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سهامداران در آن سهمي دارند،
بين آنها با توجه به...
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مافیای تولید و پخش
لوازم آرایشی تقلبی
ايران در مصرف لوازم آرايشي در جهان رتبه
بااليي دارد و به همین جهت آمار واردات...
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در نخستين نشست چارهانديشي كارآفرينان
بخش خصوصي با مجلس و دولت مطرح شد

مسیر توسعه از محافل
دولتی بیرون نمیآید

نخســتين نشست چارهانديشــي كارآفرينان
بخش خصوصي با مجلس و دولــت با حضور
كارآفرينان بخــش خصوصــي و نمايندگان
دولت و مجلس برگزار شــد .در اين نشســت
يك روزه كه با حضور بيــش از  200كارآفرين
و فعال مهــم اقتصادي كشــور برگزار شــد،
غالمرضــا تاجگــردون رئيــس كميســيون
برنامــه و بودجه مجلس شــوراي اســامي،
اوحدي مشــاور معاون اول رئيسجمهوري،
ســيد محمد صدرهاشــمينژاد رئيس كانون
كارآفرينان توســعهگرا ،حسين ســلطانينيا
دبيــركل و نايبرئيــس كانــون كارآفرينان
توســعهگرا ،محمد عطارديان عضو شورايعالي
كانون كارآفرينان توســعهگرا و رئيس كانون
عالي كارفرمايان كشــور ،مصطفوي از مديران
ســازمان برنامه و بودجه ،گالبتونچي دبيركل
سنديكاي شركتهاي ساختماني ايران ،نادر
عطايي رئيس هياتمديــره كانون كارآفرينان
توســعهگرا ،عليرضــا محمد يدانيالي عضو
هياتمديره كانون كارآفرينان توسعهگرا ،ناصر
معدلي عضو شورايعالي سنديكاي شركتهاي
ساختماني ،محمدحسن كرماني عضو شوراي
كانون كارآفرينان توســعهگرا و دادمان عضو
هياتمديره سنديكاي شركتهاي ساختماني
و كارآفرينــان بخــش خصوصي ســخنراني
كردند.
دبيركل كانون كارآفرينان توسعهگرا با اشاره به
اينكه كشور ما نسبت به خيلي از كشورها حتي
كشورهاي همسايه چون تركيه توسعهيافتگي
كمتري دارد ،گفت :مقايسهاي بين ما با كشور
تركيه نشان ميدهد...

11

روزنامه كسب و كار| سال پنجم،شماره |1272شنبه  23دی ماه info@kASBOKARNEWS.ir 1396

2

ایرانوجهان

اخبار

ترغيب كشورهاي منطقه براي تسريع در روند اطفاي حريق نفتكش سانچي
سفير كشورمان در انگليس از رايزني با مقامات سازمان بينالمللي دريانوردي ( )IMOدر لندن و تالش براي تسريع در روند اطفاي حريق نفتكش سانچي خبر داد .سفير كشورمان
در لندن در پيامي توئيتري نوشت :با بحثهايي كه با مقامات سازمان بينالمللي دريانوردي ( )IMOدر لندن انجام شده آنها نيز تالش خود را جهت ترغيب كشورهاي منطقه به
تسريع در روند اطفاي حريق نفتكش سانچي به كار گرفتهاند.

ظريف:

دربارهبرخيروشهایغلبه برمحدوديتهاي بانكي رايزني كرديم
گروه ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

كمك  3ميليون دالري ژاپن براي
بازگشتروهينجاهابهميانمار

وزير امــور خارجه ژاپــن دیروز (جمعــه) از رهبر
دوفاكتوي ميانمار خواســت كه بازگشــت امن و
داوطلبانهمسلمانانروهينجابهاينكشورازبنگالدش
راتضمينكندوگفتبراياينمنظورمبلغ 3ميليون
دالر در نظر گرفته شده است .به گزارش ايسنا به نقل
از آسوشيتدپرس ،تارو كونو ،وزير امور خارجه ژاپن
در حالي به ميانمار سفر كرده كه دولت توكيو اعالم
كرد مبلغ 3ميليون دالر به دولت ميانمار براي كمك
به تسهيل بازگشت مسلمانان روهينجا از بنگالدش
به استان راخين واقع در غرب ميانمار ارائه ميكند.
ميانمار و بنگالدش در توافقي در  23نوامبر ســال
گذشتهميالدياعالمكردندكهمسلمانانروهينجايي
ميتوانند به كشورشان بازگردند .اين در حاليست كه
ميانمار اعالم كرده كه اين توافق از  23ژانويه 2018
آغاز ميشود .تعداد روهينجاييهايي كه بازميگردند،
هنوز مشخص نيست .يكي از مقامهاي وزارت خارجه
ژاپن اعالم كرد :ما تصميم گرفتهايم تا اين كمك را در
واكنشبهتوافقميانميانماروبنگالدشوبرايكمك
به بازگشت مسلمانان روهينجا به ميانمار و حمايت از
طرح موجود به دولت اين كشور ارائه كنيم .وي ادامه
داد :ژاپن چگونگي بازگشت آوارگان روهينجايي به
ميانمار را از نزديك تحتنظر دارد .اين كمك مالي
براساس پيشــرفت در روند بازگشت روهينجاييها
پرداخت ميشود .سفر سه روزه وزير امور خارجه ژاپن
به ميانمار شامل سفر به استان راخين نيز ميشود.
گروههاي كمكرسان و رسانههاي مستقل از ورود
به راخين به صورت مستقل و آزادانه ممنوع شدهاند.
از آغاز عمليات ارتش ميانمار عليه شــبهنظاميان
روهينجا در غرب اين كشور در  25اوت سال ،2017
بيش از  650هزار مسلمان روهينجايي اين منطقه
را ترك گفته و به بنــگالدش گريختهاند .وزير امور
خارجه ژاپن در اين سفر از دولت آنگ سان سوچي،
رهبر دوفاكتوي ميانمار خواســته تــا به گروههاي
كمكرسان و رسانههاي مســتقل اجازه دهد تا به
مناطق غربي بروند.
پوتين:

تركيه نقشي در حمله پهپادي به
پايگاههاي ما در سوريه نداشت

رئيسجمهوریروسيهاعالمكردكهكشورشعامالن
حمله پهپادي به دو پايگاه اين كشــور در سوريه را
ميشناسد و تاكيد كرد تركيه ارتباطي به اين حمله
ندارد .به گزارش ايسنا ،به نقل از شبكه خبري روسيا
اليوم ،والديمير پوتين ،رئيسجمهوری روســيه در
جمع ســردبيران روزنامههاي مطرح روسي درباره
حملهاخيربهدوپايگاهحميميموطرطوسدرسوريه
گفت :در گفتگوي تلفني كه با رجب طيب اردوغان،
رئيسجمهــوری تركيه در اين خصوص داشــتم،
اطمينان يافتم كه مسئوالن نظامي ،رهبري و دولت
تركيه هيچ ارتباطي به ايــن حمله ندارند .پوتين در
ادامه طراحان اين حمله را كه از استان ادلب سوريه
(منطقه تحت نظارت تركيه در قالب توافقنامههاي
ايجاد مناطق كاهش تنش در ســوريه) انجام شد،
«عامالني تحريككننده» توصيف كرد و گفت :قطعا
آنها نيروهاي نظامي تركيه نبودهاند و ما ميدانيم آنها
چه كســاني بوده و براي چه كسي دست به چنين
اقدامي زدهاند .رئيسجمهوری روسيه افزود :هدف
از چنين عملياتهاي تحريكآميزي ضربه زدن به
توافقنامههاي به دست آمده بوده و هدف دوم نابودي
روابط روسيه با همپيمانانش يعني تركيه و ايران است.
حتي ما هم گاهــي نميتوانيم كنترل
كامل مناطقي در سوريه كه مسئوليتشان با
ماست را برقرار كنيم
رئيسجمهوری روســيه در ادامه اين ديدار تاكيد
كرد مناطقي كه پهپادها از آنجا حمله را آغاز كردند
تحت نظارت تركيه بود اما بايد اعتراف كنم كه حتي
روســيه نيز گاهي نميتواند كنترل كامل مناطقي
كه مســئوليت آنها را دارد ،حفــظ كند ،همينطور
گاهي نيروهاي نظامي تركيه نيز نميتوانند تمامي
ماموريتهاي محولشــده به آنها را با موفقيت اجرا
كنند.ويافزود:نظاميانتركيهبايدطبقتوافقهايبه
دست آمده ايستهاي نظارتي را در اين مناطق ايجاد
كننداماتااينلحظهموفقبهاجراياينطرحنشدهاند
زيرا كار آساني نيست .رئيسجمهوری روسيه تاكيد
كرد مسكو ترديدي ندارد كه براي حمله همزمان به
دو پايگاه حميميم و طرطوس در ســوريه به خوبي
برنامهريزي شده بود و آنها ميدانند كه اين پهپادها
كجا و چه زماني تحويل داده شده و تعداد آنها چقدر
است .پوتين با اشاره به اينكه اين حمله با استفاده از
يك تكنولوژي پيشرفته انجام شده ،تاكيد كرد ،اين
پهپادها از تكنولوژي پيشرفتهاي برخوردار بوده و
داراي سيستمهاي رصد الكترونيكي ،هدفگيري و
شليكهستند.

وزير امور خارجه كشــورمان اظهار
كرد :اتحاديه اروپا متعهد شده است
كــه اقدامات خود را بــراي تضمين
بهرهمندي هرچه بيشتر مردم ايران
از منافع برجام دوچندان كند.
به گزارش ايسنا ،محمدجواد ظريف بعد از اتمام ديدارهاي خود در
بروكسل در جمع خبرنگاران در تشــريح نتايج سفر دو روزهاش به
روسيه و بلژيك و ديدارهايي كه در جريان اين سفرها داشته است،
اظهار كرد :آنچه از اين جلسات مشــخص بود ،اين است كه اجماع
يكپارچه جامعه بينالمللي بر اين مبناســت كه هر حركتي كه به
تخريب برجام بينجامد و بخواهند برجام را دستخوش تغيير كند،
غيرقابل قبول است و جامعه جهاني با آن مقابله خواهد كرد.
اين ديپلمات عاليرتبه كشورمان با اشاره به اينكه دو روز گذشته با
وزير امور خارجه روســيه ديدار كرده است و دیروز نيز در بروكسل
در نشست مشتركي با حضور وزيران امور خارجه انگليس ،آلمان،
فرانسه و فدريكا موگريني مســئول سياست خارجي اتحاديه اروپا
شركت كرده است ،تصريح كرد :در اين رايزنيها آنها تاكيد كردند كه
تمام تالششان را براي تضمين بهرهمندي مردم ايران از تمامي منافع
برجام به كار ميبرند تا زماني كه اياالت متحده آمريكا تعهداتش را
انجام دهد .به ويژه بعد از آنكه اياالت متحده تعليق تحريمها را تمديد
كرد همانطور كه در برجام متعهد شده است كه اين كار را انجام دهد،
اتحاديه اروپا نيز متعهد شده است كه اقدامات خود را براي تضمين

سخنان توهينآميز رئيسجمهوري آمريكا درباره مهاجران برخي
كشورها كه وارد آمريكا ميشــوند ،انتقادهاي زيادي در پي داشته
است.
به گزارش ايسنا ،دونالد ترامپ ،رئيسجمهوري آمريكا در نشستي در
كاخ سفيد كه با حضور نمايندگان دو حزب جمهوريخواه و دموكرات
برگزار شد ،با اشاره به مهاجراني كه از هائيتي ،السالوادور و بعضي از
كشورهاي آفريقايي به آمريكا مهاجرت كردهاند ،گفت :چرا اين مردم
از كشورهايي كه چاه مستراح هستند را به اينجا راه ميدهيم؟
رئيسجمهوري آمريكا گفته اســت ترجيح ميدهــد مهاجراني از

بهرهمندي مــردم ايران از منافع اقتصادي برجــام دوچندان كند.
وي همچنين افزود :در اين جلســه درباره برخي از روشها بهويژه
روشهايي براي فائق آمدن بر محدوديتهاي بانكي بحث و گفتگو
شد .ظريف با اشــاره به اظهارات مقامات اتحاديه اروپا و همچنين
آژانس بينالمللي انرژي اتمي مبني بر اينكه ايران به تعهدات خود در
برجام پايبند بوده است ،خاطرنشان كرد :تنها آژانس بايد پايبندي
ايران به تعهداتش در برجام را اعالم كنــد كه بارها نيز اين موضوع
را تاييد كرده اســت و اينكه ايران حق دارد كه از تمام منافع برجام
بهرهمند شود.
رئيس دستگاه ديپلماسي ادامه داد :ما در اين رايزنيها تاكيد كرديم
براي اينكه ايران به برجام پايبند بماند الزم است همه از جمله آمريكا
به برجام كامال پايبند باشند و برجام را اجرا كنند و اتحاديه اروپا هم
الزم است عالوه بر حمايتهاي علني و گفتاري كه از برجام ميكند
در عمل هم اقدامات خــود را تقويت كند تا مردم ايــران از منافع
برجام بهرهمند شــوند .وزير امور خارجه كشورمان با بيان اينكه از
اين نشستها و گفتگوها پيام يكپارچه و محكمي ارسال شده است
و بايد ديد كه نتيجه آن چه خواهد شد ،ادامه داد :همانطور كه بارها
گفتهايم ،ايران نشان داده كه به تعهدات خود پايبند است ،اما همزمان
نيز نشان داده كه انتخابهاي متعددي دارد و اين انتخابها حتما
در جهت حفظ منافع مردم ايران خواهد بود .اين ديپلمات عاليرتبه
كشورمان همچنين درباره ديدار كوتاهش با بوريس جانسون ،وزير
امور خارجه انگليس در حاشــيه نشست بروكسل و توئيتي كه اين
ديپلمات انگليسي در ارتباط با رايزنياش با ظريف منتشر كرده است،
افزود :گفتگوي كوتاهي با وزير امور خارجه انگليس درباره موضوعاتي

كه قبال صحبت كرده بوديم از جمله بحثهاي دوجانبه ،مســائل
كنسولي و ديگر مسائلي كه بين دو كشــور مطرح است ،داشتيم.
وي ادامه داد :همچنين در اين ديدار درباره حركتي كه انگليسيها

توهين زننده ترامپ به برخي كشورها و واكنش مقامات آمريكايي

كشــورهايي مانند نروژ به آمريكا بروند .نماينــدگان دموكرات در
كنگره آمريكا گفتهاند اين اظهارنظر ترامپ آشكارا نشان ميدهد وي
نژادپرست است .واشنگتنپست نخستينبار در گزارشي از اظهارنظر
توهينآميز دونالد ترامپ خبر داد.
كاخ سفيد بدون تكذيب اين سخنان در بيانيهاي اعالم كرد :بعضي از
سياستمداران در واشنگتن مدافع منافع كشورهاي خارجي هستند،
ولي ترامپ هميشه براي مردم آمريكا ميجنگد.
براســاس اين بيانيه ،رئيسجمهوري آمريكا در پي اصالح قوانين
مهاجرتي آمريكاست تا اين كشور پذيراي مهاجراني باشد كه به رشد

اقتصادي آمريكا كمك كنند .نيويوركتايمز نيز پيشتر در گزارشي
به نقل از ترامپ نوشته بود :اهالي هائيتي مبتال به ايدز هستند و اگر
شهروندان نيجريه پايشان به آمريكا باز شود ،ديگر به آلونكهاي
خود در كشورشان بر نخواهند گشت.
به گزارش بي.بي.سي ،سناتور جمهوريخواه ،اورين هتچ در واكنش
به اين نقل قول از سوي ترامپ در توئيتر نوشت كه خواهان دريافت
توضيحات بيشتر درباره سخنان وي اســت .به گفته وي ،مهاجرت
افراد نخبه از همه كشورهاي جهان به آمريكا از عوامل خاص بودن
آمريكاست.

بايد براي پايان دادن به درگيريها در بحرين و جنگ در يمن انجام
دهند ،گفتگو كرديم و اميدواريم دولت انگليــس اقدامات الزم را
انجام دهد.

اليانا راس ليتنين ،عضو جمهوريخــواه مجلس نمايندگان نيز در
توئيتر نوشــت :اطالق واژه «چاه مســتراح» به هائيتي ،بيتوجهي
به خدمات مهاجران اين كشــور به آمريكاست و تاكيد كرد :چنين
واژههايي درخور كاخ سفيد نيست.
ميا الو ،ديگــر جمهوريخواه كنگــره كه اصالتش بــه هائيتي بر
ميگردد ،سخنان ترامپ را «نامهربانانه و نخبهگرايانه» دانسته است.
دفتر حقــوق بشــر ســازمان ملــل دیــروز (جمعــه) اظهارات
رئيسجمهوري آمريكا درباره مهاجران از كشــورهاي آفريقايي و
هائيتي را «نژادپرستانه» خواند.

معاون سياسي دفتر رئيسجمهوري:

«مجيد تختروانچي» معاون سياسي دفتر رئيسجمهوري خواستار
روشن شدن ريشه اتفاقات اخير كشور شد و گفت :دولت اراده كرده
تا برخوردش با مردم شفاف باشد و مردم بتوانند بر كار دولت نظارت
داشته باشند.
به گزارش ایرنا ،تختروانچي دیروز (جمعه) درباره ناآراميهاي اخير
در برخي از شهرهاي كشور و رويكرد دولت درباره اين اتفاقات اظهار
كرد :واقعيت قضيه اين است كه مردم ما چه نسل جوان چه نسل باالتر
مطالبات بحقي دارند .روحاني هم گفت كه همه ما بايد پاي صحبت
مردم بنشينيم و به نظراتشان گوش دهيم و تصميمات ما براساس
خواستههاي ملت باشد .وي ادامه داد :رئيسجمهوری در سخنراني
خود در كنگره حقوق شهروندي و قبل از تحوالت اخير ،بحث شفافيت
را مطرح كرد و گفت بودجه را بايد در اتاق شيشهاي بگذاريم .اين به اين
معنا بود كه دولت اراده كرده تا برخوردش با مردم شفاف باشد و مردم
بتوانند بر كار دولت نظارت داشته باشند.
معاون سياســي دفتــر رئيسجمهوري گفــت :تحــوالت اخير با
طرح مطالبات بخشهايي از جامعه شــروع شــد ولي بــا اتفاقاتي،
تبديل شــد به سوءاســتفادههايي كه متاســفانه عدهاي شروع به
تخريــب كردنــد و شــعارهاي ساختارشــكنانه دادنــد كــه
مــردم نيــز بالفاصلــه و هوشــيارانه صف خــود را از آشــوبگران
جدا كردند.
تختروانچي با بيان اينكه عدهاي بــا تحريك بدخواهان نظام تالش
كردند سوار موج مطالبات مردم شــوند ،اضافه كرد :اينها مستقيم يا
غيرمستقيم از خارج از كشور خط ميگرفتند و اگر تبليغات رسانههاي
خارجي را رصد كرده باشيد ،ديديد كه با چه شور و هيجاني اخبار اين
اتفاقات را پوشــش ميدادند و تحليل ميكردند .چنانچه بسياري از
شــايعات يا تصاوير غيرمرتبط را نيز به عنوان خبر ناآراميهاي ايران
منتشر ميكردند.وي يادآور شد :جالب است ترامپ در عرض دو روز
چهار توئيت كرد .عجوالنه فكر كرد كه ميتواند با دخالت در اين كار
به اميال خودش برسد ولي ديديم كه برعكس شد و اين نشاندهنده
هشياري مردم است و مردم ما ميدانند كه آنها مطمئنا دلشان براي
مردم ما نسوخته است .بهويژه ترامپ با آن سابقه زشت و الفاظي كه
درباره مردم ما به كار برده و رويكردي كه درباره ويزاي ورود به آمريكا
داشته است ،چنين فردي نميتواند براي مردم ما دلسوزي كند.
معاون سياسي دفتر رئيسجمهوري با بيان اينكه در جامعه مطالبات
متعدد سياسي ،اقتصادي و اجتماعي وجود دارد ،تصريح كرد :روحاني
در صحبتهاي مختلف مطرح و تاكيد كرد ه كه وزرا و مقامات مسئول
با مردم صحبت كنند .سياستهايي هم كه دولت دارد در اين جهت
است كه اوال به مشــكالت مردم بپردازد ،ثانيا ســعي كند براي آنها
راهحل پيدا كند.
اگر مجلس با پيشنهادات دولت مخالفت ميكند ،راهكار
جايگزين را هم ارائه كند
وي با اشاره به بررسي بودجه  97در كميسيون تلفيق مجلس شوراي
اســامي اظهار كرد :در هر صورت درباره اليحــه بودجه  1397بايد
طوري تصميمگيري شود كه به حل مشكالت اصلي مردم منجر شود.
به گفته معاون سياســي دفتــر رئيسجمهوري ،تاكيــد روحاني بر
اين اســت كه در دولت دوازدهم فقر مطلق را بتوانيم از بين ببريم يا
جهتگيري بودجه در راستاي اشتغالزايي است ،اينها در واقع مطالبات
مردم است و دولت هم در اين راستا اليحه بودجه را ارائه كرده است.
تختروانچي در پاســخ به ســوالي درباره اظهارات رئيسجمهوري

رئيسجمهوري خواستار نظارت مردم بر كار دولت است

و اينكه اگر موارد مشــخص اليحه در مجلس تصويب نشود و اساسا
بودجه از مسير خود خارج شود برنامه دولت در اين خصوص چيست،
گفت :همانطور كه روحاني در وزارت اقتصاد مطرح كرد ،دولت صدها
ســاعت درباره بودجه بحث كرده و با حضور كارشناســان متعدد به
اين نتيجه رسيده است .معاون سياسي دفتر رئيسجمهوري افزود:
ايشان ســه تبصره ( 18 ،14و  )19را اســم برد .يكي از اين تبصرهها
درباره ايجاد اشتغال است .ضمن اينكه ايشــان گفت هر جا افزايش
قيمت داريم مشخص ميكنيم براي چه منظوري است و از آن چگونه
استفاده ميشود .تختروانچي خاطرنشان كرد :در عين حال ايشان
گفت اگر مجلس با تمام پيشنهادهاي هدفمند دولت مخالفت ميكند
بايد راهكار جايگزيــن را هم بگويد و اگر صرفا ابــراز مخالفت كند و
پيشنهادي نداشته باشد ،شاهد تداوم بيكاري و فقر مطلق خواهيم بود
و اين عمال به معناي سكون است .وي تصريح كرد :ما در حال حاضر با
مشكالت بيكاري و فقر مواجه هستيم اگر مجلس شوراي اسالمي با
پيشنهادهاي دولت مخالفت ميكند انتظار ميرود پيشنهادهاي خود
را هم بدهد .با اين حال هنوز براي قضاوت زود اســت .فعال بودجه در
كميسيون تلفيق بحث ميشود .معاون سياسي دفتر رئيسجمهوري
با بيان اينكه منطق دولت منطق روشــني است ،گفت :در عين حال
آمادهايم به پيشــنهادهاي نمايندگان گوش دهيم و اگر به فرمولي
برسيم و احساس كنيم اين هم راهي اســت كه ميتوانيم به اهداف
برسيم ،درباره آن بحث ميكنيم.
ريشه اتفاقات بايد بررسي و روشن شود
معاون سياسي دفتر رئيسجمهوري در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر
اينكه آيا دولت درباره شروع نآراميها و نقش عوامل داخلي و خارجي
در اين اتفاقات بررسيهايي كرده است ،اظهار كرد :اينكه مسير شعارها
عوض شد خيلي گوياست كه ابتدا فضايي وجود داشت و در ادامه فضاي
ديگري ايجاد شد .بنابراین ريشه اين اتفاقات بايد بررسي و روشن شود.
تختروانچي افزود :البته شــايد اين امر زمانبر باشــد اما چيزي كه

روشن است اين است كه عدهاي -چه آشوبگران داخلي و چه كساني
كه از خارج توطئه و تحريك كردند  -از بســتر مشــكالت اقتصادي
مردم سوءاســتفاده كردند و در حقيقت به طرح و شــنيده شــدن
همان مطالبات لطمــه زدند .معاون سياســي دفتر رئيسجمهوري
تاكيد كرد :بايد اين موضوع روشــن شــود تا بتوانيم از وقوع چنين
اتفاقاتي در آينده جلوگيري كنيم .چه كســاني كه ميخواســتند
آشــوب داخلــي راه بيندازند ،چه كســاني كه بــه صراحت گفتند
ميخواهيم آشــوب را به داخل ايران بكشــانيم و چه كساني كه به
صراحت نگفتند ولي ما ادله روشني داريم كه اينها به نحوي داشتند
خط ميدادند.
دولت پيگير وضعيت بازداشتشدگان است
معاون سياسي دفتر رئيسجمهوري در پاسخ به سوالي درباره اقدامات
دولت براي آزادي بازداشتشــدگان گفت :درباره بازداشتشدگان
اطالعات دقيقي ندارم و بايد مســئوالن ذيربط توضيح بدهند ولي
هم سياست دولت اين است و هم – روز سهشنبه -رهبر معظم انقالب
گفتند كه بايد بين كساني كه به صورت هيجاني وارد ميدان شدند و
آنها كه واقعا ليدر بودند يا وصل بودند به خارج و شروع به تخريب كردند
فرق قائل شويم .وي تصريح كرد :دولت نظرش اين است که دانشجويان
و كســاني كه به جايي وصل نبودند هرچه زودتر آزاد شوند .تعدادي
دارند آزاد ميشوند .تعدادي هم به مرور زمان آزاد خواهند شد .بقيه
هم براساس احكام دستگاه قضايي رسيدگي ميشود .تختروانچي
يادآور شد :دولت در اين زمينه از نزديك با قوه قضائيه در تماس است.
خارجيها خــوب ميدانند پايــگاه مردمي جمهوري
اسالمي تا چه حد است
معاون سياسي دفتر رئيسجمهوري در پاسخ به سوالي ديگر درباره
ايجاد شــائبه بيثباتي در ايران توسط برخي كشــورها ،اظهار كرد:
خارجيها خوب ميداننــد كه پايگاه مردمي جمهوري اســامي تا

چه حد است .وي خاطرنشــان كرد :جالب است با شروع آشوبهاي
تهران نخستوزير رژيم صهيونيستي ابتدا سعي كرد فاصله بگيرد و به
همكاران خود هم دستور داده بود موضعگيري نكنند .ولي موقعي كه
جريانات به سمت آرامش ميرفت ،دست خود را رو و شروع به تحريك
و موضعگيري كرد .اينها نشان ميدهد كه ميدانند پايگاه مردمي نظام
جمهوري اسالمي چگونه است.
تختروانچي در پاسخ به اين ســوال كه آيا اتفاقات اخير علت تاخير
در سفر رئيسجمهوري فرانسه بوده است ،اظهار كرد :سفرهايي در
اين سطح مقدمات ديپلماتيك و تشــريفاتي خاصي دارد و بر مبناي
تفاهم دو طرفه است .سفر مكرون هم در دستور كار است ولي زمان
آن قطعي نيست.
وي گفت :ما با كشــورهاي مختلف از جمله اروپاييها تماس داريم
و االن نوبت رئيسجمهوري فرانسه اســت كه به ايران سفر كند و در
مذاكراتي كه داريم زمانش را مشخص خواهيم كرد.
تختروانچي در پاسخ به سوال ديگر درباره حضور خود در سمت معاون
سياسي دفتر رئيسجمهوري گفت :من خودم فكر نميكردم موقعي
كاري غير از وزارت خارجه انجام دهم .البته االن هم حوزه سياســت
خارجي بخشي مهم از كارمان هست.
معاون سياســي دفتر رئيسجمهوري افزود :هشــت سال قبل كه
بازنشسته شــدم فكر نميكردم دوباره به كار برگردم اما در سال 92
ظريف لطف كرد گفت بيا و من به وزارت امور خارجه رفتم .زماني هم
كه در وزارت امور خارجه بودم فكر نميكردم اگر در دولت باشم ،خارج
از وزارت امور خارجه باشم.
تختروانچي اضافه كرد :زماني كه دولت دوازدهم كار خود را شروع
كرد واعظي كه سالهاست از زمان دانشجويي و خارج از كشور ايشان
را ميشناسم و در وزارت امور خارجه هم همكار بوديم ،از بنده دعوت
كرد.
معاون سياســي دفتر رئيسجمهوري ادامــه داد :خدمت روحاني
هم در مذاكــرات  598بوديم كه ايشــان رئيــس كميته آتشبس
بود و هر كميتــه يك رئيس يك دبير داشــت و بنــده دبير كميته
اســرا بودم .بــا توجه به اينكــه بحث اســرا و صحبتهــا با صليب
ســرخ در حيطــه كاري ما قــرار داشــت در مباحثي كــه در ژنو و
نيويورك انجام ميشــد خدمــت ايشــان بوديم .بعد از تشــكيل
دولــت دوازدهم واعظــي با ظريــف صحبت كــرد و مــا را اينجا
فرستادند.
وي در پاســخ به اين سوال كه پيشبيني ميشــد شما نقش مهمي
در وزارت خارجه داشته باشــيد و حتي گفته ميشود حضور شما در
رياستجمهوري باعث تغيير چينش ظريف شده است ،گفت :چيزي
كه بنده خبر دارم اين است كه واعظي در اين مورد با ظريف صحبت
كرد.
تختروانچي ادامه داد :ابوطالبي زحمات زيادي كشيد و االن در سمت
مشاور رئيسجمهوري است .براي مسئوليت معاونت سياسي چند نفر
مطرح شده بود كه قرعه به نام بنده افتاد .اينجا فرقش با كار وزارت امور
خارجه اين است كه هم بعد داخلي هم خارجي دارد .در واقع معاونت
سياســي دفتر رئيسجمهوري مســئول كارهايي است كه در حوزه
سياسي و البته امنيتي به رئيسجمهوري مرتبط ميشود چه سياست
داخلي چه خارجي .وي خاطرنشان كرد :اگر چه همه سالهاي خدمتم
در وزارت امور خارجه بوده با اين حال خيلي هم از سياست داخلي دور
هم نبودم ،تالش ميكنم و انشــاءا ...خدا كمك كند بتوانم خدمتي
انجام دهم.
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رشد  20درصدي صادرات صنايع غذايي كشور
مديركل دفتر صنايع غذايي ،دارويي و بهداشتي وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :صادرات صنايع غذايي كشور در هشت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20درصد افزايش يافت.
مهدي صادقينياركي دیروز (جمعه) افزود :ارزش صادرات محصوالت غذايي كشور در هشت ماهه نخست امسال حدود 2ميليارد دالر بوده و اين در حاليست كه در مدت مشابه سال قبل حدود يك ميليارد و600
ميليون دالر صادرات اين محصوالت صورت گرفته بود .وي اظهار كرد :سال گذشته در مجموع 2ميليارد و 500ميليون دالر محصوالت صنايع غذايي ايران به خارج صادر شد و امسال درصدد ارتقاي اين رقم به3
ميليارد دالر هستيم .اين مقام وزارت صنعت ،معدن و تجارت ادامه داد :صادرات محصوالت صنايع غذايي كشور از نظر حجم 3.1درصد و از نظر ارزش 7درصد صادرات غيرنفتي كشور را تشكيل ميدهد.
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مديركل سرمايهگذاري خارجي وزارت صمت خبر داد

 ۱۰ميليارد دالرسرمايهگذاريخارجيدر پسابرجام
گروه تجارت و توزیع
News kasbokar@gmail.com

رئيسفدراسيونوارداتايران:

فرايندهاي الزم براي پيوستن به
پنجره تجارت فرامرزي را آماده
واجراكنيم

«فرهاد احتشامزاد» ،رئيس فدراسيون واردات ايران
گفت :اجرايي شدن «اظهار پيش از ورود كاال» در
گمرك فضاي توليد را متحول كرده و تامين مواد
اوليه و نيمهساخته وارداتي براي توليدكنندگان با
سرعت و دقت بيشتري انجام خواهد شد .به گزارش
گمرك جمهوري اسالمي ايران ،وي با بيان اينكه
كاهش هزينه و افزايش كيفيت از تاثيرهاي اظهار
قبل از ورود كاال بر روند توليد است ،افزود :اجرايي
شدن دســتورالعمل «اظهار پيش از ورود كاال» نه
تنها كاهش هزينه خواب سرمايه كاالي وارداتي را
براي توليدكنندگان به دنبال خواهد داشت ،بلكه
توليدكنندگان را قادر ميسازد از طريق زمانبندي
نزديكتر به واقعيت ،هزينههاي توليد خود را به دليل
توليد نابتر كاهش دهند .رئيس فدراسيون واردات
ايران اين اقدام گمرك را حركت در راستاي مسير
پيوســتن به تجارت جهاني دانست و خاطرنشان
كرد :هماكنون پنجرهواحد داخلي در كشــور اجرا
شده و گام بعدي ما پنجرهواحد فرامرزي است كه
در حال انجام است .اين فعال بخش خصوصي با اين
توضيح كه به موازات اين اقدام بايد ديگر فرايندهاي
الزم براي پيوستن به پنجرهتجارت فرامرزي را آماده
و اجرا كنيم ،گفت :مواردي مانند ثبت ســفارش و
گواهي مبدأ در حال حاضر مكانيزه انجام ميشود و
هنگامي كه عمال ،سيستمهاي گمرك كشور ،وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و اتــاق بارگاني يكپارچه
شدهاند ،اين قابليت را دارند كه نه تنها هزينهها را
كاهش دهند ،بلكه نهادهاي نظارتي هم با اطمينان و
سرعت بيشتري به اطالعات دسترسي داشته باشند.

«افروز بهرامــي» ،مديركل
سرمايهگذاري خارجي وزارت
صنعت ،معدن و تجارت گفت:
از آغاز اجــراي برجام تاكنون
 ۱۵۲طرح به ارزش ۱۰ميليارد
دالر با ســرمايهگذاران خارجي در بخشهاي صنعت،
معدن و تجارت تعريف شده كه از اين تعداد تاكنون ۵۷
طرح با دريافت پروانه به بهرهبرداري رســيده است .به
گزارش ايرنا ،بهرامي با اشاره به گذشت دو سال از اجرايي
شدن برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) افزود :به دنبال
گشايشهاي حاصلشده در روابط خارجي پس از استقرار
دولت يازدهم ،شاهد دستاوردهاي مختلفي بوديم كه از
جمله آنها رشد سرمايهگذاري خارجي در كشور است،.
به گفته اين مقام مسئول ،رشــد سرمايهگذاري ،جذب
شركتهاي ســرمايهگذاري و اتصال به زنجيره جهاني
به عنوان اولويتهاي وزارت صنعت ،معدن و تجارت در
سالهاي گذشته مطرح بوده و هست .وي تصريح كرد:
با پيگيريهاي انجامشــده ،از زمان آغاز فعاليت دولت
دوازدهم تاكنون  38طرح بــه ارزش يك ميليارد و 980
ميليون دالر با خارجيها تعريف شده است.
بهرامي خاطرنشان كرد :اين آمار شامل طرحهايي است
كه جواز تاسيس گرفته ،ضمانتنامه هيات سرمايهگذاري
خارجي را دارند ،زمين گرفته و خريداري كردهاند .وي

يادآوري كرد :جذب سرمايهگذاري خارجي مسالهاي
نيســت كه يك شــبه اتفاق بيفتد ،بلكه به تدريج و با
پيشرفت طرح جذب ميشود؛ در اين پيوند  80قرارداد و
تفاهمنامه همكاري ديگر روي كاغذ وجود دارد كه ممكن
است به جذب سرمايهگذاري خارجي منجر شود و البته
در آمارهاي پيشگفته ،عنوان نشده است.
مديركل سرمايهگذاري خارجي وزارت صنعت ،معدن و
تجارت تاكيد كرد :در همه سرمايهگذاريهاي يادشده
موضوعاتي همچون انتقــال فناوريهاي نوين ،اتصال

به زنجيره توليــد جهاني و شــرط  30درصد صادرات
محصوالت توليدشده در نظر گرفته شده است .وي با
اشاره به افزايش تنوع ســرمايهگذاريهاي خارجي در
پســابرجام ،گفت :پيش از اين عمده سرمايهگذاريها
در حوزههاي مواد اوليه ،فلزات پايه و پتروشيمي بود ،اما
امروز به ساخت مواد و محصوالت شيميايي ،وسايل نقليه
موتوري ،محصوالت الستيكي و پالستيكي ،ابزار پزشكي
و تجارت (كســبوكارهاي اينترنتي و فروشــگاههاي
زنجيرهاي) گسترش يافته است .بهرامي اظهار داشت:

پيش از اين شــاهد بوديم تمركز ســرمايهگذاريها
در اســتانهاي توســعهيافته و صنعتي نظير تهران و
اصفهان بود ،اما اين موضوع نيز متنوعتر شده و بيشترين
سرمايهگذاريهاي خارجي انجامشده در دولت تدبير و
اميد در استانهاي فارس ،بوشهر ،كرمان و سيستان و
بلوچستان اتفاق افتاده است.
وي توضيح داد :كشورهاي آلمان ،تركيه ،فرانسه ،اتريش
و روســيه ،به ترتيب پيشتاز كشــورهاي سرمايهگذار
در ايران هســتند .اين مقام مســئول وزارت صنعت،
همچنين به ســرمايهگذاري مجدد و افزايش سرمايه
برخي شركتهاي خارجي حاضر در ايران از كشورهايي
چون آلمان ،سوئيس و فرانسه در دوره پسابرجام اشاره
كرد و يادآور شد كه اين شــركتها در زمان تحريمها
نيز در ايران فعاليت داشتند .اين مقام مسئول پيشتر
عنوان كرده بود :در  50ســال گذشته شاهد رشد تنها
 30درصدي صنعتي كشور بوديم؛ در اين زمينه شاهديم
توليدات كشــور كمتر بر مبناي برونگرايي ،صادرات و
نيازهاي بازار جهاني استوار بوده است .به گفته بهرامي،
شايد تنها راهكار اساسي در اين شرايط ،اتخاذ رويكرد
استراتژي صادرات باشــد ،در اين راستا وزارت صنعت،
معدن و تجارت متولي هدايت بخش خصوصي كشور
به اين سو است .شامگاه بيست و ششم دي ماه  1394با
انتشار گزارش آژانس بينالمللي انرژي اتمي درباره انجام
تعهدات هستهاي ايران در برنامه جامع اقدام مشترك
(برجام) ،اجراي تعهدات طرف مقابل (گروه  )5+1يعني
روند لغو تحريمهاي هستهاي غرب عليه تهران آغاز شد.

حضور شركتهاي آلماني ،ايتاليايي ،چيني ،تركيهاي و تايواني در نمايشگاههاي تهران
سه نمايشگاه بينالمللي مبلمان اداري ،توسعه كسب وكار و خانه مدرن،
معماري داخلي و دكوراسيون دیروز با مشاركت شركتهايي از كشورهاي
آلمان ،ايتاليا ،فرانســه ،چين ،ژاپن ،تركيه ،كره جنوبي و بلژيك در محل
دائمي نمايشگاههاي بينالمللي تهران گشايش يافت.
هفتمين نمايشــگاه بينالمللي مبلمان اداري ،زمينه مشــاركت تعداد
 75شركت داخلي و 12شركت خارجي را فراهم ساخته است .شركتهاي
خارجي حاضر در اين نمايشگاه از سه كشور ايتاليا ،چين و تايوان هستند و
در فضاي نمايشگاهي به وسعت بيش از 14هزار و يكصد متر مربع تازهترين

دســتاوردهاي خود را عرضه كردهاند .توليداتــي در زمينه انواع صندلي
اداري و آمفي تئاتر ،ميز ،كتابخانه ،فايل ،تجهيزات و لوازم تكميلي اداري،
مبلمان و دكوراسيون اداري ،اتوماسيون اداري و نرم افزارهاي مرتبط توسط
شركت هاي داخلي و خارجي به نمايش گذاشته شــده است .تعداد 40
شركت داخلي و چهار شركت تركيهاي در فضاي نمايشگاهي به وسعت
پنج هزار و  500مترمربع در نخستين نمايشگاه بينالمللي توسعه كسب
وكار حضور دارند .حاضران در اين نمايشگاه شيوههاي فعاليت در زمينه
خدمات مديريتي و استارت آپهاي مديريتي و نيز آخرين نوآوريهايي

خود را در اين عرصه به بازديدكنندگان ارائه ميدهند .هشتمين نمايشگاه
بينالمللي خانه مدرن ،معماري داخلي و دكوراسيون نيز كه حضور تعداد
 193شركت ايراني و 19شركت خارجي را فراهم ساخته سومين نمايشگاه
افتتاح شده دیروز بود .پيش از اين شمار شركتهاي ايراني و خارجي حاضر
در اين نمايشگاه از سوي مجري  385شركت برآورد شده بود ،اما در آمار
قطعي اكنون 212شركت اعالم شد.
شركتهاي خارجي در اين نمايشگاه از هشت كشور آلمان ،ايتاليا ،بلژيك،
تركيه ،ژاپن ،چين ،فرانسه و كره جنوبي حضور يافتهاند.
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كارمندان كدام كشورها بيشتر
كارميكنند؟

آمارها نشــان ميدهد كه برخــاف تصور اكثر
مردم ،كاركنان  8كشور جهان بيش از ژاپنيها كار
ميكنند .به گزارش ايسنا ،مردم در سراسر جهان
پس از استراحت و تعطيالت سال نوی ميالدي بر
سر كار خود بر ميگردند .امسال ،كاركنان در برخي
از كشورها ،ساعت كاري بيشتري نسبت به سايرين
خواهند داشت .بنابر اعالم ســازمان همكاري و
توســعه اقتصادي ،مكزيكيها با  ۲۲۴۶ساعت،
بيشترين ساعت كاري در سراسر جهان را دارند
كه  ۴۶۷ساعت بيشــتر از ميانگين ساعت كاري
آمريكاييهاست؛ با اين تفاوت كه درآمد كاركنان
مكزيكي يك پنجم درآمد آمريكاييهاست.
در كرهجنوبي نيز با وجود تالش دولت اين كشور
براي كاهش ساعت كاري ،كاركنان كرهاي بهطور
ميانگين  ۲۱۱۳ســاعت در ســال كار ميكنند.
يونانيها كه پس از وقوع بحران مالي ،غالبا افرادي
تنبل كه مايل به بازنشستگي زودهنگام هستند
تصور ميشدند ،بيش از هر كشور ديگري در اروپا
كار ميكنند و با  ۲۰۴۲ساعت كار در سال ،در رتبه
سوم قرار دارند.
بعد از يونانيها ،كاركنان شيليايي با  ۱۹۸۸ساعت
كار ساالنه ،روسها با  ۱۹۷۸ساعت كار و تركها با
 ۱۸۳۲ساعت كاردر سال قرار دارند.
آمريكاييها با  ۱۷۷۹ســاعت در رده هفتم قرار
دارند و بعد از آنها ايتالياييها هستند كه ۱۷۲۵
ساعت در سال كار ميكنند .طبق آنچه موسسه
آماري استاتيستا منتشــر كرده ،ژاپنيها كه به
عقيده بسياري از افراد ،بيش از ساير مردم جهان
كار ميكنند ،با  ۱۷۱۹ساعت كار در سال ،در رتبه
نهمهستند.
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قشم  -بندر عباس
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«كسبوكار» گزارش  ميدهد
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گشــتوگذار در هفتمين
نمايشــگاه بينالمللــي
صنعت مبلمان ،نشســتن
پاي صحبت غرفــهداران
حاضــر در نمايشــگاه و
گفتگو با بازديدكنندگان فســتيوال ساالنه صنعت
مبل كشور ،اين نتيجه را در ذهن ايجاد ميكند كه
فعاالن و دســتاندركاران اين صنعــت در وضعيت
نه چندان پررونقي كه بر كل صنعت كشــور حاكم
اســت ،در تكاپوي تنوعبخشــي به مدلها و ايجاد
تغيير و تنوع در الگوهاي بازاريابي و فروش هستند.
آنهــا ميخواهند روح تــازهاي در كالبد اين صنعت
بدمند و از تنگناهاي موجود در كســبوكار توليد و
فروش مبل عبور كنند .البته ســايه نارساييهايی از
قبيل كمبود و افزايش قيمت مواد اوليه توليد ،تعدد
توليدكنندگان و فشردگي رقابت در بازار مبل ،تهديد
بازار ازسوی توليدات بيكيفيت ،ورود انواع مبلمان
خارجي ارزانقيمــت و لوكس از مبادي رســمي و
غيررســمي و نهايتا كپي مدلهاي توليدكنندگان
مطرح و شناسنامهدار توسط رقبا بر صنعت مبلمان
كشورمان ســنگيني ميكند و خلوت بودن فضاي
نمايشگاهنيزبهخوبينشاندهندهايننارساييهاست.
در كنار اين شــرايط ،اميد به آيندهاي بهتر در سايه
خالقيت و توليد مدلهاي جذابتر و همچنين تحول
در الگوهاي بازاريابي و فروش نيز در دل فعاالن اين
صنعت موج ميزند .اين نمايشگاه از  21دي ماه آغاز
شده و تا فردا 24دي ماه ميزبان بازديدكنندگان است.

یافته است ،اما بازار كشش افزايش قيمت مبلمان را
ندارد و فروش كاهش پيدا كرده است .توليدكنندگان
مبل به دليل اين شرايط در تنگنا هستند و بسياري
از كارگاههاي كوچك و اجارهاي تعطيل شده است.
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سرپرست شــركت عمران و بهسازي شهري
ايران با اشاره به مطالعات مقدماتي و مياني در
 ۲۷۰۰محله در سطح كشور ،از شناسايي ۱۴۱
هزار هكتار اراضي ناكارآمد در  ۵۴۳شهر براي
بازآفريني شهري خبر داد.
هوشــنگ عشــايري در تشــريح برنامه ملي
بازآفريني شهري اظهار داشت :براساس قانون
برنامه ششم توسعه ،ستاد ملي بازآفريني شهري
موظف بود برنامه اقدام مشترك الزم جهت ورود
ساالنه به ۲۷۰محله در مناطق ناكارآمد كشور را
تدوين و تصويب كند و در ادامه نيز دولت براساس
آن سهم اعتبارات دستگاهها را در بودجه ساالنه
مشخص و اعالم كند .عشايري با بيان اينكه در
حال حاضر اين برنامه تحت عنوان برنامه ملي
بازآفريني به همراه سهم هر دستگاه در تحقق آن
مشخص و مورد تصويب اعضاي ستاد قرار گرفته
است ،گفت :در قانون برنامه ششم توسعه ،بر سه
نكته كليدي مبني بر ورود ساالنه به  ۲۷۰محله،
رسيدن سطح خدمات محالت هدف به ميانگين
خدمات در شهر مربوطه و تعيين سهم دستگاهها
در برنامه تاكيد شده بود كه خوشبختانه تمامي
موارد در برنامه تدوينشده مورد توجه و اجرا قرار
گرفته است .وي با اشاره به اينكه در حال حاضر،
مطالعات مقدماتي و مياني در  ۲۷۰۰محله در
سطح كشور از سوي شركت عمران و بهسازي
شهري ايران و شهرداريها صورت گرفته است،
تصريح كرد :طبق اين مطالعات ۱۴۱هزار هكتار
اراضي ناكارآمد با جمعيت  ۳۰درصدي در ۵۴۳
شهر به عنوان محالت بازآفريني شهري اعالم و
گزارش شده است.

راه و شهرسازی

صنعتمبلمان در تكاپويتغييرالگويفروش

مجتبی کاوه
News kasbokar@gmail.com

شناســايي  ۱۴۱هزار هكتار
اراضيناكارآمدشهري
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توليدكنندگان بر سر دوراهي كاهش سود
وكاهشكيفيت
يك فعال صنعت مبل حاضر در نمايشگاه در تشريح
چالشهاي موجود در اين صنعت به «كســبوكار»
گفت :مهمترين چالش در صنعت مبل كاهش قدرت
خريد مردم و كاهش فروش اســت كه بســياري از
كارگاههاي توليدي را دچار مشــكل كرده و تبعات
مخربي بر بازار گذاشته اســت .علي صلحي با بيان
اينكه اين وضعيت موجب سوق پيدا كردن برخي از
توليدكنندگان به توليدات نامرغوب و استفاده از مواد
اوليه ارزانقيمت شده اســت ،افزود :رقابت شديدي
در بازار مبل بر سر فروش محصول به نمايشگاهها و

اجرائیه
محکوم له :مهدی لطفی قوجه بیگلو فرزند جعفر به نشانی
اردبیل -پارس آباد خ15متری روبروی مخابرات جدید
محکوم علیه :علی حیدری کیاســری فرزند حسین به
نشانی اردبیل -پارس آباد -پشت بازارچه تیمورپور کوچه
سوم کوچه ش خصم افکن خواربار فروشی جهانبخش
نماینده یا قائم مقام قانونی محکــوم له :مدد فیروزمند
فرزند نعمت به نشــانی پارس آباد خ -خیابان سلمان
فارسی –روبروی عکاسی تبریز .نوع رابطه :وکیل مهدی
لطفی قوجه بیگلو
محکوم به :به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه
به شــماره  9610094516500557و شــماره دادنامه
مربوطــه 9609974516500541محکوم علیه محکوم
اســت به پرداخت مبلغ 200/000/000ریال از بابت اصل
خواســته و مبلغ 5/165/000ریال هزینه دادرسی و حق
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان و مبلغ
10/258/250ریال از بابت نیم عشردولتی در حق صندوق
دولت  .رای صادره غیابی و ابالغ قانونی است .م الف7212
مسئول دفتر :پوراصغر
رئیس دادگاه :مرتضی جلیلی فرد

مغازههاي فعال در بازارهاي شناختهشده مثل بازار
مبل يافتآباد ،ايجاد شــده كه اين رقابت گاهي به
تخريب كيفيت ميانجامد ،چراكه براي گرفتن بازار
از دست رقيب بايد قيمت را پايين آورد و براي كاهش
قيمت هم يا بايد حاشيه ســود را بهشدت كم كرد يا
كيفيت را كاهش داد.
مبلسازاندرتنگنايافزايشقيمتمواداوليه
يكي ديگر از غرفهداران نمايشگاه با اشاره به افزايش
قيمت مواد اوليه به «كسبوكار» گفت :قيمت تمام
اقالمي كه در توليد مبلمان به كار ميرود -انواع چوب،
پارچه ،رنگ و يراقآالت – و دستمزد كارگر افزايش

كپيكاري؛ بالي جان صنعت مبل
يك فعال صنعت مبل نيز در حاشيه اين نمايشگاه در
گفتگو با «كسبوكار» با اشاره به مشكل كپي شدن
كارهاي توليدكنندگان بزرگ توسط توليدكنندگان
كوچك و فاقد مجوز گفــت :كپيكاري بالي بزرگي
در صنعت مبلمان كشور است .البته كپيكاري در اين
صنعت فقط ازسوی توليدكنندگان كوچك نيست،
بلكه بزرگان و توليديهاي صاحبنام هم بالفاصله
بعد از اينكه مدلي در ايتاليا يا فرانسه رونمايي ميشود
از روي آن كپي ميكنند .خســرو فالح با بيان اينكه
فعاالن صنعت مبل كشور به دليل تنگناهاي موجود
به دنبال تغييــر الگوي بازاريابي و فروش هســتند،
گفت :در گذشته توليديها يا خودشان در بازار مبل
مغازه و نمايشگاه اجاره ميكردند يا با يك نمايشگاه
كار ميكردند و توليدات خــود را براي فروش به آنها
ميدادند .در حال حاضر قدرت خريد مردم كم شده
و توليدكنندگان به دنبال كاهــش قيمت و حذف
واسطههاي فروش هستند .به همين دليل بسياري
از آنها فروش آنالين را در دســتور كار قرار دادهاند .با
روندي كه در حال حاضر به چشم ميخورد تا  5سال
آينده الگوي فروش مبل تغيير ميكند و بيش از 40
درصد فروش مبلمان توســط خود توليديها و به
صورت دريافت سفارش و فروش آنالين انجام خواهد
شد كه موجب حذف بسياري از هزينهها ميشود.

معرفي لنگرود به عنوان شهرستان سبز در دهه فجر

گيالن -مديرعامل شــركت گاز گيالن از افتتاح طرح گازرســاني به
 12روستاي شهرســتان لنگرود در دهه مبارك فجر امسال خبر داد
و گفت :اين شهرســتان به عنوان هشتمين شهرستان سبز در گيالن
معرفي خواهد شد .به گزارش قدسآنالين به نقل از شركت گاز ،حسين
اكبر از افتتاح طرح گازرساني به  12روستاي شهرستان لنگرود در دهه

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره  1200775مورخ
 96/9/19هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی
نکا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محمد علی نژاد فرزند اسمعیل
 5دانگ و  24سیر و  8مثقال مشاع از ششدانگ عرصه بانظمام ششدانگ
اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت  53/02متر مربع به
شماره پالک فرعی از  28اصلی واقع در بخش  9ثبت نکا خریداری بدون
واسطه احسان طاهری مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده
 13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این
روزنامه محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشــر و در روستاها رای هیات
الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ
نمایند معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به
اداره ثبت محل تحویل دهد که در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه
حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل
نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست/9610723 .م الف
تاریخ انتشار نوبت اول1396/10/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1396/11/7 :
محمد مهدی قلیان ،رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا
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مبارك فجر امسال خبر داد و اظهار كرد :براي گازرساني به  12روستاي
آتشسرا ،كتهخوربين ،سنگتاش ،لياشور سراي استادولي ،آغوزچال،
حسينآباد ،سرليل ،بلوردكان ،كلچال ،گاوكلي ،اترود و ماديان گوابر در
دهه فجر امسال بيش از  1.6ميليارد تومان هزينه شده است .وي افزود:
طبق تعاريف وزارت نفت ،اگر بيش از  95درصد سوخت شهرستاني از

توليد مس كاتد از مرز 105هزار تن گذشت

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع
معدني ايران (ايميدرو) اعالم كرد :در 9
ماهه امسال بالغ بر  105هزار و  917تن
مس كاتد و  130هــزار و  197تن مس
آند در كارخانههاي سرچشمه و ميدوك
(كرمان) و سونگون (آذربايجانشرقي)
توليد شد.
برپايه جداول آماري سازمان مزبور ،طي
دوره  9ماهه پارســال  145هزار و 963
تن مس كاتد توليد شد و مجموع توليد

پارســال در اين زمينه به رقم  192هزار
و  650تن رســيد .در  9ماهه امسال كل
استخراج سنگ مس به رقم  126ميليون
و  221هزار و  596تن رســيد و سنگ
سولفيدي برداشت شــده از معادن ياد
شده به رقم 38ميليون و 692هزار و752
تن رسيد .احمد مراد عليزاده مديرعامل
شركت مس ايران در ديماه جاري گفت:
افت قيمت مس بين سالهاي1390-95
به وجود آمد و در واقع فروش اين شركت

با متوســط قيمت  5هــزار دالر به ازاي
هرتن به  7هزار ميليارد تومان رسيد .به
گفته وي ،رشد قيمت مس از اواخر1395
آغاز شــد كه تاكنون نيز ادامه داشته و
پيشبيني كرد :فروش امســال شركت
مس به 8هزار ميليارد تومان برسد .برپايه
آمار ســازمان ايميدرو طي دوره  9ماهه
امســال  851هزار و  917تن كنسانتره
مس توليد شد ،اين ميزان در مدت مشابه
سال گذشته  789هزار و  691تن بود.

طريق گاز طبيعي تامين شود ،آن شهرستان به عنوان شهرستان سبز
از لحاظ گازرساني معرفي ميشود و ازاینرو با گازرساني به  12روستاي
لنگرود در دهه مبارك فجر ،اين شهرســتان با پوشش صددرصدي
خانوارهاي شهري و  96درصدي خانوارهاي روستايي از نعمت گاز ،به
عنوان هشتمين شهرستان سبز در گيالن معرفي خواهد شد.

ايران و هنــد اختالفات درباره
بندرچابهارراحلكردند

وزير كشــتيراني هند گفت :ايران و هند تمام
مسائل مربوط به بندر چابهار را حل كردهاند.
به گزارش تســنيم به نقل از پايــگاه خبري
ان.دي.تــي.وي ،نيتيــن گادكاري ،وزيــر
كشــتيراني هند پــس از ديدار بــا وزير راه
و شهرســازي ايــران در دهلــي نــو گفت:
ايــران و هنــد تمــام مســائل مربــوط به
بنــدر چابهــار را حــل كردهانــد و كارهاي
توســعه در ايــن بنــدر ســرعت خواهــد
گرفت.
وي افزود :هند قبال نخســتين محموله گندم
اهدايي به افغانســتان را از طريق بندر چابهار
ارسال كرده اســت« .ما تمام مسائل مرتبط
با بندر چابهار را حــل و فصل كردهايم .برخي
مشــكالت كوچك وجود داشــت .مــا اين
مســائل را مورد بحث قرار داديم و رويكردي
مثبت وجود داشــته اســت .قبال ما صادرات
گنــدم را شــروع كردهايــم ».وي دربــاره
مســائل موجود درباره بندر چابهــار گفت:
«مســائل كوچكي درباره بندر ،فعاليتهاي
آن و همچنيــن نحــوه محاســبه ســود
وجود داشت».
يك منبع آگاه در اين باره گفت :تمام مسائل
مربوط به اجــراي موقت قــرارداد در جريان
نشســت اخير حل و فصل شــده است .سال
گذشته هند نخستين محموله گندم اهدايي
بــه افغانســتان را از طريق اين بندر ارســال
كرد .هند همچنين قصــد دارد  130هزار تن
گندم ديگــر از طريق چابهار به افغانســتان
ارسال كند.

پرداخت تسهيالت به سازندگان رونقبخش بازار مسكن است

رئيس كميســيون تخصصي امالك
كشــوري گفت :پرداخت تســهيالت
به ســازندگان يكي از راههاي اصالح
توساز كشور
صنعتيســازي در ساخ 
است.
حسام عقبايي با بيان اينكه ورود ساير
بانكها به حوزه پرداخت تســهيالت
مســكن ميتواند در افزايــش تعداد
تسهيالت موثر باشد ،گفت :در فاز اول
پرداخت اين تســهيالت ميتوانيم به

روزنامه کسب وکار م.الف 30264
آگهی اصالحی
مرجع رسیدگی حوزه  9شورای حل اختالف شهرستان شهریار
خواهان:سید زهرا حسن طهرانی
خوانده :آرزو عموپور تجن بوته مجهول المکان
خواسته :صدور رای اصالحی
رای اصالحی قاضی شورا
نظر به اینکه در مفاد دادنامه شــماره  666/96مورخ 96/9/13
اصداری از حوزه  9شورای حل اختالف شهرستان شهریار حسب
اعالم وکیل خواهــان ار حیث میزان مبلــغ محکومیت خوانده
ســهو القلم رخ داده ،قاضی شــورا با مداقه در اوراق ومحتویات
پرونده درخواست مشاع الیه را وارد دانسته وبه استناد ماده 28
قانون شوراهای حل اختالف مصوب  94/8/10وماده  309قانون
آیین دادرسی مدنی با حفظ جمیع مفاد دادنامه مار الذر میزان
محکومیت خوانده را از مبلغ  6/060/000ریال به 66/000/000
ریال تصحیح واصالح می نماید تسلیم رونوشت رای اصلی بدون
رای تصحیح شده ممنوع است.
سید عمار تاجیک ،قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار
روزنامه کسب و کار م الف 30275
آگهی حصر وراثت
آقای ولی اله تنهایی بــه وکالت از امیر رزاق خوشــمهر دارای
شناسنامه شماره  188به شــرح دادخواست به کالسه  4027از
این شورا دادخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده شد که شادروان شــیرین وفا به شناسنامه  1459در تاریخ
 96/9/17اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفتــه اند ورثه
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به -1:ســروش رزاق خو
شمهر  1390 4902213087پســر -2سارا رزاق خوشمهر
 1383 4901312618دختر  -3امیر رزاق خوشــمهر188
 1356همسر  -4کلثوم کلیدری  1333 103مادر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی
نزد آن باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم واال
گواهی صادر خواهد شد.
دبیر شعبه  2شورای حل اختالف شهرستان شهریار

تعديل شدن قيمتها در بازار مسكن
نزديكتر شويم .وي در ادامه افزود :در
فاز دوم پرداخت تسهيالت بايد به حوزه
كيفيت ،افزايش مدتزمان بازپرداخت
تسهيالت ،كاهش نرخ ســود بانكي و
افزايش ميزان تســهيالت نزديكتر
شويم .عقبايي با بيان اينكه شوراي پول
و اعتبار ،بانك مركزي و دولت بايد درباره
افزايش توان قدرت خريد مردم اقدامات
الزم را انجام دهنــد ،گفت :دولت بايد

در گامهاي بعدي براي خانههايي كه
خارج از طرح دريافت تسهيالت هستند
اقدامــات الزم را انجام دهــد تا توازن
در عرضه و تقاضا ايجاد شــود .رئيس
كميسيون تخصصي امالك كشوري
تصريح كــرد :ورود ســاير بانكها در
پرداخت تسهيالت ميتواند هم از نظر
كمي و هم از نظر كيفــي در رونق بازار
مسكن موثر باشد و ناتوانی بانك مسكن
در تامين منابع مالي را پوشش دهد.

مفقودی( نوبت دوم )
اصل دفترچه مهمات سالح شــکاری دو لول ته پر
کوسه کالیبر  12ساخت ایران به شماره سالح MUB
 1500308به نام اینجانــب علی اکبری فرزند بهمن
متولد  1349به شــماره شناســنامه  1285مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تاریخ1396/10/13:
شماره9/96 :ب960498/
(آگهی ابالغ وقت تحقیقات بدوی و احضار متهم)
سالم علیکم
بدینوسیله متهم پرونده کالسه 9609982505900473
شــعبه ( 9نه)بازپرســی آقای حمید رضا سلیمان زاده
فرزند محسن که به اتهام تحصیل مال از طریق نا مشروع
تحت تعقیب می باشد و حســب گزارشات واصله فعال
مجهول المکان و متواری است ابالغ می گردد که جهت
انجام تحقیقات اولیه و دفاع از اتهام منتسبه در روز شنبه
 1396/11/28ســاعت /9نه صبح در شعبه  9بازپرسی
دادســرای عمومی و انقالب قم واقع در خیابان ساحلی
حضور یابد و در صورت عدم حضور در وقت مقرر و یا عدم
ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل این بازپرسی
در حقوق الناس و حقوق عمومی و به صورت غیابی اقدام و
پرونده جهت اتخاذ تصمیم قضایی به دادگاه صالح ارسال
خواهد شــد .این آگهی در اجرای ماده  174قانون آئین
دادرســی کیفری در یک نوبت در یکی از روزنامه های
کثیر االنتشار یا محلی درج می شود.
بازپرسی شعبه  9دادسرای عمومی و انقالب قم،
رحمت ا ...اکبری
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قيمت طال افزايش يافت
قيمت هر اونس طال دیروز با  0.3درصد افزايش به  ۱۳۲۶دالر و  ۶۸سنت رسيد .در حالي كه كاهش ارزش دالر موجب شده تا سرمايهگذاران به سمت خريد طال روي بياورند ،قيمت فلز
زرد دیروز براي سومين جلسه متوالي افزايش داشت و به باالترين رقم از ماه سپتامبر تاكنون رسيد .قيمت طال در مسير ثبت پنجمين هفته افزايشي قرار گرفته است .براساس اين
گزارش ،قيمت هر اونس طال دیروز با 0.3درصد افزايش به 1326دالر و 68سنت رسيد .قيمت طال از ابتداي هفته جاري تاكنون نيم درصد رشد داشته و اين طوالنيترين رشد هفتگي
از هفته منتهي به 14آوريل تاكنون است .قيمت طالي آمريكا نيز دیروز با 0.3درصد افزايش به  1326دالر و 90سنت رسيد.

تاالر شيشه ای

«كسبوكار» فاصله گرفتن طرح سهام عدالت  از اهداف اولیه را  بررسي ميكند

تاثير رفاهيناچیز سهام عدالت

ثمانه نادري
News kasbokar@gmail.com

بورس تهران در انتظار پشــت سر
گذاشتنريسكهايسياسي

هفتهگذشتهقيمتبيشترسهمهادربازارسرمايهايران
نوسانزياديراتجربهنكردند؛درعينحالهفتهجاری
بورس تهران ميتواند با مشخص شدن ريسكهاي
سياسي همچون موضوعات مربوط به برجام سمت
و سوي جديدي به خود بگيرد .به گزارش ايسنا ،در 5
روز كاري بورس تهران در هفته گذشته شاخص كل
بازده نقدي و قيمتي  ۲۵۶واحد افزايش يافت و از تراز
 ۹۵هزار و ۹۲۹تا ۹۶هزار و ۱۸۶باال رفت .بورس تهران
اين روزها با ريسكهاي سيستماتيك همراه است،
چراكهبسياريمنتظرنظرآمريكادربارهبرجامهستند.
تعليق تحريمها يا اجراي مجــدد آنها ميتواند روي
تصميمات معاملهگرانبازار سرمايه تاثيرداشتهباشدو
روند معامالت تاالر شيشهاي را به سمتی خاص ببرد.
در هفتههاي گذشته دماسنج بازار سرمايه توانسته
بود تا كانال  ۹۸هزار واحدي باال رود ،بهطوري كه در
روزهاي پياپي با رشد  ۱۰۰۰واحدي مواجه ميشد.
بسياري معتقد بودند رشــد قيمتهاي جهاني روي
معامالت بورس تاثير گذاشته و باعث كانالشكنيهاي
شاخص شده است .در عين حال نوسانات شاخص كل
در هفته گذشته چندان زياد نبود .در ماههاي گذشته
قيمت فلزات اساسي از جمله مس و روي افزايش قابل
توجهي داشت و اين موضوع توانست روند معامالت
گروه فلزي را در بورس تهران رونق دهد .در طي پنج
روز كاري هفته گذشته نيز سهمهايي در گروه فلزات
اساسي با افزايش قيمت روبهرو شد .در ابتداي هفته
گذشته در گروه خودرو شاهد كاهش قيمت سهمها
بوديم اما در روز پاياني روند قيمت سهمهاي خودرويي
شاهد رشد بود .بهطوري كه چند نماد پرمعامله اين
گروه روي نوسانات دماسنج بازار سرمايه تاثير بسزايي
داشته است.

 26تا  50هزار تومان ســود
ســهام عدالت به حســاب
مشــموالن واريز شده است
كه به اعتقاد كارشناسان ،به
دليل رقم ناچيز آن و به تبع
تاثير خنثي آن بر سطح زندگي و رفاه مردم نميتواند
براي اقتصاد آثار مثبتي در پي داشته باشد .ضمن آنكه
مديريت دولتي سهام عدالت نيز اندك اميدي كه بتوان
نســبت به اين ســهام در آيندهاي نزديك داشت را از
بين ميبرد.به گفته رئيس ســازمان خصوصيسازي،
اين ســود كه ناشي از فعاليتهاي ســال  ۹۵است ،به
مشــموالن تعلق ميگيرد و از آنجايي كــه پرداخت
آن به همه ســهامداران در يك زمان ممكن نيســت،
چند ماه طول ميكشــد تا به طور كامل واريز شــود.
طبق صحبتهاي پوريحسيني به كساني كه ارزش
سهامشان يك ميليون تومان اســت ،بابت سال مالي
گذشته  150هزار تومان طي ســال پرداخت خواهد
شد و اين رقم براي مشــموالن داراي سهام  500هزار
تومان كمتر اســت .همانطور كه گزارشهاي موجود
نشان ميدهد ،بحث ســهام عدالت به دنبال اصل 44
و تصميم دولت مبني بر خصوصيسازي مطرح شد و

هدف از آن واگذاري شــركتها به خصوصیها بود ،اما
اين هدف هنوز محقق نشده و كماكان اين شركتها در
اختيار مديران دولتي است .به گفته كارشناسان ،ارقام
سود واريزشده كه البته بسيار هم ناچيز است نميتواند
كارايي الزم را داشته باشد و از آنجايي كه بر سطح رفاه
زندگي مردم نيز تاثير چنداني ندارد ،آثار آن بر اقتصاد نيز
چندان مثبت نخواهد بود.

ضعف مديريتي در اداره سهام
حســن مــرادي ،كارشــناس
اقتصــادي نيز در ايــن خصوص
ميگويــد :بحث ســهام عدالت
بحثي است كه در دولت گذشته
شروع شــد و به دولت يازدهم و
دوازدهم هم رســيد .ايده اوليه خــوب بود ،اما به

شرط اينكه مثل خيلي از امور اصل ايده پياده شده
و روح آن جاري شــود .اين يكي از مواردي بود كه
پيش بيني شــده بود .هدف اين بــود با واگذاري
مديريت اين كارخانه ها به بخش خصوصی تحول
ايجاد شود تا درباره دريافتكنندگان و سهامداران
موجب يك تغيير جدي شود در حالي كه اين اتفاق
نيفتاد و نتوانســت به اهداف اصلي برســد .البته
دولت اعالم ميكند كه مبالغ توزيع شــده بخشي
از اصل ماجراســت و بخش ديگري در راه مســير
خاصي كه پيشبيني ميشود پرداخت خواهد شد.
اميدواريم اين وعده محقق شود و ارقام باالتري در
اختيار سهامداران قرار گیرد .اما به نظر ميرسد با
مديريت ضعيفي كه بر شــركتها به تبع دولتي
بــودن آنها حاكم اســت ،بازدهــي الزم از آنها به
دســت نيايد .متاســفانه ما هم در بخش دولتي
موانعي داريم كه يكي عدم انگيزه در مديريت است.
معموال اين مديران با پشتيباني افراد ميآيند و اميد
چنداني به باقي ماندن خود ندارند و ازاینرو با يك
حركت و يك تغيير جزئي آنها هم تغيير ميكنند
آنچه در دنيــا باعث رونق مديريت در شــركتها
ميشود توان واقعي مديران است ،اما اين توان در
شركتهايي كه مديريت سهام عدالت را بر عهده
دارند ،مشهود نيست و از ســويي نميتوان از آنها
توقع داشت اين سهام را به خوبي مديريت كنند.

توزیع سود سهام عدالت کارایی ندارد
كامران ندري ،كارشناس اقتصادي
سود مجموعه شركتهايي كه سهامداران در آن سهمي دارند ،بين آنها با توجه به بازدهي شركتها تقسيم ميشود و فرقي نميكند كه سهامداران مردم باشند ،اما مساله اينجاست كه اين سود رقم ناچيزي است و آثار آن بر اقتصاد نيز قابل لمس نيست.
البته اگر اين سهام در بازار امكان خريد و فروش داشته باشد چون قيمت پاييني دارد استقبال زیادی از آن خواهد شد و براي كساني كه تعداد زیادی از آن خريده باشند در مجموع رقم زيادي است ،اما اگر برگرديم به سراغ نقطه شروع و آغازين اين مباحث
مساله متفاوت ميشود .همانطور كه ميدانيد در آغاز سهام عدالت به دنبال بحث سياستهاي كلي اصل 44مطرح شد و هدف از آن واگذاري شركتهاي دولتي به خصوصیها بود و دولت ميخواست كه مديريت اين شركتها در دست بخش خصوصي
باشد تا اين شركتها بهتر عمل کنند ،سود باالتر و كارايي بيشتري داشته باشند و دارندگان هم منتفع شوند ،اما در عمل اين اتفاق نيفتاد و پس از مدتي كه در اختيار مردم قرار گرفت ،مديريت كماكان در انحصار بخش دولتي بود ،يعني همان ايراد و اشكالي
كه به مديريت دولتي است در رابطه با شركتهايي كه سهامشان به نام سهام عدالت در دست مردم قرار دارد نيز وجود دارد .بنابراين توزيع سود سهام عدالت در مجموع تاثير آنچناني در اقتصاد از حيث سودآوري بنگاهها و كارايي آنها و افزايش سطح رفاه
مردم نخواهد داشت .اين برنامه آثار قابل قبولي بر اقتصاد نداشته و باعث نشده كه شركتهاي دولتي از معايب دولتي بودن خالص شوند و همچنين اينكه در افزايش سطح رفاه مردم تاثيري نداشته است .البته گاهي اوقات معكوس كردن يك تصميم و
برنامه بسيار كار سخت و پرهزينهاي است .اين مسير سالهاي پيش شروع شد و اينك نيز برگشتناپذير است .تنها بارقه اميدي كه در توسعه سهام وجود دارد ،اين است كه خريد و فروش سهام آزاد شود كه در اين حالت ممكن است عدهاي آن را بخرند
ن بارقه اميد نيز بسيار كمسو است .بنابراين بهطور كلي نميتوان آثار مثبتي از توزيع اين سهام انتظار داشت .ضمن آنكه كارا نبوده و تاثير مثبتي
و با مكانيزم و قدرت عمل بيشتري آن را در اختيار گرفته و خود اداره كنند كه اين نيز بعيد به نظر ميرسد و اي 
براي اقتصاد ندارد .براساس گزارشهاي موجود 47ميليون نفر مشمول سهام عدالت هستند كه از اين تعداد 14ميليون نفر هنوز شماره شبا را به سازمان خصوصيسازی اعالم نكردهاند.
يك مقام مسئول در بانك مركزي اعالم كرد

پرداخت تسهيالت از خط اعتباري قرارداد
ايران و ايتاليا
معاون اداره تامين اعتبارات ارزي بانك مركزي درباره
قرارداد تامين مالي  ۵ميليارد يورويي ايران و ايتاليا
گفت :شرايط دريافت تسهيالت از اين خط اعتباري،
بهتر از صندوق توسعه ملي است.
به گزارش صدا و ســيما ،حميد قنبري در گفتگوي
خبري شبكه يك سيما با اشــاره به امضاي قرارداد
اعطاي خط اعتباري  ۵ميليارد يورويي از سوي ايتاليا
به ايران ،افزود :بخش دولتــي ،خصوصي و عمومي
ميتواننــد از اين خط اعتباري اســتفاده كنند و به
صنعت خاصي نيز تعلق ندارد.
وي گفت :متقاضيان ميتواننــد به بانكهاي عامل
صنعت و معــدن و خاورميانه براي اســتفاده از اين

تســهيالت مراجعه كنند .او اضافه كرد :بانكهاي
ديگر نيز به زودي وارد چرخه پرداخت اين تسهيالت
ميشوند .قنبري افزود :بخش دولتي براي استفاده
از اين خط اعتباري ،نيازمند مجوز شــوراي اقتصاد
و بخش خصوصي براســاس اولويت طرح ،نيازمند
تاييد وزارتخانه مربوط اســت .وي گفت :متقاضيان
دريافت اين تسهيالت با بانكهاي ايران طرف هستند
و وثايق خود را در اختيار اين بانكها قرار ميدهند و
بازپرداخت آن به صورت يورو است.
معاون اداره تاميــن اعتبــارات ارزي بانك مركزي
گفت :اين تســهيالت براي طرحهــاي خودگردان
استفاده ميشود.

مبادالتمهمان جديد فرابورس كليد ميخورد

در نخستين روز معامالتي هفته جاری دور جديدي از
اسناد خزانه اســامي در نماد «اخزا »601به تعداد 19
ميليون ورقه عرضه ميشود .به گزارش روابطعمومي
فرابورس ايــران ،امروز (شــنبه)  23ديماه معامالت
اخزا 601كه هشتم مردادماه سال جاري منتشر شده و
داراي سررسيد يكساله است ،در فرابورس كليد ميخورد.
در آخرين روز كاري هفت ه گذشته نيز شاهد عرضه اسناد
خزانه اسالمي در نماد «اخزا »604به ارزش جمعا 19
هزار ميليارد ريال در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
بوديم .در قالب بودجه سال 1396تاكنون 6مرحله اسناد
خزانه اسالمي در نمادهاي «اخزا،604،603،602،601
 605و  »606در فرابورس پذيرش شده كه در اين ميان،
نمادهاي اخزا  603 ،602و  604بازگشايي شده و درحال

ل

حاضر در حال معامله است .از امروز (شنبه) نيز معامالت
اخزا  601رســما در فرابورس آغاز ميشــود .گذري بر
مبادالت  9بازار فرابورس طي يك هفته
رصد مبادالت بازارهاي نهگانه فرابورس طي هفته سوم
ديماه نشانگر آن است كه معاملهگران بيش از  2هزار
ميليون ورقه به ارزش نزديك به  7هزار و  500ميليارد
تومان را دست به دســت كر دهاند كه حاكي از افزايش
ارزش و كاهش حجم دادوستدها نســبت به دو هفته
گذشته است .در اين ميان در بازار اول 155ميليون سهم
به ارزش 248ميليارد ريال و در بازار دوم نيز 518ميليون
ســهم به ارزش يك هزار و  281ميليارد ريال دست به
دست شد و اين دو بازار نسبت به هفته گذشته با كاهش
حجم و ارزش روبهرو شدند.

بانک
بورس
بیمه
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پروندهتجميعكارتهايبانكي
رويميزبانكمركزياست

«داودمحمدبيگي»مديرادارهنظامهايپرداختبانك
مركزي با بيان اينكه پرونده تجميع كارتهاي بانكي
روي ميز بانك مركزي است ،گفت :بانكها در حال
آمادهسازي براي صدور كارتهاي هوشمند هستند.
به گزارش پژوهشكده پولي و بانكي ،محمدبيگي به
برگزاري جلسه مشترك بانك مركزي با بانكها اشاره
كرد و افزود :يكي از موضوعهايــي كه هماكنون در
حال بررسي و اجرايي شدن است ،بحث آمادهسازي
بانكها براي پيادهسازي اســتانداردهاي امنيتي و
صدور كارتهاي هوشمند است .مدير اداره نظامهاي
پرداخت بانك مركزي ادامه داد :تاكنون در كشور دو
سه بار به سمت كارتهاي هوشمند رفتهايم ،ولي به
دليل اينكه الزام خاصي از نظر داخلي براي استفاده از
اين كارتها ،وجود نداشت ،زياد از كارتهاي هوشمند
استفاده نكرديم .بيگي يكي از چالشهاي اصلي در
حوزه ارتباطات بينالمللي را بهرهگيري از كارتهاي
هوشمند در نظام بانكي داخلي دانست و تصريح كرد:
براي اين مهم بايد دو اقدام انجام شود ،نخست اينكه
زيرساختهاي بانكها آماده شود و دوم اينكه قوانين و
مقررات اين كارتها فراهم شود ،به نحوي كه هر بانكي
كارت هوشمند صادر ميكند بتواند در خارج از كشور
نيز مورد استفاده قرار گيرد.
تدوين استانداردهاي هوشمندسازي
كارتها
مدير اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي عملياتي
شــدن روش مذكور را نيازمند برخي پروتكلهاي
ارتباطي عنوان كــرد و افزود :پــروژهاي را به همين
منظور از شش ماه گذشته آغاز كردهايم و اميدواريم
تا تيرماه سال آينده آن را به اتمام برسانيم تا كشور ما
استانداردهاي هوشمندسازي كارتها را رعايت كند.
وي درباره اينكه آيا بعد از آمادهســازي استانداردها،
تغييري در كارتهاي بانكي ايجاد خواهد شد ،تصريح
كرد :تغييرات در حوزه كارت يكي از بحثهاي چالشي
و جدي است و به همين دليل در كشورهاي ديگر با
وجود اقداماتي كه انجام شــده اما هنوز نتوانستهاند
كارتها را تجميع كنند .اين مقام مســئول در بانك
مركزي با تاكيد بر اينكه يكــي از موضوعهاي اصلي
در اين حوزه ،هزينههايي است كه اين كار ميتواند
به بانكها تحميل كند ،افزود :سياست بانك مركزي
در اين حــوزه تعريف محصوالت جديد اســت كه
مشــتري هم بتواند از خدمات كارتهاي هوشمند
در پرداختهاي برونخط و هم از پرداختهاي خارج
از كشور اســتفاده كند .وي در تعريف پرداختهاي
برونخط اين نكته را مورد تاكيد قرار داد كه در اين
روش نيازي نيست كه هميشــه ارتباط مركز (بانك
صادركننده كارت) برقرار باشد ،بر همين اساس اين
امر به دو شــكل بدون رمز يا حتي با رمز و به صورت
آفالين انجام ميشود .در اين روش به هر دليلي اگر
شبكه قطع بود ،اما باز كار مشــتري انجام ميشود.
بيگي درباره اينكه آيا اين سياســت در خودپردازها
نيز عملياتي ميشود ،گفت :خير ،اين طرح به دليل
اينكه خدمات خودپردازها محدود است بيشتر روي
حوزه پايانههاي فروش معنــي پيدا ميكند .ضمن
اينكه تقريبا پايانههاي فروش  60درصد تراكنشها
را به ثبت ميرسانند .وي در ادامه تصريح كرد :بنابراين
پرداختهاي برونخط كه ميتواند يكي از محصوالت
جانبي هوشمندسازي باشد ،يكي از سياستهايي
است كه مشتريان را ترغيب ميكند كه به اين سمت
حركت كنند .بيگي پرداختهاي خارج از كشــور را
يكي ديگر از ابزارهاي هوشمندسازي كارتهاي بانكي
برشمرد و افزود :اين كارتها ريالي هستند و مشتري از
همين كارت در خارج از كشور استفاده ميكند ،به اين
صورتكهباتوجهبهنرخيكهبابانكتوافقشده،بانك
مبلغ ارز را پرداخت كرده ،ولي از حساب مشتري ريال
برداشت ميكند.

وبت او
ن
آگهی مزایده عمومی
شهرداری شــهر قدس در نظر دارد نســبت به واگذاری یک باب غرفه تجاری به مســاحت  11/9متر مربع با قیمت پایه
کارشناسی ماهیانه  9/000/000ریال ویک باب کیوسک تجار ی زیر پله به مساحت  15/3متر مربع با قیمت پایه کارشناسی
ماهیانه  6/500/000ریال بصورت اجاره یک ساله واقع در شهر قدس بلوار شــهید کلهر ورودی سی متری شهدا زیر پل
مکانیزه از طرق مزایده عمومی اقدام نماید .متقاضیان می توانند ظرف مدت  10روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی
که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد به مراجعه امور قراردادهای شهرداری واقع در :شهر قدس  ،بلوار انقالب
اسالمی  ،ساختمان مرکزی شهرداری شهر قدس  ،طبقه دوم نسبت به دریافت وتحویل اوراق مزایده اقدام نمایند .
خرید اوراق مزایده به مبلغ  500/000ریال قابل واریز به حساب  0105708298000بانک ملی شعبه شهر قدس غرفه تجاری (11/9متر مربع )به افراد حقیقی یا حقوقی واگذار می گردد که نگهبانی وحراست وتعمیرات ونگهداری پل عابر مکانیزه را بعهده بگیرند.سپرده شرکت در مزایده معادل  5درصد قیمت پایه سالیانه می باشد.سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد .شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد ها مختار است.هزینه آگهی بعهده برنده مزایده است.سایر جزئیات در اسناد مزایده قید گردیده استمسعود مختاری ،شهردار شهر قدس
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قرارداد فروش گاز به نروژ زير ذرهبين نقد كارشناسان قرار گرفت
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گروه انرژی
News kasbokar@gmail.com

آمادگي تيمهاي تجسس براي
ورودبهنفتكشسانحهديده

معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي
گفت :عمليات اصلي مهار آتش ،دیروز (جمعه)
با حضور تيم تجســس نجات و آتشخوارهاي
ژاپني انجام شد.
هادي حقشناس گفت :عمليات اصلي اطفای
حريق با حضور دومين يدككش آتشــخوار
ژاپــن در محل حادثه و همــكاري چينيها،
دیروز (جمعه ۲۲ ،ديماه) انجام شــد و تيم
تجســس ســازمان بنادر و دريانوري تالش
خواهد كرد وارد نفتكش شود .وي درباره ورود
نفتكش «سانچي» به آبهاي ژاپن هم توضيح
داد :اگر كشتي موتور نداشته باشد ،طبيعتا با
وزش باد حركت ميكند؛ اما اينگونه نيست كه
وارد آبهاي ژاپن شــده باشد؛ بلكه به سمت
جزيره اوكيناوای ژاپن يعني به سمت جنوب
شرقي حركت كرد.
معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي
با يــادآوري اينكــه در روز نخســت حادثه
(شنبه ۱۶ ،ديماه) اين كشتي در  ۱۵۸مايلي
شانگهاي قرار داشــت ،افزود :هماكنون اين
كشتي تقريبا در  ۲۷۰مايلي شانگهاي و ۱۹۰
مايلي اوكيناوا قرار گرفته كه با توجه به اينكه
يدكش آتشــخوار ژاپن نيز در اين مسير قرار
گرفته ،به نفع ماست.
حقشــناس با تاكيد بر اينكه فرماندهي مهار
آتش نفتكش «ســانچي» همچنان با مركز
تجسس نجات بندر شــانگهاي ()MRCC
است ،تصريح كرد :هماكنون تيم مشاور فني
هلند و هيات  ۲نفره كارشناسان فني پاناما نيز
در كنار اين مركز قرار دارند.

تازههاي نفت

ارزانفروشي گاز   به  نروژيها

مركز مطالعات انرژي انجمن
اسالمي دانشجويان مستقل
دانشكده فني دانشگاه تهران
پس از اطالع از انعقاد قرارداد
توسطشركتملينفتجهت
فروش گاز به يك شركت خارجي براي استفاده در پروژه
 IFLNGو پــس از مطالعه و بررســي پيرامون ابعاد
مختلف اين قرارداد و تاثيرات اقتصادي و سياسي ناشي از
آن ،انتقاداتي را به اين قرارداد وارد كرده است .به گزارش
فارس ،سيد احسان حسيني ،مدير اين مركز اظهار كرد:
نخستيننقطهضعفاينقراردادبحثقيمتگذاريبراي
فروش گاز به شركت  IFLNGاست .طبق اين قرارداد
قيمت گاز فروشي به اين شركت نروژي تقريبا  8سنت
بر مترمكعب است كه تقريبا نصف قيمت گاز فروشي به
تركيه است كه با احتساب صادرات روزانه  2.3ميليون
مترمكعب براي مدت  20سال معادل اعطاي يارانه  6تا
 8هزار ميليارد توماني به شركت نروژي است كه عالوه
بر اين قضيه با توجه به منطقهاي بودن بازار گاز و تبعات
بعدي آن اين ارزانفروشــي به هيچوجه منافع كشور
را تامين نميكند .وي با اشــاره به دومين نقطهضعف
اين قرارداد كه همان بحث ورود به بازار  LNGاست،
گفت :اين قرارداد عالوه بر مسائل اقتصادي ،در مسائل
سياسي و امنيتي هم منافع كشور را تامين نميكند؛
در ضمن عالوه بر اينكه طبق اين قــرارداد ايران صرفا
فروشــنده اســت و وارد بازار  LNGنميشود ،هيچ
ســازوكاري براي انتقال تكنولوژي نيز در اين قرارداد

گازي دقيق و متناسب با منافع ملي باشد نه يك تصميم
سليقهاي كه اميدوارم شاهد قراردادهايي چون كرسنت
و قرارداد اخير نباشيم.

وجود ندارد .وي تاكيد كرد :عــاوه بر اين قضيه ورود
به بازار  LNGبه معناي تضعيف بازار منطقهاي ناشي
از صادرات گاز به وسيله خط لوله است و به بيان ديگر
به تقويت بازار جهاني گاز كمك ميكند كه در صورت
ناديده گرفتــن روش خط لوله و تقويــت بازار جهاني
توسط روش صادرات گاز  LNGقدرت چانهزنهاي
سياســي و اقتصادي از دارندگان گاز گرفته ميشود و
در اختيار واردكنندگان گاز قــرار ميگيرد كه عمدتا
متحدان استراتژيك آمريكا هستند .حسيني تصريح
كرد :اين قرارداد درحالي به امضا رسيده كه بررسيها
نشان ميدهد كه اقتصاديترين روش در صادرات گاز به
توجه به شرايط ايران و نياز كشورهاي همسايه صادرات
گاز به روش خط لوله اســت كه اين امر در حال حاضر

مغفول واقع شده است .به گفته وي ،متاسفانه نه قبل از
انعقاد قرارداد و نه بعد از آن ،اطالعرساني دقيقي درباره
جزئيات اين قرارداد نشده اســت و با وجود تالشهاي
مجموعه انجمن اســامي دانشجويان مستقل جهت
حضور نمايندهاي از وزارت نفت ،هيچ نمايندهاي از وزارت
نفت در اين برنامه حاضر نشد كه اين عدم شفافيت در
كنار عدم پاسخگويي شــائبهها پيرامون اين قرارداد را
تشديد ميكند .حسيني گفت :بهطور كلي وزارت نفت
در نحوه ورود به بازار گاز هيچ برنامه عملي ندارد و همين
عدم برنامه باعث ميشود كه متناسب با ساليق شخصي
و بعضا غيركارشناسي در اين بازار ورود كند .بنابراين الزم
است كه كشور در اين حوزه استراتژياش را مشخص
كند ،بهطوري كه نحوه استفاده از منابع انرژي و بهويژه

ســند راهبردي گاز و استراتژي مشخص
انرژي نداريم
نصرتا ...سيفي ،مديرعامل اسبق شركت ملي صادرات
گاز ايران نيز در ادامه اين همايش درباره نياز كشور به
سند راهبردي مصوب ،به عنوان پيشنياز امكان ارزيابي
طرحهاي مرتبط با زمينه انرژي اظهار داشــت :امروز
كشور ما نياز به سند راهبردي در حوزه انرژي دارد .وي
تصريح كرد :با وجود سندهاي جستهگريخته در كشور،
نياز به سندهاي راهبردي مصوب مقامات و سازمانهاي
رسمي مانند سران ســه قوه ،در كشور بيشتر احساس
ميشود ،چراكه اين اسناد مربوط به ساليق افراد حقيقي
و حقوقي است و درنتيجه با ساليق افرادي كه به واسطه
تغيير دولتها بعدا جايگزين ميشوند ميتواند تغيير
اساسي كند .ســيفي ادامه داد :زماني ميتوان درباره
تزريق گاز به ميدان ،صادرات گاز خام ،مصرف صنايع
و پتروشيمي داخلي ،مصرف عمومي داخلي و هر نوع
ديگري از صرف گاز طبيعي اظهارنظر كرد كه سندي
راهبردي در اين باره داشته باشيم و با آن مقاسيه كنيم.
داشتن سندي راهبردي درباره گاز خود نيازمند وجود
استراتژي انرژي مصوب مشخص اســت كه آن را هم
نداريم.
به گفته وي ،ديگر كشورها نه تنها سند مصوب دارند،
بلكه آن را منتشر ميكنند .به عنوان مثال كشور فرانسه
تا سال  ۲۰۵۰استراتژي انرژي مشخصي را طرح و اعالم
کرده است.

تدابير براي تامين آب تهران آغاز شده است
مديرعامل شركت آب و فاضالب تهران گفت :باتوجه به كاهش بارندگيها
نگرانيهايي براي تامين آب پايتخت به وجــود آمده؛ ازاینرو از هماكنون
تدابيريبراياينمهمدرنظرگرفتهايمكهاميدواريمبامشكليمواجهنشويم.
به گزارش ایسنا ،محمد پرورش با بيان اينكه چندين سناريو براي گذر ازپيك
آبي در نظر گرفته شده است ،اظهار كرد :روزانه جلسات متعددي براي حل

مفقودی
سند کمپانی خودرو سواری پژو روآ مدل  1385شماره
انتظامی 822-16ج 34شماره شاسی  61318287و
شماره موتور  11685057135مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است.

مشكالت پيش رو برگزار ميشود تا بتوانيم شرايط رابطور كامل ارزيابي و
چالشهاي پيشرو را برطرف كنيم.
وي ادامه داد :طبق اعالم سازمان هواشناسي وضعيت بارشها نرمال خواهد
بود كه همين مساله نگرانيهاي ما را كاهش ميدهد با اين وجود ميتوان
اطالعات تكميلي و دقيقتر درباره وضعيت منابع آبي تهران را نهايتا تا دوروز

نفت پس از اينكه روز پنجشــنبه بــه  ۷۰دالر صعود كرد ،در
معامالت دیروز (جمعه) به عقبنشيني از اين سطح تن داد.
به گزارش ايسنا ،بهاي معامالت آتي وستتگزاس اينترمديت
آمريكا به  63.62دالر در هر بشكه رسيد كه  ۱۸سنت يا 0.3
درصد پايين قيمت نهايي معامالت دو روز گذشته بود .بهاي
معامالت نفت آمريكا روز پنجشنبه به  64.77دالر صعود كرده

آينده اعالم كرد .مديرعامل شركت آب و فاضالب تهران با تاكيد به مساله
مديريت مصرف و اهميت اين موضوع در پيشبرد اهداف ،گفت :مديريت
مصرف موضوعي است كه مشتركان در تمام فصول بايد به آن توجه داشته
باشند ،چراكه نه تنها تهران ،بلكه كل كشور چندين سال است كه با تنش
آبي دست و پنجه نرم ميكند.

عقبنشيني بازار نفت از ركورد ۷۰دالر

بود كه باالترين قيمت از دسامبر سال ۲۰۱۴بود .بهاي معامالت
نفت برنت  69.27دالر در هر بشــكه بود كه نسبت به قيمت
نهايي دو روز گذشته تغييري نداشت .برنت روز پنجشنبه به
 70.05دالر صعود كرده بود كه باالترين قيمت از دسامبر سال
 ۲۰۱۴بود .اگرچه تحليلگران از ابتداي ســال ميالدي جاري
نسبت به احتمال تصحيح نزولي قيمت نفت هشدار دادهاند اما

شرايط كلي بازار را تحت تاثير توافق كاهش توليد به سركردگي
اوپك قوي توصيف كردهاند .بازارهاي نفت در مجموع از توافق
كاهش توليد ميان اوپك و توليدكنندگان خارج از اين سازمان
شامل روسيه كه از اول ژانويه سال گذشته به اجرا درآمده و قرار
است تا پايان سال  ۲۰۱۸ادامه پيدا كند ،تحت پشتيباني قرار
گرفتهاند .عامل ديگري كه از قيمتها حمايت كرد ،كاهش ذخاير

اختالس 100ميليارديدرمديريت
اكتشافشركتملينفت

يك كارمند ساده در مديريت اكتشاف شركت
ملي نفت با سوءاســتفاده از امكانات شغلي
 100ميليارد تومان را طي  9سال به جيب زد
و از كشور فرار كرد.
اخيــرا يكي از ســايتهاي نفتــي خبري را
با عنوان كشــف فســاد مالي در وزارت نفت
دولــت روحاني منتشــر كرد و نوشــت فرد
اختالسكننده گرينكارت كانادا داشت و از
طريق تركيه راهي اين كشور شد .پس از انتشار
اين خبر كسري نوري ،رئيس روابطعمومي
وزارت نفت اظهار كرد :مســئوالن امور مالي
مديريت اكتشاف به تازگي در بررسي اسناد
مالي خود با تخلف انجام شده توسط يكي از
كارمندان امور مالي اين مجموعه مواجه شدند
كه بالفاصله موضوع را بــه مراجع اطالعاتي
و قضايي گزارش دادند .به گفته نوري ،وزير
نفت دستور داده است تا سازمان حسابرسي به
عنوان بازرس قانوني شركت نفت و همينطور
حسابرسي داخلي اين شــركت ضمن انجام
تحقيقات دقيق براي روشــن شــدن ابعاد
موضوع و تعيين ميزان سوءاســتفاده اقدام
كنند.
بررسيها حاكي اســت اين فرد كه  30سال
در مديريــت اكتشــاف شــركت ملي نفت
مشغول به كار بوده اســت ،با ورود به بخش
مالي اين شــركت فرعي زيرمجموعه شركت
ملي نفت ايران ،توانســت سوءاستفادههاي
مالي خود را از ســال  87آغاز کند و تا همين
اواخر رقمي حــدود  100ميليارد تومان را به
جيب بزند.

نفت آمريكا بود .ذخاير نفت آمريكا در هفته منتهي به پنجم
ژانويه ،حدود ۵ميليون بشكه كاهش يافت و به 419.5ميليون
بشكه رسيد كه اين رقم ،اندكي پايين متوسط پنج ساله ۴۲۰
ميليون بشكه است .طبق اعالم اداره اطالعات انرژي آمريكا،
توليد نفت اين كشور  ۲۹۰هزار بشكه در روز كاهش يافت و به
 9.5ميليون بشكه در روز رسيد.

رئيس اداره بيابانزدايي منابع طبيعي استان ايالم خبر داد

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای حســن ارتا فرزند جزمان و خیربانو دارای شناسنامه شــماره  2855به شرح
دادخواست به کالسه  839/96/5از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان خیربانو ارقش فرزند گل مراد و سیمان به شناسنامه
شماره 780در تاریخ  95/12 /26در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه
آنمرحوممنحصراستبه:
 -1حسن ارتا فرزند جزمان و خیربانو بشناسنامه شماره  2855متولد  1354فرزند
متوفی
 -2خندان ارتا فرزند جزمان و خیربانو بشناسنامه شماره  505متولد  1329فرزند
متوفی
 -3زیدان ارتا فرزند جزمان و خیربانو بشناسنامه شماره  1056متولد  1347فرزند
متوفی
-4مهرانگیزارتافرزندجزمانوخیربانو بشناسنامهشماره 6متولد 1332فرزندمتوفی
 -5فرنگیس ارتا فرزند جزمان و خیربانو بشناسنامه شماره  5810049710متولد
 1330فرزندمتوفی
 -6شهربانو ارتا فرزند جزمان و خیربانو بشناسنامه شماره 1208متولد 1349فرزند
متوفی
 -7عنبربانو شریف زاده فرزند جزمان و خیربانو بشناسنامه شماره 1055متولد1343
فرزندمتوفی
 -8محمدرحیم ارتا فرزند جزمان و خیربانو بشناسنامه شماره 1054متولد 1339
فرزندمتوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نام ه ای از متوفی نزد وی باشد از تاریخ نشر این آگهی
ظرف یک ماه به اين شورا تقدیم دارد و اال گواهي حصر وراثت صادر خواهد شد.
دفترشعبهپنجمشورایحلاختالفشهرستانایالم

شماره مجوز1396.4770 :
نوبت اول

ابالغ
خواهان :آقای فرید جلیلیان فرزند ابراهیم دادخواستی به
طرفیت خوانده آقای فرمان چتر عنبرین فرزند ســعید به
خواسته مطالبه وجه بابت ( صدور حکم به محومیت خوانده
به پرداخت مبلغ  437/500/000ريال به انضمام خســارات
دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ  1394/10/01لغایت صدور و
اجرای کامل حکم و حصول کامل طلب) به مبلغ437/500/000
ريال مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه
 9609988312200602شــعبه  22دادگاه عمومی حقوقی
شهرستان کرمانشاه ثبت و وقت رسیدگی مورخ1396/11/28
ساعت  08:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع
ماده  73قانون آیین دادرسی 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 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.
مدیر دفتر شعبه بیست و دوم دادگاه عمومی (حقوقی)
شهرستان کرمانشاه – بهزاد عبدی

فراخوان عمومی دو مرحله ای
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به آدرس تهران –خیابان هویزه غربی پالک  167در نظر دارد پروژه تکمیل ساختمان های
(سهامیخاص)
مجتمع فرهنگی رفاهی شهید تندگویان دانشگاه بوشهر را به مبلغ حدود  145/000/000/000ریال و مدت  18ماه با توجه به
موارد زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن -88748666
 81316864تماس و با مراجعه به نشانی  WWW.NIGCENG.IRمتن کامل آگهی را رویت نمایند.
 ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی)به مبلغ حدود  4/220/000/000ریال مهلت اعالم آمادگی کتبی جهت حضور در مناقصه  7روز پس از تاریخ آگهی نوبت دوم و محل دریافت استعالم ارزیابی کیفی آدرس فوق می باشد. مهلت تحویل مدارک استعالم های ارزیابی کیفی  21:روز پس از تاریخ آگهی نوبت دوم اسناد مناقصه پس از انجام ارزیابی کیفی حدود  8روز پس از وصول اعالم آمادگی شرکت ها به شرکت های واجد شرایط تحویل می گردد و زمان ارائهپاکات پیشنهادات حدود  14روز پس از توزیع اسناد مناقصه می باشد.
 گشایش پیشنهادات مالی حدود  10روز پس از دریافت پیشنهادات در کمیسیون مناقصات انجام می گیرد.روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

ابالغ احضاریه
نظر به اینکه در پرونده کالسه  960946شعبه دوم دادیاری
دادسرای عمومی و انقالب گنبدکاووس متهم اسماعیل
مقری فرزند محمدعلی که بــه اتهام تهدید تحت تعقیب
میباشد و حســب محتویات پرونده فعال مجهول المکان
میباشــد و ابالغ احضاریه به وی ممکن نگردیده است به
اســتناد ماده  174از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب
 1392مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار درج
می گردد تا متهم ظرف یک ماه از تاریخ انتشار در این شعبه
حاضر شده و از اتهام انتسابی در پرونده از خود دفاع نماید
در صورت عدم حضور متهم ،شــعبه غیاباً اتخاذ تصمیم
خواهدنمود.
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان
گنبدکاووس – علیزاده
ابالغ وقت رسیدگی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای
جمشید یوسف زاده فرزند ایمانقلی
خواهان آقای مال قربان پشمکی فرزند نورقلیچ دادخواستی
به طرفیت خوانده آقای جمشــید یوســف زاده و غیره به
خواسته اثبات عقد بیع و غیره مطرح که به این شعبه ارجاع
و به شماره پرونده کالسه  9609981787500417شعبه
 5دادگاه عمومــی حقوقی شهرســتان گنبدکاووس ثبت
و وقت رســیدگی مورخ  1396/11/30و ســاعت 10/30
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون
آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده
و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده(آقای جمشــید
یوسف زاده) 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 حاضر گردد.
منشی شعبه  5دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
گنبدکاووس – زهرا ابولقاسمی

مالچپاشي بيابانهاي ايالم براي نخستين بار

ايالم -زهــرا محمدمرادي –
خبرنگار كسبوكار :رئيس اداره
بيابانزدايي منابع طبيعي اســتان
ايالم گفت :بيابانهــاي ايالم براي
نخستين مالچپاشي ميشوند.
مهــرداد كهزاديان روز پنجشــنبه
با بيان اينكه در اســتان ايالم 424
هزار هكتار عرصه بياباني است كه در
شهرستان دهلران ،مهران ،آبدانان و
ايالم قرار دارند ،اظهارداشت :اقدامات
گذشته اين دســتگاه اجرايي براي
مقابله با بيابانزايي در ســالهاي
گذشــته صرفا اقدامات بيولوژيك

همچون نهالكاري صورت گرفته
است .وي با اشاره به اينكه  84هزار
هكتار از كانونهاي بحران فرسايش
بادي در عين خوش ،ابوغوير و حسن
قندي شناسايي شده است ،افزود :در
سال جاري براي نخستين بار براي
تثبيت اين كانونها و مقابله با وقوع
ريزگردها و گردوغبار در اســتان،
مالچپاشــي  800هكتار از اراضي
منطقه بحراني ابوغوير در دستور كار
قرار گرفته و عالوه بر اين  70درصد
اين منطقه كه حــدودا  560هكتار
است ،نهالكاري خواهد شد.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره 12007754مورخ
 1396/9/19هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد
ثبتی نکا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضــی محمد علی نژاد فرزند
اسمعیل  5دانگ و  24سیر و  8مثقال مشاع از ششدانگ عرصه بانظمام
ششدانگ اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 348/20متر
مربع به شماره پالک فرعی از  28اصلی واقع در بخش  9ثبت نکا خریداری
بدون واسطه احسان طاهری مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب
ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق
این روزنامه محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات
الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ
نمایند معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به
اداره ثبت محل تحویل دهد که در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه
حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل
نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست/9610724 .م الف
تاریخ انتشار نوبت اول1396/10/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1396/11/7 :
محمد مهدی قلیان ،رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا
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تاكسيهاي هوايي تا  5سال ديگر عرضه ميشوند
اين روزها صحبت از عرضه وسايل نقليه خودران است ،اما قرار است اين اتومبيلها عالوه بر زمين در هوا هم پرواز كنند و شاهد عرضه تاكسيهاي هوايي باشيم .اين
تاكسيهاي هوايي روباتيك ميتوانند انقالبي در صنعت حملونقل ايجاد كنند .شركت آلماني ولوكوپتر كه ايده مذكور را پيگيري ميكند ،نمونه اوليه تاكسي هوايي خود را
در نمايشگاه سي.اي.اس به نمايش گذاشته است .اين تاكسي هوايي  18پرهاي شباهت زيادي به هلیكوپترهاي ساده و سبك دارد و تامين انرژي آن با استفاده از  9باطري
صورت ميگيرد .فعال اين باطريها انرژي الزم براي پرواز اين تاكسي هوايي را به مدت  30دقيقه تامين ميكنند.

معرفي امنترين پيامرسانهاي جهان از سوي موسسات تحليل داده و ترافيك اينترنتي

تازه ها

تلگرام ازنظرامنيت چهارم شد

گروه بازار فناوریاطالعات
News kasbokar@gmail.com

آبروريزي در سي.اي.اس 2018

بــرق در بزرگترين شــوي
فناورانهسالرفت

قطع دو ساعته برق در نمايشگاه CES 2018
يك آبروريزي كامل بود .جالب اينكه تم امسال
«شهر هوشمند» بود.
به گزارش خبرآناليــن ،برگزاركنندگان در
حالي اين قطعي را به گردن بارش شديد باران
انداختند كه چهارشنبه  11:15به وقت محلي
جديدترين محصوالت الكترونيك ،الكتريكي
و فناورانه به نمايش درآمده بود.
اين قطعي نتوانست از زير دست رسانهها فرار
كند و سوژه بســياري از خبرنگاران حاضر در
نمايشگاه شد .گردانندگان توئيتراينتل به طنز
نوشــتند :بعد از رونمايي از  5Gدر نمايشگاه،
اين قطعي برق دوميــن رخداد قابل توجه در
سي.اي.اس شد .هشتگ CESblackout#
به تمسخر گرفته شد و يكي از كاربران نوشت:
يك نفر به الكسا بگويد المپها را روشن كن.
البته برق اضطراري برخي ســالنها را روشن
نگه داشــت و هاب اينترنت نيز از كار نيفتاد
تا خبرنــگاران ايــن حادثه را در كســري از
ثانيه گــزارش كننــد .خــوردن صاعقه به
يكي از ترانســفورماتورها علــت اين قطعي
عنوان شــد .تم امســال «شــهر هوشمند»
اســت كه با توجه بــه حادثه قطعــي برق،
نشــان داد كه خيلي هم نميشود روي ابرها
زندگي كرد.
خيابانهــاي السوگاس نيــز بــه دليــل
ترافيك شديد ناشــي از بارش باران اعصاب
شركتكنندگاني كه قصد برگشت به هتل را
داشتند ،خرد كرد.

بازار
فناوری
اطالعات
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در تازهتريــن گزارشهاي
منتشرشــده از ســوي
موسســات تحليــل داده
و ترافيــك اينترنتــي،
اپليكيشن واتساپ در رتبه
نخست و تلگرام در رتبه چهارم فهرست امنترين
پيامرسانهاي جهان جاي گرفتهاند.
اين روزها كه بحث امنيت پيامرســانهاي داخلي
و خارجي بســيار داغ شده اســت ،به نظر ميرسد
اطالع يافتن از پيامرسانهاي خارجي كه از ضريب
امنيت بااليي برخوردارند ،كمك بسزايي به استفاده
آگاهانه كاربران از آنها خواهد كرد.
در اين گزارش به بررســي مختصري از فهرســت
پيامرسانهاي خارجي كه از ضريب امنيت بااليي
برخوردارند ،پرداخته شده است:
 .۱واتساپ ()whatsapp
اپليكيشــن پيامرســان واتساپ در سال ۲۰۱۶
ميالدي ،محبوبترين و پركاربردترين پيامرسان
توســط كاربران در سراسر جهان شــناخته شد.
اين پيامرســان همچنين بــا توجه بــه اينكه از
سيســتم رمزنگاري پيشــرفته end-to-end

 encryptionبهره ميبرد ،از ضريب امنيتي بااليي
برخوردار است .بدينگونه كه مكالمات و اطالعات
مبادلهشــده ميان كاربران و مخاطبان به صورت
كامل محافظتشده بوده و اينطور كه گزارشهاي
منتشرشــده عنوان ميكنند ،مكالمات و اطالعات
شخصي و خصوصي آنها از سوي نهادهاي ديگر قابل
رصد و ردگيري نخواهد بود.
شركت فيســبوك با در اختيار گرفتن و تصاحب
شركت واتساپ در سال  ۱۹ ،۲۰۱۴ميليارد دالر
كســب كرد و از آن زمان تاكنون نيــز با معرفي و
افزودن قابليتهاي جديد به دنبال جذب و حفظ
طرفداران اين پيامرسان محبوب بوده است.

 .۲سيگنال ()Signal
اين پيامرسان كه در ســال  ۲۰۱۴ميالدي آغاز به
كار كرد ،توانست در اين مدتزمان كوتاه فعاليتش،
به ضريــب امنيتي بااليي دســت يابــد ،هرچند
كه محبوبيــت و آوازه آن چندان به اندازه ســاير
اپليكيشنهاي پيامرسان معروف در جهان نشده
است ،اما بســياري از متخصصان امنيت سايبري
اســتفاده از آن را به عنوان يك پيامرســان امن به
كاربران پيشنهاد ميدهند .شــيوه رمزنگاري اين
پيامرسان از واتساپ تبعيت كرده و هيچ اطالعاتي
در ســرويسها و ســرورهاي اپليكيشن سيگنال
ذخيره نميشود.

 .۳جيديتا چت ()G data secure chat
اپليكيشن پيامرسان «جيديتاچت» كه به تازگي
عرضه شــده و به صورت رايگان در دسترس عموم
كاربران قرار گرفته نيز چندان از محبوبيت ســاير
اپليكيشــنهاي معروف و همچنين تعداد دفعات
دانلود زيادي برخوردار نشده است.
 .۴تلگرام ()telegram
اپليكيشــن پيامرســان تلگرام هم كه در دو سال
اخير از محبوبيت و اســتقبال بينظيري از سوي
كاربران بهرهمند شــده ،از ســرعت و امنيت باال و
عالوه بر پروتكلهاي رمزنگاري پيشرفته از قابليت
ديگري همچون مكالمه محرمانه ()secret chat
برخوردار است.
 .۵سيراس ()Ceerus
يكي ديگر از سرويسهاي پيامرســان اندرويدي،
ســيراس ( )Ceerusنــام دارد كه توســط يك
استارتآپ انگليسي مجهز به سيستمهاي SQR
معرفي و عرضه شــده اســت .اين اپليكيشــن كه
براي حفاظــت از اطالعات خصوصي و شــخصي
كاربران ،شركتها و سازمانهاي مختلف طراحي
و عرضه شــد ،از كاربران يك حساب كاربري كامل
تهيه ميكند و از سيســتم رمزنگاري پيشــرفته
بهره ميبرد.

 .۶پرايويت ()Pryvate
اين سرويس پيامرسان نيز كه در ســال  ۲۰۱۵ميالدي
طراحي شد و در دســترس عموم كاربران قرار گرفت ،از
تماس صوتي و ويدئويي و مكالمات رمزنگاريشــده بهره
ميبرد و به كاربران در سيستمهاي عامل مختلف ،خدمات
ارســال پيام را ارائه ميدهد .اين پيامرسان توسط تجار و
شركتهاي تجاري با استقبال بينظيري مواجه شده است.

 .۷فيسبوكمسنجر
پيامرســان فيسبوكمســنجر نيــز از سيســتم
رمزنــگاري پيشــرفته end-to-end
 encryptionو همچنيــن مكالمــات محرمانه
اســتفاده ميكند و طبق گزارشهاي منتشرشده،
كاربران فيســبوكي از اين پيامرســان اســتقبال
زيادي كردهاند.

مسدودسازي يكباره شبكههاي اجتماعي به اقتصاد خسارت می زند
رئيس سازمان نظام صنفي رايانهاي كشور گفت :از مراجعه مردم به پيامرسان داخلي
اســتقبال ميكنيم و طرفدار محصوالت خارجي نيســتيم ،اما مسدودسازي يكباره
شبكههاي اجتماعي خسارتهاي مستقيم و غيرمســتقيمي را متوجه اقتصاد كشور
ميكند.
به گزارش فارس ،ناصرعلي سعادت گفت :در سازمان نظام صنفي رايانهاي كشور به عنوان
مجموعهاي متشكل از صاحبان كسبوكار در كشور استقبال ميكنيم مردم از پيامرسان
داخلي استفاده كنند و به هيچ عنوان طرفدار محصوالت خارجي نيستيم .با اين وجود
مسدودسازي يكباره شــبكههاي اجتماعي خسارتهاي مستقيم و غيرمستقيمي را

ابالغ اجرائیه
بدین وســیله به خانم ها فاطمه کاظمی ،زکیه کاظمی و
ســکینه کاظمی فرزندان اله کرم کاظمی( همگی وراث
مرحوم ســعید کاظمی ) همگی ســاکن ایوان خیابان
تندگویان ابالغ می شود که خانم سارا کاظمی برای وصول
مهریه خود که مبلغ  250/000/000ریال می باشد به انضمام
حقوق دولتی به استناد سند نکاحیه ازدواج  2710مورخ
 94/12/18علیه شــما مبادرت به صدور اجرائیه نموده و
پرونده اجرائی کالســه  9600044در این اداره تشکیل و
در جریان می باشد و چون برابر گزارش مورخ 96/09/29
مامور اداره پست ایوان ابالغ واقعی به شما مقدور نگردیده
است و بستانکار اعالم نموده نمی تواند آدرس دقیق شما
را جهت ابالغ واقعی معرفی نماید .لذا با تقاضای بستانکار
و مطابق ماده  18آئین نامه اجراء از تاریخ انتشار این آگهی
در روزنامه که روز ابالغ اجرائیه محسوب می شود چنانچه
ظرف مدت  10روز نسبت به پرداخت کلیه بدهی تان اقدام
ننمائید عملیات اجرائی شروع و جریان خواهد یافت.
عنایت رستمی ،رئیس ثبت اسناد و امالک ایوان

متوجه اقتصاد كشور ميكند .رئيس سازمان نظام صنفي رايانهاي كشور با اشاره به اينكه
اكنون طبق آمارها نزديك به  40ميليون ايراني كاربر شبكههاي اجتماعي هستند ،افزود:
امروزه توليدكنندگان بسياري بر بستر شبكههاي اجتماعي با توزيعكنندگان ارتباط
دارند و اين شــبكهها ابزاري براي برقراري ارتباط بين كسبوكارها به شمار ميروند و
بدينترتيب شبكههاي اجتماعي ديگر مانند گذشته تنها كاركرد تفريحي و سرگرمي
ندارند و در فرايندهاي اقتصادي تاثيرگذار هستند.
سعادت با اشاره به اينكه امســال به عنوان اقتصاد مقاومتي ،توليد و اشتغال نامگذاري
شده است ،گفت :اكنون با بسته شدن شبكههاي اجتماعي ،بستر ارتباطي بخش بزرگي

شماره درخواست9610462506100024:
شماره پرونده9609982506100722:
شماره بایگانی شعبه960770:
تاریخ تنظیم1396/10/13:
(آگهی ابالغ وقت تحقیقات بدوی و احضار متهم)
سالم علیکم
نظر به اینکه در پرونده کالســه فوق شعبه یازدهم
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب قم آقای سید
مهدی حسینی فرزند سید ابوالفضل  -متهم به فروش
مال غیر می باشد حسب اطالع گزارش واصله مجهول
المکان و متواری می باشــند .لذا به نامبرده ابالغ
می گردد تا حداکثر ظرف یک ماه پس از نشــر این
آگهی در این شعبه بازپرسی حضور یابد .بدیهی است
در صورت عدم حضور یا عدم ارسال دفاعیه و یا عدم
معرفی وکیل به صورت غیابی اقدام مقتضی معمول
خواهد شد این آگهی در اجرای ماده  115قانون آئین
دادرسی کیفری درج می شود .
بازپرس شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقالب
قم-سید یوسف مجیدی

(آب يعني زندگي)
فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله اي
شرکت آب و فاضالب روستایی استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار
نمايد .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت
قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
موضوع مناقصه :عملیات احداث مخزن  500مترمکعبی و ایســتگاه پمپاژ بین راهی تهلو و انگوران و لوله گذاری شبکه داخلی کشار
سرگپ و خط اصلی از کشار دوستنی تا کشار پایین از توابع شهرستان بندرخمیر
مبلغ برآورد اولیه کارفرما 11/212/534/933:ريال ( بر اساس فهرست بها انتقال و توزیع آب روستایی  ،راه و باند و زیرسازی راه آهن سال )96
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار560/626/747 :ریال
نوع تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:ارائه ضمانت نامه های مقرر در ماده 4آئین نامه تضمین معامالت دولتی سال 94بشرح مندرج در اسناد مناقصه
قيمت اسناد مناقصه و شماره حساب  :واريز مبلغ 500/000ريال به حساب سپهر شماره  2195215491005بانك صادرات شعبه سه راه آزادگان بندرعباس بابت
فروش اوراق مناقصه  ،تا تاریخ ( )1396/10/30از طریق سامانه ستاد الکترونیکی دولت .
مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت  1396/10/23:لغايت 1396/10/30
مهلت زمان ارائه پیشنهاد  :تا ساعت  19/00مورخ96/11/10
تاریخ بازگشائي پيشنهادات :ساعت  8مورخ 96/11/11
محل بازگشائي پيشنهادات :سالن كنفرانس شركت آب وفاضالب روستائي استان هرمزگان
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اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاک 
ت الف :آدرس :بندرعباس -بلوار امام حسين (ع) جنب اداره
استاندارد  -شركت آب وفاضالب روستائي استان هرمزگان  -تلفن 076-33338002-3
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس تهران 021-41934
شرکت آب و فاضالب روستایی استان هرمزگان

از توليدكنندگان با عرضهكنندگان از بين رفته و در فرايند توزيع بسياري از محصوالت
و خدمات خلل وارد شده و صاحبان صدها هزار كسبوكار بيكار شدند كه اين برخالف
شعار اشتغالزايي است.
سعادت با اشاره به تصميم شــوراي امنيت درباره تعطيلي موقت شبكههاي اجتماعي
براي حفظ امنيت گفت :اين تصميم با وجود خسارتهاي اقتصادي كه در پي داشت،
قابل پذيرش بود .مــردم نيز همانگونه كه در هنگام وقــوع حوادثي مانند زلزله براي
كمكرساني بسيج ميشوند ،اكنون نيز همراهي كردند؛ با اين وجود انتظار ميرود بعد
از گذشت چند روز و عاديسازي شرايط ،محدوديتها برداشته شود.

توت خشک سفيد

گردو پوست سوزني

300000

285000

روزنامه كسب و كار| سال پنجم،شماره

1060000

مغز فندق

کشمش سبز

510000

110000

( ريال)

آخرينقيمتها

8

اصناف

220000

انجير خشک نيمه پرک

پسته ممتاز

 |1272شنبه  23دی ماه www.kASBOKARNEWS.ir 1396

«كسبوكار» از توليد و فروش لوازم آرايشي ارزانقيمت و تقلبي گزارش ميدهد

خبر

مافیای تولید و پخش لوازمآرایشیتقلبی
برندسازي ضرورت صنعت لوازم آرايشي

ضرورت افزايــش ضريب ايمني
بناهايبلندمرتبه

تاريخچه ساختمانهاي بلند مسكوني در ايران را ميتوان
از سه وجه مورد بررسي قرار داد .اول زمان ساخت ،دوم
نوع تملــك (دولتي يا خصوصي) و ســوم نوع مصالح و
ايمني بنا در برابر تهديدات طبيعــي و غيرطبيعي .در
حال حاضر بيش از  ۱۰۰۰برج در شــهر تهران احداث
شده يا در حال احداث است .رئيس شوراي شهر تهران
در اين باره خاطرنشان كرد :هيچ قانوني نيست كه بتواند
ساختمانهاي بلندمرتبه را به تطبيق با آييننامههاي
جديد به ويژه آييننامه آتشنشــاني ملزم كند؛ ازاینرو
بايد در كميسيون سالمت يا معماري مصوبهاي داشته
باشيم .برزو افقهي ،كارشــناس حوزه ساختمان در اين
باره گفت :با توجه به اينكه صنعت ساختوساز در كشور
بهسمتاستفادهازمصالحسبكوخشكدرحالحركت
است كه به هنگام حادثه كمترين تلفات را به بار ميآورد،
ازاينرو كناف با بوميسازي يكي از جديدترين توليدات
روز جهان سعي كرده است در اين زمينه گامهاي بلندي
بردارد .ورميپالستر از انواع محصوالت محافظ غيرعامل
در برابر آتش اســت كه وظيفه اصلــي آن محافظت از
عناصر سازهاي ساختمان است .وي ادامه داد :گچ مقاوم
در برابر حريق موجب ميشــود تا در مواجهه با آتش ،تا
زمان خاموشي كامل حريق يا تخليه ساختمان ،سازهها
دچار تغيير شكل نشوند و عملكرد خود را حفظ کنند.
در ادامه مهندس افقهي با اشاره به ركود بازار ساختمان
در كشور در چند سال گذشته ،مساله قيمت تمامشده
محصول ورميپالستر را مهم ارزيابي كرد و درباره بازار
مصرف ورميپالستر نيز گفت :در حال حاضر شهرداري
تهران و مشهد ارائه پايان كار ساختمان را به اخذ تاييديه
مقاومت ساختمان در برابر حريق از سازمان آتشنشاني
منوط كردهاند و پيشبيني ميشود به زودي محافظت
اسكلت ساختمان در برابر حريق در تمامي نقاط كشور
الزامي شود.

شايلي قرائي
News kasbokar@gmail.com

ايران در مصرف لوازم آرايشي
در جهان رتبه بااليي دارد و به
همین جهت آمــار واردات نيز
در اين صنعت بسيار باالست.
متاســفانه در اين بين به دليل
استقبال خريداران از اين محصوالت عدهاي نيز كاسبي براي
خود به راه انداختهاند و با توليد و فروش و حتي واردات لوازم
آرايشي قاچاق و تقلبي به كشور جيب خود را پر ميكنند.
بسياري از محصوالت آرايشي  -بهداشتي قاچاق كه به كشور
وارد ميشود ،تقلبي است و فقط نام یک برند مشهور روي
آن قيد شده است .افغانستان ،پاكستان ،كردستان عراق و
اماراتمناطقياستكهگفتهميشودبيشترينحجمقاچاق
محصوالت آرايشــي تقلبي به داخل از مسير اين كشورها
انجام ميشود .بسياري از اين قاچاقچيان هم كامال از قوانين
گمركي كشور آگاه هستند و برخالف تصور عموم ،اين افراد

بيسواد نيستند و كارشــان را خوب بلدند .به دليل توزيع
گسترده محصوالت آرايشي تقلبي ،كارشناسان اين صنعت
اعتقاد دارند قاچاقچيان و توليدكنندگان برندهاي قالبي ،به
شكل مافيا عمل ميكنند و تشكيالت خاص خود را دارند.
نمونه محصوالتآنها،عالوهبركفخيابانهاوفروشگاهها،در
شبكههايماهوارهاينيزبدونهيچمزاحمتيتبليغميشود.
نهادهاي مختلفي مثل نيروي انتظامي ،بهداشــت محيط
وزارت بهداشت ،سازمان تعزيرات حكومتي و شهرداريها
مســئول نظارت و جمعآوري محصوالت آرايشي تقلبي
هستند و در اين بين سازمان غذا و دارو نيز تالش كرده است
كهبابرچسبگذاريمحصوالتسالموغيرتقلبي،مشتريرا
از اصل بودن محصوالت آگاه كند .برچسب اصالت نصبشده
روي محصوالت آرايشي ،اين اطمينان را به مشتري ميدهد
كهمحصولتوليدشدهتقلبينيستوحداقلاگرآنمحصول
مشكليداشتهباشد،مشتريميتواندازتوليدكنندهشكايت
كند ،اما خريد محصوالتي كه برچسب اصالت ندارند ،چندان
قابل ردگيري و نظارت نيست .يك فروشنده لوازم آرايشي
در تهران با اعالم اينكه بازار پــر از كاالهاي قاچاق و تقلبي

شده است ،ميگويد :آن دسته از فروشندگاني كه به صورت
قانوني و تحت قالب شركتها محصوالت را وارد ميكنند
براساس ضوابط قانوني در بازار فعاليت كرده و مشكلي در
اين رابطه نيســت ،اما موضوع اصلي وجود كاالهاي تقلبي
است .وي با اشاره به كرمهاي موجود در مغازه ميگويد :از
اين مدل كرم چندين نمونه مشــابه در بازار وجود دارد ،به
نحوي كه اگر فروشنده اطالعات كافي را به خريداران ارائه
ندهدمشتريكااليتقلبيرابهجاياصلخريداريميكند.
فروشنده ديگري با اعالم اينكه برخي از بستهبنديهاي لوازم
آرايشي در حاشيه تهران پر شده و به نام اصل در بازار به فروش
ميرسد نيز اظهار داشت :هركسی به سليقه خود محصوالت
را قيمتگذاري میکند و فقط شركتها قيمتها را براساس
ضابطه تعيين ميكنند .وي با بيان اينكه برخي از برندهاي
لوازم آرايشــي كه مدت انقضای محصــوالت آنها به اتمام
رسيده به فروشندهها اعالم ميكنند كه محصوالت را بياوريد
تا برچســب آنها را تمديد كنيم ،گفت :به راحتي برچسب
قديمي را كنده و برچســب نو نصب ميكنند ،در حالي كه
مدت انقضای محصوالت به اتمام رسيده است.

عقبماندگی سطح ماشينآالت در صنعت لوازم آرايشي -بهداشتي
محمدرضا بوترابي ،رئيس اتحاديه واردكنندگان لوازم آرايشي و بهداشتي
متاسفانه بازار لوازم آرايشي  -بهداشتي از كاالي قاچاق اشباع شده اســت و واردات زيادي در اين بخش داريم كه علت واردات
زياد اين محصوالت كمبود كاال و پايين بودن كيفيت نمونههاي مشابه در داخل كشور است .در حال حاضر توليد لوازم آرايشي،
بهداشتي و عطريات در كشور پاسخگوي نياز داخلي نيست كه اگر ظرفيت توليد را به اندازه نياز كشور افزايش دهند ،باز هم كيفيت
پايين است و همين موضوع مصرفكننده را ترغيب ميكند كه به سراغ كاالهاي خارجي برود.
البته پايين بودن كيفيت نمونههاي داخلي اين محصوالت داليل زيادي دارد كه عقبماندگی ســطح ماشــينآالت و نبودن
برندهاي خوب از نمونههاي آن است .از ســوي ديگر گاهي اوقات قيمتهاي تمامشده كاالهاي توليد داخل با اينكه تعرفههاي
واردات ما حدود  26تا  30درصد است نسبت به كيفيت آنها بسيار باالست .اين در حاليست كه براي مبارزه با كاالي قاچاق بايد
از مبدأ جلوي آن را گرفت و گرنه بعد از ورود به كشور امكان جمعآوري آن وجود ندارد ،بهطوري كه در حال حاضر عالوه بر لوازم
آرايشي -بهداشتي كاالهاي حجيمتري مانند يخچال سايدبايسايد نيز به ايران ميآيد.
تحريمهايي كه عليه ايران بوده است باعث شده كه در سالهاي گذشته صنايع آرايشي و بهداشتي ما از تكنولوژيهاي روز دنيا
بهرهمند نباشد ،اما با برداشته شدن تحريمها سرمايهگذاران زيادي از كشورهاي داراي صاحبان برند لوازم آرايشي و بهداشتي
براي سرمايهگذاري و توليد محصول به ايران ميآيند .كمااينكه قبل از اعمال تحريمها نيز چند شركت معروف خارجي به ايران
براي سرمايهگذاري آمدند اما به دليل اعمال تحريمها فعاليت آنها نيمهكاره رها شد.

آگهی تبادل لوایح تجدید نظر خواهی
تجدید نظر نا خوانده :فهیمه تقریری
تجدید نظــر خــواه لطــف اهلل عســگری در تاریخ
دادخواســتی به طرفیت نامبرده فوق به شرح خواسته
انضمام کلیه خســارات قانونی و هزینه های دادرسی ،به
شماره کالســه  9509982516400641ثبت و در تاریخ
96/8/25رای صادر گردیــده و نامبرده به رای صادره در
تاریخ 96/9/20تجدید نظر خواهی نمــوده و با توجه به
مجهول المــکان بــودن تجدید نظر خوانده حســب
درخواســت تجدیــد نظر خــواه و موافقــت دادگاه
مســتندا بــه مــاده 73ق آ.م مراتــب یــک نوبت
در یکــی از روزنامــه های کثیــر االنتشــار آگهی
می شــود تجدید نظر خواندگان مذکور می توانند ظرف
مهلت ده روز از تاریخ انتشــار آگهی جهت اعالم آدرس
و تحویل نسخه ثانی دادخواســت تجدید نظر خواهی و
ضمائم به دفتر دادگاه« واقع در خیابان ساحلی جنب زندان
ساحلی دادگاه های حقوقی شهرستان قم طبقه اول شعبه
دوم حقوقی» مراجعه و الیحه دفاعیه خود را تقدیم نمایند،
در غیر اینصورت پرونده با همین کیفیت جهت رسیدگی به
تجدید نظر خواهی به دادگاه تجدید نظر ارسال خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قم ،هدایتی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139660315004001204مــورخ
 1396/06/22هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک دره شــهر تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای ســیدمرادعلی افکار فرزند ســید غدر بشــماره
شناسنامه  195صادره از دره شهر در یک باب خانه به مساحت
 205/50مترمربع پــاک  3373فرعــی از  34اصلی قطعه دو
ایالم واقع در دره شهر -بلوار نیرو هوایی -خیابان شهید رجایی
خریداری از مصطفی شفیع زاده و منتسب به مالک رسمی آقای
زکی میر محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول1396/10/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1396/11/08 :
حجت پورمند -رئیس ثبت اسناد و امالک دره شهر

كارگاههايي براي توليد لوازم آرايشي تقلبي
عماد بزرگمنش ،فعال بازار لوازم آرايشي
بازار لوازم آرايشي چندين سال است كه مملو از كاالهاي قاچاق و تقلبي شده است .بنابراين يكي از داليل اينكه در بازار ،ارزانفروشي
را شاهد هستيم مربوط به همين اجناس تقلبي است .البته اين لوازم آرايشي تقلبي اغلب از چين وارد ميشود و در توليد آن حداقل از
نظر ظاهري سعي شده است با كاالي اصلي نمونه مشابه آن برابري كند.
يا در روشي ديگر ابتدا فرد متخلف به كشور چين ميرود و در آنجا به توليدكننده چيني سفارش ميدهد چه محصولي و با چه ماركي
را ميخواهد .بعد از توليد آن محصول ،دو روز بعد همان محصول آرايشي با عنوان برندي مشهور به كشور قاچاق ميشود و به دست
مشتري ميرسد .البته به جز چين ،از نخجوان و شهرهاي پاكســتان هم اين برندهاي تقلبي محصوالت آرايشي وارد كشور ميشود.
بنابراين تشخيص اصل يا تقلبي بودن در برخي موارد براي خريداران سخت ميشود.
در ايــران نيــز لــوازم آرايشــي تقلبي توليــد ميشــود و دليــل اصلــي توليــد و عرضه محصــوالت آرايشــي و بهداشــتي
تقلبي در بــازار با قيمت پايين اين اســت كه بــراي آزمايشهاي كنتــرل كيفيت هزينه صــورت نميگيرد .متاســفانه برخي از
مغازهدارها ،پشــت مغازههايشــان ،نه در جاي دور يا در يــك كارگاه ،لوازم آرايشــي قالبي توليــد ميكنند و به عنــوان لوازم
آرايش اصل ميفروشــند .بازار فروش لوازم آرايشــی تقلبي آنقدر داغ شــده كه به ســختي ميتــوان فرق بين لــوازم اصل را از
تقلبي تشــخيص داد .به هميــن دليل به مــردم توصيه ميشــود برندهايي را اســتفاده كنند كه تســتهاي كنتــرل كيفي را
گذرانده باشند.

برپايي نمايشگاههاي بهاره با مجوز اتاق اصناف باشد

مصطفي گراشــي ،رئيس اتاق اصناف بوشهر معتقد است كه
برگزاري نمايشگاههاي بهاره به نفع اقتصاد اين شهرستان و بازار
است ،اما بايد با مجوز اتاقهاي اصناف بوده و زمان برگزاري آن
مشخص باشد و در  ۱۵روز اول اسفندماه برگزار شود .گراشي
دربارهبرگزارينمايشگاههايبهارهدراينشهرستانميگويد«:با
برگزاري نمايشگاه در شهر بوشهر موافقم و پيشنهاد دادهايم كه

 ۱۵روز اول اسفندماه براي تنظيم بازار نمايشگاه را برگزار كنيم.
در روزهاي قبل از عيد نوروز پوشاك و آجيل فروش بااليي دارند
و هيچكدام در استان بوشهر توليد نميشوند؛ پس برگزاري اين
نمايشگاهها در استان با توجه به اين شرايط به كنترل بازار منجر
ميشود ».گراشي در ادامه درباره نحوه حضور اعضاي اتحاديهها
در نمايشگاههاي بهاره ميگويد« :مســلما اولويت حضور در

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای اکبر زهدی
فرزند خسرو
خواهان آقــای نیر شــکورزاده فرزنــد نصرت
دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای اکبر زهدی
فرزند خسرو به خواسته طالق مطرح که به این شعبه
ارجاع و به شــماره 9609984548200168شعبه
2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پارس آباد ثبت
و وقت رسیدگی مورخ 96/11/30ساعت 11تعیین که
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73قانون
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن
خوانده و درخواســت خواهــان 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
 ،در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی به مسائل مالی
و غیرمالی ناشــی از نکاح در دادگاه حاضر گردد.
م الف 7221
مدیر دفتر شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی
شهرستان پارس آباد -شهبازی

نمايشگاه بهاره با اعضاي اتحاديههاي صنفي است و  ۶۰درصد
شركتكنندههاكسبههستند».رئيساتاقاصنافبوشهردرباره
برگزاري چنين نمايشگاههايي توسط ديگر نهادها ميگويد:
«واقعيت اين است كه برگزاري نمايشگاه بهاره براي اصناف به
دليل تنظيم بازار اهميت دارد ،اما از نظر ديگر دستگاهها مانند
شهرداري ،سودآوري و درآمدزايي اهميت دارد».

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره  1222007945مورخ
 96/10/5هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی
نکا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی حسن اکبری نودهی فرزند ولی
 5دانگ و  28سیر مشاع از ششدانگ عرصه بانظمام ششدانگ اعیانی یک
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 168/27متر مربع به شماره پالک
فرعی از  25اصلی واقع در بخش  9ثبت نکا خریداری بدون واسطه فاطمه
مرادی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده  13آئین نامه
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه محلی/
کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند معترض باید ظرف یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که
در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در
صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نیست/9610717 .م الف
تاریخ انتشار نوبت اول1396/10/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1396/11/7 :
محمد مهدی قلیان ،رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست9610462520700046 :
شماره پرونده9609982520700432 :
شماره بایگانی شعبه960432 :
تاریخ تنظیم1396/10/13 :

خواهان :حسن جواهری کامل
خوانده :مهدی کوثری
خواسته :مطالبه وجه به مبلغ  20/000/000ریال و خسارات
در تاریخ  1396/10/12خواهان فوق دادخواستی حقوقی به طرفیت خوانده فوق به شرح خواسته به شعبه  7حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم
تقدیم که به شماره ثبت  960432و برای روز  1396/12/08ساعت  16:00وقت رسیدگی تعیین گردید .با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب
درخواست خواهان و موافقت دادگاه مستندا ً به ماده  73قانون آئین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد.
خوانده مذکور می تواند از تاریخ نشر آگهی جهت اعالم آدرس و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و یا در وقت مقرر فوق
جهت رسیدگی در این شعبه حضور بهم رساند .بدیهی است در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی و اتخاذ به تصمیم خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه  7حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم -سجاد نجفی شاه کوهی

اجرائیه
محوم له :آقای فرید جلیلیان فرزند ابراهیم .نشانی :خیابان مدرس ،جلوخان ،پاساژ
قدس،طبقههمکف،کامپیوترفرید
محکومعلیه:آقایمصطفیپاشاییبهنشانی:مجهولالمکان.ازطریقروزنامهصدای
اصالحات دادنامه به نامبرده ابالغ قانونی شده است/13720.م الف94/12/26– 12/
محکوم به :به موجب دادنامه شــماره  868مورخ  94/11/17شورای حل اختالف
شعبه .27محکوم علیه مکلف است بهپرداخت مبلغ 10/900/000ریال ( ده میلیون
و نهصد هزار ريال) بعنوان اصل دین و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست
 94/09/04لغایت اجرای حکم و  155/000ريال (یکصد و پنجاه و پنج هزار ريال)
هزینهدادرسیوتمبراوراقدرحقمحکوملهونیمعشردولتیبهمبلغ545/000ريال
(پانصدوچهلوپنجهزارريال)بهعهدهمحکومعلیهمیباشد.
محکومعلیهمکلفاستازتاریخابالغاجرائیه:
 -1پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد.
-2ترتیبیبرایپرداختمحکومبهبدهد.
 -3مالی معرفیکندکهاجراحکمواستیفا محکومبهاز آن میسرباشدودر صورتیکه
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت (ده روز) صورت جامع دارایی
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند .اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه
سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم
به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع
ازداراییخودبدهیدبهنحویکهاجرایتمامیاقسمتیازمفاداجرائیهمتعسرباشدبه
مجازات حبس از 61روز تا شش ماه محکوم خواهید شد.
 -4هرگاه عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34قانون اجرای احکام مدنی می باشد
به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرســی مدنی مصوب 79/01/21و
همچنینمفادقانوننحوهاجرایمحکومیتهایمالیمصوب 10آبان 1377کهظهر
برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
شعبه 27شورایحلاختالفشهرستانکرمانشاه

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد
سندرسمی
نظر به دستور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره  12007748مورخ 96/9/19
هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نکا تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی ابوطالب دارابی فرزند لطف اله ششدانگ عرصه
و اعیانی یک باب خانه به مساحت 103/75متر مربع به شماره پالک فرعی از
 55اصلی واقع در بخش  18ثبت نکا خریداری بدون واسطه سید اسماعیل
احمدی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده  13آئین نامه
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه محلی/
کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند معترض باید ظرف یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در
اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت
می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
/9610716م الف
تاریخ انتشار نوبت اول1396/10/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1396/11/7 :
محمد مهدی قلیان ،رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا
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فيلمهاي كوتاه جشنواره ملي فجر اكران مردمي ندارد
دبير سي و ششمين جشنواره ملي فيلم فجر اعالم كرد بسته فيلم كوتاه حاضر در اين دوره از جشنواره اكران مردمي ندارد و تنها در سينماي رسانهها به نمايش در ميآيد .ابراهيم داروغهزاده،
دبير سي و ششمين جشنواره ملي فيلم فجر با اشاره به چگونگي نمايش فيلمهاي كوتاه در اين دوره از جشنواره گفت :در اين دوره از جشنواره ملي فيلم فجر ۴ ،فيلم كوتاه حضور دارند كه اين آثار
با نام بسته فيلمهاي كوتاه در روز شنبه  ۱۴بهمن ماه ساعت  ۲۰در پرديس ملت براي اهالي رسانه و منتقدان به نمايش در ميآيد.

فرهنگ
و هنر
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وزير ارشاد:

هفت هنر

تاكيد برموسيقيسنتي ،بيمشتريكردنموسيقي پاپ نيست
گروه فرهنگ و هنر
News kasbokar@gmail.com

درخواستفاطمهمعتمدآرياازمسئوالن

نگذاريدفاجعهديگریرخ بدهد

فاطمه معتمدآريا با اشاره به حادثهاي كه براي كشتي
و خدمه ايراني آن رخ داده است ،از مسئوالن كشور
درخواست كرد كه اجازه ندهند فاجعهاي ديگر ،آتش
ن بازيگر كه
ديگري بر جان و دل مردم ايران بزند .اي 
سفير مهر جامعه دريانوردان ايران است ،در پي برخورد
يكنفتكشايرانيويككشتيچينيكهباعثحريق
نفتكش و مفقود شــدن  ۳۰خدمه آن شــده است،
ياداشتي را در اين باره نوشته است.
به گزارش ایسنا ،معتمدآريا در نوشتار خود اظهار
كرده است« :حدود يك هفته است كه دريانوردان
ازجانگذشــته ايراني در ميان شــعلههاي آتش
محبوس شــدهاند؛ به عنوان ســفير مهر جامعه
دريانوردان ايراني همراه بــا خانواده نگران آنان از
همه مسئوالن ميخواهم كه اجازه ندهند فاجعهاي
ديگر ،آتش ديگري بر جان و دل مردم ايران بزند.
اين زلزله نيست ،آتشي است كه براي فرو نشاندنش
لحظهها را بايد شــمرد .مردم شــريف و داناي ما
شايسته و نيازمند لبخند و شادي هستند .با نجات
دريانوردان گرفتار در آتش شادي را به خانواده آنان
و همه مردم ايران بازگردانيد ».اوايل هفته گذشته،
نفتكش ســانچي كه تحت مديريت شركت ملي
نفتكش ايران بوده با يككشتي باري چيني كه
حامل غله از آمريكا به چين بود در حدود ۱۶۰مايلي
( ۳۰۰كيلومتري)سواحلنزديكشانگهايبرخورد
كرد و دچار آتشسوزي شــد .اين نفتكش كه در
پاناما به ثبت رسيده ،از ايران به مقصد كرهجنوبي
در حركت بود و حامل  ۱۳۶هزار تن ميعانات بوده
است .در اين حادثه  ۳۲خدمه اين نفتكش مفقود
شدند كه با پيدا شدن يكي از اجســاد در دو روز
گذشته ،سرنوشت ۳۱نفر ديگر مشخص نيست.

وزيــر فرهنــگ و ارشــاد
اســامي ميگويــد ما به
هيچ عنــوان نميخواهيم
موسيقي پاپ بيمخاطب و
بيمشتري باشد .ما فقط بر
اين باوريم كه در اين ســوي ماجرا ،موسيقي سنتي
و كالسيكمان هم بايد ارتقاي مخاطب پيدا كند.
ســيدعباس صالحي ،وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي
پنجشنبه  21ديمهمان كنسرت شهيد پرويزخان،
ســيتارنواز مطرح هندي شــد .اين كنسرت يكي
از اجراهاي سي و ســومين جشــنواره بينالمللي
موسيقي فجر بود و در تاالر وحدت روي صحنه رفت.
سيدعباس صالحي پس از اين كنسرت با حضور در
جمع خبرنگاران درباره سياستهاي وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي براي مقابله با بحران مخاطب موسيقي
اصيل ايراني گفت« :بحث مخاطبان موسيقي اصيل
ايراني موضوعي اســت كه در طول سال با اجراهاي

مختلف شكل ميگيرد و در ايام برگزاري جشنوارهها
نيز خود را نشان ميدهد .بنابراين طبيعي است كه
جشنوارهها محصول اتفاقاتي باشند كه در طول سال
پديد ميآيند و خود جشنوارهها ،رويدادهاي ويژهاي
هستند كه ما را به آينده رهنمون ميكنند».
او افزود« :اينكه مخاطب ما با موسيقي اصيل و سنتي
خود در تماس بوده و آن را در ذائقه و وجودش عميق
كند؛ طبيعي اســت كه به اتفاقاتي در طول ســال
نيازمند است كه هم آفرينندگان موسيقي سنتي و
كالسيك ما در آن نقش دارند و هم مجموعه كساني
كه ميتوانند به افزايش مخاطــب كمك كنند .در
اين راه بخشــي از كار بر عهده سازمان صدا و سيما
و بخشي هم بر عهده مجموعههاي ديگري است كه
ميتوانند در اين زمينه مساعدتهايي را انجام دهند.
در اين حوزه اشتراك مســاعي مجموعههايي الزم
است تا در طول سال ذائقه مخاطبان را ارتقا دهيم و
بتوانيم به نقطه متعادلي برسيم».
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي ادامه داد« :اين مسير،
مسيري اســت كه بايد همه آن را دنبال كنيم .من
هم قبول دارم اين اشــكال وجود دارد و ما هنوز آن

تعادل مورد نظر را ايجاد نكردهايم .ما به هيچ عنوان
نميخواهيم بگوييم موسيقي پاپ بايد بيمخاطب و
بيمشتري باشد .به هر حال مخاطب داشتن اينگونه
موسيقايي اصال نقص نيســت .ما فقط بر اين باوريم
در اين سوي ماجرا موسيقي سنتي و كالسيكمان
بايد ارتقــاي مخاطب پيدا كنــد .در اين بخش هم
مجموعههــاي مختلف و هم آفريننــدگان اينگونه
موسيقايي هركدام مسئوليتهاي خود را دارند كه
بتوانند با مخاطبان ارتباط بهتري پيدا كنند».
ســيدعباس صالحي همچنين در پاســخ به سوالي
درباره انتقاد برخي از فعاالن حوزه موسيقي درباره
فقدان اساسنامه در جشــنواره موسيقي فجر گفت:
«در اين مورد شــيوهنامهاي تهيه شــده اما اينكه
اين شيوهنامه نهايي شــده تا بر آن مبنا معيارهاي
جشنواره شكل بگيرد؛ حتما مورد نظر ما هم هست.
به هر صورت جشنوارهها بايد شيوهنامههاي روشني
داشته باشند كه بر آن اساس جشنواره اتفاق بيفتد.
دوســتان هم شــيوهنامهاي را طراحي كردند اما ما
بايد به يك شــيوهنامه دائم مصوبشده برسيم كه
اميدواريم اين اتفاق در پايان جشنواره صورت بگيرد.

اما شما بدانيد در اين دوره از جشنواره شيوهنامهاي
وجود داشته است كه ما بايد به سمت دايمي شدن
آن پيش برويم ،چراكه اجراي يك شيوهنامه دايميتر

مراجع تصويبكننده خــود را الزم دارد تا بتواند به
عنوان يك شــيوهنامه قابل اعتماد مورد توجه قرار
بگيرد».

برنده جايزه 30ميليوني ويستا معرفي شد

از ميان  9طرح راهيافته به مرحله نهايي جايزه ويستا ،اثري با موضوع
مهاجرت موفق به دريافت اين جايزه شد .مراسم اهداي دومين جايزه
ويستا ،پنجشــنبه  21ديماه با حضور جمعي از هنرمندان جوان و
چهرههاي مطرحي مانند كامبيز درمبخش ،مهدي حســيني ،بهزاد
شيشــهگران ،يعقوب عمامهپيچ و ...در موزه هنرهاي معاصر تهران
برگزار شد.

در ابتداي اين برنامه پريسا پهلوان ،مدير گالري ويستا و پايهگذار جايزه
ويستا پشت تريبون آمد و گفت :جايزه ويســتا ايدهمحور است و به
همين دليل هنرمندان پروپوزالهاي خود را براي شركت در مسابقه به
دبيرخانه ارسال كردند 198.طرح به دست ما رسيد كه شامل 178كار
انفرادي و  19كار گروهي بود .همچنين  114نفر از شركتكنندگان
خانم و  77نفر آقا بودند .بيشترين ســن شركتكنندگان  50سال و
كمترين آن  22سال بود .پروپوزالها در مدياهاي مختلف بودند كه
بيشترين آنها به چيدمان و كمترين آنها به عكاسي و معماري اختصاص
داشت .پهلوان ادامه داد :جايزه ويستا بستر حمايتي براي ايده برگزيده
است تا اجرا شود و در گالري ويستا به نمايش درآيد .اميدواريم نشان
ويســتا جايگاه خود را پيدا كند و در آينده بتوانيم ايــن برنامه را در
عرصههاي گوناگون هنري برگزار كنيــم .اين رويداد با تالش گالري
ويستا و بهطور مستقل انجام ميشود ،در حالي كه برنامههاي اينچنين
در سراسر دنيا توسط بنيادهاي هنري يا مراكز دولتي انجام ميشود .با

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده9500649
ششدانگ یکدستگاه آپارتمان(طلق وقف)به شماره (16061شانزده هزاروشصت ویک)فرعی از( 12دوازده)اصلی که
مفروز ومجزی شده از ( 2304دوهزاروسیصدوچهار)فرعی ازاصلی مذکور قطعه چهارتفکیکی بخش چهارحوزه ثبتی
گرگان به مساحت ( 160.24صدوشصت متروبیست وچهاردسیمترمربع)واقع درطبقه سوم به انضمام اعیانی انباری
قطعه یک به مساحت (10.67ده مترونودوهفت دسیمترمربع)واقع درهمکف به انضمام اعیان پارکینگ قطعه چهاربه
مساحت (12.50دوازده متروپنجاه دسیمترمربع)واقع درهمکف باقدرسهم ازعرصه وسایر مشاعات ومشترکات طلق
قانون تملک آپارتمان ها وآیین نامه اجرائی آن که یک ونیم دانگ مشاع ازششدانگ عرصه آن وقف است که سند
مالکیت آن ذیل ثبت  23499صفحه  250دفترجلد 167به نام محمود رضا چنگیزی ثبت وسندمالکیت صادرگردیده
که محدود به حدودذیل:
شماال:دیواروپنجره ایست بطول سیزده متروده سانتیمتر به کوچه بن بست//
شرقا:دیواروپنجره ایست بطول(ده مترونودسانتیمتر)به فضای حیاط مشاعی//
جنوبا:دردوقسمت اول دیواریست بطول(پانزده مترپانزده ســانتیمتر)به فضای متصرفی پوراکبر دوم دیواریست
بطول(یک متر)به فضای خیابان//
غربا:دردوقسمت اول دیواروپنجره ایست بطول(هشت متروهفتادوپنج سانتیمتر)به فضای خیابان دوم دیواریست
بطول(سه متروهفتادسانتیمتر)به فضای خیابان//سقف واحدباکف پشت بام وکف واحد باسقف طبقه دوم مشترک
است
نامبرده ملکی خودراباکلیه مســتحدثات ومتعلقات منصوبه درآن جهت اخذتسهیالت سینا چنگیزی که فاقدبیمه
میباشد به موجب سندرهنی شماره34815مورخ 1392/12/06تنظیمی دفترخانه 94کردکوی دررهن ازبانک سپه
کردکوی قرارداده که به علت عدم پرداخت بدهی منجربه صدوراجرائیه باموضوع الزم االجرا 2.750.729.472ریال
(دومیلیاردوهفتصدوپنجاه میلیون وهفتصدوبیست ونه هزاروچهارصدوهفتادودو)ریال که ازتاریخ 1395/06/01مبلغ
3.803.220ریال تاتسویه کامل به بدهی اضافه میشودکه دراین اداره به پرونده به کالسه  9500649تشکیل گردیده
وباتوجه به ماده  34اصالحی قانون ثبت وبنابه تقاضای بستانکار ملک موردوثیقه طبق نظرکارشناس رسمی به مبلغ
3.000.000.000ریال(سه میلیاردریال)ارزیابی که قطعی شده وبرابرگزارش کارشناس رسمی ملک مزبوردرآدرس-
گرگان -سی متری گلشهر -نبش گلشهر -20ساختمان مجتمع چهارواحدی بانمای تک سرام طبقه سوم به کدپستی
 4916833146واقع می باشد که ملک مذکور درطبقه ســوم ازیک مجتمع چهارواحدی که یک واحد درطبقه اول
ودوواحددرطبقه دوم ویک واحددرطبقه سوم میباشــد این مجتمع بااسکلت بتنی وسقف های تیرچه بلوک ونمای
غربی تک سرام ونمای شمالی خاک سنگ وسیمان سفید ونمای شــرقی خاک سنگ وسیمان سفید وسقف نهایی
تخت بام باکف ایزوگام وبدون آسانسور بادودرب ماشین رو ویک درب آدم رو باپارکینگ موزاییک فرش باراه پله کف
سنگ وبدنه خاک سنگ وسیمان سفید بانرده فلزی دارای پمپ ومخزن آب درهمکف میباشد آپارتمان موصوف که
جدیدا بازسازی شده دارای سه خواب حال وپذیرائی وآشپزخانه وحمام وتوالت که کف آن کال سرامیک وسقف وبدنه
حال واتاق خواب ها گچ ورنگ آمیزی وبدنه آشپزخانه وسرویس ها کاشی ودرب ها واشکاف ها چوبی پنجره های نمای
غربی دوجداره وبقیه تک جداره کابینت ام دی اف دارای امتیازات گازوبرق مستقل وآب مشترک می باشد چنانچه
بابت حق االشتراک وحق االمتیازومصرف وعوارض شهرداری وبدهی مالیاتی داشته باشد اعم ازاینکه رقم قطعی آن
معلوم شده باشدیانشده باشدبرعهده برنده مزایده میباشد.مزایده پالک فوق ازساعت9صبح الی12ظهر روز شنبه
مورخ  1396/11/14درمحل اداره اجرای اسناد رســمی الزم االجرای گرگان واقع درخیابان شهید رجایی گلشن 22
ازمبلغ ارزیابی 3.000.000.000ریال(سه میلیارد ریال)شروع وبه باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد.طالبین
میتوانندجهت کسب اطالعات بیشتر با اطالع اداره ازملک مورد مزایده بازدید به عمل آورند.
م الف1040:
تاریخ انتشار:روزشنبه مورخ 1396/10/23
عظیمی پور ،کفیل اداره اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا شهرستان گرگان

وجود اين ما با انگيزه زياد اين كار را انجام ميدهيم ولي دوست داريم
نهادهايي كه در زمينه تجسمي فعاليت ميكنند به اين رويداد توجه
كنند.
او با اشاره به اينكه نشان ويستا توسط بهنام كامراني طراحي شده است
گفت :جايزه ويستا امســال از نظر كيفي و كمي سطح باالتري دارد و
هنرمنداني از شهرستانها و خارج از كشــور در اين فراخوان شركت
كردند .اين جايزه به خاطر ويژگيهايي كــه دارد ميتواند در منطقه
و حتي جهان مطرح شود ،اما همه اينها نيازمند زمان ،برنامهريزي و
همياري هنرمندان است.
پس از پخش كليپي كه نظــرات داوران درباره جايزه ويســتا در آن
شنيده ميشــد ،بهنام كامراني به صحنه آمد و گفت :جامعهاي كه از
نظر فكري سترون اســت و از نظر تصويري چيزي براي نشان دادن
ندارد ،جامعهاي ميشود كه افول ميكند .جامعه ايراني در طول تاريخ
نشان داده كه هميشــه فكر و تصويري توليد كرده است .خوشحالم

كه گالري ويســتا اين فرصت را فراهم كرده تا به اين فكرها و تصاوير
اهميت داده شود.
حميد ســوري يكي ديگر از اعضاي هيات انتخاب آثار دومين جايزه
ويســتا به قرائت بيانيه اين هيات پرداخت .در بخشــي از اين متن
آمده اســت :نگاه ســريع به  9طرح برگزيده حاكي از توجه خوب و
تاملبرانگيزي بر متريال ،فرآيند ،نحوه ارائه و گزارههاي هنرمندان است.
دغدغهها و حساسيتهاي متنوعي در عرصههاي سياسي ،اجتماعي و
شخصي نشان ميدهد چنانچه فضاي مناسب و امكانات فراهم باشد
هنر معاصر ايران ميتواند شــاهد آثاري با زيباييشناســي مناسب،
حساسيتهاي عميق و ايدهپردازيهاي درخشان باشد .اميد كه اين
جايزه كمكي در اين جهت باشد .پس از آن كامبيز درمبخش ،مهدي
حسيني و فرشته قاضيراد به صحنه آمدند تا لوح تقدير جايزه ويستا را
به اعضاي هيات داوران شامل حميد سوري ،رزيتا شرفجهان ،بهرنگ
صمدزادگان ،نگار تحصيلي و بهنام كامراني اهدا كنند.
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 ۶۵۰۰تن ميوه شــب عيد در
استانتهرانذخيرهميشود

معاون مديريت توســعه بازرگاني ســازمان
جهاد كشــاورزي اســتان تهــران از ذخيره
 ۶۵۰۰تــن ميوه شــب عيد در اين اســتان
خبر داد و گفــت :اين ميزان شــامل ۲۵۰۰
تــن ســيب دماونــد و  ۴۰۰۰تــن پرتقال
است.
علي كوهســتاني درباره ذخيرهسازي ميوه
شب عيد اظهار داشــت :در سالي كه گذشت
ما به واســطه فراواني توليد مركبات و بهطور
ويژه سيب در كشور وفور نعمت را داشتيم و
مشكلي درباره تامين ميوه شب عيد نخواهيم
داشــت ،اما طبق روال ســنوات گذشته در
راستاي تنظيم بازار ميوه شب عيد و رفاه حال
شهروندان عزيز پيشبينيهاي الزم را انجام
ميدهيم.
وي افزود :امسال نيز براي نوروز  ۹۷از حدود
 ۴ماه پيش برنامهريزي تامين ميوه و مركبات
و تنظيم بازار آنكه بيشــترين تقاضا را در بين
هموطنان در ايام نوروز دارد ،را انجام داديم.
معاون مديريت توسعه بازرگاني سازمان جهاد
كشاورزي اســتان تهران با بيان اينكه تامين
بازار مشكلي ندارد ،گفت :فراواني ميوه وجود
دارد و نگراني درباره تامين ميوه شــب عيد
نداريم و ذخيرهســازي  ۶۵۰۰تن ميوه شب
عيد كه در اســتان تهران ذخيره شده است،
شايد به اندازه  ۲درصد مصرف اين استان نيز
نباشد ،اما مساله اصلي تنظيم بازار است.
كوهســتاني هدف از ذخيرهســازي ۶۵۰۰
تن ميوه شــب عيد را صرفا تنظيــم بازار د
انست.
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با وجود آنكه اعالم شــده
بود قيمت جوجه يكروزه
كاهش يافته امــا رئيس
انجمن پرور شدهندگان
مرغ گوشتي گفت :قيمت
جوجه يكروزه به مــرز  ۲هزار تومان و بيشــتر
رســيده تا جايي که توليدكنندگان اين محصول
فاكتورسازي ميكنند.
محمد يوســفي درباره آخرين وضعيت واحدهاي
مرغ گوشتي در برابر شــيوع آنفلوآنزاي پرندگان
خاطرنشــان كرد :اين بيماري بــه واحدهاي مرغ
گوشتي آسيبي نرســانده،اما واحدهاي مرغ مادر
گوشــتي كه به نوعي تخمگذار هستند و تخممرغ
نطفهدار بــراي تبديل به جوجه يــكروزه توليد
ميكنند ،آسيب ديده اســت كه همين امر سبب
شده قيمت جوجه يكروزه در بازار افزايش يابد.
وي بهصراحت گفت :قيمت جوجــه يكروزه در
هفته گذشته به هر عدد باالي  ۲هزار تومان رسيده
و احتمال دارد افزايش بيشتري داشته باشد.
خبرنگار پرسيد كه رئيس انجمن جوجه يكروزه

دو هفته اخيــر گفته بود قيمت ايــن محصول به
 ۱۴۰۰تومــان رســيد و هيچ خبــري از افزايش
قيمت نيســت كه وي تصريح كــرد :اكنون بايد
توليدكنندگان جوجه يكروزه آن را به قيمت هر
عدد  ۱۷۰۰تومان بفروشــند اما يا براي محصول
خــود فاكتــور صــادر نميكنند يــا فاكتورهاي
صادرشده صوري اســت كه در فاكتور رقم ۱۷۰۰

شهرداري رشت در اعتبارات مديريت بحران كمبهره است
رشــت -معاون خدمات شهري
شهرداري رشــت با بيان اينكه
فرســودگي ناوگان در مديريت
بحران از مشــكالت شــاخص
شهرداري رشت اســت ،گفت:
شــهرداري رشــت در اعتبارات
مديريت بحران كمبهره است.
علي مقصودي در جلســه ستاد
مديريت بحران شهرستان رشت
با اشاره به اينكه شهرداري رشت
خودروهاي ســنگين برفروب

نشست
بررسی
و رفع
مشکالت
15روستای
بخشنشتا
سرهنگ پاسدار رامین شمس
فرمانــده نیــروی انتظامی
شهرســتان تنکابن  :نیروی
انتظامی در برقــراری نظم و
امنیت در آمادگی کامل قرار

دارد
سطح رضایتمندی از خدمات این نیرو در چند روز
گذشته در باالترین سطح قرار گرفته است.
فرماندار ویژه تنکابن  :شوراها
پل ارتباطــی بین مــردم و
مسئوالنهستند.
بعضی از شوراها پل مناسبی
نیستند بلکه خودشان بعضا
یک دست انداز هستند.
شوراها نقش خودشان را به خوبی ایفا کنند.

خود را از  3دستگاه به  18دستگاه
ارتقا داده اســت ،اظهار داشت:
شهرداري رشت در مجموع 50
دستگاه خودروي برفروب دارد.
معاون خدمات شهري شهرداري
رشــت با بيان اينكه شهر رشت
بيش از یکسوم جمعيت ثابت
اســتان را دارد ،خاطرنشان كرد:
بخش اعظمــي از ظرفيتهاي
اداري و اقتصادي استان گيالن به
شهر رشت متصل است و امكانات

مهنــدس محمدپــور مدیر
آبفای شهری تنکابن :مشکل
افت فشار غرب و شرق تنکابن
و غرب نشتارود در زمان اوج
مصرف با تخصیص اعتبار و
پروژه های در دست اقدام مرتفع می شود.

و تجهيزات موجود شــهرداري
رشت در مواقع بحراني جوابگوي
اين شــهر نيســت .مقصودي با
تاكيد بر اينكه 5منطقه شهرداري
رشت عالوه بر خودروهاي موجود
براي خريد  50خودرو تخصصي
بــرفروب با  5شــركت قرارداد
منعقد كردنــد ،تصريــح كرد:
قراردادهاي مذكور به شرط بوده و
در مواقع بارش برف اين دستگاهها
به شهرداري وارد ميشود.

محمدطاهر سیاه مشته ئی
نایب رئیس شورای اسالمی
بخش نشــتا :از نوار ساحلی
در حوزه گردشگری و جذب
توریســت به صــورت ویژه
استفاده شود .این ظرفیت ویژه می تواند در اشتغال
زایی و درآمد زایی نقش موثری ایفا کند.

هرمز خلخال معاون مدیرکل
و مدیر اداره تعاون،کار و رفاه
اجتماعی شهرستان تنکابن:
کارفرما راغب به اجرای طرح
کارورزی نیســتند اما دولت
هزینه اش را پرداخت کرده است مجریان طرح های
اشتغال زا در سامانه کارا ثبت نام نمایند.

کرده است.

نحوی رئیــس آب و فاضالب
روستایی شهرستان تنکابن:
متاسفانه در بعضی از روستاها
آب شــرب در مصــارف غیر
شــرب قرار میگیرد ! کمبود
نیرو در قســمت بهره برداری داریم ،برای کلرزنی
کمبود کلر نداریم.

قل یزاده عضو شورای اسالمی
نشــتا :کمبــود آب شــرب،
فرسوده شدن لوله ها  ،تجهیز
نمــودن چاه طالــش محله،
نداشــتن پل ارتباطی مازوبن
علیا جهت دسترســی به منبع ذخیــره آب ،عدم
آسفالت بعضی کوچه ها.

دکتر ســعدی پــور معاون
مدیرکل و مدیــر آموزش و
پرورش شهرســتان تنکابن:
عدالت آموزشــی ســرلوحه
کار آموزش و پرورش اســت،
مدرسه قدیمی زوار در حال تغییر کاربری مذهبی
و فرهنگی است.

ســامخانیانی عضو شورای
اسالمی بخش نشتا :مدیریت
صحیح مدیران و مســئوالن
جزء وظایف ذاتی شان باشد.
نباید برای کار ها همیشــه
انتظار تقدیر از مسئوالن داشته باشیم.

زرآبادی رئیــس اداره بنیاد
مســکن انقالب اســامی
شهرستان تنکابن :طرح های
هادی روستاها بر اساس نیاز
رشد  10ساله سرانه روستاها
بسته می شــوند .مبلمان روســتاها در این بخش
نیازمند تعریض است.
قنبر علی عســگرپور رئیس
شــورای اســامی روستای
زوار :چشــم انداز روســتاها
در نــگاه مدیران کشــوری
مطلــوب دیــده شــده
اســت .اما تبعیض و اجحــاف در حــق و حقوق
هــا پذیرفتنی نیســت در رفــع حریم هــا ظلم
می شود.

و مسئوالن قرار گیرد

معلمی عضو شورای اسالمی
نشــتا :طرح هادی روستاها
نقاشی بیش نیست !
چراکه ساخت و ساز و خرید
و فروش زمیــن ها را محدود

عبدالرســولی رئیس شورای
اســامی بخش نشتا :اصالح
طرح هادی روســتاها ،عدم
تخصیص اعتبارات دولتی در
بخش نشتا در اولویت مدیران

حــاج ابراهیــم عســگرپور
بخشــدار بخش نشتا :خیلی
جاها پــول کار نمــی کنند
(اعتبار) بلکه با تدبیر مدیران
می توان بســیاری از کارها
انجام و مشکالت رفع گردد.
نشســت بررســی و رفع مشــکالت  ۱۵روستای
بخش نشــتا باحضور سیدامیرحسینی جو معاون
استانداروفرماندارویژه شهرستان تنکابن ومدیران

درج ميشود اما نرخ ديگري را از مشتري ميگيرند.
رئيس انجمــن پرورشدهندگان مرغ گوشــتي
در پاسخ به اين ســوال كه قرار بود فروش جوجه
يكروزه براي شفافســازي در بورس عرضه شود
تا قيمت را متعادل كند و اكنــون اين موضوع در
چه وضعيت اســت ،تصريح كرد :بــا بورس مرتب
جلسات برگزار ميشود تا قيمتها متعادل شده و

شفافسازي صورت گيرد اما متاسفانه در اين بخش
هم شــاهديم كه اگر عرضه در بورس هم صورت
گيرد با روشهاي غيراصولي و صوري بخشي را در
بورس معامله ميكننــد اما يك بخش را زيرميزي
ميگيرند.
وي دربــاره وضعيت توليد و قيمت مــرغ در بازار
گفت :به دليل آنكه ماه قبل نزديك به  ۱۱۰ميليون
قطعه جوجهريزي شده اســت و مرغداريها هم
براي توليد شب عيد تمام توليد خود را براي تخليه
و جوجهريزي مجدد روانه بــازار ميكنند،اكنون
شاهديم مرغ بين  ۳۸تا  ۵۰روزه وارد بازار ميشود
كه قيمتها بهشدت افت كرده است.
به گفته يوســفي ،هماكنون هــر كيلوگرم مرغ تا
 ۶۷۰۰تومان در بازار به فروش ميرســد و اين در
حاليست كه ســتاد تنظيم بازار  ۴ماه پيش بهطور
رســمي قيمت هر كيلوگرم  ۷۸۰۰تومان را براي
مرغ تعيين كرد كه همان قيمت ســه ســال قبل
است.
وي در پايان تاكيد كرد كه اگر قيمت مصرفكننده
هر كيلوگرم مرغ به  ۸۵۰۰تا  ۹۰۰۰تومان نرسد،
هيچ ســودي براي توليدكننــدگان اين محصول
نخواهد داشت؛ چراكه هماكنون مرغداران محصول
خود را با زيان روانه بازار ميكنند.

ضرورت هوشياري مديران براي مقابله با بحران
رشــت  -سرپرســت فرمانداري
شهرستان رشت با تاكيد بر ضرورت
هوشياريوتدبيرمديرانبرايمقابله
با بحران اظهار كرد :بحران تنها بارش
شــديد باران يا برف نيست .سيد
محمد احمدي در ســتاد مديريت
بحران شهرستان رشــت افزود :به
هر چيزي كه مــا را از حالت عادي
خارج ميكند و به سمت تصميمات
اضطــراري ميبرد ،بحــران گفته
ميشــود .سرپرســت فرمانداري

شهرستان رشــت با تاكيد بر اين
مطلب كه براي خدماترساني در
مواقع بحراني هيچ ادارهاي نبايد مانع
اداره ديگر شــود ،خاطرنشان كرد:
همه بايستي براي خدماترساني
به مردم و رفع موانــع در بحرانها
همكاري الزم را داشته باشند .وي
برخــورداري از برنامههاي از پيش
تعيينشدهبرايمقابلهبابحرانهايي
از جمله بارش شــديد باران ،برف
و زلزلــه را حائز اهميت دانســت و

تصريح كرد :بحران با برنامه بايستي
مديريت شود ،ما در مواقع بحراني
فرصت مرور برنامهها را نداريم بلكه
بايستي از قبل برنامهها را حفظ بوده
و آماده باشيم .سرپرست فرمانداري
شهرســتان رشــت با بيان اينكه
شيوههاي سنتي در مقابله با بحران
پاسخگو نيســت ،خاطرنشان كرد:
بهرهگيري از شيوههاي عملياتي و
تجربي براي مقابله با بحران بايستي
مورد توجه قرار گيرد.

خروجبازاربرنجداخلي ازركود

نايبرئيس انجمن برنج با بيان اينكه قيمت
برنج داخلي از برنج خارجي ارزانتر اســت،
گفت :تامين ذخاير راهبــردي از محل توليد
داخل ،گامي مثبت به شمار ميرود.
علي اكبريان ،نايبرئيس انجمن برنج با بيان
اينكه خريد توافقي برنج از كشــاورزان ،تاثير
بسزايي در خروج از ركود بازار برنج ايراني دارد،
اظهار كرد :وزير جهاد كشاورزي در چند روز
گذشته با هدف حمايت از كشاورزان ،خريد
توافقي برنج را مطرح كرد كه اين امر در جهت
خروج از ركود بازار برنج ايراني ،دســتاوردي
مهم تلقي ميشود.
اكبريان ادامه داد :اكنون قيمت برنج داخلي
از برنج خارجي ارزانتر است ،بنابراين تامين
ذخاير راهبردي از محــل توليد داخل ،گامي
مثبت به شمار ميرود.
اين مقام مسئول با اشــاره به اينكه در هفت
ماه نخســت ســال؛ يك ميليون و  50هزار
تن برنج وارد شده اســت ،بيان كرد :با توجه
به آنكه ســاالنه  700تــا  800هزارتن برنج
خارجــي در داخل مصرف ميشــود ،به نظر
ميرســد كه برخي تجار بــا كاهش عرضه و
كمبود تصنعي در بــازار به دنبــال واردات
مجدد هســتند كه سياســت وزيــر جهاد
مبني بر تامين ذخاير اســتراتژيك از توليد
داخــل ميتوانــد از منفعتطلبــي افــراد
جلوگيري كند.
وي ادامــه داد :با وجــود فراوانــي برنج در
كارخانهها و ركود اخير بازار؛ اين روند ،امري
مهم در حمايت از كشــاورزان و تعادل بازار
داخل به شمار ميرود.

دستگاههای اجرایی ،حاج ابراهیم عسگرپور بخشدار
نشتا ،اعضای شورای اسالمی بخش نشتا ،دهیاران
واعضای شوراهای اسالمی این۱۵روستا بخش نشتا
در مسجد امام حسین (ع ) روستای زوار برگزارشد.
اعتراضات تنکابن بدون هیچ گونه خشونتی
جمعشد
تعداد زیادی از افراد دستگیرشده با تعهد به
دستگاه قضایی آزادشدند
فرماندار ویژه شهرســتان تنکابن بــا بیان اینکه
خوشبختانه در این شهرســتان ماجرا بدون هیچ
گونه خشونتی جمع شد ،گفت :تعداد زیادی از افراد
دستگیرشده با تعهد به دستگاه قضایی آزاد شدند.
لیدر به صورت کامال هدفمند وارد شده بود.
سیدامیرحسینی جو اظهارکرد :اتفاقاتی که رخ داد،
ریشه داشت که باید آن ها را شناسیی و براساس آن
اطالع رسانی کرد.
وی تاکید بر صداقت دررفتار و گفتار ،افزود :بعضی
ها از شعارهای روزهای اول مشهد خوشحال شده
بودند .شعار علیه گرانی و توهین به دولت و رئیس
جمهور آن ها را خوشحال کرده بود!
فرماندار ویژه شهرســتان تنکابن دالیل این ابراز
خوشحالی را داشتن نگاه سیاســی به همه حوزه
ها دانست و خاطرنشان کرد :مخالفت بین اجزای
نظام نباید وجود داشته باشــد .مردم باید اتحاد و
همبستگی را ببینند .این مســئول شکاف و روزنه
ایجاد شده را زمینه شعارهای ساختارشکن عنوان
کرد و گفت :خانم دستگیرشــده در شهرســتان
تنکابن به صورت کامال هدفمند وارد شــده بود و
افراد دیگر دستگیرشــده نیز از مشکالت منطقه
سوء استفاده کردند .حسینی جو با قدردانی از نیروی
انتظامی  ،سپاه و بســیج  ،متذکرشد :خوشبختانه
درشهرستانتنکابن،ماجرابدونهیچگونهخشونتی
جمع شد و تعداد زیادی از افراد دستگیر شده با تعهد
به دستگاه قضایی آزاد شدند.
وی نتایج حاصل از ناامنی را توقف توسعه ،عمران
و آبادانی دانست ویاد آور شــد :در خارج مرز در پی
تشدید نا امنی ها ،منتظر بودند تا تکفیری ها را وارد
کشور کرده وقضیه سوریه را در اینجا تکرار کنند.
معاون استاندار با اشاره به اینکه ایران همواره مورد
تهاجم گروه های مختلف است  ،تاکید کرد :ما نباید
خواسته های اجتماعی را نادیده بگیریم.
این مسئول در پایان گفت :ما اگر خودمان را تقویت
نکنیم ،آســیب پذیر خواهیم بــود بنابراین اگر به
نقشمان درســت عمل کنیم ،رضایت عموم مردم
حاصل می شود.
ابراهیم عسگرپور بخشــدار محترم بخش نشتا در

نشست بررسی مشکالت  ۱۵روستای این بخش که
با حضور مسئولین شهرستان در مسجد زوار برگزار
شد ،اظهار کرد :درمانگاه روستای کترا قدمت ۵۰
ساله داشــت که برای آن اعتبارات خوبی دریافت
کردیم و اکنون پیشرفت  ۸۰درصدی دارد.
وی در خصوص ساخت خانه بهداشت در روستای
پلتکله گفت :با زمین اهدایی از شورای اسالمی این
روستا ،در مدت کوتا ه ترین زمان ممکن مبلغ ۱۵۰
میلیون تومان اعتبار برای آن لحاظ شد که آمادگی
افتتاح آن را برای  ۲۲بهمن داریم.
بخشدار محترم بخش نشتارود با تاکید براینکه در
بسیاری از مواقع پولهای میلیاردی کار نمیکند و
این تدبیر و مدیریت ب ه موقع است که میتواند خیلی
از مشــکالت را حل کند ،افزود :آسفالت روستای
مازوبن علیا با همت اعضای شــورای اســامی و
دهیاری این روستا و دریافت قیر رایگان با هزینهای
حدود ۱۸۷میلیارد تومان مشارکت انجام شد.
این مســئول اضافه کرد :در روســتای مازوبن با
مشارکت شــورا و دهیاری ،در دو منطقه تعویض
ترانس برق را داشتیم و با یک اعتبار صد در صدی
دولتی قریب به  ۱۰۰میلیون تومان از ســوی اداره
برق ،باعث روشنایی آن منطقه شد.
عسگرپور دربارهی ســاماندهی رودخانهها ،یادآور
شد :تهدید بزرگی برای مردم کترا و اطراف دو طرف

رودخانه داشتیم که جای اغماض نبود و  ۴میلیارد
تومان اعتبار برای دیوارسازی و بریلیل عرضی برای
رودخانه ازارود درنظر گرفته شد.
وی با اشاره به خسارات برف ســال گذشته به این
مناطق ،گفت :میزان اعتباری که برای ما تخصیص
داده شد و همه آنهایی که متقاضی وام بودند ،وامشان
را دریافت کردند .بخشدار نشتا همچنین با اشاره به
فصل برداشــت مرکبات و کیوی ،متذکر شد :نیاز
است که ما یک بازاریابی خوبی داشته باشیم تا یک
محصول کیفی و کمی مطلوب ارائه دهیم .در حوزه
آموزش بیشتر نیاز است.
این مسئول در حوزه دامداری نیز عنوان کرد :بیش از
 ۵۰نفر از مجموع شهرستان را از بخش نشتا معرفی
کردیم تا به تسهیالت خوبی دسترسی پیدا کنند.
عسگرپور مبلمان شهری بخشنشتا رابسیار ضعیف
دانست و گفت :در ساماندهی روستاها نیاز به نگاه
ویژهتری اســت .از کل  ۴۳آبادی بخش نشتا فقط
روستای کاظم آباد شاهد بحث زیبا سازی و پیاده
سازی هستیم اما متاسفانه باقی روستاها همچنان
ابتر باقی ماندند.
وی اضافه کرد :امروز حداقل باید شاهد آن باشیم که
به تعداد انگشتان دست هم که شده روستاهایمان از
مبلمان شهری برخوردار شوند تا ذائقه مردم به هم
نریزد و مهاجرت به سمت شهر اتفاق نیفتد.
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پرداخت تسهيالت اشتغالزايي به روستاييان و عشاير با كارمزد  6درصد
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم كشور از پرداخت تسهيالت اشتغالزايي به روستاييان و عشاير با كارمزد  6درصد خبر داد .وی اظهار كرد :با تالشهاي بسيار زياد دولت در آذر سال گذشته
اليحه دو فوريتي اشتغال روستاييان و عشاير به مجلس آمد كه طبق آن صندوق توسعه ملي موظف شد تسهيالت بدون كارمزد ارائه دهد .وي خاطرنشان كرد :اين مقدار  ۶۰۰۰ميليارد تومان
با نرخ كارمزد  ۱۸درصد بود كه با صفر درصد صندوق به  ۹درصد ميرسد .رضوي بيان كرد :قانونگذار اعالم كرده كه معدل كارمزد به  ۶درصد برسد و آن را مديريت كرديم .معاون توسعه
روستايي و مناطق محروم كشور از پرداخت تسهيالت با نرخ سود  ۱۰درصد در شهرهاي زير  ۱۰هزار نفر اشاره كرد و گفت :به روستاييان و عشاير نيز وام با كارمزد  ۶درصد پرداخت ميكنيم.

اخبار

در نخستين نشست چارهانديشي كارآفرينان بخش خصوصي با مجلس و دولت مطرح شد

مسیرتوسعه از محافلدولتیبیرون نمیآید

نمايندگان دولت و مجلس و رسانهها از نخستين نشست
چارهانديشي با فعاالن بخش خصوصي اظهار داشت :اين
كميته  9نفره شامل  9نفر از مجلس 9 ،نفر نماينده دولت
و  9نفر از بخش خصوصي اســت كه به زودي كار خود را
آغاز ميكنند.

گروه کار وکارآفرینی
News kasbokar@gmail.com

فرماندارتهران:

 52درصد مردم تهران با روند
فعلي بارندگي ،فاقد آب شرب
خواهندبود

فرماندار تهران بــا بيان اينكه در  ۴۷ســال
گذشــته كمترين ميــزان آب را داشــتهايم
و اگر بارندگيهــا در تهران بــه همين روند
باشــد  ۵۲درصــد مــردم تهــران فاقد آب
شــرب خواهند بود ،گفت :وضعيــت آبي در
تهــران بحرانيتــر از بيرجنــد و خراســان
جنوبي است.
به گــزارش ايســنا ،عيســي فرهــادي در
جلســه شــوراي اداري خراســا نجنوبي
با حضور اســتانداران ادوار خراســان ،اظهار
كــرد :در اســتان خراســانجنوبي چنــد
ارزش وجــود دارد كــه در كشــور كمتــر
ديده ميشود.
وي اظهــار كــرد :خراســا نجنوبي
ظرفيتهــاي بســياري دارد و
زيرساختهاي بســياري در اســتان ايجاد
شده است.
فرهادي افــزود :وجدان كاري كــه در مردم
متدين و پركار اين اســتان ديده ميشــود
و تربيــت نيــروي انســاني ،از ارزشهــاي
خراسانجنوبي است.
فرمانــدار تهــران بيــان كــرد :تربيــت
نيروي انســاني بــه عنــوان ســرمايه يك
كشــور اســت كــه در خراســانجنوبي به
واســطه ســمنها ،صندو قهــا و
تعاونيهايي كه تشــكيل شــده و شعبههاي
مختلفــي كــه دارند ،ايــن نيروي انســاني
وجود دارد.
وي افزود :مردمان بيرجند و خراسانجنوبي
با قناعتي كــه دارند ،ماندگارتر بــوده و بايد
كاري انجام دهيم كه جمعيت در استان بماند.
فرماندار تهــران ادامه داد :زيرســاختهاي
خوبي در استان ايجاد شده از جمله فرودگاه،
دو باندهشدن جادهها ،احداث كارخانه سيمان
باقران ،فوالد قاين و گازرســاني كه ظرف 11
ماه انجام شد.
فرهادي بيان كرد :كارهاي بزرگي در استان
انجام شــده ،اما بــراي مانــدگاري جمعيت
كارهاي بزرگتري از جمله ايجاد گلخانهها،
اشــتغال و توجــه بــه صنايع دســتي بايد
مورد توجه باشد.
وي يــادآور شــد :با توجــه به وجــود چهار
بازارچه مرزي متاســفانه اســتفاده بهينه از
ايــن مزيــت نداشــتهايم كــه اميدواريم با
وجــود نيروهــاي دلســوز و پيگيريهاي
اســتاندار خراســانجنوبي شــاهد رشــد
استان باشيم.
انصاري:

ســاالنه حدود  ۴۰هــزار نفر
استخدامدولتميشوند

رئيس ســازمان امــور اداري و اســتخدامي
با اشــاره به آمار ســاالنه جذب نيرو از سوي
دولت ،گفــت :ســاالنه براســاس نيازهاي
موجود بيــن  ۳۰تــا  ۴۰هزار نفــر از طريق
آزمونهاي مختلف استخدامي جذب دولت
ميشوند.
به گزارش ايســنا ،جمشــيد انصاري درباره
رونــد اشــتغالزايي در بدنه دولــت ،اظهار
كرد :همــواره متناســب با خروجــي افراد
از بدنــه دولــت ،نيروهــاي جديــد جذب
ميشوند .در اين راستا در ســال جاري طي
دو مرحله سراســري و چنــد مرحله متفرقه
حــدود  ۳۰هــزار نفر بــه اســتخدام دولت
درآمدهاند.
وي خاطرنشان كرد :در ســالهاي آينده نيز
براســاس همين روال و متناســب با ميزان
خروجيها به ويــژه در مناطــق محروم كه
نياز بــه نيروي انســاني دارنــد ،برنامههاي
جــذب نيــرو اجــرا ميشــود و پيشبيني
ميكنيم كه ســاالنه تا  ۴۰هزار نفر از طريق
آزمونهاي اســتخدامي به اســتخدام دولت
دربيايند.
رئيس ســازمان امــور اداري و اســتخدامي
همچنيــن در پاســخ بــه پرسشــي درباره
طرح شــايعاتي مبني بــر تعديــل نيرو در
برخــي دســتگاهها ،توضيح داد :مســائلي
نظيــر ســاختار ،تشــكيالت ،پســتهاي
ســازماني و بازنشســته شــدن يا بازخريد
نيروهــاي دســتگا هها از اختيــارات
آنهاست.

نخستيننشستچارهانديشي
كارآفرينان بخش خصوصي
با مجلس و دولــت با حضور
كارآفرينان بخش خصوصي
و نمايندگان دولت و مجلس
برگزار شد .در اين نشست يك
روزه كه با حضــور بيش از  200كارآفريــن و فعال مهم
اقتصادي كشور برگزار شد ،غالمرضا تاجگردون رئيس
كميســيون برنامه و بودجه مجلس شــوراي اسالمي،
اوحدي مشاور معاون اول رئيسجمهوري ،سيد محمد
صدرهاشــمينژاد رئيس كانون كارآفرينان توسعهگرا،
حسينسلطانينيادبيركلونايبرئيسكانونكارآفرينان
توســعهگرا ،محمد عطارديان عضو شــورايعالي كانون
كارآفرينان توســعهگرا و رئيس كانون عالي كارفرمايان
كشــور ،مصطفوي از مديران ســازمان برنامه و بودجه،
گالبتونچي دبيركل سنديكاي شركتهاي ساختماني
ايران ،نادر عطايي رئيس هياتمديره كانون كارآفرينان
توســعهگرا ،عليرضا محمديدانيالي عضو هياتمديره
كانون كارآفرينان توسعهگرا ،ناصر معدلي عضو شورايعالي
سنديكاي شركتهاي ساختماني ،محمدحسن كرماني
عضو شــوراي كانون كارآفرينان توســعهگرا و دادمان
عضو هياتمديره ســنديكاي شركتهاي ساختماني و
كارآفرينان بخش خصوصي سخنراني كردند.
اين نشســت براي تبادل نظر بين بخش خصوصي و
مجلس و مســئوالن دولتي برگزار شــده بودو در آن به
مهمترين مانع رشد و توسعه اقتصادي كشور از ديدگاه
كارآفرينانوفعاالنبخشخصوصيپرداختهشد.بهاعتقاد
فعاالن و كارآفريناني كه در اين نشست حضور داشتند اين
مانع بزرگ همانطور كه بارها تاكيد شده ،نبود اقتصاد آزاد
و سايه دولت بر اقتصاد است و تا اين مانع برداشته نشود
نميتوان به رهايي و نجات دولت اميد داشت.
دولت برخي امور را به سازمانهاي مردمنهاد
واگذارد
دبيركل كانون كارآفرينان توســعهگرا با اشاره به اينكه
كشور ما نسبت به خيلي از كشــورها حتي كشورهاي
همسايه چون تركيه توسعهيافتگي كمتري دارد ،گفت:
مقايسهاي بين ما با كشــور تركيه نشان ميدهد شكاف
ما با اين كشور قابل مالحظه است .سهم ايران از واردات
 15كشور همسايه فقط  14.5ميليارد دالر است و اين در
حاليست كه سهم اين كشــورها بيش از  1300ميليارد
دالر است.حسين ســلطانينيا ،دبيركل و نايبرئيس
كانون كارآفرينان توســعهگرا با بيان اين نكته كه سهم
كشــور تركيه از واردات كاالي تنها  3كشور همسايه ما
بيش از ســهم ايران از همه كشــورهاي همسايه است،
خاطرنشان كرد :سهم اقتصاد ايران نيز از توسعه ناخالص
داخلي با احتساب نفت  481ميليارد دالر در چهار سال
گذشته بوده و اين در حاليست كه اقتصاد تركيه در چهار
سال گذشته توليد ناخالص داخلي  781ميليارد دالري را
تجربه كرده است .وي افزود :اين تجربه تلخ بر اين معناست
كه اقتصاد ايران نه تنها امكان اول شدن در منطقه را ندارد،
بلكه با اقتصاد بدون نفت تنها يك چهارم اقتصاد تركيه
هســتيم و اين يك معضل براي اقتصاد ماست .دبيركل
كانون كارآفرينان توســعهگرا با تاكيد بر اينكه كانون به
دنبال تحقق منشور بخش خصوصي براي نجات اقتصاد
كشور است ،خاطرنشان كرد :تحقق رشد اقتصادي كشور
با محوريت بخش خصوصي در راستاي تامين منافع ملي
حاصل ميشود.
ســلطانينيا ادامه داد :اگر به دنبال تحقق اهداف سند
چشمانداز توسعه هســتيم ،الزم اســت به يك ارتباط

محكمي بين بخش خصوصي دولت و مجلس برســيم،
چراكه در هيچ جاي دنيا كشوري نيست كه بدون حضور
موثر بخش خصوصي و اقتصاد رقابتــي به اهداف خود
رسيده باشد .بنابراين به نظر ميرسد كه دولت بايد برخي
از امور را در قالب مامورين به سازمانهاي مردمنهاد ملي
واگذارد.
وي از ارسال بسته انتظارات بخش خصوصي به رهبر معظم
انقالب و سران سه قوه خبر داد و اعالم كرد :انتظارات بخش
خصوصي اين است كه به انتظارات و پيشنهادات بخش
خصوصي توجه شود و آن چيزي كه بسياري از فعاالن و
دلسوزان بخش خصوصي در كانون كارآفرينان توسعهگرا
با هم همصدا شدهاند تا راه توسعه كشور را از اين طريق
هموار کنند.
تنها راه نجات ،اقتصاد آزاد است
رئيــس كانــون كارآفرينان توســعهگرا در نشســت
چارهانديشــي كارآفرينان بخش خصوصي با مجلس و
دولت با تاكيد بر اينكه نســخه شفابخش اقتصاد كشور
توجه به اقتصــاد آزاد و رقابتي يا همان اقتصاد مقاومتي
اســت ،گفت :در حال حاضر مشكل اصلي اقتصاد كشور
توسعهنيافتگياست.
سيد محمد صدرهاشمينژاد در اين نشست كارآفريني با
اشاره به مشكالت و معضالت توسعهنيافتگي كشور ،گفت:
اقتصاد كشورمان بدون احتســاب نفت تنها يك چهارم
اقتصاد تركيه است و اين براي كشــوري كه ميخواهد
اقتصاد اول منطقه باشد يك فاجعه است.
وي نســخه اقتصاد اجتماعي را پروژه شكســتخورده
در همهجاي دنيا از جمله چين و شــوروي سابق عنوان
كرد و گفت :كشوري مثل روسيه زماني در مسير اقتصاد
توسعهيافته قرار گرفت كه از نگاه سوسياليستي فاصله
گرفت و به اقتصــاد بــازار آزاد روي آورد .رئيس كانون
كارآفرينان توسعهگرا با اشاره به اينكه دولت درك درست
و اطالعات صحيحي از بخش خصوصي ندارد ،يادآور شد:
مسير توسعه كشور از محافل دولتي بيرون نميآيد و همه
بحثهايي كه در اين محافل صورت ميگيرد ،بيفايده
است و عالج مشكالت در توجه به بازار آزاد و رقابتي و يافتن
مسير توسعه توسط كارآفرينان و فعاالن بخش خصوصي
است كه سران قوا و كشور بايد به آن توجه کنند.
از پيشنهادات بخش خصوصي براي مصوبات
بودجهاستفادهميكنيم
رئيس كمیسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي از
تشكيل كانون كارآفرينان توسعهگرا به عنوان يك حركت
جدي و سازنده از سوي بخش خصوصي ياد و اعالم كرد:
آمادگي كامل داريم تا پيشنهادات بخش خصوصي را براي
مصوبات بودجه استفاده كنيم و آنها را در برنامه توسعه

اقتصادي كشور به كار ببنديم.
غالمرضا تاجگردون با اشاره به اينكه توجه كافي به بخش
خصوصي نشده است ،يادآور شد :مهمترين حركتي كه
ميتواند براي توسعه اقتصادي كشــور صورت بگيرد از
سوي بخش خصوصي اســت و در حال حاضر اين بستر
براي نقشآفريني بخش خصوصي تا حدودي فراهم است
و مجلس براي شنيدن همه نظرات و پيشنهادات فعاالن و
مديران بخش خصوصي آماده است.
وي با اشاره به اينكه در همه مسائل و مشكالت كشور يك
سر آن دولت و يك ســر ديگر آن بخش خصوصي است،
تاكيد كرد :اين حركتي كه تحت عنوان كانون كارآفرينان
توسعهگرا آغاز شده است ،ميتواند در حوزههاي مختلف
و بهطور جدي و مداوم دنبال شود تا بتوانيم به مشكالت
اقتصادي كشور فائق آييم.
بدون بخش خصوصــي كارآمد راه به جايي
نميبريم
اوحدي ،مشاور عالي معاون اول رئيسجمهوري در حوزه
سرمايهگذاري و گردشگري نيز در اين نشست با انتقاد از
عدم حضور مسئوالن بانك مركزي و ساير مديران بانكي
تاكيد كرد :همه تالش خود را براي شنيدن صداي فعاالن
بخش خصوصي به كار خواهيم بست و حمايتهاي خوبي
را از طريق صندوق توسعه ملي و توسعه گردشگري براي
توسعه اقتصادي از طريق بخش خصوصي دنبال ميكنيم.
اوحدي از ايجاد كانون كارآفرينان توسعهگرا به عنوان يك
حركت جدي و جديد براي نقشآفريني بخش خصوصي
در حل مسائل اقتصادي كشور ياد كرد و اظهار داشت :تنها
با حضور جدي بخش خصوصــي و همكاري با مجلس و
دولت به اهداف خود در زمينه تحقق اهداف برنامههاي
توسعه دست خواهيم يافت.
وي بر توسعه اقتصادي كشور از طريق صادرات و ورود به
بازارهاي منطقه و جهان تاكيد كرد و گفت :بازار كشورهاي
منطقه از جمله عراق و روسيه و ...سهل و ممتنع است و
بايد با همت بخش خصوصي ورود خود را تضمين كنيم و
سهم خود را به سطح مناسب ارتقا دهيم.
كميته  9نفره براي حل مشكالت اقتصادي
كشورتشكيلميشود
رئيس كانون كارآفرينان توسعهگرا با اشاره به اينكه اين
كانون به عنوان يك تشــكل فعال براي حل مشــكالت
اقتصادي كشور نقشآفريني خواهد كرد و اهداف آن در
سطح ملي و بينالمللي دنبال ميشود ،اظهار داشت :يكي
از نتايج و خروجيهاي اين نشست چارهانديشي تشكيل
كميته  9نفره براي حل مشــكالت اقتصادي كشور در
زمينهها و بخشهاي مختلف است.
سيد محمد صدرهاشمينژاد با اشاره به استقبال خوب

 22ميليون حاشيهنشين در كشور وجود دارد
عضو شورايعالي كانون كارآفرينان توســعهگرا با اشاره
به اينكه  22ميليون حاشيهنشين در كشور وجود دارد،
گفت :بخش خصوصي نبايد منتظر تصميم دولت باشد
و همانطور كه كانون كارآفرينان توسعهگرا درباره اهداف
تشــكيل خود گفته به دنبال حل مشــكالت اقتصادي
كشور است.
محمد عطارديان با اشاره به اينكه تجربه كشورهاي ديگر
نشان ميدهد كه اشــتغالزايي از ناحيه دولت همواره با
شكست مواجه بوده است ،خاطرنشــان كرد :از دو سال
پيش درباره آسيبهاي اجتماعي و اقتصادي كشور و نتايج
غيرقابل پيشبيني آن به مسئوالن هشدار دادهايم ،ولي
جدي نگرفتهاند كه مشكالت و اتفاقات اخير هشداري در
اين زمينه بود تا آنها به خود آيند.
نايبرئيس كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايان
ايران از تشــكيل كانون كارآفرينان توسعهگرا به عنوان
هلدينگي براي حمايت از بنگاههاي اقتصادي خبر داد و
گفت :كارفرمايان براي ايجاد اين هلدينگ 200 ،ميليارد
تومانسرمايهاختصاصميدهندتابهاشتغالپايداركمك
كنند .چنانچه دولت از تشكيل اين هلدينگ حمايت كند
كارفرمايان سرمايه خود را تا 1000ميليارد تومان افزايش
ميدهند و بسياري از مشكالت اقتصادي و اشتغال را حل
ميكنند.
اشتغالزایی پروژه های زیر بنایی
نادر عطايي ،رئیس هیــات مدیره کانــون کارآفرینان
توسعه گرا نيز در اين نشست با توجه به اهميت تكميل
پروژههاي زيربنايي ،گفت :اقتصاد كشور در شرايط خاصي
است و قشر متوسط به پايين براي تامين مايحتاج خود
در مضيقه هستند .پر واضح اســت تا پروژههاي اساسي
و زيربنايي به اجــرا درنيايد ،مشــكالت اقتصادي حل
نميشود و كســبوكار به حركت در نخواهد آمد .براي
مثال ساخت يك پااليشــگاه نفت براي  5تا  25هزار نفر
شغل ايجاد ميكند  .بنابراين با استفاده از پروژههاي فصلي
و زيربنايي ميتوان اشتغال ايجاد كرد .با وجودي كه 70
درصد پروژههاي اساسي و زيربنايي هنوز انجام نشده است.
وي ادامــه داد :اما بــراي اجــراي اين پروژههــا موانع
زيادي وجــود دارد مثال صدور مجوز بهطور متوســط
 5ســال زمان ميبرد ،در حالي كه عمر دولت  4ســال
است .اينجا بايد از دولت پرســيد وقتي زمان صدور يك
مجوز  5ســال اســت چطور ميتواند در  4ســال آن را
تسهيلكند؟
ايجاد تحول اقتصادي با ورود سرمايهگذاري
خارجي
عطايي در بخش ديگري از صحبتهاي خود با اشاره به
ضرورت ورود سرمايه خارجي به كشور براي سرمايهگذاري
و تاكيد بر اينكه در شرايط فعلي ورود اين سرمايه براي
ايجاد تحول اقتصادي به نفع اقتصاد كشور است ،افزود:
بعــد از برجام شــركتهاي خارجي بســياري به ايران
هجوم آوردنــد و هر كدام از شــركتهاي مطرح بخش
خصوصي بهطور متوسط 20توافقنامه پايه با شركتهاي
خارجي بستند اما آنها خواســتار تضامين دولتي براي
بازپرداخت آنها شــدند كه دولت نپذيرفت در حالي كه
اين جزو قوانين بينالمللي اســت و حتي مــا نيز براي
چنين قراردادهايي چنين تضاميني را از دولتهاي ديگر
انتظار داريم.

مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان خبر داد

برگزاري نمايشگاه تكنولوژيهاي نوين در فضاي سبز شهري

مديرعامل ســازمان پاركها و فضاي
ســبز شــهرداري اصفهان از برگزاري
نمايشــگاه تكنولوژيهــاي نوين در
فضاي سبز شهري از  24تا  28دي ماه
ســال جاري در محل دائمي برگزاري
نمايشگاههاي بينالمللي پل شهرستان
همزمان با 16امين نمايشــگاه جامع
كشاورزي خبر داد .فروغ مرتضايينژاد
افزود :هر ســاله در اصفهان نمايشگاه
كشاورزي و دســتاوردهاي اين حوزه
در پل شهرستان برپا ميشد ،اما بنا به
صحبتهاي مسئوالن بخش نمايشگاه
اقبال حضور و شركت در اين بخش از

سوي صاحبان صنايع و بخش خصوصي
كم بود ،بهطوري كــه صاحبان صنايع
اصفهان در نمايشــگاه تهران شركت
ميكردنــد اما ســازمان پاركها براي
جذابيتبخشــي به اين نمايشگاه طي
جلسات متعدد امســال در نظر گرفت
«تكنولوژيهاي نوين در فضاي ســبز
شهري» را در كنار نمايشگاه كشاورزي
برگزار كند .وي اضافه كرد :دستاوردهاي
نوين فضاي سبز شهري در زمينههاي
آبياري ،مكانيزاسيون فضاي سبز ،بذر،
اندامهاي تكثير ،ســم ،ادوات ،تغذيه و
بسترهاي كاشت همزمان با كارگاههاي

آموزشي تخصصي از محورهاي اصلي
نمايشــگاه تكنولوژيهــاي نوين در
فضاي سبز شهري اســت .مديرعامل
سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري
اصفهان با اشــاره به برگــزاري كنگره
تكنولوژيهاي نوين در فضاي ســبز
شهري تصريح كرد :اين كنگره به صورت
بينالمللي برگزار ميشود و هرساله در
نظر داريم اين همايش براي بهكارگيري
فناوريهاي نوين براي كارشناســان،
جامعه كشاورزان و پيمانكاران برگزار
شود .وي از تشــكيل دبيرخانه دائمي
تكنولوژيهاي نوين در فضاي ســبز

شهري در اصفهان سخن به ميان آورد
و تصريح كرد :از طريــق اين دبيرخانه
نظرات شــهروندان ،توليدكنندگان و
مصرفكنندگان اين حوزه در ســطح
كشــور و بينالمللي دريافت ميشود.
مرتضايينژاد با بيان اين مطلب كه در
كنگره تكنولوژيهــاي نوين در فضاي
سبز شــهري از صاحبنظران دعوت
شده ،ادامه داد :در اين كنگره سخنرانان
كليدي و افراد صاحبنظــر در زمينه
طراحي نوين در فضاي ســبز شهري و
مديريت چمن در تنشهاي محيطي
دعوت شــده و ايراد سخنراني خواهند

كرد .وي به اهداف كنگره تكنولوژيهاي
نوين در فضاي ســبز شــهري اشاره و
تصريح كرد :آسيبشناسي مشكالت
و محدوديتهاي مديريت فضاي سبز
پايدار ،شناسايي ايدههاي برتر در زمينه
مديريت فضاي ســبز جهت حمايت از
توليد ملي و ترغيب و انگيزش سازمانها
و شركتهاي فعال و دانشپژوهان در
حيطههاي مرتبط با فضاي سبز از جمله
اهداف برگزاري اين كنگره است.

کار و
کارآفرینی
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يادداشت
فرهنگ ترافيك ،نياز ضروري
جامعه امروز

زهرا جعفريقهفرخي /شهركرد
امروز ترافيك يكي از مشكالت و
دغدغههاي جامعه امروزي است
كه دقيقهها و حتي ساعاتي از وقت
ارزشمند شهروندان كالنشهرها
و شــهرهاي بزرگ را ميبلعد و
حاصل آن چيزي نيست جز اعصابخردي و هدررفت
ميليونها ليتر انرژي .ترافيك امروزه در ايران خصوصا
در كالنشهرهاي جامعه با زندگي روزمره شهروندان
عجين شده و يكي از مسائل مهم و پيچيده ،مديريت
شهري است .راهنمايي و رانندگي ،عدم جامعهپذيري
الگوهاي رفتــاري ترافيكي ،عدم نظــارت و كنترل
اجتماعيبركردارهايترافيكي،نبودنفرهنگصحيح
رانندگي و فرهنگ عابرين پياده ،ضعف دستگاههاي
اجرايي ،مشــخص نبودن مديريت اجرايي ترافيك
(عدم متولي) و ...همگي نشــانگر اين است كه اين
معضل اجتماعي و شهري در جامعه ايران پيامدهاي
وخيمي را به وجود ميآورد .نقش خانواده در نهادينه
كردن فرهنگ ترافيك از همان اوايل كودكي از طريق
كاركردهاي آموزشــي و فرهنگسازي در پر كردن،
فاصله بين شايستگيهاي موجود با شايستگيهاي
مطلوب بسيار موثر اســت .آموزش ترافيك چنانچه
از خردسالي و دوران كودكي در محيط خانواده آغاز
شود ،بايد همراه با انضباط اجتماعي ،رعايت حقوق
ديگران ،تقدم مصالح جمع بر فرد و ...به كودك آموخته
شــود و اعضاي خانواده (والدين) عالوه بر گفتار ،در
رفتار و كردار خود نيز اين مطلوبيتها را به فرزندان
بايد ياد دهند تا اين آموختهها تاثير شگرفي در كردار
و رفتار اجتماعي آنان در بزرگسالي از جمله رعايت
قوانين ترافيكي بگذارد .درواقع بخشي از شكلگيري
شــخصيتي كودكانمان در زمينــه آموزشهاي
شهروندي ،از جمله «رعايت فرهنگ ترافيك» جزو
حوزه فعاليتها و كاركردهاي امــروزي خانواده در
جامعهايرانيبايدباشدكهاينمسالهدرتعاملبامسائل
اجتماعي ديگر حوزههاي مديريت شهري ميتواند
رابطهداشتهباشد.هرچهرفتارواعمالترافيكياعضاي
خانواده به كودكا ن و دانشآموزانمان با هنجارهاي
قانونينوشتهشده(آييننامه)منطبقونزديكترباشد،
رفتار مذكور بههنجارتر و يادگيري آن سريعتر خواهد
بود .در آموزش فرهنگ ترافيك بايد به كيفيت آموزش
ترافيك براي هريك از بازيگران ترافيكي ،براساس سن
ونقشيكهدرترافيكايفاميكنند،توجهداشتهباشيم.
آموزش فرهنگ ترافيك به كودكان كه گاه از سوي
پليس ،مدرسه و ســاير گروههاي اجتماعي تدارك
ديده ميشود ،بدون هماهنگي و اتفاق نظر با خانواده،
بيتاثيرخواهدبود.آموزشهايمستقيموغيرمستقيم
كه تركيبي از نقشهاي آموزشي ،كنترلي و پشتيباني
از سوي خانواده ممكن است باشد ،در اجتماعي كردن
كودكان به رعايت فرهنگ ترافيك بســيار اثرگذار
است .در خانواده بايد شرايطي فراهم كرد كه كودكا ن و
دانشآموزانمان درباره هنجارهاي ترافيكي به تعمق و
تفكربپردازندواهميتهريكازاجزايفرهنگمذكور
رادريابندوحتيبايددرشرايطياينسنينقرارگيرند
كه خود كار را بر عهده گيرند.
حتماتابهحالبرايشماهمپيشآمدهكهساعتهادر
ترافيكماندهباشيد.
بوقهاي مكرر كه رانندگان فكر ميكنند با اين كار
ميتوانندراهرابازكنند.ناراحتي،دود،گاهيحرفهاي
زشت و ركيكي كه پشت فرمان به همديگر ميدهند؛
تمام اينها آزاردهنده است.
سالهاســت كه درباره اهميت آموزش بسيار بحث
و گفتگو شــده اســت و همه بر اين باورندكه بيشتر
مشكالت جامعه به مساله فرهنگ مربوط ميشود.
يكي از روشهاي فرهنگسازي آموزش است .مثال
سالهاست درباره توقف پشت خط عابر پياده بحث
ميشود ولي افســوس كه هنوز ميبينيم رانندگان
زيادي اين مســاله را ناديده ميگيرند .از اين قبيل
مشكالت زياد اســت مثال پارك كردن دوبل ،پارك
كردن سرپلها يا تقاطعها ،توقف مقابل پاركينگها،
رد كردن چراغ قرمز ،بين خطوط حركت نكردن و...
تمامياينمسائلباعثميشودتصادفاتوترافيكدر
سطحشهرهازياداتفاقبيفتد.
سوالي كه به ذهن ميرسد اين است :چرا با وجود اين
همههزينهكهبرايآموزشميشودهنوزنتيجهخوبي
به دست نيامده؟
به نظر ميآيد علت اين باشــد كه ما فقط به ديگران
آموزش ميدهيم و خودمان را از ديگران جدا ميدانيم
درواقع همانند «عالم بيعمليم» .قانون را براي ديگران
ميخواهيم و هر جا خود را محدود ببينيم قوانين را
ناديده گرفته و زير پا ميگذاريم.
البته همه بايد توجه داشته باشند كه براي هر تغييري
هر شخص بايد از خودش شروع كند .هيچ مشكلي
وجود نخواهد داشــت اگر تمام ما به قوانين احترام
بگذاريم.
اگر ميتوانيم اتومبيلهاي شخصي را از پاركينگها
خارج نكنيم و با وسايل حمل ونقل عمومي جابهجا
شويم .اگر واقعا بايد از خودروي خودمان استفاده كنيم
حداقل كار اين است كه به قوانين احترام بگذاريم.
خالصه كالم براي بهتر شدن وضع ترافيك شهرها
چاره فقط فرهنگسازي است و با تمام ابزارها بايد پاي
در راه آموزش بگذاريم.
اميد است در آينده نه چندان دور شاهد بهبود ترافيك
شهرهاباشيم.

روزنامه كسب و كار| سال پنجم،شماره  |1272شنبه  23دی ماه info@kASBOKARNEWS.ir 1396
جيم ران

12

آخر
کسب وکار

ثروتمنــدان كتابخانههاي بــزرگ دارند ،افــراد فقير
تلويزيونهاي بزرگ.

WWW.KASBOKARNEWS.IR

نامه به سردبير
روزنامــه «كســب و كار» جهت طرح مســائل و مشــكالت خوانندگان
محترم،ستوني را با عنوان نامه به ســردبير راهاندازي کرده است .از اينرو
شــما خواننده محترم ميتوانيد از طريق ارسال نامه به پست الكترونيكي
newskasbokar@gmail.comيا تماس با تلفن  88253428صداي
خود را به گوش مسئوالن برسانيد.

راهکار

چگونهبهترينروشرا برايخودانتخابكنيم؟

چطور تصميم ميگيريد؟ اگر شما هم مانند اكثر افراد باشيد ،احتماال تا به حال هرگز
به اين موضوع فكر نكردهايد ،اما هر فرد براي تصميمگيري روش خاص خود را دارد.
در حقيقت انواع تصميمگيري وجود دارد و گاهي سبك تصميمگيريها از فردي به
فردديگربسيارمتفاوتاست.شماميتوانيدباشناختانواعتصميمگيريگاممهمي
در پرورش سبك منحصربهفرد رهبري خود برداريد .از آنجا كه سبك تصميمگيري
شما نقش پررنگي در توانايي رهبري شــما بازي ميكند ،خوب است كه با نحوه
بهخصوص تصميمگيري خودتان آشنا باشيد و بسنجيد كه با توجه به پستي كه در
آن مشغوليد و محيط كاريتان ،آيا از سبك درستي پيروي ميكنيد يا نه.

در کارکنان حس مالكيت ایجاد کنید

اجازه دهيد كه ايدههاي خود را براي بهبود و پيشرفت ارائه دهند
و در كل روند تاثير داشته باشند.
اگر نقشها زياد تخصصي نيستند ،بايد مسئوليتها را به
طور گردشي عوض كنيد .وقتي كسي نسبت به كاري كه
انجام ميدهد حس مالكيت داشته باشد ،دوست ندارد
در آن كار شكست بخورد يا كيفيت ضعيفي ارائه بدهد
يا مشتري را ناراضي برگرداند .شما به عنوان مدیر
سازمان باید بتوانید کارمندان را نسبت به آنچه
انجام میدهند ،مسئولیتپذیر و متعهد کنید.
این امر باعث میشود کارمند شما خود را در
موفقیت و شکست سازمان موثر بداند و با
انگیزه بیشــتری به انجام وظایف
خود بپردازد.

در یــک محیــط کاری كارمنــد بايــد حس
كند كــه مالك محل كارش اســت ،نــه اينكه
حس كند جايي اســت كــه فقــط در آن كار
ميكند.
به عبــارت ديگــر ،بايد مطمئن شــويد
كه پرســنل شــما خودشــان را
مســئول آنچــه ميفروشــند
یا کاری کــه انجــام میدهند،
ميدانند.
يكي از راههاي انگيــزه دادن به
آنها در اين مورد اين اســت كه به
هر يك از اعضاي تيم اطالع دهيد
كه ديگران چه ميكنند و به آنها

قائم مقام مدیر مسئول :دکتر علی راعی

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه
روابط عمومي88261074:

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 :

رانتآفرینیبهجایکارآفرینی

آدرس الكترونيكيnewskasbokar@gmail.com :

وبسايتWWW.KASBOKARNEWS.IR :

چاپ :بامشاد سبز
پيامك30004800:

سهولت انجام كسبوكار ( )EODB: Easiness Of Doing Businessمطرح
است .در اغلب اقتصادهاي توسعهيافته يا در حال ظهور ،نظر به اينكه شرايط بازار رقابتي
(ساختار رقابت كامل) برقرار است و حوزه مسلط اقتصاد بخش خصوصي واقعي (و نه
بخشهاي شبهخصوصی ،عمومي و دولتي) هست و از سوي ديگر شرايط اقتصادي
سالم و رقابت عادالنه برقرار است ،در نتيجه تمركز سياستگذاريها بر تسهيل و رواني
فعاليتهاي اقتصادي و توليدي متمركز اســت .در اين اقتصادها رانت و رانتجويي
جايگاهي ندارد و فعاليتهاي نامولد سفتهبازي و داللي بر بخشهاي مولد غلبه ندارد.
طي دوره  1392-95ارزش كل ماليات وصولي كشور  105درصد افزايش يافت و به
همين ترتيب دريافتي بخشهاي درآمدي دولتي مانند درآمدهاي حاصل از جرائم و
خسارات ،خدمات قضايي و خدمات بهداشتي و درماني ،به ترتيب  126 ،422و 240
درصد باال رفت .در همين شرايط شاخص بهاي عمومي كاالها و خدمات (تورم) ،شاخص
بهاي توليدكننده صنعتي و شاخص بهاي توليدكننده كشاورزي به ترتيب 18،41و16
درصد افزايش پيدا كرد .در چند سال اخير موارد زيادي از افزايش بهاي باال و نامتعارف
مواد اوليه داخلي و در همين حال اخذ مالياتها و عوارض باال روي واردات آنها وجود
دارد .به عنوان مثال توسط توليدكنندگان داخلي ،در نه ماهه اول سال جاري نسبت به
مدت مشابه سال قبل بهاي ورق فوالد 40درصد گران شده است .يكي از بدترين شرايط
و باالترين هزينههاي تامين مالي جهت بنگاههاي بخش خصوصي واقعي مربوط به
ايران است .در مجموع ضمن آنكه بهاي فروش توليدات صنعتي و كشاورزي و سودآوري
بنگاههاي بخش خصوصي واقعي رشد ناچيزي دارد ،هزينههاي توليد و فعاليت آنها
به مراتب باال رفته است .در چند سال اخير به صورت مستمر از صنايع بزرگ و رانتي
شبهخصوصی و عمومي حمايت شده و دست آنها براي اجحاف در حق توليدكنندگان
بخش خصوصي باز گذاشته شده است .در اقتصاد ايران رانتها به صورت انحصاري به
بخشهاي شبهخصوصی ،عمومي و دولتي تخصيص مييابد و در اين راستا مزيتهاي
رانتي بر مزيتهاي رقابتي غلبه دارد و رانتآفريني به جاي كارآفريني ترويج ميشود.
در اين اقتصاد مهمترين معضل و مانع بر سر راه رشد و گسترش كسبوكارها و بخش
خصوصي واقعي ،ايجاد اشتغال و خروج از ركود كل اقتصاد ،اعمال هزينههاي باال توسط
دولت و بخشهاي وابسته روي فعاليت و كسبوكار بخش خصوصي واقعي است.

 .۴خلق محصولي مشــخص براي گروهي ناشناخته از
خريداران
اينجا نيز مانند مسير  ۲دانش الزم را داريد ،اما فضايي هم براي
نوآوري وجود دارد .در نتيجه خطرات كاهش مييابد .ميدانيد
كه محصول به خريداران قبلي فروخته شده است ،بنابراين
شانس موفقيت آن در فروش به خريداران جديد بيشتر است.
مهمترين عامل موفقيت در خلق بازارهاي جديد ،پرسش
از خريداران است .نبايد درباره محصوالت
ســوال كنيم ،بلكه بايد از مشكالت
بپرســيم .اگر درباره محصوالت
بپرسيد ،مشكل را در قالب آن
محصوالت مطرح ميكنند.
با اين حال ،هدف اصلي
يافتن ايد ههايي
بــراي خلق

استراتژي اقيانوس آبي
استراتژي اقيانوس آبي توسط استادان بزرگ دابليو .چان كيم و رنه
مابورن مطرح شد .براساس آن ،اغلب شركتها در بخشي از اقيانوس
نبرد ميكنند كه مملو از رقباســت و اين رقابت خونين آن بخش
اقيانوس را قرمز كرده است .همه صنايع عصر حاضر اقيانوسهاي
قرمز هستند .اســتراتژي بهتر از مبارزه با رقبا اين است كه بازار
خودتان را خلق كنيد :اقيانوسي آبي پيدا كنيد كه هيچ رقيبي در
آن وجود ندارد.
بهاينمنظور،كيمومابورنابزارومفاهيممختلفيرادركتابمعروف
«استراتژي اقيانوس آبي» ارائهميكنند.قلب اين استراتژي«نوآوري
در ارزش» و بهمعني «توجه همزمان به ايجاد تمايز و كاهش هزينه»
است .تمايز چيزي است كه مشتري دنبال آن است؛ ارزش از نظر
مشتري ،سودمندي محصول منهاي قيمت آن است؛ اما شركتها
به دنبال هزينه كم هستند؛ از نظر آنها ارزش برابر با قيمت منهاي
هزينهتوليداست.
نوآوري در ارزش به معني كاهش هزينهها با حذف عوامل معمول
رقابت و خلق ارزش با ايجاد عوامل غيرمعمول در رقابت است .براي
مثال رقباي سنتي كانن دستگاههاي فتوكپي بزرگ و بادوامي به
شركتهاي خريدار ميفروختند .كانن ميخواست خريدارانش را
تغيير دهد؛ پس تصميم گرفت بهجاي تمركز بر خريداران شركتي
به افرادي كه از اين
دستگا ههاي كپي
استفاده ميكردند
يعنــي كارمندان
اداري توجه كنــد .ناگهان
عوامل كليــدي رقابت تغيير
كردند و صنعت دســتگاههاي
كپي روميزي يا همان اقيانوس آبي
درخشان متولد شد.
www.modiresabz. com

 .۳خلق محصول مشــخص براي گروهي مشــخص از
خريداران
شايد اين مورد سادهترين مســير به نظر برسد ،اما در واقع
بسيار سخت است زيرا براي خلق يك بازار جديد بايد همه
كارهايي كه در گذشته انجام دادهايد را كنار بگذاريد .اغلب
شــركتها واقعا بازار جديدي خلق نميكنند ،بلكه نسخه
ديگري از بازار موجود ايجاد ميكنند كه در واقع توســعه
محصول فعلي است.

سازمان آگهيها88253428 :

ادامه سرمقاله

 .۱خلق محصول جديد براي گروهي ناشناخته از خريداران
اين خطرناكترين مسير است زيرا محصولي جديد را براي
خريداران جديد خلق ميكنيد .هيچ تجربه يا دانشي نداريد؛
كارتان را بر يك لوح سفيد آغاز ميكنيد .اگر مشكل درستي
را هدف گرفته باشيد ،موفقيت دور نيست .وقتي نتاسكيپ
يك موتور جســتجوگر جديد خلق كرد ،محصول جديدي
را براي خريداران ناشناخته خلق كرده بود زيرا در آن زمان
اغلب مردم از اينترنت استفاده نميكردند .آيا افراد كافي به
تدريج استفاده از اينترنت را آغاز ميكردند تا اين جستجوگر
را به سود برســانند؟ آيا نتاسكيپ محصول مناسبي براي
جســتجوي اينترنت توليد

 .۲خلق محصول جديد براي گروهي مشخص از خريداران
مسير  ۲مزيت قابلمالحظهاي نسبت به مسير یک دارد زيرا
دانش و تجربهاي داريد كه ميتوانيد براساس آن اقدام كنيد،
بهويژه سابقهاي از خريداران داريد كه مفيد است .ميدانيد
آنها اكنون و در آينده چه ميخواهند.

عوامل كليدي موفقيت
براي افرادي كه به دنبال موفقيتهاي آسان هستند ،خلق بازارهاي
جديد استراتژي مناسبي نيست؛ اما براساس نظر مير با پيروي از
دستورالعملهايزيرميتوانيدشانسموفقيتخودراافزايشدهيد:
 مشتري را محور كار قرار دهيد :بازارهاي مشتريمحور نسبت بهبازارهاي فروشندهمحور شانس بسيار بيشتري براي موفقيت دارند
زيرا خريداران معموال ميدانند چه ميخواهند… و چه نميخواهند!
 مسيرهاي آسانتر را انتخاب كنيد :اگر ميتوانيد در مسير  ۲يا ۴حركت كنيد .كارتان را براساس چيزي پيش ببريد كه از قبل وجود
دارد ،مثل محصول مشخص يا مشتري مشخص.
 به دنبال هر فرصتي نباشيد :هر فرصتي شايسته توجه نيست،بهويژه اگر تالشهايتان را تضعيف كند.
تيمهايچندتخصصيايجادكنيد:بازارجديدنيازمنديكتخصصخاص نيست .بايد همه را مشاركت دهيد.

توزيع  88245573 :توزيع اشتراک88261037 :

سبكتصميمگيري رفتاري
مانند سبك تصميمگيري مفهومي ،در سبك تصميمگيري رفتاري از دريافت
ش آدمهاي ديگر نســبت به مساله بهره گرفته ميشــود .هرچند ،به جاي
بين 
درخواست راهحل احتمالي ،گزينههاي موجود به افراد ارائه ميشود و آنها بايد مزايا
و معايب هر راهحل را به بحث بگذارند .بسياري اين شيوه را به عنوان بهترين سبك
تصميمگيريمعرفيميكنند.
منبعblog. udemy :
ترجمهwww.chetor.com :

يك استراتژي خطرناك وجود دارد كه شايد پاداشهاي بزرگ
به همراه داشته باشد :خلق يك بازار جديد .بهترين راه خلق
بازار جديد پيدا كردن مشــكل است .بعضي مشكالت هيچ
راهحلي ندارند .راهحل شما همان بازار جديد است .امروزه
مينيونها جادهها را پر كردهاند ،اما در زماني نه چندان دور
هيچ بازاري براي آنها وجود نداشت .شركت اتومبيلسازي
كرايسلر فهميد كه ونهاي بزرگ و قديمي كمكم محبوبيت
خود را از دست ميدهند و بايد نسخه كوچكتري از آنها ارائه
كند .بدينترتيب بازاري جديد و بسيار سودآور متولد شد.
پيتر مير در كتاب «خلق و تسلط بر بازارهاي جديد» 4 ،مسير
براي اين كار ارائه ميكند.

كرده بود؟ پس از گذشت سالها ،پاسخ واضح است ،اما در
ابتداي كار نتاسكيپ مجبور بود بدون اطمينان از نتيجه كار
سرمايهگذاري كند.

محصوالت جديد اســت .اجازه دهيد خريداران شــخصا
بهترين راهحل مشكالتشان را توضيح دهند؛ آن راهحلها،
محصوالت و خدمات جديد را مشخص ميكنند.

تحريريه88253428 :

سبكتصميمگيريمفهومي
روي ديگر انواع تصميمگيري كه كامال مبتني بر شيوه بيروني تصميمسازي است،
سبك تصميمگيري مفهومي است .تصميمگيرندگان مفهومي نهتنها از كمك
بيروني استقبال ميكنند ،بلكه براي تصميمگيري به آن نياز دارند.

 4مسير برايخلق بازارهاي جديد

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

سبكتصميمگيريتحليلي
شبيهبهسبكدستورالعملي،افراددرسبكتصميمگيريتحليليهم،بيشترفرايند
را در ذهن خودشان انجام ميدهند .هرچند ،براي گرفتن اطالعات و توصيههاي
بيشتر به ديگران رجوع ميكنند .در بسياري از موارد شخص مورد مشورت حتي از
اين موضوع آگاه نيست كه اطالعات درخواستي ،نقشي در تصميمگيري دارد .براي
تصميمگيرندگان تحليلي اين روش راهي عالي براي كسب اطالعات صحيح و بدون
سوگيري است كه ميتوان از آن براي اتخاذ تصميم سود برد.

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

سبكتصميمگيريدستورالعملي
تصميمگيرندگان دستورالعملي بارزترين نمونه تصميمگيرندگان دروني هستند.
اين افراد بدون اينكه به ديگران مراجعه كنند يا اطالعات بيشتري از مساله به دست
بياورند ،براساس اطالعات حال حاضر خود ،در ذهنشان مزايا و معايب هر تصميم را
بررسي ميكنند .اين سبك هميشه بهترين شيوه تصميمگيري نيست ،بهخصوص
زماني كه تصميم گرفتهشده آدمهاي زيادي را در سازمان تحتتاثير قرار ميدهد.

 Don Peppersو Martha Rogers
براي نخســتين بار مفهوم «بازاريابي تك به
تك يا  »Rebound Marketingرا معرفي
كردند .بازاريابي تك به تك در يك كالم ايجاد،
توســعه و مديريت بر رابطه فردي با تكتك
مشتريان اســت .مهمترين تفاوت بازاريابي
سنتي با بازاريابي تك به تك ،در اين است كه
در بازاريابي سنتي شاخص كليدي عملكرد يا
 ،KPIسهم بازار ( )Market Shareاست،
ولي در بازاريابي تك به تك KPI ،براســاس
ســهم از تعــداد مشــتري (Customer
 )Shareاست .براي مثال در بازاريابي سنتي،
اگر بخواهيم فعاليتهاي بازاريابي سازمانمان
را ارزيابي كنيم ،برآورد ميكنيم كه چقدر از
سهم بازار را توانســتهايم كسب كنيم ،اما در
بازاريابي تك به تك ،معيار ارزيابي شــما (به
زبان ساده) كيفيت مشتري است .براي مثال
شــركتي را تصور كنيد كه با  15درصد سهم
بازار ،بيشتر از شركتي كه  62درصد سهم بازار
را دارد ،درآمد كسب ميكند و شما در بازاريابي
تك به تك بايد سعي كنيد چنين مشترياني
را جذب كنيد .بازاريابي تك به تك يك بازي
برد-برد بين شما و مشتري است كه ميگويد:
مشتريان به مديران بازاريابي برندها اطالعات
ميدهند و با اين كارشــان به ارزش آن برند
كمك ميكنند .بازاريابي تك به تك براساس
 3راهبرد كليدي زير شكل گرفته است:
تمركز بر هر يك از مشــتريها با بهرهگيري
از پايگاه دادههاي مشــتريها« :ما هر يك از
مشتريها را از ديگري متمايز ميكنيم».
شــكلدهي به تعامالت و گفتگو با هر يك از
مشتريها« :ما با هر يك از مشتريها سخن
ميگوييــم و به خواســتههاي آنها گوش فرا
ميدهيم ».انطباق محصــوالت و خدمات با
نيازها و خواستههاي هر يك از مشتريها« :ما
براي هر مشــتري يك گزينه منحصربهفرد و
خاص ايجاد ميكنيم».
www.modir. tv

روزنامه فرهنگي و اقتصادي كسب و كار

تبليغات
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بازاريابيتكبهتك
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اصول پايهاي براي تصميمگيري
روشهاي مختلفي براي تصميمگيري وجود دارد ،اما در اينجا قصد داريم با يكي
از اصول زيربنايي تصميمگيري آغاز كنيم .يكي از بزرگترين و برجســتهترين
تفاوتهاي انواع تصميمگيري ميان افراد اين است كه برخي آدمها تصميمات خود
را بيروني و برخي دروني ميگيرند .تصميمگيرندگان بيروني نياز دارند كه تمام مزايا
و معايب تصميم احتمالي خود را فهرست كنند ،يا احساس نياز ميكنند كه نتايج
احتمالي تصميمي را كه ميخواهند بگيرند با يك دوست يا همكار در ميان بگذارند.
تصميمگيرندگان دروني فرايند فكري خود را در ذهنشان طي ميكنند .آنها براي
تصميمگيرينهتنهابهدادههايديگرانمتكينيستند،بلكهممكناستازدادههاي
بيروني بهكلي اجتناب كنند زيرا نميخواهند نظرات و ايدههاي ديگران پيرامون
مسالهبرتصميمنهاييآنهاسايهبيندازد.توصيهميشودكهتصميمگيرندگاندروني
در نقش رهبري ،در جايي از فرايند تصميمگيري ،ميدان بحث را باز كنند تا ديگران
بدانند كه افكار و احساساتشان مورد توجه قرار گرفته است .نگاه هرچه دقيقتر به
انواع شيوههاي تصميمگيري مديران كسبوكارها و سازمانها و نقش اساسي انواع
تصميمگيري در توانايي فرد براي رهبري بسيار اهميت دارد.

مهارت هاي مديريتي

مفاهيم بازاريابي

