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 ۱۲۰۰ميليارد سود سهام عدالت به حساب  بانكها   واريز  شد
 1200ميليارد تومان سود دريافتي از شركتهاي
سرمايهپذير از حساب اين سازمان برداشته شده و
در حال انتقال به حساب بانكهاي طرف حساب
مشــموالن اســت كه حدود  35بانك را شامل
ميشود.
رئيس ســازمان خصوصيســازي دیروزافزود:
بنابرايــن بــا توجــه بــه زمانبــر بــودن اين
انتقال وجــه ،انتظــار ما اين اســت بــه مرور
از ســاعت  12تــا  13امــروز رفتهرفتــه مبلغ
ســود ســهام عدالت توســط مشــموالن قابل
برداشت باشد.

دولت پاكســتان در پنج ماهه نخست ســال هجري قمري ،با كسري بودجه
 7.51ميليارد دالري مواجــه بوده كه بيش از مقداري اســت كه پيشبيني
ميشد.
به گزارش ايســنا به نقل از گلفتايمز ،مقامات وزارت دارايي پاكستان يكي
از داليل اصلي كســري بودجه خود را بدهيهاي داخلي و خارجي اين كشور
دانستهاند كه مبلغ آن برابر  ۶۲۵ميليارد روپيه است .كسري بودجه اين كشور
در پنج ماهه منتهي به مــاه نوامبر به  2.3درصد از توليد داخلي اين كشــور
رسيده است.

وي دیروز اضافه كرد :بر اين اســاس پيشبيني
ميشــود با فاصله چند ســاعته از نخستين تا
آخرين بانك طرف حســاب مشــموالن سهام
عدالــت كــه در مجمــوع  35بانك را شــامل
ميشــود ،تا عصر امروز تمامي مشــموالني كه
شماره شــباي حســاب بانكي خود را در سامانه
ســهام عدالــت وارد كرده و شــماره حســاب
آنهــا مــورد تاييــد قــرار گرفتــه اســت كه
حــدود  33ميليــون مشــمول هســتند،
ســود ســهام عدالــت خــود را دريافــت
خواهند كرد.

كارشناســان صندوق بينالمللي پول نيز در آخرين ديدار با مقامات وزارت
دارايي پاكستان به آنها هشدار دادهاند كه احتمال دارد كسري بودجه پاكستان
تا پايان سال به  5.4درصد از كل توليد ناخالص داخلي (معادل  1.9تريليون
روپيه) اين كشور برسد .رعنا محمد ،وزير دارايي تازه منصوب شده پاكستان
گفت كه دولت تالش خواهد كرد تا نسبت كسري بودجه را به  ۵درصد از توليد
ناخالص داخلي اين كشور كاهش دهد.
كسري بودجه و كسري حساب جاري ،دو چالش اصلي اقتصاد پاكستان براي
عملكردي مناسب است و امكان دارد پاكستان مجبور شود به خاطر حل اين

آزمايش مدلهــاي تجربي تجهيــزات مقابله با
سيســتمهاي پهپادي را در نظر داريم .نيروهاي
مركز ويژه اين مســاله را به صورت اشــتراكي با
وزارت دفاع ،سرويس امنيت فدرال (اف.اس.بي) و
سرويس گارد فدرال (اف.اس.او) بررسي ميكنند.
براساس اين گزارش ،تجهيزات ويژه براي مقابله
با پهپادها احتماال در سايتهايي با اهميت ملي
مانند تاسيسات هستهاي مستقر ميشوند .وزارت
ش تروريستها
دفاع روسيه دوشنبه اعالم كرد تال 
براي حمله به تاسيسات نظامي روسيه در سوريه
با پهپادهاي مسلح در ششم ژانويه خنثي شد۱۰ .
پهپاد پايگاه هوايي الحميميــم را هدف گرفتند

و ســه پهپاد به ســمت پايگاه دريايي طرطوس
رفتند .سه مورد از  ۱۳پهپاد در يك منطقه كنترل
شده خارج از اين پايگاه هدف قرار گرفتند و سه
پهپاد بر اثر اصابت به زمين منفجر شدند و هفت
پهپاد ديگر با سيســتمهاي دفاع هوايي معمول
موســوم به پانتسير-اس منهدم شــدند .گرچه
روســيه اعالم كرده كه اين حمله ناكام بوده اما
تصاوير منتشر شده از سوي مخالفان سوري نشان
ميدهد كه برخي جنگندههاي روسي مستقر در
سوريه آسيب ديدهاند .روسيه حتي آمريكا را نيز
به دســت داشــتن احتمالي در اين حمله متهم
كرده است.

شوراي اروپا ۱۷شخص و نهاد كرهشمالي  را  تحريم كرد
 ۱۶شــخص به اضافه وزارت نيروهاي مســلح
كره شــمالي بــه ليســت بلوكه شــدن اموال
و محدوديــت مســافرتي كــه هــر دو مطابق
بــا قطعنامــه  ۲۳۹۷شــوراي امنيت اســت،
اضافه شدند.
با اين تصميــم ،تعــداد كل اتباع كرهشــمالي
كه تحــت اقدامــات تحريمــي اروپا هســتند

بــه  ۷۹نفــر و هميــن رقــم بــراي نهادهاي
پيونگيانــگ بــه  ۵۴شــركت افزايــش
يافت.
تنشها در شبهجزيره كره ،سال گذشته و درپي
آزمايشات متعدد بالستيك و هستهاي كرهشمالي
كه در تناقض با قطعنامههاي شوراي امنيت است،
باال گرفت.

سيوچهارميننشستدورهشتمهياتنمايندگاناتاق
بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي تهران ،صبح دیروز
(سهشنبه) نوزدهم دي ماه  ،96يك روز پس از مراسم
بزرگ اهداي تنديس ،لوح و نشان امينالضرب برگزار
شد .همين مساله باعث شد تا اعضاي هيات نمايندگان
هر كدام در آغاز سخنان خود گريزي به مراسم دو روز
گذشــته بزنند و از دســتاندركاران برگزاري مراسم
امينالضرب ،بابت اجراي كمنقص و مديريت برگزاري
اين گردهمايي بــزرگ فعاالن بخش خصوصي تقدير
كنند .در آغاز اين نشست ،رئيس اتاق بازرگاني تهران با
تبريك سال نوی ميالدي به هموطنان...
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كاهش ۳۴درصدي  بارش باران نسبت به سال قبل
براساس آمار منتشرشده از اول مهرماه تا  ۱۸ديماه،
بارندگي سال آبي جاري نسبت به سال آبي گذشته
 34.3درصد كاهش داشــته ،همچنين نســبت به
متوسط ۴۹ساله نيز با كاهش ۵۷درصدي بارش باران
مواجه بودهايم.
در شش حوضه اصلي كشــور نيز وضعيت بارشها
مناســب نبوده ،بهطوري كه در حوضه درياي خزر
با  ۹درصد كاهش بارندگي نســبت به ســال قبل و
 14.3درصد نســبت به متوسط  ۴۹ســاله مواجه
بودهايم.
همچنين در حوضه خليجفارس و درياي عمان نيز

كسري بودجه پاكستان  به   7/51ميليارد   دالر   رسيد

گارد ملي روسيه  نيروي ضربت ضد پهپاد  تشكيل   ميدهد

شوراي اروپا  ۱۷شــخص و نهاد كرهشمالي را به
ليست سياه خود اضافه كرد.
بــه گــزارش مهــر بــه نقــل از اســپوتنيك،
شــوراي اروپا چند شــخص و نهاد كرهشمالي
را بــه ليســت ســياه تحريمــي خــود اضافه
كرد.
اين شــورا با انتشــار بيانيهاي اعــام كرد كه

درباره كيفيت ساختوسازها ،هر نقطهاي از كشور
را كه زير ذرهبين قرار دهيم مشكالت ريز و درشت
آن بيرون ميزند ،امــا جاي آن دارد كه مشــكل
كيفيت ساختوســازها در برخي نقــاط از جمله
حومه پايتخت  -خصوصا با زلزله اخير  -بيشتر مورد
موشكافي قرار گيرد ،خاصه آنكه جمعيت فراوان و
بسيار متراكمي نيز در اين نقاط ساكن شده و روند
جذب جمعيت به اين مناطق همچنان ادامه دارد.
گفتگو با برخي كارشناســان و فعاالن ساخ 
توساز
درباره ساختمانســازيهاي انجامشده و در حال
انجام در اين مناطق بيانگر اين واقعيت است كه براي
توصيف كيفيت ساخ 
توساز...

انتقاد   بخشخصوصیاز
نوسانات  ارزی  وتاخیر
درتک  نرخی  شدن

داود زاهدي ،كارشناس بازار سرمايه

روسيه قصد دارد نيروي ضربت ويژه براي مقابله با
پهپاد تشكيل دهد كه احتماال در تركيب با گارد
ملي روسيه ايجاد ميشود و در مقرهايي با درجه
اهميت ملي مستقر ميشود.
به گزارش ايســنا به نقل از اسپوتنيك ،سرگئي
مليكوف ،معاون اول سرويسهاي فدرال نيروهاي
گارد ملي در مصاحبهاي گفت :نيروي ضربت ويژه
براي مقابله با هواپيماهاي بدون سرنشين احتماال
با مشاركت گارد ملي روسيه شكل ميگيرد.
مليكوف در مصاحبــه با روزنامه ايزوســتيا كه
دیروز (سهشنبه) منتشر شــد ،گفت :ما تشكيل
گروههايي در داخل نيروهــاي ضربت ويژه براي

توساز  
بحرانكيفيت  ساخ 
درحومهتهران
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نگراني از حذف پيشبيني
عملكرد سهم

رئيس سازمان خصوصيســازي دیروز از انتقال
 ۱۲۰۰ميليــارد تومان ســود ســهام عدالت به
حســاب بانكها خبر داد و گفــت :انتظار ما اين
است به مرور از ساعت  ۱۲تا  ۱۳امروز رفته رفته
مبلغ سود سهام عدالت توســط مشموالن قابل
برداشت باشد.
به گزارش تســنيم؛ پوريحســيني در نشست
خبري خود با خبرنگاران با اشــاره به اينكه تمام
اقدامات مربوط به واريز ســود ســهام عدالت به
حساب مشــموالن صبح دیروز توسط سازمان
خصوصيسازي انجام شده اســت ،گفت :مبلغ

«كسبوكار» گزارش ميدهد

ميزان كاهش بارندگيها محســوس بوده ،بهطوري
كه نسبت به سال آبي گذشته  37.8درصد و نسبت
به متوسط  ۴۹ســاله با  65.3درصد كاهش بارندگي
مواجه بودهايم.
عالوه بر ايــن در حوضــه درياچــه اروميــه نيز با
 22.6درصد نســبت به سال آبي گذشــته و 25.8
درصد نســبت بــه متوســط  ۴۹ســاله و در فالت
مركزي بــا  60.4درصد و در حوضه مرزي شــرق با
 62.9درصد كاهش بارندگي نســبت به ســال آبي
گذشته مواجه بودهايم.
در يكي ديگر از حوضههاي اصلي به نام قرهقوم شاهد

دو مشــكل از صندوق بينالمللي پول وام دريافت كند و برنامه نجات را اجرا
كند .ماه گذشــته صندوق بينالمللي پول تاكيد كرده بود پاكستان نياز دارد
اصالحات ســاختاري نيرومندي را براي ثبات ،اطمينان از مديريت بدهي و
پشتيباني از رشد اقتصادي با نرخ باالتر در ميان مدت و مقابله با كسري بودجه،
اعمال كند.
هرالد فينگر ،مدير بخش پاكســتان صندوق بينالمللي پول گفت كه چالش
كليدي براي اقتصاد پاكستان ،مديريت شرايط سياسي در ميان مدت و تمركز
روي مسائل تثبيتكننده اوضاع ،كاهش حجم ذخاير و بدهيها خواهد بود.

كاهش  7.9درصد بارشها نسبت به سال آبي گذشته
و 68.9درصد نسبت به متوسط ۴۹ساله هستيم.
گفتني است كه در تمام شش حوضه اصلي با كاهش
بارش مواجه بودهايم كه اين مساله نگرانيهايي را مبني
بر تداوم خشكسالي و مشكالت به دنبال آن به وجود
آورده است.
عالوه بــر اين براســاس آمــار بــارش تجمعي از
ابتداي ســال آبــي تاكنــون در كل كشــور ميزان
بــارش  35.5ميليمتــر بــوده كــه در قيــاس
بــا ســال آبــي گذشــته  18.5درصــد كاهــش
داشته است.

اين در حاليست كه به خاطر نزديك بودن انتخابات ،دولت سياستهاي جذب
راي را در پيش گرفته است كه براي اقتصاد خوب نيست.
مقامات پاكستاني ميگويند كه افزايش وابستگي دولت به استقراض داخلي
و خارجي اثر قابل توجهي روي افزايش هزينه خدمات استقراض داشته است.
كاهش  7.2درصدي ارزش روپيه در ماه ژوئيه سال ميالدي گذشته نيز هزينه
استقراض دولت را افزايش داده است .بدهي بانك مركزي پاكستان در ماه ژوئن
سال گذشته به  21.4تريليون روپيه رسيد كه معادل  ۶۸درصد از كل توليدات
داخلي پاكستان است و به سطح بسيار خطرناكي رسيده است.

آگهی مزایده عمومی

سازمان همیاری شهرداری ها در نظر دارد به استناد مصوبه مورخ  96/10/19هیات مدیره محترم و از طریق
برگزاری مزایده عمومی نسبت به درآمد وصولی و ارائه خدمات مشروحه ذیل اقدام نماید .متقاضیان
می توانند جهت شرکت و دریافت اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی به مدت  10روز کاری به جز ایام تعطیالت
به سازمان همیاری شهرداری ها واقع در ایالم -انتهای خیابان استقالل  -جنب سازمان مدیریت و برنامه
ریزی مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های  084-33332477و  084-33332328و
شماره همراه  09181410429تماس حاصل نمایند.
 -1درآمد حاصل از دو دستگاه باسکول و ورودی کامیون به محوطه تخلیه و بارگیری بازارچه مرزی مهران.
 -2خدمات و هزینه ها شامل  -تخلیه و بارگیری بصورت کارگری و لیفتراکی( جراثقال ) باسکول
کامیون های حمل بار -جمع آوری و دفع بهداشتی زباله ها -پرداخت هزینه های آب و برق محوطه
بازارچه و سرویس های بهداشتی -رعایت قانون کار در پرداخت ها -انجام بیمه مسئولیت جامع مدنی
بی نام به تعداد  5نفر -رعایت مسائل بهداشتی و تأمین نظر شبکه بهداشت -صدور کارت تردد برای
کارگران و تجار از طریق نیروی انتظامی -رعایت تعرفه مصوب در ارائه خدمات و سایر موارد که در قالب
قرارداد با برنده تهیه و تنظیم می گردد.
روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان ایالم
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توضيح هوافضاي سپاه درباره دود رويتشده در تهران
روابطعمومي نيروي هوافضاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي اظهار داشت :دود رويتشده در تهران و مناطق اطراف ناشي از تمرين تاكتيكي پرندههاي نيروي هوافضاي سپاه بوده است .طي مشاهده
شدن دود سفيد در فراز آسمان تهران روابطعمومي نيروي هوافضاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي طي اطالعيهاي دیروز اعالم كرد :دود ديدهشده صبح امروز در آسمان شهر تهران ناشي از تمرين
تاكتيكي پرندههاي بال ثابت و متغير و همچنين پهپادهاي نيروي هوافضاي سپاه بوده است .در اين اطالعيه آمده است :اين دود ناشي از تمرينهاي تاكتيكي پرندههاي بال ثابت و سيار و همچنين
پهپادهاي نيروي هوافضاي سپاه بوده است .روابطعمومي نيروي هوافضاي سپاه افزود :اين تمرين تاكتيكي در يكي از پايگاههاي مختص تمرينهاي هوافضا صورت گرفته است.

جهانگيري:

صداوسيما بهمنوقتصحبت با مردم را نداد

گروه ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

رهبرمعظم انقالب:

باید به حرف های مردم گوش کرد و
در حد وسع به آن ها پاسخ داد

رهبر انقالب گفتند :همه حركاتي كه دشمن در اين40
سال در مقابل ما انجام داده ،پاتك انقالب است.
به گزارش ايســنا ،رهبر معظم انقالب صبح دیروز در
ديدار مردم قم گفتند :ملت ايران در اقصي نقاط كشور
در شهرهاي بزرگ و كوچك -از روز نهم دي كه اينآتشبازيها و اين شــيطنتكاريهاي افــرادي تازه
شروع شده بود ،در همه جاي كشور از روز نهم دي اين
حركت –راهپيماييشان -آغاز شد.
گزيده سخنان رهبري در ديدار دیروز:
 بعد كه –مــردم -ديدند نــه ،مزدوران دشــمناندستبردار نيستند ،آنوقت پيدرپي و روزهاي متوالي
اين راهپيماييها تكرار شد.
 از روز سيزدهم در قم ،در اهواز ،در همدان ،در كرمانشاهو روز پانزدهم و شانزدهم و هفدهم در شهرهاي مختلف،
در شهرهاي بزرگ ،در مشهد ،در شيراز ،در اصفهان ،در
تبريز- ،راهپيماييها -ادامه يافت.
 اينها حوادث معمولي نيســت ،اينها هيچ جاي دنياوجود ندارد؛ من اين را از روي اطالع عرض ميكنم.
 اين حركت عظيم منسجم مردمي در مقابل توطئهدشمن با اين نظم ،با اين بصيرت ،با اين شور و انگيزه در
هيچجاي دنيا نيست و اين  40سال است كه ادامه دارد.
 بحث يك سال و دو سال و پنج سال و اينها نيست .نبردملت با ضد ملت است ،نبرد ايران با ضد ايران است ،نبرد
اسالم با ضد اسالم است؛ اين ادامه داشته ،البته بعد از
اين هم خواهد بود.
 همه حركاتي كه دشــمن در اين  40سال در مقابلما انجام داده ،پاتك انقالب است .انقالب ريشه دشمن
را از لحاظ سياسي در كشــور كند ،دشمن حاال مرتبا
پاتك ميكند و در هر دفعه هم شكست ميخورد؛ اقدام
ميكند و نميتوانــد -كارش را -پيش ببرد؛ به خاطر
ايســتادگي ،به خاطر اين ســد محكم مردمي و ملي.
اينبار هم ملت با قدرت تمام به آمريكا و به انگليس و به
لندننشينها ميگويند اين دفعه هم نتوانستيد ،باز هم
نخواهيد توانست.
 در اين روزها تحليلهاي گوناگوني انجام گرفت .در اينتحليلها يك نقطه تقريبا مشتركي وجود داشت كه آن
نقطه ،نقطه درستي است كه آن تفكيك بين مطالبات
صادقانه و بحق مردم و حركات وحشيانه و تخريبگرانه
يك گروه است .اينها بايد از هم تفكيك بشود.
 اينكه فالن انساني از يك حقي محروم بماند و اعتراضبكند يا اين اعتراضكنندهها -حاال صد نفر ،پانصد نفر-
بيايند يك جايي جمع بشوند و حرف خودشان را بزنند،
اين يك مطلب است و اينكه يك عدهاي از اين تجمع،
از اين انگيزه سوءاستفاده كنند ،بيايند به قرآن دشنام
بدهند ،به اسالم دشنام بدهند ،به پرچم اهانت كنند،
مسجد را بسوزانند ،تخريب كنند ،آتش بزنند ،يك حرف
ديگر است .اينها را با هم نبايد مخلوط كرد.
 آن تمناهــاي مردمي يا درخواســتهاي مردمي يااعتراضهاي مردمي در اين كشور هميشه بوده ،االن
هم هست ،خب اين صندوقهاي مشكلدار ،يا بعضي از
لدار
لدار ،بعضي از دستگاهها مشك 
موسسات مالي مشك 
بودهاند ،بعضي از مردم را ناراضي كردهاند.
 خبرها غالبا ميرسد به ما .اجتماع ميكنند در فالنشهر ،مقابل فالن موسســه ،مقابل استانداري ،مقابل
مجلس شورا در اينجا ،از اين چيزها هست ،هميشه بوده،
هيچكسی هم با اينها مخالفت و معارضهاي ندارد .بايد
هم به اين حرفها رسيد ،بايد گوش كرد ،بايد شنيد .بايد
در حد وسع و توان به آنها پاسخ داد.
 همه ماها ،من نميگويم بايد «دنبال بكنند» ،خود بندههم مسئولم ،همهمان «بايد دنبال كنيم».
 اما اينها ربطي ندارد به اينكه كساني بيايند پرچم كشوررا آتش بزنند يا كساني بيايند از اجتماع مردم استفاده
كنند ،عليه اعتقادات مردم حرف بزنند ،فرياد بكشند،
عليه قرآن ،عليه اسالم ،عليه نظام جمهوري اسالمي .من
عرض بكنم به شما يك مثلثي در اين قضايا فعال بوده
اســت .براي امروز و ديروز هم نيست ،اين سازماندهي
شده بوده است .اينهايي كه عرض ميكنم همه قرائن
اطالعاتي دارد .حاال بعضي آشــكار است .حرفهاي
خودشان است .بعضي هم از طرق اطالعاتي به دست
آمده است.
يك مثلثي فعال بودهاند :نقشه ،مربوط به آمريكاييها و
صهيونيستهاست .چند ماه هم هست كه دارند نقشه
ميكشند .اينكه بياييم در شهرهاي كوچك ،از شهرهاي
كوچك شروع كنيم به طرف مركز بياييم.
پول براي يكــي از ايــن دولتهاي خرپــول اطراف
خليجفارس است .خب اين كارها خرج دارد بايد پول
بدهند .آمريكاييها كه حاضر نيستند پول خرج كنند
تا وقتي اينها هستند.
ضلع سوم پادويياش است ،پادويياش هم مربوط به
سازمان منافقين بود .سازمان آدمكش منافقين.
 از ماهها قبل اينها آماده بودند .خود رسانههاي منافقيناعتراف كردنــد در همين روزها گفتند مــا در ارتباط
با آمريكاييهــا بوديم .از چند ماه قبل نســبت به اين
قضيه كه پادويي كنند ،ســازماندهي كنند ،بروند اين
و آن را ببينند.

معــاون اول رئيسجمهوری
با تاكيد بر لــزوم بهرهگيري
از انديشــه آيــتا...
هاشميرفســنجاني در ابعاد
مختلف ،خاطرنشان كرد :امروز
بايد همه مانند آيتا ...هاشميرفسنجاني حساس و نگران،
اما اميدوار و فعال باشيم و به مردم اعتماد كنيم .به گزارش
ايسنا ،اسحاق جهانگيري ،معاون اول رئيسجمهوری صبح
دیروز (سهشنبه) 19دي 96در نخستين كنگره بزرگداشت
آيتا ...هاشميرفسنجاني كه با حضور مقامات كشوري و
لشكري و جمعي از فرهيختگان و انديشمندان خارجي در
سالن اجالس سران برگزار شد ،با بيان اينكه سخن گفتن
درباره آيتا ...هاشميرفسنجاني كار بسيار سختي است،
اظهار كرد :اين كنفرانس و مراسم سالگرد مرحوم آيتا...
هاشميرفســنجاني فرصتي براي بازخواني و بازآفريني
انديشه و تجربهاي است كه در سختترين و پيچيدهترين
مقاطع مبارزه سياسي از پيش از استقرار جمهوري اسالمي
وپيشرفتنظامحضوريموثروبرجستهوگاهمنحصربهفرد
داشته است .معاون اول رئيسجمهوری تاكيد كرد :هيچ
صحنهاي از انقالب اســامي را نميتوان يافت كه آيتا...
هاشميرفسنجاني در ميانه آن حضور نداشته باشد .اين
وسعت حضور و تجربه فردي و شناخت و تجزيه و تحليل
رويدادها به ايشان تفكري چندبعدي و نظري چندجانبه
داده بود .آيتا ...هاشميرفسنجاني به لحاظ فرهنگي عميقا
ايران را ميشناخت و در انديشه توسعه كشور بود .ايشان
براي توسعه كشور اميركبير را به عنوان الگو قرار داده بود
و در پيش از انقالب او براي آيتا ...هاشمي به عنوان كسي
كه در دوران صدارت خود به ســازندگي ايران پرداخت،
سرمشق بود.
معــاون اول رئيسجمهوری با بيان اينكه شــايد عدهاي
فكر ميكردند با ردصالحيت هاشــمي ،او از صحنه كنار
برود ،تصريح كرد :آيــتا ...هاشميرفســنجاني پس از
ردصالحيت در انتخابــات  92قهر نكرد ،بلكه براي همان
انتخابات برنامهريزي و فــردي را رئيسجمهوری كرد .او
بــراي انتخاباتهاي بعدي نظيــر انتخاباتهاي مجلس
 94و خبــرگان و انتخابــات رياســتجمهوري  96نيز
برنامهريزيهايي داشــت .آيتا ...هاشمي براي انتخابات
 96از اوايــل ســال  95برنامهريزي داشــت و حداقل در
طول سال  95و پيش از فوتشان سه بار با من در اين باره
صحبت كردند .ايشان در اين صحبتها اصرار فراواني بر
كانديداتوري روحاني داشتند.
معاون اول رئيسجمهوری ادامه داد :در دي ماه سال قبل
به خدمت ايشان رســيديم و در حال بحث درباره وقايع
سال  88و آينده كشــور بوديم و ايشان گفتند من زماني
كه ديدم عدهاي ميخواهند جريانــي از انقالب را حذف
كنند ،گفتم كه اينها دور من جمع ميشــوند و من آنها را
به نظام وصل ميكنم و نميگذارم كه از نظام جدا شوند.

معاون اول رئيسجمهــوری با تاكيد بر اينكــه در زمان
بحران ،پيش و پس از آن بايد به بررسي ريشههاي ايجاد
يك بحران پرداخت ،خاطرنشان كرد :مسئوليت مهمي بر
دوش نهادهاي حاكميتي ،علمي و مدني در اين زمينه قرار
دارد .جهانگيري با بيان اينكه وجود نارضايتي در يك جامعه
در حال توسعه پديده غيرعادي نيست ،ادامه داد :در اينگونه
جوامع حتما توقعات و انتظارات مردم درباره توسعه كشور
برآورده نميشــود و گاهي اوقات نيز به نارضايتي تبديل
ميشود ،اما راهحل باال بردن رضايت عمومي ،فراهم كردن
امكان طرح انتقاد و نقد و همچنين گفتگو در جامعه است؛
گفتگو تنها راه درمان كشور است .وي با انتقاد از عدهاي كه
بيجهت از گفتگو فرار ميكننــد ،تاكيد كرد :ما به عنوان
مسئوالن قواي ســهگانه بايد سطح درك و تحمل خود را
در مقابل انتقادات و اعتراضــات باال ببريم و ارتباط خود با
منتقدان و حتي ناراضيان را افزايش دهيم .در شرايط فعلي
آنچه از همه مهمتر است ،اين است كه نگذاريم نارضايتيها
به كينهتورزي ،دشمني و خشــونت تبديل شود ،چراكه
كينه و خشونت به عنوان يك آفت به وحدت كشور آسيب
ميرساند .معاون اول رئيسجمهوری با اشاره به اعتراضات
اخير در سطح كشور ،اظهار كرد :در مسائل اخير كشور نيز
بايد به روش آيتا ...هاشــمي عمل كنيم و با مردم باشيم
و نارضايتي و اعتراضات مردم را به رســميت بشناسيم و
براي آن به دنبال راهحل باشيم؛ بايد نسبت به خواستهها و
مطالبات ملي خود را ملتزم به اقدامات عملي بدانيم و آگاه
باشيم كه دفاع از حقوق شهروندي ،دموكراسي و راي مردم
ميتواند اميد و نشاط بسياري ايجاد كند.
جهانگيري با بيان اينكه عمال بايد همه گروهها و مسئوالن
به ميدان بيايند ،خاطرنشان كرد :امروز زمان گفتگوي ملي
درباره مسائل و خواستههاي ملي كشور است .بسياري از
اعتراضات اخير انباشت مطالباتي است كه در چند سال قبل
روي هم جمع شده بود و امروز اينگونه سر باز كرده است .در
اين شرايط نيز طبيعي است دشمنان ايران و نظام اسالمي

از وضعيت موجود سوءاستفاده كنند .وي با اشاره به اظهارات
يكي از مســئوالن درباره نقش برخي كشورهاي عربي در
اتفاقات اخير در داخل كشور ،تصريح كرد :اين بدترين حرف
است كه گفته شود فالن كشور عربي در ايران آشوب به پا
كرده است ،در حالي كه اينها كوچكتر از آن هستند كه در
بخشي از ايران دخالت كنند .اينها عددي نيستند و ما نبايد
آنها را بيخود بزرگ كنيم؛ چراكه ملت ايران امروز يكهتاز
منطقه و ملتي تمدنساز است .معاون اول رئيسجمهوری
همچنين با تاكيد بر مخالفت و دشمني ديرينه آمريكا با
جمهوري اسالمي ايران ،خاطرنشــان كرد :آمريكاييها
همواره با ايرانيها مخالف بودهاند و مشاهده ميكنيم كه در
تحليلهاياخيرآمريكاييها،يكفردايرانيخارجنشينكه
معترض و مخالف با نظام نيز بود را تنها به دليل آنكه داراي
شناسنامه ايراني بود از حقوق شهروندي محروم كردند.
جهانگيري همچنين با اشاره به اظهارات دخالتجويانه و
حمايتآميز ترامپ درباره اعتراضات اخير در كشور ،افزود:
قابل قبول نيست كه رئيسجمهوری آمريكا كه بردن نام
خليجفارس براي او سنگيني ميكرد حال بيايد و طرفدار
ملت ايران شود .وي در ادامه با انتقاد از عملكرد صداوسيما
درمقاطعمختلفازجملهپوششاخبارمربوطبهاعتراضات
اخير در كشور ،اظهار كرد :جفايي كه در حق مردم ميشود
آن است كه مردم نســبت به مســئوالن مأيوس شوند؛
صداوسيما بايد در روش خود تغيير ايجاد كند و نميتواند كه
در انحصار يك گروه محدود و تندرو قرار بگيرد .در اين ايام
من به عنوان يكي از مسئوالن كشور با وجود اينكه بسياري
از دوستان توصيه ميكردند صحبت نكنم ،به صداوسيما
اعالم كردم كه ميخواهم با مردم حرف بزنم ،اما اين رسانه
بهانههاي مختلفي از جمله مسائل فني را مطرح كرد و اين
زمان به من اختصاص داده نشد.
معاون اول رئيسجمهوری تصريح كرد :رســانه ملي بايد
در خدمت همه ملت ايران حتي معترضــان قرار بگيرد.
جهانگيري در بخش ديگري از سخنراني خود در نخستين

كنگره بزرگداشت آيتا ...هاشميرفسنجاني ،اظهار كرد :به
عنوان دولت ميدانيم كه در بخش اقتصاد مردم با مشكالت
زيادي از جمله بيكاري و معيشت سخت و روند كند توسعه
كشور مواجهند ،اما بايد بگوييم كه ايران به خوبي در حال
طي كردن مسير توسعه خود است.
وي با انتقاد از برخي افراد كه هنوز مسئوليتهايي بر عهده
دارند ،اظهار كرد :عدهاي به ما ميگويند كه شما ميگوييد
شاخصهاي اقتصادي خوب است ،اما مردم آنها را احساس
نميكنند ،اما در پاسخ ما به آنها ميگوييم كه اين سخن
درست است ،چراكه شما اقتصاد را به ته دره برديد و ما امروز
 10پله آن را باال آورديم ،اما هنوز شما در راس قرار داريد.
در اين شرايط معلوم اســت كه مردم بهبود شاخصهاي
اقتصادي را هنوز احساس نميكنند.
معاون اول رئيسجمهوری خاطرنشان كرد :دولت تدبير
و اميد اقتصادي كه رشــد آن منفي بود را مثبت كرد و در
اقتصادي كه طي  10سال با وجود بهترين درآمدها شغل
ايجاد نكرده بود ،با نصف درآمدهاي گذشته ساالنه بيش از
 600هزار شغل ايجاد كرد .همچنين ما به طبقات ضعيف
جامعه در اين ســالها توجه ويژهاي كرديــم و دريافتي
افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي را به سه برابر
رسانديم .ما ميخواهيم كه چهره خشن فقر را از صورت
كشوربرداريم .جهانگيري با تاكيد بر اينكه كارهاي بزرگي
در كشور انجام شده كه دهها ميليارد دالر سرمايه وارد كشور
شده است ،گفت :در دولت تدبير و اميد بهترين خدمات در
روستاها و مناطق محروم انجام شده و دولت مصمم است كه
اقتصاد مقاومتي مورد تاكيد رهبر معظم انقالب را اجرايي
كند ،در همين راستا نيز امروز با دنيا در تعامل خوبي قرار
گرفتهايم و با افتخار به آمريكاييها ميگوييم كه اگر از برجام
بيرون بروند آنها ضرر ميكنند .اين كار اشتباهي است ،اما ما
آمادگي براي ماندن را داريم.
وي ادامه داد :برجام يك توافــق بينالمللي و مفيد براي
منطقه و جهان است و اگر آمريكاييها آن را به هم بزنند
ايرانيان عزا نميگيرند و كار خــود را پيش خواهند برد.
معاون اول رئيسجمهوری با تاكيد بر لزوم توجه به نظرات
گروههاي مختلف و همكاري با گروههــا ،اقوام و طوايف
مختلف براي حل مشكالت كشــور ،خاطرنشان كرد :در
زمان جنگ ملت ايران نشــان داد كه با حضور همه اقوام،
طوايف و گروههــا در طوالنيترين جنــگ معاصر اجازه
نميدهد حتي يك وجب از خاك كشور گرفته شود .امروز
نيز اين ظرفيت وجود دارد كه همه گروهها ،اقوام و طوايف با
يكديگر همكاري كنند .در اين شرايط آنچه مهم است ،اين
است كه مانند آيتا ...هاشمي حساس و نگران ،اما اميدوار و
فعال باشيم و به مردم اعتماد كنيم تا آنها به ما اعتماد كنند
و راه دشوار مردمساالري را با احترام به راي مردم طي كنيم.
در اين شرايط بايد جريانات سياسي كشور را به رسميت
بشناســيم و براي همه حق حضور قائل شويم و جريانات
اصولگرا ،اصالحطلب و اعتدالي با يكديگر همكاري كنند.
جهانگيري در پايان تاكيد كرد :اگر گفتگوها در كشور ايجاد
شود ،بزرگترين تهديدات به فرصت و نقاط ضعف به نقاط
قوت تبديل ميشوند.

نوبخت خبر داد

پیش بینی ۳۲۷هزار میلیارد بودجه برای اشتغالزایی در سال۹۷

رئيس سازمان برنامه و بودجه درباره انتقادات مطرحشده نسبت به افزايش تعرفه
واردات خودروهاي هيبريدي با توجه به سهمي كه ميتواند در كاهش آلودگي
هوا داشته باشند با ارائه توضيحاتي گفت اين خودروها اثر چنداني در كاهش
آلودگي هوا در شهرها نداشته و پايين ماندن تعرفه موجب ايجاد رانت ميشد.
به گزارش ايسنا ،دیروز (سهشنبه) سازمان برنامه و بودجه نشست خبري با حضور
محمدباقر نوبخت ،رئيس اين سازمان برگزار كرد .در چند روز اخير اين دومين
نشست خبري در سازمان برنامه و بودجه است كه با محور تبيين برنامههاي
اشتغال بودجه  ١٣٩٧برگزار ميشود .رئيس سازمان برنامه و بودجه يادآور شد
كه پيشبيني دولت ايجاد يك ميليون و  ٣٣هزار شغل در سال آينده است كه
حدود  ٣٢٧هزار ميليارد تومان سرمايهگذاري را دربرميگيرد .از اين مبلغ بيش
از  ٧٣هزار ميليارد تومان در طرح توليد و اشتغال و  ٢٥٤هزار ميليارد تومان در
بودجههاي عمراني سرمايهگذاري ميشود.
چرا تعرفه واردات خودروهاي هيبريدي باال رفت؟
در جريان توضيح رئيس ســازمان برنامه و بودجه دربــاره برنامه دولت براي
تحول در حمل و نقل درون و برونشهري براي ايجاد شغل و كاهش آلودگي
هوا ،اين موضوع مطرح شد كه چرا دولت تعرفه واردات خودروهاي هيبريدي
را هم از  5به  ٤٥درصد افزايــش داده در حالي كــه ميتواند موجب كاهش
آلودگي هوا شــود؟ نوبخت در اين باره گفت كه آنچــه در عمل ميتواند وارد
كاهش آلودگي هوا شــود ،خودروهاي برقي هســتند كه تعرفــه آنها صفر
است ،اما خودروهاي هيبريدي ســوخت بنزين هم دارند و از يك سرعتي به
باال از برق استفاده ميكنند كه اين ســرعت عموما براي خارج از شهر است،
بنابرين كمــك چنداني به كاهش آلودگي هوا در شــهر نميكننــد .در اين
حالت پايين ماندن تعرفه آنها نسبت به ساير خودروها ميتواند موجب ايجاد
رانت شــود؛ ازاينرو تصميم به افزايش تعرفه واردات آنها مانند بقيه خودروها
گرفتيم.

تغييرقيمتحاملهايانرژيمنوطبهتصميممجلس
اما در جريان بررسي تبصره ( )١٨اليحه بودجه سال آينده كه در آن درآمد ١٧
هزار و  ٤٠٠ميلياردي از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي پيشبيني شده
بود ،با توجه به انجام مخالفتهايي در مجلس براي افزايش قيمت بنزين كه نرخ
 ١٥٠٠توماني آن مطرح بود ،اخيرا نرخ  ١١٥٠توماني در مجلس مطرح شد.
نوبخت درباره تاييد يا رد اين پيشنهاد گفت كه مجلس مبلغ 17.4هزار ميليارد
توماني را به  ١٠هزار ميليارد تومان كاهش داده و محل تامين آن را به فروش
امالك تمليكي تغيير داده است .ازاينرو براي هر تغيير در قيمت حاملها منتظر
نظر و مصوبه مجلسهستيم.
وي در اين باره كه عملكرد نشــان داده كه فروش امالك قاچاق و ساير امالك
تمليكي در سال به ١٠٠٠ميليارد تومان هم نميرسد ،بنابراين چرا اين پيشنهاد
تصويب شده است ،گفت كه اين پيشنهاد دولت نبوده و بايد استدالل مجلس را
درباره اين اقدام پرسيد.
وي گفت :دولت قصد دارد در سال 97با سرمايهگذاري 327هزار ميليارد توماني

يك ميليون و 33هزار شغل ايجاد كند.
وي با اشاره به سرمايهگذاري  73هزار ميليارد توماني در بخش توليد و اشتغال
گفت :بر اين اساس منابع حاصل از بودجه عمومي 17هزار و 400ميليارد تومان،
منابع صندوق توســعه  15هزار ميليارد تومان ،منابع بانكي  35هزار ميليارد
تومان و مانده اعتبار مربوط به قانون حمايت از اشتغال روستايي  6هزار ميليارد
تومان خواهد بود.
نوبخت همچنين با اشاره به منابع 254هزار ميليارد توماني براي سرمايهگذاري
در طرحهاي عمراني گفت :در اين بخش منابع عمومي در نظرگرفتهشده 60
هزار ميليارد تومان ،منابع اختصاصي 13.3هزار ميليارد تومان ،مشاركت بخش
خصوصي و تسهيالت صندوق توســعه ملي و بانكي  53هزار ميليارد تومان،
آبهاي مرزي 3هزار ميليارد تومان و منابع حاصل از سرمايهگذاري شركتهاي
دولتي  124.5هزار ميليارد تومان خواهد بود.
به گفته نوبخت سال گذشته از منابع بانكي  17هزار و  900ميليارد تومان به 24
هزار واحد خصوصي تسهيالت ارائه شده كه منجر به رشد سرمايهگذاري 7.1
درصدي و رشد اقتصادي دو رقمي براساس آمار بانك مركزي در مركز آمار ايران
شده است .نوبخت با بيان اينكه دولت در نظر دارد هرچه بيشتر هزينههاي جانبي
مثل سفرهاي خارجي و سمينارها را كم كند ،گفت :تاكيد اصلي روي كاهش
 4هزينه كلي از جمله هزينههاي رفاهي و اجتماعي با  91هزار ميليارد تومان،
هزينههاي مربوط به آموزش و تحقيقات با  57هزار ميليارد تومان ،هزينههاي
دفاعي و امنيتي با  51هزار ميليارد تومان و هزينههاي سالمت با رقم  25هزار
ميليارد تومان است.
رئيس ســازمان برنامه و بودجه افزود :عمده هزينههاي دولت مربوط به اين
 4هزينه كلي است .اين در حاليست كه اين دستگاهها معتقدند بايد 34هزار
ميليارد تومان ديگر به منابعشان افزوده شود .وي تاكيد كرد :امسال و سال آينده
به نرخ حقوق مقامات افزوده نخواهد شد و ميزان حقوق مقامات بر اساس مصوبه
مجلس تعيين شده است.

كميسيون تلفيق عوارض خروج ازكشور را  220هزار تومان تعيين كرد

سخنگوي كميســيون تلفيق مجلس دیروز گفت:
براســاس مصوبه امروز اين كميســيون ،عوارض
خروج از كشــور  220هــزار تومان تعيين شــد،
همچنين براســاس اين مصوبه عــوارض خروج
از كشــور براي زائران عتبــات عاليــات (عراق،
ســوريه ،عربســتان) نســبت به ســال گذشته
تغييري نكرد .به گزارش ايرنا ،علياصغر يوسفنژاد

در گفتگويي اظهار داشت :بر اساس مصوبه امروز
كميسيون تلفيق مجلس ،عوارض خروج از كشور
براي سفرهاي غيرعتبات عاليات  220هزار تومان
تعيين شــد كه اين مصوبه دقيقــا همانند مصوبه
دولت است.
نماينده مردم ســاري در مجلس افزود :براساس
مصوبــه ايــن كميســيون ،عــوارض خــروج از

كشــور براي زائــران عتبــات عاليات (ســوريه،
عراق ،عربســتان) براســاس قانون بودجه ســال
 97خواهد بود يعنــي مبالغ عوارضــي براي اين
بخش همانند ســال گذشــته خواهد بــود .وي
اضافه كــرد :عوارض خروج از كشــور براي زائران
اربعين نيــز كه قصد ســفر به عــراق را دارند كه
مدتزمــان آن  40روز خواهــد بــود از پرداخت

عوارض معاف هســتند ،درباره عــوارض خروج از
كشور براي ساير كشــورها نيز هنوز تصميمگيري
نشده است.
ســخنگوي كميســيون تلفيق مجلــس افزود:
عوارض خروج از كشــور عتبات عاليات به صورت
هوايــي  37هــزار و  500و زمينــي  12هــزار و
 500تومان است.

اخبار

بانكيمون:

به آمريكا تاكيد كردهام حفظ
برجاممهماست

«بانكيمون» ،دبيركل ســابق سازمان ملل
گفت كه وي به دولت آمريكا تاكيد كرده حفظ
برجام موضوع مهمي است.
به گزارش ايرنا« ،بانكيمون» در گفتگويي با
شبكه سي.ان.بي.سي اظهار داشت :از كانال
خاصي به دولت آمريكا تاكيد كردهام كه مهم
اســت برجام به همانگونهاي كه مورد توافق
طرفهاي مربوطه قرار گرفته است ،وفادارانه
اجرا شود.
وي درباره تبعات عدم پايبندي به برجام گفت:
اگر چنين نشود پيام بسيار بدي ميفرستد؛
حتي پيامي منفي به كرهشــمالي ،آن هم در
شرايطي كه كرهشمالي سعي ميكند درباره
عاديسازي هستهاي شبهجزيره كره با جامعه
جهاني به توافق برسد.
بانكيمون افزود :وقتي توافقي به راحتي نقض
ميشود چگونه ميتوان به جامعه جهاني به
ويژه آمريكا اعتماد كرد؟ اظهارات بانكيمون
درحاليست كه دونالد ترامپ ،رئيسجمهوري
آمريكا قرار اســت طي روزهاي آينده درباره
تعليق تحريمها عليه ايران تصميمگيري كند.
از سوي ديگر ،دو كره دیروز مذاكراتي را شروع
كردهاند كه آمريكا ابراز اميدواري كرده است
اين گفتگوها زمينهساز مذاكرات هستهاي نيز
شود .مذاكرات دو كره صرفا درباره برگزاري
بازيهاي المپيك زمســتاني در كرهجنوبي
است و نخستين مذاكرات دو كره در دو سال
اخير است.
ترامپ ابراز اميدواري كــرد كه اين مذاكرات
از مساله المپيك زمستاني  2018كرهجنوبي
فراتر رود« .ركــس تيلرســون» ،وزير امور
خارجه آمريكا هم به آسوشيتدپرس گفت كه
كرهشمالي شايد موضوعات ديگري از جمله
سالحهاي هستهاي خود را هم مطرح كند.
«كيم جونــگ اون» ،رهبر كرهشــمالي در
سخنراني سال نوی ميالدي خود اعالم كرده
بود آماده برگزاري گفتگوهاي دوجانبه ميان
پيونگيانگ و سئول اســت ،اما درعين حال
از تمايالت هستهاي خود دست برنميدارد.
همچنين كرهشــمالي گفته بود آماده اعزام
هياتي بــه بازيهــاي المپيك زمســتاني
پيونگچانگ  2018كرهجنوبي است كه ماه
آينده برگزار ميشود.

تير خالص «آتش و خشم» به
ترامپوكاهشمحبوبيتوي

يك رســانه آمريكايــي با اشــاره به كاهش
محبوبيت «ترامپ» در آمريكا ،انتشار كتاب
«آتش و خشم» را دليل اين وضعيت دانست.
به گزارش مهر به نقل از هيل ،انتشــار كتاب
«آتش و خشــم» موجب ادامه روند كاهش
محبوبيت «دونالد ترامپ» رئيسجمهوری
آمريكا شده اســت .جديدترين نظرسنجي
موسسه گالوپ كه دیروز (سهشنبه) منتشر
شد ،نشان ميدهد كه ميزان محبوبيت دونالد
ترامپ در هفته نخست  ۲۰۱۸ميالدي به ۳۷
درصد رسيده است.
آخرين ميزان محبوبيت دونالــد ترامپ كه
در تاریــخ  ۳۱دســامبر  ۲۰۱۷برابــر با ۱۰
دي ماه به عمل آمده بود ،از ســوي موسسه
گالوپ  ۳۹درصد اعالم شــد .ميــزان عدم
محبوبيت ترامــپ نيــز از  ۵۵درصد در ۳۱
دسامبر  ۲۰۱۷به  ۵۸درصد در هفتم ژانويه
رسيده است.
در پي انتشــار كتاب «آتش و خشم» در كاخ
ســفيد ،وكالي حقوقي دونالد ترامپ تالش
زيادي براي توقف توزيــع آن كردند .مايكل
وولف ،نويســنده اين كتاب كه براي نوشتن
آن با  ۲۰۰نفر از جمله نزديكان دونالد ترامپ
همچون «اســتيو بانون» استراتژيست وي
مصاحبه كــرده ،گفت دونالــد ترامپ داراي
رفتاري بچگانه است.
وولف همچنين در روزهاي اخير در مصاحبه
با ويژهبرنامه «ميت د پــرس» (Meet the
 )Pressگفته بود :درباره رفتار دونالد ترامپ،
ما هنوز در ســطح متمم  ۲۵قانون اساســي
آمريكا قرار نگرفتهايم ،اما هنوز شــاهد اين
وضعيت در كاخ ســفيد هســتيم و اين يك
وضعيت هشدار است.
متمم بيســت و پنجم قانون اساسي آمريكا
درباره جانشــيني شــخص رئيسجمهوري
آمريــكا بــوده و آن زمانــي اســت كــه
رفتــار و وضعيــت ذهنــي وي زير ســوال
قرار ميگيرد.

www.kASBOKARNEWS.ir

روزنامه كسب و كار| سال پنجم،شماره  |1270چهارشنبه  20دی ماه 1396

افزايش  300درصدي صادرات كاالهاي ايراني به كنيا در 2017
سفير ايران در كنيا در تشريح آخرين وضعيت روابط تجاري ايران و كنيا گفت :براساس آمار منتشرشده گمرک كشورمان ميزان صادرات غيرنفتي ايران به كنيا در سال
 138 ،2017ميليون دالر بوده كه معادل  365درصد كل صادرات ايران نسبت به سال  39.8( 2016ميليون دالر) است و اين صادرات از رشد بيسابقهاي برخوردار شده
است .هادي فرجوند اظهار كرد :كنيا سال  2017همواره جزو  15كشور نخست مقصد صادراتي ايران قرار داشته است .طبق آمار منتشرشده گمرک ايران ميزان تجارت دو
كشور در سال  2017ميالدي بيش از  143ميليون دالر بوده كه تراز تجاري  132.1ميليون دالر به نفع كشورمان است.
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خوانساری در نشست اتاق تهران از تاخیر در تک نرخی شدن ارز انتقاد کرد

خبر

ضربهنوساناتارزیبهتولیدوفعاالناقتصادی
حل بدهی دولت به بخش خصوصی با تها تر

گروه تجارت و توزیع
News kasbokar@gmail.com

رئيسسازمانتوسعهتجارتاعالمكرد

احتمال تجديدنظــر در تعرفه
واردات خودروهاي هيبريدي

رئيس سازمان توســعه تجارت به بيان داليل
افزايش تعرفه خودروهاي هيبريدي پرداخت و
گفت كه امكان تجديد نظر در اين تعرفهها وجود
دارد .به گزارش ايسنا ،مجتبي خسروتاج ،معاون
وزير صنعت ،معدن و تجارت در حاشيه جلسه
هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در جمع
خبرنگاران درباره افزايــش تعرفه خودروهاي
هيبريدي اظهار كرد :كارشناســي الزم در اين
زمينه انجام شده است ،اهالي فن نسبت به آن
نظر دادهاند و ســپس تعرفهها مصوب شد .وي
ادامه داد :آماده شنيدن انتقادات مرتبط با تعرفه
واردات خودروهاي هيبريدي در كميســيون
ماده يك هستيم و اگر الزم باشد و داليل كافي
ارائه شــود ،در تعرفه واردات اين نوع خودروها
تجديد نظر خواهيم كرد .خســروتاج گفت :در
انتهاي سال گذشــته ،وزارت صنعت ،معدن و
تجارت پيشنهادات خود را در ارتباط با تغييرات
تعرفهاي واردات خودرو به دولت ارائه كرد كه به
دليل نگراني از برخي آثار تورمي ،تصويب آن به
تعويق افتاد تا اينكه در سال جاري و در آذر ماه
هيات دولت تصميم گرفت با لحاظ كردن همه
شرايط تغييرات تعرفهاي را اعمال كند.
رئيس ســازمان توســعه تجارت اظهار كرد:
تعرفهها در برخي موارد كاهشــي و در برخي
موارد افزايشــي بود كه تمامي آنهــا به دليل
كنترل آثــار تورمي آن لحاظ شــده اســت.
همچنيــن تمام تالشمــان بر اين اســت كه
بتوانيم منطق را بــر تعيين تعرفه كاالها حاكم
كنيم.

ســيوچهارمين نشســت دور
هشــتم هيات نمايندگان اتاق
بازرگانــي ،صنايع ،معــادن و
كشــاورزي تهران ،صبح دیروز
(سهشنبه) نوزدهم دي ماه ،96
يك روز پس از مراســم بزرگ اهداي تنديس ،لوح و نشــان
امينالضرب برگزار شد .همين مساله باعث شد تا اعضاي هيات
نمايندگان هر كدام در آغاز سخنان خود گريزي به مراسم دو روز
گذشته بزنند و از دستاندركاران برگزاري مراسم امينالضرب،
بابت اجراي كمنقص و مديريت برگزاري اين گردهمايي بزرگ
فعاالن بخش خصوصي تقدير كنند .در آغاز اين نشست ،رئيس
اتاق بازرگاني تهران با تبريك سال نوی ميالدي به هموطنان
مسيحي به سالگرد درگذشــت آيتا ...هاشميرفسنجاني،
سردار سازندگي اشاره كرد و با اعالم تسليت به همه هموطنان،
گفت :بايد ياد آن بزرگمرد را زنده نگه داريم؛ خدمات ارزندهاي
كه مرحوم هاشــمي براي آباداني اين كشور انجام داد ،بر هيچ
كسی پوشيده نيست و حيف و صد حيف كه قدر آن مرد بزرگ
را ندانستيم .بهخصوص در اين روزها جاي او بسيار خالي است.
ارز چه زمانيتكنرخي ميشود؟
خوانساري در ادامه سخنان خود به مســاله نرخ ارز هم اشاره
كرد و گفت :يكي از مباحثي كه هميشه در نشستهاي هيات
نمايندگان اتاق تهران مطرح ميشود مساله نرخ ارز است .امروز
هم با توجه به نوسان ناگهاني كه در بحث قيمت ارز پيش آمد،
بايد به اين نكته اشاره كنيم كه اين جهشهاي دفعتي به توليد،
صنعت و فعاالن حوزه كسبوكار ضربه ميزند .از سال 1393
هر زمان بحث ارز مطرح شــده است؛ رئيسكل بانك مركزي
اعالم كردهاند در چند ماه آينده ارز را تكنرخي خواهند كرد؛
اما سالهاي 95،94،93به پايان رسيد و اتفاقي رخ نداد .اكنون
هم كه به پايان سال  1396نزديك ميشويم اگر از سيف سوال
شــود ،اعالم ميكند كه ارز تكنرخي خواهد شد ،اما زمانش
مشخص نيست .خوانساري افزود :در هفتههاي گذشته باز هم
شاهدجهشهاييدرقيمتارزبوديم،امابحثماهماناستكه
بارها و بارها همينجا مطرح شده است؛ چه بهتر كه واقعيتها

را ببينيم و بانك مركزي هم براساس واقعيتهاي اقتصادي نرخ
ارز را مديريت و ارز را به قيمت واقعي تكنرخي كند تا اقتصاد از
زيان نوسانهاي ناگهاني و غيرقابل پيشبيني در امان بماند.
او ادامه داد :در هفتههاي گذشته اين بحث مطرح شد كه اگر
افزايش نرخ ارز به افزايش صادرات ميانجامد ،چرا اين مساله
تاكنون ديده نشده است .ارز ترازويي است كه دو كفه دارد ،يكي
صادرات است و ديگري واردات؛ اينكه چرا با وجود افزايش نرخ
ارز با افزايش صادرات روبهرو نميشويم به اين دليل است كه در
حوزه صادرات هيچ مشكلي را حل نكردهايم كه انتظار افزايش
آن را فقط با صرف مولفه نرخ ارز داشته باشيم .شركتهاي ايراني
در مناقصههاي بينالملل حدود 6ميليارد دالر پروژه برنده شده
وميتواننددرخارجازكشوركاركنند،ولينميتوانندضمانتنامه
بانكي بدهند؛ مشــكالت حملونقل همچنان پابرجاســت،
مشوقهاي صادراتي داده نشــده و ...بسياري مشكالت ديگر،
اما از طرف مقابل و در كفه واردات از حــدود  60ميليارد دالر
در سال  1390به  40ميليارد دالر رسيدهايم .سوال اين است
كه چرا واردات كم شده است؟ علتش اين است كه از توليدات
داخل استفاده شــده و ما واردات كمتري داشتهايم .يعني اگر
ارز واقعي شود مسلما توليد داخلي رشد پيدا ميكند و توليد
ميتواند سربلند كند و نيازهاي داخلي را برآورده سازد .ممكن
است در جواب بگويند قدرت خريد كم شده ،اما اكنون در داخل
كمبود كاال وجود ندارد .تا سال گذشته يكي از مشكالت اقتصاد
مااينبودكهظرفيتوذخيرهانبارهاافزايشپيداكردهبود،يعني
اقتصادايرانازنظرتوليدمشكلينداردواگرقيمتارزواقعيشود
قطعادربهبودوضعيت توليدداخلي ميتواندبسيار موثر باشد.
خوانساري در ادامه به بدهي دولت به بخش خصوصی اشاره كرد
و گفت :اكنون كه اليحه بودجه در حال بررسي در مجلس است،
فرصت خوبي براي توجه به پرداخت بدهيهاي دولت به بخش
خصوصي فراهم شده اســت .واقعيت اين است كه بنگاههاي
بخش خصوصي مانند پيمانكاران ،صنعتيها ،داروييها و ...از
دولتمطالباتزياديدارندودروضعيتوخيميبهسرميبرند،
اگر بهموقع و در همين سال مشكالت اين صنايع حل نشود،
به تعطيلي كشيده ميشوند .درخواست ما از دولت و مجلس
اين است كه حتما مســاله بدهي دولت به بخش خصوصي
در اليحه بودجه ديده شــود .البته گويا در كميسيون تلفيق
مجلس تصويب شــده كه براي اين موضوع  50هزار ميليارد
تومان از طريق تهاتر بدهيهاي دولت به بانكها و بانكها به

در ۹ماهه نخست امسال

واردات خودرو  ۱۳درصد افزايش يافت

در ۹ماهه نخست امسال واردات انواع خودرو ۱۳درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته
افزايش داشت .به گزارش ايسنا ،واردات انواع خودرو در  ۹ماهه نخست امسال به  ۵۵هزار
و  ۸۱۶دستگاه رسيد كه از نظر ارزشي و تعدادي رشد حدودا  ۱۳درصدي نسبت به مدت
مشابه سال گذشته داشته است .ارزش دالري واردات خودرو در ۹ماهه نخست امسال برابر

با يك ميليارد و ۴۷۰ميليون دالر بود .همچنين در آذر ماه امسال نيز ۳۹۴۱دستگاه خودرو
وارد شد .طبق آمار انجمن واردكنندگان خودرو ،رتبه اول بيشترين خودروهاي وارداتي در
 ۹ماهه نخست امسال مربوط به برند رنو بوده است .پس از آن به ترتيب هيوندايي ،نيسان و
تويوتا و كيا بيشترين سهم را در واردات خودرو داشتهاند.

سهلآبادي با رئيس دفتر نمايندگي وزارت امور
خارجه استان اصفهان دیدار کرد

رئيس اتاق بازرگانــي اصفهان گفت:
تشــكيل كميتــه هماهنگــي روابط
بينالملل اســتان اصفهان ميتواند به
توسعه روابط بينالمللي استان اصفهان
با كشــورهاي جهــان در زمينههاي
اقتصادي ،جــذب ســرمايهگذاري و
فرهنگي كمك كند .سيد عبدالوهاب

ســهلآبادي در ديدار بــا رئيس دفتر
نمايندگي وزارت امور خارجه اســتان
اصفهانتصريحكرد:اينكميتهمتشكل
از استانداري ،شهرداري ،اداره كل ميراث
فرهنگي ،دفتر نمايندگي امور خارجه و
اتاق بازرگاني ميتواند در تقويت روابط
بينالمللي استان اصفهان در زمينههاي
مختلف موثر عمل كند .وي خاطرنشان
كرد :گردشگري به عنوان مزيت استان
اصفهان شــناخته شــده و اين كميته
ميتواندبابرنامهريزيوهماهنگيزمينه
همافزايي بين ســازمانهاي مسئول و
بخش خصوصي را فراهم كند.

مفقود شده
اصل سند مالکیت( شناسنامه ) کامیونت
یخچالدار سیســتم نیسان تیپ 2400
به رنگ آبی -روغنی مــدل  1383به
شماره شاســی  D56502و به شماره
موتور  262495و به شماره پالک  173ب
 61ایران  98به نام مجید پورمند مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

«بیایید با صرفه جویی در مصرف برق از هدر رفت سرمایه های ملی جلوگیری کنیم»

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای               ( نوبت دوم)

نام مناقصه گزار  :شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی -سهامی خاص (نیروگاه شهیدرجایی)
شرایط و عناوین مناقصه :

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

نوع مناقصه

میزان ســپرده شــرکت در
مناقصه(ریال)

خرید گوشت قرمز مصرفی(الشه کامل گوساله و گوسفندی)
یکساله غذاخوری کارکنان نیروگاه شهید رجایی

96/8-24گ

عمومی -دو مرحله ای

273/450/000

محل دریافت اسناد مناقصه :کیلومتر  25اتوبان قزوین–کرج ،امور قراردادها و توسعه بازار ،اداره قراردادها،
تلفن  021-88796681-3و  – 028-33562311داخلی 6073
سپرده شرکت در مناقصه  :به شرح مبلغ جدول فوق الذکر بصورت ارائه یکفقره ضمانت نامه بانکی یا چک بانکی یا واریز وجه به حساب جام 6804466081بانک
ملت شعبه اسدآبادی قزوین (باجه نیروگاه با کد شعبه  2109/7به نام مناقصه گزار).
تاریخ فروش اسناد مناقصه :هفت روز کاری از تاریخ آخرین چاپ نوبت دوم آگهی.
تاريخ تحويل اسناد مناقصه به دبیرخانه نیروگاه  :تا ساعت  15عصر روز سه شنبه مورخ .1396/11/10
مبلغ فروش اسناد مناقصه  :مبلغ  327/000ریال با احتساب  9درصد ارزش افزوده برای هر مناقصه به صورت واریز وجه به حساب جام  6804465837بانک ملت
شعبه اسدآبادی قزوین (باجه نیروگاه با کد شعبه  )2109/7به نام مناقصه گزار.
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه :زمان بازگشائی پاکات روز چهارشنبه مورخ  1396/11/11رأس ساعت  10صبح در محل مناقصه گزار انجام خواهد شد.
این آگهی را می توانید در سایت های اینترنتی ذیل مشاهده کنید.
سایت ملی اطالع رسانیhttp://iets.mporg.ir :
سایت معامالت توانیرhttp://tender.tavanir.org.ir :
سایت نیروگاه شهید رجاییhttp://www.rpgm.ir :
روابط عمومی شرکت مديريت توليد برق شهیدرجائی
نوبت اول  96/10/18:نوبت دوم96/10/20:

بانك مركزي تامين شود كه اگر اين موضوع به نتيجه نهايي
برسد ،بخشي از مشكل حل و بدهي چندساله دولت به بخش
خصوصي تسويه ميشود .رئيس اتاق تهران در ادامه به موضوع
تعرفهها نيز پرداخت و گفت :بحث ديگري كه الزم است اشاره
كنم بحث ممنوعيت يكباره واردات برخي از كاالها و افزايش
تعرفههاست.بارهااشارهشدكهنبايدافزايشتعرفههابهيكباره
باشدواگرقراراستتعرفهايتغييركندحتمابايكپيشآگاهي
صورت گيرد و حداقل از ســه ماه قبل اعالم شود.رئيس اتاق
تهران در ادامه به گفته وزير صنعت ،معدن و تجارت اشاره كرد
كه گفته بود در يك دوره حداقل  2ساله تعرفهها تثبيت شود.
مسعود خوانساري گفت :متاسفانه در روزهاي گذشته دوباره
شاهد افزايش دفعتي تعرفهها و ممنوعيت در واردات بودهايم؛ ما
هم معتقديم واردات بايد مديريت شود ،اما بايد در نظر گرفت كه
افزايشناگهانيتعرفههادركنارافزايشقيمتارز،قطعاموجب
بيشتر شدن قاچاق ميشود .در واقع چرخه معيوب و دور باطلي
شكلميگيرد.

پرهيزازآسيبرسانيبهكسبوكارهايمجازي
رئيس اتاق تهران همچنين به محدوديتهاي ايجادشده براي
فضاي مجازي اشاره كرد و گفت :بعد از اتفاقات هفتههاي گذشته،
بحث فعاليتهــاي اينترنتي نيز تحتتاثير قــرار گرفت .همه
م
يدانيم كه آينده اقتصاد دنيا وابسته به فناوريهاي مدرن برپايه
استارتآپهاوفضايمجازياست.دراينشرايط،اشتغالتنهادر
كارخانهها ايجاد نميشود و عمدتا در حوزه فناوريهاي نو خواهد
بود .بايد در اين حوزه ســرمايهگذاري داشته باشيم و از سرمايه
كساني كه در اين فضا مشغول فعاليت هستند نيز صيانت كنيم.
سرمايه اين شركتهاي نو ممكن است بسيار سريع از بين برود.
با توجه به اشتغال بااليي كه در اين بخش وجود دارد بهتر است
رويكردي در پيش گرفته شود كه به اين كسبوكارها آسيبي
نرسد .شــبكههاي مجازي حتما ايرادهايي داشته و حتي گاها
نقش مخرب هم دارد ،اما قطعا سود آن بسيار بيشتر از مضرات آن
است .ما اميدواريم دولت توجه داشته باشد كه كساني كه در اين
زمينههافعاليتميكنند،دچارخسارتنشوند.
منهمميخواهماعتراضكنم
در ادامه اين جلســه ،مهدي پورقاضي ،عضو هيات نمايندگان
و رئيس كميســيون صنعت و معــدن اتاق تهران با اشــاره به

رويدادهايي كه ظرف دو هفته گذشته در كشور رخ داد ،گفت:
گفتهميشود اعتراضات از مشــهد و از سوي كساني آغاز شده
است كه مبالغي را در موسسههاي مالي و اعتباري سپردهگذاري
كرده بودند و پس از آنكه از دريافت پول خود مأيوس شــدند،
دست به اعتراض زدند .صدا و سيما نيز البته تا چند روز از اعالم
اخبار مربوط به اين اعتراضات خــودداري كرد .پورقاضي ادامه
داد :رئيسجمهوري اعالم كرد كه با اغتشــاش مخالف اســت
و در عين حال به اين نكته اشــاره كرد كه مردم تنها به مسائل
اقتصادي اعتراض نكرده و بخشــي از اين اعتراضات مربوط به
مسائل غيراقتصادي است .مسئوالن در اين مدت بارها گفتند
كه اگر اعتراضات با آرامش و به صورت قانوني انجام گيرد ،ايرادي
ندارد ،اما به نظرميرسد اجازه بيان اعتراض صرفا در قانون اساسي
مورد اشاره قرار گرفته و در عمل ظرفيتي براي بيان مسالمتآميز
اعتراضات ديده نشده اســت .پورقاضي با اشاره به شكلگيري
موسساتاعتباريمتعدددركشور،عنوانكرد:يكسريبنگاهدر
قالب موسسه مالي و اعتباري در كشور تاسيس شده كه پول مردم
رانميدهند .هر كسي كه باشد ،تمايل دارد به اين رويه اعتراض
كند .ما هم اعتراض داريم اما آن مسير اعتراض مسالمتآميز را
نميشناسيم .چرا در اين شرايط بانك مركزي كنارمينشيند و

پاسخگوي مردم نيست؟اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران
در ادامه با بيان اينكه بانك مركزي بارها وعده تكنرخي شدن ارز
را داده است ،افزود :ما با دستگاهها و نهادهايي مواجه هستيم كه
پاسخگو نيستند .در چنين شرايطي ،من همميخواهم اعتراض
كنم اما مسير قانوني اعتراض كدام اســت؟ پورقاضي ادامه داد:
وزارت صنعت ،معدن و تجارت به چه دليلي ثبت سفارشها را
متوقفميكند؟ اين وزارتخانه با اينگونه اقدامات ،رژيم اقتصادي
را برهمميزند ،اقتصاد را غيرقابل پيشبينيميكند و از اشتياق
سرمايهگذارميكاهد .در واقع اين اقدامات وزارت صنعت ،معدن
و تجارت خالف قانون است و بايد از تداوم آن جلوگيري كرد.
دولت  20هزار ميليارد هزينه موسسات غيرمجاز
كرده است
كوروش پرويزيان هم با اشاره به اينكه موسسات مالي غيرمجاز،
نظم مالي كشور را به هم ريختهاند ،گفت :دولت حدود  20هزار
ميليارد تومان براي رفع مشكالتي كه اين موسسهها پديد آورده
بودند،هزينهكردهاست.درحالياينسرمايهميتوانستبسياري
ازمشكالتصنعتراحلكند.اينرقمصرفاشخاصيشدهاست
كه پول مردم را گرفت ه و معلوم نيست چه كردهاند.
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شهرسازي
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خرمشهر  -بصره درجه 1
100/000

بندر لنگه  -دوبی درجه 2
180/000

استان ها

توساز درحومهتهران
بحرانكيفيتساخ 

 3و  4طبقهاي كــه به صورت غيراصولــي در اين
مناطق ســاخته شــده تنها در عرض چند ساعت
برافراشته شــد و برخي ساختوسازها شبانه انجام
شد .بعد از ساخته شدن ســاختمان هم به سرعت
افرادي در آن ساكن شدند و بدينترتيب تخريب اين
بناها درگير پيچيدگيهاي حقوقي خاصي شد كه
شهرداري و ديگر ارگانهاي ذيربط ارادهاي براي
برخورد و تخريب اين ســاختمانها از خود نشان
ندادند.

مجتبي كاوه
News kasbokar@gmail.com

شهركرد-خبرنگار كســبوكار :مديــر
روابطعمومي شــهرداري شــهركرد از كسب
رتبــه نخســت ايــن شــهرداري در حــوزه
صيانــت از حريــم امنيت عمومــي ،حقوق
شــهروندي و عفــاف و حجــاب در اســتان
خبر داد.
احمد مولوي گفت :براســاس ارزيابي و بازديد
ميداني صورتگرفته توسط ســتاد صيانت از
حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي استان،
شهرداري شهركرد موفق به كسب رتبه نخست
در ميان دستگاههاي اجرايي شد.
وي افزود :تبيين اولويتبندي شــاخصهاي
صيانت از حقوق شهروندي متناسب با مخاطبان
ســازمان ،تدوين منشــور حقوق شهروندي،
آموزش و توانمندسازي منابع انساني ،پيشگيري
از تضييع حقوق شــهروندي ،ارتباط با مردم و
توسعه خدمات الكترونيكي ،روانسازي قوانين و
مقررات و فضاسازي و تبليغات محيطي از جمله
مهمترين شاخصهايي است كه در اين ارزيابي
مالك عمل قرار گرفته است.
مولوي با بيان اينكه شهروندان ،سازندگان اصلي
و تجلي هويت در شهر هستند ،افزود :صيانت
از حقــوق مردم جزو اصليتريــن اولويتهاي
شهرداري است .مدير روابطعمومي شهرداري
شــهركرد تصريــح كــرد :اين شــهرداري با
برنامهريزي صحيح و همكاري سازماني ،درصدد
ترويج فرهنگ شــهروندي و حفظ و صيانت از
حقوق شهروندان است.

خرمشهر -کویت درجه 2
170/000

«كسبوكار» گزارش ميدهد

استان ها

شهرداري شــهركرد در حوزه
صيانت از حريم امنيت عمومي
رتبهنخستراكسبكرد

خرمشهر -کویت درجه 1
180/000

درباره كيفيت ساختوسازها،
هر نقطهاي از كشور را كه زير
ذرهبين قرار دهيم مشكالت
ريــز و درشــت آن بيــرون
ميزند ،اما جاي آن دارد كه
مشكل كيفيت ساختوسازها در برخي نقاط از جمله
حومه پايتخت  -خصوصا با زلزله اخير  -بيشــتر مورد
موشــكافي قرار گيرد ،خاصه آنكه جمعيــت فراوان و
بســيار متراكمي نيز در اين نقاط ســاكن شده و روند
جذب جمعيت به ايــن مناطق همچنــان ادامه دارد.
گفتگو با برخي كارشناسان و فعاالن ساخ 
توساز درباره
ساختمانسازيهاي انجامشده و در حال انجام در اين
مناطق بيانگر اين واقعيت است كه براي توصيف كيفيت
ساختوساز در حومه تهران بايد صفتي غير از بحراني
به كار ببريــم ،چراكه بحراني توصيــف كردن كيفيت
ساختوساز در اين مناطق حتي نشاندهنده گوشهاي
از وخامت اوضاع در حومه تهران نيست.
حومه تهران؛ بهشت بسازوبفروشهاي
سودجو و فاقد صالحيت
يك فعــال بازار مســكن بــا بيان اينكــه جذب
غيراصولي جمعيــت به مناطق حومــهاي تهران
طــي دو دهــه اخير منتهــي به افزايش شــديد
ساختوســازهاي بيكيفيت در اين مناطق شده
است ،به «كسبوكار» گفت :فاصله قيمت زمين در
اين نواحي – محدودههايي مثل مالرد ،اسالمشهر،

شــماره  ،2قلعه حسنخان ،شــهرك استقالل،
فرديس و - ...با مناطق داخل محدوده شــهر ابتدا
– حدود دو دهه پيش – بســيار زياد بود و همين
امر موجب جذب جمعيت فــراوان به اين مناطق
و ساختوســاز تصاعدي شــد ،اما از ساختارهاي
نظارتي شــهرداري حتي در حد بســيار ضعيفي
كه در داخل محدوده طرح تفصيلي شــهر تهران
وجود داشــت ،در اين مناطق خبري نبود .روحا...
فدايي با بيان اينكه نبود نظارت بر ساختوسازها،
ايــن مناطــق را به بهشــت بســازوبفروشهاي
ســودجو و فاقد صالحيت فني تبديل كرد ،افزود:
فوندانســيون كه اصل اساســي هر ساختوساز

خصوصــا ســاختمانهاي چند طبقه اســت ،در
بسياري از ســاختمانهاي اين مناطق يا به طور
كلي انجام نشــده و ســتونهاي اين خانهها بعضا
بدون فوندانسيون روي زمين قرار داده شده است
يا ظاهري از فوندانســيون با بتن غيراستاندارد و
ميلگرد نامرغوب در آنها اجرا شده كه كوچكترين
مقاومتي در برابر زلزله ندارد.
وي در پاســخ به اين پرســش كه چگونه با وجود
شــهرداري در اين مناطق چنين ساختمانهايي
ساخته شده است ،گفت :شهرداري اين مناطق در
آن مقطع ابزارهاي نظارتي كافي در اختيار نداشت و
جالب است بدانيد اسكلت فلزي اغلب ساختمانهاي

سوءاستفاده سودجويان از پايين بودن
تقاضاي ايمني ساختمان
يك فعال ديگر ساختوســاز معتقد است :تمركز
اغلب مردم به خطر نواحي فرسوده در هنگام وقوع
زلزله جلب شده ،اما كسي از ساختوسازهاي ناايمن
حومه تهران حرفي بــه ميان نميآورد .حســين
صمدبين با بيان اينكه ساختوساز در اين مناطق
در حال حاضر هم بســيار بيكيفيتتــر از مناطق
داخل شهر اســت ،ميافزايد :تقاضاي ايمني است
كه كيفيت ساختوساز را ارتقا ميدهد ،اما در اين
مناطق افرادي ساكن ميشوند كه به دليل شرايط
اقتصادي از اقشار كمدرآمد جامعه هستند و صرفا
به اينكه سقفي باالي سرشان باشد ،راضي ميشوند
و كوچكترين پرسشگري درباره چگونگي ساخت
اين بناها ندارند .اين شرايط ،محيط مساعدي براي
سازندگان ســودجو فراهم آورده و متاسفانه چشم
مسئوالن هم به روي رشد قارچگونه ساختمانهايي
كه فاقد هر گونه معيارهاي ايمني هســتند ،بسته
است.

آخوندي :صيانت از باغهاي كن اهميت ويژهاي دارد
عباس آخوندي ،وزير راه و شهرسازي در چهاردهمين جلسه شورايعالي
شهرسازي و معماري ايران در سال جاري ،در بررسي طرح ساماندهي و
صيانت از باغات كن (مصوب كميسيون ماده  )۵با تاكيد بر اين مطلب كه
مصوبه كميسيون ماده ۵با طرحهاي باالدستي مغايرت اساسي دارد ،گفت:

مديرعامل گروه خودروســازي سايپا گفت :تامين منافع شبكه
نمايندگيهاي گروه ،به عنوان شركاي سايپا در اولويت برنامهها
قــرار دارد و تقويت شــبكه نمايندگيهاي گروه ســايپا جزو
برنامههاي اصلي سايپاست.
به گزارش ســايپانيوز ،مهندس محسن جهرودي گفت :رابطه
شبكه نمايندگيها با گروه خودروســازي سايپا بايد يك رابطه
برد -برد باشد.

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علی کیان فر فرزند عباسعلی به شماره ملی 6249667105
و خانم اعظم ابراهیمی کیا فرزند حسین با ارائه چهار برگ شهادت
شهود مصدق ،مدعی شده که سند مالکیت سه دانگ و سه دانک
مشاع از ششــدانگ یک دســتگاه آپارتمان مسکونی بمساحت
 133/04متر مربع به شــماره ورقه مالکیت 69008-069007
ب  95بپالک  60206فرعــی از  -1اصلی بخش  10حوزه ثبتی
گنبد ذیل دفتر امالک الکترونیکی 139620312004006499
–  139620312004006500بنــام آقای علی کیان فر فرزند
عباسعلی به شماره ملی  6249667105و خانم اعظم ابراهیمی
کیا فرزند حسین ثبت و صادر گردیده است و برابر سند رسمی
 1396/06/14-27476دفتر 62گنبد در رهن بانک مسکن در
قبال  1550879983ریال قرار گرفته اســت و حصه آقای علی
کیان فر بموجب دســتور شــماره 1396/10/16-9600390
واحد اجرای اسناد رسمی گنبدکاووس بازداشت گردیده است،.
بعلت جابجایی مفقود گردیده اســت ،تقاضــای صدور المثنی
سند مالکیت را از این اداره نموده؛ لذا برابر تبصره یک اصالحی
ماده  120آئین نامه قانون ثبــت مراتب در یک نوبت در روزنامه
کثیر االنتشار آگهی می گردد و هر کس مدعی وجود سند مالکیت
یا سند معامله نزد خود باشد ظرف (10ده) روز مدارک را ضمن
ارائه مســتندات به این اداره ارائه نماید در غیر اینصورت پس از
انقضای مدت مذکور برابر مقررات اقدام خواهد شد .م.الف 8630
سارانی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبد

اين موضوع در سال  ۹۳در شورايعالي شهرسازي و معماري مطرح شد .با
توجهبهاينكهباغاتكن،آخرينباقيماندههايفضاهايسبزپيرامونتهران
است ،صيانت از آنها اهميت ويژهاي دارد .آخوندي با تاكيد بر اين مطلب
كه بايد از تخلفات جلوگيري كرد ،افزود :در حالحاضر شاهد وارونگي هوا

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا:

تامين منافع نمايندگيها و مشتريان سرلوحه كار ماست
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا افزود :نمايندگيها در خط
مقدم بازاريابي و فروش سايپا و ارتباط با مشتريان قرار دارند و
تامين منافع تمامي نمايندگيها به عنوان شركاي سايپا سرلوحه
كار اســت و منافع و عملكرد نمايندگيها در كنار سايپاســت.

بنابراین ارائه خدمات مناســب موجب جلب رضايت مشتري و
كاهش نارضايتي خواهد شد.
وي با اشاره به توان و قدرت شبكه نمايندگيهاي سايپا گفت :رمز
موفقيت سايپا در استفاده بهينه از توان ،تجربه و دانش مديران و

(آگهی حصر وراثت)
خواهان رونوشــت حصر وراثت بنفشــه مولــوی نافچی فرزند
آیت اهلل به شــرح دادخواســت تقدیمی ثبت شــده به کالسه
 9609983844500663از این دادگاه درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا غالمی
ارجنکی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین
الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1شیرعلی غالمی ارجنکی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه
 13متولد (1323پدر متوفی)
 -2ایراندخت رفعتی فرزند یداله به شماره شناسنامه  459متولد
(1330مادر متوفی)
 -3بنفشه مولوی نافچی فرزند آیت اله به شماره شناسنامه 11
متولد (1359همسر متوفی)
 -4امیرعلی غالمی ارجنکی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه
 4611475379متولد (1392فرزند متوفی)
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی
می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از
متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این
دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه شورای حل اختالف شماره  5شهرستان شهرکرد-
رحمان آماده

ابالغ اجرائیه
بدین وسیله به خانم فاطمه ملکشاهی فرزند علی شــماره ملی  4501146656ســاکن مهران -فاز  – 2کوچه شهید
مامی -جنب آژانس به ضمانت یوســف ملکشــاهی فرزند علی به شــماره ملی  4500738851به نشــانی :مهران
کارمند اداره کار ابالغ می شــود که بانک کشاورزی شــعبه مهران به اســتناد قرارداد بانکی شماره 665524348
مورخ  92/4/9جهت وصول مبلــغ  30/798/493ریال تا تاریخ  96/9/21به انضمام خســارت تاخیــر متعلقه و از
تاریخ مذکور تا روز تســویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالســه
 9600119در اداره ثبت اســناد مهران تشــکیل شــده و طبق گزارش مورخ  96/9/22مامور ،محل اقامت شــما به
شرح متن ســند شــناخته نشــده ،لذا بنا به تقاضای بســتانکار طبق ماده  18آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک
مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی
که روز ابالغ محســوب می گردد ،نســبت به پرداخت بدهی خود اقــدام ننمایید ،عملیات اجرائــی جریان خواهد
یافت.
نصراله رادپور ،رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مهران

و آلودگي بيش از حد هواي پايتخت هستيم كه همه اينها نشان ميدهد
درباره محيطزيست مسئوليت ما جدي است و بايد غيرقابل سكونت بودن
شــهر را به دليل آلودگي بيش از حد هوا و همچنين حملونقل عمومي
ناكافي مورد بازنگري قرار دهيم و به بهبود آن كمك كنيم.

كاركنان نمايندگيها بوده و اين موضوع بايد در فروش و خدمات
پس از فروش نهادينه شود.
جهرودي در پايان با اشاره به بازديد از نمايندگيهاي مجاز گروه
سايپا گفت :محلي كه مشتري ما حضور مييابد و خريد خود را
انجام ميدهد فضايي بسيار باارزش بوده و نمايندگيهاي مجاز
ما سفيران سايپا در كشور هستند .بنابراین جزو برنامههاي اصلي
در سايپا مراقبت شبكه نمايندگيهاي گروه است.

مديركل راهداري و حملونقل جادهاي استان كرمانشاه خبر داد

رسيدگي به تخلفات 154راننده و 95شركت
حملونقل جادهاي استان
مديركل راهــداري و حملونقل
جــادهاي اســتان کرمانشــاه از
رســيدگي به تخلفات  154نفر
راننده و  95شــركت حملونقل
جادهاي بار و مسافر استان از ابتداي
امسال تاكنون خبر داد.
مهندس بهمن خسرواني ضمن
اعالم مطلــب فوق افــزود :پيرو
شــكايات مردمي و براي ارتقاي
كيفي خدماترساني حملونقلي

به كاربران جــادهاي ،به تخلفات
شركتها و رانندگان در بخش بار
و مسافر ،توسط اعضاي كميسيون
ماده  11و  12اين اداره كل به طور
مستمر رســيدگي ميشود .وي
افزود :از ابتداي سال جاري تاكنون
 12جلسه كميســيون ماده 11
برگزار و به تخلفــات  154راننده
رســيدگي شــده و عمده احكام
صادره شامل غيرفعال کردن كارت

ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواســت و ضمائم به
 -1حسین سنجابی فرزند هادی  -2غالم رضا سنجابی
فرزند حسین  -3افسانه رشیدی فرزند صحبت اله
خواهان :بانک مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت خوانده
 -1حسین ســنجابی  -2غالم رضا سنجابی  -3افسانه
رشیدی به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع
و به شماره پرونده کالسه  9609988601500348شعبه
15حقوقی شــورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری
(بانکها و تصادفات) شهرســتان کرمانشاه ثبت و وقت
رسیدگی مورخ  1396/11/30ســاعت  11:30تعیین که
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین
دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و
درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه
حاضر گردد.
دبیر شعبه  15حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهید
مطهری (بانکها و تصادفات) شهرستان کرمانشاه  -نگار
نوروزی

بندر عباس  -شارجه درجه 2
180/000

هوشمند به صورت موقت و بعضا با
تذكر همراه بوده است .خسرواني
همچنين از برگزاري  11جلسه
كمیســيون ماده  12در اداره كل
خبر داد و اظهار داشت :طي امسال
به تخلف  95شركت حملونقل
جادهاي استان رسيدگي شده كه
اغلب به تذكر كتبــي يا پرداخت
جريمه نقدي از سوي شركتها
منجر شده است.

شهرداراهوازخبرداد

اجراي الزامات همسطحسازي
معابردرساختوسازها

اهواز :منصور كتانباف ،شــهردار اهواز با رئيس و
اعضاي جامعه معلولين خوزستان ديدار كرد.
در اين ديدار شــهردار اهواز با اشاره به لزوم رعايت
حقوق همه انسانها گفت :همه انسانها فارغ از نژاد
و رنگ ،مذهب و قوميت ،مشكالت جسماني و ...به
يك اندازه از حقوق قانوني و اجتماعي خود برخوردار
هستند و تامين نيازهاي مردم به ويژه قشر معلول نه
تنها دلسوزي و ترحم نيست ،بلكه وظيفه همگاني
اســت و ما هم در شــهرداري در تالش هستيم تا
وظايف خود را در اين خصوص انجام دهيم.
منصور كتانباف به مشــكل تردد معلولين در سطح
شهر اهواز اشاره كرد و گفت :ريشه اين معضل (كه در
شهرها و كالنشهرهاي ديگر نيز وجود دارد) به ادوار
گذشته بر ميگردد و با وجود اقداماتي كه انجام شده،
حتي در تهران نيز نقاط زيادي فاقد مناسبســازي
الزم جهت تردد همه اقشار و به ويژه معلولين است،
ازاینرو براي رفع آن به صــورت كامل نياز به صرف
هزينه و زمان زيادي داريم .وي افزود :بنده در دوران
مسئوليتم در شهرداري تهران اهتمام ويژهاي به اين
موضوع داشــتم و تا زماني كه از مناسب بودن تردد
معلولين در پروژهها مطمئن نميشــدم ،پروژهها را
آغاز نميكردم .در اهواز نيز در اين دوره اخير نخستين
گامي كه در راستاي حل اين موضوع برداشتيم ،ابالغ
تشــكيل واحدي به نام «كف و بر» در معاونتهاي
معماري و شهرسازي مناطق هشتگانه جهت نظارت
بر همسطحسازي معابر در ساختوسازهاي جديد و
رعايت الزامات قانوني است ،هر سازندهاي از شهرداري
كد ارتفاعي دريافت ميكند و موظف به رعايت اين كد
ارتفاع است و در صورت عدم رعايت اين كد ،عالوه بر
تعطيلي كار ،پايان كار نيز به اين سازه تعلق نميگيرد
و اين كنترل سبب ايجاد معابري همسطح و مناسب
خواهد شــد .در همين مدت كوتاه نيز نظارتهاي
خوبي صورت گرفته و با متخلفان برخورد شده است.
ضمن آنكه ما همسطحسازي دريچههاي فاضالب را
نيز براي تردد آسان خودروها انجام ميدهيم .شهردار
اهواز با بيان اينكه برخي ناهماهنگيها هزينههاي
زيادي را به شهر و شهرداري تحميل ميكند ،تشريح
كرد :در شــهرهاي پيشــرفته دنيا زير زمين تونلي
سراسري موسوم به تونل انرژي وجود دارد كه كليه
تاسيسات آب ،برق و مخابرات و ...در آن وجود دارد
و تنها يك مسير براي تاسيسات وجود دارد ،در حالي
كه در كشــور ما وجود مسيرهاي متعدد زيرزميني
تاسيسات ،كار را براي مديريت شهري دشوار ساخته
است و بياطالعي از اين مسيرها و ناهماهنگيهاي
الزم با شــهرداري هرازگاهي باعث ايجاد مشكالتي
نظير تخريب چندباره آســفالت و توقف پروژههاي
عمراني ميشود .كتانباف در پاسخ به درخواستهاي
جامعه معلولين اظهار داشت :سعي ميكنيم با توجه
به محدوديتهــا از فعاليتهــاي جامعه معلولين
حمايت كنيم .به زودي بازارچه فصلي را جهت عرضه
محصوالت توليدي زنان بيسرپرست و بدسرپرست
برگزار ميكنيم و از زنان جامعه معلولين هم جهت
حضور در اين بازارچه دعوت به عمل خواهيم آورد.
احداث و احياي سرويسهاي بهداشتي ويژه معلولين
در مكانهاي عمومي و پاركها نيز در حال پيگيري
است.

تجهيز مخزن ذخيره آب شهر فردوسيه
به سامانه گندزدايي

مخزن آب شــرب شــهر فردوســيه
شهرستان شــهريار مجهز به سامانه
گندزدايــي تماماتوماتيــك مايعي و
سيستم پايش لحظهاي كيفي شد.
مدير دفتر كنترل كيفيت و بهداشت
آب شــركت آب و فاضالب شهرها و
شهركهاي غرب تهرانبا اعالم اين خبر
گفت :در راستاي اجراي تعهدات ،اين
دفتر اقدام به حذف سيستم گندزدايي
پودري و جايگزين آن با ايجاد سامانه
گندزدايي تماماتوماتيــك آب ژاول
مخزن ذخيره آب زميني خاوهشــهر
فردوسيه كرد.
او افزود :به لحاظ اهميت و حساسيت
كيفيت آب شرب ايستگاه مذكور به ۵
دستگاه سنجش لحظهاي پارامترهاي
كيفي آب از نوع توليد داخل و ايراني در
محل مخزن ۵۰۰۰مترمكعبي خاوه در
شهر فردوسيه تجهيز شد.
محمد بزرگمهر اظهار داشت :اين طرح
در راســتاي اجراي تكاليف مجمعي
و اقدامات اســتراتژيك دفتر كنترل

كيفيت در ســال  ١٣٩٦بوده و به اجرا
درآمده است.
مدير دفتر كنترل كيفيت و بهداشت
آب آبفاي شهرها و شهرك هاي غرب
از جملــه اهداف اين طــرح را ارتقای
راندمان و بهبود فرايند كلريناسيون،
افزايش ماندگاري و ضريب اطمينان
ميزان كلــر آزاد باقيمانده در شــبكه
توزيع ،كاهش خطاي انساني ،كنترل
از راه دور و مديريت لحظهاي كيفيت
آب شــرب ،كاهش عدم انطباقهاي
سيســتم قبلي ،بهينهسازي و كاهش
مصرف مواد گندزدا ، ،مديريت حوادث
كيفي در شــرايط عادي و اضطرار و...
عنوان كرد.
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رشد نرخ مبادلهاي  28ارز در بانك مركزي
بانك مركزي دیروز (سهشنبه) نرخ برابري 39ارز عمده را اعالم كرد كه براساس آن قيمت 28ارز همچون دالر آمريكا و پوند انگليس افزايش و 8ارز ديگر از جمله يورو كاهش يافت؛
سه ارز نيز تغييري نداشت .دیروز هر دالر آمريكا با رشد  90ريالي 36,219ريال ،هر پوند انگليس با  166ريال افزايش  49,157ريال و هر يورو با  107ريال عقبگرد  43,347ريال
ارزشگذاري شد.
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شاخص بورس  ۱۸۳واحد افت
کرد

شاخص بورس در جریان معامالت دیروز بازار
سرمایه  ۱۸۳واحد افت کرد.
در جریان دادوســتدهای بازار سرمایه تعداد
901میلیــون ســهم و حقتقدم بــهارزش
232میلیارد تومان در 58هــزار نوبت مورد
دادوســتد قرار گرفت و شاخص بورس با افت
183واحدی در ارتفــاع 96هزار و 149واحد
قرار گرفت.
بیشترین تاثیر منفی بر حرکت دماسنج بازار
سهام در روز گذشــته به نام نمادهای صنایع
پتروشیمی خلیج فارس ،فوالد مبارکه اصفهان
و ایــران خودرو شــد و در مقابــل نمادهای
معامالتی ملی صنایع مس ایران ،پتروشیمی
خارک و پتروشیمی جم با رشد خود مانع افت
بیشتر شاخص شدند.
به گزارش تسنیم ،شــاخصهای اصلی بازار
سرمایه هم روزی منفی را پشت سر گذاشتند
بهطوری که شاخص قیمت (وزنی ـ ارزشی)
58واحــد ،کل (هموزن) 68واحــد ،قیمت
(هموزن) 51واحد ،آزاد شــناور 227واحد و
شاخصهای بازار اول و دوم به ترتیب  104و
 527واحد افت کردند.

عرضــه بيش از  45هــزار تن
وكيومباتوم

تاالر فرآوردههاي نفتي و پتروشــيمي بورس
كاالي ايران ،دیروز (سهشــنبه)  19دي ماه،
ميزبان عرضه  45هزار و  490تن وكيومباتوم
بود.
به گــزارش روابطعمومي و امــور بينالملل
بــورس كاالي ايران ،طي ايــن روز و در تاالر
مذكور  38هزار و  404تن انواع مواد پليمري،
 63هزار تن انواع قير 7 ،هــزار تن لوب كات
سبك 2 ،هزار و  500ســاپسواكس و يك
هزار تن گوگرد كلوخه عرضه شد.
تاالر صادراتي بــورس كاالي ايران نيز در اين
روز شــاهد عرضه 110 ،هزار تن سنگ آهن
دانهبنديشده و  80هزار و  300تن قير ،يك
هزار تن لوب كات سبك ،يك هزار تن گوگرد
گرانوله و 300تن عايق رطوبتي بود.
اين گزارش حاكي اســت  2هزار تن شمش
و بيلت آلومينيوم و  550تن ســبد ميلگرد،
 30هزار تــن تختال  Cدر تــاالر محصوالت
صنعتي و معدني عرضه شد .تاالر محصوالت
كشــاورزي بورس كاالي ايران نيز در اين روز
عرضه  10هزار و  600تــن گندم خوراكي5 ،
هزار تن گندم دوروم 5 ،هزار و  600تن شكر
سفيد 170 ،تن عدس درشت 600 ،تن روغن
آفتابگردان 600 ،تن روغن ســويا 800 ،تن
روغن كلزا و  106هزار قطعه جوجه يكروزه
را تجربه کرد.
عالوه بر اين ،يك هــزار و  55تن ذرت دانهاي
نيز در قالب طرح قيمــت تضميني و در تاالر
محصوالت كشــاورزي عرضه شد .بازار فرعي
بورس كاالي ايران نيز در اين روز عرضه 600
تن روغن پالم مالــزي 20 ،تن كره الكتيكي
آلمان و بلژيك و يك هزار تن ورق گرم روسيه
را تجربه کرد.
سيفاعالمكرد

 ۱۷۰هزار متقاضي وام ازدواج
در كشور وجود دارد

رئيــس كل بانك مركــزي گفــت :در حال
حاضر حــدود  ۱۶۰تــا  ۱۷۰هــزار متقاضي
وام ازدواج در كشــور وجــود دارد كه  ۹۰هزار
از ايــن تقاضاهــا تشــكيل پرونــده دادهاند
و مراحــل انجــام كار در حــال پيگيــري
است.
به گزارش صدا و ســيما ،وليا ...ســيف درباره
افزايــش ميــزان وام ازدواج گفت :بــا وجود
محدوديت منابع قرضالحســنه ،امسال طرح
ارائه ضربتي وام ازدواج در دستور كار قرار گرفت
و ظرف مدت دو مــاه  ۶۰۰هزار فقره وام ازدواج
پرداخت شد.
رئيس كل بانك مركزي ادامه داد :با اجراي طرح
ضربتي ارائه وام ازدواج حدود صف متقاضيان
دريافت اين وام كاهــش يافت و در حال حاضر
حدود  ۱۶۰تا  ۱۷۰هزار متقاضــي وام ازدواج
در كشور وجود دارد كه  ۹۰هزار از اين تقاضاها
تشكيل پرونده دادهاند و مراحل انجام كار در حال
پيگيري است.
ســيف افزود :با وجود محدوديت منابع بانكي،
 ۱۱بانك كشور در طرح ضربتي ارائه وام ازدواج
شركت كردند كه از اين بانكها قدرداني ميكنم.

بانک

دور باطل تسويه بدهيهاي دولت

سيگنال خطر بدهيهاي
دولــت در حالي بــه صدا
درآمــده كــه بــه گفته
كارشناسان ،راهحل جامع
و اثربخشــي براي آن در
بودجه سال  97پيشبيني نشده است.
سال گذشــته بود كه دولت از سوي مجلس مجوز
تســويه بدهيهاي خود را از طريق انتشــار اوراق
دريافت كرد .اگرچه انتشــار اوراق تا حدود زيادي
در پوشش اهداف دولت اثربخش بود ،اما باز عدهاي
آن را خارج از حد الزم دانســته و برخي از فعاالن
بازار سرمايه نيز آن را به زيان سرمايهگذاران و بازار
ميدانستند.
اين درحاليســت كه در  8ماه سال جاري  ۳۳هزار
ميليارد تومان بدهي دولت با انتشــار اوراق بدهي
تسويه شده و در اليحه بودجه سال  ۹۷نيز انتشار

سرمقاله

 85.5هــزار ميليارد تومان اوراق مالي اســامي و
اوراق خزانه پيشبيني شده است .ناگفته نماند كه
اخيرا نيز به دليل ترديدي كه نسبت به تداوم انتشار
اوراق وجود دارد ،رئيــس مجلس از ممنوعيت آن
خبر داده است.
طبــق آنچــه در کمیســیون تلفیــق در ارتباط
بــا بودجه ســال  97تصویب شــده اســت 110
هزار ميليــارد تومــان از بدهيهــاي بانكها به
بانــك مركــزي و بدهي دولــت بــه پيمانكاران
و طلــب بانكهــا از بخــش خصوصــي تهاتــر
خواهد شد.
به اضافه اينكه با وجود اينكه اين موضوع به اعتقاد
برخي از كارشناســان به بدهيهــاي دولت اضافه
ميكند عدهاي نيز آن را به اين دليل كه نميتواند
حالل مشكل كل بدهيهاي دولت به بانك مركزي
(كه حدود  60هزار ميليارد تومان اســت) باشــد،
ناكارآمد ميدانند.
بر همين اســاس چالشــي كه اينك مطرح است
به سياســتهاي دولــت در رابطه با تســويه اين
بدهيها بر ميگردد .اينكه دولت بايد با كدام روش

چالش دولت بدهکار بد حساب
وحيد شقاقي ،كارشناس اقتصادي
تسويه بدهيهاي دولت از طريق تهاتر بخشي از بدهيهاي دولت را پوشش ميدهد ،اما مساله مهم اين
است كه دولت مراقب افزايش سقف بدهيهايي كه دارد ،باشد .طبق آنچه به دولت مجوز داده شده ،قرار
است در سال جاري  28هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسالمي و  3ميليارد دالر اوراق ارزي منتشر شود.
شهرداري نيز به انتشار اوراق بدهي دست زده ،اما بحث اين است كه دولت تالش كند بدهيهايي كه
دارد ،بيشتر از اين نشود .دولت  638هزار ميليارد تومان به شركتهاي دولتي بدهي دارد .بنابراین هم
دولت و هم مجلس بايد مراقب روند افزايشي بدهيها باشند و مهمتر آنكه با نظارت دقيق مانع از تبديل
دولت به يك دولت بدهكار بدحساب شوند .دولت بدهكار شايد چندان مشكل بزرگي به وجود نياورد،
اما بدحساب شدن خود مشكالت بزرگي در پي دارد و باعث گرفتاريهاي بعدي براي دولتهاي آينده
میشود .بر همين اساس يكي از اقدامات مهم دولت تالش براي ساماندهي اين بدهيهاست .طبق آنچه
در برنامه ششم توسعه ذكر شــده بود ،قرار بود بدهي دولت از  40درصد توليد ناخالص داخلي بيشتر
نباشد در حالي كه اينك بدهيهاي دولت باالي  50درصد توليد ناخالص داخلي است .يعني  10درصد
بيشتر از تصميم سياستهاي كلي در برنامه ششم .بر همين اساس دولت بايد براي كنترل بدهيهاي
خود تصميمات موثرتري اتخاذ كند .براي مثال دولت ميتواند با انتشار اوراق جلوي هزينههاي اضافه
را بگيرد و بر افزايش منابع درآمدي خود چون درآمدهاي مالياتي تمركز كند .در كشور ما  50درصد
اقتصاد فرار مالياتي دارد .با كنترل اين فرارها و افزايش پايههاي درآمدي ميتوان بر بسياري از مشكالت
فائق آمد.

انتخابعضوجديدهياتمديره
بانكتجارت

و در چه شــرايطي دســت به انتخاب گزينههاي
پيشروي خود براي تســويه بدهي از جمله تهاتر،
استقراض از بانك مركزي ،انتشــار اوراق و ...بزند،
سوالي است كه نياز به بررسي داشته و هنوز جاي
ابهام دارد.
راهحلهاي ناكارآمد در تسويه بدهيهاي
دولت
بيژن عبدي ،كارشناس اقتصادي در
اين رابطه كــه راهحلهاي دولت
براي حل مشكل بدهيهاي خود
تورمزاست ،ميگويد :معلوم نيست
كه منظور از اســتعمال واژه تهاتر
دقيقا به چه معناست .تفاسيري كه مسئوالن دارند
گاهي واژگان را از محتواي اصلي تهي ميكند .براي
مثال زماني هدفمندي حاملهــاي انرژي را خرج
گراني حاملها كردند .بعــد گفتند اين پول صرف
اعطاي يارانه به مردم ميشود .حاال نيز روشن نيست
كه منظور از تهاتر به طور دقيق چیست .اگر منظور
از تهاتر استقراض از بانك مركزي است يعني اينكه

بانك مركزي بايد به شبكه بانكي پول بدهد كه اين
بدهيهاي دولــت را ســنگينتر ميكند .معموال
راهكارهاي ارائهشــده براي تســويه بدهي دولت
دستخوش دعواهاي سياسي شــده است و اينكه
دولت بهطور دقيق بايد از چه مسيری براي پرداخت
بدهيهايش وارد شــود ،روشن نيست .در گذشته
دولت تصميم گرفت با گرانفروشي ارز اين كار را به
انجام برســاند ،اما با مخالفتهايي كه در مجلس
نسبت به آن شــد ،به اجرا درنيامد .به نظر ميرسد
تســويه بدهيهاي دولت يك دور باطل شــده و
راهحلهاي موجود به ته خط رسيده و كارايي خود
را از دست داده و به بيان ديگر اينكه اين راهحلها
دوپهلو است .دولت با بازي كردن را نرخ سود بانكي
يا نرخ ارز ســعي كرده تعادلي بين حجم نقدينگي
برقرار كند .حال اينكه اين تعادل شكننده مانع از
تصميمگيري شــفاف ميشود و ســرمايهگذاران
نميدانند هزینه نهايي چقدر اســت و باعث سلب
اعتماد بازار ميشود .سير صعودي گراني نرخ ارز و
ســكه و نوســانات آن نيــز نشــانه هميــن
سياستهاست.

سامانه جامع بانكداري بينالملل در بانك سينا رونمايي شد
بانك سينا در راستاي دستيابي به اهداف استراتژيك ميانمدت بر
مدار اســتانداردهاي نظام بانكي بينالملل و ارتقای جايگاه در اين
حوزه ،طي مراسمي از ســامانه جامع بانكداري بينالملل ()FBTI
رونمايي كرد.
بنابــر گــزارش روابطعمومي بانك ســينا ،اين مراســم با حضور
مديرعامل ،قائممقــام مديرعامــل ،معاونان ،مديران ســتادي و
نمايندگان شــركت بينالمللي  MISYSبرگزار شــد و با رونمايي
از اين سامانه ،بانك سينا به عنوان نخســتين بانك ايراني است كه
نسخه جديد ســامانه نرمافزار جامع بانكداري بينالملل ( )FBTIرا
پيادهسازي و اجرايي کرده است.
گفتني است اين سامانه در مقايسه با نگارش نسل قبل خود ،داراي

قابليتها و امكانات متعددي است كه نقش موثرتري در تسهيل و
تسريع انجام امور بانكي هموطنان در بخش خدمات ارزي و بينالملل
ايفا ميکند .مهندس پيشرو ،مديرعامل بانك سينا در مراسم رونمايي
از اين سامانه گفت :بانك سينا در راستاي ايجاد مزيتهاي رقابتي و
همچنين بهدليل توسعه عمليات بانكداري بينالملل ،گستردگي و
حجم كار و ضرورت انطباق با استانداردهاي بينالملل؛ پيادهسازي
سامانه جامع بانكداري بينالملل را در دستور كار قرار داد كه امروز
شاهد بهرهبرداري و اجرايي شدن اين سامانه هستيم.
مديرعامل بانك سينا با اشاره به قابليتها و ويژگيهاي متمايز اين
سامانه گفت :با پيادهسازي اين ســامانه امكان بهرهمندي از كليه
محصوالت و خدمــات ارزي به صورت سيســتمي ،انعطافپذيري

مناسب سامانه در تعيين كارمزدهاي عملياتي ،جامعيت سامانه در
ديدن كليه حاالت و جوانب انجام عمليات محصوالت پيادهســازي
شده متناســب با اســتانداردهاي جهاني ،ارائه گزارشات متنوع و
لحظهاي ،پيادهســازي هر گونه محصول در حوزه عمليات ارزي از
جمله اعتبارات اسناد ريالي و ...فراهم شده است.
وي در ادامه گفت :ايــن نرمافزار قابليت انعطافپذيري بر اســاس
نيازهاي روز و بخشنامههاي صادره از ســوي بانك مركزي را دارد
و با توجه به اهميت كســب درآمدهاي غير مشــاع براي بانك در
فضاي رقابتي موجود ،سامانه مذكور ميتواند كمك موثري در روند
فعاليتهاي بانك سينا باشد كه اميدواريم شاهد بركت اجرايي اين
نرمافزار در حوزه بينالملل باشيم.

افزايش خدمات به نابينايان در شعب بانك شهر

در راستاي تسهيل در ارائه خدمات ويژه به نابينايان ،سيستم ارائه
خدمات بانكي نابينايان براي نخستينبار در سرپرستي منطقه  5بانك
شهر (البرز) راهاندازي شد.
به گزارش مركز ارتباطات و روابطعمومي بانك شهر ،شهرام عاليپور
با بيان اين مطلب گفت :اين سيستم براي تسهيل در ارائه خدمات به
نابينايان در شعبه فرديس كرج راهاندازي شده است.

رئيس سرپرستي منطقه  5البرز بانك شهر در ادامه افزود :با توجه به
جايگاه اجتماعي اين بانك و محور فعاليتهاي آن در ارتقاي سطح
كيفي زندگي شــهروندان ،ســرويسدهي به افراد نابينا در شعبه
فرديس كرج آغاز شد.
عاليپور با اشاره به ويژگيهاي اين دســتگاه خاطرنشان كرد :اين
دستگاه به شكل كيبورد است و نابينايان ميتوانند با استفاده از اين

دستگاه ،همه خدمات بانكي از جمله افتتاح حساب ،واريز و برداشت
وجه ،خدمات كارت و غيره را دريافت كنند.
بانك شــهر در حال حاضر در شــعب مقدساردبيلــي ،وليعصر،
ونك ،پارك بهمن ،اقدســيه ،رشــيد تهرانپــارس ،فرخييزدي و
فلكــه اول صادقيــه تهــران نيــز خدمــات ويــژه نابينايــان را
ارائه ميدهد.

همراهان همراهبانك صادرات ايران ١٠٢درصد بيشتر شدند

استقبال مشتريان از سامانه همراه بانك صادرات ايران طي
يك ســال منتهي به پايان آذر ماه سال جاري  ١٠٢درصد
بيشتر شد.
به گــزارش روابطعمومي بانــك صادرات ايــران ،تعداد
تراكنشهاي موفق ســامانه همراه بانك صادرات ايران در
آذر ماه سال  ٩٦با  ١٠٢درصد افزايش نسبت به مدت مشابه
ســال قبل به مرز  ٢٣ميليون تراكنش رسيد كه نشان از
رضايت عمومي مشتريان بانك از كاركرد مثبت اين سامانه
دارد .تعداد تراكنشهاي اين سامانه نسبت به ماه قبل نيز
افزايش  ١١درصدي را ثبت كرده است.

از طريق اين سامانه مشــتريان بانك صادرات ايران قادر
هستند تا در هر ساعت از شبانهروز با صرفهجويي در زمان
و هزينه ،انواع خدمات بانكي از جمله انتقال وجه ،پرداخت
اقساط درون و بينبانكي ،صدور مجوز برداشت بدون كارت،
خدمات صورتحســاب ،خدمات چك ،پرداخت قبوض
عمومي ،خدمات شارژ سيمكارت و ساير خدمات از جمله
اطالعات شعب ،اعالم مفقودي سپهر كارت ،دريافت و تغيير
رمز حساب ،نرخ ارز و ...را از طريق تلفن همراه خود انجام
دهند .در اين ميان پرداخت حق بيمه كارفرمايان و كارگران
ســازمان بيمه تامين اجتماعي نيز عالوه بر خودپردازها

وسامانه همبانك ،از طريق سامانه همراه بانك صادرات ايران
نيز با استفاده از منوي انتقال وجه و زيرمنوي پرداخت حق
بيمه ،قابليت پرداخت يافته است.
بنا براين گزارش ،ســامانه همبانك صادرات ايران نيز در
آذر ماه با افزايش استقبال مشتريان روبه رو شد و مجموع
تراكنشهاي موفق اين سامانه از  ١١ميليون و  ٥٢٧هزار
تراكنش فراتر رفت .همچنين طي آذر ماه ســال جاري،
تعداد تراكنشهاي سيستم سپهر از  ٧٤٤ميليون و ٨٠٠
هزار تراكنش بيشتر شد كه ميانگين روزانه آن دراين ماه
قريب به  ٢٥ميليون تراكنش بوده است.

مزيت رقابتي خدمات بانكداري الكترونيك بانك قرضالحسنه مهر ايران
امامي عضو هياتمديره بانك قرضالحسنه مهر ايران در بازديد از
شعب استان چهارمحال و بختياري بيان داشت :وجود كاركناني
جوان ،مستعدد و متخصص فضاي جديدي در خدمات بانكداري
الكترونيك و رقابت در شبكه بانكي كشور ايجاد كرده است.
به گزارش روابطعمومي بانك قرضالحسنه مهرايران ،عيسي
امامي عضو هياتمديره به همراه يوســف نجــدي مدير امور
استانها طي سفر به استان چهارمحال و بختياري از شعب و
دواير ستادي بازديد كردند.
امامي در بازديد از شعب اين استان ضمن بررسي آمار و عملكرد

بانک
بورس
بیمه
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در حوزه منابع جذبشده ،كاهش مطالبات و كنترل مصارف
اظهارداشت :خدمات بانك قرضالحسنه مهرايران در زمينه
بانكداري الكترونيك بســيار منحصربهفرد است و نخستين
بانكي به شمار ميرود كه سامانه افتتاح حساب و درخواست
تسهيالت به صورت آنالين را در كنار ساير خدمات بانكداري
مدرن ارائه داده اســت .وي افزود :كاركنان بانك با بهرهگيري
از اين امكانات ،پتانســيلهاي موجود و مزيتهاي رقابتي در
طرحهاي تسهيالتي ،ميتوانند سهم بيشتري از بازارهاي هدف
را تصاحب نمايند تا با جذب منابع بيشتر ،افراد بيشماري از

خدمات قرضالحسنه اين سازمان استفاده كنند.
عضو هياتمديره بانك قرضالحســنه مهرايران تصريح كرد:
شناخت فضاي اقتصادي جامعه و تســلط بر منابع مالي ،اين
فرصت را در اختيار مسئول شعبه قرار خواهد داد كه با نگاهي باز
به شناسايي جامعه هدف خود بپردازد.
در ادامه ،نجدي مدير امور اســتانها به بررسي آمار و عملكرد
شعب پرداخت و با بازديد از دفاتر كميته راهبردي و بازاريابي
شعب ،راهكارهاي ضروري براي تحقق اهداف تدوينشده در
فرصت باقيمانده از سال را بيان داشت.

با برگزاري مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده
بانك تجارت ،رضا دولتآبــادي به عنوان عضو
جديد هياتمديره اين بانك انتخاب شد.
به گــزارش روابطعمومي بانك تجــارت ،در
اين جلســه كه عصر روز دوشنبه هجدهم دي
ماه با حضــور  77درصد ســهامداران ،نماينده
دولت جمهوري اســامي ايران و شركتهاي
سرمايهگذاري ســهام عدالت ،نماينده سازمان
بورس و اوراق بهادار و بازرس قانوني برگزار شد
«مرادپور» رئيس مجمع عمومي عادي به طور
فوقالعاده بانك تجارت توضيحاتي درباره روند
قانوني معرفي اعضاي هياتمديره و چگونگي
رايگيري براي انتخاب آنــان ارائه داد .در ادامه
رايگيري براي انتخاب رضا دولتآبادي جهت
تصدي عضويت در هياتمديــره بانك تجارت
برگزار شد كه با راي اكثريت مطلق حاضرين در
مجمع به تصويب رسيد.

«بلــه» ،تحولــي جــدي در
بوميسازيشبكههاياجتماعي

در راستاي تاكيد برنامههاي توسعه پنج ساله
كشــور بر تحقق دولــت الكترونيك و نقش
غيرقابل انكار نظام بانكي در اين زمينه ،نرمافزار
«بله» توانســته تحولي جــدي در بانكداري
الكترونيك و بوميسازي شبكههاي اجتماعي
ايجاد كند.
به گــزارش روابطعمومي بانك ملــي ايران،
نرمافزار بله به عنوان يك نمونه موفق در حوزه
استارتآپها و تنها پيامرســان دو منظوره
با قابليــت ارائه خدمات مالــي متنوع ،امكان
پرداخت و درخواســت پول ،پرداخت قبوض،
خريد شارژ ،عمليات كارت به كارت ،پرداخت
قبوض خدماتي ،پرداخــت خالفي خودرو و
پرداخت عوارض خروج از كشــور روي شبكه
اجتماعي را فراهم كرده است و به همين جهت
ميتواند همانند كارتهاي شتاب بانكي به نياز
مردم در اين زمينه پاسخ دهد.
از سويي موضوع پرداخت در شبكه اجتماعي
به عنوان يك ارزش افزوده و خدمت جديد به
مردم نقش بيبديلــي در تحول نظام بانكي و
پاسخگويي به نيازهاي مردم در حوزه بانكداري
نوين ايجاد كرده است.
همچنيــن حمايــت بانــك ملي ايــران از
استارتآپها و طراحي و راهاندازي اين نرمافزار
بومي توسط نخبگان كشــور ،گامي مهم در
راســتاي تحقق تاكيدات دولت به استفاده از
ظرفيتها و ايجاد زمينه بروز اســتعدادهاي
صاحبان فكر و ايده كشــور اســت كه از اين
جهت مورد تقدير مسئوالن كشــور نيز قرار
گرفته است.
از سويي در شرايطي كه پيامرسانها جايگاه
مهمي در كسب و كارها پيدا كردهاند و با توجه
به از دســترس خارج شــدن پيامرسانهاي
غيربومي طي روزهاي اخير ،بنابراين «بله» به
دليل ويژگيهاي خاص خود و حمايت سيستم
بانكي ميتواند به راحتي نيازهاي كاربران خود
را در اين بخش هم پاسخگو باشد.

ابالغ اجرائیه
بدین وســیله به خانم مریم سادات حسینی فرزند سید
محسن شماره ملی  4529872904ساکن مهران -خیابان
شهید رســتمی به ضمانت امیر پاکزاد دهباالیی فرزند
سردار به شــماره ملی  4500704523به نشانی :مهران،
شــرکت آب ابالغ می شود که بانک کشــاورزی شعبه
مهران به استناد قرارداد بانکی شــماره 589220061
مورخ  90/9/23جهت وصول مبلغ  58/437/257ریال
تا تاریخ  96/9/21به انضمام خســارت تاخیر متعلقه و
از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه
 9600117در اداره ثبت اســناد مهران تشــکیل شده و
طبق گزارش مورخ  96/9/22مامور ،محل اقامت شــما
به شرح متن ســند شناخته نشــده ،لذا بنا به تقاضای
بستانکار طبق ماده  18آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط
یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی
آگهی می شــود و چنانچه ظرف مــدت ده روز از تاریخ
این آگهی که روز ابالغ محســوب می گردد ،نسبت به
پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ،عملیات اجرائی جریان
خواهد یافت.
نصراله رادپور ،رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مهران
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حريق نفتكش ايراني در درياي چين ادامه دارد

احتمالزنده بودن پرسنلنفتكش سانحهديده

گروه انرژی
News kasbokar@gmail.com

بهينهسازي تجهيزات فرسوده
پست قديمي سادلمي شركت
برقمنطقهايخوزستان

اهــواز :مديــر امــور بهرهبــرداري ناحيه
جنوب شــرق معاونت بهرهبرداري شــركت
برق منطقهاي خوزســتان گفت :تجهيزات
فرسوده پســت ســادلمي كه از سال 1346
تاكنــون در مــدار اســت ،بهينهســازي
شدند.
حميدرضا زرينجويي اظهار كرد :بهينهسازي
تجهيزات در ايســتگاههاي بــرق از عوامل
مهم در پايداري شــبكه است ،لذا با همكاري
امــور بهينهســازي و امور پشــتيباني فني
معاونت بهرهبــرداري اقدام به بهينهســازي
تجهيــزات فرســوده پســت ســادلمي كه
از ســال  1346تاكنــون در مــدار اســت،
كردهايم.
وي ادامــه داد :در ايــن خصــوص اورهال
ترانــس  67/5مگاواتــي كه داراي نشــتي
شــديد روغن بوده به همــراه تعويض كامل
بوشــينگهاي  H. Vو ســاخت قطعــه
جهــت بوشــينگهاي  L. Vانجام شــده
است.
مدير امور بهرهبرداري ناحيه جنوب شــرق
معاونت بهرهبرداري شــركت برق منطقهاي
خوزســتان خاموشــي باسهــا را از جمله
معضالت و ســختيهاي انجام كار دانســت
و افزود :به علــت تعدد مشــتركان صنعتي
ايستگاه سادلمي ،خاموشي باسهاي مربوطه
از معضالت و سختيهاي انجام اين كار بوده
است.

استان ها

سخنگوي بحران شركت
ملي نفتكــش جمهوري
اسالمي ايران با بيان اينكه
تا زماني كه به جعبه سياه
دسترسي پيدا نكرد هايم،
نميتوانيم درباره علت اين حادثه اظهارنظر كنيم.
گفت :احتمال محبوس شدن برخي خدمه نفتكش
در موتورخانه كشتي وجود دارد .كاپيتان محسن
بهرامي ،سخنگوي بحران شركت ملي نفتكش در
حادثه كشتي سانچي با اشاره به اين حادثه گفت:
اطالعات اوليهاي كه در دســترس وجود دارد اين
است كه اين كشتي  158هزار تني بود كه  11هزار
و  500تن محموله ميعانات گازي داشــت .وي با
اشاره به اينكه اين كشتي در تاريخ  25آذرماه  96در
عسلويه بارگيري كرد ،گفت :پس از بارگيري ،اين
كشتي به سمت مقصد كه كرهجنوبي است حركت
ميكند كه در ساعت  8شــب  16ديماه سال 96
به وقت محلي با كشــتي فلهبر با پرچم هنگكنگ
در درياي شــرق چين برخورد كرده و اين حادثه
اتفاق ميافتد.
بهرامي با اشــاره به دو جداره بودن كشتي گفت:
جداره كشتي شكاف برميدارد و بر اثر جرقههايي
كه به وجود ميآيد ،آتشسوزي صورت ميگيرد و
براساس آخرين اخباري كه ما داريم ،هماكنون از
شدت آتش كم شده است.
اين مقام مسئول با اشــاره به آخرين اخبار گفت:
همكاران ما هماكنون در بندر شانگهاي چين حضور
دارند و كنتــرل اين حادثه را در دســت گرفتهاند
و همچنين همكاريهاي تنگاتنگــي نيز با مركز
هماهنگي ،امداد و نجات چيــن صورت ميگيرد.
بهرامي با اشاره به آخرين فيلمي كه از كشتي ارسال
شده است ،گفت :خوشبختانه آب به مخزن سمت
راست كشتي نفوذ كرده و در ساعات اوليه كه كشتي
با  25درجه كج شده بود ،هماكنون كشتي به صورت

صاف درآمده است .سخنگوي بحران شركت ملي
نفتكش با اشاره به عمليات جستجو و نجات گفت:
اين عمليات توسط كشتيهايي كه در منطقه حضور
دارند در حال انجام اســت و شركتهاي ژاپني نيز
براي اطفاي حريق قرار است به ما كمك كنند و ما
از طريق سازمان بنادر و كشتيراني بينالمللي سعي
كردهايم تا به دولت چين بيشــتر فشار بياوريم كه
هرچه سريعتر مراحل اطفا به اتمام برسد.
بهرامي با اشاره به اينكه مهندس ناظر ما هماكنون
در منطقه حضور دارد ،گفت :ما تمركز كردهايم كه
هرچه سريعتر آتش خاموش شود تا بتوانيم به روي
عرشــه كشــتي برويم و تفحص خود را در كشتي
انجام دهيم.
هنوز هيچ اطالعاتي از نفتكش ايراني به
دست نيامده است
وي دیروز با اشاره به اينكه اين حادثه در نوع خود
نادر است ،گفت :متاسفانه ما هيچ اطالعات و اخباري
را نتوانســتهايم از كشتي خود به دســت آوريم و
منتظريم كشتي فلهبر ظرف امروز به ساحل چين

برسد تا بتوانيم تحقيقات خود را از طريق آنها آغاز
كنيم.
وي با اشــاره به مفقودان اين حادثه گفت :تاكنون
اختالف نظرهاي متعددي دربــاره  32خدمه اين
نفتكش وجود داشته است كه بايد با كم شدن شدت
آتش ،بررسيهاي خود را از داخل اين نفتكش آغاز
كنيم.
وي گفت :براي ما سرنوشــت اين افراد بسيار مهم
است و حتي احتماالت اوليه ما ميگويد ممكن است
اين افراد در موتورخانه بــه دليل آنكه در عمق آب
است محبوس شده باشند و حتي يك احتمال ديگر
اين اســت كه از  2قايق نجاتي كه در كشتي وجود
داشت ،يك قايق نجات بهطور كامل سوخته و يك
قايق نجات نيست و ما از طريق كشتيهاي اطراف،
به دنبال اين قايق هستيم كه احتمال دارد كساني
در آن حضور داشته باشند.
سخنگوي بحران شــركت ملي نفتكش با اشاره به
اينكه تجهيزات اوليه به مدت دو ماه در قايق نجات
وجود دارد ،گفت :يك نكته بســيار مهم اين است
كه اســتفاده از قايق نجات در هنــگام اين حادثه

زمانبر بوده ،اما وقتي پيكر يكــي از خدمه از آب
گرفته شــد ،تمام تجهيزات حتي لباس ضدحريق
بر تن داشت و فقط صورت اين فرد سوخته بود كه
نشان ميدهد زمان الزم را براي پوشيدن اين لباس
داشتهاند.
بهرامي با اشاره به اينكه اين حادثه در  160مايلي
شرق ساحل شــانگهاي و  170مايلي جنوب كره
صورت گرفت ،گفت :به دليــل نزديكي اين حادثه
به چين ،ما از اين كشور درخواست كرديم كه سريع
به منطقه رفته و كار اطفــا را انجام دهند و اگر قرار
باشد اطالعاتي درباره خدمه اين نفتكش يا حوادث
بعد از آن اطالعرساني شود ،بهترين منبع ،سازمان
 MRCCكشور چين اســت كه ما با آنها ارتباط
تنگاتنگ داريم.
وي با اشاره به كشــف پيكر يكي از خدمه در دريا
گفت :همانطور كه گفته شــد ،صــورت اين فرد
سوخته است و قابل شناسايي نيست ،اما تشخيص
هويت اوليه ميگويد كه قطعا اين فرد ايراني است و
بنگالدشي نيست.

چينيها از نزديك شــدن به كشتي ما
ميترسند
وي گفت :كنترل اين حادثه با دولت چين است و در
مرحله اول به دليل نشت محموله به دريا ،آنها فكر
ميكردند نميتوانند نزديك كشتي شوند ،اما ما به
آنها اطمينان داديم به دليل آنكه محموله ميعانات
گازي است و  APIآن بيش از  60است ،اين مواد
فرار است و جاي نگراني نيست.
بهرامي با اشاره به اينكه تصاوير نشان ميدهد فقط
مخازن سمت چپ كشتي آتش گرفته ،گفت :اين
كشــتي  12مخزن دارد كه ظاهرا  6مخزن سمت
راست سالم است و خوشبختانه ورود آب به كشتي
موجب شده است تا كشــتي به حالت تعادل اوليه
بازگردد و اما احتماالت ديگر اين است كه اگر سريع
آتش كشتي مهار نشود ،ممكن است اين  6مخزن
ديگر نيز منفجر شــود كه همه اين احتماالت بايد
مورد بررسي قرار گيرد.

ابالغیه
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواســت و ضمائم به آقای سید
محمد فیروز فر فرزند علی فیروزفر

خواهان آقای علیرضا ظفری ده کهنه دادخواســتی به طرفیت خواندگان
 -1سید علی فیروزفر  -2سید محمد فیروزفر به خواسته مطالبه مطرح که به
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9609983845200389شورای
حل اختالف شــماره  12شهرستان شــهرکرد ثبت و وقت رسیدگی مورخ
 1396/11/30ساعت  15:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع
ماده  73قانون آئین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر شورا مراجعه و
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شماره  12شهرستان
شهرکرد-محمدی

آگهی مفقودی

چهارمحال و بختیاری رکورد
خشک ترین سال ها را پشت
سرگذاشت

شهرکرد-خبرنگار کسب و کار :معاون توسعه
و پیشبینی هواشناســی چهارمحال و بختیاری
دیروزگفت :صبح امروز دمــای هوای کوهرنگ به
 13درجه سانتیگراد زیر صفر رسید که سردترین
نقطه استان و کشور گزارش شد .مهرداد قطره با
اشاره به کاهش چهار تا پنج درجهای دمای هوای
استان تا پایان هفته جاری ،اظهار کرد :صبح امروز
دمای هوای شهرکرد به هشت درجه سانتیگراد زیر
صفر رسید که این کاهش دما موجب ایجاد پدیده
مه در بسیاری از نقاط استان شد .وی افزود :صبح
امروز دمای هوای کوهرنگ به 13درجه سانتیگراد
زیر صفر رسید که سردترین نقطه استان و کشور
گزارش شد .قطره تصریح کرد :پدیده مه گرفتگی
در بروجن موجب شــد دید افقی به کمتر از 150
متر و در شهرکرد به کمتر از  800متر برسد که این
وضعیت تا پایان هفته در استان وجود دارد .معاون
توسعه و پیشبینی هواشناســی با اشاره به اینکه
متوسط بارشها در اســتان از ابتدای سال زراعی
جاری تاکنون به 55میلی متر رسیده است ،تصریح
کــرد :در حال حاضر بارندگیها نســبت به مدت
مشابه سال گذشته و میانگین بلندمدت  77درصد
کاهش یافته است .وی ادامه داد :امسال چهارمحال
و بختیاری وارد دهمین سال خشکسالی شده و در
طی  10سال گذشته رکورد خشکترین سالها را
پشت سر گذاشته است .قطره خاطرنشان کرد :با
توجه به کمبود بارشها و پیشبینیهای انجام شده،
قطعا سال زراعی جاری در بسیاری از نقاط استان
با کاهش  40تا  70درصدی بارش مواجه هستیم.

ارتقاي ضريب نفوذ گاز در مناطق محروم فيروزه

خراسان رضوي -اعظم نوري :فرماندار
فيروزه با اشــاره به توسعه قابل مالحظه
شبكههاي گازرساني روستايي طي چند
سال اخير گفت :ضريب نفوذ گاز طبيعي
در مناطق محروم اين شهرســتان از 18
درصد در سه ســال گذشته به  85درصد
ارتقا يافته است .محمد حسين صالحي در
گفتگو با «كسبوكار» در خراسانرضوي با
بيان مطلب فوق افزود :تا سال  93تنها 18
درصد مناطق محروم شهرستان فيروزه
گازدار بودند كه اين رقم طي چند ســال
اخيرتوسط شركت ملي گاز ايران در دولت
تدبير و اميد به  85درصد رســيد .وي با
قدردانيازتالشهايمديرعاملومجموعه
شركت گاز استان در مسير رضايتمندي

مردم بيان كرد :خدمت به مردم و كسب
راضايت آنان موجبات خوشنودي خداوند
متعــال را فراهــم ميكند .شهرســتان
فيروزهنام جديد تخت جلگه در اســتان
خراسان رضوي است كه در هفته گذشته
شهر همتآباد و  26روستاي اين منطقه
در بخشهاي طاغونكوه و مركزي به شبكه
سراسري گاز كشور متصل شد.
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آگهی احضار متهم
آقای مصطفی رحیمی فرزند محمد جعفر در پرونده  9609982501300925کالسه این شعبه به اتهام عدم رعایت
مقررات راهنمایی رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی تحت تعقیب قرار دارد به این وسیله بر اساس
ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه دادیاری
حاضر شوید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود.
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شارژر بيسيم سازگار با همه گوشيها
در سالهاي اخير شارژرهاي بيسيم متعددي روانه بازار شدهاند كه هر يك مزايا و معايبي دارند؛ ولي هيچكدام با همه گوشيهاي موجود سازگاري ندارند .شارژر بيسيم
 iONاز جمله شارژهاي بيسيم توليدي شركت  iOttieاست كه از فناوري شارژ بيسيم  Qiپشتيباني ميكند كه توسط تعداد زيادي از شركتهاي سازنده گوشيهاي هوشمند
پشتيباني ميشود .قابليت شارژ بيسيم سريع از جمله ديگر مزاياي اين محصول است كه باعث ميشود نيمي از ظرفيت باطري در عرض چند دقيقه پر شود.

بازار
فناوری
اطالعات
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بسياري از مولفههاي شبكه ملي اطالعات قابل بهرهبرداري نيست

تازه ها

مانعچندميلياردي رگوالتوري براي پيا مرسانهايداخلي
گروه بازار فناوریاطالعات
News kasbokar@gmail.com

هزارگوشياپلغيرفعالشد

رئيس اتحاديه صنف دستگاههاي مخابراتي
و ارتباطــي و لوازم جانبي تهران با اشــاره به
اعمال رجيســتري روي  ۵۰۰۰گوشــي اپل
در سراسر كشــور از اعمال رجيستري روي
گوشــيهاي سامســونگ در روزهاي آينده
خبر داد .مهــدي محبي با بيــان اينكه تا به
حال هزار گوشــي تلفن همراه مــدل اپل از
مدار خارج شده اســت ،گفت :قرار بود تعداد
 3هزار گوشي از اين مدل از مدار خارج شود،
اما در حالت عادي نميتوان آنها را قطع كرد و
بايد آنتن آنها جابهجا شود تا بتوان مابقي را هم
قطع كرد .البته از روز دوشنبه اگر آنتن را هم
جابهجا نكنند ،باز هم از مدار خارج شده و قطع
ميشوند.
وي با تاكيد بر اينكه از روز دوشنبه قرار بوده
اســت حدود  3هزار گوشــي تلفن اپل قطع
شود ،اظهار كرد :تعداد  5هزار گوشي موبايل
رجيسترنشده از همين برند نيز در دست اعمال
طرح رجيستري است كه از دو روز گذشته به
بعد قطع شدن آنها شروع شده است .البته اين
گوشيها فقط در تهران نبوده و در همه كشور
اين طرح اجرا خواهد شد.
رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی تهران
با اشاره به شــروع اعمال طرح رجيستري از
تاريخ  ۱۵آذرماه امسال ( )۱۳۹۶اظهار كرد:
تا روز دوشــنبه تعداد  3هزار گوشي موبايل
بايد قطع شــده باشــد كه البته حدود ۷۰۰
عدد از آنها از كشور خارج شــده كه احتماال
مربوط به افــرادي بوده کــه در آن تاريخ در
ايران حضور داشــتند و بعد از كشــور خارج
شدهاند.

مديران پيامرسانهاي داخلي در نشستي
پرده از حمايت دولت از پيامرســانهاي
خارجي برداشــتند؛ از ارائه زيرســاخت
رايگان گرفته تا نجات از ورشكستگي ،آن
هم در شــرايطي كه بارها شعار حمايت از
پيامرسانهاي داخلي داده ،اما عملي نشد.
نشست كسبوكار مجازي ،فيلترينگ تلگرام و وضعيت پيامرسانهاي
داخلي در قالب ســومين نشســت از سلسلهنشســتهاي ارزيابي
سياستگذاري فضاي مجازي در ايران در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
اسالمي برگزار شد .در اين نشست محمدرسول كاظمي مدير پيامرسان
ايراني «آيگپ» ،سيد جعفرخورشاد مدير پيامرسان ايراني «سروش»
و سهيل تقوي كارشناس مدير پيامرسان ايراني «بله» حضور يافتند.
در نشست يادشــده مباحثي از جمله نحوه مواجهه باپيامرسانهاي
داخلي و خارجي ،اطالع از تواناييهــاي داخلي ،حمايت دولتي بله يا
خير ،مشاركت يا رقابت پيامرســانهاي داخلي ،لزوم تمركز بر حوزه
خاص و قوانين محافظت از پيامرسان داخلي بله يا خير ،مورد تبادل
نظر قرار گرفت.
مدير «ســروش» :پيش از تلگرام مســئوالن تجارت
الكترونيك چه ميكردند؟
خورشاد ،مدير پيامرسان «سروش» در اين نشست گفت :با وجود راهاندازي
شبكهملياطالعاتبسياريازمولفههاياينشبكه قابلبهرهبردارينشده
است .وي افزود :ايجاد يا كمك به ايجاد اكوسيستم زيرساخت و تامين
نيروي انساني فني وظيفه كسبوكار نيست ،بلكه وظيفه دولت است .وي
يادآور شد :اكنون ميگويند بر بستر تلگرام كسبوكار بوده كه تعطيل شده،
آيا خروجي 15-10ساله مسئوالن تجارت الكترونيك كشور ايجاد تجارت
بر بستر تلگرام بوده است و 3سال پيش كه تلگرام نبود چه ميكردند؟ مدير
سروش تاكيد كرد :در حوزه دولت الكترونيك نيز عالوه بر اينكه سرويسي
نيست تازه متوجه شدم كه متولي هم ندارد.
سازوكار مجوزدهي به پرداخت الكترونيكي پيامرسانها
وجود ندارد
خورشاد ادامه داد :از  8ماه پيش زيرساخت پرداخت در سروش فراهم
شده ،اما مطمئنيم اگر سرويس بزرگ شود و بخواهيم به كسبوكارها

ابالغ حکم طالق
آقای بهمن نظرخواه فرزنــد مهدی مجهول
المکان برابــر رأی 9609970844300948
مــورخ  96/6/29در پرونــده کالســه 179
شــعبه اول دادگاه ایالم حکــم طالق قطعی
بین شما و همســرتان بانو زینب رحمتی فر
صادر گردیده اســت لذا بدینوسیله به شما
هفت روز پــس از انتشــار ایــن اخطاریه
جهت مراجعــه بــه دفترخانه طــاق 29

ســرويس مالي ارائه كنيم از ما مجوز خواسته خواهد شد .در نتيجه
امروز براي اخــذ مجوز مراجعه كردهايم ،اما هيچ ســازوكاري براي
مجوزدهي به پرداخت بانكي پيامرسانها وجود ندارد .مدير پيامرسان
سروش تصريح كرد :با وجود برخي اظهارنظرها مبني بر كمك مالي به
سروش تاكنون ريالي كمك نقدي دريافت نكردهايم .وي در عين حال
تاكيد كرد كه اينماد براي نرمافزار موبايل قانون ندارد .خورشاد در
اين نشست خبري همچنين گفت :سروش اكنون يك ميليون و ۸۰۰
هزار كاربر دارد و در فاصله جدي با رقباي داخلي است.

مدير «بله» :روزانه  10ميليــارد گردش مالي در «بله»
انجام ميشود
در ادامه اين نشســت سهيل تقوي ،مدير پيامرســان «بله» گفت:
در حمايت دولتي معتقد به تقدم محتوا بر زيرســاخت هستيم كه
مدل موفق جهاني اســت .معتقديم به مرور كه محتوا اضافه شــود
زيرساخت شبكه بالغ خواهد شد .وي تاكيد كرد :در پيامرسان «بله»
بر رقابتهاي مزيتي نسبت به خارجيها به ويژه خدمات مالي تمركز
كردهايم كه اكنون  10ميليارد تومان گردش مالي روزانه در «بله»
شكل گرفته اســت .به گفته وي« ،بله» اكنون  600هزار كاربر دارد
و روزانه  10تا  15هزار كاربر به آن اضافه ميشــوند .وي همچنين
خبر داد :با وجود ضرورت تســهيل مجوزهاي پيامرســانها اخيرا
رگوالتوري بررسي مقررات پيامرسانها را در دستور كار كميسيون
تنظيم مقررات و ارتباطات قرار داده كه در ازاي دريافت چند ميليارد
تومان مجوز و ضمانت بدهند .تقوي در بخش ديگري از اين نشست
با اشــاره به اينكه  ۳۰درصد تراكنشهاي چين روي ويچت است،
گفت :در «بله» نيز الگوی اقتصاد پلتفرمي و مدل شــرق آســيا را
پيگيري ميكنيم .وي گفت :امكان ارائه پرداخت درونبرنامهاي براي
پيامرسانها نيست ،اما «بله» به دليل برخورداري از سرمايهگذاري
يك بانك امكان ارائه اين خدمت را دارد كه يك مزيت رقابتي براي
«بله» نسبت به سايرين است .اين مدير پيامرسان داخلي تصريح كرد:
در حوزه پيامرسان دير عمل كردهايم ،اما هنوز سرويسهاي جديدي
پيشرو داريم كه بايد بهموقع در آنها وارد شويم.وي به حمايتهاي
تبعيضآميز اشاره كرد وگفت :تلگرام براي جلوگيري از فيلتر شدن
 cdnخود را به ايران آورد و زيرساخت رايگان ،سرور رايگان و پهناي
باند تضمينشده گرفت ،اما هزينه سرور و زيرساخت پيامرسانهاي
ايراني با خودشان است .تقوي ادامه داد :شركت ويسپي يك شركت
ورشكســته چيني بود كه خدماتش در ايران فيلتر بود ،يك شركت
ايراني آن را خريد و خدماتش از فيلتر خارج شد ،اما اين كار حمايت

از دولوپر چيني است نه ايراني .به گفته وي ،ويچت نيز تا چند روز
پيش فيلتر بود كه باز شد تا دوباره رقيب سرويس ايرانيها شود .اين
در حاليست عمده دليل فيلتر شدن ويچت امكان  nearbyبراي
پيدا كردن مخاطبان بود و اكنون ويسپي و ويچت هر دو اين امكان
را دارند ،اما پيامرسانهاي ايراني به دليل مساله حاكميت به سمت
اين خدمات نرفتهاند .وي تاكيد كرد :حمايت تبعيضآميز دولتي از
داخليها هم از ديگر مشكالت است ،بهطوري كه فقط  ۳پيامرسان
مشمول حمايت شدند و  ۲پيامرسان ديگر خارج از فهرست بودند كه
يك پيامرسان نيز با پيگيري زياد و توئيت به وزير در فهرست حمايت
وارد شد .البته حتي پيامرسانهاي موجود در فهرست حمايت دولتي
نيز تخفيف يك سومي پهناي باند را هنوز نتوانستند دريافت كنند.
وي بر ضرورت ايجاد پنجرهواحدي براي ارائه درخواستهاي حقوقي
نهادهاي امنيتي تاكيد كرد و گفت :گاهي يك فكس يا كپي با متني
تكراري ارسال و درخواســت اطالعات ميشود كه سرويسدهنده
نميتواند طبق قانون به اين تقاضا پاســخ دهد و ضروري است كه
پنجرهواحدي براي اين درخواستها ايجاد شود.

مدير «آيگپ» :خبري از حمايت دولتي نيست
كاظمي ،مديــر «آيگپ» هــم در ادامه اين نشســت گفت :ايده
شكلگيري آيگپ از  3سال پيش ناشي از عالقه شخصي به كامپيوتر
كليد زده شد.
وي با اشــاره به تمركز بر امنيت در آيگپ ،درباره اعالم جايزه يك
ميلياردي براي هك اين پيامرســان گفت:پس از اعالم اين جايزه
برخي گفتند كه  sslامن اســت اگر بتوانيم  sslرا بشكنيم از طرح
شركتهاي خارجي خواسته ميشــويم ،اما توضيح بيشتر ميدهم
كه در آيگــپ  2اليه پــس از  sslاليه رمزنــگاري داريم و منظور
اين بود.
وي يادآور شد 3 :ماه است كه دولت از حمايت از پيامرسانها صحبت
ميكند ،اما پس چه زماني قصد حمايت دارند؟
مدير آيگپ اعالم كرد :در  ۳ســال گذشــته آيگــپ  ۱۰۰هزار
كاربر جذب كرده و در يــك هفته اخير بدون هيــچ تبليغي ۳۰۰
هزار كاربر جديــد جذب كرده كــه  ۱۵۰تا  ۲۰۰هزار نفــر از آنها
فعال هستند.

آگهی ابالغ مبلغ ارزیابی
آقای حمید رحمانی مدیون پرونده کالسه  9400297مستند رهنی شماره  1391/03/09-8642دفتر -62گنبد له بانک ملت استان
گلستان علیه شما به نشانی گنبد خیابان بهار شهدا کوچه مهرانگیز پالک یک کد پستی  4971765575در خصوص پرونده اجرایی
کالسه فوق له مدیریت امور شعب بانک ملت استان گلستان(شعبه مرکزی گنبد) علیه عدالت مهرانگیزی آبرس و حمید رحمانی
و اکرم وحید جاجرمی و ولی محمد نوری پور طبق گزارش مورخ  95/04/13کارشــناس رسمی دادگستری به ،پالک ثبتی 17335
فرعی از -1اصلی واقع در بخش-10 :گنبد ناحیه :ندارد واقع در :گنبد انتهای خ بهار شهدا جنب پارک کوچه شهید حیدری (مقابل
تاالر بزرگ شهر) مورد وثیقه سند رهنی شماره  8642تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره  62شهر گنبدکاووس استان گلستان
در کارشناسی اول به مبلغ  1/312/500/000ریال ارزیابی گردیده است که در فرجه قانونی مورد اعتراض بانک ملت استان قرار گرفته
است و در کارشناسی ثانویه ماده  -102آئین نامه اجرا به مبلغ  1/125/000/000ریال ارزیابی گردیده است که مجددا توسط بستانکار
مورد اعتراض واقع گردیده است و در ارزیابی کارشناسی سه نفره پالک فوق به مبلغ  1/218/750/000ریال ارزیابی و قطعی گردیده
است .حالیه نظر به اینکه برابر رای شورای عالی ثبت ارزیابی سه نفره در این مرحله قطعی می باشد شایسته است نسبت به پرداخت
بدهی خود اقدام نمائید در غیر اینصورت برابر مقررات عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.
م .الف 8629
حسین حکم آبادی  -مسئول اجرا اداره ثبت اسناد و امالک گنبد

ایالم واقع در خیابــان آزادی  9فرصت داده
می شود در غیر این صورت طالق غیابی ثبت
می شود.
سردفتر رسمی طالق  29ایالم ـ هوشنگ کمالی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای بهنام بهرام پور فرزند رزاق به شرح درخواستی که به
شماره  596/96ح ش 4این شورا ثبت گردیده درخواست
صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که خانم
پروین عبدالرحیمی فرزند موســی به شماره شناسنامه
 11صادره از نوشهر در تاریخ  96/9/21در اقامتگاه دائمی
خود شهرستان چالوس فوت نموده و ورثه حین الفوت وی
عبارتند از:
 - 1بهنام بهرام پور فرزند رزاق شماره شناسنامه  3نسبت
بامتوفیهمسر
 - 2رویا بهرام پور فرزند بهنام شماره شناسنامه 304صادره
از نوشهر نسبت با متوفی فرزند
 - 3زهرا بهرام پور فرزند بهنام شماره شناسنامه 89صادره
از نوشهر نسبت با متوفی فرزند
 - 4رضا بهرام پور فرزند بهنام شماره شناسنامه 302صادره
از نوشهر نسبت با متوفی فرزند
وال غیر اینک شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی
درخواســت مزبور یک نوبت آگهی می گردد و چنانچه
هر کس اعتراضی دارد و یا وصیــت نامه ای از متوفی نزد
او می باشد از تاریخ انتشــار آگهی ظرف مدت یک ماه
به این شــورا مراجعه و تقدیم نمایــد واال گواهی صادر
خواهد شد.
رئیس شعبه چهارم شوراهای حل اختالف شهرستان نوشهر

شماره درخواست 9610462501700022:
شماره پرونده9609982501700591:
شماره بایگانی شعبه960630:
تاریخ تنظیم1396/10/13:
نظر به اینکه در پرونده کالسه فوق شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب قم ،متهم محسن پیر جعفری فرزند
علی محمد به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت آقای محمد صادق رمضانی تحت تعقیب بوده و حسب
اطالع و گزارش واصله ،نامبرده مجهول المکان و در غیبت از زندان و متواری می باشد .لذا به نامبرده ابالغ می گردد تا
ظرف یک ماه از تاریخ چاپ این آگهی در این شعبه دادیاری حضور یابد .بدیهی است در صورت عدم حضور ،یا عدم ارسال
دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل بصورت غیابی اقدام مقتضی معمول خواهد شد .این آگهی در اجرای ماده  174قانون آئین
دادرسی کیفری درج می شود.
دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقالب قم-جعفری

سیستم مدیریت یکپارچه  /کد /10/25/00ف

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ( شماره/90م ج ( ) 96/نوبت اول )

شرکت آب و فاضالب استان البرز در نظر دارد اجرای عملیات راهبری  ،بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری فاضالب در محدوده عملیاتی آبفای
منطقه شهر جدید هشتگرد ( محدوده فازها و مسکن مهر ) به طول 170کیلومتر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای حداقل رتبه
وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب
 4صالحیت در زمینه بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالب وزارت نیرو واگذار نماید .
استان البرز
مدت اجرای پروژه و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  :مدت اجرای کار  ( 24بیست وچهار ) ماه و مبلغ تضمین  383/120/000ریال به صورت واریز نقدی
(سهامی خاص)
به حساب شرکت  ،ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی می باشد.
مهلت تحویل اسناد مناقصه  :تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  96/11/7و محل تحویل اسناد اداره دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان البرز می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات :ساعت  14/30روز یکشنبه مورخ  96/11/8خواهد بود .
قیمت فروش اسناد مناقصه  :مبلغ  500،000ریال واریزی به حساب شماره  0104958805007بانک ملی شعبه مرکزی کرج  ( ،به نام آب و فاضالب استان البرز ) .
داوطلبان می توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ  96/10/23تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  96/10/27با در دست داشتن معرفی نامه به دفتر قراردادهای
شرکت آب و فاضالب استان البرز واقع در کرج – انتهای بلوار شهید چمران – ساختمان شماره یک مراجعه نمایند .تلفن تماس 026 -32244796 :
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد  .سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  ،به آدرس ( )iets.mporg.irمراجعه نمایید.م36/
شرکت آب و فاضالب استان البرز« سهامی خاص »

توت خشک سفيد

285000

300000

مغز فندق

510000

کشمش سبز

110000

( ريال)

آخرينقيمتها

8

اصناف

220000

گردو پوست سوزني

انجير خشک نيمه پرک

پسته ممتاز

1060000

روزنامه كسب و كار| سال پنجم،شماره   |1270چهارشنبه  20دی   ماه www.kASBOKARNEWS.ir 1396

«كسبوكار» از ضرورت اختصاص تسهيالت ارزان به قطعهسازان گزارش ميدهد

خبر

شايلي قرائي
News kasbokar@gmail.com

خودروها  دپو  شدهاند

رئيس اتحاديه صنف نمايشگاهداران و فروشندگان
خودروی تهران از دپوي خودروهاي وارداتي از سوي
برخي شــركتهاي واردكننده خودرو خبر داده و
تاكيد كرد كه قيمت ايــن محصوالت بايد كاهش
يابد .سعيد موتمني اظهار كرد :برخي شركتهاي
واردكننده خودرو با هدف افزايش قيمتها سايت
فروش خود را بســتهاند .به همين دليل عرضه در
بازار خودرو بهشدت كاهش يافته و قيمتها رشد
شديدي داشته است.
وي با بيان اينكه قيمت خودروهاي وارداتي در حال
حاضر نسبت به چند ماه گذشته به طور ميانگين
رشد ۴۰تا ۵۰درصدي داشته است ،خاطرنشانكرد:
شركتهاي واردكننده خودرو از چندي پيش عرضه
اين محصوالت را متوقف كردند تا با تعيينتكليف
تعرفههاي جديد واردات خودرو ،اين محصوالت را با
نرخ جديد ارز و تعرفههاي جديد بفروشند ،در حالي
كه اين خودروها در گذشته و با نرخ ارز و تعرفه قبلي
وارد شدهاند .رئيس اتحاديه صنف نمايشگاهداران
و فروشندگان خودروی تهران ادامه داد :عرضه هر
كاالييدربازارمحدود شودقيمتآنافزايشمييابد
كه دقيقا همين اتفاق براي خودروهاي وارداتي افتاده
است .وي افزود :به عنوان مثال خودروي رنوكولیوس
مدل  ۲۰۱۸كه چند ماه پيش از ســوي شــركت
واردكنندهبه قيمت ۲۱۸ميليون تومانپيشفروش
ميشدهماكنونبه ۲۹۸ميليونتومانافزايشيافته
است .موتمني با بيان اينكه متاسفانه نظارت درستي
بر بازار خودرو وجود ندارد ،تصريح كرد :سازمانهاي
نظارتي بايد شركتهاي واردكننده خودرو را ملزم به
آغازعرضهمحصوالتباقيمتهايمناسبكنند.در
صورت عرضه خودرو در بازار قيمتها متعادل شده و
كاهش خواهد يافت.

ســلطه قطعات تقلبي در بازار
لوازم يدكي خودرو و همچنين
استفاده از آن در برخي خطوط
توليد خودروسازان باعث شده
مردم با مشكالت فراواني مواجه
شوند .به عبارتي وضعيت بازار
قطعات يدكي خــودرو با افزايش توليد خودروها شــاهد
نابهسامانيهاي گستردهاي اســت ،تا جايي كه اين روزها
خريد قطعات باكيفيت به يك چالش بزرگ براي خريداران
تبديل شده است و در بازار طيف گســتردهاي از قطعات
اصلي ،قطعات تقلبي ،برندهــاي متفرقه ،قطعات وارداتي
با كيفيتهاي پايين ،قطعات وارداتــي باكيفيت اصلي و
با قيمتهاي باال ،قطعات قاچاق و مواردي از اين دســت
هستيم .طبق آمار منتشرشده از سوي گمرك ايران ،واردات
قطعات منفصله براي توليد وسايل نقليه موتوري در  ۹ماهه
سال جاري رتبه اول واردات كشور را به خود اختصاص داد.
براساس آمار تجارت خارجي قطعات منفصله بهمنظور توليد
خودرو در اين مدت رشد  104.9درصدي را به لحاظ ارزشي
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته داشته است.
آمار تجارت خارجي كشــور در  ۹ماهه سال جاري نشان
ميدهد قطعات منفصله براي توليد خودروي ســواري با
«ســاخت داخل  ۱۴تا  ۳۰درصد» به ارزش يك ميليارد و
 ۲۴۰ميليون دالر به كشور وارد شــده و در رتبه اول جاي
گرفته اســت؛ با توجه به اينكه در هشت ماه سال گذشته

وفور قطعات تقلبی خودرو در بازار

واردات قطعات منفصله براي توليد خودروي ســواري به
ارزش  ۶۰۵ميليون دالر صورت گرفــت ،بنابراين ميزان
واردات قطعه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته رشد
 104.9درصدي داشــته است؛ براســاس اين آمار ،سهم
ارزشي قطعات واردشده به كشور از مجموع واردات به كشور
در مدتزمان يادشده  3.31درصد بوده است.
صعود قطعات منفصله به صدر جدول واردات كشــور در
حاليست كه واردات قطعات منفصله در هشت ماهه سال
جاري در رتبه سوم قرار داشت؛ بر اين اساس افزايش ميزان
ورود قطعات به كشور در آذرماه امسال موجب شده كه اين
بخش در رتبه اول جاي بگيرد؛ آنگونه كه بهنظر ميرسد رشد
واردات قطعات منفصله با رشد توليد خودروهاي پسابرجامي
و چيني روند صعودي به خود گرفته است.
در اين رابطه بهرام شــهرياري ،عضو انجمن خودروسازان
اظهار كرد :متاسفانه مدتي است شاهد بروز چنين مشكالتي
هستيم كه قطعات بيكيفيت و تقلبي در بازار به وفور يافت
ميشود .وي افزود :اما نكته ديگري كه باعث شده صنعت
خودرو با چالش فراوان دست و پنجه نرم كند ،اين است كه
اين قطعات تقلبي و بيكيفيت وارد خطوط توليد شدهاند و
اكنون در خودروهاي توليدي استفاده ميشوند .به گفته
شهرياري ،علت اين مشكالت نبود نظارت كافي و الزم روي
مبادي واردات و كيفيت محصوالت است .وي افزود :بيشتر
اين محصوالت از كشور چين وارد ميشــود و بيتفاوتي
مسئوالن دليلي شده تا اين قطعات به صورت لجامگسيخته
حضور پررنگ داشته باشند .وي ادامه داد :مردم هم به اين
نوع فعاليتها عادت كردهاند و چيزي نميگويند .شايد دليل
اين است كه از مشتري حمايت نميشود.

اما محمدرضا نجفيمنــش ،عضو هياتمديــره انجمن
قطعهسازان خودرو بخشــي از صحبتهاي شهرياري را
تكذيب كرد و گفت :به هيچوجه قطعات بيكيفيت و تقلبي
وارد چرخه توليد نشدهاند .وي افزود :اكنون كاالي باكيفيت
با برند مشخص در بازار موجود است و افراد ميتوانند براي

اتصالپيچومهرهدرخطوطتوليديخودرو
عليفراهاني،رئيسانجمنتخصصيصنايعهمگن
هنگامي كه صحبت از مشاركت خودروسازيهاي خارجي با صنعت خودروسازي كشور به ميان آمد ،اين تفكر وجود داشت كه با همكاري خودروسازهاي
مطرح اين صنعت در كشور دچار تحول خواهد شد ،اما متاسفانه اين اتفاق نيفتاده و شاهد هســتيم كه اكثريت قريب به اتفاق خودروسازان با اتكا به
حمايتهاي مختلفي كه از آن برخوردارند ،به واردات قطعات مورد نيازشان اقدام كرده و به واقع در خطوط توليدي ،پيچ و مهرهها به يكديگر متصل و سپس
اين محصوالت با نام توليدات داخلي روانه بازار ميشوند .اين در حاليست كه در اظهاراتي كه درباره برجام و پسابرجام ميشد ،همواره سخن از آينده روشن
صنعت قطعهسازي بوده ،اما امروز شاهد هستيم كه هيچ نشانهاي از توجه به آينده اقتصادي قطعهسازان داخلي و انتقال فناوريهاي نوين به اين بخش از
صنعت كه هنگام انعقاد قراردادهاي خودرويي پسابرجامي مسئوالن بارها از آن سخن گفتند ،نيست و نميتوان اميد داشت كه سهم قطعهسازان از اين
يدانيم مسير خودروسازي از ارتقاي فناوري و افزايش توليد قطعهسازي ميگذرد.
خودروها ديده شده باشد ،در حالي كه همه م 

مدیر عامل اتحادیه آبزیان خرمشهر:

بیش از 100شرکت تعاونی پرورش آبزیان خرمشهر اعالم تعطیلی کردند

مدیر عامل اتحادیه آبزیان خرمشهرگفت :بیش از  100شرکت تعاونی پرورش
آبزیان خرمشهر به دلیل هزینه های سنگین آب بهای استخرهای پرورش ماهی،
اعالم تعطیلی کردند.
احمد شریفات  ،مجموع شرکت های تعاونی پرورش ماهی مجتمع پرورشی
ماهی شهید احمدیان خرمشــهر را  138شــرکت عنوان کرد وافزود :در این
مجتمع  55شــرکت تعاونی در فاز نخست و  88شــرکت در فاز دوم مشغول
به تولید پــرورش ماهی گرمابــی بودند کــه از این تعداد  100شــرکت به
دلیل هزینه های ســنگین جهت پرورش ماهی در ســال  97اعالم تعطیلی
کردند.
وی بیان داشت :با تعطیل شدن شــرکت های پرورش ماهی مجتمع پرورش
ماهی شهید احمدیان بیش از یک هزار نفر نیروی انسانی شاغل دراین شرکتها
بیکار می شوند.
شریفات ،هزینه آب بها برای هر مرحله از پرورش ماهی درمزارع بین  16تا 20
هکتاری را  200تا  240میلیون ریــال عنوان کرد و گفت :عالوه بر هزینه های
جانبی همچون خوراک آبزیان ،برق و دستمزد کارگران ،هزینه آب بها برای هر
هکتار از مزارع پرورش ماهی هشت میلیون ریال است که این هزینه ها برای تولید
کننده مقرون به صرفه نیست.
وی افت قیمت کاهش صادرات ماهی پرورشی به عراق را یکی دیگر از مشکالت
پرورش دهندگان ماهی خرمشهر عنوان کرد و گفت :کاهش نرخ هر کیلوگرم
ماهی پرورشی از یک دالر به  30سنت رسیده که موجب شده تولیدکنندگان
اقدام به صادرات نکنند.
مدیر عامل اتحادیه آبزیان خرمشهر میزان صادرات ماهی پرورشی به عراق در
سال گذشته را  50هزار تن یادآور شد و گفت :در سال گذشته  50هزار تن انواع
ماهی پرورشی از مجتمع شــهید احمدیان به ارزش  25میلیون دالر به کشور
عراق صادر شد.
شریفات اظهار کرد :در سال گذشته روزانه بیش از  30کامیون چهارتنی حامل
ماهی پرورشی به کشور عراق صادر می شد  ،این درحالی است که امسال این
رقم به سه الی چهار کامیون رسیده که این میزان در مقایسه با سال گذشته رقم
ناچیزی است.
وی در ادامه گفت :بازار عراق که توســط ایرانی ها راه اندازی شــد را به علت
هماهنگ نبودن مسئوالن به خصوص امور آب خوزستان تحویل رقبای خود
در کشــور عراق داده ایم و باید راهکار مناســب برای جلوگیری از ضرر و زیان
تولید کنندگان پیدا کنیم.
شریفات در ادامه گفت :طبق قانون برنامه ششم توسعه بهبود مستمر کسب و
کار و بر اساس ماده یک و  ، 2دولت موظف است برای هر گونه قیمت گذاری و یا
تعرفه از اتاق های بازرگانی و بخش خصوصی برای یافتن راهکار مناسب اقدام کند
که متاسفانه سازمان امور آب منطقه جنوب خوزستان بر خالف مصوبات صورت
گرفته نرخ توزیع آب را بدون در نظر گرفتن حق تولید کننده افزایش می دهد.
مدیر عامل اتحادیه آبزیان خرمشهر اظهار کرد :وزارت نیرو موظف است طبق
قانون توزیع عادالنه آب ،نرخ آب را برای مصارف شهری ،کشاورزی و صنعتی و
سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هر یک از مصارف در تمام
کشور پس از تصویب شورای اقتصادی وصول نماید.
شریفات افزود :طبق بند الف قانون توزیع عادالنه آب در مواردی که استحصال آب
به وسیله دولت انجام می گیرد باید تنظیم شده در اختیار مصرف کننده قرار دهد
و نرخ آب بها را با در نظر گرفتن هزینه های جاری از قبیل مدیریت ،نگهداری،
بهره برداری و هزینه های استهالک تاسیســات با توجه به شرایط اقتصادی و
اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف کننده وصول کند .
وی با اشــاره به ســرمایه گــذار خصوصی در ایــن بخش گفــت :زمانی که

اســتحصال توســط دولت صورت نمــی گیــرد و تولید کننده بــه صورت
ســنتی آب برداشــت می کند بایــد به میــزان یــک درصد نــرخ آب بها
پرداخت کند.
شریفات با اشاره به ماده  58قانون که عنوان شــده رودخانه کارون دارای سد
می باشد و باید از پرورش دهندگان ماهی پنج درصد حق آب بها دریافت شود
افزود  :مجتمع پرورش ماهی شهید احمدیان خرمشهر در پایین دست رودخانه
کارون با فاصله  700کیلومتری سد قراردارد که آبهای پایین دستی متاثر از 23
نقطه تخلیه فاضالب رودخانه کارون بوده و این امر باعث کاهش تولید نیز شده
است .وی جزر و مد اروند و شرایط هیدرولوژی حاکم بر منطقه را دلیلی دیگر بر
افت محصول دانست و گفت  :در  20کیلومتر باالی رودخانه اروند شاهد آب شور
باالی چهارهزار میکروموس هستیم که آب استخرهای پرورشی را شور می کند
که موجب افت محصول می شود.
وی نرخ آببها برای تولیدکنندگان در خرمشهر را با دیگر مناطق خوزستان
متفاوت عنوان کرد و ادامه داد :با توجه به شرایط هیدرولوژی حاکم بر منطقه و
تاثیرات جزر و مدی و طبق موافقت اصولی برداشت آب در سال  1376اداره کل
امور آب خوزستان در رابطه با تامین آب مورد نیاز طرح پرورش ماهی ،نرخ آب بها
باید متفاوت بادیگر مناطق کشور باشد.
مدیر عامل اتحادیه آبزیان خرمشــهر ،نبود ایســتگاه پمپاژ برای دفع پساب
استخرهای پرورش ماهی را از دیگر مشکالت تولیدکنندگان ماهی دانست و
گفت :در حال حاضر طرح انتقال پساب ها از طریق کانال شیردم رودخانه کارون
به سمت جاده آبادان که منتهی به خلیج فارس می باشد متوقف شده است.
شریفات ادامه داد :طرح احداث سیفون در رودخانه کارون در تعهد شرکت نفت
بوده که شرکت نفت تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده و این طرح متوقف مانده
که باعث پیشروی مجموعه ای از پساب های نیشکر و استخرهای پرورش ماهی
به زمین های کشاورزی شده است.
وی با بیان اینکه مسئوالن دولت باید نسبت به رفع مشکالت تولید کنندگان
ماهی پرورشی خرمشهر چاره اندیشی کنند ،گفت :سالی که مقام معظم رهبری
آن را با نام اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال مزین کرده است چرا مسئوالن برای
پیروی از بیانات مقام معظم رهبری جامه عمل نی پوشانند.
مجتمع پرورش ماهی شهید احمدیان خرمشهر با سه هزار هکتار زمین در فاصله
 15کیلومتری خرمشهر واقع شده است.
مجتمع پرورش ماهی شهیداحمدیان خرمشهر از سال 1377در مرحله نخست
با 55شرکت تعاونی آبزی پروری و مرحله دوم در سال 1395با 88شرکت تعاونی
به تولید انواع ماهی پرورشی از نوع فیتوفاگ ،کپور ،آمور ،بیگهد وبنی با اشتغالزایی
بیش از یک هزار نفر فعالیت خود را آغاز کرد.

اينكه با اين مشكالت روبهرو نشوند از نمايندگيهاي مجاز
و رسمي خريد كنند.
همچنين احمدرضا رعنايي ،نايبرئيس انجمن تخصصي
صنايع همگن نيرو محركه و قطعهسازان خودروی كشور
میگوید :تجميع اتحاديه و قطعهسازان ميتواند در افزايش

سطح آگاهي مردم و حقوق مصرفكننده بسيار تاثيرگذار
باشد و همچنين ميتواند كمك بزرگي براي دولت نيز باشد.
در سالهاي گذشته تحريم سبب كاهش كيفيت قطعات
توليدي شده بود ،اما در شرايط فعلي تمامي قطعهسازان
كيفيت محصوالت خود را افزايش دادهاند.

روند ورود كاال از دسترس ما خارج است
علياكبربخشي،رئيساتحاديهصنففروشندگانلوازميدكيخودرو
اينكه چرا قطعات بيكيفيت خودرو وارد كشور ميشود به موضوع عدم نظارت و رسيدگي مناسب برميگردد .اين درحاليست كه واردات كاالهاي بيكيفيت
فقط مختص به اين بخش نميشود و امروزه تمام صنايع و صنفها را درگير كرده است .هماكنون بازار لوازم يدكي با چالش جدي حضور قطعات يدكي
بيكيفيت مواجه است و در سطح بازار به فروش ميرسد ،اين در حاليست كه عالوه بر كيفيت پايين اين قطعات ،قيمت نيز بهشدت باالست و همين امر
سبب شده تا برخي از قطعات يدكي با  5دســت واسطه به دست مردم برسد .ما تنها متولي توزيع قطعات هســتيم و روند ورود كاال از دسترس ما خارج
است ،اما ما بارها به متوليان امر نامه نوشتیم و درخواست كرديم كه مانع ورود و توليد اين دسته از كاالها و قطعات بيكيفيت شوند .مبارزه با ورود كاالي
بيكيفيت نياز به عزم ملي دارد و اين امر كه اتحاديه اين تعهد را بدهد كه واردات كاالهاي بيكيفيت را ريشهكن ميكند در حد توان ما نيست ،بلكه نياز به ت
تصميمگيري در سطح كالن دارد.
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توزيع «نگار» در شبكه نمايش خانگي
در جلسه  17دي شوراي پروانه نمايش خانگي كه با حضور اكثريت اعضا برگزار شد ،با عرضه فيلمهاي«اكسيدان» به تهيهكنندگي منوچهر محمدي و كارگرداني حامد محمدي« ،نگار» به تهيهكنندگي و
كارگرداني رامبد جوان« ،ماالريا» به تهيهكنندگي مسعود ردايي و كارگرداني پرويز شهبازي و «غيرمجاز» به تهيهكنندگي محمد حسين عامري پويا و كارگرداني حسن يكتاپناه موافقت شد .همچنين در
اين جلسه با عرضه پنج عنوان فيلم خارجي 2 ،عنوان فيلم مراكز فرهنگي ،كوتاه و جشنوارهها و سه عنوان فيلم مستند آموزشي موافقت به عمل آمد.

فرهنگ
و هنر

هفت هنر

حرفهاي رئيس فدراسيون درباره بليت بازيهاي جام جهاني و خبرهاي وزارت خارجه
از آوانس روســيه به ويزا ،آب پاكي راچنان روي دست مجريان منتخب تورهاي جام
جهاني ريخت كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشــگري را نسبت به ادامه راه با اين
فرمان ،مردد كرد .به گزارش ایسنا ،ليال اژدري ،سرپرست دفتر بازاريابي و تبليغات
گردشگري با اشاره به نتايج بحثهاي مطرحشده در دومين نشست همانديشي و
هماهنگي اعزام تورهاي گردشگري به جام جهاني فوتبال ۲۰۱۸روسيه كه رئيس
فدراسيون فوتبال ،نمايندگان وزارت امور خارجه و دفاتر خدمات مسافرتي حضور
داشتند ،گفت :تا اين مرحله ۷۷آژانس متخصص در بازار روسيه كه شرايط و تجربه
الزم را داشتهاند ،به فدراسيون فوتبال معرفي شدهاند تا تورهاي جام جهاني روسيه
را برگزار كنند ،ما با اين آژانسها هماهنگيم و روي برنامه سفر و حتي قيمت تمامشده
تورهايشان نظارت ويژه داريم ،با اين وجود همچنان اعالم ميكنيم همه ۴۷۰۰آژانس
گردشگريكهازسازمانميراثفرهنگي،صنايعدستيوگردشگريمجوزبند
«ب» دارند ميتوانند به مقصد روسيه تور اجرا كنند و هيچ محدوديتي از
اينلحاظبرايآنهاوجودندارد.اوسپسبهچالشجديديكهبراي
تورهاي جام جهاني روسيه و منتخبان معرفي شده ،پيش
آمده است و نااميديهايي را حاصل كرده است ،اشاره
كرد و افزود :قرار ما با فدراسيون فوتبال اين بود كه آنها
بليتبازيهاومراسمافتتاحيهيااختتاميهرادراختيار
اين سازمان يا آژانسهاي منتخب قرار دهند ،اما در
آخرين جلسهكه روز يكشنبه ۱۷ديماهبرگزار شد ،تاج ،
رئيسفدراسيونفوتبال اعالموتاكيدكردكهفيفابهخاطرجلوگيري
از سوءاستفادهگريها ،بليتي در اختيار فدراسيونهاي فوتبال
قرار نميدهد و هواداران و عالقهمندان بايد از سايت فيفا
شــخصا براي خريد بليت اقدام كنند .اين حرف تاج ،ما و
آژانسهاي منتخب را كامال نااميد كرد ،چون ديگر مزيتي
به نسبت سايران وجود ندارد .سرپرست دفتر بازاريابي
و تبليغات گردشــگري درباره احتمال تغيير اين
سياستفيفا،اظهاركرد:ظاهرافدراسيونفوتبال

رقابتاصغرفرهاديباآنجليناجولي

«فروشنده»نامزدبفتاشد

فيلــم «فروشــنده» بــه كارگردانــي اصغر
فرهادي نامزد جايزه بفتا بــراي بهترين فيلم
غيرانگليســيزبان شد« .فروشــنده» پس از
موفقيت در اسكار هشــتاد و نهم اينبار نامزد
جايزه بنياد فيلم بريتانيا (بفتا) شد .اين فيلم براي
رسيدن به اين جايزه با آثاري از فرانسه ،كامبوج،
روسيه و كرهجنوبي رقابت ميكند.
فيلمهاي «او» ( )Elleبه كارگرداني پل ورهوفن
كه سال  ۲۰۱۷برنده جايزه گلدنگلوب شد در
كنار فيلم «كنيز» به كارگرداني پارك چان ووك
از كــره جنوبي نيز در اين شــاخه نامزد جايزه
هستند.
ديگر نامزد سرشناس اين شاخه آنجلينا جولي
است كه با فيلم «نخست پدرم را كشتند» نامزد
اين جايزه شده است .آنجلينا جولي با اين فيلم
نامزد گلدنگلوب سال  ۲۰۱۸شد اما رقابت را
به فاتح آكين واگذار كرد و گلدن گلوب بهترين
فيلم غيرانگليسي زبان به «در محاق» از كشور
آلمان اهدا شد.
«بيعشق» به كارگرداني آندري زوياگينتسف از
روسيه ديگر نامزد اين جايزه است .اصغر فرهادي
سال گذشته در هشــتاد و نهمين دوره جوايز
اسكار با فيلم «فروشــنده» برنده جايزه اسكار
بهترين فيلم غيرانگليسيزبان شد« .فروشنده»
بابازيشهابحسينيوترانهعليدوستينخست
در شصتونهمين دوره جشنواره كن به نمايش
درآمد و برنــده دو جايزه بهتريــن فيلمنامه و
بهترين بازيگر مرد شد .مراسم معرفي برندگان و
اهداي جوايز بفتا ۲۹،بهمن ( ۱۸فوريه) در رويال
آلبرت هال شهر لندن برگزار خواهد شد.

روزنامه کسب و کار شماره205
آگهیابالغوقت
آگهیابالغوقترسیدگیودادخواستوضمائمبهآقایامیرغالمیفرزند
خواهان:آقایمحمدحسنخلجدادخواستیبطرفیتخواندهامیرغالمیبهخواستهتوهینبه
اشخاصعادیمطرحکهبهاینشعبهارجاعوشمارهپروندهکالسه9509982644500288
شعبه 106دادگاهکیفریدوشهرستانشهریارثبتووقت رسیدگیمورخ 1397/3/6ساعت
 08:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید
کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت
مقررفوقجهترسیدگیدردادگاهحاضرگردد
منشیدادگاهکیفریشعبه 106دادگاهکیفریدوشهرستانشهریار–الههسبزواریان
استانتهرانشهرستانشهریاربلوارشهیدکلهرشهرکاداری
روزنامه کسب و کار شماره204
آگهیابالغوقت
آگهیابالغوقترسیدگیودادخواستوضمائمبهآقایعلیرضاغالمیفرزند
خواهان :آقای محمد حســن خلج دادخواســتی بطرفیت خوانده آقای علیرضا غالمی به
خواسته توهین به اشــخاص عادی مطرح که به این شــعبه ارجاع و شماره پرونده کالسه
 9509982644500288شــعبه  106دادگاه کیفری دو شهرستان شهریار ثبت و وقت
رسیدگی مورخ 1397/3/6ساعت 08:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده
 73قانونآئیندادرسیمدنیبهعلتمجهولالمکانبودنخواندهودرخواستخواهانمراتب
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد
منشیدادگاهکیفریشعبه 106دادگاهکیفریدوشهرستانشهریار–الههسبزواریان
روزنامه کسب و کار شماره214
آگهیاحضارمتهممجهولالمکان
نظر باینکه در پرونده کالسه9-9600257د شعبه نهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب
شهرستان شهریار موضوع شکایت آقای اکبر استاد ابراهیم علیه آقای صالح وکیلی دائر بر
معرفی مال غیر به عوض مال خود غیر می باشد و شــما نیز متواری گردیده اید با توجه به
محتویات پرونده و اظهارات شــاکی به علت مجهول المکان بودن دسترسی به متهم آقای
صالح وکیلی فرزند رحیم مقدور نبوده فلذا بدین وسیله به شما ابالغ می شود در راستای ماده
 174قانون آین دادرسی کیفری ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی به پرونده و
دفاع از اتهام خود در شعبه نهم دادیاری دادسرای شهریار حاضر شوید در غیر این صورت اقدام
مقتضیبهعملخواهدآمد
دادیارشعبهنهمدادیاریشهریار
روزنامه کسب و کار شماره213
آگهیاحضارمتهممجهولالمکان
نظر باینکه در پرونده کالسه9-9600433د شعبه نهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب
شهرستانشهریارموضوعشکایتخانممریممغانیعلیهامیرحسینمهدیلوفرزندعشقعلی
دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی می باشد و شما نیز متواری گردیده اید با توجه به محتویات
پروندهواظهاراتشاکیبهعلتمجهولالمکانبودندسترسیبهشمامقدورنبودهفلذابدین
وسیله به شما ابالغ می شود در راستای ماده 174قانون آین دادرسی کیفری ظرف یک ماه از
تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی به پرونده و دفاع از اتهام خود در شعبه نهم دادیاری دادسرای
شهریارحاضرشویددرغیراینصورتاقداممقتضیبهعملخواهدآمد
دادیارشعبهنهمدادیاریدادسرای شهریار-محمدشالی
روزنامه کسب و کار شمکاره215
آگهیاحضارمتهممجهولالمکانموسیالرضابراتیفرزندمحمد
نظر باینکه در پرونده کالسه  951433شعبه  105دادگاه جزایی شهریار موضوع شکایت
ناهید احمدی علیه شــما دائر بر ایجاد مزاحمت تلفنی در تاریخ  1396/11/04ســاعت
 8:30جهت رسیدگی تعیین گردیده با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به علت
مجهول المکانبودن دسترسیبه شما مقدورنبوده فلذابدین وسیلهبه شما ابالغ می شود در
راستایماده 115قانوناییندادرسیکیفریظرفیکماهازتاریخنشرآگهیجهترسیدگی

با فيفادراينباره مكاتباتيداشته،اماهنوزبهنتيجهنرسيدهاست.بهنظر
ميرسد دليل اين تصميم مسائل امنيتي روسيه است .وي همچنين
گفت :نماينده وزارت خارجه در اين نشست اعالم كرد كه  IDكارتي
كه به دنبال خريد بليت بازيها صادر ميشود به نوعي حكم ويزا را
دارد و ممكن است براي سفر به روسيه در صورت داشتن آن ،ديگر
به ويزا نيازي نباشد ،هرچند كه نماينده وزارت خارجه اعالم كرد؛
ممكناستاينقانوناجرانشودوبرايورودبهاينكشور،گرفتنويزا
همچنانضرورتداشتهباشد،چراكهروسيههنوزتصميمقطعيخود
را اعالم نكرده است .اژدري بيان كرد :اگر اين اتفاقها رخ دهد ديگر
معرفي و انتخاب آن  ۷۷آژانس براي اجراي تورهاي
جام جهاني ،معني و ضرورتي پيدا نميكند ،چراكه
ديگر مزيتي وجود ندارد .مردم خودشــان
ميتوانند از ســايت فيفا بليت بخرند و اگر
روسيه آن قانون موقتي IDكارت به ازاي ويزا
را براي جام جهاني اجرا كند كه ديگر مردم
الزمنميبينندازآژانستوريبخرند.
وي با بيان اينكه قرار بود امتياز ويزاي گروهي
روســيه پس از اجراي رژيم لغو رواديد بين دو كشور ،به اين
 ۷۷آژانس نيز داده شود ،گفت :ما اين آژانسها را به عنوان مجريان تورهاي
جامجهانيروسيهنهتنهابهفدراسيونفوتبالايرانمعرفيكردهايمكهبه
سفارتروسيههمبرايدريافتويزايگروهياينكشورمعرفيكردهايم،
اما اگر روسها قانون ورود به خاك اين كشور را با IDكارت جام جهاني به
اجرا بگذارند ،عمال اين اقدام ما هم بدون نتيجه ميماند و اين ۷۷آژانس
منتخب هيچ امتيازي نخواهد داشت .اژدري همچنين گفت :قرار بود
در آن نشست كه نمايندگان بخشهاي متخلف از فدراسيون فوتبال
و وزارت خارجه حضور داشتند ،درباره كمپين تبليغاتي ايران در جام
جهاني  ۲۰۱۸روسيه صحبت شود كه به خاطر چالشهاي جديدي
كهمطرحشدونااميديآژانسها،فرصتنشدبهاينموضوعبپردازيم.

فيفا بليتي در اختيار
فدراسيونهاي فوتبال قرار نميدهد

بالتکلیفی مجريانمنتخب تورهاي جام جهاني
بهپروندهودفاعازاتهامخوددرشعبه 105کیفریشهریارحاضرشویددرغیراینصورتاقدام
مقتضیبهعملخواهدامد.
شعبه 105دادگاهعمومی(جزایی)دادگستریشهرستانشهریار
روزنامه کسب و کار شماره219
آگهیابالغوقتمجهولالمکانامیرحسینمحمدیاری
نظر باینکه در پرونده کالسه شعبه 102دادگاه کیفری دو شهریار موضوع شکایت وحید رهبر زارع
علیهامیرحسینمحمدیاریدائربرغصبعنوانوفکپلپبهتاریخ 1397/01/27ساعت 10وقت
رسیدگی تعیین شده باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به علت مجهول المکان بودن
دسترسی به شما مقدور نبوده فلذا به شما ابالغ می شود در وقت مذکور جهت دفاع از اتهام خود در
شعبه 105دادگاهکیفری دوشهریارحاضرشویددرغیراینصورتاقداممقتضیبهعملخواهدامد
شعبه 105دادگاهکیفریدوشهریار
روزنامه کسب و کار شماره218
آگهیابالغوقتمجهولالمکانمحبتالماسی
نظر باینکه در پرونده کالسه 961328ک  2شعبه  105دادگاه کیفری دو شهریار موضوع
شکایت بهناز پازکی علیه محبت الماسی دائر بر تهدید توهین و افتراء به تاریخ1396/11/29
ساعت 9:30وقت رسیدگی تعیین شده باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به علت
مجهول المکان بودن دسترسی به شما مقدور نبوده فلذا به شما ابالغ می شود در وقت مذکور
جهتدفاعازاتهامخوددر شعبه 105دادگاهکیفریدو شهریارحاضر شویددرغیراینصورت
اقداممقتضیبهعملخواهدامد
شعبه 105دادگاهکیفریدوشهریار
روزنامه کسب و کار شماره217
آگهیابالغوقتمجهولالمکانسامانمحمدی
نظرباینکهدرپروندهکالسه شعبه 102دادگاهکیفریدوشهریارموضوعشکایتعلیمرادی
علیه سامان محمدی دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو به تاریخ 1396/12/06ساعت
 10:30وقت رسیدگی تعیین شــده باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به علت
مجهولالمکانبودندسترسیبهشمامقدورنبودهفلذا بدینوسیلهبهشماابالغمیشوددر
وقت مذکور جهت دفاع از اتهام خود در شعبه 105دادگاه کیفری دو شهریار حاضر شوید در
غیراینصورتاقداممقتضیبهعملخواهدامد
شعبه 105دادگاهکیفریدوشهریار
روزنامه کسب و کار شماره207
آگهیاحضارمتهممجهولالمکاناحسانیوسفیکنگاوری
نظر باینکه در پرونده کالسه  940859شعبه سوم بازپرســی دادسرای عمومی و انقالب
شهرستان شهریار موضوع گزارش مامورین مواد مخدر علیه متهم احسان یوسفی کنگاوری
دایربرنگهداریموادمخدرتحترسیدگیمیباشدتوجهبهمحتویاتپروندهواظهاراتشاکی
بهعلتمجهولالمکانبودندسترسیبهمتهممقدورنبودهفلذابدینوسیلهبهنامبردهابالغ
می شود در راستای ماده  174قانون آین دادرسی کیفری ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی
جهت رسیدگی به پرونده و دفاع از اتهام خود در شعبه سوم بازپرسی دادسرای شهریار حاضر
شونددرغیراینصورتاقداممقتضیبهعملخواهدآمد
امیرمهدوینیا-بازپرسشعبهسومدادسرایعمومیوانقالبشهریار
روزنامه کسب و کار شماره206
آگهیاحضارمتهم
نظر باینکه در پرونده کالسه  960832این شــعبه آقای داود آدینه علیه متهمین طوبی
یحییزادهفرزندمحمدومحمدجیریاییفرزندحسینبهاتهامشروعبهسرقتطرحشکایت
نموده با عنایت به مجهول المکان بودن متهمین و در اجرای مقررات ماده 174قانون آیین
دادرسیدادگاههایعمومیوانقالبدرامورکیفریبهنامبردگانابالغمیگرددتاظرفمهلت
سیروزازانتشاراینآگهیجهتدفاعازاتهامانتسابیدراینشعبهحاضرگرددبدیهیستدر
صورتعدمحضور مطابقمقرراترسیدگیغیابیبهعملخواهدآمد.
مدیرشعبه 8بازپرسیشهریار–صالحزاده
روزنامه کسب و کار شماره224
رای دادگاه

آگهیابالغدادنامه

در خصوص اتهام آقای مصطفی رشنو فرزند فتح اله متولد 1351ساکن کوهدشت و آزاد
با تودیع وثیقه دایر بر نگهداری سه گرم و شصت سانت هروئین و چهل و دو گرم تریاک
و آالت استعمال مواد مخدر (یک عدد وافور)توجها به محتوای پرونده و با عنایت به مفاد
کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب مالرد گزارش مرجع انتظامی صورت
جلسهکشفموادوآالتاستعمالموادمذکورازمنزلمتهم،نتیجهیتوزینموادمکشوفه
اقاریرمتهمدرمراحلتحقیقدرمرجعانتظامیودادسرامبنیکشفموادمذکورازمنزل
وی تحقیقات به عمل آمده عدم حضور متهم علی رغم ابالغ قانونی و مویدا به سایر قرائن
و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم محرز و مسلم است لذا بنا به مراتب اشعاری و با
استناد به بند یک ماده پنج و ماده بیست و بند سوم از ماده هشت اصالح قانونی مبارزه با
موادمخدرمصوب 1389/5/9مجمعتشخیصمصلحتنظاموبارعایتماده 134قانون
مجازات اسالمی دادگاه مشار الیه را از حیث ارتکاب بزه نگهداری سه گرم و شصت سانت
هروئین به تحمل پنج سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و هفتاد ضربه شالق
تعزیری و پرداخت بیست میلیون ریال جریمه نقدی و از بابت نگهداری چهل و دو گرم
تریاک به پرداخت سه میلیون ریال جریمه نقدی و تحمل پنجاه ضربه شالق تعزیری و از
حیث نگهداری آالت استعمال مواد مخدر (یک عدد وافور)به پرداخت پانصد هزار ریال
جریمه نقدی محکوم می نماید .در موارد فوق (خصوص محکومیت به نگهداری مواد
مکشوفهفوقالذکر)فقطمجازاتاشدقابلاجرااستودراجرایماده 215قانونمجازات
اسالمی حکم به ضبط مواد و االت استعمال مواد مکشوفه صدر الذکر به نفع دولت صادر
و اعالم می گردد.رای اصداری غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این
دادگاه و پس از انقضا مهلت قانونی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم
تجدیدنظراستانتهرانمیباشد.
رئیسشعبهاولدادگاهانقالباسالمیشهریار
روزنامه کسب و کار شماره211
آگهیابالغوقت
وقترسیدگیظرفیکماهپسازانتشارآگهیجوادافشار
نظرباینکهپروندهکالسهشعبه 5دادیاریدادسرایعمومیشهریارموضوعشکایتآقایصید
نظر مرادیان بادام شیرین علیه جواد افشار مبنی بر ضرب و جرح عمدی تحت رسیدگی می
باشدباتوجهبهمحتویاتپروندهواظهاراتشاکیبهعلتمجهولالمکانبودنوعدمدسترسی
به شما بدین وسیله به شما ابالغ می شود تا در اجرای ماده 174قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب 1392ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت رسیدگی به پرونده و دفاع از خود در
اینشعبهحاضرشویددرغیراینصورتتصمیممقتضیاتخاذخواهدشد.
دادیارشعبهپنجمدادسرایعمومیوانقالبشهریار–زینبفروزشنیا
روزنامه کسب و کار شماره211
آگهیابالغوقترسیدگیبهمتهمانآقایعلیاکبرقربانیفرزندعلیقلی
وقترسیدگیظرفیکماهپسازانتشارآگهی
نظرباینکهپروندهکالسه 960925شعبهدومبازپرسیدادسرایعمومی وانقالبشهریار
موضوعشکایت شاکی علیه شمامبنیبهاتهامانتقالمالغیر تحترسیدگیمیباشدبا
توجهبهمحتویاتپروندهواظهاراتشاکیبهعلتمجهولالمکانبودنوعدمدسترسیبه
شما بدین وسیله به شما ابالغ می شود تا در اجرای ماده 174قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب 1392ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت رسیدگی به پرونده و دفاع از اتهام
خود در شعبه دوم بازپرسی دادسرای شــهریار حاضر شوید در غیر این صورت تصمیم
مقتضیاتخاذخواهدشد.
بازپرسشعبهدومدادسرایعمومیوانقالبشهریار–مهدیسلیمانی
روزنامه کسب و کار شماره210
آگهیابالغوقترسیدگیبهمتهمانآقایمهدیمیرزائیفرزندفریدون
وقترسیدگیظرفیکماهپسازانتشارآگهی
نظر باینکه پرونده کالسه 930844شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهریار
موضوعشکایت شاکی علیه شمامبنیبرمشارکتدرانتقالمالغیرتحترسیدگیمیباشد
با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به علت مجهول المکان بودن و عدم دسترسی
به شما بدین وسیله به شما ابالغ می شود تا در اجرای ماده 174قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب  1392ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت رسیدگی به پرونده و دفاع از اتهام
خود در شعبه دوم بازپرسی دادسرای شهریار حاضر شوید در غیر این صورت تصمیم مقتضی
اتخاذخواهدشد.
بازپرسشعبهدومدادسرایعمومیوانقالبشهریار–مهدیسلیمانی

روزنامه کسب و کار شماره220
آگهیابالغوقترسیدگیبهمتهمرمضانرشیدیفرزندعلی
وقترسیدگیظرفیکماهپسازانتشارآگهی
نظر باینکه پرونده کالسه 961842شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهریار
اتهامی آقای رمضان رشیدی فرزند علی دائر بر ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت فاطمه
شهبازی تحت رسیدگی می باشــد با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به علت
مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به شما بدین وسیله به شما ابالغ می شود تا در اجرای
ماده 174قانونآییندادرسیکیفریمصوب 1392ظرفیکماهازتاریخانتشارآگهیجهت
رسیدگیبهپروندهودفاعاز اتهامخوددرشعبهچهارمدادیاری دادسرایشهریارحاضرشوید
درغیراینصورتتصمیممقتضیاتخاذخواهدشد.
دادیارشعبهچهارمدادسرایعمومیوانقالبشهریار–علینژاد
روزنامه کسب و کار شماره208
آگهیابالغوقترسیدگیبهمتهمانآقایاناسکندرعبدالهیوحسینعبدالهی
وقترسیدگیظرفیکماهپسازانتشارآگهی
نظر باینکه پرونده کالسه 960921شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهریار
موضوع شکایت شاکی علیه شما مبنی بر تهدید به قتل مزاحمت تحت رسیدگی می باشد
با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به علت مجهول المکان بودن و عدم دسترسی
به شما بدین وسیله به شما ابالغ می شود تا در اجرای ماده 174قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب  1392ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت رسیدگی به پرونده و دفاع از اتهام
خود در شعبه دوم بازپرسی دادسرای شهریار حاضر شوید در غیر این صورت تصمیم مقتضی
اتخاذخواهدشد.
بازپرسشعبهدومدادسرایعمومیوانقالبشهریار-مهدیسلیمانی
روزنامه کسب و کار شماره203
آگهیابالغوقتمجهولالمکانفضلالهفیاضمنش
نظر باینکه در پرونده کالسه شعبه 102دادگاه کیفری دو شهریار موضوع شکایت فرنگیس
فیاض منشعلیه فضاله فیاض منشدائربر مزاحمتنوامیسبه تاریخ 1396/12/14ساعت
 10:30وقترسیدگیتعیینشدهباتوجهبهمحتویاتپروندهواظهاراتشاکیبهعلتمجهول
المکان بودن دسترسی به شما مقدور نبوده فلذا به شما ابالغ می شود در وقت مذکور جهت
دفاع از اتهام خود در شعبه 105دادگاه کیفری دوشهریار حاضر شوید در غیر اینصورت اقدام
مقتضیبهعملخواهدامد
شعبه 105دادگاهکیفریدوشهریار
روزنامه کسب و کار شماره209
آگهیابالغوقتمجهولالمکانسعیدمختاری
نظر باینکه در پرونده کالسه شعبه  102دادگاه کیفری دو شهریار موضوع شکایت قربان
ناظری علیه سعید مختاری دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو به تاریخ1397/02/11
ساعت 10وقت رسیدگی تعیین شده باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به علت
مجهول المکان بودن دسترسی به شما مقدور نبوده فلذا به شما ابالغ می شود در وقت مذکور
جهتدفاعازاتهامخوددر شعبه 102دادگاهکیفری دوشهریارحاضر شویددرغیراینصورت
اقداممقتضیبهعملخواهدامد
شعبه 102دادگاهکیفریدوشهریار
روزنامه کسب و کار شماره221

آگهیابالغوقت

شمارهبایگانیشعبه941737:
به پیوست دو نسخه نشر آگهی در رابطه با متهم آقای قدرت اله فرشا ارسال می گردد مقتضی
است تا در یکی از جراید کثیر االنتشار منتشر و نسخه ای از آگهی منتشره جهت ضبط در
سابقهبهاینشعبهارسالگرددموضوعآگهی:ابالغوقتدادرسیتعداددفعاتانتشار:یکبار
دفترشعبه 103دادگاهکیفریدوشهرستانشهریار
روزنامه کسب و کار شماره223
آگهیابالغوقتدادنامه

رای دادگاه
در خصوص اتهام خانم زهرا محمودی فرزند احمد متولد 1357ساکن اندیشه و آزاد با تودیع
وثیقهدائربرنگهداریچهلوچهارسانتهروئینوبیستسانتموادروانگردانازنوعشیشه

،توجها به محتوای پرونده و با عنایت به مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب
مالرد گزارش مرجع انتظامی ،کشف مواد موضوع گزارش ،نتیجه توزین مواد مکشوفه ،اقاریر
متهم در مراحل تحقیق در مرجع انتظامی و دادسرا،عدم حضور متهم علی رغم ابالغ قانونی
تحقیقات به عمل آمده و سایر قرائن و امارات موجود در جوف پرونده بزهکاری متهم محرز
و مسلم است لذا بنا به مراتب اشعاری و با استناد به بند دوم از ماده 8اصالحی قانون مبارزه با
موادمخدرمصوب 1389/5/9مجمعتشخیصمصلحتنظامدادگاهمشارالیهارابهپرداخت
چهار میلیون و چهار صد هزار ریال جریمه نقدی و تحمل پنجاه ضربه شالق تعزیری محکوم
می نماید و در اجرای ماده 215قانون مجازات اســامی مصوب 1392حکم به ضبط مواد
مکشوفه صدر الذکر به نفع دولت صادر و اعالم می گردد رای اصداری غیابی و ظرف بیست روز
پسازابالغ قابلواخواهیدرایندادگاهوپسازانقضای مهلتواخواهی ظرفبیستروز قابل
تجدیدنظرخواهیدرمحاکمتجدیدنظراستانتهرانمیباشد.
رئیسشعبهاولدادگاهانقالباسالمیشهریار
روزنامه کسب و کار شماره225

آگهیابالغوقتدادنامه

رای دادگاه
درخصوصاتهاماقایایمانمیریفرزندشاپورمتولد 1369ساکنشهرقدس وآزادبامعرفی
کفیل دائر بر نگهداری یکصدو پنجاه و شش گرم مواد مخدر از نوع سوخته تریاک ،توجها به
محتوای پرونده و با عنایت به مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب مالرد
گزارشمرجعانتظامی،کشفمواد مخدرموضوعگزارش،نتیجهتوزینموادمکشوفه،اقاریر
متهمدرجریانتحقیقاتدرشعبهبازپرسی،عدمحضورمتهمعلیرغمابالغقانونیتحقیقات
بهعملآمدهومویداسایرقرائنواماراتموجوددرجوفپروندهبزهکاریمتهممحرزومسلم
است لذا بنا به مراتب اشعاری و با استناد به بند دوم از ماده 5قانون مبارزه با مواد مخدر دادگاه
مشارالیهارابهپرداختهفتمیلیونریالجریمهنقدیوتحملبیستوچهارضربهشالق
تعزیریمحکوممینمایدودراجرایماده 215قانونمجازاتاسالمیمصوب 1392حکمبه
ضبطمواد مخدرمکشوفهصدرالذکربهنفعدولتصادرواعالممیگرددرایاصداریغیابی
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی
ظرفبیستروزقابلتجدیدنظرخواهیدرمحاکمتجدیدنظراستانتهرانمیباشد.
رئیسشعبهاولدادگاهانقالباسالمیشهریار
روزنامه کسب و کار شماره222
آگهیرایدادگاه
در خصوص اتهام آقای سجاد احد زاده فاقد مشخصات دیگر به لحاظ مجهول المکان بودن و
عدم حضور در دادسرا و دادگاه دائر بر فک غیر قانونی پلمپ موضوع گزارش مرجع انتظامی
که طی کیفرخواست به تاریخ 96/5/26دادسرای شهریار برای نامبرده تقاضای مجازات شده
است باتوجهبهجامعاوراقومحتویاتپروندهازجملهگزارشمرجعانتظامی(پلیساطالعات
و امنیت عمومی ) صورت جلسه پلمپ و فک پلمپ و عدم حضور متهم در دادسرا و دادگاه و
سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتصابی به نامبرده از نظر دادگاه محرز است به استناد
ماده 543قانونمجازتاسالمیمصوب 75بخشتعزیرات نامبردهرابهتحملیکسالحبس
تعزیریمحکوممینماید.رایصادرهغیابیوظرفمدتبیستروزازتاریخابالغقابلواخواهی
در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم
محترمتجدیدنظراستانتهرانمیباشد
رئیسشعبه 106دادگاهکیفریدوشهریار-حسنوند
روزنامه کسب و کار شماره216
آگهیاحضاریهمتهممجهولالمکانایرججداری
با توجه به اینکه شــاکی آقای داود محمدی علیه متهم آقای ایرج جداری دایر بر سرقت و
تحصیل مال مسروقه شــکوائیه را تقدیم دادگاه های کیفری دو شهرستان شهریار نموده
که جهت رسیدگی به شعبه  105دادگاه کیفری دو شهرستان شهریار واقع در دادگستری
شهرستان شهریار ارجاع و به کالسه/105-961128ک 2ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان
به تاریخ 1396/11/14ساعت 11:30تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم
و درخواست شکات و به تجویز مواد  344و  174قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و
انقالبدرامورکیفریودستوردادگاهمراتبیکنوبتدریکیازجرایدکثیراالنتشارآگهیمی
شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل
خودتصویریازکیفرخواستوادلهشاکیرادریافتودروقتمقررفوقجهترسیدگیحاضر
گردد.بدیهیستعدمحضورمتهممانعرسیدگینمیباشد.
دفترشعبه 105دادگاهکیفریدوشهرستانشهریار
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مازندران

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان چالوس :

موسسهفرهنگیهنریخانههنرچالوسازموسساتبسیارفعالدر منطقهاست
دکتر میر فیروزی تصریح کرد:همین خرده فرهنگ های اقوام،باعث استمرار فرهنگ ملی
وهمچون حصاری محکم آن را در دل تاریخ محافظت کرد.

مهندس محمد روحی رئیس فرهنگ وارشاد اسالمی شهرستان چالوس طی گفتگویی در
رابطه با فعالیت های مؤسسات فرهنگی وهنری شهرستان چالوس از جمله مؤسسه فرهنگی
وهنری خانه هنر چالوس با صراحت اعالم کرد:با توجه به رسالت ها ووظایفی که برعهده اداره
فرهنگ وارشاد اسالمی این شهرستان است،سعی می شود از تمام مؤسسات فرهنگی وهنری
فعال دراین شهرستان ،ازجمله مؤسسه فرهنگی هنری خانه هنر چالوس به طور جدی حمایت
شود که از مؤسسات بسیار فعال در منطقه به شمار می آید .
رییس فرهنگ وارشاد اسالمی شهرستان چالوس گفت:وجود مؤسسات فرهنگی وهنری فعال
درمنطقهموجبشکوفاییاستعدادهایهنریدرهنرجویان،حفظ واحیایسنتهاوهنرهای
دیرین و دیر پا در جامعه می شود.
رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسالمی شهرســتان چالوس اعالم کرد:با توجه به شرایط ویژه
شهرستان چالوس از نظر فعال بودن مؤسسات و گروه های مختلف فرهنگی وسامان دهی
گروه های متنوع هنری  ،اولین دوره آزمون جامع علمی وعملی مهارت آموزی رشــته های
مختلفهنریبهمیزبانیاینشهرستانبرگزارشده.همچنینباهمکاریادارهآموزشوپرورش
شهرستان چالوس در آینده نه چندان دور ودرایام اله فجر ،اولین جشنواره موسیقی سنتی ویژه
دانش آموزان در کشور تحت عنوان جشنواره موسیقی سنتی دانش آموزی صبای چالوس
با شرکت هنر مندان رشته موسیقی از میان دانش آموزان زیر  ۱۶سال  ،به میزبانی چالوس
بر گزار می شود که از ابتکارات شورای مشورتی موسیقی سنتی اداره فرهنگ وارشاد اسالمی
این شهرستان می باشد .
مهندسبهروزنقیبیکارشناسارشدفرهنگیادارهفرهنگوارشاداسالمیومدیر
انجمن باستان شناسی استان مازندران :
حمایت از مؤسســه فرهنگی وهنری خانه هنر چالوس ،حمایت از هنرآموزان و
هنر آموختگان در سطح عالی اســت که درکنار هم به عنوان شاگرد واستاد در
رشتههایمختلفهنریبهتحصیلوتدریسمشغولند
مهندس بهروز نقیبی کارشــناس ارشــد فرهنگی اداره فرهنگ وارشاد اسالمی شهرستان
چالوس ومدیر انجمن باستان شناسی استان مازندران متعاقب برگزاری آیین شب یلدا توسط
مؤسسه فرهنگی وهنری خانه هنر چالوس در گفتگویی اظهار کرد:با همکاری اداره فرهنگ
وارشاد اسالمی شهرستان چالوس ،انجمن باستان شناسی استان مازندران ،و مؤسسه فرهنگی
وهنری خانه هنر چالوس  :،برنامه دور همی شب یلدادر مؤسسه فرهنگی وهنری خانه هنر
چالوس با حضور گسترده اهالی هنر دررشته های مختلف نظیر هنر های نمایشی ،معماری،
باستان شناسی موسیقی ،نقاشی ،تصویر گری ،ادبیات نوشتاری ونمایشی ،بیانگر حمایت از
این مؤسسه است که در این دور همی صمیمانه  ،در طوالنی ترین شب سال  ،برنامه هایی از
قبیل موسیقی سنتی توسط گروه موسیقی سنتی آموزشگاه تیکا ،حافظ خوانی وتفأل به دیوان
لسان الغیب توسط بانو بوذری ،وتشریح فلسفه نام گذاری شب یلدا توسط دکترآمنه بیشه کال،
معاون انجمن باستان شناسی استان مازندران به اجرادرآمد ه که این برنامه ها بسیار مورد
توجه حاضرین قرار گرفتند .
نقیبی با تأکید بر این مطلب که با تالش شبانه روزی مجموعه کارکنان اداره فرهنگ وارشاد
اسالمی شهرستان چالوس  ،انتظار می رود که در آینده نه چندان دور ،چالوس به عنوان مرکز
فعالیت ها و پایلوت دائمی برای آموزش وفعالیت های اغلب رشته های هنری برگزیده شود.
کما اینکه تاکنون در بخش هایی از برنامه ها  ،فعالیت ها وابتکارات مربوط به انواع هنر،جزء
اولین ها بوده که برگزاری آزمون جامع اولیــن دوره مهارت آموزی به صورت علمی و عملی
دررشــته های مدیریت وبرنامه ریزی امــور خانواده  ،گرافیک کامپیوتری ،تصویر ســازی
کامپیوتری ،تصویر ســازی جلوه های ویژه و طراحی صفحات وب  ،به میزبانی ومحوریت
چالوس دلیل این مدعاست.
هنر نزد ایرانیان است و بس
هنر در ادوار مختلف تاریخی ودر نزد اقوام و ملل گوناگون ،در پهنه زمین وعرصه گیتی ،امری
پذیرفته شده ودارای ارزشی واالیی بوده وهست  .و درهمه ادوار تاریخ بشر  ،هنر فاخر وهنر
مندان ماهر  ،دلسوز ،مردمی ومتعهد ،از نظر و منظر جامعه پیرامونی خود ،دارای جایگاه
ویژه واحترام خاصی بوده وهســتند که دلیل بر زیبایی هنر ،آراستگی هنر ،ارزشمندی
هنر وپذیرش رشته های مختلف هنر در اذهان وافکارجوامع بشری بوده و می باشد .البته
تمام رشته های هنر در یک زمان تبلور وتولد نیافته وبروز نکردند بلکه طی سال هایی بس
مطول وبا گذشت عصر ها ونسل های زیادی ،در ادوارگذشته به طول انجامیده تا با ظهور
هنرمندان صاحب سبک وصاحب نامی در یکی ازرشته های هنری ودر میان ا قوام وملت ها
به تدریج بروز کرده ،وباگذر زمان هریک از رشته های هنری وهنرمندان نوظهور ،در بستر
تاریخ رشد یافتند تا به سبک وســباق کنونی در آمده و در میان جوامع بشری رواج یافته
وجهان شمول شده اند .
بر این اساس در کشور عزیزمان ایران ،این دیار کهن روزگار وسرزمین هنر پرور  ،که از دیر باز
وروزگاران گذشته  ،مردمان هنر دوست وهنر پرور ی را در دامن خود پرورانده است ،تا این که
امروزه ،ملت ایران در قیاس با بسیاری از ملل جهان در زمینه هنرهای مختلف به جز هنر هفتم
یا سینما ،در بسیاری از عرصه ها ورشته های هنر ،از قبیل نقاشی  ،خوش نویسی ،موسیقی،
معماری  ،سفال گری،پیکر تراشی ،حجاری ،منبت کاری ،مجسمه سازی ،قالی بافی ،صنایع
دستی ودیگر هنر های دستی وزیر گروه های هنر های پایه واصیل،جزءپیش تازان وپیش
قروالن به شمار می آید که پیش تازی ایرانیان در هنر ها ،در اشعار شعرای این سرزمین کهن
نیز تبلور یافته است که سرودن اشعار خودنیز از رشته های مهم هنر به شمار می آید آن جا که
گفته شد :هنر نزد ایرانیان است و بس،
آشنایی بیشتر با خانه هنر و اساتید آن در نشست خودمانی در این نشست خودمانی ،با مجال
اندک ومقال صریح ،هریک از اساتید در رشته های مختلف ومتنوع هنری ،بدون اغراق ،بی پیرایه
وبا احتراز ازهرگونه گزافه گویی ،به معرفی موسسه فرهنگی هنری خانه هنر و تشریح رشته ای از
هنرپرداختند در حوزه تخصص واطالعاتشان می باشد.
مهندسحمیدرضامحققی،بنیانگذارمؤسسهفرهنگیوهنریخانههنرچالوس:
مؤسسه فرهنگی وهنری خانه هنر چالوس با هدف ارتقا وبالندگی هنر در منطقه
تأسیس وراه اندازی شد
مهندسحمید رضا محققی مؤسسوبنیانگذار مؤسسه فرهنگیوهنریخانههنر شهرستان
چالوس متعاقب برگزاری آیین خاطره انگیزشــب یلدا با حضور جمع کثیری از اهالی هنر ،
هنرمندان واساتید هنر ،تحت عنوان " دور همی " در خانه هنر چالوس ،طی گفتگویی صمیمی
،ضمن اعالم مطلب فوق گفت:این مؤسسه در سال  ۱۳۸۸به صورت چند منظوره در زمینه

های فرهنگی ،هنری وپژوهشی ،باهمکاری تعدادی معدود از اساتید هنر وبا امکانات محدود،
کار خودرا آغاز کرده که از بدو تأسیس تاکنون ،هنر جویان زیادی در این مؤسسه در زمینه های
مختلف هنر از قبیل خطاطی،نقاشی ،گرافیک ،سفال گری،مجسمه سازی ،پیکر تراشی ودیگر
رشته ها ،زیر نظراساتید و دانش آموختگان رشته های مختلف هنر به صورت تئوری وعملی
آموزش های الزم را دیدند.
این مدرس دانشگاه که خود نیز از دانش آموختگان رشته مدیریت هنر وگرافیک می باشد ،با
ابرازخرسندیگفت:خوشبختانهدانشآموختگانواساتیدرشتههایمختلفهنریبامؤسسه
فرهنگیوهنریخانههنرهمکارینزدیکدارندکه نخستینمؤسسهآموزشتخصصینقاشی
و سایر هنرها در منطقه غرب استان مازندران و در واقع پاتوق ومحل نشو نمای هنر و هنرمندان
به عنوان هنر جو ،و هنرمندان اهل نظر وفرهیخته به عنوان اساتید هنر به شمار می آید .که
با هدف آموزش وتربیت هنر جویان ،همراه باارتقای سطح کیفی آموزش های علمی وعملی
رشته های مختلف هنری تأسیس شده وآغاز به کار کرد ه است محققی ضمن تقدیر و تشکر
از همکاری های خوب وحمایت های شایسته و تحسین برانگیز اداره فرهنگ و ارشاداسالمی
شهرستان چالوس با این مؤسسه ،تصریح کرد:در سایه حمایت ها  ،هدایت هاوهمکاری های
نزدیک اداره فرهنگ وارشاد اسالمی این شهرستان ودر رأس آن آقای روحی که خود از هنر
مندان واهالی هنر می باشد و آقای مهندس بهروز نقیبی معاون فرهنگاداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی چالوس و مدیر انجمن باستان شناسان اســتان مازندران1 ،سال هم همچون قبل
آیین شب یلدا با عنوان " دور همی " با حضور گسترده اهالی هنر در این مؤسسه با شکوه تمام
برگزارشد که هنرمندانی از رشته های مختلف ودرسطوح متفاوت اعم از هنرمندان آزاد واساتید
دانشــگاه ها واهالی هنر با برنامه های متنوع فرهنگی وهنری ،مشتاقانه در آن حضور یافته
وساعاتی را در کنار هم با همدلی وپر نشاط نشسته و لذت ببرند .که جا دارد از همکاری ها ی
نزدیک وبی شایبه اداره فرهنگ وارشاد اسالمی ،کارکنان زحمتکش این اداره  ،دانشگاه علمی
کاربردی واحد دوی مازندران ،مؤسسه آموزش عالی مارلیک ،اساتید فرهیخته و همه عزیزانی
که به نحوی با این مؤسسه همکاری نزدیک دارند  ،صمیمانه تقدیر وتشکر کنم وبه همه دست
مریزاد می گویم .
استاد عباس اسحاقی استاد و مدیر گروه هنرهای تجسمی و نقاشی:
هنر فاخر آن است که ذهن را به تکاپو اندازد وموجب بالندگی جامعه شود
عباس اسحا قی استاد نقاشی وتصویر گری و مدیر گروه هنرهای تجسمی خانه هنر در این
نشست طی سخنانی با بیان مطلب فوق اظهار داشت:نقاشی در واقع باز آفرینی ظواهر اشیا
واجسام پیرامونی جامعه است که هنر مند نقاش با ذهن خالق واز منظر و بصیرت هنری خود،
بدون آن این آثاردارای ابعاد قابل لمس باشند ،آن ها را به صورت زیبا وبا رنگ های گوناگون
وچشم نواز ،باز آفرینی ونقاشی می کتد .این استاد نقاشی که سال ها است در این رشته فعالیت
دارد وبه آموزش هنر جویان نوجوان وجوانان مشتاق به هنر فاخر نقاشی وتصویر گری ،در سطوح
مختلف اشتغال دارد ،در ادامه سخنان خود گفت :قصه ها  ،نمایشنامه ها و داستان ها را با نقاشی
به صورت تصویری می توان تبیین وتشریح کرد و نظرات را به جامعه انتقال داد.
این استاد ودانش آموخته رشته نقاشی وتصویر گری در مقطع کارشناسی ارشد ،که مسؤلیت
گروه نقاشی وطراحی برنامه های دور همی درشب یلدای امســال در این خانه هنر را نیز بر
عهده داشته در بخشی از سخنان خود اعالم کرد:هنر جویان این مؤسسه به همراه آثار هنری
وتابلوهای نقاشی خود  ،ساالنه حد اقل در  ۵نمایشگاه نقاشی مشــارکت دارند و درسطوح
عمومی وتخصصی  ،به صورت منطقه ای،استانی وکشوری بر گزار می شوند.که در جریان این
نمایشگاه ها  ،آثاروخالقیت های برخی ازهنر جویان تحت پوشش خانه هنر چالوس با کسب
حد اکثر امتیاز ،در میان آثار ارایه شده در این گونه نمایشگاه ها ،به عنوان آثار برتر برگزیده می
شوند که تا کنون این امر به کرات تحقق یافته است.
استاد معصومه بوذری:
در نوشتن نمایش نامه ،داستان ها ورمان ها ،باید مبادی نظری و فکری وفلسفی
آن ها به دقت مورد تجزیه وتحلیل قرار بگیرند
استاد معصومه بوذری در این نشست ادبی وهنری در سخنانی ضمن اعالم این مطلب گفت:
نویسندگان وخلق کنندگان آثاری مکتوب و هنری در قالب نمایش نامه ،رمان وداستان های
کوتاه یا بلند ،اگر قبل از خلق آثار خود به دقت فرازها وفرودهای آن هارا مورد تجزیه وتحلیل
وتدقیق قرار دهند  ،یقینا در آن ها اشــتباهات کمر،نقاط قوت بیشتر،پذیرش وماندگاری
آن ها در میان جامعه بهتر وطوالنی تر خواهد بود .واین اتفاق خوب ومهمی است که در صورت
تحقق،آثار فاخری به جامعه ارایه می شود .این بانوی هنر مند که دانش آموخته ادبیات نمایشی
در مقطع کارشناسی ارشد می باشد در ادامه سخنان خود با اشاره به اثر بخشی ادبیات نمایشی
بر روی سن وصحنه بر مخاطبین وتماشاگران خود تصریح کرد:نوشته های خوب وآثار فاخر در

قالب داستان،نمایش نامه ورمان ،اثرات خوب و مطلوبی بر بینندگان وخوانندگان خود خواهند
گذاشت .کما این که در تاریخ ادبیات به کرات شاهد آن بوده وهستیم که بسیاری از آثار فاخر بجا
مانده از نویسندگان بزرگ نمایش نامه،داستان ورمان ،نه تنها در سرزمین وکشور خاص خالقین
آثار  ،بلکه در میان ملت های جهان به عنوان اثر یا آثاری فاخر ،ماندگار و اثر گذار ،موردپذیرش
واقبال عمومی قرار گرفتند .
این استاد ادبیات نمایشی در خانه هنر چالوس ،که دستی هم بر حافظ خوانی وتفسیر ابیات
واشارات حافظیه بطور مستند وواقعیت گرایانه بر اشعار لسان الغیب دارد ،در ادامه سخنان
خود با ابراز خرســندی گفت :در میان هنر جویانی که در این خانه هنر که میعادگاه هنر
مندان ومحل کســب دانش ،مهارت افزایی ،رشد وشکوفایی استعدادها وتوانمندی های
هنر جویان است ،خوشبختانه در رشــته های مختلف هنری کسانی هستند که دارای
استعداد های درخشانی درشاخه های پربار هنر هستند که باید به صورت هدایت شده پیش
بروند تا با آموزش صحیح وکسب اطالعات ومهارت های الزم وکافی ،با داشتن مبادی فکری
قوی ومبانی درست فلسفی ونظری خود  ،بتوانند در آینده اثرات مخرب وفرهنگ وارداتی
رابه چالش بکشند که همواره مترصد آن هستند تا با شبیخون و فریب کاری بر فرهنگ
اصیل دیگر ملت ها،از جمله فرهنگ دیر پا وفاخر کشورمان سیطره یابند اما بد خواهان هرگز
به چنین اهداف شومی دست نمی یازند چون فرهنگ وادبیات ملت کهن ایران با داشتن
شخصیت های ادبی افتخار آفرینی نظیر حافظ ها،سعدی ها،فردوسی ها بابنیاد مستحکم
خود هرگز اجازه ورود ونفوذ به هیچ فرهنگ بیگانه ای را در خود نخواهند داد.که البته تضمین
چنین امری ،همانا وجود محمل های فلسفی ونظری قوی در عرصه ادبیات اعم از ادبیات
نمایشی ویاغیرآن است .
دکتر رضا میرج فیروزی:
خرده فرهنگ های اقوام ،برای حفاظت از فرهنگ ملی،همچون حصاری محکم و
قلعه ای نفوذ ناپذیر به شمار می آیند
دکتر رضا میرج فیروزی ،پژوهشگر ودکترای معماری واستاد دانشگاه در این گپ وگفت صریح
در سخنانی با اشاره به اهمیت فرهنگ ملی ورسوم محلی درمیان اقوام مختلف ایرانی پرداخت
وگفت :برگزاری برخی از اعیاد وجشن های ملی ومیهنی مانندعید نوروز ریشه دردل تاریخ دارند.
اگر با گذشت قرن های متمادی از برگزاری مراسم مختلف در سطح ملی ،مانند شب یلدا ،عید
نوروز ودیگر اعیاد ملی ومیهنی ،امروز شاهد آن هستیم که این رسوم ،در بین ما ایرانیان ،همچنان
باشکوه وشادمانه برگزار می شوند و جاودانه متداول و مرسوم هستند ،اوال به خاطر پیام های نوید
بخش وروشنی هست که این گونه جشن ها ،اعیاد ورسوم ملی ومیهنی ،برای تألیف قلوب خانواده
ها نسبت به هم ،تحکیم وحدت بین اقوام و تلطیف روحیه آحاد جامعه ،برا ی زندگی مسالمت
آمیز وصلح جویانه در کنار هم ،در متن وبطن خود دارند .ثانیان به علت وجود خرده فرهنگ هایی
خوب ومورد پذیرش اقوام ایرانی هستند که در هر دیاری از این سرزمین کهن زندگی ونشو ونما
می کنند .واین خرده فرهنگ های بومی  -محلی در جای جای کشورعزیزمان ایران ،به گونه های
متفاوت ومتنوع برگزار می شوند .فی المثل در مازندران ودر مناطقی مانند کجور وکالرستاق
در غرب این استان پهناوردر دوران گذشته وقدیم ،جشن هایی مانند تیر ماه سیزده برگزار می
شد ویا برای شب یلدا غذاهای مخصوصی مانند آش کشک تهیه می شد و همراه با تنقالت و
خوردنی های گرم کننده مانند:هییشت یا گندم تف داده وبرشته ومخلوط با تخم کنف  ،گردو،
فندوق ومیوه های خودرو ی جنگلی وخوردنی های چاشنی گونه به عنوان شب چره ،با نام های
محلی مانند :ولیک ،تل سیف (سیب تلخ)،کونس ،الندری،انار،هندوانه که این گونه میوه های
خودروی جنگلی در فصل پاییز از درختان جنگلی به دست می آمدند وتا شب یلدا نگهداری می
شدندودر شب جشن یلدا ،به همراه دیگر خوردنی ها مورد استفاده قرار می گرفتند اما امروزه
همه آن خوردنی ها جای خود را خوراکی های امروزی دادند.
این استاد ومدیر گروه معماری در دانشگاه های سطح استان مازندران ،در ادامه سخنان خود
اظهار داشت:برگزاری جشن های مخصوص ومناسبت هادر گذشته ،مانند شب یلدا ،عالوه بر
نوع خوراک وتنقالت متنوع ،بر نوع معماری خا نه ها واعتقادات مردم نیز اثرات زیادی داشته.
به عنوان مثال  ،مردم این دیار براساس اعتقادات خود ،شب یلدا،در اجاقی به نام کله که از گل
ساخته ودر گوشه ای از کف خانه قرار داشت  ،آتشی از هیزم بر می افروختند وبه طور مرتب آتش
را در اجاق روشن نگه می داشتندونیز در جایی از دیوار منازل ،منفذی به نام دریچه تعبیه می
شد که در شب یلدا یا الل شو،فرد یا افرادی با پوشش های مخصوص وچهره های پوشیده به
عنوال الل به عنوان موجودات زمینی با در دست داشتن قطعه چوبی بلند وترکه ،به نام شیش،
که در شب یلدا وتاریکی شب،فرد الل ،سر این ترکه را از دریچه به داخل خانه ها می برد وبا تکرار
کلماتی به صورت مبهم ونا مفهوم به زبان اللی ،از صاحب خانه انعامی ویا هدایایی طلب میکرد
که البته اجرای این گونه برنامه صرفا برای سرگرمی ومتنوع کردن شب یلدا جهت هدیه دادن
وهدیه گرفتن بوده وهرگز برای ترساندن وگرفتن چیزی را به زور از خانواده ها نبوده است .

دکتر مریم یوسفی ،مدرس دانشگاه درزمینه تعلیم وتربیت:
در یک قرن اخیر بشردونوع آموزش وتربیت  ،انسان گرایانه وزندگی محور را عمال
تجربه کرده است
دکتر مریم یوسفی مدرس دانشگاه :در نشست مشترک اساتید هنر وتعلیم وتربیت در مؤسسه
فرهنگی وهنری خانه هنر چالوس طی ســخنانی با بیان مطلب فوق گفت :شــکل گیر ی
شخصیت یک فرد از بدو تولد تاسنین ۱۸سالگی است که با آموزش وتربیت صورت می گیرد.
این مدرس دانشگاه که در زمینه تعلیم وتربیت کودکان ،صاحب نظر ودارای تجربیات الزم وکافی
علمی وعملی است ،در ادامه سخنان خود گفت:درگذشته تعلیم وتربیت کودکان باروی کرد
انسان گرایانه وانسان محور ر(رومیو ایملیا )بوده است و لی از سال  ۱۹۴۰وپس از جنگ جهانی
دوم با تغییر روش ها  ،تعلیم وتربیت نیز با روی کردزندگی گرایانه یا زندگی محور شکل گرفته
است .که نظر کلی این روش ،بیشتر بر داشتن ویا رسیدن به زندگی بهتر ومادی گرایانه است .این
استاددانشگاهوصاحبنظردرزمینهتعلیموتربیتدربخشیازسخنانخودبامقایسهایندوروش
تعلیم وتربیت در جامعه بشری تصریح کرد:هردوی این روش ودیدگاه ها در تعلیم وتربیت یعنی
انســان گرایانه وزندگی محورکه ریشــه در مادیت دارند با روش تعلیم وتربیت معنی گرایانه
ومعنویت محور که نظر بر ماورای الطبیعه ومعنویت دارد  ،در تقابل وتعارض بوده وهستند وهمین
دیدگاه های متفاوت ومغایر نسبت به هم هستند که در عرصه گیتی موحب بروز اختالفات،ستیزه
جویی ها ،جدل ها وجنگ های ناروا می شــوند  .دکتر میرج فیروزی با اشاره به برخی از رسوم
مردم در قدیم تصریح کرد:در گذشته که وسیله گرمایی بیشتر کرسی بوده ،در شب یلدا همه
اعضای خانواده دور کرسی حلقه می زدند وبه قصه ها ،تمثیل ها ،ضرب المثل ها وداستان زندگی
گذشتگان راگوش می دادند که توسط بزرگتر ها وکهنساالن خانواده ها بیان می شدند.
مهندس شکوفه ،محققی مربی خالقیت های ذهنی :
تمرکز افکار بر تراوشات وخالقیت های ذهنی بسیار مؤثر است
مهندس شــکوفه محققی مربی خالقیت های ذهنی در این گرد همایی اساتید هنر ،طی
سخنانی با بیان مطلب فوق گفت:تمرکز درست وبه کار گیری اصولی توانمندی هادر شکوفایی
استعداد ها وبروز خالقیت های افراد بسیار اثر بخش وتأثیر گذار است که استفاده از این روش
کمتر مورد توجه ومداقه نظر قرار می گیرد .
این مربی خالقیت های ذهنی که مدیریت مؤسسه خانه هنرچالوس را نیز بر عهده دارد ،با تأکید
برروش چرتکه ،تصریح کرد:بسیاری از افراد در وجود خود دارای استعدادهاوتوانمندی های
ناشکفته دارند که معموال از آن بی خبرند ویا کمتر از آن استفاده می کنند و به طور جدی در
پی شکوفایی آن نیستند.که الزم است با شرکت در کالس های مخصوص بهره گیری از چرتکه
ومحاسبات ذهنی ومدیریت تمرکز که در خانه هنر چالوس دایر می باشد ،با ممارست وتمرین
تمرکز ذهنی زیر نظر اساتید اهل فن  ،نسبت به شکوفایی توانمندی ها واستعدادهای نهفته در
وجود خود اقدام کنند تا با استفاده صحیح از این استعدادها  ،به هدر نروند .
استاد سهیال بابایی کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی ومدرس دانشگاه :
وجود فضای کارگاهی برای آموزش عملی وماندگاری دروس دراذهان هنر جویان
بسیارمؤثروتعیینکنندهاست
استاد سهیال بابایی دانش آموخته گرافیک ومربی هنری با حدود  ۲۰سال سابقه کار عملی
در کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان ،در این نشست اساتید درخانه هنر چالوس  ،در
سخنانی با تشریح فرازو فرود مسیر هنر گفت :آموزش رشته های مختلف هنری ودست یابی
به انواع مهارت ها ،در واقع درس هایی از زندگی هستند که خانواده ها نسبت به آن دغدغه
خاطردارند.
این کار شناس ارشد برنامه ریزی درسی اظهار داشت:با توجه به شرایط حاکم درمدارس عمومی
و کالس های درس که دانش آموزان مجبور هستتد در کنار دروس دیگر مانند دینی ،علوم،
فاسی ورزش وغیره ،ساعات کمی هم به دروس هنر مانند خط ،نقاشی ،کار دستی ودیگر هنر ها
بپردازند که معموال به علت عدم وجود کارگاه های عملی وتدریس دانش آموزان به صورت غیر
حرفه ای ،آن گونه که الزم است ،استعدادها شکوفا وبروزداده نمی شوند واگر هم چنین اتفاقی،
بیفتد آن گونه که الزم است امکانات وفضای کالس های عمومی در مدارس چندان برای ارتقای
هنر و رشد هنرمندان توان هنری مهیا وآماده نیست چون علی االصول در مدارس عمومی همه
دروس در کنار هم تدریس می شوند .اما با توجه به برنامه درسی واختصاصی دراین خانه هنر
وفضای موجود ،زمینه الزم برای شکوفایی استعدادهای هنری نهفته دروجود هنرجویان در
این گونه مؤسسات فرهنگی وهنری خانه هنر با داشتن فرصت کافی برای خلق آثار به صورت
علمی وعملی ،در قالب وشکل وشمایل نقاشی ،خوش نویس ،سفال گری ،مجسمه سازی ،
پیکر تراشی وغیره بهتر مهیا است و جای بسی خرسندی وسپاسگزاری است که آقای محققی
چنین فضا وزمینه ای را فراهم آورده تا عالقمندان به رشته های مختلف هنری ،اعم از هنر جو
یان واساتید در آن ودر کنار هم به تحصیل وتدریس بپردازند.امید آن می رود که آثار هنر جویان
از این خانه هنر ،به نمایشگاه های عرضه محصوالت هنری جهت فروش ارایه شوند تا هنرمندان
خالق وسازنده نتیجه وحاصل تالش هنری خود را در کنار زندگی عمیقا احساس ولمس کنند
اگرچه" هنر برتر از گوهر آمد ،پدید" و هنر خرید و فروشی نیست و از پر بهائی قیمت ندارد
دکتر یعقوب ابراهیمی،استاد باستان شناسی وتاریخ هنر :
تاریخ وآثار بجا مانده از گذشتگان ،چراغ وراهنمای آیندگان است
دکتر یعقوب ابراهیمی استادباســتان شناســی وتاریخ هنر در مؤسســه فرهنگی وهنری
خانه هنر نیز در این نشست طی ســخنانی ضمن تشریح عهدباستان وتاریخ هنرگذشتگان
گفت:نژاد لولویی ها از اقوام کوهســتان وبســیار قدرتمند بودند که در هزاره چهارم قبل از
میالد و قبل ازظهور نژاد آریایی  ،در مناطق کوهستانی ایران حضور داشتند.که آثار بجامانده
از دوره این قوم قوی وقدرتمند ،وجود سفال هایی است که درمحوطه علی کش در دهلران
به دست آمده اســت ونشــان گر وجود چنین اقوامی در این منطقه بوده است که در دوره
نوسنگی وجود داشتند وتا آن زمان کامال به صورت یک جانشــین نبودند.دکتر ابراهیمی
اظهارداشت:تحقیق ،تفحص ،وآشنایی نســبت به نحوه زندگی وآثار بجامانده از گذشتگان
ومردمان عهد باســتان چراغ راه آیندگان ونسل های بعد اســت که دکتر میرج فیروزی به
بخش های مهم آن اشــاره کردند و لزومی ندارد آن مطالب را تکــرار کنم ولی اجماال بر این
مطلب اشاره میکنم که ایرانیان عهد باستان از اقوام کهن بودند که در میان آنها هنر جایگاه
ویژه ای داشته و هنرهای زیادی بینشان متداول و مرسوم بوده است.
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پرونده مددجويان بهزيستي به كلينيكهاي مددكاري خصوصي واگذار ميشود
معاون امور توانبخشي بهزيستي استان تهران گفت :در حال حاضر به ازاي هر ۲۰۰مددجوي تحت پوشش بهزيستي استان تهران ،يك مددكار امور مربوط به آنها را پيگيري ميكند .محمدرضا اسدي اظهار كرد :با توجه به بضاعت
سازمان بهزيستي از ۱۵۲هزار پرونده در بهزيستي استان تهران كه مربوط به مددجويان است ۳۱،هزار پرونده به بخش خصوصي واگذار شده است .وي تاكيد كرد ۱۲۱:هزار پرونده مددجويان بهزيستي استان تهران ،هنوز در
بخش دولتي سازمان پيگيري ميشوند و با توجه به محدوديتهايي كه بخش دولتي در زمينه تامين اعتبار براي اخذ مددكار دارد ،تعداد استخدام مددكاران اجتماعي كم شده است .وي يادآور شد :با توجه به اصل ۴۴قانون اساسي
كه بر واگذاري امور اينچنيني به بخش خصوصي مبتني است ،سازمان بهزيستي درصدد است تا امور مددجويان بهزيستي را به بخش خصوصي ،يعني كلينيكهاي مددكاري اجتماعي خصوصي واگذار كند.

کار و
کارآفرینی

برای مدیریت چگونه می توان به بهترین تصمیم دست یافت؟
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كسبوكار

هوش تجاري و محيط

حامد ستوديان ،دانشجوي ارشد مديريت دانشگاه تهران

News kasbokar@gmail.com

حمايــت كاركنان شــيالت
گلستان ازكودكانسرطاني

كاركنــان اداره كل شــيالت گلســتان در امــري
خداپسندانه با كانون حمايت از كودكان سرطاني و
بيماران صعبالعالج همكاري كردند.به گزارش پايگاه
اطالعرساني اداره كل شيالت گلستان ،اعضاي كانون
حمايت از كودكان سرطاني و بيماران صعبالعالج
با حضور در محل ايــن اداره كل به ارائه خدمات اين
انجمن شامل تست قند خون ،فشار خون و كلسترول
خون به كارمندان شيالت استان پرداختند .الزم به
ذكر اســت عوايد حاصل از اين كار خداپسندانه در
اختيار انجمن حمايت از كودكان سرطاني جهت رفاه
حال اين بيماران و هزينههاي درماني آنان قرار گرفت.

جايگاه دهم استان گلستان در
ايجاداشتغالدركلكشور

محمود ربيعي در جلسه ستاد اشــتغال شهرستان
آزادشهراظهارداشت:مقاممعظمرهبريدرابتدايسال
بحث توليد واشتغال را مطرح كردند كه ادامه راه اقتصاد
مقاومتي سال گذشته بود .وي افزود :با تالش استاندار
وقت و ديگر مسئوالن ،استان گلستان در سال گذشته
رتبه ششم كشوري در ايجاد اشتغال را به دست آورد و
در سال جاري نيز تاكنون در رتبه دهم سامانه رصد قرار
داريم .وي خاطرنشان كرد :بايد كوشش مستمر داشته
باشيم تا ضمن خدمت به مردم منطقه جايگاه فعلي را
نيز ارتقا بخشيم .ربيعي با اشاره به حوادث روزهاي اخير
گفت:اتفاقاتپيشآمدهبيشتربهدليلبيكارياستكه
اين خود نشان ميدهد فعاليت ستاد اشتغال مستقيما
با امنيت ملي درارتباط است و بايد توجه داشته باشيم
كه با كنترل بيكاري و جلوگيري از رشد اين معضل در
راســتاي امنيت اجتماعي و رواني ،نقش خود را ايفا
کنیم.

شايد اگر بهترين تعريف براي
مديريت ،اخذ بهترين تصميم
در بهترين زمــان و به بهترين
شكل باشــد ،نخستين سوالي
كه مطرح ميشــود ،اين است
كه چگونه ميتوان بــه اين امر مهم دســت يافت؟ امروزه
تمامي شــركتها و نهادهاي مختلف نميتوانند از محيط
كسبوكار خود غافل باشند ،زيرا اين محيط در ابعاد گسترده
و به شكلهاي مختلف اعم از سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي،
حقوقي و ...بر جنبههاي گوناگون شركت تاثيرگذار است .از
دهههاي گذشته ،نظريهپردازان سازمان و مديريت ،توجه و
تاكيد خاصي بر ساماندهي و تجميع دادههاي موجود داخل
سازمان داشــتند كه به ايجاد سيستمهاي مختلفي مانند
انواع سيستمهاي مديريت اطالعات و اسناد و ...منجر شد،
دغدغه مديران و كارشناسان سازمان،

اما امروزه مهمترين
گسترده محيط كســبوكار و تاثير اين

تغيير و تحوالت
تغييرات بر فرايندهاي داخلي و سوددهي سازمان خود بوده
است .از همين رو ،به صورت پيوسته ،نياز به وجود سيستمي

جامع كه
دربردارنده اطالعات موثر و اصلي محيط داخلي و
خارجي سازمان و تجميع آنها در يك پايگاهداده باشد ،حس
ميشد.ازطرفديگروجودديدگاههايمختلفنسبتبهيك
واقعيت موجود ،نداشتن اطالعات كافي در رابطه با مشتريان،
نداشــتن اطالعات موردنياز در رابطه با محصوالت مشابه،
يكپارچه نبودن دادهها ،عدم وجود تحليل جامع و صحيح
همزمانازمحيطداخليوخارجيسازمانازمشكالتجدي
هستند .فناوريهاي نوين با ســرعتي سرسامآور در حال
پيشرفت هســتند .جوامع به صورت عام و بازار به صورت

خاص بــا شــتابي وصفناپذير بــه دنبــال فناوريهايي
ميگردند كــه بقايشــان را در اين ســازمانها تضمين
كند.
گسترش فناوري اطالعات در عرصههاي سازماني به سرعت
اليههاي مختلفــي از كاربرد براي ســازمانها پديد آورده
اســت كه از امور جزئي و كوچك دفتري مانند تايپ و ...در
فرايندهايعملياتيگرفتهتاكنترلومديريتپيچيدهترين
فرايندهاي تصميمگيري در فرايندهاي استراتژيك سازمان.
يكي از اين سطوح كاربرد كه دو دهه است به صورت جدي
مطرح شده و هماينك بسياري از جنبههاي آن پيادهسازي
شده است ،فناوري سيستمهاي هوش تجاري (Business
 )Intelligenceيا به اختصار BIاست .ميتوان گفت هوش

تجاري هماينك باالترين سطح از كاربرد فناوري اطالعات در
سازمانهاســت .هوش تجاري يك سيستم جديد ،برنامه
نرمافزاري يا يك پروژه مستقل نيست .يك چارچوب كاري
( )frameworkشــامل فرايندها ،ابزار و تكنولوژيهاي
مختلف اســت كه براي تبديل داده به اطالعات و اطالعات
به دانش مورد نياز هستند .با استفاده از دانش بهدستآمده،
مديران ســازمان ميتوانند بهتر تصميمگيري كنند و با
طــرح برنامههــاي عملي بــراي ســازمان ،فعاليتهاي
تجاري را به صورت موثرتري انجام دهند و همچنين ابزار
قدرتمندي را در اختيار ســازمانها قرار ميدهد كه به آنها
در شناخت بهتر مشتريان ( )customerو تهيهكنندگان
( )suppliersكمك شــاياني ميكنــد .در نتيجه هوش

تجاري چيزي نيســت مگر فرايند باال بردن ســوددهي
سازمان در بازار رقابتي با اســتفاده هوشمندانه از دادههاي
موجود در فراينــد تصميمگيري در ســازمان .اين دانش
كه حاصل از اطالعات و اين اطالعــات كه حاصل از دادهها
هستند بايد حداكثر زوايا و شرايط محيط داخلي و خارجي
ســازمان را دربر بگيرند و پس از طــي فرايند طبقهبندي
و ذخيرهســازي يكپارچه و بهينه ،به ايجــاد گزارشهاي
مطلوب براي تصميمگيري در سطوح مختلف ساختيافته،
نيمهســاختيافته و غيرساختيافته در ســازمان منجر
شوند.
در اين شــرايط اســت كه يك ســازمان -با هر اندازهاي-
ميتواند با داشتن تحليلي جامع و قدرتمند نسبت به محيط
كســبوكار و همچنين رقبا ،به نظارتي هوشمند بر بازار،
رقبا ،مشتريان و شــركاي تجاري خود دست يابد و بتواند
تغييرات آني بــازار را درك و تغييرات آتي آن را پيشبيني
كند .عالوه بر ايــن موارد ،ميتوان به نــكات زير ،به عنوان
اهداف پيادهسازي هوشتجاري در يك سازمان اشاره كرد:
تعيين گرايشهــاي تجــاري ســازمان ،تحليل عميق
ســازمان ،پيشبيني وضعيت بــازار و باال بــردن توانايي
رقابتي ســازمان در بازار ،تنظيم قيمتها به نحو مطلوب،
باال بردن ميزان فــروش ،كاهش هزينهها ،تحليل ســبد
خريد ،باال بــردن ميزان رضايت مشــتري ،شناســايي
مشتريهاي دائمي و حفظ آنها ،تحليلهاي مورد نياز براي
تقسيمبندي مشــتري ،باال رفتن كارايي سازمان در انجام
امور داخلي ،قابليت زمانبندي امور در سازمان به صورت
دقيق ،توانايي اســتفاده مناســب منابع اطالعاتي موجود
در ســازمان ،استانداردســازي و ايجــاد ســازگاري بين
ساختارهاي ســازمان ،تشــخيص زودهنگام خطرات و
فرصتها.

مديركل بيمه سالمت كرمانشاه:

عدم پذيرش «دفترچه» در مراكز درماني دولتي طرف قرارداد تخلف است

مديركل بيمه سالمت استان كرمانشاه اظهار كرد :در حال حاضر صددرصد
مراكز درماني و تشخيصي دولتي و  95درصد مراكز خصوصي طرف قرارداد
بيمه سالمت هســتند و عدم پذيرش دفترچه بيمه سالمت در اين مراكز
تخلف است .كيومرث مظفري با بيان اينكه يك ميليون و  160هزار نفر در

استان تحت پوشش بيمه ســامت قرار دارند ،اظهار كرد 4 :صندوق بيمه
كارمندان دولت ،بيمه روستاييان و عشاير ،بيمه همگاني و بيمه ساير اقشار
زيرمجموعه بيمه سالمت قرار دارند و مجموعا اين  4صندوق يك ميليون
و  160هزار نفر بيمهشــده را تحت پوشــش دارد .وي افزود :از اين تعداد،
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 345هزار نفر تحت پوشــش بيمه همگاني ســامت هستند كه مختص
افرادي است كه از هيچ نوع بيمه ديگري استفاده نميكنند .مظفري تصريح
كرد :خدمات اين نوع بيمه هم مانند ساير انواع بيمه سالمت از جمله بيمه
كارمندان دولت است.

شهرداراصفهان:

شــهر بدون زايندهرود در ايام
نوروزنيازمندخالقيتاست

شــهردار اصفهان گفت :با توجه به جــاري نبودن
رودخانه در ايام نوروز الزم اســت با اتخاذ سياستها
و راهكارهاي مناسب رونق الزم را به شهر برگردانيم.
قدرتا ...نوروزي در نشست ستاد هماهنگي خدمات
سفر شــهر اصفهان ،اظهار كرد :يكي از شعارهاي ما
توجه ويژه به موضوع گردشگري است كه اوج آن را در
ايام نوروز در اصفهان شاهد هستيم و بايد زمينههاي
تحقق آن را به شــكل مطلوب فراهــم كنيم .وي با
بيان اينكه وجود رودخانه زايندهرود ميتوانست در
ايام نوروز زيبايي خاصي به اصفهان ببخشد ،تصريح
كرد :با وجود مشكالت بسيار در سالهاي گذشته بر
سر راه زايندهرود جاري بودن آب در شهر اصفهان را
در ايام نوروز شاهد بوديم كه در كمال تاسف گويا در
ايام نوروز قرار نيســت آب در زايندهرود جاري باشد.
هرچند اميدواريم خداوند در ايام باقيمانده عنايتي
كرده تا پيشبينيها غلط از كار دربيايد .رئيس ستاد
هماهنگيخدماتسفرشهراصفهانادامهداد:باتوجه
به جاري نبودن رودخانه در ايام نوروز حاشيه رودخانه
نيز از رونق الزم برخوردار نخواهد بود كه الزم است در
اين خصوص با اتخاذ سياستها و راهكارهاي مناسب
رونق الزم را به شهر برگردانيم .وي با بيان اينكه ستاد
نوروزي در ايام عيد در عين وحدت گرفتار كثرت است،
اضافه كرد :مديران شهري در اين ايام به دنبال ايجاد
جاذبه و شادابي براي مســافران در شهر هستند ،اما
در اين ميان بخش خصوصي هم قصد انتفاع دارد كه
البته اشكالي نيز به آن وارد نيست .اين موضوع بايد
به گونهاي مديريت شــود كه در راستاي شعارها و با
حفظ هويت شــهر و حفظ موازين شرعي و اسالمي
باشد.

سرپرست مرکز ملی پرورش استعدادها خبر داد

استفاده از واژه «گردش نخبگان» به
جای «فرار مغزها»

سرپرست مرکز ملی پرورش استعدادهای
درخشان و دانشپژوهان جوان از رایزنی
برای احیــای ســازمان ملــی پرورش
استعدادهای درخشان خبر داد و گفت :این
موضوع در حال حاضر در صحن شورایعالی
انقالب فرهنگی در دست بررسی است.
به گزارش ایســنا ،فاطمه مهاجرانی در
نخستین نشست خبری خود با اصحاب
رســانه به بیان ماموریت و وظایف مرکز
ملی پرورش اســتعدادهای درخشــان
پرداخت و اظهار کرد :تا ســال 300 ،89
مدرسه استعدادهای درخشان داشتیم
که ناگهان رشد بســیار زیادی پیدا کرد
و به  700مدرســه رســید.وی افزود :در
کنار اداره مدارس سمپاد ،طرح شهاب را
که شناســایی و هدایت استعداهای برتر
است ،دنبال میکنیم .این طرح در راستای
عدالت آموزشــی و با کمــک بنیاد ملی
نخبگان پیش میرود .تا امروز یک میلیون
و  700هزار دانشآموز تحت پوشش آن

قرار گرفتهاند.وی با تاکید بر اینکه نیازی
نیست همه فرزندان ما تیزهوش باشند،
گفت :بسیاری اوقات از ما سوال میشود:
چرا باید آزمونی از این جنس برگزار شود؟
در حالی که سوال ما این است :چرا باید تا
اینمیزانتقاضاوجودداشتهباشد؟ما250
هزار متقاضی داریم و فرزندان باید خود
خوبشان باشند .فردی که در یک حوزه
خوب کار کند ،موفق است .وی افزود :البته
اکثر آنها که از کشور مهاجرت میکنند
دانشآموز نیستند و دانشجو هستند و بعد
از دریافت مدرک کارشناسی برای ادامه
تحصیل مهاجرت میکننــد .ما ووزارت
علوم یک مسئولیت داریم و آن هم تربیت
یک نسل عالم و ماهر است .ما زاویهای با
وزارت علوم در این زمینه نداریم اما الزم
است برای این موضوع در کشور جدیتر
تدبیر شود .خوب است که به مساله فرار
مغزها نگاه دیگری داشته باشیم و از واژه
«گردش نخبگان» استفاده کنیم.
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 28/500/000ريال معادل دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان بابت اصل خواسته
به انضمام مبلغ 1/595/000ريال بابت هزینه دادرسی و کارشناسی در حق خواهان و
همچنین پرداخت 1/425/000ريال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.رأی
صادرهغیابیمیباشد.
قاضیشورایحلاختالفشمارهیکشهرستانبن
سیدهلیالحسینینیا
محکومعلیهمکلفاستازتاریخابالغاجرائیه:
-1ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34قانون اجرای احکام مدنی)-2.ترتیبی
برای پرداخت محکوم به بدهد-3.مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن
میسر باشد .چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول  ،بطور مشروح مشتمل
برمیزانوجوهنقدیکهبههرعنواننزدبانکهاوموسساتمالیواعتباریایرانییاخارجی
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص
ثالثداردوکلیهمطالباتاوازاشخاصثالثونیزفهرستنقلوانتقاالتوهرنوعتغییردیگر
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به
مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود (مواد 8و 3قانون نحوه
اجرای محکومیت مالی  -4.)1394خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به
منظور فرار از اجرای حکم ،حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد(.ماده 34قانون اجرای
احکام مدنی و ماده 20ق.م.ا و ماده 16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی-5.)1394انتقال
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم
بهیاهردومجازاتمیشود(.ماده 21قانوننحوهاجرایمحکومیتمالی-6.)1394چنانچه
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود(تبصره 1ماده3
قانوننحوهاجرایمحکومیتمالی)1394

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم)
اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری اســتان گلســتان درنظردارد بصــورت مناقصه عمومی یک
مرحله ای پروژه های ذیل را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پيمانكاران واجد صالحیت
به انجام برساند .تمامی مراحل برگزاری مناقصه ازطریق ســامانه تدارکات دولت (ستاد) به نشانی
 www.setadiran.irانجام خواهد شد والزم اســت مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی
مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت امضای الکترونیک راجهت شرکت درمناقصه محقق سازند.
رديف

شماره در خواست9610462505600028:
شماره پرونده 9609982505600771:
شماره بایگانی شعبه960814:
تاریخ تنظیم1396/10/13:
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کالســه فوق شعبه ششم
بازپرسی دادرسی عمومی و انقالب قم ،متهم محمد
صادق محلوجیان فرزند :احمــد به اتهام خیانت در
امانت ،موضوع شکایت طیبه فالح نژاد ،تحت تعقیب
بوده و حسب اطالع و گزارش واصله نامبرده مجهول
المکان و متواری می باشــد .لذا به نامبرده ابالغ می
گردد تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این
شعبه بازپرسی حضور یابد ،بدیهی است در صورت
عدم حضور ،یا عدم ارسال دفاعیه و یا عدم معرفی
وکیل بصورت غیابی اقدام مقتضی معمول خواهد شد.
این آگهی در اجرای ماده  174قانون آئین دادرسی
کیفری درج می شود.
بازپرسی شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و
انقالب قم-معظمی دوست

اجرائیه

1

مفقود شده

اصل ســند مالکیت( شناســنامه ) کامیونت

یخچالدار سیستم ایســوزو تیپ NKR55

به رنگ سفید -روغنی مدل  1386به شماره

شاســی  NAG086NKR55E00824و به
شماره موتور  471183و به شماره پالک  254ب
 24ایران  98به نام مجید پورمند مفقود گردیده

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اداره منابع طبيعي

محل اجرای طرح جنگلداری

موضوع مناقصه

گرگان  ،علی آباد و ســری  8زیــارت  ،تاویــر و حفاظت از محدوده
طرح
جعفرآباد و مینو دشت
مینودشت

مبلغ تضمین
(ریال)

مدت اجرا

برآورد كارشناسي
(ريال)

پایان سال96

312/023/634 6/240/472/673

شرايط مناقصه  :دارا بودن تعیین صالحیت از وزارت کار وامور اجتماعی
تاریخ انتشار اسناد درسامانه ستاد  :از روز سه شنبه ساعت  15مورخ 96/10/ 19
مهلت دريافت اسناد :ازتاريخ درج آگهي تاساعت  17روز شنبه مورخ 96/10 / 23
آخرين مهلت تكميل و ارائه اسناد تا ساعت  14روز سه شنبه مورخ  96/11/ 3و بازگشائی پیشنهادات
 96/11/ 4خواهد بود.
اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري استان گلستان
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آخر
کسب وکار

بدانيد تقريبا همه كســاني كه ثروت كالن اندوختهاند ،قبل از آن رويا ،اميد ،آرزو و برنامههايي در ســر
داشتند و بعد به سرمايه دست يافتهاند .بايد بدانيد كه نميتوانيد بر مبالغ عظيم ثروت دست يابيد مگر
آنكه در سر اشتياقي سوزان براي آن داشته باشيد و باور كنيد كه ميتوانيد به آن برسيد.

www.kASBOKARNEWS.ir

راهکار

چگونهباانگيزهزندگيكنيم؟

احتماال براي شما هم پيش آمده است كه بعضي اوقات انگيزه خود را از دست ميدهيد،
قدرت نهفته در وجودتان را ناديده ميگيريــد و نميدانيد چطور دوباره اين نيروي
جادويي را فعال كنيد .اگر عاداتي را كه افراد با انگيزه بســيار زياد دارند بدانيد ،شما
هم عالوه بر اينكه ميتوانيد كارهاي بهمراتب بيشتري انجام بدهيد يا ريسكهاي
بيشتري كنيد و بهخوبي ازپس روزهاي سخت برآييد ،ميتوانيد الهامبخش خود و
ديگران براي انجام كارهاي فوقالعاده باشيد .اين نوشته را بخوانيد تا ببينيد كه چگونه
باانگيزه زندگي كنيم.

انگيزه چيست؟
تعريف مورد عالقه من از انگيزه دادن «روح تازهاي دميدن» است .بنابراين داشتن انگيزه
موثر يعني در هركاري كه انجام ميدهيم بتوانيم مدام روح تازهاي بدميم .دو نوع انگيزه
وجود دارد :انگيزه دروني و انگيزه بيروني .انگيزه دروني بيشتر مربوط به پيدا کردن
محرك درونيمان است و انگيزه بيروني براساس پاداش و مجازات كار ميكند .كليد
اصلي انگيزه داشتن اين است كه عالقه درونيمان را بهشكلي مثبت تقويت كنيم .در
ادامه به 4عادت افراد بسيار باانگيزه اشاره ميكنيم.

مهارت هاي مديريتي
اغلب مديران ايــن تصــور را دارند كه
تمام گفتههايشــان شــفاف و قابل فهم
اســت ،اما واقعيت اين اســت كه اغلب
پيامي كــه كاركنان دريافــت ميكنند
چيزي نيســت كه شــما در نظر داريد.
به دليل اينكه ما اطالعات كافي از موضوع
در ذهن خود داريم؛ ازاینرو گفتههايمان
براســاس پيشفرضهــاي ذهنيمــان
تنظيم و بيان ميشــوند ،امــا از آنجايي
كه كاركنان آن اطالعــات را هنوز ندارند
گفتههاي شما را براساس پيشفر ضهاي
ذهنــي خودشــان دريافــت و درك
ميكنند.

شفاف سخن بگویید

از طرف ديگر شــما گاهي بــه اطالعات
محرمانهاي دسترســي داريد كه آنها آن
اطالعات را نميداننــد .در ابتدا اطمينان
حاصل كنيد كــه آنچــه را ميتوانيد ،با

مفاهيم بازاريابي
گروه به اشــتراك ميگذاريد ،طوري كه
نهتنهــا بدانند چــه چيزي بايــد اتفاق
بيفتد ،بلكه علت و زمــان رخ دادن آن را
نيز بدانند.
ســپس در پايان صحبتهايتان از آنان
بپرســيد كه آيا متوجه صحبتهاي شما
شدهاند و توانستهايد منظور خود را به آنها
منتقل كنيد .هرگاه درصدد بررسي و رفع
شــكايات برميآييد ،ابتدا به دقت گوش
كنيد ،جوانب امر را بررسي كنيد و سپس
اقدام كنيد .اقدام به حل مشكل ،بدون پيدا
كردن داليل و ريشههاي آن ميتواند منجر
به شرمندگي شما شود.

 .۱چرايي خود را بيابيد
افراد باانگيزه هركاري را با چرا شروع ميكنند .چرا اين كار را انجام ميدهيد؟ اگر صرفا
به اين دليل كه كوهي براي باال رفتن وجود دارد ،كوهنوردي ميكنيد ،وقتي به بخش
سخت داستان برسيد ،احتماال نخواهيد توانست ادامه دهيد ،اما اگر بدانيد چرا اين كار
را انجام ميدهيد و اين كار براي شما بسيار باارزش باشد ،در هر موقعيتي ميتوانيد
تواناييهاي خود را بروز دهيد .براي نمونه چرايي من ساده است :ميخواهم تا جاييكه
ميتوانم سطح كيفيت زندگي انسانها را بهبود بخشم .من اين چرايي را به كار روزمرهام
مرتبط كردهام؛ حين كار تالش ميكنم اطرافيانم پيشرفت كنند و مشتريانم به بهترين
شكل كارشان راه بيفتد.

قائم مقام مدیر مسئول :دکتر علی راعی

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

روابط عمومي88261074:

سازمان آگهيها88253428 :

آدرس الكترونيكيnewskasbokar@gmail.com :

كسبوكارتان را در 8گام شروعكنيد

وبسايتwww.kASBOKARNEWS.ir :

گام سوم :چقدر بودجه
الزم اســت و از كجا تهيه
خواهيد كرد؟
تــا دلمــان بخواهــد
كسبوكارهاي مختلفي
را ميشناســيم كــه به
دليــل عدم شــفافيت
مالي در برنامهها يشان،
شكستهاي سنگيني در

گام هشتم :كسبوكار خود را وسعت
ببخشيد
در شــروع كار ،مهمترين مساله دوام
آوردن كســبوكارتان است .اما پس از
مدتي ،بايد بــراي بهترين بودن يا حتي
ماندن در رقابت بجنگيد .براي اين كار:
 همكاري با ديگر برندها ميتواند سكويپرتاب خوبي باشد.
 شركت در مراسم خيريه نيز ميتواندشما را در ذهنها خوشنام كند.
 اسپانســرينگ نيز براي توســعهفعاليتهايتان روش
مناسبياست.
 يــك برندينگحرفهاي و مناســب
ميتواند نام شما را
براي هميشه در ذهن
مخاطبا نتان حك
كند.
www.modir.tv

نشاني :تهران ،كوي نصر ،ابتداي خيابان بلوچستان،
روبروي پل عابر پياده ،پالك 17
كدپستي1446813911 :
توزيع :کسب و کار
آیین نامه اخالق حرفه ای www.kASBOKARNEWS.ir :

گام دوم :طرح كســبوكار ( )Business Planخودتان
رابنويسيد
براي رســيدن به گنج ،به يك نقشه گنج احتياج
داريد .براي داشــتن آن ،به اين چند سوال مهم
پاسخ دهيد :كسبوكار شما دقيقا چه محصول
يا خدماتي را ارائه ميدهد؟ اهداف اصلي و نهايي
شما چيست؟ به چه كساني ميخواهيد بفروشيد؟
بازار هدفتان ،شــامل چه اشخاصي ميشود؟
چگونه و با چه كيفيت و ســرعتي نياز اين افراد
را تامين خواهيد كرد؟ بــه چقدر بودجه احتياج
داريد و اين بودجه از كجا تامين خواهد شد؟ اينها
اساسيترين سواالتي است كه بايد پيش از نوشتن
طرح كسبوكارتان از خودتان بپرسيد .نوشتن
طرح كسبوكار ( ،)Business Planبسيار فراتر
از چند پاراگراف متن است.

گام هفتم :برندتان را به همه بشناسانيد
ايدههاي خوب ،بدون شناخته شدن و تجربه پس دادن در واقع
هيچ چيزي نيستند .تبليغات را شروع كنيد .اجازه بدهيد شما را
بشناسند .اما قبل از تبليغ بايد برند خودتان را به صورتي دقيقتر
تعريف كنيد .پس از تبليغات ،محصول يا خدماتتان را در
حجميمحدودبرايامتحانبهبازارروانهكنيد،ببينيدبازخورد
مردم چگونه است .حقايق تلخ را بپذيريد و جبرانشان كنيد.
تا ميتوانيد ،از محصولتان بازخورد جمع
كنيد و ســپس بازخوردهاي مردم را با
تعريف خودتان از محصــول و برندتان
مقايسهكنيد.

چاپ :بامشاد سبز
پيامك30004800:

و مباحث و نقدهايي از سوي كارشناسان بر اين طرح وارد شده و اين طرح
نگرانيهايي نيز در سهامداران خرد ايجاد كرده است .مسئوالن سازمان
بورس با استناد به حذف پيشبيني عملكرد هر سهم در اغلب بورسهاي
مطرح جهان و انحرافات پردامنه در پيشبينيهاي ( )EPSانجامشــده
توسط شركتها ،خواســتار حذف پيشبيني سود هر سهم شدهاند و اين
درحاليست كه بورس ايران مختصات و شفافيت بازارهاي سرمايهاي كه
در آنها پيشبيني عملكرد هر سهم حذف شده است را ندارد و اين معيار
با وجود نارساييهاي فراوان ،جزو معدود ابزارهاي در اختيار سهامداران
خرد براي ارزيابي وضعيت سوددهي شركتها به شمار ميرود .راهكاري
كه مسئوالن بورس براي جايگزيني پيشبيني ( )EPSدرنظر گرفتهاند،
افزايش عمق تحليلهاي بازار سرمايه است و مقرر شده براي نيل به اين
مقصود ،كانون نهادهاي سرمايهگذاري ايران زيرساختها را براي فعاليت
تحليلگران حرفهاي و معتبر حقيقــي و حقوقي مهيا كند .همچنين قرار
است تارنماي «تدان» كه اكنون تحليل حرفهاي سهام را انجام ميدهد با
همكاري كانون كارگزاران تقويت شود ،به صورتي كه مانند ساير كشورها،
تحليلگران معتبر بازار بتوانند پيشبيني خودشــان از ســود شركتها
را در اين سامانه قرار دهند تا در دســترس عموم قرار گيرد .نكتهاي كه
در اين ميان موجب نگراني سهامداران خرد اســت ارزيابي تحليلهايي
است كه قرار است توســط اين تحليلگران صورت گيرد ،چراكه درحال
حاضر اطمينان كافــي به كيفيت و مطابقت ايــن تحليلها با معيارهاي
حرفهاي وجود ندارد .به بيان دقيقتر برخي ســهامداران معتقدند وقتي
پيشبينيهاي انجامشــده توســط خود شــركتهاي بورسي كه تحت
نظارت ســازمان بورس و حسابرسان معتمد به دســت آمده در عمل تا
اين حد دچار انحراف اســت ،چگونه ميتوان به تحليلهايي كه از سوي
ديگر نهادها با ادعاي حرفهاي بودن انجام ميشود اطمينان كرد؟ راهحل
بينابيني كه از سوي برخي كارشناسان پيشنهاد شده اين است كه حذف
پيشبيني عملكرد ســهم به صــورت پايلوت در بازارهــاي كم حجمتر
مثل بازار دوم انجام شــود يا به صورت همزمــان پيشبينيهاي ()EPS
شركتها همراه با ســاير روشهاي مدنظر مديران سازمان بورس انجام
شود تا بعد از ارزيابي نتايج و درصورت كمك به شفافيت بازار حذف پيش
بيني عملكرد هر سهم در دستور كار ســازمان بورس قرار گيرد .چنانچه
مســئوالن ســازمان بورس اين پيشــنهاد را عملياتي كنند نگرانيهاي
سهامداران خرد كاهش يافته و از تنش در بازار سرمايه جلوگيري به عمل
خواهد آمد.

گام اول :قبول كنيد كه «ايده» كافي نيست
دركتان ميكنم كه داشتن يك ايده خالقانه و بكر ،چقدر در شما
شور و اشــتياق و هيجان به وجود ميآورد ،اما باور كنيد كه ايده
خالقانه را خيليها داشتهاند و متاسفانه نميشود كه به داشتن
يك ايده خوب اكتفا كرد .اوال شــكي در اين موضوع نيست كه
يك كسبوكار خوب ،بايد براساس يك ايده خوب بنا شود .منتها
صحبت درباره اين است كه اين ايده خوب و عالي و بكر و… بايد
بررسي شود .به محض اينكه ايدههايتان را دستهبندي كرديد،
جستجو كنيد تا ببينيد در اين زمينه رقيبي داريد يا خير .ببينيد
يك وقت نام تجاري شما تكراري نباشد .اگر حتي فكر ميكنيد كه
شركت شما خدمات يا كاال را ميتواند سريعتر يا سالمتر از رقبا،
به مشتريان ارائه بدهد ،ميتوانيد خوشحال باشيد كه ايده بكر و
دستنخوردهاي داريد.

گام چهارم :كسبوكارتان را به داليل قانوني از دست ندهيد
هيچ چيز بدتر از آن نيســت كه همه كارهاي راهاندازي و گسترش
كســبوكارتان به خوبي پيش برود ،ولي ناگهان به دليل نقض يكي
دو قانون ،كســبوكارتان از هم بپاشد .قبل از هر كاري به كمك يك
حقوقدان ،تمامي قوانين مربوط به كارتان را از بر شــويد .خيليها با
سهلانگاري در اين موضوعات ،بهطور كلي كسبوكارشان را از دست
دادهاند يا وبسايتشــان فيلتر
شدهياجريمهسنگينمالياتي
نصيبشان شده است .از ما
بهشمانصيحت،دراينمورد
اصال اهمال
نكنيد.

گام ششم :تيم بسازيد
اين كاركنان و اعضاي تيم شما هستند كه محصول يا خدماتتان
را توليد ميكنند نه شما .اگر در انتخاب و نگهداري و رهبري آنها
كمكاري كنيد ،دودش به چشم خودتان ميرود .خالصه بخواهيم
بگوييم ،اگر اين نكات اصلــي را رعايت كنيد ميتوانيد يك تيم
خوب داشته باشيد:
نيروهاي سرد ،بيروح و انرژي منفيدهنده را از همان اول استخدام
نكنيد .به نيروهاي خودخواه و مغرور كه ظرفيت كار تيمي را ندارند،
تذكر بدهيد و اگر الزم شد اخراجشان كنيد .قوانين محكم وضع
كنيد .بهطور پيوسته نيروهايتان را آموزش دهيد .با كارمندان
و مديرانتان همراهي و همدلي كنيد .تقسيم وظايف به صورت
صحيح را فراموش نكنيد .كارمندانتان به فضايي باز و پرنشاط
احتياج دارند .اگر ميتوانيد ،اين شرايط را برايشان مهيا كنيد.

توزيع  88245573 :توزيع اشتراک88261037 :

نگراني ازحذفپيشبينيعملكرد سهم

دوستان زيادي را ميشناسم كه بعد از اينكه يك ايده خالقانه و
بكر به ذهنشان رسيد ،تصميم گرفتند تا كارآفريني كنند و هرچه
زودتر كسبوكارشان را راهاندازي كنند .اما همه آنها در ابتداي كار
با يك دسته مشكالت ثابت روبهرو بودند :دقيقا نميدانستند كه
بايد از كجا شروع كنند؟ به ترتيب چه كارهايي را بايد انجام بدهند؟
در چه زماني بايد تبليغ ميكردند؟ چه وقت بايد شركتشان را
ثبت ميكردند؟ و چگونه بايد طرح كسبوكار ()Business Plan
شركتشان را مينوشتند؟ خالصه اينكه خيليها وضعيتي مشابه
دوستان من داشــتند و دارند .اگر شما هم فكر ميكنيد كه براي
راهاندازي يك كسبوكار جديد آمادهايد؛ اما نميدانيد از كجا و
چگونه بايد شروع كنيد؛ پس به اين مقاله خوش آمديد .با ما همراه
باشيد.

بازارهاي مختلف خوردهاند .شما كه قصد نداريد جزو آنها باشيد؟
پس به اين 6توصيه عمل كنيد:
 تخمين هزينهها :هزينههاي داخلي ،خارجي و جانبي شركت راتخمينبزنيد.
 انتخاب منابع تامين بودجه :منبع تامين اين هزينهها را مشخصكنيد.
كمكگرفتنازيكحسابدار:ازيكحسابدارخبرهكمكبگيريد. كمك گرفتن از مشاور مالي :عالوه بر حسابدار ،از يك مشاور مالينيز در مقاطعي استفاده كنيد.
 تخمين بازگشت سرمايه :با كمك حسابدار و مشاور ماليتان،ميزانبازگشتسرمايهرادرهزينههاييكهميكنيد،تخمينبزنيد.
 ولخرجي نكنيد :به فكر پسانداز شركت باشيد .از هزينههايگزاف و بيهوده در همان ابتداي كار بپرهيزيد.

گام پنجم :شرکت و برند خود را ثبت حقوقی کنید
صاحب هر نوع كارآفريني كه باشيد ،اين دو كار خيلي مهم قانوني
را انجام بدهيد:
شركتوبرندتانرادرسازمانثبتاسنادوامالككشورثبتكنيد.
كد اقتصاديبگيريد.

تحريريه88253428 :

ادامه يادداشت

تبليغات
خالق

سازمان امور استان ها و شهرستان هاتلفن 02188261074:فکس 02188260447:

 .۴زمان بيشتري را صرف ارزشهايتان كنيد
با انجام اين كار ،با يك تير ،دو نشــان ميزنيد .هم انگيزه خود را باال ميبريد ،هم از
زندگيتان لذت ميبريد ،اما قبل از هرچيز بايد ارزشهاي خود را بشناسيد .با شناسايي
ارزشهايتان ميتوانيد ميان آنها و كارهاي روزانهتان ارتباط برقرار كنيد .براي مثال
ماجراجويي ،يادگيري و برتري داشتن براي من باارزش هستند .بنابراين زمانيكه
پروژهاي به من داده ميشود ،من فقط پروژه را انجام نميدهم ،بلكه يك ماجراجويي
فوقالعاده را تجربه ميكنم.
منبعTime:
ترجمهwww.chetor.com :

مفهــوم پويايي در گروههــاي كانوني
()Group Dynamic
تعامل بين اعضاي گروه ،ويژگي كليدي و مهم اين
شيوه تحقيقي است كه براساس آن گروههاي كانوني
از مصاحبه گروهي كه تعاملــي بين مصاحبهگر و
مصاحبهشــونده است ،متمايز ميشــوند .در اين
موقعيت گروهي افراد با پويايي و انرژي به ديدگاههاي
ديگر واكنش نشان ميدهند ،بهطوري كه طرح تنها
يك پيشنهاد يا موضوع ميتواند زنجيرهاي از پاسخها
و واكنشها را از سوي حاضران ايجاد كند .اين نوع
تعاملباعنوانتاثير«همنيروزادي»توصيفميشود
كه بر همين اســاس ،برخي پژوهشگران معتقدند
در گروههاي كانوني اطالعات به نســبت بيشتري
در مقايسه با شيوههاي پژوهشــي ديگر به دست
ميآيد .در گروه كانوني ،بحثي گروهي راه ميافتد
كه پيرامون موضوع يــا موضوعهايي خاص تمركز
مييابد و بدينترتيب واژه «كانون» به همين نكته
اشاره ميكند .گروههاي كانوني را ميتوان براساس
مالكهاي گوناگون براي كشف عمق ديدگاههاي
مردم با ويژگيهاي مختلف تشكيل داد ،اما زمينه
بيان آزاد اطالعات و ديدگاهها ،در صورت همگني
نسبي اعضاي گروه بيشتر فراهم ميشود.

روزنامه فرهنگي و اقتصادي كسب و كار

 .۳باورهاي محدودكنندهتان را تغيير دهيد
باورهاي محدودكننده به روشهاي موذيانهاي به ذهن ما خطور ميكنند .براي مثال
ممكن است زير لب به خودمان بگوييم :نه ،من نميتوانم .من از عهده انجام اين كار
برنميآيم .داستان جالبي وجود دارد كه در آن يك كك را درون ظرفي شيشهاي قرار
ميدهند و سر ظرف را ميگذارند .كك تمام روز باال و پايين ميپرد تا بتواند از ظرف
خارج شود ،اما باالخره خسته ميشود .وقتي سر ظرف را برميدارند ،كك فقط داخل
ظرف باال و پايين ميپرد و بيشتر از آن جهشي انجام نميدهد .آيا االن كك ميتواند
از ظرف بيرون بپرد؟ بله ،اما بهشرطي كه باور محدودكننده فعلياش را كنار بگذارد.

يكي از مهمترين مفاهيم در علم بازاريابي و تبليغات
«گروه كانوني» يا  Focused Groupاســت .از
بسياري از آثار منتشرشده اخير چنين برميآيد كه
گروههاي كانوني ،يكي از روشهاي كليدي اكتشاف
كيفي در علوم اجتماعي به شــمار ميروند و براي
دستيابي به اهداف گوناگون در حوزههاي پژوهشي
متعدد مورد استفاده قرار ميگيرند .بنابراين بسته
به اهداف مورد نظر به صورتهاي مختلف تعريف
ميشوند .با وجود اين ،تعاريف هستهاي متعددي
براي گروههاي كانوني مطرح شــده اســت كه به
مزيتهاي اصلي و واقعيتهاي آنها اشاره ميكند.
طبق تعريف مرسوم ،پژوهش گروه كانوني شيوهاي
براي جمعآوري دادههاي كيفي اســت كه افراد را
در يك بحث گروهي غيررسمي (يا چندين بحث)
پيرامون موضوعي خاص يا مجموعهاي از موضوعات
وارد ميكند.
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 .۲عقايد خود را درباره ممكنها تغيير دهيد
اغلب مردم كمبود انگيزه ندارند ،بلكه باورهايي دارند كه بسيار محدودكننده است.
آنها اغلب كارها را نشدني ميدانند .به همين دليل مشاهده داستان زندگي افراد موفق
ميتواند بسيار قدرتمند باشد زيرا اين داستانها چشم ما را به دنيايي از امكانات جديد
باز ميكند .اگر ميخواهيد بدانيد كه انسانها چه تواناييهايي دارند ،سري به كتاب
ركوردهاي گينس بزنيد .ميتوانيد در اطراف خود انسانهايي را پيدا كنيد كه بهطرز
شگفتانگيزي غيرممكنها را ممكن كردهاند ،اما اگر چنين انسانهايي را پيدا نكرديد
متوقف نشويد؛ با كتابها ،فيلمها و داستانهاي اينچنيني بهخود يادآوري كنيد كه
چ ه قدرتي در شما نهفته است.

گروه كانونيFocused Group
چيست؟

