ن حاضــر و آین
ــئولیت  ــذاری مس ــا واگ ــی و ی ــاده خواه و زی
ــوزه  ــت در ح ــوان مدیری ــه ت ــانی ک ــه کس ب
ــه  ــن ک ــزء ای ــد، ج ــود ندارن ــئولیت را خ مس
ــدان در  ــردم و فرزن ــن م ــن و نفری ــورد لع م
ــز دیگــری عایدشــان  ــرد چی ــرار گی ــده ق آین

ــا را  ــه م ــه ک ــن آنچ ــرد. بنابرای ــد ک نخواه
در مقابــل خــدا و وجــدان خــود متعهــد 
می نمایــد احســاس دینــی اســت کــه در 
ــا  ــه همان ــام ک ــداف نظ ــردم و اه ــل م مقاب
ــم.  ــت، داری ــوری اس ــت مح ــت و عدال عدال
بنابرایــن بایــد موقعیــت و منزلــت و وجاهــت 
ــه کار  ــر لوح ــردم، س ــاط م ــت و نش و معیش
ــا واقــع بینــی بــه  مســئوالن قــرار گیــرد و ب
مدیریــت جامعــه بپردازنــد. بــه نظــر میرســد 
کــه دیگــر وقــت آن رســیده کــه شــاخص ها 
تعییــن  بــرای  گذشــته  مالک هــای  و 
ــرار  ــدی ق ــی ج ــاز بین ــورد ب ــا م مدیریت ه
گیــرد. امــروز نظــام نیازمنــد مدیرانــی اســت 
ــر و  ــوی تفک ــان ق ــتن ایم ــن داش ــه ضم ک
ــر  ــوآوری را س ــت و ن ــو و خالقی ــه ن اندیش
ــش  ــا دان ــا ب ــد ت ــرار دهن ــود ق ــه کار خ لوح
ــور را  ــادی کش ــطح اقتص ــد س ــی بتوانن کاف
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــن ب ــد. بنابرای ــا دهن ارتق
اهــداف مــورد نظــر بایــد فکورتریــن، شــجاع 
ــا ایمــان تریــن، متخصــص تریــن،  تریــن، ب
ــای  ــه معن ــن و ب ــن و و مدیرتری مجــرب تری
واقعــی عالــم ترین هــا مــالک انتخــاب 
ــوع  ــن موض ــه ای ــد ب ــت بای ــرار گیردودول ق
ــی  ــران منصوب توجــه داشــته باشــد کــه مدی
یابدضمــن داشــتن ایمــان و اعتقــاد بــه نظــام 
ــدان  ــم و وج ــی دارای عل ــای واقع ــه معن ب

ــند.  ــر باش ــک پذی کاری و ریس
ــال  ــد س ــی چن ــام در ط ــارو ارق ــه آم ــر ب اگ
ــور  ــه کش ــد ک ــم ش ــه خواهی ــم متوج بنگری
دچــار چــه بیمــاری اقتصــادی اســت و چقــدر 
ســرمایه های معنــوی و مــادی و علمــی 
ــرات  ــا ج ــت.  ب ــده اس ــارج ش ــور خ از کش
ــردد  ــا برمیگ ــت آنه ــت اکثری ــوان گف می ت
بــه نــگاه چــپ گرایانــه و تنــگ نظــری کــه 
ــته  ودارد.  ــود داش ــران وج ــی از مدی در بعض
ــوز هــم  بســیار جــای تاســف اســت کــه هن
ایــن نــوع تفکــر در بخشــی از مدیــران 
ــک و  ــورد خش ــا برخ ــه ب ــت ک ــهود اس مش
غیــر عادالنــه خــود هنــوز جدایــی ناپذیــری 
میــان ثــروت و فســاد در تفکــر آنهــا حاکــم 
اســت. در حقیقــت آنهــا بایــد به ایــن موضوع 

ــیر  ــور در مس ــه کش ــه چنانچ ــد ک ــی ببرن پ
ــرد  ــرار نگی ــعه ق ــوآوری و توس ــت و ن خالقی
هرگــز بــه اهــداف نظــام کــه همانــا عدالــت 
ــر  ــری و فق ــید و بیکل ــم رس ــت نخواهی اس
ــد و  ــد ش ــر خواه ــه روز زیادت ــاد روز ب و فس
دیگــر کنتــرل آن غیــر ممکــن خواهــد شــد. 
ــا  ــور م ــرای کش ــو ب ــن الگ ــن بهتری بنابرای
ــره  ــن و ک ــزی و چی ــون مال ــورهایی چ کش
جنوبــی هســتند و بــرای نجــات اقتصــاد 
ــود  ــتفاده نم ــا اس ــه آنه ــد از تجرب کشــور بای
ــت  ــرد و مدیری ــره ب ــیل به ــام پتانس و از اتم
اقتصــادی کشــور را به دســت کســانی ســپرد 
ــه از مســائل و مشــکالت کشــور  کــه عالمان
ــق  ــد و باعش ــته و دارن ــل داش ــی کام آگاه
ــه  ــه را ک ــردم آنچ ــام و م ــه نظ ــه ب و عالق
ــی  ــع عموم ــت مناف ــد در جه ــوان دارن در ت
حفــظ  جهــت  در  را  خــود  گیرنــد  بــکار 
ــد  ــر اندازن ــه خط ــردم ب ــور و م ــام و کش نظ
ــا  ــد ت ــاز نماین ــبانه روزی را آغ ــالش ش و ت
اقتصــاد ملــی از ایــن رکــود خــارج و بخــش 
ــرد  ــتاب چشــمگیری بگی ــد و تحــول ش تولی
ــا توجــه  ــد. ب و صــادرات کشــور افزایــش یاب
بــه ایــن کــه امــروز در کشــورهای در حــال 
ــا و  ــاد پوی ــه اقتص ــیدن ب ــرای رس ــعه ب توس
ســالم چنــان شــتابان در حرکتندکــه اگــر مــا 
ــت  ــتی حرک ــت الک پش ــا حرک ــم ب بخواهی
ــه  ــور از قافل ــه کش ــه روز فاصل ــم روز ب کنی

ــد.   ــد ش ــتر خواه ــی بیش جهان
ایــن  از  نجــات  بــرای  هرحــال  بــه 
مدیــران  بایــد  اقتصــادی  گرفتاری هــای 
اجرایــی کشــور بــا کمــک بخــش خصوصــی 
هــم وغــم خــود را در جهــت توســعه کشــور 
بــکار گیرنــد و در پــی مــداوا نمــودن بیمــاری 
ــد و چنانچــه نیت هــا  اقتصــادی کشــور برآین
ــود.  ــتوار ش ــا اس ــن مبن ــا برهمی و نگرش ه
قطعــا« مــا می توانیــم ظــرف مــدت پنــج تــا 
هفــت ســال از مشــکالت عبــور نماییــم و بــه 
ــم  ــتاب گیری ــره وری ش ــعه و به ســوی توس
تــا ســفرهای مــردم هــر روز از دیــروز رنگیــن 
ــه  ــی ب ــر و غن ــن فقی ــه بی ــده و فاصل ــر ش ت

ــد.  ــل برس حداق
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1- پیشگفتار
توســعه و پیشــرفت در همــه ابعاد زندگــی امروزه، 
پدیــده ای اســت کــه همــواره مــورد توجــه 
ــی  ــت. بدیه ــوده اس ــانی ب ــف انس ــع مختل جوام
ــعه  ــن توس ــی در ای ــل مختلف ــه عوام ــت ک اس
ــی و  ــعه عمران ــه توس ــد از جمل ــارکت دارن مش
ــود زیرســاخت های شــهری اســت  احــداث و بهب
کــه یکــی از مهمتریــن ایــن زیرســاخت ها راه هــا 
ــان  ــیاری از کارشناس ــه بس ــه گفت ــند. ب می باش
ــن ارکان توســعه  ــی از مهمتری راه هــای مواصالت
ــعه  ــه توس ــع زمین ــه در واق ــد ک ــی می باش عمران
پذیــری یــک جامعــه را فراهــم مــی آورد و تاثیــر 
ــعه دارد.  ــایر ارکان توس ــر س ــگرفی ب ــیار ش بس
البتــه بایســتی توجــه نمــود کــه در نظــر گرفتــن 
توســعه بــدون پیامدهــا و آثــار منفــی آن بر ســایر 
بخش هــای یــک جامعــه، نــه تنهــا موجــب 
بهبــود شــیوه زندگــی نخواهــد شــد بلکــه ممکــن 
اســت کامــاًل در جهــت مخالــف عمــل نمایــد. به 
عبــارت دیگــر توجــه بــه توســعه پایــدار در همــه 
زمینه هــا و خصوصــًا راهســازی بــه عنــوان یکــی 
از ارکان توســعه اجتنــاب ناپذیــر می باشــد. توجــه 
ــی  ــن مهندس ــای نوی ــیوه ها و فناوری ه ــه ش ب
کــه بــر اســاس توســعه پایــدار طراحــی شــده انــد 
ــار  ــش آث ــا و کاه ــرد راه ه ــود عملک ــب بهب موج
زیانبــار جانبــی ناشــی از ســاخت آن هــا می شــود. 
ــای  ــک از فناوری ه ــی  ی ــن غلتک ــازی بت روس
نســبتًا نویــن روســازی راه هــا می باشــد کــه 
بــر مبنــای اصــول توســعه پایــدار طراحــی شــده 
و موجــب کاهــش آثــار منفــی و زیانبــار زیســت 
ــود.  ــفالت می ش ــازی آس محیطــی ناشــی از روس
در ایــن نــوع روســازی از بتــن غلتکــی اســتفاده 
می گــردد. طبــق تعریــف موسســه بتــن امریــکا، 
ــازه  ــت ت ــه در حال ــی اســت ک ــن غلتکــی بتن بت
شــرایط امــکان عبــور غلتــک از روی آن فراهــم 

می آیــد و بدیــن ترتیــب در نهایــت بتــن ســخت 
شــده و متراکــم شــده ای کــه وســیله تراکــم آن 
ــوع بتــن  ــوده حاصــل می شــود. ایــن ن غلتــک ب
ــیمان اســت  ــم س ــن خشــک و ک ــوع بت ــک ن ی
کــه دارای اســالمپ صفــر و حــرارت هیدراســیون 
ــر روی  ــا حرکــت غلتــک ب کــم می باشــد کــه ب
آن متراکــم میگــردد. بتــن غلتکــی متراکــم 
ــی در  ــن معمول ــواص بت ــان خ ــده دارای هم ش
جــا ریختــه و عمــل آوری شــده می باشــد. 
ســاخت روســازي بتــن غلتکــي روشــي نویــن در 
راســتاي توســعه و تکامــل مصالحــي نظیرخــاک 
ــا اســاس اصــالح  ــا ســیمان و ی ــت شــده ب تثبی
ــه  ــد ک ــي باش ــیمان )CTB ( م ــا س ــده ب ش
مدتهــاي مدیــدي بــه عنــوان زیراســاس و 
ــرد  اســاس در طراحــي و ســاخت روســازیها کارب
ــن  ــه بت ــه کابردهــاي اولی ــن گون ــد. ای داشــته ان
ــل از جنــگ  غلتکــي در بســیاري از کشــورها قب
ــا در  ــه اســت. ام ــز صــورت گرفت ــي اول نی جهان
ــکل  ــه ش ــی ب ــن غلتک ــرد بت ــن کارب ــع اولی واق
ــیع  ــه وس ــداث محوط ــه اح ــوط ب ــروزه مرب ام
نقلیــه  بــراي تانک هــا و وســایل  پارکینــگ 
پایــگاه هــود در شــهر  نظامــي ســنگین در 
ــت.  ــوده اس ــال 1984 ب ــکا در س ــزاس آمری تگ
ــروژه، روســازی بتــن غلتکــی در  پــس از ایــن پ
شــهرها و کشــورهای مختلــف گســترش یافــت 
ــن  ــی از مهمتری ــوان یک ــه عن ــز ب ــروزه نی و ام
ــه  ــه ب ــرد دارد. در ادام روش هــای روســازی کارب
بررســی جنبه هــای مختلــف تولیــد بتــن غلتکــی 
ــود. ــه می ش ــا آن پرداخت ــازی ب ــرای روس و اج

ــن غلتکــی  ــاوت روســازی بت 1- 1- تف
ــا روســازی بتــن معمولــی ب

ــبت  ــی نس ــن غلتک ــازی بت ــی روس ــت اصل مزی
ــاخت  ــرعت س ــی، س ــن معمول ــازی بت ــه روس ب
بیشــتر و هزینــه ســاخت کمتــر آن اســت. و 
می تــوان گفــت کــه معمــواًل حــدود ســی 
بــردارد.  در  اقتصــادی  صرفه جویــی  درصــد 
ــازی  ــوان روس ــه عن ــی ب ــن غلتک ــازی بت روس
تحــت بارهــای ســنگین مناســب بــوده و در ایــن 
گونــه کاربردهــا عملکــرد آن بــه خوبــی روســازی 

ــت. ــی اس ــی معمول بتن
ــد توجــه کــرد کــه دســتیابی  ــن حــال بای در عی
ــا  ــاال ب ــرعتهای ب ــت س ــطح جه ــی س ــه صاف ب
روســازی بتــن غلتکــی دشــوار بــوده و لــذا 
ــرعتهای  ــرای س ــازیها ب ــوع روس ــن ن ــرد ای کارب
ذکــر  قابــل  البتــه  اســت.  مناســب  پائیــن 
اســت کــه بــا بهبــود روشــها و تجهیــزات 
ــی  ــن غلتک ــازی بت ــاخت روس ــکان س ــرا، ام اج
بتــن  بــا  دســتیابی  قابــل  رواداریهــای  بــا 
ــوع  ــن ن ــرد ای ــعه کارب ــم و توس ــی فراه معمول
ــز  ــاال نی ــرعت ب ــا س ــای ب ــازی در جاده ه  روس

مطرح شده است. 
بــه طــور کلــی می تــوان گفــت تفاوتهــای 
ــازی  ــی روس ــن غلتک ــای بت ــی در مخلوطه اصل
ــی  ــی معمول ــازی بتن ــای روس ــا مخلوطه راه ب
شــامل مــوارد متعــددی اســت کــه پاییــن بــودن 
رطوبــت و قابلیــت غلتــک پذیــری از مهمتریــن 

آن هــا می باشــد. 

اولیا
ریاست  تشکل  همگن شن وماسه 
استان فارس و عضو هیات مدیره 

خانه صنعت ، معدن وتجارت 
استان فارس 

معرفی روسازی بتن غلتکی

  معايب  مزايا
  ازيروس اين در خصوص كشور پيمانكاران ميان در كافي دانش نبود  آن بودن تر اقتصادي
 ، بدليلبتني روسازيهاي ديگر نسبت به بيشتراجرا سرعت و سهولت
  آن ساخت در ميلگرد نداشتن

 ارك اتمام در شده ايجاد سطح ويژه، ابزارهاي از استفاده عدم صورت در
  نيست مناسب باال با سرعت نقليه وسايل عبور براي

 خلوطم بودن دليل خشك به قوي بسيار هاي همزن از استفاده نيازمند  سيمان به آب كم نسبت بدليل انقباضي هاي ترك كاهش
  غلتكي بتن

 و برشي فشاري مقاومت و باال خمشي مقاومت براي طراحي امكان
  عبوري سنگين بار با هاي مكان در باال بسيار

  و ميكسر  در غلتكي بتن توليد ميزان بودن كمتر
  است معمولي بتن نسبت به آن انتقال

 و زيرين هاي اليه به آب ورود از آن (جلوگيري پايين نفوذپذيري
  )يخ و ذوب چرخه شرايط در به روسازي آسيب كاهش

  اجراي بين) ساعت1  از كمتر( كم زماني اختالف
  ها از چسبندگي اليه اطمينان منظور به غلتكي بتن هاي اليه

  روسازي هاي اليه هاي لبه مشكل بسيار تراكم  شيارشدگي خرابي بروز از جلوگيري
  سطح بودن روشن بدليل روشنايي به نياز كاهش
  روسازي

 هواي در اجرا، خصوصا زمان در نگهداري و مراقبت بودن مهم بسيار
  غلتكي) بتن روسازي در كم نسبتاً آب به توجه گرم (با

 چرخه برابر در باال مقاومت سردسير (بدليل مناطق در استفاده امكان
    يخ روسازي) و ذوب

 

جدول 1-1- مزایا و معایب روسازی غلطکی در مقایسه با روسازی آسفالتی
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1-2- مزایــا و معایــب روســازی بتــن 
غلتکــی در مقایســه بــا روســازی آســفالتی: 
اســتفاده از بتــن غلطکــی جهــت روســازی مزایا و 
معایبــی در برابــر روســازی معمــول آســفالتی دارد 
کــه در جــدول 1-1 بــه آن ها اشــاره شــده اســت.

2- مشــخصات و طــرح اختالط بتــن غلطکی: 
ــا  ــی ب ــاوت های ــن غلتکــی تف ــالط بت طــرح اخت
طــرح اختــالط بتــن معمــول دارد کــه در شــکل 

1 نشــان داده شــده اســت. 
همانطــور کــه در شــکل 1 مشــخص اســت، 
میــزان آب و ســیمان بتــن غلتکــی از بتــن 
معمــول کمتــر و میــزان ریزدانــه آن بیشــتر 
افزایــش  اســت کــه  قابــل ذکــر  می باشــد. 
ــری و  ــم پذی ــش تراک ــور افزای ــه منظ ــه ب ریزدان
ــه  ــاب دان ــد. انتخ ــی می باش ــن غلتک ــی بت کارای
بنــدی مناســب در بتــن غلتکــی از اهمیــت 
ــر  ــادی برخــوردار می باشــد کــه هــم ب بســیار زی
مقاومــت بتــن و هــم بــر تراکــم و دوام آن موثــر 
 14-R-327 ACI می باشــد. بنــا بــر اســتاندارد
ــتفاده در  ــورد اس ــنگی م ــح س ــدی مصال ــه بن دان
ــان داده  ــدوده نش ــتی در مح ــی بایس ــن غلتک بت

ــرد. ــرار گی ــکل 2 ق ــده در ش ش
تمامــی اســتاندارد های ســیمان و آب بایســتی 
ــردد.  ــت گ ــاًل رعای ــز کام ــن نی ــوع بت ــن ن در ای
ــری  ــه دیگ ــل توج ــکات قاب ــن ن ــر ای ــالوه ب ع
کــه در طــرح اختــالط بتــن غلطکــی بایســتی بــه 

ــد از: ــود عبارتن ــه نم ــا توج آن ه
- نســبت آب به سیمان حداکثر 0/4 توصیه مي شود.

- از سیمان تیپ 1 و 2 استفاده شود.
- از ســیمان تیــپ  3 بــه علــت زودگیــر بــودن آن 

نبایــد اســتفاده کرد.
تــا 350  -میــزان مصــرف ســیمان حــدود 300 
کیلوگــرم ســیمان در متــر مکعــب اســت. مقدار بیشــتر 
ــرش و  ــس از گی ــن پ ــي بت ــرک خوردگ ــه ت منجــر ب
ــي شــود. ــت م ــر موجــب کاهــش مقاوم ــدار کمت مق

3- اجرای روسازی بتن غلطکی: 
طراحــی و اجــرای روســازی بتــن غلطکــی 
ــن  ــروژه بت ــر پ ــرای ه ــش در اج ــن بخ مهمتری

آالت  ماشــین  انتخــاب  می باشــد.  غلطکــی 
مناســب ضخامــت الیــه  مناســب، طراحــی 
روســازی، ایجــاد درزهــای مــورد نیــاز در بتــن و 
در نهایــت مراقبــت و عمــل آوری بتــن غلطکــی 
ــک  ــه هری ــواردی اســت کــه عــدم توجــه ب از م
ــه  ــت مواج ــا شکس ــروژه را ب ــرای پ ــا اج از آن ه
خواهــد نمــود. جهــت حمــل بتــن غلطکــی 
از کامیون هــای بــا روکــش برزنتــی )جهــت 
و  می شــود  اســتفاده  بتــن(  رطوبــت  حفــظ 
ــوع  ــن ن ــدگي ای ــتعداد جداش ــه اس ــه ب ــا توج ب
ــل  ــد حداق ــون بای ــه کامی ــزش ب ــاع ری ــن ارتف بت
ــوم  ــک س ــدا ی ــر اســت ابت ــن بهت ــود. همچنی ش
ــک  ــا ی ــي و نهایت ــوم میان ــک س ــپس ی ــر س آخ
ســوم جلویــي کامیــون پــر شــود. جهــت تراکــم 
ــتفاده  ــک اس ــی از دو غلط ــن غلطک ــازی بت روس
می شــود: غلطــک چــرخ فــوالدي ویبــره دار 
10تنــي دو درام و غلطــک 10 تــا 20 تنــي چــرخ 
ــت و  ــار اول رف ــود ب ــي ش ــه م ــتیکي. توصی الس
ــور  ــا 6 عب ــاش ســپس  4 ت ــدون ارتع برگشــت ب

ــود. ــام ش ــي انج ــره 10 تن ــا ویب ب
ــتفاده  ــا اس ــي ب ــن غلتک ــازي بت ــت روس ضخام
محاســبه  طراحــی  مختلــف  روش هــای  از 
مقــدار  از  تابعــي  ضخامــت  ایــن  می گــردد. 
ضریــب  بتــن،  خمشــي  مقاومــت  ترافیــک، 
ــتر  ــاک بس ــات خ ــن و خصوصی ــیختگي بت گس
ــده از  ــت آم ــه دس ــت ب ــه ضخام ــت. چنانچ اس
ــدي نباشــد، ایـــن عـــدد  روي نمــودار عــدد رون
بـــه  10 میلیمتــر باالتــر گــرد می شــود. حداقــل 
ضخامت روســـازي بـــتن غلتکـي  10 سـانتیمتـر 
و حداکثر ضـــخامت بـــتن غلتکـي کـــه در یـک 
ــانتیمتر اســت.  ــود، 25 س ــي ش ــه م ــه ریختـ الی
در پایــان قابــل ذکــر اســت کــه شــرکت ســاروج 
ــروی  ــری از نی ــره گی ــا به ــارس ب ــج ف ــن خلی بت
انســانی متخصــص و مجــرب و پــس از چندیــن 
ســال فعالیــت در حــوزه تولیــد بتــن آمــاده، اقــدام 
بــه اجــرای پــروژه روســازی بتــن در شهرســتان 
شــیراز نمــوده اســت. ایــن پــروژه بالــغ بــر 
ــت  ــا رعای ــه ب ــد ک ــع می باش ــر مرب 35000 مت
ــتانداردهای  ــای اس ــر مبن ــی و ب ــول مهندس اص
روز دنیــا اجــرا شــده اســت. قابــل ذکــر اســت کــه 

ــا نظــارت مهندســین  کل رونــد اجرایــی پــروژه ب
متخصــص و مجــرب بومــی اســتان فــارس 
ــه اســت. یکــی از اصــول اساســی  صــورت گرفت
ــرکت  ــط ش ــه توس ــی ک ــن غلتک ــاخت بت در س
ــره وری  ــت، به ــده اس ــت ش ــن رعای ــاروج بت س
ــع  ــترس و مناب ــی در دس ــح طبیع ــل از مصال کام
قرضــه محلــی اســت. همچنیــن بــه دلیــل صرفــه 
ــح در روســازی بتــن  جویــی در بکارگیــری مصال
ــه  ــری ب ــیب کمت ــاالی آن آس ــی و دوام ب غلتک
ــردد  ــت وارد می گ ــط زیس ــی و محی ــع طبیع مناب
ــی  ــای بتن ــتفاده از رویه ه ــن اس ــر ای ــالوه ب و ع
ــز  ــی و نی ــع نفت ــت از مناب ــش برداش ــبب کاه س
جلوگیــری از ورود ایــن مــواد بــه عنــوان ضایعــات 
ــی و  ــور کل ــه ط ــود. ب ــط زیســت می ش ــه محی ب
بــا در نظــر گرفتــن مشــکالت و خرابی هــای 
ــن  ــی در ای ــای آســفالتی و تجــارب عموم رویه ه
ــارس  ــج ف ــن خلی ــاروج بت ــرکت س ــوص ش خص
ــتفاده از  ــروع اس ــا در ش ــت ت ــوده اس ــعی نم س
ــه  ــبت ب ــی نس ــت عموم ــی، ذهنی ــای بتن رویه ه

ــع  ــا تضیی ــوع رویه ه ــن ن ــای ای ــی و مزای کارای
ــروژه  ــق پ ــی و دقی ــرای اصول ــا اج ــرده و ب نک
ــوع  ــن ن مذکــور موجــب گســترش اســتفاده از ای
روســازی گــردد. کــه ایــن امــر بــه حفــظ محیــط 
زیســت و کاهــش هزینه هــای تعمیــر و نگهــداری 
روســازی راه هــا کمــک شــایانی می نمایــد.

منابع:
1) Adaska, W. 2006. Roller-Compacted Con-
crete (RCC). PCA Research & Development 
Information Serial
No. 2975. Skokie, IL: Portland Cement As-
sociation.
2) American Concrete Institute Committee 
325. 2002. Guide for Design of Jointed Con-
crete Pavements for
Streets and Local Roads. ACI Report 
325.12R-02. Farmington Hills, MI: American 
Concrete Institute.
3) U.S. Army Corps of Engineers. 2000. Roll-
er Compacted Concrete: Engineering Manu-
al. Publication
EM-110-2-2006. Washington, D.C.: 
U.S. Army Corps of Engineers. 
http://140.194.76.129/publications/eng-man-
uals /em1110-2-2006/ent i re .pdf)

ــه، وزارت راه و  ــه و بودج ــازمان برنام ــماره 731 س ــه ش 4( ضابط
شهرســازي، شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــاي حمــل و نقــل 
کشــور، مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازي، تهــران، 1396

)RCC( شکل 1- نسبت مواد تشکیل دهنده بتن معمول و بتن غلتکی

شکل 2- مقایسه نسبت مواد تشکیل دهنده بتن معمول 
)RCC( و بتن غلتکی
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ماده 12
الــف( صــدر مــاده )11( قانــون بهبود مســتمر 
محیط کســب وکار ) مصــوب 1390/11/16( 

بــه ایــن شــرح اصــالح می شــود:
بــه منظــور تبــادل نظــر دولــت و بخشــهای 
خصوصــی و تعاونــی و تســهیل  فعالیت هــای 
ــع  ــی و رف ــها، بررس ــن بخش ــادی ای اقتص
ــر  ــم موث ــع کســب وکار و اتخــاذ تصمی موان
ــن  ــوب قوانی ــات الزم در چهارچ ــرای اقدام ب
و مقــررات موجــود و ارائــه پیشــنهادها و 
ــع  ــه مراج ــب ب ــی مناس ــای اجرائ راهکاره
ــت و  ــوی دول ــت وگ ــورای گف ــط، ش ذیرب
بخــش خصوصــی بــا ترکیــب اعضــای زیــر 

تشــکیل می شــود: 
1- وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ) رئیــس 

شــورا ( 
2- وزیر صنعت، معدن و تجارت 

ب ( اتــاق بازرگانــی، صنایــع و معــادن و 
کشــاورزی موظــف اســت بــا همــکاری 
ــالمی  ــوری اس ــزی جمه ــاون مرک ــاق تع ات
ایــران و شــورای اصنــاف کشــور، نســبت بــه 
شناســایی قوانیــن، مقــررات و بخشــنامه های 
ــور  ــذاری در کش ــرمایه گ ــد و س ــل تولی مخ
ــتمر  ــی مس ــر خواه ــا نظ ــد و ب ــدام نمای اق
ــر  ــی سراس ــدی و صادرات ــکلهای تولی از تش
کشــور و بررســی و پــردازش مشــکالت 
و خواســته های آنهــا، بــه طــور مســتمر 
گزارشــها و پیشــنهادهایی را تهیــه کنــد 
از  دونفــر  از  متشــکل  ای  کمیتــه  بــه  و 
 هــر قــوه بــه انتخــاب رئیــس آن قــوه 

ارائه دهد. 
ضمــن  اســت  موظــف  مذکــور  کمیتــه 
ــکار  ــده، راه ــه ش بررســی پیشــنهادهای ارائ

قانونــی الزم را اتخــاذ کنــد. 

ماده 13 
بــه منظــور تقویــت و ســاماندهی تشــکلهای 
ــام  ــه انج ــک ب ــی و کم ــی و تعاون خصوص
ــاده  ــد )د( م ــوع بن ــی، موض ــف قانون وظای
)91( قانــون اجــرای سیاســت های کلــی 
اصــل چهــل و چهــارم )44( قانــون اساســی 
خدمــات  ارائــه  و   1387/3/25 مصــوب 
ــه  ــی کلی ــاوره ای و کارشناس ــی، مش بازاریاب
ــادن و  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان اعضــای ات
کشــاورزی ایــران و اتــاق تعــاون جمهــوری 
اســالمی ایــران مکلفنــد چهــار در هــزار 
ســود ســاالنه خــود را پــس از کســر مالیــات 
ــاالنه  ــه صــورت س ــف ب ــرای انجــام وظای ب
ــه حســاب اتاقهــای مذکــور  حســب مــورد ب
واریــز نماینــد و تاییدیــه اتاقهــای مذکــور را 
ــی و  ــد کارت بازرگان ــدور و تمدی ــگام ص هن

ــد.  ــلیم کنن ــت تس عضوی

ماده 16
ــاده  ــن م ــه در ای ــی ک ــعه مل ــدوق توس صن
هــدف  بــا  می شــود  نامیــده  )صنــدوق( 
ــروش  ــی از ف ــد ناش ــی از عوای ــل بخش تبدی
نفــت و گاز و میعانــات گازی و فرآورده هــای 
و  مولــد  مانــدگار،  ثروتهــای  بــه  نفتــی 
ســرمایه های زاینــده اقتصــادی و نیــز حفــظ 
ســهم نســلهای آینــده از منابــع نفــت و گاز و 
می شــود.  تشــکیل  نفتــی  فراورده هــای 

ح( منابع صندوق : 
ــع  ــد از مناب ــی درص ــادل س ــل مع 1- حداق
حاصــل از صــادرات نفــت ) نفــت خــام، 
ــی(  ــای نفت ــات گازی، گاز و فرآورده ه میعان
ــغ آن در  ــن مبل ــه و تعیی ــالهای برنام در س

ــنواتی  ــه س ــن بودج قوانی
ــادرات  ــد ارزش ص ــت درص ــل بیس 2- حداق

ــوق الذکــر  ــری اقــالم ف تهات

3-افزایــش ســهم واریــزی از منابــع بندهــای 
ــزان ســه واحــد  ــه می )1( و )2( هــر ســال ب

درصــد 
ــاب  ــدی حس ــده نق ــد مان ــاه درص 4- پنج
و   1389 ســال  پایــان  در  ارزی  ذخیــره 

ســالهای بعــد 

ماده 20
تبصــره 2- نیروهــای مســلح جمهــوری 
ــل  ــک عام ــد بان ــران  می توانن ــالمی ای اس
بــا  دولتــی،  بانکهــای  بیــن  از  را  خــود 
هماهنگــی و تاییــد ســتاد کل نیروهــای 
ــن  ــران تعیی ــالمی ای ــوری اس ــلح جمه مس

نماینــد. 
و  مالــی  موسســات  و  بانکهــا  کلیــه  ب( 
ــه  ــود ب ــع خ ــه مناب ــد از کلی ــاری مجازن اعتب
شــرکتهای بخــش خصوصــی و تعاونــی 
ــات  ــا وحدم ــده کاال ه ــادر کنن ــی  ص ایران
فنــی مهندســی تســهیالت ارزی یــا معــادل 
ــرخ  ــا ن ــازار آزاد ب ــرخ روز ب ــه ن ــی آن ب ریال
ارزی پرداخــت  ســود مشــابه تســهیالت 
تســهیالت توســط بانکهــا و موسســات مالــی 
ــب  ــه ترتی ــاری در شــرایط مســاوی ب و اعتب
نیــاز  مــورد  در گــردش  بــرای ســرمایه 
ــورد  ــردش م ــرمایه در گ ــدگان، س صادرکنن
نیــاز تولیدکننــدگان کاالهــا یــا خدمــات 
ــد  ــرای تولی ــذاری ب ــرمایه گ ــی، س صادرات
ــی،  ــات صادرات ــا خدم ــا ی ــا تجــارت کااله ی
ســرمایه گــذاری بــرای تولیــد کاالهــا و 
ــروش  ــل ف ــازار و قاب ــات دارای ب ــا خدم ی
در داخــل کشــور بــا ســود آوری بیشــتر 

شــد.  می با

ماده 22 
متــن زیــر بــه مــاده )66( قانــون امــور 

اهم مواد تجاری در احکام دایمی قوانین توسعه کشور
و اهم احکام تجاری در قانون برنامه ششم توسعه 
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اهم مواد تجاری در احکام دایمی قوانین توسعه کشور
و اهم احکام تجاری در قانون برنامه ششم توسعه 

الحــاق   1390/8/22 مصــوب  گمرکــی 
 : د د می گــر

برقــراری موانــع غیــر تعرفــه ای و غیــر 
فنــی بــرای واردات بــه جــز در مــواردی کــه 
رعایــت موازیــن شــرع اقتضــاء می کنــد، 
ــه  ــواد اولی ــوق ورودی م ــت. حق ــوع اس ممن
و کاالهــای واســطه ای کــه بــه منظــور 
تولیــد صادراتــی بــه ویــژه توســط شــرکتهای 
ــرف  ــود، ظ ــور می ش ــان وارد کش ــش بنی دان
مئــت پانــزده روز پــس از صــادرات بــه انهــا 

مســترد می شــود. 

ماده 23 
ــوارض  ــا ع ــات ی ــه وضــع مالی ــف( هرگون ال
بــرای صــادرات کاالهــای مجــاز و غیــر 
یارانــه ای و جلوگیــری از صــادرات هــر گونه 
کاال بــه منظــور تنظیــم بــازار داخلــی ممنــوع 
اســت و صــدور کلیــه کاالهــا و خدمــات بــه 

ــد:  ــاز می باش ــر مج ــوارد زی ــزء م ج
فرهنگــی  میــراث  و  عتیقــه  اشــیای   -1
ــی،  ــراث فرهنگ ــازمان می ــخیص س ــه تش ب

صنایــع دســتی و گردشــگری 
2- آن دســته از اقــالم خــاص دامــی، نباتــی، 
خــاک زراعــی و مرتعــی و گونــه هایــی کــه 
جنبــه حفــظ ذخایــر ژنتیکــی و یــا حفاظــت 
تنــوع زیســتی داشــته باشــند، بــه تشــخیص 
وزارت جهــاد کشــاورزی و ســازمان حفاظــت 

محیــط زیســت 
ــر مجــاز  ــره- فهرســت کاالهــای غی تبص
ــنهاد  ــا پیش ــادرات ب ــرای ص ــه ای ب و یاران
دســتگاه ذیربــط  و تصویــب شــورای اقتصــاد 
تعییــن و ســه مــاه پــس از ابــالغ اجــرا 

می شــود. 
ــرای  ــت ب ــه دول ــی ک ب- صــادرات کاالهای
پرداخــت  مســتقیم  یارانــه  آنهــا  تامیــن 

دســتگاه  پیشــنهاد  بــا  تنهــا  می کنــد، 
مربوطــه و تصویــب شــورای اقتصــاد مجــاز 
اســت. در ایــن صــورت کلیــه صــادر کنندگان 
ــه  ــه عــودت کلی ــوط ب ــد گواهــی مرب موظفن
ــه کاالهــی  ــی ب یارانه هــای مســتقیم پرداخت
صــادر شــده را قبــل از خــروج، از وزارت امــور 

ــد.  ــذ کنن ــی اخ ــادی و دارای اقتص
ــد ســازی معافیت هــا  ــه منظــور هدفمن پ( ب
مالــی  حمایت هــای  ســازی  وشــفاف 
ــف  ــی موظ ــور مالیات ــازمان ام ــت ف س دول
ــن  ــر را جایگزی ــرخ صف ــا ن ــات ب ــت مالی اس
معافیت هــای قانونــی کنــد و مــوارد ان را در 
ردیفهــای جمعــی، خرجــی بودجــه ســاالنه، 

ــد.  ــبه و درج نمای محاس
ت- هرگونــه تخفیــف و بخشــودگی عوارض 
شــهرداری ها توســط دولــت ممنــوع اســت. 

ــون  ــاده )126( قان ــن م ــاده جایگزی ــن م ای
امــور گمرکــی می شــود. مــاده 30 

ــورد  ــع م ــن مناب ــور تامی ــه منظ ــف-  ب  ال
نیــاز جهــت توســعه ونگهــداری و بهــره 
ــه  ــاده ای ب ــل ج ــل و نق ــور حم ــرداری ام ب
ــاده  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــازمان راه س
جابجایــی  از  می شــود  داده  اجــازه  ای 
کاال و مســافر در جاده هــای کشــور بــه 
ــایری  ــتای و عش ــای روس ــتثنای جاده ه اس
ــر  ــر، کیلومت ــر و نف ــن، کیلومت ــاس ت ــر اس ب
پیشــنهاد مجمــع عمومــی ســازمان  بــا 
و  ای  جــاده  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری 
اقتصــاد عــوارض   بــا تصویــب شــورای 

وصول نماید. 
ب- میــزان وصــول عــوارض هــر تــن. 
کیلومتــر حمــل ونقــل کاال در داخــل کشــور 
از شــرکتهای حمــل و نقــل بیــن المللــی کــه 
ــوری  ــل کاالی عب ــل و نق ــه حم ــادرت ب مب
ــنهاد  ــا پیش ــد ب ــی می کنن ــت  خارج و ترانزی

وزارت راه و شــهر ســازی و تصویــب شــورای 
ــود. ــن می ش ــاد تعیی اقتص

ــه  ــر ابنی  پ- صــد درصــد خســارت وارده ب
ــارت  ــده خس ــات، از وارد کنن ــی و تاسیس فن
ــود.  ــول می ش ــور وص ــازمان مذک ــط س توس
ت- بــه منظــور کمــک بــه تــدارک نــاوگان 
حمــل و نقــل جــاده ای بیــن شــهری و 
احــداث پایانه هــای مســافری و بــاری و 
ــی  ــن راه ــی بی ــات رفاه ــای خدم مجتمع ه
ــا  ــی ب ــی و تعاون ــهای خصوص ــط بخش توس
اولویــت تعاونی هــای ایثارگــران، وجــوه اداره 
ــرکت های  ــی ش ــع داخل ــل مناب ــده از مح ش
وابســته بــه وزرات راه وشهرســازی پرداخــت 

می شــود. 
و  تاییــد  بــا  میشــود  داده  اجــازه  ث- 
تشــخیص ســازمان راهــداری و حمــل و 
ــاز  ــورد نی ــای م ــاده ای، کامیون ه ــل ج نق
و  بــوده  دارا  را  روز  اســتاندارددهای  کــه 
ــند  ــته باش ــال داش ــه س ــر از س ــر کمت عم
مشــروط بــه وجــود خدمــات پــس از فــروش 
موضــوع قانــون حمایــت از حقــوق مصــرف 
ــدگان خــودرو مصــوب 1386/3/23 وارد  کنن
ــه  ــن رابط ــت در ای ــاز اس ــت مج ــود. دول ش
ــال  ــی را اعم ــهیالت گمرک ــات و تس تخفیف
کنــد. اســتفاده از ایــن تخفیفــات منــوط بــه 
خــروج یــک کامیــون فرســوده بــا عمــر بیش 
از بیســت و پنــج ســال بــه ازای هــر کامیــون 

ــت. ــی اس واردات
آییــن نامــه نحــوه اجــرای ایــن بنــد توســط 
وزارتخانه هــای راه وشــهر ســازی و امــور 
اقتصــادی و دارایــی و ســازمان برنامــه و 
ــر  ــود و حداکث ــه می ش ــور تهی ــه کش بودج
ــالغ  ــس از اب ــاه پ ــش م ــدت ش ــرف م ظ
ــران  ــات وزی ــب هی ــه تصوی ــون ب ــن قان ای

می رســد. 
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بــی شــک تحــوالت جدیــد آموزشــی علمــی 
ــا  ــود ت ــب می ش ــان موج ــی در جه و فرهنگ
ــه نقــش و  اندیشــمندان، پیشــتر از گذشــته ب
اثــر آمــوزش در سرنوشــت جوامــع بیندیشــند، 
ــای  ــه و دنی ــا، جامع ــان ه ــه انس ــن ک ــه ای ب
را  انســان  آمــوزش،  می ســازندو  را  بهتــر 
و  چگونگــی  و  کیفیــت  پــس  می ســازد، 
آموزش هــا در سرنوشــت جوامــع  چرایــی 
نقــش حیاتــی ایفــا می کنــد. در جامعــه امــروز 
آمــوزش و پــرورش تنهــا وســیله ی دسترســی 
ــه تکنیــک قــوی تــر و توســعه و پیشــرفت  ب
روزمــره  دگرگونی هــای  اســت.  بیشــتر 
و ســریع زندگــی انســان نیــاز بــه بــروز 
ــرای  ــی ب ــب آمادگ ــوزش و کس ــانی آم رس
ــی  ــون زندگ ــاد گوناگ ــول در ابع ــول تح قب
دارد. تعلیــم و تربیــت صحیــح همســازی 
ــرات را  ــن تغیی ــا ای ــوب ب ــازگاری مطل و س
ــه  امــکان پذیــر میســازد. آمــوزش در لغــت ب
ــه  ــا ب ــات و مهارت ه ــال معلوم ــای انتق معن
دیگــران اســت، بــه طوریکــه ایــن معلومــات 
ــول  ــب تح ــد وموج ــه کار آین ــا ب و مهارت ه
ــه  ــرورش ب ــوند. پ ــار ش ــی در رفت و دگرگون
معنــای فراهــم آوردن زمینــه بــرای شــکوفایی 
ــی  ــتعدادهای طبیع ــی و اس ــای درون توانایی ه
اســت. آمــوزش و پــرورش، فراهــم آوردن 
ــان  ــه انس ــه جانب ــل هم ــد و تکام ــه رش زمین
ــی و  ــمانی، عقالنی،عاطف ــای جس )از جنبه ه
ــه  ــی او ب ــیر تکامل ــت س ــی (و هدای اجتماع
ــه ای  ــا برنام ــق ب ــل مطل ــود کام ــوی وج س

ــت.  ــجم اس ــم و منس منظ
ــت  ــن خدم ــای ضم ــش آموزش ه ــروزه نق ام

منظــور  بــه  ســازمان ها  در  کارکنــان 
توانایی هــا  کــردن  بروزآمــد  و  بازآمــوزی 
و اســتعدادهای آنــان بیــش از هــر زمــان 
ــاله در  ــن مس ــود. ای ــاس می ش ــری احس دیگ
ــه عنــوان بخــش مهمــی از  ســالهای اخیــر ب
ــت  ــورد اهمی ــازمان م ــای س ــه ریزی ه برنام
و توجــه میباشــد. چــرا کــه هزینه هــای 
مصــرف شــده بــرای اینگونــه آموزش هــا 
و فوایــد و نتایــج آنهــا می توانــد برمیــزان 
ــازمانی  ــرد س ــی عملک ــر بخش ــی و اث کارای
ــا  ــه ب ــن در رابط ــد. همچنی ــنل بیافزای پرس
اهمیــت ایــن مهــم می تــوان گفــت کــه 
ــی و  ــی حیات ــت اقدام ــن خدم ــوزش ضم آم
ــت  ــازمان ها در جه ــام س ــرای تم ــروری ب ض
ــک  ــازده کار، کم ــی ب ــی و کم ــش کیف افزای
در حــل مشــکالت عملیاتــی و آمــاده ســاختن 
افــراد بــرای ترفیــع و بهبــود وضعیــت شــغلی 
ــان میباشــد. آمــوزش در تحقــق اهــداف و  آن
ــده و  ــن کنن ــه، نقشــی تعیی ــای جامع آرمان ه
ــرایط  ــده دارد و در ش ــاز برعه ــت س سرنوش
ــرای  ــازی ب ــه س ــروز زمین ــی ام ــازار رقابت ب
حرکــت واحدهــای صنعتــی بــه ســوی ارتقــا 
ســطح دانــش و بــروز شــدن تنهــا از طریــق 
ــا نشــاط  ــال و ب ــا، فع ــد، پوی ــوزش هدفمن آم

ــت.  ــر اس ــکان پذی ام
ــه  ــوزش خان ــیون آم ــوص کمس ــن خص در ای
صنعــت و معــدن وتجــارت نیــز از ایــن 
ــن  ــان ای ــوده و کارشناس ــتثنی نب ــده مس قاع
بخــش تــالش دارنــد بــا تلفیــق علــم و 
ــت  ــرای تقوی ــالش ب ــا ت ــع ب ــل و در واق عم
و  معــدن  صنعــت،  بــا  دانشــگاه  ارتبــاط 
ــو  ــر دو س ــود در ه ــای موج ــارت، خال ه تج
ــد. ــرف کنن ــد برط ــه میتوانن ــدی ک ــا ح را ت
اهمیــت و ضــرورت پژوهــش گســترش و 
ــروز  ــان ام ــاوری در جه ــوم و فن ــعه عل توس
ــه  ــرفته ب ــورهای پیش ــوص در کش ــه خص ب
ــی  ــای اجتماع ــه فعالیت ه ــبی کلی ــور نس ط
را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت. در ایــن 
ــص در  ــانی متخص ــروی انس ــش نی ــان نق می
ــی  ــت خاص ــازمان ها اهمی ــی س ــت کل هدای

ــر  ــر حاض ــرایط عص ــه ش ــه ب ــا توج دارد. ب
کــه عصــر رقابــت صنعتــی اســت،بدیهی 
ــروی  ــوردار از نی ــورهای برخ ــه کش ــت ک اس
ــای  ــره در زمینه ه ــص و خب ــانی متخص انس
گوناگــون در وضعیــت بهتــری خواهنــد بــود. 
ــت  ــن خدم ــوزش ضم ــد، آم ــای جدی در دنی
ــاق  ــازی و انطب ــرای همس ــا ب ــی از ابزاره یک
کارکنــان بــا شــرایط متغیــر و متحــول زمــان 
ــوزش  ــر آم ــه ام ــی ب ــی توجه ــا ب ــت. ب اس
بــه  بقــای ســازمان  کارکنان،سرنوشــت و 
ــازی  ــوزش و بهس ــاد. آم ــد افت ــر خواه خط
کارکنــان، اقدامــی راهبــردی اســت کــه 
در ســطح فــردی باعــث ارزشــمندی و در 
ســطح ســازمانی باعــث بهبــود ســازمان و در 
ــه افزایــش بهــره وری  ــی منجــر ب ســطح مل
ــدف  ــن ه ــرای ای ــات اج ــود. از ضروری می ش

ــرد : ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب می ت
جلوگیــری از هــدر رفتــن ســرمایه های مالــی 
و انســانی. اصــوال« آمــوزش هزینــه بــر اســت 
و عــدم تناســب دوره هــا بــا نیازهای آموزشــی 
موجــب افزایــش هزینــه هــا، بــدون دســتیابی 

بــه نتیجــه ای مطلــوب میشــود. 
بــا ارزشــیابی دوره هــای ضمــن خدمــت 
می تــوان بــه علــل و عواملــی کــه در موفــق 
بــودن یــا شکســت ایــن دوره هــا نقــش 
برنامه هــای  یابیــم. تهیــه  دارنــد، دســت 
ــود  ــردن بهب ــاال ب ــرای ب مناســب آموزشــی ب
کیفیــت کار و عملکــرد کارکنــان و همچنیــن 
بــرای  مناســب  شــرایط  کــردن  فراهــم 
ــای  ــع و چرخش ه ــا و ترفی ــی، ارتق جایگزین
شــغلی دانســت کــه بــه نوعــی در اثــر 
بخشــی اهــداف ســازمان نقــش موثــری ایفــا 
ــر  ــن ام ــه ای ــم ب ــی می توانی ــد. زمان می کن
ــه ارزشــیابی  ــم کــه ب ــدا کنی مهــم دســت پی
از دوره هــای آموزشــی بپردازیــم و بــه نوعــی 
بــه تحلیــل و یافتــن نقــاط قــوت و ضعــف و 
ــا موفقیــت و شکســت ایــن دوره هــا اقــدام  ی
کنیــم. اهمیــت آمــوزش و توفیــق یــک 
ــام  ــک نظ ــورداری از ی ــرو برخ ــور در گ کش

ــت.  ــا اس ــجم و پوی ــوزش منس آم

عبدالناصر لطیفی
رئیس کمیسیون آموزش خانه صنعت 

معدن و تجارت استان فارس

اهمیت آموزش حین خدمت
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صنعت
ارموز

رموز
ت ا

صنع

در واقــع بخــش صنعــت نبایــد از دریــای علــم و دانــش جــدا 
ــوری  ــر کش ــت در ه ــگاه و صنع ــن دانش ــاط بی ــد. ارتب بمان
می توانــد اثــری تعییــن کننــده در رشــد وشــکوفایی اقتصــادی 

آن کشــور داشــته باشــد. 
نیازهــای  کــردن  برطــرف  و  علمــی  ارتقــای  پآمــوزش، 
تحقیقاتــی بخــش صنعــت و معــدن را میتــوان یکــی از 
نقش هــای مهــم و اصلــی دانشــگاه دانســت و از طــرف دیگــر 
ــات  ــل از تحقیق ــج حاص ــتفاده از نتای ــا اس ــت ب ــش صنع بخ
ــتر  ــودن بس ــم نم ــود، فراه ــای خ ــگاهیان در فعالیت ه دانش
یادگیــری بــرای دانشــجویان و  همچنیــن اشــتغال زایــی بــرای 
ــگاه  ــط را در دانش ــای مرتب ــه آموزش ه ــرادی ک ــان و اف جوان
گذرانــده انــد، میتوانــد نقــش تکمیــل کننــده و مهمــی در کنــار 
دانشــگاه در جهــت توســعه علمــی و آموزشــی و  دســتیابی بــه 

ــد.  ــته باش ــد اقتصــادی کشــور داش رش
ــای  ــن توانمندی ه ــا بی ــادی م ــه زی ــفانه فاصل ــروز متاس ام
ــن  ــا نیازهــای بخــش صنعــت وجــود دارد. ای علمــی کشــور ب
ــتر  ــل بیش ــراری تعام ــا برق ــوان ب ــده را میت ــاد ش ــکاف ایج ش

ــش داد.   ــگاهی کاه ــی و دانش ــز علم ــع و مراک صنای
ــتر  ــذب بیش ــکاری و  ج ــرخ بی ــش ن ــل، کاه ــن تعام ــر ای تاثی
ــات و  ــتن اطالع ــت داش ــازار کار بعل ــه ب ــگان ب ــش آموخت دان
دانــش موردنیــاز و کاربــردی بــرای صنایــع و همچنیــن ســبب 
توســعه صنعــت، معــدن و تجــارت کشــور و ایجــاد توانمنــدی 
ــت  ــب مزی ــا کس ــی ب ــن الملل ــای بی ــور در بازار ه ــرای حض ب
رقابتــی بــا تمرکــز بــر حوزه هــای علمــی و فنــاوری میگــردد. 
بــا توجــه بــه وجــود رقابــت شــدید هــم در بازار هــای داخلــی 
و هــم در بازار هــای خارجــی، و همچنیــن مشــکالت و موانــع 
متعــدد موجــود برســر راه صنایــع از جملــه تحریــم هــا، 

ــاروری  ــوژی و فن ــد از طریــق کســب تکنول ســازمان ها میتوانن
ــب  ــی کس ــت رقابت ــعه آن، مزی ــت و توس ــه فعالی ــرای ادام ب
ــان،  ــی: انس ــن اساس ــار رک ــامل چه ــوژی ش ــد. تکنول نماین
ــروی  ــک نی ــی ش ــد. ب ــات میباش ــازمان و اطالع ــین، س ماش
ــن  ــی ســه رک ــر کارای ــذار ب ــل اثرگ ــن عام انســانی مهــم تری
دیگــر میباشــد و آمــوزش موثــر بــرای تربیــت اثربخــش 
ــر  ــق ب ــه منطب ــود ک ــل میش ــی حاص ــانی زمان ــروی انس نی

نیاز هــا و ظرفیت هــای موجــود بــازار کار باشــد.
ــروی  ــت نی ــل تربی ــوان مح ــگاه ها بعن ــکاری دانش ــذا هم ل
ــص  ــری تخص ــل بکارگی ــوان مح ــت بعن ــا صنع ــص ب متخص
ــد ســبب دســتیابی آمــوزش  ــروی انســانی میتوان و مهــارت نی
موثــر، کســب و رشــد تکنولــوژی، توســعه اقتصــادی و عبــور از 

ــع موجــود گــردد.  موان
در راســتای رســیدن بــه ایــن هــدف ارزشــمند، وظیفــه عمــده 

ــد : ــگاه ها میتوان دانش
ــرات  ــا صنعــت و ایجــاد تغیی ــاط ب ــرای افزایــش ارتب ــل ب تمای
ــاز  و  ــن نی ــر گرفت ــا درنظ ــود ب ــی موج ــای آموزش در روش ه
ــدن و  ــت، مع ــش صنع ــاوری در  بخ ــی و فن ــای علم خال ه
ــرای  ــانی ب ــروی انس ــردن نی ــاده ک ــبب آم ــه س ــارت، ک تج
در  ســازمان ها  نگهداشــتن  بــروز  و  بــازارکار  در  حضــور 
ــود. ــوژی میش ــد تکنول ــی و رش ــی و تحقیقات ــای علم حوزه ه

و از سوی دیگر صنعت نیز وظیفه دارد:
ــی،  ــز علم ــگاه ها و مراک ــا دانش ــاط ب ــت ارتب ــت تقوی در جه
ــه  ــورت گرفت ــی ص ــات علم ــود و تحقیق ــیل های موج از پتانس
ــوژی   ــاوری و تکنول ــعه فن ــود و توس ــای خ ــد فعالیت ه در رون
بهــره بگیــرد و همچنیــن ایجــاد بســتری بــرای حضــور بیشــتر 
اســاتید، پژوهشــگران و دانــش آموختــگان بــرای انجــام 
تحقیقــات، پروژه هــای علمــی و پیــاده ســازی ایده هــای 
جدیــد، کــه در نهایــت میتوانــد تاثیــر مثبــت دو طرفــه بــرای 

ــد.  ــته باش ــت و دانشــگاه داش صنع
ایجــاد کمیتــه هایــی بــا اعضــا مشــترک از صنعــت و دانشــگاه، 
بــرای برنامــه ریــزی و هــدف گــذاری، تحقیــق و نیازســنجی و 
شناســایی موانــع و مشــکالت موجــود بــرای همراســتا نمــودن 
صنعــت و دانشــگاه، تاثیــر بســزایی در رفــع ضعــف و شــکاف 

موجــود خواهــد داشــت.  

پریسا لطیفی
مسئول بخش آموزش خانه صنعت 

معدن و تجارت استان فارس
کارشناس ارشد رشته مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف

آموزش- صنعت - دانشگاه 
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غذایــی  مــواد  سنســوریک  درتســت 
کیفــی  تعیین کننــده  و  مهــم  فاکتورهــای 
ماننــد: رنــگ، بــو، طعــم و مــزه شــکل 
رســیدن  لطافــت،  و  تــردی   ظاهــری، 
محصــول و کام پذیــری )لــذت بخشــی ( 
ــوریک  ــت های سنس ــوند. تس ــان می ش امتح
مــواد غذایــی از نظــر علمــی و محیطــی 
ــند.  ــی می باش ــاص و مهم ــت خ دارای اهمی
پایــه و اســاس همــه تســت های سنســوریک 
ــط  ــه توس ــت ک ــه اس ــاس های پنجگان احس
چشــم، بینــی، دهــان و صــدای جویــدن 
مــواد غذایــی در دهــان توســط گــوش و 
نحــوه بلعیــدن آنهــا مشــخص می شــوند 
تعریــف  امتحانــی  روش  یــک  در  کــه 
ــا  ــده ب ــص دوره دی ــراد متخص ــا اف ــده ب ش
 کیفیــت تشــخیص بــاال و واجــد شــرایط 

نظردهی می شوند.
ــای  ــی دارای آنالیز ه ــواد غذای ــت های م تس
علمــی بــوده و بــر پایــه علــم و آمــار محاســبه 
و  سیســتم ها  در  تســت ها  می شــود.این 
ــعه  ــق و توس ــای تحقی ــمت های واحده قس
ایفــا  را  نقــش مهمــی  و کنتــرل کیفــی 

. می کننــد

 شیوه تست و امتحان مزه
- بــا آنالیــز کــردن ایــن موضــوع، بایــد گفــت 
ــری،  ــد نتیجه گی ــل همانن ــی مراح ــه تمام ک
ــی  ــاده غذای ــک م ــریح ی ــره دادن و تش نم

دارای اســتانداردهای مشــخص می باشــد.
- در وهله اول تست حسی بصری )چشم(
- در وهله دوم تست حس بویایی) بینی(

ــه ای  ــس ذائق ــت ح ــوم تس ــه س - در وهل
)دهــان، زبــان، کام و گلــو (مــی تواننــد آنالیــز 
تســت یــک مــواد غذایــی را مشــخص کننــد.
ــی  ــای لمس ــال ویژگی ه ــن ح ــی در عی  ول
ــاده  ــک م ــت زدن ( ی ــردن و دس ــس ک )لم
ــت های  ــردن تس ــل ک ــز در تکمی ــی نی غذای

ــد. ــا می کنن ــی را ایف ــش بزرگ ــوق نق ف

چشــم  وســیله  بــه  بصــری:  حــس 
واقعیت هــای ثبــت شــده هماننــد رنــگ، 
تکســتور )فــرم(، شــکل، ظاهــر طبیعــی، 
طبیعــت داخلــی، ســاختار کلــی مــاده غذایی و 
چیزهــای دیگــر هماننــد شــفافیت، کدربــودن، 
گرفتگــی )حالــت ابــری( قابــل حــس کــردن 

و نظــر دادن بــا چشــم می باشــد.

ــای  ــه وســیله واقعیت ه ــی: ب ــس بویای ح
ــب  ــه ترتی ــدت و ب ــو ع، ش ــا ن ــده ب ــت ش ثب
زمــان انقضــا بــو؛ بــا کشــیدن ترکیبــات 
هــوای محیــط از همدیگــر تمیــز داده شــوند، 
یعنــی اینکــه در محیــط تســت بوهــای دیگــر 
هماننــد عطــر، غذاهــای دیگــر، بــوی قهــوه و 

ــره وجــود نداشــته باشــد. غی
ــه شــروع می شــود  ــوی اولی ــا ب ــو ب ــه ب تجرب
ــاال و بــزرگ )یــا بســیار(  کــه بــه آن بــوی ب
گفتــه می شــود. ایــن اولیــن حــس  بــو 
ــت و   ــدگار اس ــاه و مان ــی کوت ــوال خیل معم
ــی، مشــخص و  ــب اصل ــوی قال ــاوت از ب متف

ــت. ــدی اس بع
ــدی و آخــر  ــی، بع ــوی اصل ــدگار، ب ــوی مان ب
اســت. در عیــن حــال از اجــزای مســبب 
اصلــی بــو، کــه در دهــان بــا جویــدن و 
قــورت دادن آزاد می شــوند و بعــد توســط 

ارتبــاط گلــو و دمــاغ بــه ارگان حــس بویایــی 
ــی  ــه تصــورات چشــایی و بویای ــند، ک می رس

می باشــد.

حــس ذائقــه:  توســط دهــان، زبــان، 
ــزه  ــار م ــورد چه ــم در م ــو و کام می توانی گل
کالســیک یعنــی شــیرینی، شــوری، تلخــی و 
ترشــی خــارج از مــزه فلــزات، مــواد قلیایــی و 
ــی دلچســبی  ــی( یعن ــان ژاپن ــه زب اومامــی )ب

تفکیــک می شــوند.
ــه  ــاس چهارگان ــیک احس ــورت کالس ــه ص ب
در  تلخــی  و  شــوری  ترشــی،  شــیرینی، 
ــخیص  ــل تش ــت آن قاب ــار جه ــان در چه زب

. شــند می با
ــیرینی،  ــس ش ــرای ح ــتر ب ــان بیش ــوک زب ن
ــوری  ــرای ش ــان ب ــاری اول زب ــای کن لب ه
ــان  ــاری زب ــی کن ــط و پایان ــای وس و لب ه
ــر  ــی را بهت ــان تلخ ــه زب ــی و ت ــرای ترش ب

احســاس می کنــد.
ــورد  ــن م ــن در ای ــتر متخصصی ــروزه بیش ام
یقیــن دارنــد کــه در تمامــی قســمتها و 
ــی  ــر تمام ــا کمت ــتر و ی ــان بیش ــای زب پرزه
احســاس می شــوند  طعم هــای چهارگانــه 
و در عیــن حــال جوانه هــا و یــا پرز هــای 
ــاعت های  ــد در س ــان می توانن ــود در زب موج
متفــاوت در مــورد 4 طعــم اصلــی متغیــر 

ــند. باش
 انــدازه گیری هــا  نشــان می دهنــد کــه 
ــان  ــزه در زب ــم و م ــخیص طع ــای تش مرزه
ــد. ــه دارن ــا هــم فاصل ــدازه یــک مــو ب ــه ان ب

نامبــرده  اصلــی  مــزه  چهــار  کنــار  در 
ــتند  ــز هس ــری نی ــراوان دیگ احســاس های ف
کــه ماننــد: ســوختن، گرمــا، ســرما، دود، 
تــردی، صافــی، ایســتایی، ســختی و لطیفــی 
متاثــر  را  سنســوریک  تســت های  نیــز 

. می کننــد

آتش زبان
مشاور ارشد صنایع غذایی شرکت سالیذ

 شیوه های تست سنسوریک 
در صنایع غذایی 
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وابســته  سنســوریک  واقعــی  احســاس 
ــه  ــت و ب ــذب اس ــه ج ــز در ماش ــه تمرک ب
ــن  ــه ای ــی رود. ب ــش م ــه ای پی ــورت پل ص
ــد  ــتن بای ــت داش ــرک دوس ــه مح ــی ک معن
ــور  ــدت عب ــتانه ش ــخصًا از آس ــی و مش خیل
شــود،  داده  تشــخیص  واقعــا  تــا  کنــد 
بنــدی  طبقــه  و  شــده  شناســایی   بعــد 

)امتیازدهی( گردد. 
نفــر اتــی کــه در مــورد محصــول نظــر 
می دهنــد بایــد خنثــی فکــر کننــد و در 
مــورد محصــوالت شــرکت اطالعــات علمــی 

ــند.  ــته باش ــی را داش و کاف
افــراد تیــم گامــا در مرحلــه اول بایــد در 
امتحانــات تســتی قبــول شــوند و توضیحــات 
الزم در مــورد محصــوالت و شــیوه تســت را 

ــند. ــرده باش ــت ک دریاف
ــوریک  ــت سنس ــوزش تس ــم آم ــل مه مراح
عبارتنــد از اینکــه تســت کننــده بتوانــد 
ــورت  ــه ص ــود را ب ــی خ ــای ارگانیک حس ه

ــد. ــرار ده ــتفاده ق ــورد اس ــه ای م حرف
- دریافــت، شــناخت، توجــه، مقایســه کــردن، 
ــه  ــره دادن و رتب ــح دادن، نم ــتن، توضی نوش

بنــدی مــواد تســتی از یکدیگــر.
-  تســت های مــواد غذایــی بــه صــورت 
تســت  یــک  در  بــود.  متفــاوت خواهنــد 
می توانــد فقــط یــک محصــول مــورد تســت 
قــرار گیــرد و یــا اینکــه محصــوالت بیشــتر از 
ــا همدیگــر مــورد تســت  یکــی در مقایســه ب

ــد. ــرار گیرن ق

شرایط محیطی انجام تست:
- اتاق های تست

ــا  ــورت وی ــا ص ــت و ی ــرم دس ــتن ک - نداش
ــن ــر و ادکل عط

ــایلنت  ــا س ــن  و ی ــه تلف ــدادن ب ــخ ن - پاس
ــان ــان امتح ــام زم ــرای تم ــردن آن ب ک

- آرام بودن زمان امتحان
- آرام بودن مکان امتحان

ــک  ــر در ی ــوای کول ــتن ه ــان نداش - جری
ــت جه

ــاعت  ــم س ــل نی ــیگار حداق ــیدن س - نکش
ــت ــل از تس قب

ــوه،  ــیرین، آبمی ــابه های ش ــوردن نوش - نخ
قهــوه و نوشــیدنیهای دیگرنیــم ســاعت قبــل 

از تســت 

انواع امتحانات تست سنسوریک و روشهای انجام آنها 

  روش انجام امتحان  امتحان نوع
و  مساوي باشند نداين دو نمونه مي توان مساوي،دادن دو نمونه در يك زمان مشخص با شرايط پخت و فاكتور هاي   امتحان بر روي دو نمونه

  يا دو نمونه متفاوت
نمونه مساوي است و  از سهارائه سه نمونه در يك زمان مشخص با شرايط پخت مساوي در اين امتحان دو نمونه   گانهامتحان سه

  يك نمونه متغير
 )هز نمونه ها با نمونه حاكم (اولينمونه و ياسه نمونه كه در اين دو يا سه نمونه يكي ادو ارائه يك نمونه در اول و بعد   و و يا سه گانهامتحان د

  مساوي است
كم كم  هاوليارائه همزمان از سه و يا نمونه هاي بيشتر در سلسله مراتبي كه آن نمونه ها در نظر و مقايسه با نمونه   امتحان سلسله مراتب

  (به طور مثال: ساير نمونه ها به تدريج نسبت به نمونه اصلي شورتر مي شوند) متغير مي شوند.
ري، شو(هر محصول به ديگري مثال تستر دربا در نظر گرفتن دقت  ،نظردهي خاصيت هاي حسي نمونه  ضبط و  آزمون دقت امتحان

  )ترشي
  هاي نمونههاي تستي به صورت شدت افزايش حسي خاصيتارائه يك رديف از نمونه   آزمون آستانه حسي
  امتحان رتبه بندي 

  در مقياس
   .دنشوكه در مقايسه با همديگر نظردهي مياز شركت هاي متفاوت ارائه يك و يا چند نمونه 

  )هستند ترديآيا همه داراي اين  (مرتب نمودن يك و يا چند نمونه در كالس بندي هاي داده شده  امتحان طبقه بندي
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داســتان دخالــت انســان در طبیعــت با داســتان 
تکامــل اجتماعــی او همــراه اســت. انســان در 
شــروع عصــر حجــر مداخلــه ای در رویدادهــای 
طبیعــی نداشــته و از منابــع آن بهــره بــرداری 
ــی و  ــت او ابتدای ــرا صنع ــت. زی ــرده اس نمی ک
جمعیتــش کــم و خواســتهایش ســاده بوده انــد. 
انســان فقــط گردآورنــده خــوراک و شــکارچی 
ــش  ــزار ســال پی ــش از 7 ه ــدود بی ــود.در ح ب
مــردم خاورمیانــه ایــن دو روش را بــا یکدیگــر 
تلفیــق کردنــد و کشــاورز و دامــدار شــدند و در 
نتیجــه از آوارگــی در آمدنــد و اســکان یافتنــد. 
ــی  ــه زندگ ــرای ادام ــر ب ــر حج ــان عص انس
ــی  ــود متک ــای خ ــرژی عضله ه ــه ان ــط ب فق
ــرژی  ــد از ان ــن دوره جدی ــا انســان ای ــود، ام ب
ــرد.  ــز اســتفاده می ک ــی شــده نی ــوران اهل جان
ایــن تغییــرات دو نتیجــه مهــم دربــر داشــت : 
یکــی آنکــه انســان بــرای تامیــن زمیــن مــورد 
نیــاز، بخشــی از جنگلهــا را از بیــن بــرد. نتیجــه 
دوم آنکــه بــه علــت فراوانــی ذخیــره غذاهــای 
گیاهــی، کــه حاصــل کشــاورزی گســترده تــر 
اســت، جمعیــت انســان رو بــه فزونــی نهــاد و 
ــت بیشــتر انســان  ــه دخال ــت ب افزایــش جمعی

در طبیعــت انجامیــد.
بــا پیشــرفت تمــدن بشــری و توســعه فنــآوری 
و ازدیــاد روز افــزون جمعیــت،  نابــودی و تغییر 
در شــرایط اقلیمــی و از بیــن رفتــن حیــات در 
ــن عوامــل  ــن آغازشــد. بعضــی از ای کــره زمی
ــی  ــروزه نم ــده دســت بشــربوده و ام ــه زائی ک
تــوان از آنهــا چشــم پوشــی کــرد شــامل قطــع 
درختــان جنگلــی و افزایــش دی اکســید کــرن 
ــی   ــه همگ ــت ک ــه ازن اس ــدن الی ــاره ش و پ

باعــث نابــودی کــره زمیــن میشــوند. 
مقــدار دی اکســید کربــن موجــود درجــو 
ــه  ــع ب ــرفت صنای ــا پیش ــگ ب ــن هماهن زمی
ــوده وزیانهــای جبــران  ــه فزونــی ب شــدت روب

ــن  ــته. ای ــواد داش ــراه خ ــه هم ــری را ب ناپذی
ــود  ــب میش ــن موج ــید کرب ــش دی اکس افزای
ــاال  ــا ب ــره مســکونی م ــای ســطحی ک ــا دم ت
رفتــه و آن را بــه جهنمــی ســوزان مبــدل 
ــب  ــن موج ــی نوی ــای صنعت ــاخته. فعالیته س
ــاال  ــن ب ــزان دی اکســید کرب میگــردد کــه می
رفتــه و دگرگونــی خطرناکــی در اقلیــم زمیــن 

ــردد.  ــم گ حاک
انســان،  نفــوذ مــداوم تکنولــوژی توســط 
ماننــد مهندســی زمیــن، باعــث تغییــرات 
ــود.  ــن میش ــیاره زمی ــه س ــی ب ــل توجه قاب
درحــال حاضرانقــراض و بحــران هولوســن 
ــت،  ــده اس ــاد ش ــوژی ایج ــط تکنول ــه توس ک
ــون  ــج میلی ــا پن ــد ت ــود را می توان ــرات خ اث
ــوژی  ســال باقــی بگذارد.چــرا کــه ایــن تکنول
ــه  ــن را ب ــوده و زمی ــراض انســان ب ــل انق عام
ــا ســرعتی آهســته از طریــق همیــن  تدریــج ب
ــه  ــی ب ــی طوالن ــی در مدت ــای طبیع فراینده
ــد. انســان  ــاز میگردان ــه اش ب ــای اولی حالت ه
بــا اعتقــاد بــه توســعه و پیشــرفت تکنولــوژی 
ــه  ــن ب ــرای دســت یافت ــی ب ــوان عامل ــه عن ب
خوشــبختی و رفــاه  ســعی بــر کنتــرل طبیعــت 
و تســلط بــرآن نمــوده و بــه بهانــه ی تســلط 
ــب  ــج زمینه هــای تخری ــه تدری ــر طبیعــت، ب ب
ــت.مداخله  ــوده اس ــم نم ــودی آن را فراه و ناب
ــت  ــای زیس ــت و دگرگونی ه ــان در طبیع انس
ــادات  ــه اعتق ــه نتیج ــی از آن ک ــی ناش محیط
ــه نظــام صنعتــی و شــاید نشــانگر  ــد او ب جدی
ــت،  ــه طبیع ــاد انســان معاصــر ب کاهــش اعتق
بــه عنــوان منشــا زندگــی و حیــات موجــودات 
ــا  ــده ت ــث ش ــد، باع ــن باش ــره زمی در روی ک
ــا  ــی ی ــش جهان ــام گرمای ــه ن ــده ای ب ــا پدی ب
ــده ای  ــویم. پدی ــن روبروش ــدن زمی ــرم ش گ
کــه منجربــه افزایــش میانگیــن دمــای زمیــن 
گــرم  اســت.  شــده  اقیانوس هــا  و ســطح 

ــی  ــن ناش ــره ی زمی ــد ک ــش از ح ــدن بی ش
ــی رخ میدهــد کــه  از فعالیتهــای انســانی زمان
ــه  ــا ب ــواع خاصــی از گازه ــاد از ان ــداری زی مق
اتمســفر وارد شــود و باعــث شــروع  پدیــده ای 
ــده  ــن پدی ــود. ای ــه ای ش ــر گلخان ــام اث ــه ن ب
آغــاز گــر گــرم شــدن زمیــن اســت. بیــن جــو 
از خورشــید  دریافتــی  اشــعه های  و  زمیــن 
ــس از  ــید پ ــور خورش ــت. ن ــی برقراراس تعادل
ــورد  ــن برخ ــطح زمی ــه س ــفر ب ــور از اتمس عب
ــس  ــاال منعک ــمت ب ــه س ــپس ب ــد و س می کن
ــزی در  ــو چی ــود در ج ــای موج ــود، گازه میش
حــدود 90 درصــد از ایــن گرمــا را جــذب کــرده 
ــد. در  ــه می دارن ــرم نگ ــن را گ ــطح زمی و س
واقــع همیــن فراینــد مفیــد باعــث پــا گرفتــن 

ــده اســت.  ــیاره ش ــن س ــی درای زندگ
ــرات  ــامل تغیی ــی ش ــش جهان ــرات گرمای  تاثی
زیســت محیطــی و اجتماعــی ناشــی از افزایش 
در دمــای جهانــی اســت. گــرم شــدن زمیــن، 
ــع در  ــی واق ــای طبیع ــی یخچاله ــای داخل دم
نقــاط مختلــف جهــان را از جملــه یخچالهــای 
واقــع در شــمالگان، جنوبــگان و چیــن افزایــش 
داده و در نتیجــه بــا آب شــدن تدریجــی، 
ــا ذوب  ــن یخچاله ــر ای ــادی ازذخای ــم زی حج
ــت  ــز اهمی ــا حائ ــئله از آنج ــن مس ــود. ای میش
ــده ای  ــا بخــش عم ــن یخچاله ــه ای اســت ک
از ذخایــر آب آشــامیدنی جهــان را تشــکیل 
آشــامیدنی  آب  منابــع  بنابرایــن  می دهنــد. 
ــال  ــذارد و احتم ــش می گ ــه کاه ــالم رو ب س
شــیوع بیمــاری هایــی کــه از طریــق آب 
ــتر  ــد، بیش ــیوع می یابن ــالم ش ــامیدنی ناس آش
ــوازات  ــه م ــت ب ــن اس ــی ممک ــود. حت می ش
ــرات، شــاهد اندکــی افزایــش در ســرعت  تغیی
چرخــش زمیــن نیــز باشــیم. یخچالهــای 
ــال«  ــه کام ــه گون ــش از آن ب ــه پی ــی ک طبیع
ــد  ــد ناپدی ــرده ان ــدا ک ــش پی ــی کاه محسوس

سید عباس علوی
بازرس خانه صنعت، معدن وتجارت 

استان فارس 

مریم یارم طاقلو سهرابی
دکترای زمین شناسی

آیــا شــما بــه ایــن 
کمکــی  ســیاره 

کرده اید؟



49سال چهاردهم/ دوره ششم/ بهار و تابستان 98 سال چهاردهم/ دوره ششم/ بهار و تابستان 98 

صنعت
ارموز

رموز
ت ا

صنع

ــی از  ــب، مناطق ــد شــد. ســیل های مهی خواهن
زمیــن را کــه دچــار خشکســالی شــده انــد بــا 
ــرو خواهــد کــرد و انســانها  آســیب شــدید روب
بــا کمبــود گســترده آب مواجــه خواهنــد شــد و 
قحطــی و بیمــاری افزایــش پیــدا خواهــد کــرد 
ــوده و  ــر نم ــرعت تغیی ــه س ــن ب ــره زمی و چه
ــوران در  بیــش از یــک چهــارم گیاهــان و جان

ــت.  ــد گرف ــرار خواهن ــراض ق ــر انق خط
بــر اســاس مطالعــات و مســتندات علمــی 
اخیــر، صنایــع  در ســال های  ارائــه شــده 
مرتبــط بــا پتروشــیمی انــواع مختلفــی از 
ــه صــورت  ــد کــه ب ــد می کنن آالینده هــا راتولی
ــط  ــع در محی ــاب مای ــن و پس گاز، ذرات، لج
زیســت منتشــر می شــوند. ایــن آالینده هــا 
چنــد  آروماتیــک  هیدروکربن هــای  شــامل 
ــزن  ــنگین، بن ــزات س ــه ای ) PAHS(، فل حلق
و مشــتقات آن، ســولفور دی اکســاید، نیتــروژن 
ــاید  ــولفید، منواکس ــدروژن س ــاید، هی دی اکس
ــه  ــتند ک ــیمیایی هس ــواد ش ــایر م ــن و س کرب
بیشــتر آنهــا حتــی در غلظت هــای پاییــن نیــز 
ــران  ــوء جب ــرات س ــد اث ــوده و قادرن ــمی ب س
ــت و  ــط زیس ــتم، محی ــر اکوسیس ــری ب ناپذی

ــند.  ــته باش ــان داش ــالمت انس س
آالینده هــای صنایــع پتروشــیمی از طریــق 
ــذب از  ــا ج ــامیدن و ی ــوردن، آش ــس، خ تنف
ــه  ــوند.اگر چ ــدن می ش ــت وارد ب ــق پوس طری
آالینده هــای پتروشــیمی  ممکــن اســت در 
ــاری نشــوند،  ــدت باعــث ایجــاد بیم ــاه م کوت
امــا مطمئنــا« میــزان خطــر پذیــری ابتــال بــه 

ــد داد.  ــش خواهن ــا را افزای ــواع بیماری ه ان
گرمایــش  واقعــی  پیامدهــای  از 
جهانــی بســیار فاجعــه آمیــز می تــوان 
کــرد:  اشــاره  زیــر  مــوارد  بــه 

1- خشکسالی 
ــا  ــت ام ــب اس ــدید )عجی ــای ش 2- بارش ه
ــد.  ــض نمیکن ــی رانق ــد قبل ــد، پیام ــن پیام ای
ــه  ــی )گازهــای گلخان بخاطــر گرمایــش جهان
ــو  ــود، وارد ج ــار میش ــطح بخ ای (، آب از س
شــده و باعــث بارش هــای گرمســیری در 
بیشــتر بخش هــای زمیــن میشــود. البتــه ایــن 
ــی  ــل نم ــالی را ح ــکل خشکس ــا مش بارش ه
ــا  ــا ودریاچه ه ــن آب وارد رودخانه ه ــد، ای کنن
می شــود، از آنجــا بخــار شــده و ایــن چرخــه  

تکــرار می شــود. 
ــنگینی  ــای س ــده بارش ه ــیل : در آین 3- س
ــا را  ــطح آب دریاه ــه س ــت ک ــم داش خواهی
ــاال  ــرد. در بســیاری کشــورها ایــن ب ــاال میب ب
رفتــن ســطح آب دریــا باعــث افزایــش شــمار 
ــون  ــی اکن ــود حت ــر می ش ــیل های ویرانگ س
ــت  ــن اس ــر ممک ــیل ها غی ــرل س ــم کنت ه
ــزی  ــم انگی ــوادث غ ــه ح و همیشــه منجــر ب
می شــوند. ایــن وضعیــت بــه دلیــل گرمایــش 
ــر هــم خواهــد شــد و ســواحل و  ــی بدت جهان

ــرد.  ــیل می گی ــاحلی راس ــق س مناط
4- حشرات 

5- آتش سوزی جنگل ها
ــر )افزایــش دمــای هــوا روی  6- ماهــی کمت
موجــودات دریایــی هــم تاثیر منفــی می گذارد (

7- خانه ها و جاده ها 
8- محصوالت بد 

9- طوفان وگردباد 
گرمایــش جهانــی هنــوز هــم قابــل پیشــگیری 
اســت، یــا الاقــل می توانیــم مشــکالت آینــده 
ــن  ــه روی ای ــم و هرکســی ک را کاهــش دهی
آن  در  می توانــد  میکنــد  زندگــی  ســیاره 
نگرانی هــای  خوشــبختانه  کنــد.  شــرکت 

ســران  میــان  در  مــورد  ایــن  در  زیــادی 
اســت.  آورده  بوجــود  جهــان  کشــورهای 
بســیاری از دانشــمندان معتقدنــد که بازگشــت 
بــه گذشــته امــکان پذیــر نیســت و نمــی توان 
انــواع خاصــی ار تخریــب مثــل یخ هــای ذوب 
ــا عــده ای  ــد ام ــاز گردان ــی را ب شــده ی قطب
اعتقــاد دارنــد کــه ایــن ســیاره می توانــد ایــن 
ــرای  ــه ب ــر چ ــد اگ ــام بخش ــز التی ــم را نی زخ
ایــن کار زمــان الزم اســت. البتــه شــاید بــرای 
التیــام ایــن زخــم کــه خواســته ویــا ناخواســته 
توســط انســان بــر زمیــن اعمــال شــده صدهــا 
و شــاید هــزاران ســال زمــان الزم اســت امــا 
کارهــای زیــادی اســت کــه انســان بــا انجــام 
ــد.  ــک کن ــن کم ــام زمی ــه التی ــد ب آن می توان
کاهــش انتشــار گازهــای گل خانــه ای و 
ثبــات در ســطح گازهــای جــو و  ایجــاد 
ســوخت های  از  اســتفاده  میــزان  کاهــش 
در  قدم هــا  مهمتریــن  از  یکــی  فســیلی 
کمــک بــه کنتــرل دمــای زمیــن اســت 
از جملــه  پــاک  انرژی هــای  توســعه ی  و 
ــی،  ــن گرمای ــاد و زمی ــیدی، ب ــرژی خورش ان
 باعــث کاهــش اســتفاده از نفــت وزغــال 

سنگ می شود.
ــی و  ــل عموم  اســتفاده از وســایل حمــل ونق
ــز  ــر فســیلی نی ــی باســوخت غی ــل های اتومبی
تاثیــر بــه ســزایی در کاهــش تولیــد گازهــای 
گلخانــه ای دارد. تفکیــک زبالــه هــا، اســتفاده 
ــت،  ــط زیس ــا محی ــازگار ب ــوالت س از محص
همگــی کارهــای ســاده ای هســتند کــه 
ــور  ــه ط ــیاره را ب ــن س ــرایط ای ــد ش می توان
قابــل توجهــی بهتــر کننــد و نبــض حیــات را 
در ایــن ســیاره بــاال ببرنــد. آیــا شــما بــه ایــن 

ــد؟  ــرده ای ــیاره کمکــی ک س
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ــم  ــت و یک ــرن بیس ــازمانها در ق ــش س چال
ــع گــران قیمتــی اســت  ــر ســر مناب ــت ب رقاب
ــا و رشــد آنهــا اســت،  ــده بق ــن کنن کــه تعیی
ــروی  ــت، نی ــد از: مدیری ــع عبارتن ــن مناب ای
انســانی، زمیــن، ســرمایه و منابــع ســرمایه ای 
)تجهیــزات(. از میــان ایــن منابــع مدیریــت و 
نیــروی انســانی از جایــگاه و اهمیــت خاصــی 
ــت  ــر مزی ــال حاض ــتند. در ح ــوردار هس برخ
نیــروی  در  از کشــورها  بســیاری  رقابتــی 
رســالت  کــه  اســت  توانمنــدی  انســانی 
ــده  ــع را برعه ــایر مناب ــه از س ــتفاده بهین اس
ــداد  ــه تع دارد. امــروزه،  موفقیــت ســازمانها ب
ــه  ــه ب ــت، بلک ــته نیس ــانی وابس ــروی انس نی
ســطح توانمنــدی منابع انســانی بســتگی دارد. 
ــرورش  ــعه و پ ــرای توس ــازمانها ب ــالش س ت
منابــع انســانی بهــره ور »توانمندســازی« 

از  یکــی  عنــوان  بــه  و  نامیــده می شــود 
ابزارهــای اســتراتژیک کســب مزیــت رقابتــی 
مطــرح اســت. در اختیــار داشــتن نیــروی کار 
ــوان یکــی  ــد بعن ــد و متعه متخصــص، کارآم
علــی  رقابتــی  مزیت هــای  بزرگتریــن  از 

ــی رود.  ــمار م ــع بش ــوص در صنای الخص
ــای  ــرورش مهارته ــد پ ــد ســازی فرآین توانمن
فنــی و ادراکــی منابــع انســانی از طریــق 
در  آنهــا  اثربخــش  و  کارآمــد  بکارگیــری 
ــای  ــاره ابزاره ــت. درب ــازمانی اس ــط س محی
ــدل  ــاس م ــر اس ــوان ب ــازی می ت ــد س توانمن
ــث  ــه بح ــارد ب ــی و بالنچ ــاز هرس توانمندس
پرداخــت. توانمندســازی رویکــردی مدیریتــی 
اســت و در آن بــه کارکنــان اختیــار داده 
ــد  ــاذ نماین ــم اتخ ــود تصمی ــا خ ــود ت می ش
ــد  ــر خواه ــکان پذی ــی ام ــر هنگام ــن ام و ای
شــد کــه کارکنــان بخواهنــد و بتواننــد بــرای 
انجــام دادن امــور خــود اســتقالل کافــی 
مــدل  در  موضــوع  ایــن  باشــند.  داشــته 
ــل و  ــوان »تمای ــا عن ــارد ب ــی و بالنچ هرس

ــت. ــده اس ــان ش ــوان« بی ت
ابزارهــای ایجــاد تمایــل و تــوان در کارکنــان 
ــدل  ــق م ــر طب ــازمان، ب ــازی در س و بسترس

ــد: ــل می باش ــرح زی ــه ش ــور ب مذک

الف(  ابزارهای ایجاد توان
1- آمــوزش : آمــوزش موجــب ارتقــای ســطح 
مهارت هــا و توانایی هــای فــردی می شــود 
و کارآمــدی نیــروی انســانی را بدنبــال خواهــد 

شت. ا د
2- فنــاوری : تغییــرات فنــاوری باعــث تغییــر 
ــا  ــام دادن آنه ــوه انج ــا و نح ــت کاره ماهی
ــای  ــطح مهارت ه ــوع و س ــر ن ــود و ب می ش

ــذار اســت. ــاز ســازمان تاثیرگ ــورد نی م
ب( ابزارهای ایجاد تمایل

1- ایجــاد انگیــزه: ســازمانها بایــد بــه دنبــال 
ــا  ــوزش آنه ــب و آم ــای مناس ــذب نیروه ج
باشــند و چنانچــه محیــط ســازمان از سیســتم 
انگیزشــی الزم برخــوردار نباشــد، نیروهــا 
ــر  ــازمانهای دیگ ــه س ــتن ب ــه پیوس ــل ب تمای
خواهنــد داشــت و عمــاًل همــه هزینــه هایــی 
کــه ســازمان بــرای ایــن افــراد صــرف کــرده 

ــه هــدر مــی رود. اســت ب
2-تیــم ســازی و مشــارکت: چنانچــه کارکنان 
در تصمیمــات ســازمانی درگیــر شــوند، تعهــد 
آنهــا افزایــش می یابــد و بــرای دســتیابی بــه 

نتایــج بیشــتر تــالش خواهنــد کــرد. 
ــده  ــکل دهن ــرش ش ــرش: نگ ــر نگ 3-تغیی
ــد  ــازمان بتوان ــرد اســت. چنانچــه س ــار ف رفت

هنگامه ذوالقدری
دکتری مدیریت کسب و کار، مدرس 
دانشگاه، مشاور مدیریت استراتژیک 

و منابع انسانی

مدیریت استراتژیک فرآیند 
توانمندسازی کارکنان در سازمانها
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 تجزیه و تحلیل محیط خارجی
 )فرصت و تهدید(

داخلی  تجزیه و تحلیل محیط
 بازخورد )قوت و ضعف(
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نگــرش مثبتــی در افــراد ایجــاد نمایــد، 
می توانــد تمایــل و تــوان کاری آن هــا را 

ــد. ــش ده افزای
ج( بسترسازی سازمانی

ــی  ــب: در محیط ــازمانی مناس ــاختار س 1- س
فناوری هــای  و  پیچیدگــی  رقابــت،  کــه 
ــد  ــمار می آی ــه ش ــای آن ب ــد از ویژگیه جدی
ــث  ــز باع ــرل متمرک ــتن از کنت ــت برداش دس
افزایــش انعطــاف پذیــری خواهــد شــد و 
توانمندســازی کارکنــان بهتریــن فلســفه عــدم 

ــت. ــز اس تمرک
2- تفویــض اختیــار: بــا ارایــه اختیــارات 
ــر  ــالوه ب ــوان ع ــان می ت ــه کارکن ــی ی کاف
برانگیختــن تمایــل آنهــا، زمینــه الزم را بــرای 
بــروز توانمندی هــای ضــروری در ایــن افــراد 

ــود. ایجــاد نم
ــوم تواناســازی  ــد نمــودن: دو مفه 3- قدرتمن
یکدیگرنــد.  ملــزوم  و  الزم  قدرتمنــدی  و 
موجــب  قدرتمنــدی  بــدون  تواناســازی 
و  می شــود  اضطــراب  و  افســردگی 
ــرا  ــه اج ــرای ب ــه الزم را ب ــدی زمین قدرتمن

گــذاردن توانمندی هــای کارکنــان فراهــم 
مــی آورد.

4-سیســتم پرداخــت: سیســتم پرداخــت بایــد 
عدالــت محــور و برانگیزاننــده باشــد. چنانچــه 
پرداخــت  در  برابــری  احســاس  کارکنــان 
ــام  ــرای انج ــا ب ــل آنه ــوان و تمای ــد، ت نکنن

ــت. ــد یاف ــش خواه ــور کاه دادن ام
ــطح  ــات در س ــع اطالع ــات: توزی 5- اطالع
ســازمانی بــه ســهیم شــدن کارکنــان در 
اطالعــات منجــر خواهــد شــد و تــوان و 
ــد داد. ــش خواه ــا را در کار افزای ــل آنه تمای
ــانی  ــع انس ــازی مناب ــتراتژیهای توانمندس اس
ــد ســاز بالنچــارد  ــه مــدل توانمن ــا توجــه ب ب
بایــد در ســه جهــت کلــی طــرح ریــزی شــود: 
رشــد تــوان، افزایــش تمایــل و بســتر ســازی 
الزم بــرای فراهــم نمــودن زمینــه اجــرا. 
ــه صــورت  ــازی ب ــج حاصــل از توانمندس نتای
بهــره وری، ســود آوری، افزایــش کیفیــت 
ــان  ــی کاری کارکن ــود زندگ ــرد و بهب عملک
ارائــه بازخوردهــای  مشــخص می شــود و 
ــتراتژی های  ــن اس ــمت تدوی ــه س ــب ب مناس

ــع انســانی و انتخــاب گزینه هــای  ــد مناب جدی
اســتراتژیک جدیــد موجــب اصــالح و بهبــود 

ــد. ــد ش ــای پیشــین خواه گامه
ــر  ــی از زی ــانی یک ــع انس ــازی مناب توانمندس
ــع انســانی اســت.  ــت مناب شــاخه های  مدیری
ــع  ــتراتژیک مناب ــازی اس ــوع توانمندس موض
ــانی  ــع انس ــات مناب ــد در ادبی ــانی را بای انس

ــرد. ــتجو ک ــتراتژیک جس اس
ــی  ــوان توانای ــه عن ــی ب ــازی گاه توانمندس
ــود  ــف می ش ــود تعری ــرل خ ــرای کنت ــرد ب ف
ــال،  ــرل اعم ــرای کنت ــرد ب ــی ف ــی توانای یعن
رفتــار و تصمیــم گیریهــای خــود در راســتای 

ــی.  ــرد و کارای ــود عملک بهب
همچنیــن مدیــران بــرای توســعه گروههــای 
کاری در ســازمان ســعی می کننــد تــا بــا 
ــروه و  ــازی گ ــان توانمندس ــری همزم بکارگی
ایجــاد نظــام کنتــرل داخلــی امــکان مدیریــت 
ــد.  ــر خــود را فراهــم کنن ــا ب مســتقل گروهه
و  انداختــن  کار  بــه  توانمندســازی  هــدف 
ــازوان  ــد ب ــراد همانن ــای اف ــتفاده از مغزه اس

ــا اســت.  آنه
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1( مقدمه:
ــا  ــاط آن ه ــنگ ها و ارتب ــواص س ــه خ مطالع
بــا ســیاالتی کــه درون آن هــا هســتند، هــدف 
اصلــی مطالعــات پتروفیزیکــی اســت. ارزیابــی 
پتروفیزیکــی کــه همــان علــم تعبیــر و تفســیر 
اطالعــات حاصــل از نمودارهــای چــاه پیمایی 
اســت، یکــی از مهم تریــن فاکتورهــا در تعیین 
ــوری  ــزن هیدروکرب ــنگ مخ ــای س ویژگی ه
اســت. عــالوه بــر مــوارد فــوق عواملــی چــون 
وضعیــت هندســی مخــزن، دما، فشــار، ســازند 
نقــش  و سنگ شناســی مخــزن می توانــد 
ــرداری  ــل و بهره ب ــی، تکمی ــی در ارزیاب مهم
ــه  ــی این ک ــل اصل ــد. دلی ــا کن ــزن ایف از مخ
ــه  ــر ب ــی ب ــاه پیمای ــای چ ــتفاده از نگاره ه اس
کارگیــری مغــزه ترجیــح داده می شــود، ارزان 
تــر بــودن هزینــه انجــام عملیــات چــاه پیمایی 
ــای  ــری اســت. نگاره ه ــزه گی ــه مغ نســبت ب
ــت پیوســته  ــی به صــورت یــک ثب چــاه پیمای
ــد. ــاه می باش ــنگ های درون چ ــواص س از خ

ــی  ــی و بررس ــای پتروفیزیک ــن پارامتره تعیی
ــد  ــی، می توان ــع آن هــا در فواصــل مخزن توزی
تغییــر  و  جدیــد  بنــدی  زون  بــه  منجــر 
آن  از  شــود.  میــدان  تولیــدی  ضخامــت 
جایــی کــه ســال های متمــادی اســت کــه از 
میــدان مــورد نظــر برداشــت برداشــت ذخایــر 
ــی  ــرد، ارزیاب ــورت می گی ــوری ص هیدروکرب
انجام شــده در گذشــته دور نیــاز بــه بازنگــری 
آینــده  در  تــا  دارد  بررســی های مجــدد  و 
ــع  ــد واق ــدان مفی ــن می ــت از ای ــرای برداش ب
شــود.تخلخل و تراوایــی ســنگ های مخزنــی 
ــه  ــوط ب ــی مرب ــواص مخزن ــن خ از مهم تری
ذخیــره ســازی و انتقــال ســیاالت در مخــزن 
ــی  ــن دو ویژگ ــق از ای ــی دقی ــتند. آگاه هس
بــرای هــر مخــزن بــه همــراه خــواص ســیال 

ــی  ــده نفت ــرد آین ــی عملک ــش بین ــت پی جه
ــدان الزم اســت. می

2( شناسایی و تعیین لیتولوژی
از  یکــی  به عنــوان  لیتولــوژی  شناســایی 
خــواص  ارزیابــی  در  مراحــل  مهم تریــن 
مخزنــی بــا اســتفاده از مطالعــه مقاطــع 
از مغــزه، توصیفــات  نــازک تهیــه شــده 
ــراس  ــی و ک ــاه پیمای ــای چ ــزه، نموداره مغ
ــع(  ــای متقاط ــتاندارد )نموداره ــای اس پالت ه
لیتولــوژی  شناســایی  اســت.  امکان پذیــر 
یــک مرحلــه مهــم در ارزیابــی خــواص 
می توانــد  و  می شــود  محســوب  مخزنــی 
بــه جداســازی مناطــق دارای خصوصیــات 
کنــد.  کمــک  غیرمخزنــی  از  مخزنــی 
ضــرورت شــناخت ترکیــب سنگ شناســی 
در ایــن اســت کــه ابزارهــای تخلخــل بــرای 
محاســبه تخلخــل بــه ترکیــب سنگ شناســی 
نیازمنــد هســتند. همچنیــن ضریــب مقاومــت 
ســازندی و پارامترهایــی کــه در معادلــه تعیین 
اشباع شــدگی آب آرچــی بــه کار می رونــد، 
ــد و  ــر می کنن ــی تغیی ــب سنگ شناس ــر حس ب
ــی  ــورد ارزیاب ــوژی ســازند م الزم اســت لیتول
در مــدل مینرالــی انتخــاب شــود. از ایــن 
رو داده هــای حاصــل از نمودارهــای چــاه 
ــای  ــایر داده ه ــا س ــکان ب ــی حتی االم پیمای
زمین شناســی ماننــد توصیــف خرده هــای 
ــا امــکان  ــد ت حفــاری  و مغــزه ترکیــب گردن
ــب سنگ شناســی میســر  ــق ترکی ــن دقی تعیی
از  اســتفاده  بــا  مطالعــه  ایــن  در  گــردد. 
ــه  دو  ــازند ب ــوژی س ــه لیتول ــزار مربوط نرم اف
روش بــه شــرح ذیــل، صــورت گرفتــه اســت.

3( انــواع روش هــای تعییــن لیتولوژی 

و مــدل ســازی در نرم افــزار ژئــوالگ:
نرم افــزار ژئــوالگ دارای روش هــای مختلــف 
ــد  ــوژی می باش ــن لیتول ــازی و تعیی ــدل س م

ــد از: ــه عبارت ان ک
 DETERMIN )الف
MULTI MINE )ب

روش هــا  پرکاربردتریــن  از  یکــی  امــروزه 
میــن  مولتــی  ســازی  مــدل  از  اســتفاده 
ــی  ــه موردبررس ــن مطالع ــه در ای ــد ک می باش
و کاربــرد قرارگرفتــه اســت بدیــن گونــه کــه 
در ایــن روش ماقــارد هســتیم بــرای هــرزون 
در  کــه  را  آن  بــه  مخصــوص  لیتولــوژی 
کــراس پالت هــای مختلــف نشــان داده شــده 
در کتــار دیگــر پارامترهــای پتروفیزیکــی 
ســتون  شــیل، حجــم  )تخلخــل، حجــم 
ــرای  ــه ب ــورت جداگان ــور( را به ص هیدروکرب
مــدل تعریــف کــرد و دقــت تعییــن لیتولــوژی 
ــرده.در  ــاال ب ــی ب ــل توجه ــدار قاب ــه مق را ب
ایــن روش ابتــدا بــرای تعییــن لیتولــوژی 
ــرای  ــف را ب ــای مختل ــراس پالت ه ــد ک بای
ــرده  ــه بررســی ک ــر زون به صــورت جداگان ه
ــرده  ــن ک ــر زون تعیی ــب ه ــوژی غال و لیتول
ــتفاده  ــا اس ــر ب ــورد نظ ــدل م ــپس در م س
از روش مولتــی  میــن لحــاظ کرد.کــراس 
ــرار  ــی ق ــتر موردبررس ــه بیش ــی  ک پالت های

از: عبارت انــد  می شــوند  گرفتــه 
  RHO/NPHI -1

RHO_MAA / U _MAA CROSS PLOT -2
RHO_MAA/DT -3

RHO/ GR -4
NPHI/ GR -5

DT/ GR -6
کــراس  توســط  لیتولــوژی  تعییــن   )3-1
پــالت نوتــرون– چگالــی :از این کــراس پالت 

مریم یارم طاقلو سهرابی
دکترای زمین شناسی 

وحید احمدی 
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد شیراز 

 روش تعیین 
لیتولوژی توسط 

نرم افزار ژئوالگ 
مولتی مین    
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ــبه  ــت محاس ــه جه ــک نمون ــوان ی ــه عن ب
لیتولــوژی و تخلخــل اســتفاده می گــردد. 
بــرای محاســبه تخلخــل بــا اســتفاده از 
ایــن نمــودار کافــی اســت چگالــی را در 
ــم. محــل پــالت  ــرون پــالت کنی ــل نوت مقاب
ــه نقطــه از  ــه فاصل ــا توجــه ب شــدن نقطــه ب
خطــوط ماتریکــس نشــانگر درصــد لیتولــوژی 
ــد  ــن ح ــالت، بهتری ــراس پ ــن ک ــت. ای اس
تفکیــک را میــان لیتولوژی هــای مختلــف 
ــل را  ــخیص تخلخ ــن تش ــن بهتری و همچنی
در بیــن کــراس پالت هــا داراســت. ایــن 
کــراس پــالت، لیتولــوژی آهکــی، دولومیتــی 
و ماسه ســنگی را بــه خوبــی از هــم جــدا 
می کنــد. بایســتی توجــه داشــت کــه قبــل از 
ترســیم ایــن کــراس پالت هــا داده هــا ازنظــر 
ــد. ــح گردن ــیاالت تصحی ــیل و س ــود ش وج

چگالــی  نوتــرون–  پالت هــای  کــراس 
بــرای ســازند موردمطالعــه بصــورت زیــر 
رســم شــده اند. در ایــن کــراس پالت هــا 
محدوده هــای مشــخصی جهــت تعییــن انــواع 
لیتولــوژی وجــود دارد کــه اکثــر نقــاط ترســیم 
شــده بــرای ســازند بــر روی کــراس پــالت در 
ــت، ســنگ  ــه دولومی ــوط ب محدوده هــای مرب
آهــک و انیدریــت مشــخص شــده اند. برخــی 
ــده  ــاط پراکن ــورت نق ــه- ص ــز ب ــا نی داده ه
بــر روی کــراس پالت هــا وجــود دارنــد 
ــا  ــاه و ی ــواره چ ــزش دی ــه ری ــوط ب ــه مرب ک
ــند  ــازندی می باش ــیاالت درون س ــرات س تأثی
و قطعیــت مناســبی جهــت اســتفاده در تفســیر 

ندارنــد. سنگ شناســی 
ــط روش  ــوژی توس ــن لیتول 4( تعیی

ژئــوالگ:  نرم افــزار  مولتی میــن 
مــدل ســازی بــا اســتفاده از ایــن روش شــامل 
چنــد مرحلــه می باشــد کــه بــه ترتیــب 

ــد: ــد ش ــح داده خواه توضی

مرحلــه اول ابتــدا از قســمت پتروفیزیک روش 
ــا  ــه ب ــرده و در ادام ــن را انتخــاب ک مولتی می
ســاختن یــک مــدل مناســب و بــا اســتفاده از 
نگارهــای موجــود کــه قبــاًل تصحیحــات مورد 
ــت در  ــه اس ــورت گرفت ــا ص ــاز روی آن ه نی
قســمت رفــع ابهامــات الگ هــا  بــه محاســبه 
ــه دوم  ــاز پرداخته.مرحل ــورد نی ــای م پارامتره
ــرای  ــمت اج ــل در قس ــه قب ــه مرحل در ادام
ــر  ــرای ه ــده را ب ــاخته ش ــدل س ــز  م آنالی
زون اجــرا کــرده.و در نهایــت در قســمت 
پارامترهــای  از  اســتفاده  بــا  طراحــی   
محاســبه شــده همچــون: تخلخــل کل و 
مؤثــر، اشباع شــدگی کل و مؤثــر، میــزان 
ســیاالت، حجــم شــیل، حجــم انیدریــت، 
حجــم دولــو میــت، حجــم کلســیت و... 
ــرده  ــن ک ــوژی را تعیی ــاه لیتول ــر چ ــرای ه ب
زیــر در ســتون های مــوازی  به صــورت  و 
رســم می کنیــم. در ایــن Plotهــا بــه ترتیــب 
از راســت بــه چــپ اولیــن ســتون الگ  هــای 
ــه  ــور ک ــباع آب، همانط ــتون اش ــت، س مقاوم
ــه دســت  ــج ب ــتفاده از نتای ــا اس ــد ب ــده ش دی
آمــده از روش مولتــی میــن و بــا رســم 
ــه  ــاد شــده توانســتیم ب کــراس پالت هــای ی
ــوژی  ــن روش لیتول ــتفاده از ای ــا اس ــی ب خوب
را در هــر زون بــا دقــت باالیــی تعییــن 
ــا در نظــر گرفتــن نتایــج  کــرده و در ادامــه ب
NET/ ــبت ــتفاده از نس ــا اس ــده ب ــت آم بدس

ــاالی  ــل )ب ــزان تخلخ ــتیم می GROSS توانس

ــد(  ــر 10 درص ــیل )زی ــم ش ــد( و حج 5 درص
ــی را  بدســت آورده والیه هــای مســتعد مخرن
بــودن بکارگیــری مغــزه شناســایی کــرده وبــا 
مقایســهی آن با ســتون ســیال محاســبه شــده 
ــوالگ  ــزار ژئ ــن نرم اف ــط روش مولتی می توس
ــور،  ــرده. یدروکرب ــات ک ــا را اثب ــت ادع صح
ســتون لیتولــوژی، ســتون الگ هــای نوتــرون 

 SGR در آخــر هــم الگ DT چگالــی و _
می باشــد.

5-نتیجه و پیشنهادات:
ــن،  ــی می ــه روش مالت ــی ب ــز پتروفیریک آنالی
ــدم  ــری و ع ــکالت نمودارگی ــبب مش ــه س ب
قطعیــت آن هــا انعطــاف زیــادی نســبت 
ــل از  ــج حاص ــا دارد. نتای ــایی داده ه ــه نارس ب
ایــن آنالیــز تطبیــق بیشــتر و آســان تــری بــا 
ــن رو در  ــد. از ای ــزن دارن ــت درون مخ واقعی
ــی در  ــک احتمال ــیوه پتروفیزی ــتفاده از ش اس
ــه  ــد صــورت گرفت ــا تاکی ــی ب پروژه هــای نفت
ــتفاده  ــا اس ــه ب ــردد ک ــنهاد می گ ــت. پیش اس
ــاه  ــای چ ــر نموداره ــای الگ و دیگ از داده ه
ــتفاده  ــا اس ــتری را ب ــای بیش ــی مدل ه پیمای
از روش احتمالــی مولتــی میــن مــورد ارزیابــی 
قــرار داده و کیفیــت مخــازن نفتــی بــا دقــت 

ــه  ــرده ک ــن ک ــی و تعیی ــتری موردبررس بیش
ایــن مهــم بــه دلیــل ســرعت و دقــت بــاالی 
ــت. ــترس نیس ــدان دور از دس ــن روش چن ای

همچنیــن پیشــنهاد می گــردد نســبت زون 
را   NET / GROSS ناخالــص  بــه  خالــص 
ــی  ــره ده ــزان به ــی از می ــور آگاه ــه منظ ب
ــه  ــی ک ــف نقت ــای مختل ــادی در چاه ه اقتص
ــا از  ــرد ت ــن ک ــند تعیی ــزه نمی باش دارای مغ
ــای  ــزاف در الیه ه ــه گ ــت و هزین ــالف وق ات
ــن  ــرد. و در ضم ــری ک ــی جلوگی ــر مخزن غی
چینه شناســی  و  رسوبشناســی  مطالعــات 
سکانســی در مخــازن کربنــات از قابلیت هــای 
اســتفاده  پتروفیزکــی  مهــم  نمودارهــای 

ــود. ــتری ش بیش

شکل 1(کراس پالت نوترون-چگالی جهت تعیین تخلخل و لیتولوژی

شکل 2( روش مولتی مین در نرم افزار 
ژئوالگ   
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 RUN Analize Multimin شکل 3( شمایی از
در نرم افزار ژئوالگ  

منابع: 
انتشــارات  پتروفیزیــک،  اصــول   ،)1389( م.  العســکری،  1.قاســم 

ص.  499 ســتایش، 
2.رضایــی، م؛ و چهــرازی، ع. )1385(، اصــول برداشــت و تفســیر 

ــران، 699 ص. ــگاه ته ــارات دانش ــی، انتش ــاه پیمای ــای چ نگاره
ســازمان  زاگــرس،  نفــت  زمین شناســی   ،)1374( ه.  3.مطیعــی، 
ــد 1 و 2، 1009 ص. ــور، جل ــی کش ــافات معدن ــی و اکتش زمین شناس

رخســاره های  زون بنــدی  و  شناســایی   ،)1390( ح.  4.محمــودی، 
ــره در  ــد متغی ــه ای چن ــز خوش ــتفاده از روش آنالی ــا اس ــی ب الکتریک
ــی  ــش مل ــن همای ــاس، در: اولی ــه بندرعب ــی 1 منطق ــاه نمــک غرب چ
ــیراز، 4 و 5  ــگاه ش ــی دانش ــروه زمین شناس ــران، گ ــی ای زمین شناس

ــرداد. خ
ــی در  ــای مخزن ــی زون ه ــری، م. )1390(، بررس ــژاد قمص ــک ن 5.نی
ســازند داالن باالیــی بــه روش شــبکه های عصبــی مصنوعــی، 

ــاه. ــماره 86، دی م ــد، ش ــاف و تولی ــه اکتش ماهنام
6.نیــک نــژاد، ع. )1391(،  پایان نامــه کارشناســی ارشــد، تعییــن 
الکتروفاســیس ها بــا اســتفاده از دو روش آنالیزخوشــه ای و شــبکه 
علــوم  مهندسی،دانشــگاه  دانشــکده  ســلمان،  درمیــدان  عصبــی 
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شکل 4( ستون لیتولوژی و سیاالت 
A محاسبه شده توسط نرم آ فزار برای چاه
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مقدمه
براســاس گــزارش مجامــع بیــن المللــي ازبیــن 
ــع انســاني  ــش روي جوام ــي پی ــش اصل 15چال
ــس از  ــه دوم پ ــن آب ســالم دررتب ــش تامی چال
ــرار دارد.  ــي ق ــرات اقلیم ــدار وتغیی ــعه پای توس
ــي  ــي جهان ــازمان هواشناس ــزارش س ــق گ طب
ــا  ــر دردنی ــارد نف ــدود 3 میلی ــال 2025 ح در س
ــه  ــالم وبهداشــتی مواج ــن آب س ــش تامی باچال
خواهنــد بــود براســاس همیــن گــزارش کشــور 
ــن آب  ــش تامی ــال 1995 دارای تن ــران از س ای
ســالم بــوده اســت . در ســالهای اخیــر رویارویی 
بــا چالشــهایی از قبیــل کاهــش شــدید ظرفیــت 
رضایــت  کاهــش  کننــده،  تامیــن  منابــع 
مشــترکین بــه دلیــل ناپایــداری ارائــه خدمــات 
ــد  ــه تولی ــل توج ــای قاب ــه ه ــی هزین وازطرف
وانتقــال آب، باعــث تغییــر رویکــرد مدیریتــی و 
توجــه بــه مدیریــت توزیــع و مصــرف گردیــده 
ــاس  ــانی، براس ــنتی آبرس ــت س ــت . مدیری اس
تجــارب فــردی و قائــم بــه شــخص، بــا ســعی 
وخطــای زیــاد، هزینــه هــای بــاال و حــل 
مشــکالت بصــورت مقطعــی همــراه اســت 
ــه  ــر پای ــع آب ب ــرش توزی ــر درنگ ــذا تغیی . ل
ــا هــدف کاهــش حداکثــری  روشــهای نویــن ب
چالشــهای پیــش روی صنعــت آب کشــور 
اجتنــاب ناپذیرمــی باشــد. شــبکه هوشــمند 
بعنــوان تنهــا راهــکار موجــود باهــدف کاهــش 
حداکثــری دخالــت انســان درامــر تولید،انتقــال و 
توزیع،تــالش میکنــد چالشــهای موجــود وپیــش 
روی صنعــت آب کشــور رابــه حداقــل برســاند. 
ــک  ــرداری و در ســطح ی ــره ب ــن روش به درای
آن بــا اســتفاده از تکنولوژیهــای نویــن وبرپایــه 
ــف  ــردد باتعری ــی گ ــعی م ــیاء س ــت اش اینترن
ــر  ــالوه ب ــی شــبکه، ع ــن ارکان اصل ــط بی رواب
ــردن  ــاال ب ــع ونشــت و ب مدیریــت فشــار وتوزی

قابلیــت اطمینــان پذیــری شــبکه وکســب 
رضایــت مشــترکین بــه حفــظ منابــع آب موجود 
ــده  ــعی گردی ــه س ــن مطالع ــک گردد.درای کم
ــت  ــد و حرک ــهای جدی ــریح روش ــالوه تش ع
بســوی بهــره بــرداری بهینــه، پیشــنهادات ارائــه 
شــده مبتنــی بــر امکانــات موجــود بــوده و وجــه 

ــردد . ــظ گ ــودن آن حف ــردی ب کارب
روش کار

مهمتریــن هــدف مــدل ســازی شــبکه آب 
شــهری، انجــام واســنجی و پیشــنهاد روشــهای 
ــدد  ــدی مج ــرداری ،زون بن ــره ب ــب به مناس
وتعییــن  بحرانــی  نقــاط  ،شــناخت  شــبکه 
ــط بیــن  ــل نصــب وتعریــف رواب ــزات قاب تجهی
ایــن تجهیــزات میباشــد. ایــن مــدل ســازی بــا 
ــزار ArcGIS و  ــرم اف اســتفاده از ترکیــب دو ن
WaterGEMS انجــام مــی گــردد. با اســتفاده 
ــک اطالعاتــیGIS  و  ــاالی بان از قابلیتهــای ب
ــه  ــزار WaterGEMS در ارائ ــرم اف ــی ن توانای
ــل از  ــوان قب ــی ت ــی، م ــای هیدرولیک پارامتره
ــرا  ــه آن ــبکه نمون ــی در ش ــر کارعمل ــام ه انج
ــه  ــول نتیج ــورت حص ــرا و در ص ــدل اج در م
مطلــوب کار عملــی را در شــبکه اجــرا نمــود و 
هزینــه هــای عملیــات اجرایــی را کاهــش داد. 
ــدل هیدرولیکــي سیســتم  ــه م ــه منظــور تهی ب

ــردد : ــی گ ــر انجــام م ــع آب مراحــل زی توزی
- شناخت فیزیکی شبکه توزیع 

- شناخت منابع تولید ومخازن ذخیره 
- شــناخت وضعیــت هیدرولیکی شــبکه شــامل: 
انتخــاب نــرم افــزار تحلیــل هیدرولیکــی ، مــدل 
ــل  ــتگاههای پمپاژداخ ــا  ، ایس ــه ه ــازی لول س
شــبکه توزیــع و خطــوط انتقــال  ، ایجــاد منابــع 
تولیــد ومخــازن  ، ارتفــاع گــره هــا  ، تخصیــص 
مصــارف  ، ضرایــب مصــرف  ، روشــهای بهــره 

بــرداری فعلــی ، کالیبراســیون مــدل .

- وضعیت مشترکین  
- اطالعات عمومی 

- تحلیل وضعیت
- انتخاب روش ارتباطی وکنترلی

- تجربه کاربردی 
ــورت  ــیراز بص ــانی ش ــبکه آبرس ــمتی از ش قس
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــه م ــن مطالع ــوت درای پایل
ــه اجرایــی شــدن بخشــی از  گرفــت. باتوجــه ب
ــج  ــب نتای ــن مطل ــه ای ــان ارای ــن طــرح تازم ای

ــده اســت: ــر بدســت آم زی
ــپ( و  ــه )چ ــد منطق ــدی جدی  زون بن
پهنــه بنــدی فشــاری درطــول شــبانه 

ــت( روز )راس
- باتوجــه بــه اصــالح منطقــه تحــت پوشــش 
ــی  ــودن آن دب ــک نم ــاژ و کوچ ــتگاه پمپ ایس
ایســتگاه از متوســط 15.2 لیتــر برثانیــه بــه 9.8 
لیتــر برثانیــه کاهــش یافــت کــه باعــت کاهش 
ــووات  ــتگاه از 464.8 کیل ــی ایس ــرژی مصرف ان
و  برســاعت  کیلــووات   352.3 بــه  ســاعت 
همچنیــن کاهــش قیمــت تمــام شــده آب 
ــب  ــه ازای هرمترمکع ــال ب ــدی از 331 ری تولی
بــه 300 ریــال بــه ازای هــر مترمکعــب گردیــد.

هزینــه بــرق مصرفــی ایســتگاه از روزانــه 
753000 ریــال بــه 576000 ریــال کاهــش 
ــدود  ــالیانه آن ح ــی س ــه جوی ــه صرف ــت ک یاف

ــردد. ــی گ ــال م 6460500 ری
- متوســط فشــار منطقــه حــدود 11 متــر 

کاهــش یافــت.
ــور  ــه مذک ــبانه درمنطق ــان ش ــل جری - حداق
ــدود 12  ــروژه ح ــی از پ ــرای بخش ــد از اج بع

ــت. ــش یاف ــه کاه ــر برثانی لیت
ــه  ــعاب منطق ــبکه وانش ــوادث ش ــب ح - ضری
تازمــان ایــن گــزارش 18 درصــد کاهــش 

ــد. ــی ده ــان م نش

محمد حسین مسعودی
کارشناس مطالعات آب بدون درآمد، 

شرکت آب وفاضالب شیراز
m2h2m1357@gmail.com

فرزادجهانمرد
معاون بهره برداری وتولید، شرکت آب 

وفاضالب شیراز
fjahanmard@yahoo.com

کنترل فشار شبکه 
آبرسانی براساس 

وضعیت نقطه بحراني 
)سطح 1 هوشمند سازي( 
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در جهــان رقابتــی، مــدرن و صنعتــی امــروز و در عصــر ارتباطــات اجتماعــی، مطبوعــات و رســانه هــا نقــش و جایــگاه بســیار مهــم 
را در تمامــی عرصــه هــا ایفــا مــی کننــد و در مســیر پیشــرفت بخــش صنعــت و تجــارت و توســعه اقتصــادی مــی توانــد چــون 
بازویــی توانمنــد در کنــار صنعتگــران و تجــار نقــش مبتکرانــه ای در جهــت توســعه اقتصــادی، در فضــای رقابتــی بوجــود آورد، 
مــی شــود بــا تکیــه بــر فضــای رســانه ای و مطبوعاتــی و پژوهــش هــا انجــام شــده در ایــن بخــش فــن آوری هــای روز را توســعه 
داده و رقابــت پذیــری در ایــن عرصــه را ایجــاد کــرد و در نهایــت ســودآور قابــل اتکایــی را بوجــود آورد. در ایــن راســتا موسســه 
مطبوعــات مــا بــا گســترش فعالیــت در تمامــی عرصــه هــا از جملــه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت توانســته عملکــرد مناســب 
را در برقــرار ارتبــاط موثــر بیــن مســئولین بخــش دولــت و فعــاالن بخــش خصوصــی بوجــود آورد. سرپرســت روزنامــه گســترش 
صمــت )روزنامــه اختصاصــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت( در اســتان فــارس بــا حمایــت مســئولین دولتــی و همچنیــن فعــاالن 
بخــش خصوصــی پــل ارتباطــی مناســب و موثــر جهــت معرفــی پتانســیل هــا و توانمنــدی هــای بخــش صنعــت، معــدن اســتان 
فــارس، بــا ایــن وزارتخانــه بوجــود آورده اســت و بــا توجــه بــه خــط مشــی و رســالت روزنامــه گســترش صمــت در انتقــال شــفاف 
ــوان سرپرســت روزنامــه در اســتان فــارس  ــه عن ــز ب ــه مربوطــه، مــا نی ــه وزارتخان توانمنــدی هــا و نقــاط ضعــف ایــن بخــش ب
کوشــش کــرده ایــم واقعیــت هــای موجــود در اســتان را از طریــق ایــن کانــال ارتباطــی مســتقیم بــه گــوش متولیــان و مســئولین 

کالن کشــور برســانیم.

جهــت انتقــال نقطــه نظــرات خــود، پوشــش اخبــار و انعــکاس آگهــی و همچنیــن اخــذ اشــتراک روزنامــه 
گســترش صمــت بــا تلفــن هــای ذیــل تمــاس حاصــل فرماییــد.

شیراز، چهارراه باغ تخت، ساختمان آلومینیوم، طبقه دوم موسسه مطبوعاتی توانایی سرپرستی روزنامه های 
صمت، مردم ساالری، آرمان امروز، عصر اقتصاد، اقتصاد مردم، هدف اقتصاد و ... در استان فارس

تلفن: تماس: 09171130003 و 32281438

Email: matbooat1342@gmail.com

صنعت و رسانه
قاسم توانایی
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