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آيا طالي سياه مرز 60  دالر را حفظ مي كند؟

بازار هاي نفتي در انتظار 
نشست اوپك

دولت با  ايجاد  ممنوعيت 
و محدوديت  سعي
 در کنترل قيمت  دارد

خوانساري:

ريشه فساد  در کشور 
اين است که  ما 

 مردم   باور  نيستيم
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سرمقاله
مسئوليت بانک ها

 در قبال زلزله زدگان

زلزلــه و ديگــر بالياي 
طبيعي يا قهــر طبيعت 
بــه دنبال خــود معموال 
ناكامي ها و آســيب هايي 
را به همراه مي آورد و جبران زيان هاي ناشي از 
اين بالياي طبيعي به راحتي صورت نمي گيرد 
و به دنبال پيامد اين بدآمدهاي طبيعت بايد 
اقداماتي صورت بگيرد كه آثار ســوء آن را به 
حداقل برســاند. يك نكته مهم در اين قضيه 
تشريك مساعي تمام دســتگاه ها و ارگان ها 
براي كاستن از عوارض رواني و غيررواني ناشي 

از اين آسيب ديدگي هاست. 

  ضياءالدين خرمشــاهي، 
كارشناس اقتصادي
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»كسبوكار«گزارشميدهد

سيگنال هاي ضد و نقيض در 
بازار خودروی وارداتي

»كسبوكار«گزارشميدهد

انحصار  در  واردات 
تجهيزات  الكترونيكي

»كسب وكار« لزوم ايجاد تسهيالت ويژه برای سرمايه گذاران بخش خصوصی را بررسي مي كند

مشوق های سرمایه گذاری  در مناطق  زلزله زده
صفحه2
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به این حد  از تالش ها  قانع نيستم
رهبر معظم انقالب در  بازدید  از مناطق  زلزله زده  : 

در حالــي كــه گرانــي افسارگســيخته و 
قيمت گذاري هاي بدون مبنــاي منطقي بازار 
خودروهاي وارداتي را دربرگرفته است، وزارت 
صنعت و مشخصا سازمان متولي يعني سازمان 
توسعه تجارت مشــغول فرافكني اين مشكل 
هستند. دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان 
توســعه تجارت در واكنش بــه توقف 10 هزار 
خودروي وارداتي در گمــرك، اين وضعيت را 
نتيجه رعايت نكردن قانون توسط واردكنندگان 
دانســت و توپ را در زمين آنها انداخت، اما به 
اين سوال پاسخ نگفت كه طوالني شدن توقف 
سامانه ثبت سفارش خودرو كه بازار خودروهاي 

وارداتي را با كمبود...

چند سالي است كه بازاريان و صاحبان صنايع 
از ركود حاكم بر بازار گاليه دارند و در اين ميان 
صنايعي كه وابســته به صنعت ساخت و ســاز 
هستند با بيشترين مشــكالت روبه رو شده اند. 
صنعت تجهيــزات الكترونيكــي و حفاظتي از 
آن دســته صنايع است كه وابســته به صنعت 
ساخت و ساز اســت و به همين دليل چند برابر 

تاثير ركود را احساس كرده است. 
به عبارتي استفاده از سيســتم هاي حفاظتي 
 و دوربين هاي مداربســته در حــال حاضر به
 يك اولويت و ضرورت تبديل شــده و يكي از 

بهترين و پركاربردترين روش ها ...

رنا
/ اي

س
عک

از آنجايي  كه تاجران در آســتانه نشســت 
اوپك در پايان اين مــاه از انجام معامالت 
بزرگ خودداري مي كنند، بازار هاي نفتي 
چندان پررونق نيســت، اما هر بشكه نفت 
برنت هنوز باالي ۶۲ دالر فروخته مي شود. 
قرار است اعضاي اوپك تصميم بگيرند كه 
آيا به كاهش توليد خود ادامه دهند يا نه. هر 
 بشكه نفت برنت درياي شمال با ۲0 سنت 

كاهش...
مسئوالن تالش شان را مضاعف كنند



ایران وجهان2

باپايانضرباالجل
تــوپ اســتيضاح موگابه به 

چرخش درآمد
يك مقام حزب حاكم زيمبابوه اعالم كرد در پي 
اتمام ضرب االجل داده شده به رابرت موگابه براي 
اعالم استعفايش از رياست جمهوري اين كشور 
در ظهر ديروز اين حزب فرايند استيضاح وي را 

به جريان انداخت.
به گزارش ايســنا به نقل از رويترز، اين فرايند 
ممكن اســت حتي در عرض يــك روز منجر 
به اســتيضاح موگابه در راي گيري در پارلمان 

زيمبابوه شود. 
الومور ماتوكه، يك مقام ارشــد حزب حاكم 
زانو –پي اف زيمبابوه به رويترز گفت: قرار است 
نماينــدگان اين حزب در پارلمان در ســاعت 
12:30 به وقت گرينوويچ بحــث درباره نحوه 

استيضاح موگابه را آغاز كنند. 
روي كاغذ اين فرايند نســبتا طوالني اســت 
و شامل نشســت مشــترك دو مجلس سنا و 
مجمع ملي و سپس نشست يك كميته ۹ نفره 
از سناتورها و در آخر نشست مشترك دو مجلس 
براي تاييد بركناري موگابه با اكثريت دو سومي 

مي شود. 
با اين حال كارشناسان قانون اساسي زيمبابوه 
مي گويند با توجه به اينكه پارلمان اين كشور 
تحت كنترل حزب زانو – پي اف است، ممكن 
است اين فرايند در عرض 2۴ ساعت به سرانجام 
برسد. اين در حاليست كه ديروز شبكه خبري 
سي.ان.ان گزارش  داده بود كه موگابه با استعفا 
موافقت كرده و نامه استعفاي وي نوشته شده 
و حتي شــرايطي نظير مصونيت قضايي او و 
همسرش در آن تعيين شده است. با اين حال 
با اتمام ضرب االجل خبري از استعفاي رسمي 
موگابه اعالم نشــد. به همين دليــل فرايند 

استيضاح به جريان افتاد. 

دادگاه عالي فــدرال عراق نتايج 
همه پرسي جدايي اقليم كردستان 

عراق را باطل اعالم كرد
 دادگاه عالي فدرال عراق ديروز طي حكمي، 
نتايج همه پرسي جدايي اقليم كردستان عراق 

را باطل اعالم كرد. 
به گزارش مهر به نقل از اســپوتنيك، دادگاه 
عالي فدرال عراق ديروز به طور رسمي حكم 
غيرقانونــي بودن همه پرســي جدايي اقليم 
كردستان عراق را صادر كرد. دادگاه مذكور، 
همه پرسي اقليم كردستان عراق را غيرقانوني 
دانســت و تمامي آثار و نتايج مترتب بر آن را 

باطل اعالم كرد. 
روزنامه الشرق االوســط چاپ لندن چند روز 
پيش به نقل از منابع آگاه كردي نوشته بود: 
دولت اقليم كردســتان عراق به حكم دادگاه 
عالي فدرال استناد خواهد كرد و متعهد به لغو 

نتايج همه پرسي خواهد شد. 
همه پرسي جدايي اقليم كردستان عراق 2۵ 
سپتامبر 201۷ برگزار شــده بود. حدود ۹2 
درصد مشاركت كنندگان در اين همه پرسي 
خواهان جدايي اقليم كردستان از عراق شده 

بودند. 

هند همكاري در ساخت موشك 
ضدتانك با رژيم صهيونيستي را 

لغو كرد
 وزارت دفاع هند قرارداد ۵00 ميليون دالري 
همكاري در ساخت موشك هاي هدايت شونده 
ضدتانك موســوم به »اســپايك« بــا رژيم  

صهيونيستي را لغو كرد. 
به گزارش مهر به نقل از »ايندين اكسپرس«، 
وزارت دفاع هند ديروز اعالم كــرد: قرارداد 
۵00 ميليــون دالري همكاري در ســاخت 
موشــك هاي هدايت شــونده ضدتانــك 
)ATGM( موسوم به »اســپايك« با )رژيم( 

اسرائيل لغو شده است. 
براســاس اعالم وزارت دفاع هند، دليل اين 
تصميم مغايرت قرارداد مذكور با برنامه توليد 
داخلي موشك و صنايع نظامي اين كشور اعالم 
شده است. ســازمان تحقيق و توسعه صنايع 
دفاعي )DRDO( وابسته به وزارت دفاع هند 
نيز ماموريت يافته تا توليد موشك هاي مذكور 

را آغاز كند. 
مذاكرات هند و رژيم اشــغالگر قدس در اين 
زمينه از ســال 201۴ آغاز شد. طبق توافق، 
قرار بود شــركت »رافائل« )Rafael( رژيم 
صهيونيســتي با همكاري شركت »كلياني« 
)Kalyani( هند، موشك هاي هدايت شونده 

ضد تانك را توليد كنند. 

اخبار

رهبر معظم انقالب اسالمي 
در بازديــد از مناطــق 
زلزله زده در ســرپل ذهاب 
با ابراز همدردي با يكايك 
دل هاي داغدار در شهرها و 
روستاهاي آسيب ديده گفتند: مسئوالن تالش هاي 

خود را مضاعف كنند، به اين حد قانع نيستم. 
به گزارش پايگاه اطالع رســاني دفتر مقام معظم 
رهبري، حضــرت آيت ا... خامنــه اي، رهبر معظم 
انقالب اسالمي در نخستين ســاعات صبح ديروز 
)دوشنبه( براي بازديد از مناطق زلزله زده به صورت 
سرزده وارد كرمانشاه شدند. رهبر انقالب اسالمي 
ابتدا در شهر سرپل ذهاب حضور يافتند و از مناطق 

خسارت ديده بازديد كردند. 
ايشــان در جمــع مــردم داغــدار و مصيبت زده 
سرپل ذهاب حاضر شــدند و دقايقي در جمع آنان 
ســخنراني كردند. حضرت آيــت ا... خامنه اي در 
سخناني در جمع مردم سرپل ذهاب گفتند: بسيار 
مايل بودم كه در زمان شادي دل ها و خرمي زندگي 
به شــهر شــما مردم مهربان و باوفا بيايــم، نه در 
 شرايطي كه دچار غم و بال و چنين مصيبت شديدي 

هستيد. 
ايشــان با ابراز همدردي با يكايك دل هاي داغدار 
در شــهرها و روستاهاي آســيب ديده، افزودند: با 
 غم شــما، دل هاي ما پــر از غــم و افــكار ما نيز 

گرفتار شد. 
رهبر انقالب اسالمي با اشــاره به مقاومت و ايثار و 
ايستادگي مردم استان كرمانشــاه در دوران دفاع 
مقدس، خاطرنشــان كردند: اين نخســتين باري 
نيست كه شهر شما مردم صبور و مهربان و شهرهاي 
اطراف آن دچار چنين مشكالتي شده است، بلكه 
شما در دوران جنگ تحميلي نيز محكم و استوار، 
مردانگي و استقامت و پهلواني خود را در مقابل درد 

و رنج ها نشان داديد و امروز نيز نشان خواهيد داد. 
حضرت آيت ا... خامنه اي گفتند: انسان هاي بزرگ 
و دالور در مقابل حوادث مي ايســتند و آن حوادث 
را مغلوب اراده خود مي كنند، بنابراين اگرچه زلزله، 
بال و مصيبت بزرگي اســت كه بــا ويراني، همه را 
داغدار و مصيبت زده مي كند، اما همين زلزله در اثر 
ايستادگي مردم و تالش آنان براي تجديد حيات و 
آباداني و عمران مي تواند به يك نعمت تبديل شود. 

ايشــان با تاكيد بر اينكه مي توان با ايستادگي در 
مقابل مشكالت و بهره گيري از ظرفيت هاي عظيم 
ملت در مقابل بالياي طبيعي و تحميلي ايستادگي 
كرد، افزودند: اين حادثه ملت ايــران را به حركت 
درآورد و مردم در همه نقاط كشور، با احساس اينكه 
دل شان در كرمانشاه است و به كرمانشاه مديونند، 
به قدر وســع و توان خود به وظيفه كمك رســاني 

عمل كردند. 
رهبر معظم انقالب اســالمي افزودند: مســئوالن 
به ويــژه در برخي بخش ها در ايــن حادثه خوش 
درخشــيدند و كار و تــالش كردنــد و در همان 
ســاعات اول حادثه، ارتش در شــهرها و سپاه در 
روســتاها با حضــور موثر، به يــاري افــراد زير 
آوارمانده شــتافتند، اما من به اين حد از تالش ها 
قانــع نيســتم. بنابرايــن مســئوالن بخش هاي 
 مختلف بايد تــالش و مجاهدت خــود را مضاعف

 كنند. 
حضرت آيت ا... خامنه اي مــردم را به تالش براي 
آباد ســاختن منطقه و رقــم زدن روزگاري بهتر 
فراخواندنــد و خطاب به آنان گفتند: چشــم اميد 
را به نيرو، تالش و قدرت خــود معطوف كنيد و با 
 تكيه به غيرت خدادادي، زندگي شــاد و باطراوتي

 بسازيد. 
برنامه بازديــد رهبر انقــالب اســالمي از برخي 
بخش هاي آســيب ديده ديگر از حادثــه زلزله در 

سرپل ذهاب ادامه دارد. 

لزومتامينمســكنزلزلــهزدگانبا
مديريتمتمركزوكارجهادي

رهبر معظم انقالب بعد از بازديد از مناطق زلزله زده 
در جلســه رســيدگي به مشــكالت زلزله زدگان 
در جمع مســئوالن اســتاني و محلي و جمعي از 
فرماندهان نظامي و انتظامي، وظايف مســئوالن 
را در قبال زلزله زدگان اســتان كرمانشــاه، بسيار 

سنگين خواندند. 
به گزارش ايســنا، حضرت آيت ا... خامنه اي تاكيد 
كردند: مهم تريــن اولويت كنوني، مســاله تامين 
مسكن زلزله زدگان و بازسازي مناطق تخريب شده 
و آسيب ديده است كه بايد با پشتيباني دستگاه هاي 
مختلف نظامي و غيرنظامي و با مديريت متمركز و 

كار جهادي و با سرعت عمل الزم انجام گيرد. 
ايشــان با تاكيد بر اينكه مردم آســيب ديده بايد 
پيشرفت كار را حس كنند، گفتند: در اين زمين لرزه، 
وسعت مناطق آسيب ديده زياد است و اگرچه شهر 
ســرپل ذهاب و برخي شــهرهاي ديگر خسارات 
سنگيني ديده اند، اما برخي روستاها به كلي ويران 

شده اند كه حادثه مهمي است. 
رهبر انقالب اسالمي با اشاره به مصائب و سختي ها و 
گرفتاري هاي زلزله زدگان افزودند: ما چون خودمان 
به حادثه زلزله مبتال نشده ايم، شايد متوجه مصيبت 
زلزله زدگان نشويم. كســاني كه تا ديروز در كنار 
خانواده خود در يك مســكن، بــا آرامش زندگي 
مي كردند، به يك باره هم زندگي خود را از دســت 

داده اند و اكنون در فصل سرما همه زندگي آنان در 
يك چادر خالصه شده است. 

حضرت آيــت ا... خامنه اي با تاكيد بــر اينكه بايد 
اهميت اين حادثه را متوجه شد تا بتوانيم به اهميت 
وظايف خود پي ببريــم، خاطرنشــان كردند: در 
حوادثي همچون زلزله، يكي از موارد مورد نياز در 
همان ساعات اوليه، موضوع نجات است كه در اين 
منطقه به دليل حضور به موقع ارتش، سپاه و نيروي 
انتظامي، مساله نجات تقريبا به شكل قابل قبولي 

انجام شد. 
ايشــان خاطرنشــان كردند: با توجه به بازديدي 
كه از برخي مناطق زلزله زده داشــتم و با توجه به 
گستردگي منطقه آسيب ديده، اگر موضوع نجات 
در همان ساعات اوليه به سرعت انجام نمي گرفت، 

تلفات قطعا چندين برابر ميزان فعلي بود. 
رهبر انقالب اســالمي با اشاره به برگزاري جلسات 
متعدد خود با مســئوالن دولتي در زمان زلزله بم، 
گفتند: در پي آن جلسات، ســتاد مديريت بحران 
شــكل گرفت تا در همان لحظــات اوليه حوادث 

طبيعي، اين ستاد وارد عمل شود. 
حضرت آيت ا... خامنه اي موضــوع »امداد« را بعد 
از موضوع »نجات« يكي ديگر از مســائل مهم در 
حوادث و باليــاي طبيعي برشــمردند و افزودند: 
اگرچه در امداد نيز سرعت مورد نياز است، اما امداد، 
فوري و تمام شدني نيست زيرا در هر برهه از زمان، 

بخش هاي مخصوص به خود را دارد. 
ايشان تاكيد كردند: در حادثه اي همچون زلزله، در 
مراحل اوليه امداد، تامين نيازهاي فوري همچون 
غذا، آب، امكانات زندگي و لباس مورد توجه است، 
اما بعد از اين مراحل، مهم ترين مرحله جمع آوري 
نخاله ها در شهرها و روستاها و سپس تامين مسكن 
است كه كار عظيم و دشواري اســت و بايد حتما 

انجام گيرد. 
رهبر انقالب اســالمي ســرعت عمل در ساخت 
خانه هاي مــردم آســيب ديده و همچنين تامين 
وسايل گرمايشي را ضروري برشمردند و خاطرنشان 
كردند: براي انجام اين مسئوليت سنگين، مديريت 

متمركز الزم است. 
حضرت آيــت ا... خامنه اي با قدردانــي از زحمات 
مسئوالن به ويژه دســتگاه ها و نهادهايي كه كمر 
همت بستند و از همان ابتداي حادثه به طور جدي 
وارد عمل شدند، گفتند: عالوه بر تمركز مديريت، 
كار جهادي و پيگيري مستمر كارها و سرعت عمل 

بايد در دستور كار مسئوالن قرار گيرد. 

رهبر معظم انقالب: 

مسئوالن تالش هاي خود  را  مضاعف كنند، به این حد قانع نيستم

جهانگيريدرنشستستادتنظيمبازار:
آزادسازي قيمت ها بايد همواره 

در دستور كار باشد
معاون اول رئيس جمهوری در جلســه ستاد 
تنظيم بــازار گفــت: بايد حتي االمــكان با  
سازوكارهاي اقتصادي به دنبال تنظيم بازار 

و كنترل قيمت ها باشيم. 
به گــزارش پايــگاه خبری دولت، اســحاق 
جهانگيــري در اين جلســه بــا قدرداني از 
دست اندركاران كارگروه تنظيم بازار و تالش 
براي حفظ ثبــات و آرامش در بــازار كاال و 
خدمات، گفت: خوشبختانه بازار ارزاق و توزيع 
كاالهاي مصرفي در كشور وضعيت مناسبي 
دارد و دغدغــه و نگراني خاصــي براي مردم 

ايجاد نشده است. 
معاون اول رئيس جمهوری با اشاره به افزايش 
قيمت برخي از كاالها در مقاطعي از ســال، 
تصريح كرد: ممكن است كه در برخي مقاطع 
شاهد افزايش قيمت تعدادي از كاالها باشيم 
كه البته داليل اقتصادي مختلفي دارد، اما در 
مجموع در بازار و عرضــه كاال از نظر كميت و 

قيمت مشكل خاصي وجود ندارد. 

سياستهايتنظيمبازار
وي با تاكيد بر اينكه بايد بــراي تنظيم بازار 
راهكارها و روش هاي اقتصادي را به كار گيريم، 
گفت: اقتصاد بايد بتواند حركت منطقي خود را 
داشته باشد. به همين دليل بايد حتي االمكان 
با سازوكارهاي اقتصادي به دنبال تنظيم بازار 

و كنترل قيمت ها باشيم. 
معاون اول رئيس جمهــوری ادامه داد: براي 
تنظيم بازار در شــرايطي كه ســازوكارها و 
روش هاي اقتصادي پاسخگو نيست، ابزارهاي 
ديگري نظير تعيين تعرفه و محدوديت ثبت 
سفارش مي تواند موثر باشد كه البته در اينگونه 
شرايط بايد موضوع حمايت از توليد داخلي و 
توجه به كشاورزان و توليد كنندگان نيز همواره 

مورد توجه قرار گيرد. 
وي همچنين پرداخــت مابه التفاوت قيمت 
كاالها از سوي دولت در مقايسه با ميزان تورم 
را از ديگر راهكارهاي تنظيم بازار در شرايطي 
كه سازوكارهاي اقتصادي موثر نيست، عنوان 
كرد و گفت: البته در اينگونه موارد حتما بايد 
نظر مثبت سازمان برنامه و بودجه كشور مبني 
بر تخصيص بودجه الزم اخذ شود، چراكه در 
غير اين صورت دولت نمي تواند به تعهد خود 

عمل كند. 

نظارتبراصناف
جهانگيــري همچنين با تاكيــد بر ضرورت 
نظــارت بر اصنــاف در جهت تنظيــم بازار، 
خاطرنشان كرد: سازمان تعزيرات حكومتي 
بايد در برخي مقاطع سال كه تقاضاي جامعه 
در بازار بيشتر است، نظارت جدي تري داشته 
باشد تا برخي افراد ســودجو نتوانند از طريق 
احتكار و اقدامات ناصحيح اقتصادي، اختاللي 

در بازار ايجاد كنند. 
معاون اول رئيس جمهوری با تاكيد بر اينكه 
همه دستگاه ها بايد با در نظر گرفتن اهميت 
حمايت از توليد داخلي، بــه تنظيم بازار در 
كشور كمك كنند، از وزارت جهاد كشاورزي 
و وزارت صنعــت، معدن و تجارت خواســت 
شبكه هاي توزيع كاالها را به دقت مورد بررسي 
قرار دهند تا انحصار در اين شــبكه ها ايجاد 
نشــود و روند توزيع كاال به درســتي صورت 

گيرد. 

آيندهآزادسازيقيمتها
وي همچنين با اشــاره به برخي پيشنهادات 
براي آزادســازي قيمت ها، تصريح كرد: البته 
برنامه آزادســازي قيمت ها بايــد همواره در 
دستور كار باشــد و الزم است كه در كارگروه 
تنظيم بازار ايــن موضوع به صــورت دقيق 
مورد بررســي قرار گيرد كه امكان آزادسازي 
قيمت ها براي چه كاالهايي ميســر اســت. 
در دولت يازدهــم نيز قيمــت برخي كاالها 
آزادسازي شد و عده اي دغدغه آن را داشتند 
كه قيمت اين اقالم باال رود، اما در عمل قيمت 
اين كاالها كاهش پيدا كرد. جهانگيري گفت: 
ذخاير كاالهاي اساسي كه در زمان تحريم ها 
به دليل شــرايط خاص افزايش يافته بود، در 
وضعيت فعلي كه شــرايط پيچيده اي وجود 
ندارد و كشــور از ثبات داخلــي و بين المللي 
خوبي برخوردار است، ميزان ذخاير كاالهاي 
اساسي البته نيازمند بررسي دوباره است. البته 
ذخاير كاالهاي اساسي همواره بايد در وضعيت 

اطمينان بخش قرار داشته باشد. 

خبر
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ثمانهنادري
مشكالت ناشي از زلزله در حالي بر سر سرپل ذهابي ها و مردم كرمانشاه 
آوار شده است كه اين استان در صدر بيكارترين استان هاي كشور قرار 
دارد و به گفته مسئوالن، از نظر شاخص هاي توسعه و اشتغال نيز جزو 
آخرين استان هاست. ضمن آنكه در اين استان به دليل شرايط خاصي 
سرمايه گذاري صورت نگرفته است.براســاس آمارهاي موجود استان 
كرمانشاه در رده سوم بيكارترين اســتان هاي كشور قرار گرفته و شهر 
سرپل ذهاب نيز براساس آخرين آمارها جزو 20 شهر اول بيكار در كشور 
است كه نشان از وضعيت بحراني بيكاري در اين استان دارد و به مراتب 
زلزله نيز آن را تشــديد خواهد كرد. اينكه چگونه و بر چه اساسي بعد 
از اين مي توان شرايط اشــتغالزايي در اين منطقه را ايجاد كرد، سوالي 
است كه جاي بررســي دارد. به اعتقاد كارشناسان، دادن مشوق هاي 
مالياتي به سرمايه گذاران، ايجاد مراكز فني و حرفه اي در اين مناطق، 
استفاده از نيروي تحصيل كرده و مجرب اين استان و همچنين جذب 
سرمايه گذاري هاي خارجي در اين راه راه گشا خواهد بود و البته در كنار 
آن الزم اســت كه دولت به ظرفيت هاي سرمايه گذاري در اين مناطق 

توجه كند. 

دولتدرمنابعمحدوديتدارد
وحيد محمودي، كارشناس اقتصادي در اين رابطه 
به »كسب وكار« توضيح مي دهد: بحران بيكاري در 
كشور يك بحران عام است و خاص منطقه اي نيست. 
براي حل بحران بيكاري به نظر مي رسد قبل از هر 
چيز دولت بايد يك برنامه روشــني داشته باشد و 

هدف گذاري هاي الزم مبتني بر برنامه هاي اشتغال را به انجام رساند. 
همينطور الزم اســت تمهيداتي جهت ابزارهاي الزم براي توسعه 
اشتغال در نظر داشته باشد تا براساس آن برنامه كالن اشتغال را با 
تكيه بــر مالحظات آمايش ســرزمين براي آن منطقه، براســاس 
ظرفيت هاي آن، ميزان مهارت ها، تحصيالت و تجربيات لحاظ كند. 
همينطور تشويق ها و مكانيزم هاي الزم جهت هدايت سرمايه گذاري 
بخش خصوصي بــه آن مناطق در اين مســير موثر اســت. جذب 
سرمايه  گذار خارجي نيز يكي از راهكارهاي بهبود وضعيت اشتغال در 
مناطق كمتربرخوردار و نيازمند به سرمايه گذاري است. با اين حال 
بايد گفت وضعيت امروز اقتصادي، سياســي و اجتماعي كشــور و 
همچنين محدوديت منابعي كه دولت از منظر بودجه اي دارد، باعث 
شده است كمتر به اين مسائل توجه شــود. دولت همين كه بتواند 

حقوق كارمندان و هزينه جاري را بپردازد، گويي هنر كرده است. 

در شــرايط كنونــي يــا منابعي بــراي ســرمايه گذاري نيســت 
يا كم اســت. منتهــي نهادهايــي كــه ظرفيت ســرمايه گذاري 
 دارنــد مثل بخــش خصوصــي مي تواننــد در اين راســتا كمك 

بخش باشند.
 البته دولت نيز الزم است از ظرفيت هاي بيروني و داخلي در موضوع 
اشــتغال بهره بگيرد. در حال حاضر تحوالتي در حوزه مرزي عراق 
و آن طرف مرز رخ داده اســت كه اگر پيشــرفت و توسعه يافتگي 
مناطق كردنشــين را در يكي دو دهه اخير نگاه كنيم، مي بينيم كه 
سرمايه گذاري گسترده اي انجام شــده و توانسته اشتغال بيشتري 
ايجاد كند؛ ازاين رو اگر از نظر امنيت سرزميني به اين مناطق توجه 
نكنيم، عدم تعادل در بيــرون مرز مي تواند براي مــا نگران كننده 
 باشــد و هم مهاجرت را به آن ســمت تشــديد كند و انتظارات را 
باال ببرد. همچنين عارضه هايي به دنبــال اين عدم تعادل به وجود 
خواهد آمد. بنابراين تجربه كردســتان عــراق مي تواند تجربه اي 
براي منطقه غرب ايران باشد. مردم اين ســرزمين ها از اين تجربه 
همينطــور مي توانند براي بهره بــرداري از فرصت هــاي منطقه و 
اســتعدادهاي محيطي بهره مند شــوند. ناگفته نمانــد كه يكي از 
مهم ترين كارها آموزش هاي مهارتي اســت و در كنار آن بخشــي 
 از كمك هايي كــه به اين مناطق ســرازير شــده، مي تواند تبديل

 به فرصت شود.
 دولت و ساير نهادها نيز مي توانند بخشــي از آن را به مراكز فني و 
حرفه اي اختصاص دهند. در كنار آن توسعه خوشه هاي صنعتي در 
اين مناطق بسيار اثرگذار اســت. مجموعه اين اقدامات در كنار هم 

مي تواند تا حدود زيادي مشكالت منطقه را حل كند. 

»كسب وكار« لزوم ايجاد تسهيالت ويژه برای سرمايه گذاران بخش خصوصی را بررسي مي كند

مشوقهایسرمایهگذاریدرمناطقزلزلهزده

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال پنجم،شماره  1230| سه شنبه 30  آبان ماه 1396
ديدار نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل در امور افغانستان با ظريف

تاداميچي ياماموتو، نماينده دبيركل سازمان ملل در امور افغانستان پيش از ظهر ديروز با محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ديدار و درباره مسائل افغانستان گفتگو و تبادل نظر كرد. در 
اين ديدار ياماموتو گزارش مبسوطي از اوضاع كنوني و امنيتي افغانستان و همچنين راه هاي مختلف تداوم گفتگوهاي صلح در افغانستان براي استقرار ثبات و امنيت در اين كشور ارائه 
كرد. در اين ديدار وزير امور خارجه ضمن اشاره به همكاري هاي جاري ميان كشورمان و افغانستان و لزوم افزايش شتاب اين همكاري ها در عرصه هاي مختلف سياسي و اقتصادي اهميت 

مقابله با گسترش تهديدات و خطر گروه داعش در منطقه و از جمله افغانستان با توجه به شكست هاي اخير اين گروه تروريستي در كشورهاي عراق و سوريه را يادآور شد. 

شهردار پيشين تهران درباره پرونده امالك نجومي 
در شهرداري تهران گفت: هيچ وقت منكر اشكال و 
تخلفات در شهرداري تهران نيستم و من و همكارانم 

آمادگي داريم كه به آنها رسيدگي شود. 
به گزارش ايســنا، محمدباقر قاليباف در نشســت 

»نواصولگرايي در نگاه جريان دانشــجويي« كه از 
سوي بسيج دانشجويي دانشگاه علم و صنعت در اين 
دانشگاه برگزار شــد، درباره پرونده امالك نجومي 
در شهرداري تهران، اظهار كرد: نخستين باري كه 
درباره امالك بحثي مطرح شــد في نفسه سياسي 
بود. در عين حال نخستين كسي كه از قوه قضائيه 
و دادستان كل درخواست رسيدگي عاجل به آن را 
داشــت خود من بودم و مثل خيلي ها خط قرمزي 
نداشتم و نگفتم كه اين قوم من و برادر من است و 

گفتم كه رسيدگي كنيد. 
وي افزود: تا هميــن لحظه نيز پيگيــر آن بودم، 
در حالي كه ابتدا گفته شــد 2۴00 ميليارد فساد 
مالي صــورت گرفته، اما امروز بعد از رســيدگي  و 

حسابرســي ها در قوه قضائيه و مجلس در آخرين 
گزارش آمده كه اين رقم كمتر از 6 ميليارد تومان 
است و اين همان جوسازي است كه نمي گذارند كار 
به درستي پيش برود و همين خطر جدي در انحراف 

افكار عمومي است. 
قاليبــاف تاكيــد كــرد: مــن هيچ وقــت منكر 
اشــكال و تخلفات در شــهرداري تهران نشــدم 
 و مــن و همكارانــم آمادگــي داريــم بــه آنها 

رسيدگي شود. 
وي همچنين در پاسخ به يكي از دانشجويان كه به 
عدم جوانگرايي در استخدام شهرداري تهران انتقاد 
كرد، گفت: مي توانيد به سايت شهرداري مراجعه 
كنيد و ببينيــد روزي كه ما شــهرداري را تحويل 

گرفتيم چند درصد كاركنــان ديپلم بودند و امروز 
چند درصد ليسانس و فوق ليسانس هستند. همه 
افراد تحصيل كرده در آن زمان كمتر از 2۵ درصد 
بودند، اما امروز بالغ بر 60 درصد هستند، در عين 
حال در همه استخدام ها با رعايت ضوابط و مقررات 

جوانگرايي صورت گرفته است. 
قاليباف همچنين در پاســخ به پرسشي مبني بر 
رويكرد نواصولگرايي در مبارزه با فساد، گفت: ريشه 
فساد در كشور اين است كه ما مردم باور نيستيم و 
زماني كه اقتصاد را مردمــي نمي بينيم اقتصاد هم 
مقاومتي نمي شــود و نهايتا اقتصاد رانتي و دولتي 
مي شود كه اينگونه هرچه تالش كنيم باز هم فساد 

وجود دارد چون امضاي طاليي وجود دارد. 

قاليباف: 

ریشهفساددركشورایناستكهمامردمباورنيستيم

گروهايرانوجهان
Newskasbokar@gmail.com



3 تجارت
 و توزيع

سي و نهمين نشست شوراي 
گفتگوي اســتان تهران در 
محل اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشــاورزي تهران 
و بــا حضــور نمايندگانــي 
از ســازمان هاي مختلف دولتي و تعــدادي از اعضاي 
نمايندگان اتاق تهران برگزار شــد. در نشست شوراي 
گفتگوي استان تهران، اگرچه بخش عمده اي از مباحث 
به ماده 11 قانون هواي پاك و مشكالت فعاالن اقتصادي 
براي دريافت مجوز از ســازمان حفاظت محيط زيست 
معطوف بود، اما فعاالن اقتصادي حاضر در اين نشست، 
گريزي هم به مشكالت بنگاه هاي اقتصادي در ارتباط با 
سازمان تامين اجتماعي زدند و مساله عدم تمكين اين 
سازمان از قانون و بخشــنامه نهادهاي باالدستي اش را 
پيش كشيدند. در آغاز اين نشست مسعود خوانساري، 
رئيس اتاق تهران جان باختن تعدادي از هم وطنان در 
حادثه زلزله كرمانشاه را تسليت گفت و البته به اين نكته 
اشاره كرد كه اتاق تهران از روز نخست وقوع اين حادثه 
دردناك، نيازمندي هاي مناطق زلزله زده را از طريق اتاق 
كرمانشاه جويا شده و چند محموله شامل آب معدني، 
پتو و اقالم غذايي به اين مناطق ارســال كرده است. او 
همچنين تاكيد كرد كه با توجه به فرارسيدن فصل سرما 
و احتمال بارش، مساله اسكان زلزله زدگان كه خانه خود 

را از دست داده اند، بسيار حائز اهميت است. 
رئيس اتاق تهران در ادامه، سياست ارزي و سركوب نرخ 
ارز را به عنوان يكي از مشكالت اقتصاد ايران برشمرد و 
گفت: نوسانات ارزي يكي از مسائلي است كه  مي تواند به 
نابه ساماني هايي در صنعت و تجارت دامن بزند. دولت نيز 
به روال گذشته به جاي آنكه تدبيري اساسي بينديشد، 
با ايجاد ممنوعيت و محدوديت سعي در كنترل قيمت 
دارد. سياست هاي كنترلي خود را با افزايش تعرفه دنبال 
 مي كند كه اين افزايش نيز موجب تشديد قاچاق  مي شود. 
در عين حال ممنوعيت ها نيز به افزايش قيمت ها منجر 

 مي شود. 

خوانســاري ادامه داد: دولت به جاي آنكه با حركت به 
سوي واقعي سازي نرخ، افسار ارز را در دست خود نگاه 
دارد، به واسطه تثبيت نرخ ارز، زمينه را براي بروز جهش و 
نوسان هاي پيش بيني نشده در بازار فراهم كرده است كه 
به اقتصاد كشور ضربه  مي زند. الزم است دولت سريع تر و 
يك بار براي هميشه، تكليف نرخ ارز را به گونه اي روشن 

كند كه ديگر شاهد نوسانات شديد نباشيم. 
دبير شوراي گفتگوي استان تهران بدهي هاي دولت را به 
عنوان يكي ديگر از زخم هاي كهنه اقتصاد توصيف كرد و 
گفت: در شرايطي كه دولت به نهادهاي مختلف بدهكار 
است، همچنان به برخي كاالها از جمله سوخت، يارانه 
تخصيص  مي دهد. حال آنكه به واسطه بدهي هاي دولت، 
وضعيت مالي شركت هاي دارويي و تجهيزات پزشكي و 
بيمارستان ها نامطلوب گزارش شده است. براي مثال 
بيمارستان بازرگانان كه مالكيت و مديريت آن در اختيار 
اتاق تهران اســت، 20 ميليارد تومان از بيمه ها و تامين 
اجتماعي مطالبه دارد. با وجود آنكه 7 ميليارد تومان اين 
مطالبات مربوط به ســازمان تامين اجتماعي است، اما 
بيمارستان بايد حتما به موقع حق بيمه خود را به سازمان 
پرداخت كند. عالوه بر ايــن دولت به پيمانكاران نفتي، 

صنعت برق و بانك ها نيز بدهي بااليي دارد. 
رئيس اتاق تهران در ادامه ابراز اميدواري كرد كه سياست  
ارزي، سياست  يارانه حامل هاي انرژي و مساله بدهي هاي 
دولت هرچه زودتر تعيين تكليف و اصالح شود تا بخش 
خصوصي بتواند در سايه اصالح اين سياست ها رشد كند. 

محدوديت هــاي يك مــاده قانوني براي 
سرمايه گذاران

در ادامه اين جلسه، بررسي ماده 11 قانون هواي پاك كه 
در مرداد ماه سال جاري در مجلس شوراي اسال مي به 
تصويب رسيد، مورد بررسي قرار گرفت. اين ماده قانوني 
از نظر ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
محدوديت هايي را براي جذب ســرمايه گذاران ايجاد 
 مي كند. در ماده 11 اين قانون آمده اســت: »هرگونه 
احداث، توسعه، تغيير خط توليد و تغيير محل واحدهاي 
توليدي، صنعتــي و معدني مســتلزم رعايت مقررات 
ابالغي از سوي سازمان )محيط زيست(  است. سازمان 

موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه به استعالم هاي 
درخواست جواز تاسيس و بهره برداري پاسخ دهد. 

محمد عيديان، مســئول دبيرخانه شــوراي گفتگوي 
استان تهران با اشــاره به مصرف بنزين در تهران كه به 
گفته او به 14 هزار و 850 ميليون ليتر  مي رسد، گفت: 
به واسطه مصرف اين ميزان بنزين، به ازاي هر متر مربع 
معادل 36.5 گرم ذرات معلق ايجاد  مي شود. در حالي كه 
فضاي سبز موجود در تهران براي جذب دي اكسيدكربن 

توليدشده، يك سوم مساحت مورد نياز است. 
عيديان با ارائه اين آمارها، قصد داشت نظر حاضران را به 
اين مساله جلب كند كه حدود 90 درصد آلودگي هواي 
كالن شهر تهران ناشي از تردد خودروهاست و واحدهاي 
صنعتي موجود در محدوده استان به نسبت خودروها، 
آاليندگي بسيار كمتري دارند. ابراهيم بهادراني، مشاور 
عالي رئيس اتاق تهران نيز گفت: در قانون اين نكته مورد 
اشاره قرار گرفته اســت كه متقاضيان ايجاد واحدهاي 
صنعتي بايد از ســازمان حفاظت محيط زيست مجوز 
دريافت كنند. سازمان حفاظت محيط زيست نيز بايد 
ضوابط را به صورت عام مشخص كند تا افراد به صورت 
فردي براي دريافت مجوز به اين سازمان مراجعه نكنند. 

 محمدرضــا مس فــروش، رئيس ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان تهران هم بر اين عقيده بود كه 
سخت گيرانه ترين قوانين درباره تهران وضع شده و اين 
قوانين راه جذب ســرمايه گذاران را ناهموار  مي كند. او 
گفت: آنقدر سيم خاردار براي ورود به محيط كسب وكار 
ايجاد شده است كه متقاضيان ورود به اين فضا يا پشيمان 

شده يا متحمل سختي هاي بسيار  مي شوند. 
 او با اشاره به اينكه آيين نامه ماده 11 قانون هواي پاك در 
دست تدوين است، درخواســت كرد كه اتاق ايران و اتاق 
تهران با ارائه پيشنهادات اثرگذار، كمك كنند كه آيين نامه 
منعطفي تنظيم شــود. مس فروش گفت: شــهرك هاي 
صنعتي داراي ارزيابي زيست محيطي هستند، اما هر واحد 
صنعتي براي استقرار در اين شهرك ها بايد بار ديگر نسبت 
به دريافت مجوز از ســازمان حفاظت محيط زيست اقدام 
كند و دريافت پاسخ اين اســتعالم دستكم يك ماه زمان 
 مي برد. درحالي كه پيش از اين تنها يك رونوشت به سازمان 
حفاظت محيط زيست ارسال  مي شد. از نظر ما تغيير محل 

يا ايجاد واحد صنعتي در خارج از شهرك هاي صنعتي بايد 
منوط به استعالم از سازمان محيط زيست باشد. 

 كيومرث كالنتري، مديركل محيط زيست استان تهران 
با اشــاره به 4 اولويتي كه رئيس جمهوري براي رئيس 
سازمان محيط زيست تعيين كرده و يكي از اين اولويت ها 
مبارزه با آلودگي هواســت، گفت: محيط زيست مانع 
توسعه نيست، اما بايد به وظايف قانوني خود عمل كند. 
ظرفيت شهر تهران براي 4 ميليون نفر مناسب است نه 
براي 14 ميليون نفر. ضمن آنكه در يك سوم روزهاي سال 

نيز هوا در وضعيت ناپاك قرار  مي گيرد. 
او ادامه داد: واحدهاي صنعتي براي استقرار در شهرك هاي 
صنعتي كه داراي زون بندي مصوب ســازمان حفاظت 
محيط زيست باشد، نيازي به استعالم ندارند، اما در زمان 
بهره برداري بايد از ســازمان، اســتعالم دريافت كنند. با 
اداره استاندارد نيز توافق كرده ايم كه پاسخ استعالم ها را 
ظرف يك هفته ارائه كنيم. در ادامه، اين مساله اعالم شده 
كه از 18 شــهرك صنعتي، تنها 5 شهرك داراي ارزيابي 
زيست محيطي است. در همين حال، امامي امين پيشنهاد 
كرد كه كه نشستي برگزار شــود تا درباره نحوه استعالم 
براي اســتقرار در 13 شــهرك صنعتي كه فاقد ارزيابي 

زيست محيطي هستند، تصميم گيري صورت گيرد. 
در ادامه عليرضا قاســمي فرزاد، مديركل دفتر جذب و 
حمايت از سرمايه گذاري استانداري تهران 12 پيشنهاد را 
براي حل مسائل مربوط به تامين اجتماعي قرائت كرد كه 
در بند نخست آن آمده است: »با توجه به اينكه در استان 
اصفهان مطابق بند 4 مصوبــه 1396/2/21 معاون اول 
رئيس جمهوري مبني بر بازرسي مندرجات دفاتر قانوني 
صرفا در بازه يك سال قبل از ارائه آخرين ليست ارسالي 
كارفرمايان مجاز اســت ابالغيه اي به تامين اجتماعي 

تابعه صادر شده كه مضمون آن اين است: پرونده هاي 
در دست حسابرسي بيش از يك سال متوقف و مواردي 
كه حسابرسي شده و به شــعب تامين اجتماعي ابالغ 
شده است و شعب مذكور اعالم بدهي را به كارفرمايان 
ابالغ نكرده اند، نيز مشمول بند 4 بخشنامه معاون اول 
رئيس جمهوري قرار گيرند« ازاين رو پيشنهاد  مي شود 
كه در استان تهران نيز بخشنامه مذكور مالك عمل قرار 

گيرد و به شعب تامين اجتماعي براي اجرا ابالغ شود. 
قاسمي ادامه داد: يا در بند 2 اين پيشنهادات به موضوع 
عدم تمكين سازمان تامين اجتماعي از مصوبات ستاد 
تسهيل اشــاره شده اســت كه مي گويد »برخي موارد 
مصوبات ستاد تسهيل حتي پس از صدور مصوبه و توافق 
با متقاضي درباره تعيين ميزان بخشودگي و تقسيط و 
غيره، توســط تامين اجتماعي و بدون توجه به اهداف 
كارگروه و در راستاي پيشبرد عملكرد سازمان متبوع 
تغيير  مي يابد كه اين خالف مندرجات مفاد قانون ستاد 
تسهيل بوده و براي صيانت از مصوبات و حل مشكالت 
توليدكنندگان، سازمان تامين اجتماعي ملزم به اجراي 
دقيق و بدون تغيير مصوبات شود. اما خداقلي ميرزايي، 
مديركل تامين اجتماعي شرق تهران بزرگ نيز پس از 
قرائت اين 12 پيشــنهاد گفت كه هر كدام از آنها براي 
ســازمان تامين اجتماعي بار مالــي دارد در حالي كه 
سازمان حتي در پرداخت حقوق جاري كاركنان خود 
نيز با مشكل مواجه است. مســعود خوانساري نيز در 
واكنش به بخشنامه محوري سازمان تامين اجتماعي 
گفت: در سازمان تامين اجتماعي بخشنامه به جاي قانون 
حاكم است. ســازمان تامين اجتماعي اصفهان چنين 
بخشنامه اي را به شــعب خود ابالغ كرده است. اگر اين 
كار الزم است، چرا در تهران اين اقدام صورت نمي گيرد؟ 

خوانساري:

دولت با  ايجاد  ممنوعيت و محدوديت  سعي در کنترل قيمت  دارد

تحريمهاديگربرنميگردد
رئيس اتاق بازرگاني ايران با تاكيد بر اينكه ديوار تحريم  
شكسته شده و بازگشتي براي آن متصور نيست، گفت: 
اروپا حساب خود را از آمريكا جدا كرده، اگرچه حتي 
اگر برگردد بخش خصوصي كارآموخته شده است. 
غالمحسين شافعي با بيان اينكه شخصا به بازگشت 
تحريم ها به اقتصاد ايران، اعتقادي ندارم، گفت: ديوار 
تحريم ها ديگر شكسته شده است و اكنون موضع گيري 
كشورهاي اروپايي نيز اين را به خوبي اثبات مي كند؛ 
بنابراين به نظر مي رســد كه برگشــت تحريم ديگر 
عملياتي نيســت؛ به ويژه اينكه حتي اگر تحريم هم 

برگردد، اوضاع ديگر به روال قبل نخواهد بود. 
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران 
افزود: بخش خصوصي اكنون، راهــكار خود را براي 
دور زدن تحريم آموخته و اكنون نيز همه ارتباطاتي 
كه الزم بوده را به دست آورده است. بنابراين بخش 
خصوصي در شرايط سخت نيز توانسته است كار خود 
را جلو برد؛ به اين معنا كه حتي در زمان تحريم هاي 
ســخت دوره گذشــته نيز محدوديت هاي جدي 
نتوانست بخش خصوصي را در اقتصاد خارجي و تعامل 
با دنيا تعطيل كند؛ اگرچه كمي هزينه را باال برد؛ در 
غير اين صورت اين بخش به كار خود ادامه داد و حتي 
تجارت خارجي و صادرات با رشد خوبي همراه بود. 
وي با اشاره به شرايط فعلي ايران در حوزه بين الملل 
به ويژه همزمان با تهديدات ترامپ عليه ايران و حمايت 
اروپايي ها گفت: درباره صحبت هــاي اخير ترامپ، 
اگرچه همه تصور مي كردند كه اين رئيس جمهوری 
مي تواند دنيا را تغيير دهد، اما تنها كســي كه از وي 
پشتيباني كرد، رژيم صهيونيستي بود؛ در حالي كه 
تمام كشورهاي طرف معامله ايران به ويژه اروپايي ها 
و حتي كشورهاي آسيايي، موضع مثبتي نسبت به 
آن نداشتند و همگي به دنبال كار كردن با ايران بودند. 

خبر
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كارت بازرگاني يك بار مصرف نداريم
نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران گفت: اصطالح »كارت هاي اعتباري يك بار مصرف يا صوري« به دفعات در خبرها شنيده شده يا از زبان برخي مسئوالن اظهار مي شود، در حقيقت يك »غلط مصطلح« است 
و اصوال چيزي با عنوان كارت صوري يا يك بار مصرف نداريم. »حسين سالح ورزي« افزود: كارت بازرگاني براساس قانون صادرات و واردات توسط اتاق بازرگاني )براي شركت هاي بخش خصوصي( يا اتاق تعاون )براي شركت هاي 
تعاوني( براي كساني كه مي خواهند تجارت خارجي انجام دهند، صادر مي شود. از جمله شرايط صدور اين كارت داشتن مفاصا حساب مالياتي و تامين اجتماعي، احراز مكان، احراز هويت، گواهي سوءپيشينه و برخورداري از اعتبار 
بانكي است و فقط پس از احراز اين شرايط و تاييد و امضاي وزارت صنعت، معدن و تجارت اين كارت صادر مي شود؛ بر اين اساس تاكيد مي شود كه چيزي با عنوان كارت بازرگاني يك بار مصرف و صوري نداريم. 

گروه تجارت و توزيع
News kasbokar@gmail.com



در حالــي كــه گرانــي 
و  افسارگســيخته 
قيمت گذاري هــاي بدون 
مبنــاي منطقــي بــازار 
خودروهــاي وارداتــي را 
دربرگرفته است، وزارت صنعت و مشخصا سازمان 
متولي يعني ســازمان توســعه تجارت مشــغول 
فرافكني اين مشكل هستند. دفتر مقررات صادرات 
و واردات سازمان توسعه تجارت در واكنش به توقف 
10 هزار خودروي وارداتي در گمرك، اين وضعيت 
را نتيجه رعايت نكردن قانون توسط واردكنندگان 
دانســت و توپ را در زمين آنها انداخت، اما به اين 
سوال پاسخ نگفت كه طوالني شدن توقف سامانه 
ثبت سفارش خودرو كه بازار خودروهاي وارداتي را 
با كمبود و افزايش قيمت بي رويه مواجه كرده، چه 
علتي دارد؟ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان 
توسعه تجارت در اعالميه خود آورده است: مطابق 
ماده ۸ قانون مقررات صــادرات و واردات مصوب 
سال 1۳۷۲، واردات كاال مستلزم انجام فرايند ثبت 
سفارش است و واردات بدون پيش شرط يادشده، 
مغاير ضوابط و مقررات مربوطه است. بنابراين ورود 
خودرو بــه گمركات بدون ثبت ســفارش، رعايت 
نكردن قانون اســت و ورود بدون ثبت ســفارش 
خودرو يا هر كاالي ديگري به گمركات و بنادر كشور 
مســئوليتش بر عهده واردكننده است. كليه ثبت 
سفارشــات خودرو داراي مدت اعتبار شش ماهه 
اســت و واردات خودرو از محل ثبت سفارش هاي 
معتبر قبلي در حال انجام بوده و خللي در واردات 
خودرو وجود ندارد، بنابرايــن »توقف موقت ثبت 
 سفارش« خودرو به معني »توقف واردات خودرو«

 نيست. 

انگشت اتهام ســازمان توسعه تجارت 
متوجه فعاالن اقتصادي شد

بنا بــه اســتدالل دفتــر مقــررات صــادرات و 

واردات ســازمان توســعه تجارت، براســاس آمار 
مســتخرجه از ســامانه گمرك در هفــت ماهه 
اول امســال، تعداد خودروی واردشــده به كشور 
نســبت به مدت مشابه ســال گذشــته افزايش 
داشــته اســت و ازاين رو در نتيجه افزايش عرضه، 
 به طور اصولــي كاهــش قيمت ها مــورد انتظار

 است.
 اين دفتر در ادامه آورده است: در حال حاضر بازار 
خودرو با افزايش قيمت مواجه شده كه يكي از علل 
اصلــي آن اظهارنظرهاي غيركارشناســانه برخي 
فعاالن اقتصادي مبني بر انتشــار اخبار متعددي 
از قبيل »توقف واردات خودرو« در رسانه هاســت 
كه نتيجه آن تاثيرگــذاري در ملتهب كردن بازار 

خودرو است.
 بدين ترتيب دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان 
توسعه تجارت با رد اثر توقف ثبت سفارش بر بازار 
خودروهاي وارداتي، مشكل افزايش قيمت را نيز به 
اظهارات فعاالن اقتصادي كه معتقدند توقف ثبت 
ســفارش بر بازار خودرو اثر منفي داشته، مرتبط 
دانسته و در واقع بدون آنكه توضيحي درباره علت 

طوالني شدن توقف ثبت سفارش يا زمان بازگشايي 
سامانه ثبت سفارش بدهد، مشكل افزايش قيمت 
 خودروهاي واردتي را به فعاالن اقتصادي فرافكني 

كرد. 

شائبه هايي كه پاسخي براي آنها نيست
يك كارشناس بازار خودروهاي وارداتي با بيان اينكه 
سازمان توسعه تجارت نمي تواند مشكل گراني در 
بازار خودرو را به اظهارنظر چند فعال اقتصادي ربط 
دهد، به »كســب وكار« مي گويد: درست است كه 
بازار خودروهاي وارداتي شفافيت مطلوبي ندارد، اما 
آنقدر ها هم بي حساب و كتاب نيست كه چند فعال 
 اقتصادي با اظهارنظر خود بتوانند اين بازار را مختل 

كنند.
 ميثم حاجيان با تاكيد بر قانون اصلي حاكم بر بازار 
خودروهاي وارداتي كشور افزود: بازار خودروهاي 
وارداتي كشــور ما يك قانون نانوشته، ولي اساسي 
دارد و آن اينكه تقاضا در ايــن بازار تقريبا ثابت و با 
شيب ماليم رو به افزايش است. وي ادامه داد: وقتي 
تقاضا در بازاري ثابت و حتي رو به افزايش باشد، اما 

عرضه توسط دولت و برخي اجزا و زيرمجموعه هاي 
آن مثل سازمان توسعه تجارت و همچنين برخي 
ارگان ها و نهادها كنترل و مهندســي شود، طبعا 
قيمت افزايش پيدا مي كنــد و اين افزايش قيمت 
با توقف ثبت ســفارش، ابعاد رواني و هيجاني پيدا 

مي كند.
  ايــن كارشــناس بــازار خودروهــاي وارداتــي
 با رد اســتدالل دفتر مقررات صــادرات و واردات 
سازمان توســعه تجارت درباره آمار گمرك مبني 
بر افزايش تعــداد خودروهاي وارداتــي و اثر مورد 
انتظار آن بر بــازار خودرو، تصريــح كرد: گمرك 
آمار واردات خودرو را نســبت به ســال گذشــته 
افزايشــي اعالم كرده، ولي آيا اين خودروها قطعا 
وارد بازار شده اند كه بر قيمت اثر كاهشي بگذارند؟ 
شــخصا معتقدم اين اتفاق نيفتاده و اين شــائبه 
وجــود دارد كه واردكننــدگان خــاص، از توقف 
سامانه ثبت ســفارش در موعد مشــخصي باخبر 
بوده و خودروهــاي وارداتــي خــود را وارد بازار 
نكرده اند كه در ايــن صــورت از افزايش قيمت و 
 ورود تدريجــي خودروهــا به بازار ســود هنگفت 

مي برند. 

تنش قيمت و واردات خودروهاي ناايمن
يك كارشــناس ديگر بازار خودروهــاي وارداتي 
نيز با بيــان اينكــه ورود و شــماره گذاري برخي 
خودروهــاي وارداتــي از كانال هــاي غيرقانوني 
 ادامــه دارد، بــه »كســب وكار« مي گويــد: 
براي مثــال هيونداي ســوناتا هيبريــدي بدون 
مجوز نمايندگي مجــاز اين خــودرو در ايران، به 
تعداد قابل توجه وارد كشــور شده و شماره گذاري 
شــده اســت. رمضاني با بيان اينكه وزارت صمت 
و زيرمجموعه هــاي آن نبايــد از پاســخگويي در 
برابر آشــفتگي ايجادشــده در بــازار خودروهاي 
وارداتي شــانه خالي كنند، افــزود: تنش قيمت 
در بــازار خودروهــاي وارداتــي و واردات 
 خودروهــاي ناايمــن از تبعات وضعيــت موجود

 است. 

»كسبوكار«گزارشميدهد

سيگنال هاي ضد و نقيض در بازار خودروی  وارداتي

خيزفــوالدبرايصــادرات
8ميليونتنيتاپايانسال96

رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي 
معادن و صنايــع معدني ايــران )ايميدرو( با 
اشــاره به صادرات 4.۷ ميليون تني فوالد در 
نيمه نخست امسال، گفت: اين صنعت براي به 
دست آوردن ركورد ۸ ميليون تني صادرات تا 

پايان سال خيز برداشته است. 
به گزارش ايرنا، »مهدي كرباســيان« افزود: 
صادرات يك ركن اساسي در صنايع مختلف 
اســت؛ هر صنعتي كه قصد حيات مستمر و 
پايدار دارد، بايد زمينــه توليد محصوالتي با 
امكان صــادرات را فراهم كنــد؛ به طوري كه 
گفته مي شود بايد ۳0 درصد ظرفيت يك واحد 

توليدي به بازار صادراتي منتج شود. 
به گفته اين مقام مسئول، صنايعي كه بخشي 
از درآمد خود را از طريــق بازارهاي صادراتي 
كســب مي كنند، عالوه بر ايجاد ارزش افزوده 
در مقابل نوسانات ارز نيز مقاوم خواهند شد و 
اين موضوعي است كه درباره معادن و صنايع 

معدني مصداق دوچندان دارد. 
وي بيان داشــت: در حوزه معــدن و صنايع 
معدني، صادرات عالوه بــر اهميت اقتصادي 
براي واحد توليدكننده، موجب مي شود ارزش 
افزوده بااليــي نيز براي كشــور صادركننده 

ايجاد شود. 
كرباســيان ادامه داد: هنگامي كه يك صنعت 
بــزرگ و فناوري  محور وارد حــوزه صادرات 
شــود، مي تواند نيازهايي ماننــد خريد مواد 
اوليه، قطعات يدكي و مواردي كه براي بهبود 
طرح هاي توسعه اي خود به آنها نياز دارد را از 

طريق فروش خارجي تامين كند. 
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مصوبــهاختصــاصاعتبارات
بازسازيمناطقزلزلهزدهابالغشد

مصوبه دولت درباره اختصاص مبلغ ۲ هزار و ۸16 
ميليارد و 164 ميليون)۲.۸16.164.000.000( 
ريال براي بازسازي بخش هاي خسارت ديده ناشي 
از زلزله اســتان كرمانشاه ابالغ شــد. به گزارش 
پايگاه اطالع رساني دولت، هيات وزيران در جلسه 
1۳۹6/۸/۲4 به پيشــنهاد وزارت كشــور و تاييد 
سازمان برنامه و بودجه كشــور و به استناد اصل 
يكصد و ســي و هشــتم قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ايران تصويب كرد: مبلغ  ۲  هزار و هشتصد 
و شانزده ميليارد و يكصد و شصت و چهار ميليون 
 )۲،۸16،164،000،000( ريــال بــه صــورت

 هزينه  اي از محل منابع ماده )1۲( قانون تشكيل 
سازمان مديريت بحران كشــور موضوع بند )م( 
ماده )۲۸( قانــون الحاق برخي از مــواد به قانون 
تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )۲( – مصوب 
1۳۹۳-، براي بازسازي بخش  هاي خسارت  ديده 
ناشــي از زلزله استان كرمانشــاه در اختيار بنياد 
مسكن انقالب اسالمي قرار مي  گيرد تا برابر قوانين 
و مقررات مربوط هزينه شــود. ســازمان برنامه و 
بودجه كشور موظف اســت 50  درصد اعتبارات 
اين بند را بالفاصله پس از تصويب به صورت تنخواه 
در اختيار بنياد مسكن انقالب اسالمي قرار دهد. 
مبلغ هفت هزار و ششــصد و هفتاد و پنج ميليارد 
)000،000،000ر6۷5. ۷( ريال تسهيالت بانكی 
ارزان قيمت )با سود و كارمزد  4 درصد در مناطق 
روستايی و 5  درصد در مناطق شهری( توسط بانك 
مركزی جمهوری اسالمی ايران از طريق بانك های 
عامل بين آســيب ديدگان ناشــی از زلزله استان 
كرمانشــاه با ضمانت زنجيره  ای به منظور جبران 

خسارت پرداخت می  شود. 

راه  و شهر سازی 

آگهی فقدان سند مالکيت
آقــای عليجــان ايمــان پــور طبــق درخواســت بــه شــماره 
وارده۷01/۳66۷1-۹6/0۸/1۳ و با تقديم دوبرگ فرم استشــهاديه 
محلی مصدق شده بشــماره 10۸۲1-۹6/0۸/10 دفتر 14۹ مدعی 
است كه سند مالكيت ششــدانگ پالك 4۳۲۷ فرعی از ۳66 اصلی 
بخش يك حومه ذيل ثبت 1۳۲۳۹۷ و صفحه ۸۹ دفتر 1/۷05 بنام 
عليجان ايمان پور صادر و تسليم گرديد. در اثر سرقت سند مالكيت 
بشماره سريال 0514۹4 مفقود شده است لذا مراتب طبق ماده 1۲0-
آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهی می شــود تا چنانچه فرد يا 
افرادی مدعی انجام معامله يا وجود سند مالكيت در نزد آنان می باشد 
از تاريخ انتشار اين آگهی به مدت 10 روز مراتب را به اين اداره اعالم 
دارند در غير اين صورت نسبت به صدور سند مالكيت طبق مقررات 

اقدام و سند مالكيت اوليه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد. 
جعفر نظری، سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان كرمانشاه 
ناحيه يك

» ابالغ حکم طالق «
آقای ناصر محمديان فرزند صحبت مجهــول المكان برابر 
رأی ۹60۹۹۷0۸5۷500۷۸۹ مورخ ۷/11/ ۹6 در پرونده 
كالسه ۲۲۹ شعبه اول  دادگاه شهرستان مهران حكم طالق 
قطعی بين شما و همسرتان بانو محدثه ياری صادر گرديده 
است. لذا بدينوسيله به شما ۷ روز پس از انتشار اين اخطاريه 
جهت مراجعه به دفترخانه طــالق ۲۹ ايالم واقع در خيابان 
آزادی ۹ فرصت داده می شود در غير اين صورت طالق غيابی 

ثبت می شود.
سردفتر رسمی طالق ۲۹ ايالم - هوشنگ كمالی

شماره مناقصه : ۸۷6۸0۲5۲         شماره مجوز : 1۳۹6.۳۸4۳
آگهـــيتجديدمناقصــــه

1-موضوع مناقصه: تهيه و طبخ غذا و اداره رستوران ايستگاه های قم ، سراجه ، ساوه ، قزوين ، خرمدره ، پارچين و سمنان
۲-نام ونشاني دستگاه مناقصه گزار: منطقه سه عمليات انتقال گاز-شهرري-باقرشهر-بلوار فلسطين بعد از نيروگاه برق

۳- زمان دريافت اسناد مناقصه و اسناد ارزيابي كيفي )اسناد مناقصه و استعالم ارزيابي همزمان توزيع مي گردد و مناقصه گرانی كه حداقل امتياز الزم 
را در ارزيابی كيفی كسب نمايند اسناد مناقصه را تكميل و ارائه می نمايند( : ۳ روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم 

4-محل دريافت و عودت اسناد مناقصه و اسناد ارزيابی كيفی : شهرري-باقرشهر-بلوارفلسطين-بعداز نيروگاه برق-منطقه سه عمليات انتقال گاز –اتاق ۳11
5-ميزان ونوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : ۳.1۲5.000.000 ريال بصورت ضمانتنامه بانكي يا واريز وجه نقد 

6-زمان ارائه مدارك :حداكثر 14 روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد
ـ ستاد منطقه سه عمليات انتقال گاز مي باشد . تلفن تماس : 0۲1-55۲۲1۳6۷ ـ بلوار فلسطين- بعد از نيروگاه گازي ري  ـ باقرشهر ـ جاده قديم قم  ۷-زمان بازگشايي پاكات پيشنهادها در تاريخ  ۹6/10/1۸ در تهران 

كد فراخوان در پايگاه اطالع رساني مناقصات : 1.506.4۸1
http://www.nigc-dist3.ir : جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت منطقه سه عمليات انتقال گاز به آدرس 

  http://iets.mporg.ir                     http://www.shana.ir  : يا به سايت هاي ذيل مراجعه فرمائيد
روابط عمومي منطقه سه عمليات انتقال گاز 

شركت انتقال گاز ايران
منطقه سه عمليات انتقال گاز

))حريم خطوط لوله انتقال گاز ، حافظ سالمتي و ايمني شماست ((نوبت اول
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جلســه ويژه بانك ها با حضور 
مجموعه بانك هــاي دولتي و 
خصوصي با حضــور مديران 
ارشــد بانك مركزي از جمله 
كميجانــي، قائم مقــام بانك 
مركزي و فرشاد حيدري، معاون نظارت بانك مركزي در 
رابطه با تصميم گيري براي نحوه كمك رساني به مناطق 

زلزله زده برگزار شد.
قائم مقام بانك مركزي گفت: انتظار مي رود نظام بانكي با تمام 
توان خود، در ياري رساندن زلزله زدگان در استان كرمانشاه 
حضور فعاالنه داشته باشد و به مسئوليت اجتماعي خود در 

اين باره عمل كند. 
اكبر كميجاني كــه در جمــع مديران عامــل و اعضاي 
هيات مديره بانك ها و موسسات اعتباري سخن مي گفت، 
ضمن ابراز همدردي بــا بازماندگان حادثــه ناگوار زلزله 
غرب كشور، گفت: طي روزهاي اخير تصميماتي از سوي 
هيات وزيران در اين باره، اتخاذ و تكاليفي نيز براي شبكه 
بانكي تعيين شده اســت كه اميدواريم با عملياتي شدن 
اين تصميمات، شــاهد بهبود شــرايط زندگي در مناطق 

آسيب ديده باشيم. 
كميجاني با اشــاره به مصوبه ٢٤ آبان مــاه ١٣٩٦ دولت 
درباره زلزله زدگان تصريح كرد: هيات وزيران در دو بخش 
تصميمات مهمي را اتخاذ كرده اســت كه بخشي از آن به 
كمك هاي بالعوض دولت مرتبط مي شــود. بر اين اساس 
دولت بيش از ٢ هزار و ٨٠٠ ميليارد ريال كمك بالعوض 
براي بازسازي مناطق مسكوني و شهري و تعميرات خدماتي 

در نظر گرفته است. 
مقام مسئول بانك مركزي با اشاره به تكليف مشخص شده 
از سوي هيات دولت براي شبكه بانكي عنوان كرد: دولت با 
هدف ساخت و تعمير مسكن شهري و روستايي و نيز تامين 
منابع براي تهيه لوازم خانگي، اعطاي مبلغ ٧ هزار و ٦٧٥ 
ميليارد ريال تســهيالت را بر عهده نظام بانكي گذاشته و 
بانك مركزي اين موضوع را به شبكه بانكي ابالغ كرده است. 
وي همچنين درباره نرخ سود و كارمزد تعيين شده براي اين 

تسهيالت عنوان كرد: سود و كارمزد تعيين شده براي اين 
تسهيالت ٤ درصد براي مناطق روستايي و ٥ درصد براي 
مناطق شهري اســت. البته پرداخت مابه التفاوت نرخ اين 
تسهيالت با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار را دولت 

تعهد كرده است. 
قائم مقام بانك مركزي با بيان اينكه تكاليف تعيين شــده 
از ســوي هيات محترم وزيــران در قالب ٤ بنــد به بانك 
مركزي ابالغ شــده اســت، افزود: در اين زمينه، بازسازي 
اماكن مســكوني روســتايي به تعداد ١١ هزار واحد و با 
سقف تســهيالت براي هر فقره ٢٥٠ ميليون ريال با دوره 
بازپرداخت ١٥ ساله، بازسازي ٤٥٠٠ واحد اماكن مسكوني 
شهري تا سقف هر فقره ٣٥٠ ميليون ريال با دوره بازپرداخت 
١٥ ساله، تعمير ١٥ هزار واحد از اماكن مسكوني شهري و 
روستايي و تجاري تا ســقف تسهيالت ١٢٠ ميليون ريال 
براي هر فقره و با سود و كارمزد ٥ درصد و بازپرداخت ٧ ساله 
و نيز تامين ١٥ هزار و ٥٠٠ فقره تسهيالت قرض الحسنه تا 
سقف ١٠٠ ميليون ريال براي تامين هزينه لوازم خانگي و 
ساير هزينه هاي ضروري با دوره بازپرداخت ٥ ساله بر عهده 

شبكه بانكي گذاشته شده است. 
به گفته كميجاني، سهميه بانك هاي ارائه  هنده تسهيالت از 
سوي كميسيون اعتباري بانك مركزي براي بانك هاي سپه، 
ملي، تجارت، صادرات، مسكن، كشاورزي و ملت تعيين و در 

تاريخ ٢٧ آبان ماه ابالغ شده است. 
مقام مسئول بانك مركزي با تاكيد بر اينكه بدهي و چك هاي 
برگشتي نبايد مانعي در اعطاي تسهيالت به آسيب ديدگان 
اين حادثه باشد، عنوان كرد: بر اين اساس از بانك ها تقاضا 
مي شــود به طور شايسته خدمات و تســهيالت را به افراد 
و هم وطناني كه از ســوي بنياد مســكن انقالب اسالمي 
معرفي مي شوند، ارائه كنند. همچنين با چنين رويكردي، 
كميســيون اعتباري بانك مركزي در دو بنــد و در تاريخ 
٢٥ آبان ماه سال جاري مقرر كرد افرادي كه تسهيالتي را 
قبل از وقوع حادثه زلزله دريافت كرده اند، به مدت دو سال 

امهال شود. 
اين مقام مسئول بانك مركزي با اشاره به بند ديگر مصوبه 
كميسيون اعتباري بانك مركزي درباره زلزله زدگان استان 
كرمانشاه، گفت: براي برطرف كردن نيازهاي ضروري و تهيه 
لوازم خانگي، تسهيالت قرض الحسنه ١٠ ميليون توماني 

پيش بيني شده كه خوشــبختانه اين امر در مصوبه هيات 
وزيران با مجموع رقم ١٥٥ ميليارد تومان لحاظ شده است. 
كميجاني ضمن قدرداني از مشاركت فعاالنه شبكه بانكي 
در فعاليت هاي اجتماعــي اظهار كرد: برخــي بانك ها با 
فعاليت هــاي خــود در روزهــاي اخير در كاســتن آالم 
آسيب ديدگان همكاري داشته اند؛ اما همچنان انتظار داريم 
عالوه بر سهميه تعيين شده از سوي دولت، خود بانك ها نيز 

فعاليت مطلوبي را در كمك به زلزله زدگان داشته باشند. 
قائم مقام بانك مركزي با بيان اينكه نظام بانكي هميشــه 
در فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي حضور فعاالنه داشته 
است، تصريح كرد: بانك ها در تمامي فعاليت هاي اقتصادي 
مشاركت دارند و البته در هنگام وقوع چنين رخداد تلخي، 

نگاه ها به سمت شبكه بانكي است. 
به گفته كميجاني، پيش از اين نيز شــبكه بانكي از طريق 
مكاتبه با بانك مركزي و اخذ موافقــت اين بانك، اقدام به 
ساخت مدارس، بيمارستان ها و مراكز بهداشت مي كرده 
است و بر اين اساس و در شــرايط فعلي نيز مي توان از اين 

ظرفيت نيز براي كمك به آسيب ديدگان كمك گرفت. 
وي ديروز با اشاره به نامه روز گذشته رئيس كل بانك مركزي 
به استانداران كشور مبني بر تسريع در اعطاي تسهيالت به 
بنگاه هاي كوچك و متوســط عنوان كرد: در سال گذشته 
شبكه بانكي عملكرد مطلوبي را در اين باره از خود نشان داده 
است كه اميدواريم در سال جاري و با سرعت بيشتري اين 
امر ادامه يابد. همچنين و با توجه به زلزله رخ داده در استان 
كرمانشــاه مي توان اولويت ويژه اي را براي بنگاه هاي اين 

استان درنظر گرفت. 
قائم مقام بانك مركزي در بخش ديگري از ســخنان خود 
درباره كاهش نرخ ســود بانكي اظهار كرد: با بازرسي هاي 
به عمل آمده توســط بخش نظارت بانك مركزي در بيش 
از ٣٦٠٠ شعبه شبكه بانكي، مشخص شد تاكنون بانك ها 
عملكرد مثبتي درباره رعايت نرخ ســود بانكي داشته اند. 
اميدواريم اين پايبندي بانك ها به نرخ سود مصوب شوراي 
پول و اعتبار همچنان استمرار يابد و در آينده نزديك شاهد 

كاهش نرخ سود تسهيالت باشيم. 
وي درباره بخشنامه اخير سازمان بورس و اوراق بهادار درباره 
صندوق هاي سرمايه گذاري بانك ها عنوان كرد: همان گونه 
كه ســازمان بورس و اوراق بهادار نيز تاكيد كرده اســت، 

صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت بايد امورات خود 
را از شــعب و بانك ها جدا كنند و نرخ سود مصوب شوراي 
پول و اعتبار نيز بايد در سپرده گذاري صندوق ها در بانك ها 

رعايت شود. 

شبكه بانكي در حادثه كرمانشاه حضور فعال 
داشته باشد

معاون نظارتي بانك مركزي نيز در اين جلسه ضمن ابراز 
همدردي با حادثه ديدگان زلزله اخير، گفت: شبكه بانكي با 
توجه به مسئوليت اجتماعي خود بايد حضور فعاالنه اي در 
حوادثي از اين قسم داشته و در فعاليت هايي همچون ساخت 

خانه هاي بهداشت، مدارس و... مشاركت داشته باشد. 
فرشاد حيدري همچنين از مشاركت و كمك هاي نقدي و 
غيرنقدي كه تاكنون از سوي شبكه بانكي براي اين موضوع 

ارائه شده است، قدرداني كرد. 
وي با اشــاره به برخورد و پيگيري قاطعانــه اين بانك با 
موسســات اعتباري غيرمجاز تصريح كرد: در سال جاري 
برخورد با موسسات غيرمجاز با قاطعيت بيشتري پيگيري 
شده و امروز شاهد آن هستيم كه ديگر موسسه غيرمجازي 
در نظــام بانكي وجود نــدارد. در حال حاضــر ٩٨ درصد 

سپرده گذاران تعاوني منحله غيرمجاز فرشتگان وجوه خود 
را به طور كامل دريافت كرده اند و ٢ درصد باقيمانده نيز كه 
عمدتا سپرده آنها باالي ٢٠٠ ميليون تومان است، هر يك 
به صورت علي الحساب مبلغ ٢٠٠ ميليون تومان دريافت 
كرده اند. همچنين و با توجه به تاكيد رهبر معظم انقالب به 
سران ٣ قوه درباره ساماندهي موسسات غيرمجاز، سه تعاوني 
افضل توس، وحدت و البرز ايرانيان نيز به زودي تعيين تكليف 
خواهند شد. اميد است در آينده و با عملياتي شدن اصالحات 
در نظام بانكي شاهد فعاليت و رقابت سالم موسسات اعتباري 
و بانك ها در شبكه بانكي كشور باشيم. همچنين در پايان اين 
جلسه مقرر شد كميته اي مركب از مديران عامل تعدادي از 
بانك هاي دولتي و غيردولتي براي بررسي بيشتر نيازهاي 
اولويت دار آسيب ديدگان حادثه، تشكيل شده تا عالوه بر 
اعطاي تسهيالت پيش بيني شده، كمك هاي ويژه بانك ها و 
كاركنان آنها با انسجام و هماهنگي بيشتر با مسئوالن استاني 
صورت گيرد. كوروش پرويزيان، رئيــس كانون بانك ها و 
موسســات اعتباري خصوصي به نمايندگــي از بانك ها و 
موسســات اعتباري خصوصي و محمدرضا حسين زاده ،  
رئيس شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي به نمايندگي از 

بانك هاي دولتي در اين كميته حضور دارند. 

جلسه ويژه بانک ها  با حضور مسئوالن بانک مرکزي و مديران بانک ها  برگزار شد

تسهيالت حداکثري  و ضمانت هاي حداقلي براي  زلزله زدگان

افت قيمت گروه هاي خودرويي 
و سيماني پس از تعطيالت

در دومين روز كاري بورس تهران در اين هفته 
شــاخص كل ٥٨ واحد رشد كرد، اما شاخص 
كل هــم وزن با افت ١٦ واحدي مواجه شــد. 
همچنين گروه خودرو شاهد افت قيمت عمده 

در نمادها بود. 
به گزارش ايسنا، ديروز )دوشنبه( شاخص كل 
بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران 
٥٨ واحد رشــد كرد و به عدد ٨٨ هزار و ٢٦١ 
واحدي رسيد، اما شــاخص كل هم وزن با ١٦ 

واحد افت تا رقم ١٧ هزار و ٥٣٦ پايين آمد. 
شــاخص آزاد شــناور نيز در طي ســاعات 
معامالتي ديروز با رشد ٨٠ واحدي مواجه شد 
و به رقم ٩٥ هزار و ٦١ واحدي رسيد. همچنين 
شاخص بازار اول ١٢٥ واحد رشد كرد و تا رقم 
٦١ هزار و ٩٢٠ باال رفت، اما شاخص بازار دوم 
با افت ٣١٥ واحد همراه شد و در تراز ١٩٢ هزار 

و ٤٤ نشست. 
فوالد مباركه اصفهان، پااليش نفت بندرعباس 
و پااليش نفت اصفهان ديروز ٣ نمادي بودند 
كه معامالت شان سبب رشــد دماسنج بازار 
سرمايه شــد. در طرف مقابل سرمايه گذاري 
نفت، گاز و پتروشــيمي تامين، گروه مپنا و 
سايپا بيشترين تاثير كاهنده را روي دماسنج 
بازار سرمايه داشتند. در دومين دادوستدهاي 
بورس اوراق بهادار تهــران در اين هفته اكثر 
ســهم هاي خودرويي شــاهد كاهش قيمت 
پاياني بودند. در اين گروه ١٠٩ ميليون سهم 
به ارزش بيــش از ١٢ ميليــارد تومان مورد 

دادوستد قرار گرفت. 
همچنين در گروه فلزات اساسي قيمت سهم ها 
عمدتا كاهشي بود هرچند كه سهم هايي نيز 
توانســتند تا حدود يك درصد رشد كنند. در 
اين گروه حجم معامــالت به رقم ٧٠ ميليون 
ســهم و اوراق مالي رسيد و ارزش معامالت تا 

بيش از ١٦ ميليارد تومان ثبت شد. 

شرايط وام  ۴۰ و ۸۰ ميليوني با 
سود ۴ درصد

در حالي كه امروزه بانك ها براي دادن وام در بهترين 
حالت ســودهاي ١٨ درصدي را از مردم مطالبه 
مي كنند، برخي بانك ها هم وام هاي چند ده ميليون 

توماني با سود ٤ درصد پرداخت مي كنند. 
به گزارش ايسنا، در همين راستا يكي از بانك هاي 
قرض الحسنه اقدام به ايجاد طرحي با تسهيالت 
٤٠ و ٨٠ ميليون توماني با ســود ٤ درصد كرده 
است و متقاضيان مي توانند به دو صورت واريز وجه 
ماهيانه يا ميانگين حساب ســاالنه از مزاياي اين 

طرح بهره مند شوند. 
بانك قرض الحسنه مهرايران با هدف تسهيل ازدواج 
جوانان اقدام به ايجاد طرح هايي به نام طرح يكم و 
دوم پيوند كرده كه در طرح يكم، متقاضي با ايجاد 
حســاب و واريز وجه طبق جدول پرداخت طرح 
مي تواند از تسهيالت تا سقف ٤٠ ميليون توماني 
با سود ٤ درصد بهره مند شــود؛ به اين صورت كه 
در پرداخت تسهيالت براساس ميانگين موجودي 
حساب، متقاضي طي سه سال هر سال با ميانگين 
١٠ ميليون و ٦٠٠ هــزار تومان مي تواند در پايان 
سال سوم تسهيالت ٤٠ ميليون توماني از اين بانك 
دريافت كند. در طــرح واريز ماهيانه نيز متقاضي 
مي تواند در ســال اول با واريز ماهيانه ٤٥٠ هزار 
تومان، در سال دوم با واريز ماهيانه ٦٥٠ هزار تومان 
و در سال سوم با واريز ماهيانه ٩٥٠ هزار تومان در 

پايان ٣ سال از مزاياي اين طرح استفاده كند. 
مدت زمان تكميل موجــودي در اين طرح يك تا 
سه سال و دوره بازپرداخت تسهيالت نيز ٣٦ ماهه 
است. اين طرح همچنين قابل انتقال به اقوام درجه 
يك نيز هست. در طرح دوم پيوند مهر، متقاضي 
مي تواند با ميانگين موجودي ساالنه ٦ ميليون و 
١٥٠ هزار تومان طي دوره ١٠ ساله و در پايان دوره 
از تسهيالت ٨٠ ميليون توماني بانك قرض الحسنه 
مهرايران استفاده كند. همچنين متقاضي مي تواند 
در طرح واريز ماهيانه اين قرض الحسنه، در سال 
اول ماهانه ٦٥٠  هزار تومان واريز و تا سال دهم با 
١٥ درصد افزايش در واريز وجه از اين تسهيالت 
استفاده كند. متقاضي در اين طرح در سال ابتدايي 
ماهيانه مبلغ ٤٥٠ هزار تومان واريز مي كند و هر 
ســال بايد اين مبلغ را ٢٦ درصد افزايش دهد تا 
در پايان سال دهم بتواند از تسهيالت ٨٠ ميليون 
توماني اســتفاده كند. مدت زمــان الزم جهت 
تكميل موجودي در اين طرح ٥ تا ١٠ سال و دوره 

بازپرداخت تسهيالت نيز ٦٠ ماهه است.  

تاالر شيشه اي

بانک

INFO@biznews.ir

در پي وقوع زلزله در مناطق غربي كشور، 
كاركنان بانك دي در راســتاي ايفاي 
نقش مســئوليت اجتماعي و كمك به 
تهيــه ملزومات و رفــع نيازمندي هاي 
هم وطنــان مصيبت ديده، بخشــي از 
حقوق خود را به صــورت داوطلبانه به 
خريد و ارسال اقالم مورد نياز هم وطنان 
زلزله زده در استان كرمانشاه اختصاص 

دادند. 
به گــزارش روابط عمومــي بانك دي، 

با وقوع زلزله در مناطق غربي كشــور، 
كاركنــان بانك دي با هــدف كمك به 
خانواده هاي قربانيان و آســيب ديدگان 
حادثــه تلــخ و اندوهبــار زلزلــه به 
صــورت داوطلبانه يــك تا پنــج روز 
از حقوق خــود را به خريــد اقالم مورد 
 نياز هم وطنــان زلزلــه زده اختصاص

 دادند. 
براســاس اين گزارش عالوه بــر مواد 
غذايي مورد نياز بــا قابليت ماندگاري 
طوالني مدت، با توجه به احتمال شيوع 
بيماري هاي عفوني در اين مناطق، تعداد 
١٤دســتگاه كانكس شــامل سرويس 
بهداشــتي و حمام ســيار و نيــز اقالم 
بهداشــتي كودكان از جمله پوشــك، 
شيرخشك و شيشه شير خريداري شد. 
براســاس همين گزارش بــا توجه به 

سرماي منطقه و در پيش بودن بارندگي، 
بخشي از كمك هاي نقدي كاركنان بانك 
دي به خريد وسايل گرمايشي از جمله 
پتو و تيوپ هــاي نايلون براي اســتتار 
چادرهاي زلزله زدگان اختصاص يافت. 

قابــل ذكر اســت اقــالم اهدايــي به 
همــراه نمايندگاني از بانك به اســتان 
كرمانشاه ارسال شــد و با حضور رئيس 
و كاركنان شــعبه كرمانشاه بانك دي و 
نمايندگانــي از جمعيت هالل احمر در 

بين زلزله زدگان توزيع شد. 
الزم به ذكر است روند جمع آوري وجوه 
نقدی براي كمك رســاني بــه مناطق 
آسيب ديده توسط كاركنان گروه مالي 
دي همچنان ادامــه دارد و اقالم مورد 
نياز هم وطنان زلزله زده مجددا ارســال 

خواهد شد. 

نايب رئيس شوراي شــهر ساري گفت: 
حمايت هاي بانك شهر از توسعه شهرها 
و اجراي پروژه هاي عمراني به دســت 
جوانان كشور، نمونه بارز تحقق اقتصاد 

مقاومتي است. 
بــه گــزارش مركــز ارتباطــات و 
روابط عمومي، علي اكبر زليكاني با بيان 

اينكه بانك شهر خدمات شاياني به حوزه 
مديريت شهري در تمامي شهرها به ويژه 
شمال كشور كرده است، گفت: با توجه 
به مشكالت مالي در همه شهرداري ها 
و اجراي پروژه هــا كه محدوديت زماني 
دارد، حمايت هاي بانك شــهر توانسته 
است بسياري از اين مشكالت را برطرف 

كند. 
 زليكانــي خاطرنشــان كــرد: در اين 
راستا شــهرداري ساري نيز با مشكالت 
متعددي مواجه بود و توانســت در اين 
زمينه از خدمات بانك شهر استفاده كند. 
وي با بيان اينكه ايــن بانك با كمترين 
بوروكراســي منابع مالــي را در اختيار 

شــهرداري ها قرار مي دهــد، افزود: در 
ارائه تســهيالت به مديريت شــهري 
كالن شــهرها، به طــور حتــم، بانك 
شهر نسبت به ســاير بانك ها خدمات 
مناســب تري را به شــهرداري ها ارائه 

مي دهد. 
نايب رئيس شوراي اسالمي شهر ساري 
در ادامه تصريح كرد: بي شــك بسياري 
از پروژه هــاي عمراني و بــه ويژه حمل 
و نقل عمومي در كالن شــهرها، بدون 
حمايت هاي بانك شهر محقق نمي شد 
و امروز شــهروندان تاثير اين حضور را 
به طور كامل در زندگي خود مشــاهده 

مي كنند.

دكتر علي الريجاني، رئيس مجلس شوراي 
اســالمي از بيمارســتان  صحرايي بانك 
پاســارگاد در مناطق زلزله زده كرمانشاه 
بازديد به عمــل آورد و از امكانات درماني 
ايجادشده توســط بانك پاسارگاد در اين 
مناطق تشكر كرد. به گزارش روابط  عمومي 
بانك  پاسارگاد، شركت نسيم سالمت بانك 
پاســارگاد، پس از وقوع زلزله كرمانشاه 
ضمن بررسي منطقه و نيازهاي هم ميهنان 
خسارت ديده، ضمن استقرار بيمارستان 
صحرايي با امكانات پزشكي جهت انجام 

عمل هاي جراحــي ضــروري و برپايي 
چادرهاي امدادي براي امدادرســاني به 
مجروحان و انجام اقدامات بستري، ٣٥٠ 
عدد چادر و تعداد ١٠ هــزار تخته پتو به 
مناطق زلزله زده ارســال كــرد. عالوه بر 
اين با توجه بــه پيش بيني وقوع بارندگي 
در مناطــق زلزله زده، بانك پاســارگاد با 
ارســال ميزان قابل توجهــي نايلون به 
كرمانشاه، اقدامات الزم را جهت پوشاندن 
و حفاظت چادرها از بــارش برف و باران 
و در نتيجه تامين آســايش هم ميهنان 

خســارت ديده و آســيب ديده انجام داد. 
همچنين با اعزام تيم هاي روان شناســي 
خبره، اقدامات ارزشمندي را براي تجديد 
روحيه خسارت ديدگان به ويژه كودكان 
انجام داد. گفتني اســت شماره حساب 
 ،٢ ٠ ١ -٨ ١ ٠ ٠ -١ ٠ ٤ ٨ ٨١٤٤ -٢
شــماره كارت ٧٧٧٧-٧٧٧٧-٢٩٧٧-
٥٠٢٢ و كد دستوري #٥*٧٢٠* جهت 
واريز كمك هاي نقدي بانكداران اين بانك 
و مردم به هم ميهنان خســارت ديده اين 

حادثه در نظر گرفته شده است. 

بانــك قرض الحســنه مهرايــران بــا 
برخورداري از تكنولــوژي روز دنيا در ارائه 
سرويس هاي متنوع بانكي و براي افزايش 
رفاه حال مشــتريان خود، نخستين شعبه 
تمام الكترونيــك را در جــوار حرم مطهر 

علي بن موسي الرضا )ع( راه اندازي كرد. 
به گزارش روابط عمومي بانك قرض الحسنه 
مهرايران، بر اين اســاس، نخستين شعبه 
الكترونيكي بانك قرض الحسنه مهرايران در 
جوار حرم مطهر رضوي با حضور امامي عضو 
هيات مديره بانك افتتاح شــد و به صورت 

٢٤ ساعته به مشتريان و مراجعان، خدمات 
بانكي ارائه مي كند. عيسي امامي در مراسم 
افتتاح شعبه الكترونيكي ٢٤ ساعته ميدان 
بيت المقدس مشــهد اظهارداشت: بانك 
قرض الحســنه مهرايران در ارائه خدمات 
بانكداري نوين، پيشرو شبكه بانكي كشور 
است و با عرضه خدمات متمايزي همچون 
افتتاح حســاب و درخواست تسهيالت به 
صورت آنالين و از طريق اينترنت، سعي در 
تسهيل ارائه خدمات به متقاضيان و كاهش 

مراجعات حضوري به شعب دارد. 

وي با اشــاره به اهميت موضوع بانكداري 
الكترونيك براي جذب ســهم بيشــتري 
از بازارهاي هدف بيان كــرد: فراهم بودن 
شرايط مناســب و تغيير بانكداري سنتي 
به بانكــداري نوين باعث شــده تــا بانك 
قرض الحسنه مهرايران راهبردي جديد در 
بانكداري مدرن داشته باشد. گفتني است 
بانكداري الكترونيكي نوع خاصي از بانكداري 
اســت كه جهت ارائه سرويس به مشتريان 
 خود از يك محيط الكترونيكي اســتفاده

 مي كند.

ســميع، رئيس هيات مديره بانك تجارت از 
اختصاص كمك هاي نقــدي كاركنان اين 
بانك براي بازسازي يكي از روستاهاي استان 

كرمانشاه خبر داد. 
 به گــزارش روابط عمومي بانــك تجارت، 
هيبت ا... ســميع، رئيــس هيات مديره اين 
بانك از تشــكيل هيــات امنــاي كمك به 
آسيب ديدگان حوادث غيرمترقبه در بانك 
تجارت پس از زلزله اخير در استان كرمانشاه 
خبر داد و گفت: در دومين جلســه اعضاي 
هيات امنا مقرر شد بانك تجارت براي حمايت 
از آســيب ديدگان حادثه زلزله كرمانشــاه، 
بازسازي يك روستاي آسيب ديده تا حداكثر 
١٠٠ خانوار با برآورد هزينه ٤٠ ميليارد ريالي 
شــامل احداث منازل مســكوني، دو واحد 
آموزشي و دو واحد درماني را عهده دار شود. 
رئيس هيات مديره بانك تجارت خاطرنشان 

كرد: بانك تجــارت همچنين در راســتاي 
اجراي مســئوليت هاي اجتماعي نسبت به 
خريد ٢٠ دســتگاه كانكس آموزشــي يك 
كالسه و دوكالسه با بودجه ١٠ ميليارد ريالي 
براي ٢٠ روستاي آسيب ديده اقدام مي كند. 
سميع ادامه داد: كاركنان شاغل و بازنشسته 
بانك تجارت و شركت هاي تابعه در اقدامي 
خداپسندانه عالوه بر جمع آوري كمك هاي 
غيرنقدي شــامل اقالم مورد نياز هم وطنان 
زلزله زده، كمك هاي نقدي خود را نيز در قالب 
اهداي پنج روز حقــوق يا بازخريد مرخصي 
به هم وطنان آسيب ديده از زلزله اختصاص 
داده اند. همچنين مقرر شد ٥٠ درصد هزينه 
چاپ تقويم و سررســيدهاي سال ٩٧ بانك 
تجارت براي كمك به آســيب ديدگان زلزله 
كرمانشــاه اختصاص يابد. وي همچنين از 
اختصاص شماره حساب ٩٩٩٩٩ نزد اين بانك 

به نام جمعيت هالل احمر به منظور جمع آوري 
كمك هاي نقدي هم وطنان نوع دوست سراسر 
كشــور براي زلزله زدگان غرب كشور خبر 
داد و افزود: امكان واريــز كمك هاي نقدي 
به شماره حساب اعالم شــده يا شماره كارت 
٥٨٥٩٨٣٧٠٠٠٠٨٨٢٢٥ بــه نام جمعيت 
هالل احمر جمهوري اسالمي ايران از طريق 
خدمات الكترونيــك بانك تجارت همچون 
دستگاه هاي خودپرداز، موبايل بانك، تلفنبانك 

و اينترنت بانك نيز فراهم شده است. 

محمــد بيگدلي مديرعامــل، علي رضا 
لگزايي قائم مقــام مديرعامــل و تني 
چنــد از مديران ارشــد بانــك ملت با 
حضــور در مناطــق زلزله زده اســتان 
كرمانشــاه از نزديــك بــا مــردم و 
 آســيب ديدگان از زلزله ديدار و گفتگو

 كردند. 
به گزارش روابط عمومي بانك ملت، در 
پي وقوع زمين لــرزه فاجعه بار در غرب 
كشور و وارد آمدن خسارت هاي جاني 
و مالي بــه تعداد زيــادي از هم وطنان، 
مديرعامل بانك ملت و جمعي از مديران 
ارشد، روز شــنبه ٢٧ آبان ماه با سفر به 
استان كرمانشــاه، از نزديك با كاركنان 

اين بانك و مردم منطقه ديدار و گفتگو 
كردند. 

بيگدلي در جريان اين سفر از استمهال 
دو ساله بازپرداخت برخي از تسهيالت 
اعطايــي در مناطق زلزلــه زده و اعالم 
جزئيات تكميلــي آن طي روزهاي آتي 
خبر داد و گفت: بانك ملت با همكاري 
ستاد بحران، آمادگي اعطاي تسهيالت 
قرض الحســنه به مبلغ يكصد ميليون 
ريال، تسهيالت ساخت مسكن روستايي 
به مبلغ ٢٥٠ ميليون ريال و تسهيالت 
ساخت مسكن شــهري به مبلغ ٣٥٠ 

ميليون ريالي را دارد. 
وي با اشــاره بــه كمك هــاي اهدايي 

كاركنان بانك ملت از سراسر كشور براي 
زلزله زدگان غرب كشور افزود: خانواده 
بزرگ بانك ملت در اقدامي خداپسندانه 
و در راستاي ايفاي مسئوليت اجتماعي 
خود، يك روز از حقوق شان را نيز براي 
كمك به حادثه ديدگان در مناطق غرب 

كشور اختصاص داده اند.

اقالم اهدايي كاركنان بانك دي به مناطق زلزله زده  ارسال شد

حمايت هاي بانك شهر از توسعه شهرها  تحقق اقتصاد مقاومتي است

افتتاح شعبه تمام الكترونيك بانك قرض الحسنه مهر ايران در جوار حرم امام رضا )ع(بازديد رئيس مجلس از بيمارستان  صحرايي بانك پاسارگاد  در مناطق زلزله زده

بانك تجارت يك روستاي آسيب ديده كرمانشاه  را  بازسازي می كند

بازديد مديرعامل و مديران ارشد بانك ملت از مناطق زلزله زده  غرب كشور
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بورس
 بيمه

قيمت طال به ۱۲۹۱ دالر رسيد
قيمت هر اونس طال دیروز با 0.۲ درصد كاهش به ۱۲۹۱ دالر و ۷۱ سنت رسيد. در پي افزایش ارزش دالر آمریكا قيمت طال دیروز با كاهش مواجه شد، اما به دليل نامشخص بودن 

سرنوشت طرح اصالح نظام مالياتي آمریكا قيمت فلز زرد همچنان در نزدیكي باالترین رقم یك ماه اخير كه در جلسه قبل به ثبت رسيده بود، باقي ماند. براساس این گزارش، قيمت هر 
اونس طال دیروز با 0.۲ درصد كاهش به ۱۲۹۱ دالر و ۷۱ سنت رسيد. روز جمعه قيمت هر اونس طال با جهشي حدودا ۱.3 درصدي به رقم ۱۲۹۷ دالري رسيده بود. قيمت هر اونس طالي 

آمریكا براي تحویل در ماه دسامبر نيز دیروز با 0.3 درصد كاهش به ۱۲۹۲ دالر و 30 سنت رسيد. 

گروه بانک،بورس و بیمه
News kasbokar@gmail.com



انرژي6

از آنجايــي  كه تاجــران در 
آستانه نشست اوپك در پايان 
اين ماه از انجــام معامالت 
بزرگ خودداري مي كنند، 
بازار هاي نفتي چندان پررونق 
نيست، اما هر بشــكه نفت برنت هنوز باالي ۶۲ دالر 
فروخته مي شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
قرار است اعضاي اوپك تصميم بگيرند كه آيا به كاهش 
توليد خود ادامه دهند يا نه. هر بشكه نفت برنت درياي 
شمال با ۲۰ سنت كاهش ۶۲.5۲ دالر فروخته شد و هر 
بشكه نفت خام آمريكا با ۱5 سنت افزايش 5۶.7۰ دالر 
معامله شد. كشور هاي عضو اوپك با گروهي از كشورهاي 
غيراوپكي نظير روسيه از آغاز امسال توليد نفت خود را 
براي كم كردن از مازاد عرضه در جهان مهار كردند. توافق 
كاهش توليد در مارس ۲۰۱۸ به پايان مي رســد، اما 
اعضاي اوپك در ۳۰ نوامبر براي بحث درباره چشم انداز 
اين سياست گرد هم جمع مي شوند. انتظار مي رود اوپك 
با تمديد توافق كاهش توليــد موافقت كند، چراكه با 
وجود كاهش هاي اخير، سطح ذخاير نفت هنوز باالست، 
اما ترديد هايي درباره تمايل برخي از شركت كنندگان 
براي ادامه اين كاهــش وجود دارد. بانــك اي.ان.زد 
اعالم كرد: »سرمايه گذاران نسبت به هر خبري درباره 

 اقدام اوپك براي تمديد توافق كاهش توليد هوشــيار
 خواهند بود.«

اكثريت اوپك طرفدار تمديد توافق كاهش 
توليد هستند

زنگنه، وزير نفت نيز در اين بــاره گفت: درباره تكليف 
طرح كاهش توليد نفت، بيشــتر اعضاي اوپك موافق 
تمديد اين طرح هستند. زنگنه با بيان اينكه »ميزان 

صادرات نفت و ميعانات گازي به بيش از ۲.5 ميليون 
بشكه در روز رسيده است »، گفت: درباره تكليف طرح 
كاهش توليد نفت، بيشتر اعضاي اوپك موافق تمديد 
 اين طرح هســتند اما تصميم نهايي در نشست اوپك

 گرفته مي شود. 

آخرين وضعيت قرارداد اليه نفتي پارس جنوبي
زنگنه همچنين در پاسخ به ســوالي درباره سرنوشت 

قرارداد اليه نفتي پارس جنوبي گفت: كارهاي مربوط 
به مذاكره با شركت مرســك دانمارك به خوبي پيش 
مي رفت تا اينكه شركت توتال فرانسه اقدام به خريد اين 
شركت كرد و با توجه به اينكه شركت توتال در بخش 
قطري اليه نفتي پارس جنوبي نيز مشغول كار است و با 
خريد مرسك كه در حال مذاكره با ايران براي توسعه اليه 
نفتي پارس جنوبي بود، مالحظاتي براي ما ايجاد شد. 
وي افزود: شركت مرسك دانمارك را از مذاكرات براي 
توسعه اليه نفتي پارس جنوبي كنار نگذاشته ايم اما از 
شركت هاي ديگري نيز براي توسعه اين اليه نفتي دعوت 
كرديم كه البته بيشتر آنها استقبال نكردند. وزير نفت 
درباره آخرين وضعيت مهار آتش ميدان نفتي رگ سفيد 
گفت: كارها در ۲ بخش در حال انجام است، دكل ها براي 
حفاري چاه ها مستقر شده اند تا از پايين، براي خاموش 
كردن چاه اقدام شود. وي افزود: همچنين روي سطح 
نيز كارها در حال انجام است و عالوه بر پاكسازي سطح، 
آب مورد نياز براي خاموش كردن چاه نيز تامين شده 
است. وزير نفت با بيان اينكه »سعي مي كنيم همكاران 
ما با آرامش كار كنند تا اتفاق جديدي رخ ندهد«، گفت: 
تالش مي شود كه از باال و سطح، چاه را خاموش كنند، اما 
در صورتي كه عمليات خاموش كردن چاه از باال موفق 
نباشد از زيرزمين براي خاموش كردن چاه اقدام مي شود. 
زنگنه در پاسخ به اينكه »چه زماني آتش در ميدان رگ 
سفيد خاموش مي شود«، گفت: نمي دانم، در حال انجام 

دادن كارها هستيم. 

آياطاليسياهمرز60دالرراحفظميكند؟

بازار هاي نفتي  در انتظار نشست  اوپك
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گازرسانيدرمناطقزلزلهزدهبه
روالعاديبازگشت

معاون وزير نفت در شركت ملي گاز با تاكيد 
بر اينكه كارشناسان شركت هاي گاز استاني، 
نشــت يابي در مناطق زلزله زده را بررســي 
كرده اند، گفت: روند گازرساني پس از اطمينان 
از سالمت شــبكه و تامين امنيت مردم عصر 

ديروز )دوشنبه( به روال عادي بازگشت. 
حميدرضا عراقي درباره وضع گازرســاني به 
منازل و اماكن در مناطــق زلزله زده در غرب 
كشــور بيان داشــت: همه بخش هاي شبكه 
گازرساني در غرب كشــور روند عادي خود را 
طي مي كند، همچنين از ســوي همدان نيز 
براي مناطق زلزله زده كمك فرستاده ايم كه 
در اين ميان بيشترين مشكل مربوط به استان 

كرمانشاه بوده است. 
وي افزود: در پي وقوع زلزله در غرب كشــور، 
شركت ملي گاز ايران دســتور توقف فعاليت 
پااليشگاه گاز ايالم را صادر كرد تا فعاليت اين 
پااليشــگاه پس از انجام بازرسي هاي فني و 

تاييد نبود مشكالت فني، از سرگرفته شود. 
مديرعامل شركت ملي گاز اعالم كرد: گاز در 
سه شهر مرزي مســير زلزله در سرپل ذهاب، 
قصر شيرين، ثالث باباجاني و جوانرود را قطع 

كرده ايم تا عمليات نشت يابي انجام شود. 
معاون وزير نفت ادامه داد: خوشــبختانه در 
زمان وقوع زلزله بيشتر مردم خارج از منازل 
خود بودند و اتفاق خاصي در امر گازرساني رخ 
نداد، با اين وجود زماني كه مردم به منازل خود 
بازگردند در صورتي كه گاز منازل شان قطع 
باشد، مي توانند به شركت گاز استاني اطالع 

دهند تا گاز را وصل كنند. 

خبر

كيفيتآبمناطقزلزلهزدهخط
قرمزوزارتنيرواست

وزير نيرو گفت: كيفيت آب مناطق زلزله زده 
خط قرمز وزارت نيرو است و ما بر روند ورود 
آب ورودي به شــبكه از نظر استاندارد بودن 

كيفيت آن نظارت و كنترل داريم. 
به گزارش ايسنا، رضا اردكانيان با بيان اينكه 
تاكنون آب مورد نياز مردم مناطق زلزله زده 
را نيز به صورت بســته بندي و سالم تحويل 
آنها داده ايم، گفت: براي تامين آب ســالم و 
بهداشــتي مردم اين مناطق اكنون مشكلي 

نداريم. 
اردكانيان جمــع آوري فاضــالب را يكي از 
دغدغه هاي وزارت نيــرو در مناطق زلزله زده 
دانســت و گفــت: كنتــرل فاضــالب براي 
جلوگيري از احتمال بروز بيماري در اولويت 

وزارت نيرو است. 
وزير نيرو با اشــاره به اينكه بــراي تردد زوار 
اربعيــن امكاناتي مانند حمام ســيار در نظر 
گرفته شــده، گفت: اين امكانات شامل ۱۰۰ 
دوش حمام را به مناطق زلزله زده انتقال داديم 
و ۴۰۰ دوش ديگر را به ايــن مناطق منتقل 

خواهيم كرد. 
اردكانيان اظهار كرد: از نظــر تامين برق در 
مناطق زلزله زده مشــكلي نداريــم و مردم 
مي توانند از برق براي گرمايش استفاده كنند، 
البته بايد استانداردهاي الزم را در اين ارتباط 

رعايت و به نكات ايمني توجه كنند. 
وي همچنين از شــركت گاز خواست جريان 
گاز واحدهاي مسكوني سالم را هرچه سريع تر 
وصل كنــد تا مردم براي گرمايش مشــكلي 

نداشته باشند. 

خبر
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شركت هندي آبان آفشور تقريبا تمام سكوهاي حفاري خود را از ايران خارج 
كرده و تعداد سكوها را از 7 به يك مورد كاهش داده است. 

به گزارش تسنيم به نقل از پايگاه خبري بيزنس استاندارد، اس سرينيواسان، 
معاون شركت هندي آبان آفشور گفت: كل رقم قابل دريافت شركت حدود 

۲9۶ ميليون دالر بوده و بخش عمده آن از سوي ايران بوده است. 
وي افزود: »من فكر مي كنم مي توانم بگويم كه حدود 9۰ درصد بدهي ما 
از ايران است.« پرداخت بدهي هاي ايران به اين شركت به دليل تحريم ها 
به تاخير افتاده است. سرينيواسان افزود: وضعيت در حال بهبود است، اما 

مقدار بدهي قابل توجه است. شركت در زمان بيشترين فعاليت خود حدود 
7 سكوي حفاري در ايران داشت. شركت براي كاهش ريسك تحريم هاي 
بيشتر تعداد سكوهاي خود را به تدريج كاهش داده است. وي در ادامه گفت: 
»تا جايي كه به مبالغ قابل دريافت مربوط مي شــود، ما بايد دستمزدها را 
جمع آوري كنيم. تاكنون، اين رقم بسيار باال بوده است. از اين رو ما انتظار 
داريم در طي يك بازه زماني اين مبالغ را دريافت كنيم.«معاون شركت آبان 
گفت: در حال حاضر ايران پولي ندارد. به محض اينكه قيمت نفت باال برود 
و آنها بتوانند درآمد مازادي به دست بياورند، احتماال وضعيت بهبود خواهد 

يافت. وي امكان هرگونه اعزام ســكوهاي نفتي بيشتر به ايران را رد كرد و 
ايران هيچ گونه برنامه عمده اي نداشت و در حال حاضر رقابت در آنجا بسيار 
تنگاتنگ است. انتظار نمي رود شركت آبان سود زيادي از فعاليت در ايران 

به دست آورده باشد. 
شركت آبان سكوي حفاري دي دي ۶ خود را از ايران خارج كرده و آن را در 
اختيار شركت دولتي دوبي پتروليوم قرار داده است. آبان همچنين به دنبال 
انعقاد قرارداد اجاره حداقل دو يا سه سكوي نفتي ديگر خود در منطقه است، 

اما مدت زمان اين اجاره ها كوتاه و حداكثر ۱۰۰ روزه خواهد بود. 

تفاهمنامه همكاري بين شــركت ملي نفت و 
شــركت انرژي گستر ســينا وابســته به بنياد 
مســتضعفان براي مطالعه امكان سنجي تامين 
پايدار خوراك پااليشــگاه فجر جــم با حضور 
بيژن زنگنه وزيــر نفت و ســعيدي كيا رئيس 

بنياد مستضعفان و همچنين جمعي از مديران 
صنعت نفت به امضا رسيد. به گزارش فارس، اين 
تفاهمنامه در زمينه بررسي نحوه تامين خوراك 
كامل پااليشــگاه فجر جم و تفكيك خروجي 
پااليشگاه و جداسازي مولكول هاي سنگين است.

شركت هندي سكوهاي حفاري نفتي خود  را   از ايران خارج كرد

تفاهمنامه تامين پايدار خوراك 
پااليشگاه فجر جم امضا شد

 با پيگيری های همكاران مديريت منابع آب 
شهرســتان قزوين و با صدور حكم قضايی و 
همكاری نيروی انتظامی بيش از ۲5۰۰۰ متر 
مربع از اراضی حاشــيه رودخانه شاهرود در 

استان قزوين رفع تصرف شد. 
مهندس ملكی معاونت حفاظت و بهره برداری 
اين شــركت ضمن تقدير از تالش همكاران 
 جهــت اجرای قانــون عنوان نمود: شــركت

 آب منطقه ای قزويــن تاكنون كليه تصرفات 
صورت گرفته در گذشــته را بصورت رودخانه 
به رودخانه شناسايی نموده و اخطارهای الزم 
به مالكيــن نيز در اين خصــوص ابالغ و برای 
آن دســته از مالكين كه توجهی به اخطار ها 
ننموده اند در محاكم قضايی تشــكيل پرونده 
داده شده كه احكام مربوطه به تدريج در حال 
صدور است.ايشان همچنين از تشكيل گروه 

های گشت و بازرسی جهت جلوگيری از ايجاد 
تصرفات جديد ياد كرد و عنوان نمود: تصرفات 
حاشيه رودخانه سبب افزايش قدرت و سرعت 
 سيل می شود و در اين بين اقدامات شركت آب
 منطقــه ای جهت رفــت تصرفــات در واقع 
حفاظت از جان و مال مردم و ابنيه های دولتی 
مانند پل ها، جاده ها، خطوط گاز و ... می باشد.

در ادامه مهندس ملكی در راستای فرمايشات 
رهبر معظم انقالب مبنی بــر مبارزه با پديده 
زمين خواری و  به منظور حفاظت و صيانت از 
بستر و حريم رودخانه ها به عنوان ثروت ملی 
)انفال( اظهار داشت: با اعمال تبصره های ۳ و ۴ 
ماده ۲ قانون توزيع عادالنه آب و ماده 9 اليحه 
قانونی رفع تجاوز از تأسيسات آب كشور، پس 
از اخذ احكام قضايی و با همــكاری نيروهای 
انتظامی منطقه بيــش از ۲5۰۰۰ متر مربع 

از اراضی حاشــيه رودخانه شاهرود در منطقه 
الموت واقع در استان قزوين رفع تصرف شد.

ايشان افزود: با طرح شكايت در مراجع قضايی 
و پيگيری هــای بعمل آمده تصــرف اراضی 
بستر رودخانه شــاهرود در منطقه الموت  كه 
به صورت خاكريزی و انحراف جريان سيالب 
انجام شده است، شناسايی و پس از طی روال 

قانونی و اخذ احكام قضايی بازگشايی شد.

آزاد سازی بيش از 25000 متر مربع از اراضی 
بستر رودخانه شاهرود  در استان قزوين

آگهی مزايده اموال منقول و غير منقول نوبت اول
در پرونده كالسه 9۶۰۳99 محكوم عليه آقای ذبيح اله محمدی 
فرزند براتعلــی محكوم  اســت مبلــغ ۸۴/۶5۰/۰۰۰ ريال در 
حق آقای داود اميرلو و مبلــغ ۴/۱۰۰/۰۰۰ ريال در حق دولت 
جمهوری اسالمی ايران، فلذا جهت اســتيفای محكوم به و نيم 
عشــر دولتی اموال مشــروحه ذيل بنا به درخواست محكوم له 
توســط اجرای احكام مدنی دادگســتری خدابنــده توقيف و 
توســط خبره محلی ارزيابی و قرار اســت از طريق مزايده )غير 
حضوری( در تاريخ ۱۳9۶/9/۱۴ روز ســه شــنبه ساعت ۱۱ در 
محل اجرای احكام مدنی به فروش برســد مزايده از قيمت پايه 
كارشناســی شــروع و به باالترين قيمت پيشــنهادی فروخته 
خواهد شــد. و ده درصد ثمن معامله نقداً از برنده مزايده اخذ و 
مابقی بايد ظــرف مدت يك ماه وصول گــردد در غير اينصورت 
 ده درصد مأخوذه به نفــع دولت ضبط خواهد شــد. خريداران 
می توانند ظرف مدت پنج روز قبل از برگــزاری مزايده از اموال 
 مورد مزايده بازديد و قيمت پيشنهادی خود را به دايره   اجرا ارائه 

نمايند. 
مشخصات اموال و قيمت آن:

يك دستگاه خودروی سواری ســمند ايكس 7 مدل ۱۳۸۴ كه 
قيمت پايه آن ۸5/۰۰۰/۰۰۰ ريال می باشد. 

 ياری- قاضی اجرای احكام مدنی دادگستری 
شهرستان خدابنده

دادنامه
پرونده كالسه 9۴۰99۸۲۶۱۲۶۰۱۴۱۶ شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان كرج ) ۲۶ خانواده سابق ( 

تصميم نهايی شماره  9۶۰997۲۶۱۲۶۰۱۰۱7
خواهان : خانم پروين بيگدلوشاد فرزند غالمرضا به نشانی استان البرز- شهرستان كرج – ماهدشت 

– خيابان رحمانی- نيلوفر9- پالك ۱۲-
 خوانده : آقای پرويز اسالمی- فرزند اروجعلی )مجهول المكان (

خواسته : طالق به درخواست زوجه
) رأی دادگاه (

در خصوص دعوی خانم پروين بيگدلوشاد فرزند غالمرضا به طرفيت آقای پرويز اسالمی فرزند اروجعلی به 
خواسته گواهی عدم امكان سازش جهت اجرای صيغه طالق به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد نكاح ناشی از 
ترك انفاق، مجهول المكان شدن و ضرب و جرح و اعتياد به مواد مخدر- با عنايت بر نظر مشاور محترم قضائی 
و توجهاً به اينكه : ۱- مطابق استشهاديه محلی ، گواهی كمپهای اعتياد به نامهای موسسه صداقت انديشان 
سپهر، موسسه راهيان پرواز ماهدشت و تحقيق مرجع انتظامی از آخرين آدرس مشترك زوجه و علی الخصوص 
اظهارات خاله زوج در نزد مرجع انتظامی ) كالنتری ۲۶ ماهدشت ( به شماره 95/5۶55/۲7/5۳ – 95/۱۲/۱۱ 
مجهول المكان بودن زوج و ترك انفاق نسبت به خانواده و بستری شدن مكرر جهت ترك اعتياد محرز و ثابت 
می باشد ۲- دادگاه جهت دسترسی به زوج اقدام به تحقيق از آخرين آدرس از طريق كالنتری و نيز شماره 
تلفنهای نامبرده از طريق مخابرات نموده لكن اثری از آن ها بدست نيامده است ۳- زوج عليرغم دعوت از طريق 
روزنامه كثير االنتشار در دادگاه حاضر نگرديده و اليحه ای ارسال نكرده و دليلی بر رد دعوی ارائه ننموده است 
۴- فرزند مشترك طرفين بالغ بوده و حضانت و مالقات وی منتفی می باشد 5- زوجه حقوق خود را بذل نكرده و 
عند اللزوم طرح دعوی خواهد كرد. ۶- سعی و تالش دادگاه در صلح و سازش به جايی نرسيده و زوجه بر جدايی 
اصرار داشته عليهذا دادگاه دعوی مطروحه را ثابت دانسته  ومستنداً به مواد ۱۱۱9-۱۱۲9-۱۱۳۰ و تبصره 
ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمايت خانواده گواهی عدم امكان سازش جهت اجرای صيغه طالق 
صادر و اعالم می نمايد تا زوجه ظرف سه ماه از تاريخ ابالغ رأی قطعی و يا قطعيت رأی با حضور در دفتر خانه و 
با اختيار حاصله از وكالت ناشی از شروط ضمن عقد نكاح و انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نمايد و ثبت طالق 
منوط به ارائه گواهی عدم بارداری از طرف پزشك ذی صالح می باشد مگر اينكه طرفين بر وجود جنين اتفاق 
نظر داشته باشند و رأی صادره غيابی و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در اين دادگاه و ظرف بيست 

روز قابل تجديدنظر خواهی  و پس از آن ظرف ۲۰ روز ديگر قابل فرجام می باشد ./ خ
م الف :9۶/۸۴7۸/ ف                ولی وند – رئيس شعبه هفتم دادگاه خانواده كرج

آگهی حصر وراثت
آقای محمد يوســفی فرزند ابراهيم دارای شناسنامه شماره 7 به شرح 
دادخواست به كالسه 9۶۰۶۳9 از اين شــورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مولود يوسفی فرزند علی 
به شناسنامه ۴5 در تاريخ 9۶/۸/۶ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱-محمد يوسفی ش.ش7 پسر 

۲-حميد يوسفی ش.ش۲9۴ پسر
۳-هاجر يوسفی ش.ش۴۳۴ دختر
۴- مهين يوسفی ش.ش۴5۳ دختر

5-معصومه يوسفی ش.ش55۴دختر  
۶-نرگس يوسفی ش.ش555 دختر

7-زهرا يوسفی ش.ش۶۱۳ دختر
۸-فائزه يوسفی ش.ش۶۴۸ دختر
9-فاطمه يوسفی ش.ش۳5 دختر
۱۰-الهه يوسفی ش.ش۶۱۲ دختر

اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی 
می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشــر آگهی ظرف مدت يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. 
قاضی شعبه ۳ شورای حل اختالف شهرقزوين

آگهی حصر وراثت
آقای هادی دهشت مقدم فرزندحشمت دارای شناسنامه شماره ۲۳۳۲ به 
شرح دادخواست به كالسه 9۶۰۴77 از اين شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان پريسا پوراصالنی فرزند رضا 
به شناسنامه 5۶۲۱ در تاريخ 9۶/۲/۴ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به۲ نفر و الغير:
۱- هادی دهشت مقدم  ش.ش۲۳۳۲ همسر

۲-خرامان كرمی ش.ش۴۴۸ مادر
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی 
می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشــر آگهی ظرف مدت يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. 
قاضی شعبه ۸ شورای حل اختالف شهرقزوين

آگهی حصر وراثت
آقای اصغر فالح شــيخلری فرزند علی دارای شناسنامه شماره ۶5۸ به 
شرح دادخواست به كالسه 9۶۰5۶9 از اين شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان علی فالح شيخلری فرزند 
محمدنبی به شناسنامه 5 در تاريخ 9۶/۸/۱۲ اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به۳ نفر :
۱- اصغر فالح شيخلری ش.ش۶5۸ فرزند

۲-اكبرفالح شيخلری ش.ش۳ فرزند
۳-شهناز فالح شيخلری  ش.ش۴۰5 همسر

 اينك با انجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهی
 می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای  از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر آگهی ظرف مدت يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. 
قاضی شعبه ۸ شورای حل اختالف شهرقزوين

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم مهريه برنجی مرادی  دارای شناسنامه شماره ۱۶9  به شرح 
دادخواست به كالسه 5/ ۶7۱/9۶  از اين شورا درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فاطمه نوری 
فرزند شعبانعلی و مهريه  به شناسنامه شماره ۳۱۸  در تاريخ  ۲۱/ 
9۶/5 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آنمرحوم 

منحصر است به:
۱- شعبانعلی نوری فرزند مهرعلی و فطينه  بشناسنامه شماره يك 

متولد ۱۳۱۶ پدر متوفی
۲- مهريه برنجی مرادی فرزند بختيار و مكيه   بشناسنامه شماره 

۱۶9متولد ۱۳۳۲ مادر متوفی
۳-حامد دهقان حســين آبادی فرزند محمود بشناسنامه شماره 

7۲۸۶متولد ۱۳۶۶ همسر متوفی
اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبــور را 
 در يك نوبت آگهــی می نمايد تا هركســی اعتراضــی دارد و يا 
وصيت نامه  ای از متوفی نزد وی باشد از تاريخ نشر اين آگهی ظرف 
 يك ماه به اين شــورا تقديم دارد و اال گواهــي حصر وراثت صادر 

خواهد شد.
    دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ايالم- محمودی

مفقودی برگ سبز
ســند مالكيت ) بــرگ ســبز( راهــور خودرو ســمند 
LXEF7CNG بــه رنــگ ســفيد روغنــی مــدل 
۱۳9۲ بــه شــماره پــالك ۳۴۴ط۲۲ ايــران ۱9 بــه 
شــماره موتــور 147H0039426 و شــماره شاســی 
NAACJ1JC4DF140088  به نــام عليجان ايمان 
 پورفرزند ولی جان به شــماره ملــی ۴۲۰۰۲۲5۶۳۸ در

 مورخ  9۶/۰7/۳۰ توسط سارقين به سرقت رفته و مفقود 
گشته است لذا اعالم می دارد سند فوق الذكر از درجه اعتبار 
ساقط است و مراتب سرقت و مفقوديت در پليس آگاهی 

انتظامی كرمانشاه ثبت گرديده است.



7 بازار 
 فناوری

 اطالعات

جزئيــات تعرفه هــاي جديــد اينترنت 
نامحدود مصوب كميسيون تنظيم مقررات 
و ارتباطات منتشر شــد. در اين مصوبه، 
اپراتورها مجاز به كاهش سرعت مشترك 
اينترنت در صورت عبور از »آستانه مصرف 
منصفانه« شده اند. كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات در جلسه 
شماره ۲۶۶ خود، در راســتاي تدوين مقررات حداقلي مورد نياز و 
متناسب با وضعيت اپراتورهاي ارتباطي براساس ميزان تاثيرگذاري 
آنــان در بازارهاي مختلف و همچنين حمايــت و تقويت محتواي 
داخلي و ايجاد بازار رقابتي، مقررات حاكم بر اجرايي شدن تعرفه هاي 
بخش ICT را تصويب كرد. در اين مصوبه كه در ۸ بخش، ۲ ماده و 
۵ تبصره به تصويب رسيده و از دهم آذرماه امسال الزم االجراست، 
ارائه كنندگان خدمات اينترنت پرسرعت ثابت از طريق فناوري هاي 
سيمي )اعم از سيم مسي و فيبر( بايد جداول تعرفه اي خود را مبتني 
 Connection( بر سرعت و به صورت غيرحجمي و برمبناي اتصال
based( تنظيم كنند. اين درحاليست كه ارائه كنندگان خدمات 
دسترسي به اينترنت پرسرعت مبتني بر فناوري هاي بي سيم )اعم 
از همراه و ثابت( مي توانند جداول تعرفه اي خود را مبتني بر حجم 

تنظيم كنند. 

ارائه اينترنت پرســرعت ثابت با ۹۵ درصد تضمين 
سرعت

مطابق با جدول تعرفه اعالم شده حداقل سرعت دسترسي به اينترنت 
مبتني بر تكنولوژي ADSL نرخ ۵۱۲ كيلوبيت بر ثانيه با سقف تعرفه 
ماهانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده و اين درحاليست 
كه حداكثر ســرعت اينترنت نيز ۱۶ مگابيت بر ثانيه به قيمت ۸۰ 
هزار تومان در ماه اعالم شده است. در تعرفه مصوب، نرخ دسترسي 
به اينترنت پرسرعت از طريق فناوري فيبر نيز با حداقل سرعت ۲۰ 
مگابيت ۲۰۰ هزار تومان و حداكثر سرعت ۵۰ مگابيت و ۳۰۰ هزار 
تومان در نظر گرفته شده است. كف تعرفه ماهانه هريك از سطوح 
اين جدول به ميزان ۸۰ درصد ســقف تعرفه ماهانه سطح مربوط، 
تعيين خواهد شد. نرخ بيت هاي )سرعت( اعالم شده در اين جدول 
بايد براي ۹۵ درصد زمان تضمين شود و در ۵ درصد زمان حداكثر 

مي تواند به ميزان ۵۰ درصد كاهش يابد. 

كاهش ســرعت اينترنت در صورت عبور از آستانه 
استفاده منصفانه

برمبناي اين مصوبه، تمامي اپراتورهاي ارائه كننده خدمات مي توانند 
 )Fair Usage Policy( نسبت به اعمال سياست استفاده منصفانه
براساس شرايط رقابتي اقدام كرده و ملزم خواهند بود كه جزئيات 

دقيق را به مشتركان اعالم كنند. 
اپراتور سرويس دهنده مي تواند براساس شرايط رقابتي، نسبت به 
تعيين آستانه استفاده منصفانه ماهانه براي مشتركان خود اقدام كند. 
بر اين اساس، اپراتور ارائه دهنده خدمات اينترنت مجاز است كه پس 
از عبور مشترك از آستانه استفاده منصفانه ماهانه، نسبت به اعمال 

سياست استفاده منصفانه و كاهش سرعت كاربر تا حداقل سرعت 
۱۲۸ كيلوبيت بر ثانيه اقدام كند يا آنكه براساس اطالع رساني هاي 
قبلي انجام شده به كاربر و اخذ تاييديه هاي مربوطه از وي، نسبت به 

فروش حجم اضافه ترافيك بين الملل و داخلي اقدام كند. 
اين مصوبه اپراتور اينترنت را ملزم كرده تا در همه سطوح جدول و 
تمامي طرح هاي تنظيمي خود نسبت به تفكيك و ارائه حجم ترافيك 
بين الملل از داخل، به نحوي اقدام كند كه آستانه استفاده منصفانه 
ترافيك داخل حداقل دو برابر آستانه اســتفاده منصفانه ترافيك 

بين الملل باشد. 

هر گيگ اينترنت اضافه؛ ۲ هزار تومان 
در همين حال ســقف تعرفه هر گيگابايت ترافيك بين الملل براي 
فروش حجم اضافه، ۲ هزار تومان در نظر گرفته شــده و براساس 
مصوبه قبلي كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات )شماره ۲۵۱(، 
اپراتور اينترنت موظف است نسبت به اعمال سقف تعرفه ترافيك 
داخلي، به ميزان ۵۰ درصد سقف تعرفه ترافيك بين الملل اقدام كند. 
در اين مصوبه حداقل سرعت آپلود به ميزان يك هشتم حداقل نرخ 
بيت دانلود در ســرعت هاي مختلف تعيين شده است. رگوالتوري 
اعالم كرده كه با تصويب اين مصوبه، جدول يك و تبصره هاي يك، 
۳ بند يك و بندهاي ۲، ۳، ۴ و ۱۵ مصوبه شماره يك جلسه شماره 
۲۳۷ مربوط به ارائه خدمات اينترنت ADSL كه در خردادماه سال 

۹۵ مصوب شده بود، لغو مي شود. 

 )Offnet( تعرفه مكالمات ثابت به ثابت بين شبكه اي
كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات در اين مصوبه، سقف تعرفه 

مكالمات بين شــبكه  اي ثابت به ثابت )اعم از خطوط ترابردپذير و 
غيرترابردپذير( را مشابه سقف تعرفه مكالمات بين استاني و به مبلغ 

۳۳ تومان )۳۳۰ ريال( تعيين كرد. 

تعرفه اينترنت با سرعت باالتر از ۱۰۰ مگابيت
مصوبه جديد كميســيون تنظيم مقررات و ارتباطات نرخ پهناي 
باند اينترنت براي ســرعت ۱۰۰Mbps و باالتر را نيز تعيين كرده 
است. مطابق اين مصوبه تنها در بخش »تعرفه ماهانه هر مگابيت بر 
ثانيه« در جدول بند يك، مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۵۴ مورخ 
اسفندماه سال ۹۵ كاهش ۲۵ درصدي مشاهده شده و ساير مفاد اين 

مصوبه به قوت خود باقي است. 

كاهش ۲۵ درصدي تعرفه خدمات شبكه انتقال
در مصوبه كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات، همچنين تعرفه 
 )Dedicated( سرويس شــبكه انتقال نقطه به نقطه اختصاصي
براي ســرعت ۱۰۰ مگابيت )۱۰۰Mbps( و باالتر نيز اعالم شده 
است. بر اين اساس تعرفه بخش »قيمت ماهانه يك لينك اختصاصي 
نقطه به نقطه« كه در جدول بند يك مصوبه شماره ۵ جلسه شماره 
۲۵۴ مورخ اسفندماه سال ۹۵ آمده با لحاظ ۲۵ درصد كاهش براي 
ارائه كنندگان خدمات مجاز در بخش ارتباطات ثابت، مصوب شد و 

ساير مفاد اين مصوبه به قوت خود باقي است. 

كاهش ۲۵ درصدي خدمات ابري در شبكه انتقال
برمبناي ايــن مصوبــه، تعرفه خدمــت ابرانتقال براي ســرعت 
۱۰۰Mbps و باالتر نيز اعالم شد. بر اين اساس تعرفه بخش »قيمت 

ماهانه يك لينك اختصاصي نقطه به نقطه« در جدول بند يك مصوبه 
شماره ۶ جلسه شماره ۲۵۴ كميسيون تنظيم مقررات براي خدمات 
ابرانتقال، ۲۵ درصــد كاهش يافت. از تاريــخ تصويب اين مصوبه، 
تبصره ۲ بند يك مصوبه شماره ۶ جلســه شماره ۲۵۴ كميسيون 
تنظيم مقررات و ارتباطات، لغو مي شود و ديگر مفاد مصوبه مذكور 

به قوت خود باقي است. 

تعرفه اتصال متقابل تعيين شد
طبق مصوبه كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات، تعرفه سرويس 
خاتمه مكالمات )اتصال متقابل( به شبكه اپراتورهاي ثابت و همراه 
نيز تعيين شد. بر اين اســاس در صورت عدم توافق بين اپراتورها، 
تعرفه خدمت اتصال متقابل براي مكالمــات خاتمه يافته به تلفن 
ثابت )Fixed Termination Rate( به ميزان ۱۵۰ ريال تعيين 

مي شود. 
در همين حال در صورت عدم توافــق بين اپراتورها، تعرفه خدمت 
 Mobile( اتصال متقابل براي مكالمات خاتمه يافته به تلفن همراه

Termination Rate( به مبلغ ۳۰۰ ريال تعيين مي شود. 

الزامات اپراتورهاي ارتباطي براي ارائه خدمات اينترنت 
به كاربران

همچنين اپراتورهاي اينترنت پس از تنظيم طرح هاي تعرفه اي مورد 
نظر خود )اعم از عادي و تشويقي( با توجه به كف و سقف تعرفه هاي 
مصوب، ملزم به اخذ تاييديه از رگوالتوري هســتند. در اين زمينه 
كميســيون تنظيم مقررات و ارتباطات تاكيد كرده كه تعرفه ارائه 
خدمات ارزش افزوده )VAS( از سوي تمامي اپراتورهاي ارتباطي 

نيازمند اخذ تاييديه از رگوالتوري نخواهد بود. 
اما ارائه كننده سرويس موظف است در ارائه هرگونه خدمت ارزش 
افزوده، عالوه بر اخذ تاييديه هاي پيشين از كاربران نهايي خدمت، 
ارائه ســرويس را مبتني بر توافقات خود با صاحبان محتوا، كاربرد 
و ســرويس انجام دهد. در ارائه اين خدمات، ارائه هيچ گونه خدمت 
پايه اي نبايد منوط به باندل شدن با خدمات ارزش افزوده شود. در 
صورتي كه ارائه كننده سرويس نســبت به ارائه تعرفه كمتر از كف 
مصوب و خارج از چارچوب هاي تعيين شــده در اين مصوبه و ديگر 
مصوبات مرتبط اقدام كند، عــالوه بر اعمال مقررات مربوطه، بنا به 
تشخيص رگوالتوري، در صورتي كه ارائه كننده خدمت در فهرست 
اپراتورهاي مسلط بر بازار باشد، ملزم به ارائه تعرفه مذكور به مدت 
۳ سال و در صورتي كه ارائه كننده سرويس در فهرست اپراتورهاي 
مسلط قرار ندارد، ملزم به ارائه تعرفه مذكور به مدت يك سال خواهد 
بود. همچنين در صورت اعالم رگوالتوري در هر زمان، دارنده پروانه 

موظف به توقف طرح تعرفه اي خود خواهد بود. 
در همين حال در صورت اعمال تعرفه باالتر از سقف مصوب از سوي 
ارائه كننده ســرويس اينترنت، ضمن آنكه برابــر نظر رگوالتوري، 
ارائه كننده ســرويس بايد نســبت به عودت مبالغ اضافه بر سقف، 
اقدام كند، بايد بالفاصله با اعالم سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات، 
نسبت به قطع طرح تعرفه اي مذكور نيز اقدام كند. اپراتور ارائه دهنده 
اينترنت موظف است تا برابر تشخيص و اعالم رگوالتوري نسبت به 
توقف ارائه خدمتي كه تعرفه هاي آن به عنوان تعرفه برهم زننده رقابت 

سالم در بازار، تشخيص داده شده است، اقدام كند. 

نحوه مصرف منصفانه  مشخص  شد

تضمين  ۹۵ درصدي  سرعت  اينترنت  براي كاربر

INFO@biznews.ir

براســاس گزارش هــاي منتشرشــده، اپليكيشــن پيام رســان واتــس اپ 
 بــه زودي امــكان برقــراري تمــاس ويدئويــي را جايگزيــن تمــاس صوتــي 

خواهد كرد. 
يكي از محبوب ترين و پرطرفدارترين اپليكيشن هاي پيام رسان به طور قطع واتس اپ 
است. به تازگي گزارش ها حاكي است كه اين پيام رسان كه تاكنون امكان برقراري تماس 
تلفني و صوتي را به كاربران خود ارائه مي داد، قصد دارد در آينده اي نزديك به طور كلي 

امكان برقراري تماس ويدئويي و تصويري را جايگزين تماس صوتي كند.
 وب ســايت WABetaInfo كه وظيفه بررسي نسخه هاي آزمايشــي و بتاورژن و در 
حال توسعه اپليكيشن هاي مختلف را بر عهده دارد، از اضافه و جايگزين شدن قابليت 

تماس ويدئويي به پيام رسان واتس اپ خبر داده است. اين وب سايت از احتمال حذف 
تماس صوتي و تلفني در واتس اپ خبر داده و در تشــريح ايــن موضوع بيان كرده كه 
ممكن اســت تماس صوتي در واتس اپ به طــور كلي با تماس تصويــري و ويدئويي 
جايگزين شود. شركت فيســبوك با در اختيار گرفتن و تصاحب شركت واتس اپ در 
ســال ۲۰۱۴، مبلغ ۱۹ ميليارد دالر كســب كرد و از آن زمان تاكنون نيز با معرفي و 
 افزودن قابليت هاي جديد به دنبال جذب و حفظ طرفداران اين پيام رســان محبوب

 بوده است. 
براساس آمارهاي رسمي منتشرشده توسط واتس اپ، اين اپليكيشن پيام رسان داراي 
حدود ۱.۳ ميليارد كاربر در سراســر جهان اســت. تعداد باالي كاربــران و طرفداران 

واتس اپ در جهان موجب شــده اســت كه اين پيام رســان در بازار داغ و پرتب و تاب 
 پيام رسان ها و رسانه هاي اجتماعي درصدد معرفي قابليت هاي جديد براي كاربران خود

 باشد. 
واتس اپ در حال حاضر تنها در حال تست و آزمايش اين قابليت در نسخه هاي بتاورژن 
براي تعداد محدود و معيني از كاربران است و حتي ممكن است در صورت عدم موفقيت 
آن، هرگز به مرحله اجرا و انتشار عمومي آن نرسد. اين در حاليست كه كاربران بسياري 
در جهان از امكان برقراري تماس صوتي و تلفني بسيار بيشتر از برقراري تماس ويدئويي 
و تصويري استقبال كرده اند. با همه اين تفاسير، واتس اپ بايد در اجرايي كردن تصميم 

خود، نهايت دقت را به كار بگيرد تا با سليقه و كاربري همه كاربران جور در بيايد. 

پس از اينكه اپل امكان دسترسي به داده هاي تشخيص چهره  را به توسعه دهندگان داد، 
برخي موسسات امنيتي درباره اين موضوع ابراز نگراني كردند. 

فيس آي دي اين امكان را به كاربران مي دهد كه گوشي خود را تنها با نمايش چهره  آنالك 
كنند. آيفون ۱۰ از فناوري تشخيص چهره ســه بعدي براي شناسايي دقيق چهره كاربر 
استفاده مي كند. اين قابليت نه تنها براي آنالك كردن، بلكه براي تشخيص هويت هنگام 

ورود به اپليكيشن هاي بانكي نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. 
به گزارش رويترز، اپل به برنامه نويسان اجازه دسترسي به داده هاي مربوط به تشخيص 
چهره را مي دهد. در صورت موافقت كاربر و دادن مجوز مربوطه، توسعه دهنده اپليكيشن 
مي تواند تصويري از چهره كاربر و بيش از ۵۰ حالت چهره وي را در اختيار داشــته باشد 
و اين اطالعات را به ســرورهاي خود منتقل كند. تصميم اپل مبني بر ارائه اين داده ها به 
توسعه دهندگان با هدف كمك به ارائه تجربه كاربري بهتر اتخاذ شده است. برنامه نويسان 
اپليكيشن هايي مانند اسنپ چت و فيسبوك مي توانند با استفاده از اين داده ها فيلترهاي 
دقيق تري بسازند. همچنين سازندگان بازي هاي موبايل با استفاده از داده هاي مربوط به 
تشخيص چهره مي توانند آواتار هاي واكنش پذير را برنامه نويسي كنند. البته اين داده ها 

قابليت اين را ندارند كه از طريق آنها بشود گوشي را آنالك كرد. 
در پاسخ به اين نگراني كه ممكن است برنامه نويسان از اين داده ها براي تبليغات هدفمند 
استفاده كنند، بايد گفت توافق اپل با توسعه دهندگان برنامه هاي iOS مجوز جمع آوري 
اطالعات تشخيص چهره كاربران را مي دهد؛ اما به وضوح آنها را از استفاده از اين اطالعات 
براي مقاصد تبليغاتي و بازاريابي منع مي كند. قرار دادن اين اطالعات در اختيار شخص 
ثالث نيز در توافق اپل و برنامه نويسان ممنوع اعالم شده است. به عالوه، اپل همواره برنامه ها 
را قبل از انتشار در اپ استور بررســي مي كند؛ هرچند عده اي معتقدند كه چنين چيزي 
امكان ندارد و فقط بعضي برنامه ها به صورت اتفاقي مورد بررســي قرار مي گيرند. در هر 
حال، هميشه امكان حذف يك برنامه از اپ استور توسط اپل وجود دارد. با تمام اين تفاسير، 
برخي موسسات امنيتي مانند »اتحاديه آزادي هاي شهروند آمريكايي« و »مركز فناوري 
و دموكراسي« همچنان ابراز نگراني كرده اند كه توسعه دهندگان امكان اين را دارند كه با 
استفاده  از داده هاي مربوط به حاالت چهره كاربران تبليغات و محتواي متناسب آنها را به 
نمايش بگذارند. در هر صورت، بهترين سياست كاربران در حال حاضر مي تواند بررسي 

منبع اپليكيشن و اعتبار سازنده  قبل از اقدام به نصب آن باشد. 

جايگزينيتماسصوتيباويدئوييدرواتساپ

آياامكانسوءاستفادهازاطالعاتچهرهدرآيفون10وجوددارد؟
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 ظرفيــت ترانزيــت اينترنت
 ۵0 درصد افزايش يافت

مديركل امور تجاري شركت ارتباطات زيرساخت از 
افزايش ۵۰ درصدي ظرفيت ترانزيت ديتاي كشور 
در ۱۰۰ روز نخست دولت دوازدهم خبر داد. مجيد 
ميرزايي اظهار داشــت: در راستاي اجراي برنامه 
ششم توسعه و براي توسعه ظرفيت ترانزيتي كشور 
در عملكرد اجرايي ۱۰۰ روزه اول دولت دوازدهم، 
شركت ارتباطات زيرســاخت براي فروش ۳۰۰ 
گيگابيت بر ثانيه ظرفيت ترانزيت جنوب به شمال، 
سفارش قطعي گرفته و قرارداد منعقد شده است. 

مديركل بازاريابي و امور تجاري شركت ارتباطات 
زيرساخت با اشاره به افزايش ۵۰ درصدي ترانزيت 
ديتاي كشور در ۱۰۰ روز نخست دولت دوازدهم، 
تاكيد كرد: با اجراي اين قــرارداد، ظرفيت فعلي 
ترانزيت اينترنت، ۱.۵ برابر مي شود. وي گفت: در 
حال حاضر از اين سفارش، به ميزان ۱۱۰ گيگابيت 
ظرفيت فعال شده و مابقي نيز به سرعت عملياتي 
مي شود. ميرزايي تصريح كرد: اين حجم ترانزيت 
معادل ۵۰ درصد حجم ظرفيت فعلي ترانزيت از 
ايران است و اين مسير نخستين مسير دايرشده 
ترانزيت اينترنت از جنوب به شــمال محســوب 
مي شــود. مطابق با تكاليف برنامه ششم توسعه، 
شركت ارتباطات زيرساخت بايد ظرفيت ترانزيت 

ديتاي جنوب به شمال را به ۳۰ ترابيت برساند. 

تجهيز گوشي هاي اندرويد به 
فناوري شناسايي صورت 

چنــد توليدكننــده موبايل هــاي اندرويد 
ســفارش هاي كالني براي خريد تجهيزات و 
مواد اوليه ثبت كرده اند. اين امر نشان مي دهد 
پرچمداران آتي اندرويد ســال آتي مجهز به 
فناوري شناسايي صورت خواهند بود. به نظر 
مي رسد ســازندگان موبايل هاي اندرويد در 
آينده نزديك به پيروي از اپل نرم افزار شناسايي 
صورت را جايگزين حســگرهاي اثرانگشت 

مي كنند. 
طبق گزارش ديجي تايمز، شركت هاي هواوي، 
اوپو و شــيائومي مشــغول ســاخت فناوري 
حسگرهاي سه بعدي مخصوص خود هستند. 
اين فنــاوري در نرم افزار شناســايي صورت 
آيفون ايكس استفاده شــده است. پرچمدار 
اپل با كمك اين ويژگي چهــره كاربر خود را 
شناسايي و قفل دستگاه را باز مي كند. به نوشته 
ديجي تايمز، شركت هاي مذكور سفارش هاي 
مواد اوليه و تجهيزات كالني ثبت كرده اند. اين 
امر نشان مي دهد پرچمداران اندرويد در سال 
آتي مجهز به حسگر شناســايي صورت اپل 

خواهند شد. 

آلمان فروش ســاعت   هوشمند 
مخصوص كودكان را ممنوع كرد

رگوالتــوري ارتباطات آلمان فــروش برخي از 
ساعت هاي هوشــمند را كه مخصوص كودكان 

طراحي شده است، ممنوع كرد. 
رگوالتــوري ارتباطــات آلمان فروش ســاعت  
هوشــمند مخصوص كودكان را به داليل نقض 
قوانين و آســيب پذيري در برابــر نفوذ به حريم 
شخصي، ممنوع كرده است. آژانس شبكه فدرال 
آلمان در راســتاي ممنوعيت فروش آنالين اين 
ســاعت ها، اقدامات جدي را آغاز كرده اســت. 
همچنين از والدين كودكان خواســته شده اين 
ســاعت ها را به دليل احتمال جاسوسي و از بين 

رفتن حريم خصوصي كودكان نابود كنند. 
طبق اعالم آژانس شبكه فدرال آلمان، والدين به 
كمك يك اپليكيشن و اين ساعت ها قادر به شنود 
مخفيانه محيط هايي هستند كه فرزندان شان در 
آن حضور دارند؛ در حقيقت اين ساعت ها نقش 
يك فرستنده  را ايفا مي كنند. تحقيقات اين آژانس 
نشان مي دهد كه برخي از والدين از اين ساعت ها 
براي شنود معلم ها در كالس درس نيز استفاده 
مي كنند. با توجه به قوانين سخت گيرانه آلمان در 
بحث حريم خصوصي و امنيت اطالعات، به نظر 
مي رسد سازندگان ســاعت  هوشمند بايد توجه 
بيشتري به پروتكل هاي حريم خصوصي در اين 

دستگاه ها داشته باشند. 
در فوريه امسال نيز شاهد برخورد جدي آژانس 
شبكه فدرال آلمان با يك اسباب بازي متصل به 
اينترنت به نام »My Friend Cayla« بوديم. 
اين عروسك نيز به دليل امكانات مربوط به شنود 
صدا از بازارها جمع آوري شد. همچنين از مدارس 
خواسته شده است نظارت دقيق تري در اين زمينه 
داشته باشند. سازمان مصرف كنندگان اروپايي 
)BEUC( نيــز پيش از اين درباره ســاعت هاي 
هوشمند مجهز به ردياب جي.پي.اس و امكان هك 

شدن آنها اظهار نگراني كرده است. 

تازه ها

گروه بازار فناوری اطالعات
News kasbokar@gmail.com
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كارگــروه آرد و نــان دربــاره 
يكسان سازي نرخ آرد تصميم  مي گيرد

رئيس اتحاديــه نانوايان تهران ضمن اشــاره به 
افزايش ۱۵ درصدي قيمت نان تا چند روز آينده 
گفت: كارگــروه آرد و نان با دســتور وزير درباره 
يكسان سازي نرخ آرد تصميم گيري مي كند. قاسم 
زراعت كار، رئيس اتحاديــه نانوايان تهران درباره 
افزايش قيمت نان، گفت: براي تعيين قيمت نان 
در مورخ ۱6 آبان ماه گذشــته جلسه اي با حضور 
شــريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت و 
اعضاي كارگروه آرد و نان برگزار شــد. وي اظهار 
داشت: در اين جلسه با توجه به اينكه قيمت نان 
از سال ۱393 افزايش نيافته است، مقرر شد تا ۱۵ 
درصد قيمت نان با وزن چانه هاي موجود افزايش 
يابد، بدون اينكه افزايش درباره قيمت آرد اعمال 
شــود. رئيس اتحاديه نانوايان تهران درباره زمان 
اجراي آن اظهار داشت: به طور قطع نمي توانم بگويم 
كه افزايش قيمت نان از اول آذرماه اجرايي مي شود 
زيرا اين كار نياز به برنامه ريزي و چاپ نرخ نامه دارد 
كه در شهرستان ها توسط استانداري و فرمانداري 
و در تهران توســط اتحاديه نانوايان تهران و اتاق 
اصناف ايران انجام مي شــود و ممكن است چند 

روز زمان بر باشد. 
وي افزود: در سه سال گذشته هزينه هاي نانوايي ها 
از جمله آب، برق،  دستمزد كارگر و بيمه افزايش 
يافته بود، اما هيچ گونه افزايش قيمتي در نان اعمال 
نشده بود. وي در ادامه به دســتور وزير صنعت، 
معدن و تجارت به سينكي، معاون امور اقتصادي و 
بازرگاني خود براي برگزاري جلسه اي در كارگروه 
ساماندهي و يكسان سازي آرد و نان اشاره كرد و 
گفت: دستور وزير به معاون خود براي برگزاري اين 

جلسه در راستاي ساماندهي نرخ آرد بوده است. 

خبر
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چنــد ســالي اســت كه 
بازاريان و صاحبان صنايع 
از ركــود حاكم بــر بازار 
گاليه دارند و در اين ميان 
صنايعــي كه وابســته به 
صنعت ساخت و ساز هستند با بيشترين مشكالت 
روبه رو شــده اند. صنعت تجهيزات الكترونيكي و 
حفاظتي از آن دسته صنايع اســت كه وابسته به 
صنعت ساخت و ساز اســت و به همين دليل چند 

برابر تاثير ركود را احساس كرده است. 
به عبارتي اســتفاده از سيســتم هاي حفاظتي و 
دوربين هاي مداربســته در حال حاضــر به يك 
اولويت و ضرورت تبديل شــده و يكي از بهترين و 
پركاربردترين روش ها در ايمن سازي ساختمان ها 
به شــمار مي رود. اين در حاليســت كــه حتي با 

گسترش نياز كشــور به اين تجهيزات تنها درصد 
كمي از نياز كشــور در اين زمينــه از طريق توليد 
داخلي تامين مي شود و واردات و حتي قاچاق در 

اين حوزه پيشتاز است. 
موانع موجود در دسترســي به قطعــات اصلي و 
باكيفيت از يك سو و واردات انبوه و بي رويه قطعات 
بي كيفيت از ســوي ديگر باعث شده همين توليد 
محدود نيز با مشــكالت عديده اي روبه رو شــود. 
متاسفانه برخي از تجار كشورمان با خريد قطعات 
از رده خارج شده و اســتوك از كشورهاي خارجي 
و وارد كردن اين لوازم به كشــور، توليد داخلي را 

زمين گير كرده اند. 
استفاده از اين قطعات در ساخت تجهيزات امنيتي، 
باعث كاهش كيفيت اين تجهيزات شده است، به 
گونه اي كه خريداران تمايل چنداني به استفاده از 
لوازم جانبي وطني ندارند، چراكه اين ICها ممكن 
است در يك وضعيت پرخطر اعالم هشدار نكنند. 
همچنين واردات بي رويه سيســتم هاي حفاظتي 

و عدم نظارت دولت بر بــازار اين تجهيزات، منجر 
شده تا توليدكنندگان داخلي انگيزه خود را براي 
توليد اين محصوالت از دست بدهند، به طوري كه 
هم اكنون برخي از آنها توليد را كنار گذاشته، تغيير 

شغل داده و به يك واردكننده تبديل شده اند. 
در حال حاضر متاســفانه صــادرات در اين حوزه 
بســيار اندك اســت و بهتر است اشــاره شود كه 
صادرات وجود ندارد. اين در حاليســت كه بيش 
از آمار رســمي واردات، شــاهد واردات تجهيزات 
امنيتي و حفاظتي به صورت قاچاق هســتيم كه 
به فعاالن رســمي اين عرصه ضــرر وارد كرده و با 
توجه به حياتي بودن اين كاالها امنيت كشــور را 
نيز مختل مي كند. در ميــان برندها، محصوالت 
شــركت هاي ژاپني باالترين كيفيــت را به خود 
اختصاص داده اند، محصوالت كشورهاي اروپايي 
در جايگاه دوم كيفيت هستند و محصوالت كشور 
 چين نيــز كمترين كيفيت را به خــود اختصاص

 داده اند. 

»كسب وكار« از ريزش واحدهاي توليدي تجهيزات الكترونيكي گزارش مي دهد

انحصار در  واردات تجهيزات   الكترونيكي
صادرات دوربين هاي مداربسته به كشورهاي حوزه خليج فارس
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ت ها 
آخرين قيم
) ريال(

انجير خشک نيمه پرک
300000

توت خشک سفيد
220000

گردو پوست سوزني
285000

پسته ممتاز
1060000

مغز فندق
510000

کشمش سبز
110000

آگهی موضوع  ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
به موجب ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 مجلس 
شواری اسالمی متقاضیانی که به استناد مواد مذکور تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت نموده اند و هیئت حل اختالف رأی به صحت 

وقوع بیع و تصرفات آنها را صادر نموده، جهت اطالع عموم  در 2 نوبت بشرح ذیل آگهی می گردد.
1- آقای رضا حیدریان فرزند نوراهلل ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 15661/22 متر مربع پالک 1319 فرعی از 4 
و 5 فرعی از 16 اصلی واقع در آبدانان- کالت مورموری- روستای چشمه شیرین که هیات قانون تعیین تکلیف بموجب رأی شماره 

3852 مورخ  96/8/15 رأی به صدور سند مالکیت مفروزه مورد تقاضا را صادر نموده.
2- آقای رضا حیدریان فرزند نوراهلل ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 29003/45 متر مربع پالک 1318 فرعی از 4 
و 5 فرعی از 16 اصلی واقع در آبدانان- کالت مورموری- روستای چشمه شیرین که هیات قانون تعیین تکلیف بموجب رأی شماره 

3853 مورخ 96/8/15 رأی به صدور سند مالکیت مفروزه مورد تقاضا را صادر نموده.
3- آقای رضا حیدریان فرزند نوراهلل ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 127490/59 متر مربع پالک 1320 فرعی 
از 4 و 5 فرعی از 16 اصلی واقع در آبدانان- کالت مورموری- روستای چشمه شیرین که هیات قانون تعیین تکلیف بموجب رأی 

شماره 3867 مورخ  96/8/16 رأی به صدور سند مالکیت مفروزه مورد تقاضا را صادر نموده.
4- آقای رضا حیدریان فرزند نوراهلل ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 170718/57 متر مربع پالک 1317 فرعی 
از 4 و 5 فرعی از 16 اصلی واقع در آبدانان- کالت مورموری- روستای چشمه شیرین که هیات قانون تعیین تکلیف بموجب رأی 

شماره 3865 مورخ 96/8/16 رأی به صدور سند مالکیت مفروزه مورد تقاضا را صادر نموده.
5- آقای رضا حیدریان فرزند نوراهلل ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 15818/74 متر مربع پالک 1322 فرعی 
از 4 و 5 فرعی از 16 اصلی واقع در آبدانان- کالت مورموری- روستای چشمه شیرین که هیات قانون تعیین تکلیف بموجب رأی 

شماره 3868 مورخ  96/8/16 رأی به صدور سند مالکیت مفروزه مورد تقاضا را صادر نموده.
6- آقای اسد اهلل حیدریان فرزند علی شاه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 34460/92 متر مربع پالک 1323 
فرعی از 4 و 5 فرعی از 16 اصلی واقع در آبدانان- کالت مورموری- روستای چشمه شیرین که هیات قانون تعیین تکلیف بموجب 

رأی شماره 3857 مورخ  96/8/15 رأی به صدور سند مالکیت مفروزه مورد تقاضا را صادر نموده.
7- آقای اسد اهلل حیدریان فرزند علی شاه ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 19008/11 متر مربع پالک 1326 
فرعی از 4 و 5 فرعی از 16 اصلی واقع در آبدانان- کالت مورموری- روستای چشمه شیرین که هیات قانون تعیین تکلیف بموجب 

رأی شماره 3856 مورخ  96/8/15 رأی به صدور سند مالکیت مفروزه مورد تقاضا را صادر نموده.
8- آقای اسد اهلل حیدریان فرزند علی شاه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 5588/51 متر مربع پالک 1325 
فرعی از 4 و 5 فرعی از 16 اصلی واقع در آبدانان- کالت مورموری- روستای چشمه شیرین که هیات قانون تعیین تکلیف بموجب 

رأی شماره 3851 مورخ 96/8/15 رأی به صدور سند مالکیت مفروزه مورد تقاضا را صادر نموده.
9- آقای اسد اهلل حیدریان فرزند علی شاه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 57338/19 متر مربع پالک 1324 
فرعی از 4 و 5 فرعی از 16 اصلی واقع در آبدانان- کالت مورموری- روستای چشمه شیرین که هیات قانون تعیین تکلیف بموجب 

رأی شماره 3866 مورخ  96/8/16 رأی به صدور سند مالکیت مفروزه مورد تقاضا را صادر نموده.
لذا چنانچه اشخاص ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض را به 
اداره ثبت اسناد و امالک محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تنظیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت تحویل نماید. در صورتی که اعتراض در 
موعد قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید. اداره ثبت محل مبادرت به صدور 

سند مالکیت خواهد نمود و ضمنأ صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/08/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/09/18

محمود بهرامی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان آبدانان

شایلي قرایي
News kasbokar@gmail.com

حمایت  از تولید در حد شعار باقي ماند
صادق فیض آبادي، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران لوازم الکترونیکي و حفاظتي

در حالي كه ركود بر بازار سايه افكنده و توليدكنندگان اميدي براي بقا و توليد ندارند، شاهد هستيم كه حمايت هاي دولتي نيز به اندازه اي كه بايد باشد، وجود ندارد. توليد ملي كه همواره بر آن تاكيد مي شود 
و هر مسئولي هنگامي كه جاي صحبت دارد بر آن تاكيد مي كند با حمايت ها و ارائه تسهيالت و جلوگيري از واردات بي رويه شكوفا مي شود. متاسفانه در حال حاضر اوضاع مناسبي بر صنعت تجهيزات 
الكترونيكي حكمفرما نيست، اما اين در حاليست كه در صورت حمايت از سوي دولت، شرايط و پتانسيل الزم براي صادرات نرم افزار، تجهيزات الكترونيكي و لوازم حفاظتي ميان توليدكننده ها وجود دارد. 
اكنون در بخش دوربين هاي مداربسته صادرات به كشورهاي حوزه خليج فارس و اطراف كشور داريم، اما در بخش تجهيزات الكترونيكي كمتر از ميزان بخش قبلي بوده است. توليد بايد با هدف صادرات 
انجام شود و اين بدان معناست كه كيفيت بايد با نمونه هاي خارجي برابري كند و صرف تامين نياز بازار نباشد. متاسفانه در شرايط فعلي توليدكنندگان لوازم الكترونيكي و حفاظتي كه حدود يك سوم 
از كل اعضاي اتحاديه را شامل مي شوند، به سبب عدم حمايت از توليدكنندگان براي ادامه توليد و فعاليت دچار مشكل شده اند. قرار بود تا 30 درصد از سود بخش هدفمندسازي يارانه ها به تسهيل امور 
توليدكنندگان تعلق گيرد، اما چنين اقدامي صورت نگرفته و واحدهاي توليدي روز به روز در حال ريزش هستند. به عبارت ديگر، حمايت  از توليد در حد شعار باقي ماند و در عمل چيزي مشاهده نشد و 
واحدهاي توليدي كه حدود يك سوم فعاالن اين صنف را تشكيل مي دهند رو به تعطيلي و واسطه گري رفته اند و صندوق هاي حمايتي كه براي توليد فعالند، داراي بوروكراسي پيچيده هستند كه افراد 
را از اخذ تسهيالت منصرف مي كنند. به طور كلي فعاليت در عرصه توليد لوازم الكترونيكي و حفاظتي از ريسك بااليي برخوردار است. همچنين مشكالتي نظير فرسودگي ماشين آالت و دستگاه هاي 
توليد، عدم حمايت دولت براي تسهيل امور كه شامل مسائل ماليات و بيمه مي شود، باعث شده تا بخش قابل توجهي از افراد ديگر مشوقي براي ادامه فعاليت نداشته باشند. اكنون توليدكنندگان نيازمند 
مشوق هايي از سوي دولت هستند، اما هنگامي كه تعداد كارگر و دستگاه براي باال بردن كميت و كيفيت توليدات افزايش مي يابد، ماليات و بيمه با اين ذهنيت كه ميزان فروش واحد مورد نظر باال رفته، به 
سرعت مقدار مطالبات خود را افزايش می دهند و موجب دلسردي توليدكنندگان از ادامه فعاليت مي شوند. از طرف ديگر واردات نيز مزيد بر اين مشكالت شده و اصناف و توليدكنندگان را در اين بخش 
آزار مي دهد. در حال حاضر تنها دو شركت اقدام به واردات لوازم و تجهيزات صوتي و تصويري مي كنند و بازار را به صورت انحصاري در اختيار گرفته اند و بخش زيادي از تعميركاران فعاليت خاصي ندارند. 

دلسردي تولیدکنندگان از ادامه فعالیت 
کسري مرادي، تولیدکننده تجهیزات الکترونیکي و دوربین هاي مداربسته

امروز وضعيت توليدكنندگان بسيار نامناسب است و اگر سري به كارخانه های توليد 
تجهيزات الكترونيكی و حفاظتي بزنيد با كمال تاسف خطوط توليد خالي را مشاهده 
مي كنيد كه در انتظار اندكي تســهيالت براي راه اندازي مجدد و توليد با حداقل توان 
هستند. متاسفانه هنگامي كه زمان صحبت و حرف مي شود همه ما مي توانيم در اين 
باره اظهار نظر كنيم و شرايط را به بهترين شكل تغيير دهيم، اما در عمل براي تغيير اين 
شرايط هيچ كسي كاري را انجام نمي دهد و توليدكننده بايد خودش با تمام مشكالت 
پيش رو مقابله كند. به عبارتي توليدكننده داخلي كه همــواره بر حمايت از او تاكيد 
مي شود و گفته شده بايد تسهيالت با كمترين سود در اختيارش قرار داده شود، تنهاست. 
اكنون توليدكنندگان نيازمند مشوق هايي از سوي دولت هستند، اما هنگامي كه تعداد 
كارگر و دستگاه براي باال بردن كميت و كيفيت توليدات افزايش مي يابد، ماليات و بيمه 
با اين ذهنيت كه ميزان فروش واحد مورد نظر باال رفته، به سرعت مقدار مطالبات خود را 

افزايش می دهند و موجب دلسردي توليدكنندگان از ادامه فعاليت مي شوند. 
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فرهنگ
 و هنر

رئيس انجمن ســينماداران 
درباره چگونگــي نظارت بر 
كيفيت سالن هاي سينمايي، 
گفت: »كميسيون بند 5« كه 
وزارت ارشاد دبيري آن را بر 
عهده دارد و متشــكل از چندين نهاد است، به وضعيت 

كيفي سالن ها و درجه بندي آنها نظارت مي كند. 
محمد قاصداشــرفي درباره متولي نظارت بر كيفيت 
ســينماها گفت: يك كميســيوني وجود دارد به نام 
»كميسيون بند 5« كه سينماها را درجه بندي مي كند 
و وزارت ارشــاد دبير آن اســت. اين كميسيون از چند 
ارگان شامل وزارت مسكن و شهرسازي، نيروي انتظامي، 
آتش نشاني و فرمانداري تشكيل شده است كه بر وضعيت 

سالن ها و درجه بندي آنها نظارت مي كنند. 
رئيس انجمن سينماداران با اشاره به اينكه همه سينماها 
مجهز به سيستم پخش ديجيتال هستند، اظهار كرد: 
 E_cinema همه سالن هاي سينمايي كشور از كيفيت
اســتفاده مي كنند و تعدادي هم داراي سيستم پخش 
D_cinema هستند. سيستم پيشين سينماها آپارات 
بود و چند ســال اســت كه تجهيزات آنها به روز شده و 

كيفيت نمايش خوب و قابل قبولي دارند. 
اشــرفي در صحبت هايش به هزينه هايي كه سينماها 

متحمل آن هستند، اشاره كرد و گفت: در دستگاه پخش 
فيلم سينماها المپي استفاده شده است كه تقريبا هر 
دو ماه يك بار بايد تعويض شــود، البته چون تهيه خود 
المپ دستگاه و همچنين هزينه نگهداري و سرويس و 
به روزرساني آن بسيار باالست، نيمي از هزينه خريد اين 
المپ ها را موسسه سينما شهر تقبل مي كند و نيمي ديگر 

را خود سينمادار بايد پرداخت كند. 
او ادامه داد: هزينه نگهداري و استفاده از D_cinema ها 
بسيار زياد است، به طوري كه ساالنه 100 ميليون تومان 
هزينه نگهداري آنهاســت چون المپ و خود دستگاه و 
هزينه سرويس و به روزرساني اش بســيار گران است. 
المپ E_cinema ها را بايد هر دو ماه يك بار عوض كرد 
و هزينه خريد آن باالست و اگر كيفيت بعضي سينماها 
پايين است شــايد به دليل اين هزينه هاست. كيفيت 
المپي كه در اين دستگاه ها استفاده مي شود بعد از مدتي 
كار كردن كاسته مي شود و اگر آنها احساس كنند كه از 
كيفيت فيلم كاسته شده است، بايد آن را تعويض كنند. 

اشرفي با بيان اين نكته كه ساخت پرديس هاي سينمايي 
به باال بردن كيفيت پخش فيلم ها كمك كرده اســت، 
گفت: در يكي، دو سال اخير وضعيت كيفي سينماها بهتر 
شده است و تجهيزات رفاهي و نمايشي و نوسازي هايي 
كه صورت گرفته باعث شــده تا كيفيت مناســبي در 
پخش سينماها شاهد باشيم. البته اين نكته هم وجود 
دارد كه شما هرچقدر كه ســينما را تجهيز كنيد اين 
ســالن ها به فيلم خوب نياز دارند. وقتــي فيلم خوب 

باشد سينمادار هم دســتش باز است و هزينه مي كند 
و دوســت دارد كه موقعيتش را هرچه بهتر كند. وقتي 
 فيلم ها خوب نباشند ســينمادار هم قادر به تحمل اين 

هزينه ها نيست. 
او با اشاره به اينكه يك سينما به غير از اكران فيلم درآمد 
ديگري ندارد، گفت: بيشترين آســيب را ما در پخش 
فيلم هاي ضعيف مي بينيم. بارها اين مشــكالت را به 
مسئوالن گفته ايم، ولي مسئولي نيست كه آنها را بشنود 
و دولت بايد آنها را حمايت كند. در حال حاضر ما حتي 
عوارض شــهرداري، ماليات بر ارزش افــزوده و خيلي 
هزينه هاي ديگري داريم. ســينما يك مكان فرهنگي 
است و دولت نبايد اين هزينه ها را بگيرد، در كشورهاي 
ديگر شهرداري ها به سينماها كمك مي كنند در صورتي 
كه در ايران ما حتي براي نصب تابلوی فيلم ها هم بايد 
عوارض پرداخت كنيم. هر مكاني نياز به معرفي خودش 
دارد؛ من سينمادار اگر تابلو نداشته باشم چگونه مي توانم 
فيلمم را معرفي كنم؟ اين در حاليســت كه ما در بستر 

فرهنگ سازي هزينه زيادي نمي كنيم. 
رئيس انجمن ســينماداران اضافه كرد: تالش ما بر اين 
است كه كمبودي در به روزرســاني نداشته باشيم. اگر 
هزينه نگهداري سينما باالست، ولي اين دليل نمي شود 
كه سينما را رها كنيم و توجهي به كيفيت آنها نداشته 
باشيم. ما مي توانيم در اين شــرايطي كه وضع سينما 
خوب نيست حداقل سينماي موجود را حفظ كنيم و اين 
وظيفه همه ماست كه سينمايي كه براي مردم نوستالژي 

دارد، حفظ شود. اين كار به غير از ساخت پرديس هاي 
سينمايي و تجهيز و نظارت بر آنها براساس استاندارد روز 

جهاني است. 
اشــرفي با انتقاد از اينكه حمايت درباره فيلم ها صورت 
مي گيرد، ولي درباره سينما اينطور نيست، گفت: سينماها 
هم هرچند وقت يك بار نياز به بازسازي و نوسازي دارند 
تا بازسازي شــوند و سيســتم هاي رفاهي شان عوض 
شــود، ولي در واقع خود ســينمادار قادر به پرداخت 

هزينه هايش نيســت و نيازمند حمايت اســت.  مدير 
سينما ماندانا در پايان درباره ارتقای پخش اين سينما 
به سيســتم D_cinema خبر داد و گفت: سيستم 
پخش D_cinema تهيه شــده اســت و در صورتي 
كه اين ســينما در جدول اكران جشــنواره فيلم فجر 
قرار بگيرد از آن تاريخ به بعد اســتفاده از آن راشــروع 
 مي كنيم و تصميــم داريم كه به صــورت مرتب از آن

 استفاده شود. 

در ايران براي نصب تابلوی فيلم ها هم بايد عوارض پرداخت شود

هزينه نگهداري سينما  باالست

دهمين هفت نگاه سوم آذر مي آيد
دهمين »هفــت نگاه«، فروش ســال هنرهای 
تجســمى، عصــر جمعــه ســوم آذرمــاه در 
فرهنگسرای نياوران آغاز به كار مى كند. هفت 
نگاه با مشاركت گالری های آريا، الهه، گلستان، 
والى، هفت ثمر و ماه مهر با هدف رونق افزايى به 
اقتصاد هنر و ارائه آثار هنری اصيل با قيمت های 
مناسب، چونان 10 سال گذشــته با محوريت 

فروش برگزار مى شود. 
در دهمين هفت نگاه از ميان انبــوه آثار هنری 
متقاضي، ۲00 هنرمند منتخب شــده اند كه با 
نمايش نقاشي، نقاشيخط و مجسمه مردم را به 
خريد اثر هنری دعــوت مى كند. بنا به اعالم اين 
گروه، هفت نگاه مانند هر ســال كوشيده است 
ضمن ارائه آثاری بــا كيفيت خوب، قيمت هايى 
مناســب كه از 500 هزار تومان تا 800 ميليون 
تومان را در بر مي گيرد پيشــنهاد كند تا اقشار 
مختلف مردم به خريد آثار هنری ترغيب شوند. 
حضور سه نســل هنرمندان شــاخص ايران در 
يكصد ســال اخير از ديگر وجوهات هفت نگاه 
اســت كه در اين دوره هم قابل رصد است؛ ارائه 
آثار از چهره هاي شاخصي مانند سهراب سپهري، 
پرويز كالنتري، آيدين آغداشلو، علي اكبر صادقي، 
مسعود عربشاهي، فريده الشايي، ژازه تباتبايي، 
محمدعلــي ترقي جاه، محمدعلــي ترقي جاه، 
ابراهيم جعفــري، يعقوب عمامه پيــج، ابراهيم 
حقيقي، دريابيگي و... با رويكردهای بسيار متنوع 
زيباشناختى و موضوعى، ناگفته تورقي از تاريخ 

هنر ايران است. 
 دهمين هفت نگاه از عصر جمعه سوم آذر ماه در 
فرهنگسراي نياوران، روبه روي پارك نياوران آغاز 

به كار مى كند. 

هفت هنر
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تازه ترين آلبوم رضا يزداني، خواننده موسيقي پاپ كشورمان با عنوان 
»درهم« به تهيه كنندگي علي اوجي در دسترس عالقه مندان قرار 

گرفت. 
به گزارش مهر، در اين آلبوم كه به گفته سازندگانش تفاوت هايي با 
آثار پيشين رضا يزداني دارد، 10 قطعه موسيقايي با نام هاي »درهم«، 
»دارن پايتخت و عــوض مي كنن«، »آتش بــس«، »بيدارم نكن«، 
»من درختم تو زمين«، »دچارم«، »مي ترسم از فرار«، »دستاي تو 
كجاست؟«، »اي كاش عشق را زبان سخن بود« و »دام دگر نهاده ام« 

براي مخاطبان ارائه شده است. 

بهروز پايگان، محمد خرمي نــژاد، ميالد عدل و ماهــان نوري زاده 
تنظيم كنندگان اين آلبوم موسيقايي هستند كه در آثار قبلي رضا 
يزداني نيز با او همكاري هاي مستمري داشته اند. اين خواننده همزمان 
با انتشار آلبوم »درهم« روز پنج شــنبه دوم آذر ماه امسال تازه ترين 
كنسرت خود را با اجراي منتخبي از آثار گذشته و اين آلبوم در مركز 

همايش هاي برج ميالد تهران برگزار مي كند. 
»شهردل – 1۳۷۹«، »پرنده بي پرنده – 1۳8۲«، »هيس – 1۳85«، 
»ساعت ۲5 شب – 1۳8۹«، »ساعت فراموشي- 1۳۹0«، »خاطرات 
مبهم – 1۳۹1«، »ســاعتا خوابن – 1۳۹۲«، »ســلول شــخصي 

-1۳۹۳«، »نوســتالژي – 1۳۹۴« و »دوئــل در آينــه – 1۳۹5« 
آلبوم هايي هستند كه تاكنون از رضا يزداني در بازار موسيقي منتشر 
شــده اســت. اين خواننده موســيقي پاپ كه در دنياي بازيگري و 
خوانندگي تيتراژ فيلم هاي ســينمايي و سريال هاي تلويزيوني نيز 
تجربه هايي را از سر گذرانده طي روزهاي آينده در تازه ترين نمايش 
محمد رحمانيان با عنوان »ترانه هاي قديمي – پيكان جوانان« به عنوان 
يكي از خوانندگان نمايش حضور دارد. »طهران تهران«، »بوي گندم«، 
»تيك آف« و »سوفي و ديوانه« از جمله آثار سينمايي هستند كه رضا 

يزداني در آن به عنوان بازيگر حضور داشته است. 

تازه ترين آلبوم  رضا يزداني  منتشر  شد 
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شــهرداري چالــوس بــا 
پرداخت به موقع سهم نيم 
درصــد كتابخانه عمومي 
اين شهر، نســبت به ساير 
شــهرداري هاي منطقه از 
مسئوليت بيشتري برخوردار است و به همين دليل 
سال هاســت كه در همكاري شايســته و پرداخت 
ســريع حق الســهم نيم درصد خود براي تجهيز، 
تكميل و خودكفايي كتابخانه عمومي شهرســتان 

چالوس مقام نخست را داراست. 
رودابه آزاديان در جلسه مشترك كاركنان كتابخانه 
عمومي چالوس با اعضاي شوراي اسالمي و شهردار 
اين شــهر كه به مناســبت هفتــه كتابخواني، در 
محل شــهرداري چالوس برگزار شد، در سخناني 
ضمن اعالم ايــن مطلب گفت: اگرچــه همكاري 
شهرداري هاي ســاير شــهر ها مانند كالردشت، 
مرزن آباد و هچيــرود هم با اين كتابخانه بســيار 
خوب و ســتودني اســت، اما همكاري شهرداري 
چالوس با كتابخانه عمومي اين شهر، ريشه دار بوده 
و سال هاست كه بدون كم و كاست ادامه دارد و الزم 
مي دانم از همكاري هاي بي دريغ همه شــهرداران 
شهرهاي يادشــده به ويژه از شــهردار چالوس با 
كتابخانه عمومي شهرســتان چالــوس صميمانه 

تقدير و تشكر كنم. 
رئيــس كتابخانه عمومــي شهرســتان چالوس 
همچنين اعالم كرد: به مناسبت هفته كتابخواني، 
نســبت به ثبت نام بســياري از مطالعه كنندگان و 
كتابخوانان و داوطلبان عضويــت در اين كتابخانه 
به طور رايگان اقدام شــده، به طــوري كه بيش از 
۳ هزار عضو جديد بــر آن اضافه شــده و در حال 
حاضر ايــن كتابخانه حدود ۸ هــزار عضو دارد كه 
بســياري از آنها به طور مرتب و روتين و با ارتباط 
مداوم بــه صورت متنــاوب از آن كتــاب دريافت 
 كرده و پس از مطالعه كتاب هــاي اماني را عودت 

مي دهند. 
آزاديان تصريح كرد: در حال حاضر بيش از ۳۶ هزار 
جلد انواع كتاب در كتابخانه عمومي شهرســتان 

چالوس موجود اســت كــه تعداد زيــادي از آنها 
اهدايي و از سوي شــهروندان اهل كتاب و مطالعه 
به طور رايــگان براي مطالعه و اســتفاده عموم به 
اين كتابخانه اهدا شــدند كه به حكــم وظيفه جا 
دارد از اينگونه شــهروندان فرهنگ دوست هم به 

طور ويژه تشــكر كنم.  رئيــس كتابخانه عمومي 
شهرستان چالوس اظهار داشــت: از مجموع زن، 
مرد، دختر و پسر عضو اين كتابخانه، بيشتر بانوان 
به مطالعه كتاب هاي رمان، آشــپزي و بهداشتي، 
آقايان هم اغلــب به مطالعه كتاب هــاي تاريخي، 

سياسي، شــعر و ادبيات و نيز دانشجويان دختر و 
پسر هم بيشتر به مطالعه كتب علمي، دانشگاهي 
 و مرتبط بــا رشــته تحصيلي خود عالقه نشــان 

مي دهند. 
در اين جلسه مشــترك همچنين مهندس صابر 
سام دليري، رئيس شوراي اسالمي شهر چالوس نيز 
در سخناني ضمن اعالم آمادگي جهت همكاري و 
حمايت از كتاب و كتابخواني گفت: تمامي اعضاي 
شوراي اســالمي اين شهر كه متشــكل از جوانان 
تحصيل كرده، اهــل مطالعه، تحقيــق و پژوهش 
هستند هيچ گاه كتابخانه را تنها نخواهند گذاشت 
و با مصوبه شوراي اسالمي اين شهر سعي مي شود 
با تسريع در پرداخت نيم درصد سهم كتابخانه، به 
طور عملي براي توسعه و تجهيز كتابخانه عمومي 

اين شهر همكاري شود. 
در اين جلســه مهنــدس جعفر ردايي، شــهردار 
كاربلــد و باتجربــه چالــوس هم در ســخناني با 
اعالم آمادگــي همكاري بــا كتابخانــه عمومي 
شهرستان چالوس تصريح كرد: شــخصا اعتقادم 
بر اين است اگر شــهرداري چاره داشــته باشد و 
چنانچه در امــور عمراني و خدمات شــهري خود 
از نظر بودجه و اعتبارات با مشــكل حادي مواجه 
نشود، ترجيح مي دهد بخش اعظم درآمد و عوايد 
خود را براي توســعه و ترويج فرهنگ و گسترش 
فضاهاي فرهنگي هزينه كند. كما اينكه به عنوان 
شــهردار چالوس كه به تازگي رسما كارم را در اين 
شــهر آغاز كردم، مصمم هســتم و جزو طرح ها و 
برنامه هاي اولويت دارم هســت كه اگر شهروندان، 
خيرين، متوليــان امور و مســئوالن فرهنگي اين 
شــهر همكاري كنند به طور جدي در پي احداث 
فرهنگسراي مدرني در اين شهر گردشگري هستم. 
ضمن آنكه ســعي مي كنم در پرداخت حق السهم 
نيم درصد درآمد شــهرداري متعلــق به كتابخانه 
عمومي، لحظه اي درنگ نكنم تا بــه تاخير نيفتد 
و به محض كســب درآمد سريعا نســبت به تاديه 
 و واريــز آن به حســاب كتابخانه عمومــي اقدام 

خواهد شد. 

رئيس كتابخانه عمومي چالوس:

شهرداري چالوس در  پرداخت سهم كتابخانه اول است

مديركل غله و بازرگاني استان ايالم: 
نان در ايالم فعال گران نمي شود

ايالم- غالمرضا محمدمرادي – خبرنگار 
كسب وكار: مديركل غله و بازرگاني استان ايالم 

گفت: نان در ايالم فعال گران نمي شود. 
كامران سليمان پور ديروز )دوشنبه( با بيان اينكه 
با وجود خبرهاي گوناگــون درباره گراني نان در 
كشور، هنوز دســتورالعمل اجرايي آن به استان 
نرسيده است، اظهارداشت: وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و شــركت بازرگاني دولتي كشور هيچ 
ابالغيه اي در اين خصوص صادر نكرده و نان در 

ايالم از اول آذر گران نمي شود. 
وي با اشــاره به اينكه پروســه تعيين قيمت نان 
طوالني خواهد بود، افزود: در صــورت ابالغ اين 
موضوع، بايستي در جلسه با اســتاندار و شوراي 
نرخ گذاري نان و براساس مولفه هاي مختلف، قيمت 
نان تعيين شود كه اين پروسه زمان بر خواهد بود. 
مديركل غله و بازرگاني استان ايالم با تاكيد بر اينكه 
به همه نانوايي هاي استان ابالغ شده كه از افزايش 
قيمت نان خودداري كنند، خاطرنشان ساخت: 
اگر واحدهاي خبازي خودسرانه اقدام به افزايش 
نان كنند، با آنــان برخورد خواهد شــد. كامران 
سليمان پور به مشكالت نانوايي هاي استان اشاره 
كرد و بيان داشت: مشكالت نانوايي هاي استان زياد 
است و بايد براي رفع آن تصميم اساسي اتخاذ شود 
و اين طور نيست كه با افزايش قيمت نان مشكالت 

آنها برطرف شود. 
وي با اشــاره به توزيع آرد ســبوس دار در بين 
نانوايي هاي استان، يادآور شد: آرد سفيد سالمت 
مردم را به خطر مي اندازد و بنابراين نانوايي ها بايد 
بتوانند با استفاده از آرد سالم و سبوس دار نان مورد 

نياز مردم را تهيه كنند. 

استان ها

مدير امور آبفار شهرستان گنبد كاووس خبر داد
آغاز عمليات حفاري دو حلقه 
چاه آب شرب در روستاي كرند

مدير امور آبفار شهرستان گنبد كاووس از آغاز 
عمليات حفــاري دو حلقه چاه آب شــرب در 
روستاي كرند از مجتمع آبرســاني نوار مرز و با 

اعتباري افزون بر ۳47۸ ميليون ريال خبر داد. 
سيد مهدي حســيني با اعالم اين خبر افزود: با 
توجه به اينكه تامين آب شــرب مردم روستاي 
كرند از طريق ناوگان آبرساني صورت مي گرفت 
اين مديريت در جهت رفع اين مشــكل با آغاز 
عمليات حفاري دو حلقه چاه در اين روستا و آغاز 
اجراي تصفيه خانه در آن منطقه و با اجراي خطوط 
انتقال از چاه هاي مذكور تا تصفيه خانه و به مخازن 
روستاي هوتن و كرند به طول ۸ كيلومتر مشكل 

آب شرب در اين روستاها برطرف خواهد شد. 
وي اظهار داشت: با تخصيص به موقع اعتبارات 2 
هزار و 1۶۶ خانوار با جمعيتي نزديك به 9 هزار 
و 747 نفر از نعمت آب شــرب سالم و بهداشتي 

بهره مند مي شوند. 

مدير مخابرات منطقه گلستان:
70 درصد مصرف اينترنت در 
گلستان مربوط به شبكه هاي 

اجتماعي است

مدير مخابرات منطقه گلستان گفت: طبق آمار 
موجود درباره استفاده از اينترنت، بيش از 70 درصد 
مصرف اينترنت در گلستان مربوط به پيام رسان ها 
و شبكه هاي اجتماعي است كه آمار خوبي نيست 
و بايد با ايجاد محتواي مناسب، جامعه به استفاده 

درست از اينترنت سوق داده شود. 
غالمعلي شهمرادي در نشست شــوراي اداري 
بندرگز اظهار داشت: متاسفانه فرهنگ استفاده 
صحيح از اينترنــت در بين كاربران كشــورمان 
وجود ندارد و بخش اعظمي از وقت و هزينه آنها 

به وب گردي هاي بي حاصل اختصاص مي يابد. 
وي با اشاره به ضرورت ارائه محتواي خوب و جذاب 
در اينترنت براي رده هاي سني مختلف اذعان كرد: 
شــركت مخابرات از نظر ايجاد بستر مناسب در 
جهت ارائه ســرعت و كيفيت باال پيشگام است و 
ساير دستگاه هاي متولي امور فرهنگي كشور نيز 
بايد در زمينه توليد محتواهاي مناسب همكاري 

الزم را داشته باشند. 
وي بيــان كــرد: مخابرات اســتان بــراي ارائه 
سرويس هاي جديد تمهيدات الزم در نظر گرفته 
است، براي باال بردن سرعت، مسيرهاي سيم مسي 
از مخابرات منازل همانند ادارات و سازمان ها تبديل 
به فيبر نوري مي شود، بنابراين ارائه هر محتوايي با 

هر پهناي باندي امكان پذير است. 
وي توســعه شــبكه دولت را از پروژه هاي مهم 
مخابرات عنوان كرد و افــزود: با اجراي اين پروژه 
كليه ارگان ها، دستگاه ها و سازمان ها مي توانند در 
پوشش يك شبكه واحد و با امنيت باال قرار گيرند. 
حتي دهيارها و شوراهاي حل اختالف نيز به اين 
شبكه متصل مي شوند و اين پروژه، پروژه اي ملي 
اســت كه با عقد قرارداد نهاد رياست جمهوري با 

مخابرات در حال اجراست. 
مدير مخابرات گلستان افزود: طبق آمار موجود يك 
ميليون و ۳00 هزار سيم كارت همراه اول در سطح 
استان وجود دارد و با احتساب بقيه اپراتورهاي فعال 
مجموعا بيش از 2 ميليون سيم كارت تلفن همراه 
در اختيار مردم استان است. وي افزود: مخابرات 
گلستان ۶00 هزار مشترك تلفن ثابت فعال دارد و 

همه روستاهاي استان ارتباط تلفني دارند. 
وي ادامه داد: طبق برنامه ريزي هاي انجام شــده 
توسط وزارات ارتباطات و فناوري اطالعات تمام 
روســتاهاي استان تحت پوشــش اينترنت قرار 
خواهند گرفت و با توجه به زيرســاخت هايي كه 
در حوزه بندرگز وجود دارد اين شهرســتان جزو 

رتبه هاي اول تا سوم استان است. 
وي بحث وصــول مطالبات مخابــرات را يكي از 
معضالت اين سازمان عنوان كرد و افزود: شركت 
مخابرات در حال حاضــر مطالبات قابل توجهي 
از مشــتركان اعم از خانگي و اداري دارد و انتظار 
اســت همكاري الزم جهت وصــول مطالبات از 
طرف مشــتركان اســتان صورت پذيرد كه امر 
سرمايه گذاري و توسعه زيرساخت هاي ارتباطي 

استان با قوت بيشتر صورت پذيرد. 

 استان ها

ايالم- محمــد غالم نيا - خبرنگار كســب وكار: 
مديركل كميته امداد امام خميني )ره( استان 
ايالم گفــت: ۸ كاميون كمك هــاي مردمي و 
كاركنان امداد اســتان ايالم بــه زلزله زدگان 

كرمانشاه اهدا شد. 
ضيــا رضايي ديروز )دوشــنبه( با بيــان اينكه 
در حادثــه زلزله اخير اســتان كرمانشــاه اين 
نهاد اقدام بــه جمع آوري كمك هــاي مردمي 
براي زلزلــه زدگان كرد، اظهارداشــت: از زمان 
وقوع حادثه تا پنج شــنبه گذشــته ۸ كاميون 
حامــل كمك هــاي مردمــي، خيريــن و... 

 توســط اين نهاد به حادثه ديــدگان زلزله اهدا 
شده است. 

وي با اشــاره به اينكه در حــال حاضر بيش از 
400 بســته نايلون جهت پوشــش چادرهاي 
حادثه ديدگان تهيه شــده است، افزود: تاكنون 
يك محموله وسايل گرمايشــي شامل بخاري، 
اجاق هاي نفتي و... به هم وطنان مان در استان 
كرمانشاه اهدا شده و عالوه بر اين يك محموله 
ديگر از وسايل گرمايشي اهدايي خيرين در حال 
جمع آوري است كه به مناطق زلزله زده فرستاده 

خواهد شد. 

مشــهد - اعظــم نــوري: معــاون راهبــري 
شــركت مديريــت شــبكه بــرق ايــران گفت: 
بــراي تامين انــرژي در افــق 2040 بــه حدود 
نيــاز  ســرمايه گذاري  دالر  تريليــون   44 

است. 
به گزارش »كســب وكار« در مشــهد و به نقل از 
روابط عمومــي شــركت پااليــش گاز شــهيد 
هاشــمي نژاد، مهندس مصطفي رجبي مشهدي 
در همايــش كارگروه انرژي خراســان رضوي كه 
بــه ميزباني پااليشــگاه گاز هاشــمي نژاد برگزار 
شــد، افزود: در بحث اقتصــاد انرژي ايــران در 
كشــورمان قيمت هاي انرژي واقعي نيســتند و 
در قبــال آن بايــد يارانــه پرداخــت كنيــم. 
بنابرايــن منجر بــه اين شــده مصــرف انرژي 
 طي چند ســال اخير افزايش قابــل مالحظه اي 

داشته باشد. 
وي اظهارداشــت: در ســال جاري رشــد انرژي 
حدود 7.7 درصد بوده كه به نظر مي رســد واقعي 
كردن قيمــت و اســتفاده از تعرفه هــاي متنوع 
براي مصرف كنندگان يكــي از راهكارهاي بهبود 

مصرف انرژي باشــد. اين مقام مســئول تصريح 
كرد: مهم ترين چالشــي كه در حوزه انرژي با آن 
روبه رو هستيم رشد تقاضاســت و ما اگر موفق به 
 مهار آن نشويم براي كشور محدوديت هايي ايجاد 

خواهد شد. 
رجبي مشــهدي تاكيد كرد: كشــورهاي همجوار 
از وضعيــت آبي مناســبي برخوردار هســتند و 
همچنين ايران اســالمي به لحاظ انرژي وضعيت 
مناســبي دارد. بنابراين بايد ايــن موضوع تحت 
عنوان ديپلماســي انرژي پيگيري و در تعامالت 
بين المللي مطرح شــود تا در يك فضاي مناسب 
 وضعيــت را به ســمت يك فضــاي بــرد - برد 

ترسيم كرد. 
وي ظرفيت فعلي منصوب انرژي هاي تجديدپذير 
را ۳50 مگاوات عنوان كرد و گفت: پيش بيني شده 
اين رقم تا پايان امســال به ۸00 مگاوات افزايش 

پيدا كند. 
معاون راهبــري شــركت مديريت شــبكه برق 
ايران در ادامه اســتفاده از انرژي خورشــيدي را 
مطلوب ارزيابي كــرد و بيان داشــت: تونل هاي 
بــادي مســتعدي در كشــور از جملــه در 
شهرســتان خــواف اســتان خراســان رضوي 
وجود دارد كه مي تــوان با برنامه ريزي درســت 
 طــي دو ســال آينــده نيــروگاه بــادي ايجاد 

كرد. 
رجبي مشــهدي در پايان از فعاليت هاي شــركت 
پااليش گاز شــهيد هاشــمي نژاد در حوزه تامين 
 انــرژي گاز طبيعــي نيروگاه ها و صنايــع تقدير 

كرد. 

ت ها 
آخرين قيم
) ريال(

ماش سبز
71000

عدس درشت
69000

دال عدس
55000

جو پوست كنده
20000

سويا
34000

لپه وارداتي
39000

لوبيا چشم بلبلي
66000

سرهنگ جابر عســگری فرمانده سپاه 
ناحیه مقاومت در نشست خبری خود كه 
به مناسبت هفته بسیج در دفتر فرماندهی 
 ســپاه اين ناحیه  تشکیل شــده، بعد از 
خــوش آمد گويــی علی درخشــیده 
رئیس كانون بسیج رســانه شهرستان 
بــه خبرنــگاران؛ عســکری ضمــن 
گرامیداشــت هفتــه بســیج و ابراز 
همدردی با آســیب ديدگان اســتان 
كرمانشاه ناشــی از وقوع زلزله مهیب و 
دردنــاک هفته گذشــته، با تأســی از 
 بیانات گهر بار حضــرت امام خمینی )ره( 
بنیان گذار نظام مقدس جمهوری اسالمی 
و رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر اينکه  
همه ملت ايران پا به میدان انقالب گذاشته 
ودر دوران دفاع مقــدس نیز با نثار جان و 
مال خود از انقالب و تمامیت ارضی كشور 
و دســتاورد های انقالب اسالمی جانانه 
دفاع كردند ، تصريح كرد: بر اين اساس ، 
در واقع همه آحاد ملت بسیجی هستند و 
در راستای انقالبی گری ، همچنان بسیجی 
باقی خواهند ماند. .فرمانده سپاه چالوس در 
اين نشست همچنین با تشريح برنامه های 
مدون ويژه هفته بسیج گفت: با توجه به 
وضعیت خاص كشورمان از نظر اقتصادی، 
امسال برنامه های هفته بسیج با محوريت 
اقتصاد مقاومتی آغاز می شود و به همراه 
برنامه های متنوع فرهنگی ، در راستای 
بصیرت افزايی تداوم خواهد داشــت كه 

اجماال بدين شرح هستند.
۱- برگزاری صبحگاه مشترک و نواختن 
زنگ بســیج و برگزاری مراسم افتتاحیه 
دهکده اقتصــاد مقاومتی، خانه محروم، 
سالن ورزشی، دفتر امر به معروف و نهی 
از منکر و پايگاه های جديد در محالتی كه 

فاقد پايگاه هستند. 
۲-بر پايی نمايشــگاه هــای مخصوص  
اقتصاد مقاومتی، كتــاب، عکس، فیلم و 
دستاوردهای انقالب اسالمی در زمینه های 
اقتصادی، علمی، فرهنگی و هنری، به همراه 

ويزيت رايگان توسط پزشکان بسیجی.
 ۳-  تجلیــل از كار آفرينــان و مجريان 

طرح های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی. 
۴- تشکیل جلسات متعدد پرسش و پاسخ 
در زمینه های اقتصاد مقاومتی ، فرهنگ 

انقالب، بسیج و بصیرت افزايی.
۵- بر گزاری همايش های توجیهی جهت 
تبیین روش ها و نحوه اجــرای اقتصاد 
مقاومتی در روستاها وهمايش های ويژه 
ائمه جماعات و فرماندهــان پايگاه های 
مقاومت بسیج و هیأت های امنای مساجد .

 ۶-  برگــزاری مســابقات  ورزشــی در 
رشته های مختلف در سطوح پايگاه های مقاومت 

در محالت مختلف و غبارروبی گلزار شهدا.
۷- نشست مشــترک اعضای بسیج با 
ائمه جمعه شهرهای چالوس، مرزن آباد و 
هچیرود همراه با تجلیل از آمران به معروف 

و شركت در نماز جمعه.

۸-  برگزاری همايش هــای پیاده روی 
خانوادگی و اقتدار بسیجیان.

۹- ديدار بسیجیان با خانواده های معظم 
شهدا، جانبازان، آزادگان وايثارگران.

۱۰- شــركت كلیه بســیجیان سطح 
شهرستان در حماسه حضور؛ » ما انقالبی 
می مانیم« در ســالن ۴هزار نفره و پايان 

برنامه های ويژه  هفته بسیج.
سرهنگ عسکری در اين نشست خبری 
اعالم كرد: سالن نوبنیاد بسیج دارای حدود 
۴۰۰ متر مربع زير بناست كه برای احداث و 
آماده سازی آن بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان 

اعتبار صرف شده است.
شايان ذكر اســت امسال در هفته بسیج 
نزديک به ۵۰ برنامه در زمینه های مختلف 
در قالب اقتصاد مقاومتی، فرهنگی، ورزشی 
هنری و غیره در سطح شهرستان چالوس به 

مرحله اجرا در می آيند.

در نشست خبری فرمانده سپاه ناحيه چالوس عنوان شد

 امسال محور  برنامه های هفته بسيج، تبيين  
اقتصاد مقاومتی و فرهنگ بسيج است 

مديركل كميته امداد امام )ره( استان ايالم: 

8  كاميون كمك هاي مردمي امداد ايالم به 
زلزله زدگان كرمانشاه اهدا  شد

معاون راهبري  شركت مديريت شبكه برق ايران:

تامين انرژي در افق ۲۰۴۰  نيازمند ۴۴ تريليون   دالر 
سرمايه گذاري  است
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اشتغال 75 هزار نفر از ايثارگران در 4 سال اخير
رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران كشور گفت: در 4 سال اخير 75 هزار نفر از اعضاي خانواده هاي معظم شاهد و ايثارگر مشغول كار شدند. حجت االسالم سيد محمدعلي شهيدي ديروز )دوشنبه( در مراسم معرفي مديركل 
جديد بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان رضوي در مشهد افزود: 35 هزار نفر از افراد مزبور در ادارات دولتي و وزارتخانه ها و 25 هزار نفر هم با استفاده از وام هاي دريافتي از صندوق اشتغال و تعداد بسياري هم در 
سازمان هاي اقتصادي وابسته به بنياد شهيد مشغول كار شده اند. وي با بيان اينكه 60 هزار نفر ديگر از اعضاي خانواده هاي شهدا و ايثارگران در كشور جوياي كار هستند، اظهار كرد: به افرادي كه زير ديپلم بودند وام هايي داده 
شد تا بتوانند با خريد خودرو فعاليت كنند و برنامه  ريزي هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت نيز انجام شد تا گام هاي بيشتري در اين زمينه برداشته شود.

ديدار شهردار اصفهان با استاندار كرمانشاه
اصفهان توان بازسازي مناطق 

زلزله زده را دارد
شهردار اصفهان با اشاره به توان مديريت شهري 
در بازسازي مناطق زلزله زده گفت: عالوه بر ارسال 
كمك هاي مردمي توان اصفهاني ها از لحاظ مسائل 
مهندسي، پزشــكي و به طور كلي براي بازسازي 
مناطق تخريب شده با استفاده از يك شيوه مناسب 
باالســت. قدرت ا... نوروزي در ديدار با اســتاندار 
كرمانشاه ضمن عرض تسليت به بازماندگان زلزله 
غرب كشــور اظهار كرد: هدف مديريت شهري 
اصفهان از سفر به مناطق زلزله زده ابراز همدلي و 
همدردي با مردم زلزله زده است. وي افزود: در اين 
سفر با تيم متخصص كه تجربه حضور در جنگ 
و فعاليت هاي اول انقالب را داشتند، براي بازديد 
از مناطق زلزله زده آمديم. نــوروزي عنوان كرد: 
در پايان تصميم گرفتيم تا مالقاتي هم با شما به 
عنوان استاندار كرمانشاه داشته باشيم تا كمك هاي 
مردمي اصفهان را با هماهنگي استانداري كرمانشاه 
ساماندهي كنيم. توان اصفهاني ها براي بازسازي 
مناطق زلزله زده باالست. شهردار اصفهان اضافه 
كرد: در هر شهر و روســتاي زلزله زده كه رفتيم 
مطالباتي وجود داشــت كه تصميم گرفتيم اين 
مطالبات را با هماهنگي و مذاكره با اســتانداري 
كرمانشاه پيگيري كنيم، چراكه عالوه بر ارسال 
كمك هاي مردمــي توان اصفهاني هــا از لحاظ 
مســائل مهندسي، پزشــكي و به طور كلي براي 
بازسازي مناطق تخريب شــده با استفاده از يك 
شــيوه مناســب باالســت. نوروزي خاطرنشان 
كرد: تالش همه ما اين اســت تــا وضعيت مردم 
 كرمانشــاه و مناطق زلزله زده هرچه زودتر بهبود 

يابد.

استان ها 
 مســئوليت بانک هــا در قبال

 زلزله زدگان
در اين تجميع اراده ها بايد يك تقسيم وظيفه 
منطقي صورت بگيرد و هر يك از دستگاه هاي 
اجرايي در چارچوب وظايــف ذاتي به ايفاي 
نقش بپردازند. در اين صورت مي توان اميدوار 
بود كه مجموع اين اقدامــات كاهنده بخش 
عمده اي از درد و مرارت هــاي مترتب بر اين 
مصيبت اســت. بدون ترديــد آن چيزي كه 
درد ناشــي از وقوع زلزله و غم از دست دادن 
عزيزان و مال و مكنت را تشديد مي كند، خالي 
بودن جيب و تهيدســت بودن فرد زيان ديده 
است، يعني نداشتن نقدينگي و پشتوانه مالي 
تشــديد كننده درد ناشــي از از دست دادن 
عزيزان است. با توجه به آنچه گفته شد، نقش 
بانك ها نمود بيشــتري در كاهش آالم ناشي 
از اين درد دارد. يعنــي بانك ها با تقويت بنيه 
مالي افراد مي توانند قسمت عمده اي از دردها 
را كاهش دهند و بــراي اين كار قطعا نيازمند 
اتخاذ تدابير ويژه اين افراد هســتيم .كساني 
كه در اين زلزله و حوادث مشابه دچار آسيب 
مي شوند، افرادي هستند كه به لحاظ روحي 
بسيار شكننده شده اند و دارايي و عزيزان خود 
را از دست داده اند؛ ازاين رو طبيعی است كه از 
آستانه تحمل كمي برخوردار باشند و در قياس 
با افراد عادي سطح توقع و انتظار بيشتري طلب 
كنند. بانك ها بايد با پيش بيني اين وضعيت 
تســهيالت را با حداقل بوروكراسي الزم ارائه 
دهند. به معناي واقعي كلمه ما نياز داريم اين 
افراد مورد استمالت قرار بگيرند. قهر طبيعت 
بايد با لطف انساني قابل تحمل باشد. اگر لطف 

انساني نباشد سخت است. 
توصيــه مي شــود بانك هــا بــا اتخــاذ 
دستورالعمل هاي پرداخت ســهل و آسان و 
در كوتاه ترين زمان اين مســائل را حل كنند 
تا افراد متوجه شــوند بانك ها با آنها همســو 
شده اند. در راستاي مســائل انساني بانك ها 
بايــد نقش بنــگاه داري را فرامــوش كرده و 
 مانند يــك بنــگاه خيريه به ايــن وضعيت

 توجه كنند.

تعاريف متعدد از كارآفريني و سير تكامل آنادامه سرمقاله

آرمان شهر توسعه  ایران
قسمت چهارم

در بخــش چهارم ايــن مطلب 
تعاريف كارآفريني و سير تكامل 
كارآفريني به نسبت علوم مختلف 
خصوصا اقتصاد را دنبال مي كنيم. 

تعريف كارآفريني
كارآفريني نيز مانند ساير تعاريف علوم انساني تعريف دقيق 

و كاملي ندارد. برخي از تعاريف به شرح ذيل است: 
- كارآفريني بر بهره برداري از فرصت هاي كشف نشــده 

تاكيد دارد.)كرزنر، 1974( 
- كارآفرين فردي اســت كه چارچوب هاي جديدي را 
در جهت تخريب چارچوب هاي موجود معرفي مي كند.

)شومپيتر، 1934(
- كارآفريني عبارت است از پيگيري فرصت ها بدون توجه 

به منابعي كه در كنترل  هستند.)استيونسون، 1992( 

سير تكامل واژه كارآفريني
 Entreprendre واژه كارآفرينــي از واژه فرانســوي
گرفته شده اســت. اين واژه در قرن چهاردهم به موديان 
مالياتي اطالق مي شد )ريســك پذيري(؛ همچنين در 
قرن پانزدهم اين واژه به رهبران اركست موسيقي اطالق 
شد )هماهنگ كننده(. در قرن شانزدهم به كساني اطالق 
مي شد كه به ماموريت هاي نظامي اعزام مي شدند )مبارز 
و جنگجو( و در نهايت در قــرن هجدهم از اين اصطالح 
در فعاليت هاي سنگرسازي و ساختمان سازي استفاده 
شد )مدافع(. در قرن هجدهم اين واژه براي فعاليت هاي 

اقتصادي مورد استفاده قرار گرفت )كارآفرين امروزي(.
در نهايت نكته كليدي اين است كه كارآفرين به معناي 
امروزي تمامي معاني قبــل را در واژه خويش به عاريت 
گرفته يعني ريسك پذيري، هماهنگي، مدافع و هزاران 

واژه بعدي ديگر.

سير تكاملي كارآفريني در اقتصاد
- اقتصاددانــان كالســيك مانند اســميت و ريكاردو، 

 نقــش مهمــي بــراي كارآفرينــي در توســعه قائل
 نبودند. 

- ريچارد كانتيلون )1730( براي نخستين بار افرادي را كه با قبول 
خطر در بازار بورس فعاليت مي كنند، جزو عوامل توليد برشمرد. 
- جان باتيست ســي نخســتين فردي بود كه بر نقش 

كارآفرينان در بسيج منابع اشاره كرد. 
- ژوزف شــومپيتر )1934( كارآفرينان را موتور محرك 

توسعه اقتصادي شمرد. 

نگرش هاي اقتصادي درباره كارآفريني
نگرش نئوكالسيك: كارآفريــن صاعقه اي حسابگر 
است كه به سرعت گزينه ها و فرايندهاي مولد را بررسي 

و بهترين گزينه را انتخاب مي كند. 
نگرش اتريش: براساس اين نگرش كارآفرينان فرصت هاي 
بازار نامتعادل را كشف كرده و با بهره برداري از آنها، در بازار 

تعادل ايجاد مي كنند. ن
گــرش شــومپيتر: شــومپيتر كارآفريــن را فردي 
جســور و رهبــري الهام بخــش مي داند كه بــا معرفي 
 چارچوب هــاي جديد، عــدم تعــادل اقتصــادي ايجاد

 مي كند. 

نظرات ساير علوم در كارآفريني
روان شناسي:  بررسي رابطه بين صفات و ويژگي هاي 

افراد مختلف با انگيزش و عملكرد كارآفرينانه آنها
جامعه شناسي: تاثير معيارهاي جامعه شناختي مانند 
مذهب، نژاد، جنسيت و... روي فعاليت هاي كارآفرينانه 

افراد
مردم شناسان: بررسي نقش فرهنگ و روابط اجتماعي 

در انجام فعاليت هاي كارآفرينانه
مديريت: در اواخر دهه 80، به كارآفريني توجه كرده و بيشتر بر 
اداره كسب وكار و نقش معيارهاي مديريتي مانند بازاريابي و... توجه  
كرد. توسعه كارآفريني مي تواند با رويكردهاي متفاوتي ايجاد شود، 
از جمله استراتژي ايجاد بنگاه ها، حمايت از بنگاه ها و در نهايت 
رشــد بنگاه ها كه حمايت از بنگاه ها در اولويت اول براي تبديل 
 شــدن بنگاه ها به 7 اصل موفقيت كارآفرين به شرح شكل زير 

مي شود: 

 همانطور كه در شكل ها مشخص است، 7 اصل موفقيت 
در كارآفريني با مهارت هاي كســب وكار، مهارت هاي 
دانش محور و مهارت هاي كارآفرينانه ارتباط پيدا مي كند. 
افراد در بازار كار گونه هاي متفاوتي در مواجه با كارآفريني 

دارند كه به صورت زير است: 

 همانطور كه در شكل باال مشخص است، از افرادي بدون 
هيچ ميل راه اندازي كســب وكار و مهارت فني به افراد 
با مهارت فني، اما فاقد مهارت كســب وكار در نهايت به 
افراد با قابليت راه اندازي كسب وكار، ميل به رشد و نياز 
به حمايت براي رشد ختم مي شــود. در اين شماتيك 
وضعيت افراد جامعه براي نــگاه و فكر كردن به فعاليت 
كارآفرينانه قابل تمايز است و در صورت تشخيص جامعه 
توســط دولت ها، مي توانند منابع براي آموزش و ايجاد 
فرهنگ كارآفريني را تخصيص داد. در اين بخش تعاريف 
كارآفريني و تعامل آن با علوم مختلف را بيان و به گونه هاي 
مختلف افراد جامعه در مواجهه با كارآفريني اشاره كرديم. 
در بخش پنجم، مسير كســب وكار از مرحله تشخيص 
 فرصت، طرح ايده و غربال آن در نهايت اجراي آن صحبت

 مي كنيم. 

سيد محمد امامي نژاد، متخصص توسعه كسب وكار
News kasbokar@gmail.com

دفترچه وكالت به شــماره پروانه 21167به نام 
حسين ايزدی بگديلو فرزند ولی مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط است.
طبق   آمار 69.2 درصد از كل حقوق بگيران 
صندوق بازنشستگي كشوري را مردان و 30.8 
درصد آن را زنان تشكيل مي دهند. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، منابع تامين حقوق 

بازنشستگان و موظفان اين صندوق از 3 بخش 
شامل كسور دريافتي شاغالن، درآمد حاصل 
از سرمايه گذاري ها و دريافتي از خزانه دولت 

تامين مي شود. 

سهم 6۹ درصدي مردان حقوق بگير  
در صندوق بازنشستگي كشوري
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روزنامــه »كســب و كار« جهت طرح مســائل و مشــكالت خوانندگان 
محترم،ستوني را با عنوان نامه به ســردبير راه اندازي كرده است. از اين رو 
شــما خواننده محترم مي توانيد از طريق ارسال نامه به پست الكترونيكي     
newskasbokar@gmail.comيا تماس با تلفن 88253428 صداي 

خود را به گوش مسئوالن برسانيد. 

نامه به سردبير

همه ما در طول زندگي خود حداقل يك بار ايده  اي به ذهن مان 
رسيده كه آن را بهترين ايده موجود براي بهبود وضعيت خود 
يا جهان مي    دانيم. در هر حوزه اي كه باشد هيچ فرقي ندارد، 
اما همين كه بخواهيــم آن را براي ديگران مطرح كنيم تازه 
متوجه مي شويم نه تنها يك ايده واقعي نبوده، بلكه بسيار 
كلي و بدون پرداختن به جزئيات شكل گرفته و همان ابتدا 
مشخص مي شود كه بنيه شــروع را هم ندارد چه رسد به 

سرانجام رسيدن!
اين تعريف، حكايت كساني است كه خروجي به وجودآمده از 
تفكرات مغشوش خود را بدون داشتن هيچ تجربه و شناخت 
از پيرامون، ايده نام گذاري كرده و در انتظار عملي شــدن و 
پول سازي سريع آن هســتند، اما چنين نيست زيرا داليل 
بســياري وجود دارد كه بتوان يك ايده را شناسايي، براي 
تحققش برنامه ريزي، براي واقعي بودنش مشورت و در انتها 
عملي كرد. در اين مطلب با چند مورد از اين ســكوها آشنا 

خواهيد شد. 

  اول: همه خروجي هاي ذهن مان نمي توانند ايده باشند
صرف اينكه تنها خودمان خروجي هــاي ذهن مان را ايده 
بدانيم، قطعا درست نيســت. يك خروجي زماني ايده نام 
مي گيرد كه طرحي براي بهبود وضعيت در يك حوزه باشد. 
حتي اگر در آن حوزه ايده اي مانند ايده شما شروع شده و به 
سرانجام نرسيده باشد. در اين صورت راهكار شما متناسب با 
شرايط و تجزيه و تحليل وضع موجود، بايد به گونه اي اتفاق 

بيفتد كه در انتها ايده عملي شود. 

  دوم: ايده يكتا نيست
همزمان ممكن چندين نفر ايده شما 

را در ذهن خود داشــته باشند. اين 
به معني يكتا نبودن ايده اســت. 
هركدام كه بســتر مناســب را 
براي عملي كردن آن آماده كرد 
مي تواند ايده را عملي كند. پس 
بايد براي به ســرانجام رساندن 

ايده هاي خود تالش كنيد. 

 سوم: چرخ را از ابتدا اختراع 
نكنيم

اگر در يك حوزه مشكل كوچكي 
وجود داشته باشــد، تنها كافي 

است براي رفع آن، مشكل را بيان 
كنيم. نياز به اختراع دوباره چرخ و 
ايده براي زير و رو كردن آن حوزه 

نيست.

  چهارم: افــراد متخصص در آن 
حوزه را به عنوان گروه مشورتي خود 

انتخاب كنيم
هر فردي كه در حــوزه تخصصي خود 

فعاليت مي كند، مي تواند بهترين گزينه براي مشورت باشد 
زيرا آن فرد مي تواند در شــناخت زواياي پنهان و جزئيات 
بسيار كمك كننده باشد. مشاوران خبره نقش اصلي را در 
سرانجام رسيدن يك ايده ايفا مي كنند. بدين صورت يك 

ديد كلي و خارج از گود به مساله نخواهيم داشت. 

 پنجم: تجزيه و تحليل كنيم
- اگر ايده در زمان مناسبي اجرا نشود!

- اگر مكان مناسبي برايش انتخاب نشده باشد. 
- اگر هزينه كردها مناسب و متناسب با ايده صورت نگيرد. 

- اگر تيم قوي و حرفه اي وجود نداشته باشد. 
- اگر مديريت خوبي روي تيم وجود نداشته باشد. 

- اگر به خوبي مشورت صورت نگرفته باشد يا با فرد درستي 
مشورت نشده باشد!

و…. 
يكي از مهم ترين نكاتي كه بســياري از ما به فراموشــي 
مي سپاريم، تجزيه و تحليل درســت از محيط اطراف مان 
پس از نهايي شــدن ايده هاي مان است. موارد بسياري در به 
سرانجام رسيدن يك ايده يا شكست آن وجود دارد. مانند: 
زمان شناســي، هزينه كرد، تيم حرفه اي، مشورت درست و 
غيره. اگر در هركدام از اين موارد سهل انگاري شود به معناي 
شكست در اجراي ايده خواهد بود. اين در حاليست كه اگر 
شناخت مناسبي از پيرامون خود داشته باشيم هريك از موارد 

باال سكوي پرشي براي اجرايي شدن ايده هاي مان مي شود. 

 ششم: همه چيز پول نيست
شكي نيست كه بيشــتر افراد ايده هاي خود را براي كسب 
درآمد بيشتر عملي مي كنند، اما بايد دانست كه همه چيز پول 
نيست. بدانيد كه اگر ايده شما برمبناي پول شكل گرفته، نه 
براي حل يك مشكل يا ايجاد يك خدمت؛ در بلندمدت بايد 

با مشكالت بسياري دست و پنجه نرم كنيد. 

  هفتم: انتخاب شريك فداكار
وجود شريكي كه در تمام مشكالت پشت شما باشد بهترين 
اتفاقي است كه مي تواند در اجراي يك ايده بيفتد. يادمان 
باشد كه هميشه بهترين دوست نمي تواند بهترين شريك 
باشد. اگر چنين فكر مي كنيد وقتش رسيده تا تجديدنظر 
كنيد. بارزترين نكاتي كه بايد براي انتخاب شريك خوب در 
نظر گرفت، موارد زير است: معتمد، متخصص، آگاه و باتجريه، 

مقتدر، روحيه باال، محترم و غيره.

 هشتم: مديري قاطع و انعطاف پذير باشيم
اگر مديريت ايده را خودتان بر عهده گرفتيد در عين قاطع 
بودن انعطاف پذير هم باشيد. شــايد با خود بگوييد چطور 

مي شود هم قاطع بود و هم انعطاف پذير؟
بسيار ساده است. كافي است در هنگام گرفتن تصميم هاي 
سخت و مهم از پيشنهادات گروه استفاده كرده و در زمان 
مناسب و بدون ترس آن را عملي كنيد. قاطع بودن به معني 
خودراي و خودخواه بودن نيست، بلكه به معني اعمال نظر 

گروهي در قالب يك دستور بدون ترس و استرس است. 

 نهم: به خودمان ايمان داشته باشيم
فكر نمي كنم اين مورد نياز به توضيح داشته باشد.

 دهم: شكست در ايده را نقطه شروع 
كار خود قرار دهيم

اگر ايده شــما بكر بوده و موفق 
به عملي كردن آن نشديد، در 
مرحله اول بايد به آن اميد داشته 
باشــيد، تجزيه و تحليل كنيد، 
مشورت كنيد، راهكار خود را 
تغيير دهيد يا گــروه بهتري 
بسازيد تا بتوانيد به بهترين 
نحو ممكن آن را اجرا كنيد. 
شكســت در انجام كاري 
بزرگ بهترين شروع براي 
شماست. و در انتها بايد اين 
نكته را يادآوري كرد كه بدون 
داشتن صبر هيچ يك از اين 
مراحل راه گشا نخواهند بود. 
پس تا مي توانيد صبر خود را 
افزايش دهيد تا بتوانيد در بدترين 
شرايط بهترين تصميمات را بگيريد. 
www.zooroofchi.ir

چگونه ايده  خود  را  عملي كنيم؟

بازاريابي خبرنامه اي چيست؟
بازاريابي خبرنامه اي عبارت است از ارسال محتواي 
اطالعاتي و محصول محــور از طريق ايميل به 
گروهي از مشتركان، اعم از مشــتريان بالقوه و 
فعلي. كسب وكارهاي آنالين با ارسال خبرنامه 
ايميلي و اطالع رساني درباره محصوالت يا خدمات  
خود مي توانند گوي سبقت را از رقبا بربايند و به 
برترين برند در ذهن مشتريان تبديل شوند. هدف 
خبرنامه ها اين است كه خوانندگان را با محتواي 
آموزشي و تبليغاتي يا حتي گاهي محتواي بصري 
خود تشــويق به خريد كنند. ميزان اثربخشي 
بازاريابي خبرنامه اي در موفقيت يك برند، مانند 
بسياري ديگر از اســتراتژي  هاي بازاريابي، بايد 
قابل ارزيابي باشد. مثال يك خرده فروشي آنالين 
پوشاك را در نظر بگيريد كه قصد دارد كالكشن 
پاييزي خود را از طريــق بازاريابي خبرنامه اي 
تبليغ كند. خبرنامه ارســالي اين برند مي تواند 
شــامل معرفي محتوايي و تصويري مد پاييزه 
سال و لينك خريد تازه هاي پوشاك فصل باشد. 
تهيه و تنظيم يك خبرنامــه  ايميلي پرخواننده 
دغدغه بسياري از بازاريابان است. خبرنامه هاي 
الكترونيكي از جمله رايج ترين انواع ايميل هاي 
تبليغاتي به شمار مي روند كه البته آنقدرها هم كه 
بازاريابان كم تجربه تصور مي كنند، در اجرا آسان 
نيستند. به طور كلي، براي تدوين يك خبرنامه 
ايميلي پرخواننده بايد مراحل 10 گانه زير را پشت 

سر بگذاريد: 
1. ارزيابي ضرورت اجراي بازاريابي خبرنامه  اي

2. تعيين موضوع خبرنامه  آنالين ارسالي
3. تخصيــص ۹0 درصد خبرنامــه به محتواي 
آموزشــي و 10 درصد باقيمانده بــه محتواي 

تبليغاتي
4. معرفي خبرنامه در صفحه »اشتراك خبرنامه«

5. خالقيت  در نوشتن »موضوع ايميل«
۶. انتخاب يك فراخوان اصلي

۷. محتــواي مختصر و مفيــد و طراحي داراي 
فضاهاي خالي

8. قرار دادن متن جايگزين براي عكس ها
۹. آسان سازي لغو اشتراك

10. آزمون و خطا
bigcommerce. com blog. hubspot. com

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

بــا درك اينكه همــه انســان ها داراي 
ويژگي هاي يكساني نيستند و هر كدام در 
نوع خود بي همتا هســتند و براي برقراري 
يك ارتباط موثــر و ارتبــاط تاثيرگذار 
كافي اســت كه تنها آنهــا را آنگونه كه 
 هستند، بپذيريم، نه آنگونه كه ما دوست

 داريم.
 هر مديري مي داند براي باال بودن بهره وري 
و ســود باال نمي تــوان رضايت شــغلي 
زيردســتان را ناديده گرفت و اگر كارمند 
 راضي باشــد غيبت از كار پايين و بازدهي

 باال مي رود.
 بنابرايــن در رضايت شــغلي و چگونگي 

برقراري ارتباط بايــد تفاوت هاي فردي را 
در نظر بگيريم و بنا به ماهيت و موجوديتي 
كه كارمند دارد به او مســئوليت دهيم و 

با او رفتار كنيم. مهم تريــن رفتار و آداب 
معاشــرتي كه بــا افراد زيردســت تان 
وجود دارد تنهــا در يك جمله اســت؛ 
 در جمــع تشــويق كنيــد و در خلوت

 انتقاد كنيد. 
الزم نيســت ديگران بفهمند كه مسئول 
حسابداري شما با تاخير صورت حساب هاي 
ماهيانه را به شــما تحويل مي دهد، ولي 
اگر يك مشــتري از پيگيــري و اخالق 
هركــدام از كاركنــان شــما تعريف و 
تشكر كرد، الزم اســت پيام اين تشكر و 
 اين تعريف را بــه گوش همــه كاركنان

 برسانيد. 

ارتباط  موثر با   کارکنان  برقرار کنید

ي
يس

 تر
ان

راي
ب

ثروتمندان دستاوردشــان را هر روز محاســبه 
مي كنند، نه در پايان ماه يا سال زيرا قدر زمان را 

به خوبي مي دانند.

WWW.KASBOKARNEWS.IR

INFO@biznews.ir

مبحث نخست: »حق كسب و پيشه« و »حق سرقفلي« 
قسمت چهارم

1. شمول جغرافيايي »حق كسب و پيشه« 
 رمضان كريميان، مدرس و كارشناس رسمي 

دادگستري
حسب الظاهر در باب شمول جغرافيايي »حق كسب 
و پيشه« تاكنون سخني گفته نشده و كمتر قاضي و 
كارشناسي ديده شده كه اين موضوع مد نظرشان بوده باشد. علت آن هم 
اين است كه منشأ اين قانون مربوط به ۷0 سال قبل است و كماكان درباره 
قراردادهاي اجاره ماقبل سال 13۷۶ نافذ و معتبر و الزم االجراست. به اين 
معنا كه حق كســب و پيشه فقط درباره برخي از شــهرهايي كه مشمول 
آيين نامه تعديل مال االجاره مصوب سال 1324 بوده اند، اعمال مي شود، 
در حالي كه سرقفلي چون ناشــي از تراضي و توافق طرفين است در تمام 
مناطق كشــور و جهان موضوعيت دارد. براي روشن تر شدن موضوع، اين 
گفتار را با ذكر پرسشــي آغاز مي كنم؛ »آيا تاكنون در طرح دعواي مالك 
و مستاجر درباره مطالبه حق كسب و پيشــه ديده يا شنيده ايد كه دادگاه 
حقوقي يك شهرستان، صرفا به اين دليل كه شهرستان محل وقوع دادگاه 
مشمول حق كسب و پيشه نيست، دعواي مستاجر را رد كرده باشد يا ديده 
و شنيده ايد كه كارشناسي پس از ارجاع كارشناسي براي ارزيابي حق كسب 
و پيشــه، به محضر محترم دادگاه اعالم كرده باشد كه چون شهر موضوع 
كارشناسي مشــمول حق كسب و پيشه نيســت، اجراي قرار كارشناسي 
ممتنع و غيرقانوني است و دادگاه نيز به تبع نظر كارشناس، قرار رد دعوي 
مستاجر به خواسته حق كسب و پيشه را صادر كرده باشد؟« البته مواردي 
از آرای صادره محاكم حقوقي در اين خصوص وجود دارد و برخي دعاوي 
نيز از حيث بررسي شــمول جغرافيايي در دادگاه ها مغفول مانده و به تبع 
آن، مســتاجر به طور من غير حق، مشمول حق كسب و پيشه شده است. 
بنده در يك مورد، شاهد صدور چنين حكمي بوده ام و آن هم شعبه سوم 
دادگاه عمومي و حقوقي شهرســتان اسالمشهر به رياست قاضي سليمي 
بوده است. ناگفته پيداســت كه صدور اين حكم ناشي از شناخت دقيق و 
مطالعه عميق اين قاضي فرهيخته و دانشــمند در باب مقوله حق كسب 
بوده است. همچنان كه در سري مقاالت پيشين عرض كردم، حق كسب و 
پيشه، صرفا با امر قانون گذار ايجاد شده و بر ذمه مالك مستقر شده است؛ 
ازاين رو مبناي آن تراضي بين مالك و مســتاجر نيست. فرض قانون گذار 
اين بوده است كه تاسيس محل كســب به واسطه حرفه و فن و مالكيت بر 
ابزار كار و سرمايه معامالتي و نام و آوازه و قدرت تجاري مستاجر تاسيس 
شده است و براساس اين فرض اگرچه درباره محل هاي كسب قبل از سنه 
133۹ كمابيش موضوعيت داشته است، اما كليت نداشته و كل مناطق و 
شهرها را شامل نمي شد. به عبارتي اين فرضيه قانون گذار فقط در برخي 
شهرها مصداق عملي داشته است. حتي در آن زمان هم براي اينكه مالك، 
به هنگام تخليه، مبلغي به عنوان حق كســب و پيشــه در وجه مستاجر 
پرداخت كند، الزمه اش اين بوده كه محل كسب را مستاجر تاسيس كرده 
باشــد و نه خودش. بنده بار ديگر قويا عرض مي كنم حق كسب و پيشه از 
سال 1355 كه سال وضع قانون شــهرداري ها بوده و مالك با اخذ مجوز، 
ملك خود را از مســكوني به تجاري تبديل مي كرده و محل كسب را خود 
داير مي كرد، ميزان اين حق كسب و پيشه در حدود صفر خواهد بود. مگر 
درباره استثنائات خاص و انگشت شمار كه قبال در باب آنها توضيح داده ام. 
البته كارشناس در اعالم مبلغ صفر ريال؛ ممتنع بودن يا غيرقانوني بودن 
مطالبه حق كسب و پيشــه را به دادگاه اعالم نمي كند، بلكه صرفا ارزيابي 
خود را بر ميزان حق كسب و پيشه اعالم مي كند كه حدود صفر ريال است. 
كارشناس دليل آن را اينطور مي آورد كه محل كسبي كه در اجاره خواهان 
است، توسط خود مالك و به هزينه او و با اخذ پروانه ساختماني از شهرداري 
تاسيس شده و مستاجر در اين امر نقشي نداشته است و بود و نبود مستاجر 
در اين مغازه، در ميزان سرقفلي امروزي آن تاثيري نداشته و سبب افزايش 
 نشده است. بنابراين به همين سبب، حق كسب و پيشه خواهان صفر اعالم

 مي شود.
 اعالم صفر؛ از يك طرف به دليل عدم انطباق با منشأ تاسيس حق كسب 
و پيشه اســت و از طرف ديگر منطبق با فتواي حضرت امام خميني )ره( 
است كه حق كسب و پيشــه را حرام و خالف شــرع و در حقيقت پوچ يا 
صفر اعالم كرده اســت. در اينجا مطلب مورد بحث اين اســت كه فرض 
قانون گذار در سنه 133۹ در ايجاد حق كســب و پيشه، فرضيه اي نبوده 
كه تمام نقاط و شــهرهاي كشور را شامل شــود و به همين دليل در ماده 
25 قانون تصريح شد كه حق كسب و پيشه فقط شامل شهرهايي مي شود 
 كه قبال مشمول تعديل مال االجاره شماره 2/88/1 مورخ 1324/0۷/25 

بوده اند.
 بنابراين به موجب قانون مصوب سال 133۹، حق كسب و پيشه در همه 
شهرهاي كشور موضوعيت نداشته اســت. ازاين رو شهرهايي كه مشمول 
تعديل مال االجاره بوده اند، مشول حق كسب و پيشه شدند و تا سال 133۹ 
نيز هر از گاه دادگستري چند شهر را به شهرهاي مشمول تعديل اجاره بها 
اضافه و آگهي كرد. در ماده 31 قانون مالك و مستاجر مصوب 135۶/05/02 
نيز تصريح شده كه حق كسب و پيشــه در نقاطي اجرا مي شود كه قانون 
سال 133۹ در آن اجرا مي شده اســت و در ماده 11 قانون 13۷۶/05/2۶ 
و بند 1 ماده 2 آيين نامه اجرايي مصوب 1381/02/1۹ نيز آمده است كه 
كليه اماكني كه قبل از تصويب اين قانون )قانون مالك و مستاجر 13۷۶( به 
اجاره داده شده اند از شمول اين قانون خارج و حسب مورد مشمول مقررات 

حاكم خواهند بود. 
بنابراين مالحظه مي كنيم كه اگر قرارداد اجاره في المثل در ســال 13۶0 
تنظيم شده باشد، مشمول مقررات حاكم در زمان خود يعني قانون سال 
135۶ خواهند بود و اگر قرارداد اجاره في المثل در ســال 1340 كه هنوز 
قانون سال 135۶ وضع نشده، تنظيم شده باشد، مستندا به ماده 31 قانون 
135۶، درباره شمول مناطق مشمول حق كســب و پيشه، به قانون سال 
133۹ ارجاع داده شــده و اين قانون نيز در ماده 25 مناطق مشمول حق 
كسب و پيشــه را به آيين نامه تعديل مال االجاره سال 1324 ارجاع داده 
است. بنابراين مالحظه مي شود طبق مقررات حاكم، همه شهرهاي كشور 
مشمول تعديل اجاره بها نبوده اند كه حق كسب و پيشه به آن مناطق تعلق 
گرفته باشد و علت العلل عقالني آن را نيز در سطور مذكور و مقاالت پيشين 

به عرض رسانده ام. ادامه در شماره بعدي. والسالم علي من التبع الهدي  

مجموعه ناگفته ها و ناشنيده ها 
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