
براساس نظرسنجي صورت گرفته مصرف كنندگان 
ايراني تمايل زيادي به خودروهاي شاسي بلند به ويژه 
با برند آلماني داشته و اصلي ترين معيار خريد خودرو از 

نظر آنها استحكام و ايمني آن است. 
به گزارش ايسنا، شركت بازرسي كيفيت و استاندارد 
ايران در حاشيه دومين نمايشــگاه خودروي تهران 
كه چندي پيش برگزار شــد، اقدام به نظرسنجي از 
بازديدكنندگان اين نمايشــگاه دربــاره اولويت ها و 
نيازهاي آنها در بازار خودرو كرده است. در اين تحقيق 
از ۱۵۴۳ نفر از بازديدكنندگان درباره خودروي مورد 
عالقه، كشور سازنده مورد عالقه و اصلي ترين معيار 

خريد خودرو پرسش شده است. 

استحكاموايمني،اولويتاصليمصرفكنندگان
طبق اين تحقيق اولويت اصلي ۳۳ درصد افراد در خريد 
 خودرو، باال بودن اســتحكام و ايمني آن بوده است.
 ۲۹ درصد افراد نيز قدرت و شتاب خودرو را اصلي ترين 
اولويــت در انتخاب خودرو بيان كرده انــد. پس از آن 
معيارهاي زيبايي ظاهري با ۱۳ درصد، كيفيت بدنه 
با ۱۱ درصد و خدمــات پس از فروش بــا ۹ درصد و 
ميزان مصرف ســوخت با ۵ درصد اولويت هاي بعدي 

مصرف كنندگان براي خريد خودرو بوده است. 

خودروهايآلماني؛پرطرفدارتريندرايران
 اما طبق ايــن نظرســنجي خودروهــاي آلماني با

 ۲۷ درصــد فراوانــي پرطرفدارتريــن برندهــاي 
خودرويــي در ايران هســتند. پــس از آن برندهاي 
ژاپني با ۲۰ درصد، فرانســوي با ۱۹ درصد، كره اي 
بــا ۱۴ درصــد و خودروهــاي چيني بــا 6 درصد 
 فراواني، برندهاي مــورد عالقــه مصرف كنندگان

 ايراني هستند. 

شاسيبلندهادرمركزتوجهمصرفكنندگان
همچنين براســاس اين تحقيق در ميان كالس هاي 
مختلف خودرويي، مصرف كنندگان ايراني با ۳۵ درصد 
فراواني بيشترين عالقه را به خودروهاي شاسي بلند 

دارند. 

كشــورهاي زيادي در سرتاســر جهان بــا بدهي و 
كسري هاي رو به رشد دست و پنجه نرم مي كنند، اما 
كشورهايي هم هستند كه پيوسته تعهدات  مالي شان 

را پايين نگه داشته اند. 
به گزارش ايسنا، گزارش رقابت پذيري جهاني مجمع 
جهاني اقتصاد به بررسي سالمت و ريسك هاي مالي 
كشورهاي سرتاسر جهان پرداخته است. بسياري از 
كشورها به مدد منابع طبيعي عظيمي كه در اختيار 
دارند، سطح بدهي دولتي اندكي را حفظ كرده اند، در 
حالي كه سايرين اصالحات بازار آزاد را دنبال كردند كه 
ديسيپلين مالي را يك سياست محوري ساخته است. 
پايگاه خبري بيزينس اينسايدر در گزارشي به بررسي 
كشورهايي پرداخته كه پايين ترين سطح بدهي دولتي 

را دارند. اين كشورها عبارتند از: 

1-هنگكنگ:0/1درصد
اقتصاد بازارمحور هنگ كنگ با بخش بانكداري مالي 
پررونق و همچنين كنترل هاي مالي ســامان يافته، 
ذخاير ارزي خارجــي بزرگ و بدهــي دولتي صفر 
شناخته شــده است. ســرانه توليد ناخالص داخلي 
هنگ كنگ در سطح جهاني در رتبه ششم قرار دارد 

كه اندكي پايين تر از برونئي است. 

۲-برونئي:3/1درصد
رشد اقتصادي به دنبال استقالل برونئي از انگليس در 
سال ۱۹۸۴ حاصل شد. اين كشور با صادرات نفت و گاز 
به طور كامل پشتيباني شده و توليد ناخالص داخلي 
عمومي بااليي دارد و رفاه دولتي نيز سخاوتمندانه بوده 
و همه خدمات پزشكي را فراهم كرده و براي خوراك و 

مسكن يارانه مي دهد. 

3-استوني:9/5درصد
پس از اينكه استوني در ســال ۱۹۱۸ پس از جنگ 
جهاني اول از روســيه اســتقالل يافت، اصالحات 
بازار آزاد را دنبــال كرد كه اين كشــور را به يكي از 

بزرگ ترين اقتصادها در اروپاي شــرقي تبديل كرد. 
اقتصاد اين كشور با بودجه متوازن، ماليات بر درآمد 
ثابت، سياست هاي تجارت آزاد، ارز قابل تبديل كه به 
يورو قيمت گذاري شده و همچنين بدهي دولتي صفر 

شناخته مي شود. 

4-عربستانسعودي:1۲/4درصد
اگرچه سطح بدهي كشور نفت خيز عربستان از نظر 
استانداردهاي جهاني اندك است اما بدهي ملي اين 
كشور طي دو سال گذشــته كه قيمت هاي نفت در 
سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱6 كاهش يافت، افزايش پيدا كرده 
است. بدهي دولتي عربستان در سال ۲۰۱6 به ۳۱6.۵ 
ميليارد ريال )6۷ ميليارد پوند( صعود كرد كه 6۱۹ 

درصد نسبت به سال ۲۰۱۴ افزايش داشت. 

5-بوتسوانا:13/9درصد
كشور آفريقاي جنوبي بوتسوانا يك داستان موفقيت 
 مدرن اســت. نرخ رشــد اقتصادي اين كشور بين

 ســال هاي  ۱۹66 تا ۱۹۹۹ به ۹ درصد بالغ شد كه 
باالترين ميزان در جهان بود. بوتسوانا ركود جهاني در 
فاصله سال هاي ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ را به چالش كشيد و 

سطح بدهي دولتي بسيار اندكي را حفظ كرد. 

۶-روسيه:1۷درصد
روسيه به دليل ظرفيت عظيم توليد و ذخاير بزرگ 
نفت و گاز، يكي از پايين ترين نسبت هاي سطح بدهي 
به توليد ناخالص داخلي در جهان را دارد. ارزش منابع 
طبيعي اين كشور ۵6 تريليون پوند )۷۵ تريليون دالر( 
برآورد شده كه طبق اعالم وزارت انرژي آمريكا بيش 
از ۳۰ درصد از كل منابع طبيعي در جهان را تشكيل 

مي دهد. 

۷-كويت:18/۶درصد
كويت يك كشور عربي نفت خيز است كه اقتصادش 
همچنان در حال بهبــود از ركود ناشــي از كاهش 

قيمت هاي نفت در ســال ۲۰۱۵ اســت. اين كشور 
براي تامين مالي كســري خود، بــا وجود صندوق 
ســرمايه گذاري دولتي بزرگي كه دارد به استقراض 
متكي بوده اســت. طبق گزارش عرب تايمز، كويت 
از آوريل ســال ۲۰۱6 اوراق قرضه داخلي به ارزش 
۸.۹ ميليارد پوند و اوراق قرضه خارجي به ارزش ۵.۹ 

ميليارد پوند منتشر كرده است. 

8-نيجريه:18/۶درصد
سطح بدهي دولتي به عنوان بخشي از توليد ناخالص 
داخلي در پنج سال گذشته به طور پيوسته رشد كرده 
اما پايين ســقف ۴۰ درصدي مانده كه دولت فدرال 

نيجريه براي اقتصاد تعيين كرده است. 

9-اماراتمتحدهعربي:19/3درصد
اين كشور يك صندوق سرمايه گذاري دولتي عظيم 
دارد كه پول هاي حاصــل از مازاد درآمــد نفتي را 
سرمايه گذاري مي كند و ارزش آن بيش از ۱.۳ تريليون 

دالر برآورد شده است. 

10-الجزاير:۲0/4درصد
دولت الجزاير پيوسته از متوسل شدن به سطح باالي 
بدهي خارجي براي فاينانس اقتصــاد خود امتناع 
ورزيده و در عوض به ذخاير نفت متكي بوده اســت. 
رويترز گزارش كرده كه اقتصاد اين كشور شمال آفريقا 
۴ درصد رشد خواهد كرد كه باالتر از پيش بيني هاي 
اوليه ۲.۲ درصد و باالتر از نرخ رشد ۳.۷ درصدي سال 

جاري خواهد بود. 

11-قزاقستان:۲1/1درصد
كشور نفت خيز قزاقســتان صندوق سرمايه دولتي 
»سامروك كازينا« را اداره مي كند كه متعلق به دولت 
است و شركت راه آهن ملي، خدمات پستي و شركت 
نفت و گاز دولتي كازموناي گاز، شركت اورانيوم دولتي 

و گروه هاي متعدد ديگر را اداره مي كند. 

ايرانيهاچهخودروهاييراميپسندند؟

كمبدهيترينكشورهايجهانكدامند؟
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رهبر انقالب  در  ديدار
 با  عليرضا كريمي:

سرمقاله

يادداشت

واقعيت های 
بودجه 97

 كاركرد  قرض الحسنه در 
تامين مالي خرد 

دولت ها بــراي ارائه اليحه 
بودجه برنامه مشخصي دارند 
و براساس آن برنامه است كه 
فكر مي كنند و پيش مي روند. 
مثال نمي توان انتظار داشت دولت خالف برنامه ها و 

اهداف اقتصادي هزينه ها و مصارف بودجه...

قرض الحسنه در زمينه تامين 
مالي و فراهم آوردن تسهيالت 

خرد و كوچك براي

مهديتقوي،كارشــناس
اقتصادي

كامرانندري،كارشــناس
اقتصادي

ادامهدرصفحه1۲

ادامهدرصفحه1۲
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»کسب و کار«بررسی می کند

التهاببازاركاغذبا
تناقضگويیمسئوالن

»کسب وکار« بررسي مي کند

بسترسازيشغلي
قرضالحسنه

»كسب وكار« افزايش  تعرفه  واردات خودرو  را  بررسی می كند

پیش بینی شوک قیمتی در بازار خودرو
صفحه4

صفحه۲

عوارض خروج  از کشور 3  برابر شد 
روحاني  اليحه  بودجه  97 را  به مجلس  داد

طي دو هفته اخير بــه دنبال انتشــار خبري 
مبني بــر اينكه ارز مبادلــه ای اختصاص يافته 
بــه واردكننــدگان كاغذ حذف خواهد شــد، 
آشــفته بازاري در بازار كاغذ و مقوا برپا شــد 
كه حتي كم شــدن كاغذهــاي روزنامه هاي 
كثيراالنتشار نيز يكي از مهم ترين تاثيرات آن 
بــود. در ۱۰ روز اخير به دنبــال قطع ناگهاني 
ارز مبادالتي به واردكنندگان كاغذ، همچنين 
افزايش جهاني قيمت كاغذ، جوي ناآرام در بازار 
كاغذ ايران ايجاد شد كه دست اندركاران حوزه 
نشر، همچنين فعاالن بخش هاي مختلف چاپ 

را نگران كرد...

قرض الحسنه يكي از روش هاي تامين مالي به ويژه 
براي اقشار نيازمند است كه با تصويب قانون عمليات 
بانكي بدون ربا در كشور مورد توجه قرار گرفته است. 
به گفته كارشناسان، در شــرايط حاضر مهم ترين 
كاركرد قرض الحســنه تامين مالي خرد است كه 
در اين چند سال عملكرد بانك قرض الحسنه مهر 
ايران در اين زمينه مطلوب ارزيابي شــده اســت. 
براســاس گزارش هاي موجود بانك قرض الحسنه 
مهر ايران كه در جهت تحقق اهداف نظام بانكداري 
اسالمي و بخش قرض الحسنه تاســيس شده، در 
 ســال ۱۳۸6 با مشــاركت بانك هاي دولتي آغاز

 به كار كرده است...
صفحه 4

تاكیدبروفاقو
همدلیجامعهباصنعت

برایتوسعهپايدار

در همايش بزرگ شوراهای اسالمی شهر و روستای 
شهرستان مباركه مطرح  شد 

كاهش 19 هزار ميلياردي هزينه يارانه نقدي
كاهش 11 هزار ميلياردي بودجه عمراني 

افزايش 12 هزار ميلياردي درآمدهاي مالياتي
درآمد 46۵2 ميلياردی خودرويي

هر
/م
س
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دادستان تهران اعالم كرد
بازداشت 42 متهم در پرونده 
بانك سرمايه و صندوق ذخيره 

فرهنگيان
بيستمين جلسه شوراي معاونان دادسراي تهران 
با حضور معاونان و سرپرســتان نواحي دادسراي 
تهران، سرپرستان دواير نظارت و دادياران تحقيق 
ناحيه 4 دادسرا، به رياست جعفري دولت آبادي، 

دادستان تهران برگزار شد. 
به گزارش ايســنا، جعفري دولت آبادي با اشــاره 
به اظهارنظر يكي از نمايندگان مجلس شــوراي 
اســامي پيرامون معوقات بانكي، اظهار داشت: 
عده اي گفته اند در دوران احمدي نژاد فهرستي از 
بدهكاران بانكي به قوه قضائيه ارائه شد كه تاكنون 
اقدام نشده اســت. همچنين نماينده ديگري به 
تعبير خود افشــاگري كرده و اســامي 20 نفر از 
بدهكاران بانكي را اعام كرده كه بازتاب زيادي در 

رسانه ها داشته است. 
دادستان تهران درباره فهرســت ارسالي به قوه 
قضائيه اعام داشــت: اوال فهرســت اوليه كه در 
رسانه ها به آن اشاره شــد، متضمن پرونده هاي 
كيفري، ثبتي و حقوقي بوده و شمار كمي از اين 

فهرست مربوط به پرونده هاي كيفري است. 

فهرســت 31 نفره از بدهكاران بانك 
سرمايه با بدهي 8 هزار ميليارد 

وي در رد برخــي ادعاها مبني بــر كم  كاري قوه 
قضائيه در بحث معوقات بانكي، با اشاره به پرونده 
بانك سرمايه اظهار داشت: در اين پرونده كه نماد 
فساد اقتصادي است، پيگيري هاي زيادي انجام 
شده است. بانك سرمايه در آبان ماه سال 1395 
فهرست 31 نفره از بدهكاران خود را به دادستاني 
تهران اعام كرد كــه در حال حاضــر 10 نفر از 
افراد مرتبط با بدهكاران اين بانك در بازداشــت 
به سر مي برند كه مجموع بدهي 31 نفر، 8 هزار 
ميليارد تومان است. برخي از اين افراد كه به لحاظ 
منع قانوني از ارائه مشخصات آنها معذوريم، طبق 
تصميم دادگاه آزاد شدند كه با اعتراض دادستاني 
و پذيرش آن در محكمه، مجددا بازداشت شدند، 
بنابراين اين ادعا كه دستگاه قضايي اقدامي نكرده، 
دور از انصاف است. جعفري دولت آبادي در توضيح 
پيرامون آخرين وضعيت پرونده بانك سرمايه و 
صندوق ذخيره فرهنگيــان، تعداد متهماني كه 
مورد تحقيق قرار گرفته اند را 80 نفر و تعداد افراد 
بازداشتي را 42 نفر اعام كرد كه تعدادي از آنها با 
توديع وثيقه آزاد شده اند. وي افزود: در حال حاضر 
10 نفر در رابطه با معوقات و تسهيات كان بانك 
سرمايه در بازداشت به سر مي برند و تاكنون هزار 
ميليارد تومان از 8 هزار ميليــارد معوقات بانك 

سرمايه وصول شده است. 

مديران بانك سرمايه همكاري الزم را با 
دادستاني ندارند

جعفري دولت آبادي در بي مبنا خواندن اظهارات 
عده اي پيرامون پرونده بانك ســرمايه و فهرست 
20 نفره متهمان اين پرونده افزود: اوال فهرســت 
مذكور مشتمل بر اســامي 31 نفر است؛ ثانيا 10 
نفر از اين افراد و متهمــان مرتبط با پرونده بانك 
سرمايه در بازداشت به سر مي برند و ثالثا طي چند 
سال اخير چندين بار مديران بانك سرمايه عوض 
شده اند و مديران اين بانك هنوز هم همكاري الزم 
را در اين زمينه با دادستاني ندارند و تاكنون دو بار با 
بدهكاران بانك سرمايه جلسه تشكيل شد و تاكيد 
شده در صورت عدم پرداخت بدهي ها، بانك مكلف 

به اقدام از طريق مجاري ذي ربط خواهد بود. 

يكي از بدهكاران بانك سرمايه، خود 
مديرعامل يك بانك خصوصي است

دادســتان تهران با اعام اينكه يكي از بدهكاران 
بانكي كه نام وي در فهرســت بانك سرمايه درج 
شده، خود مديرعامل يك بانك خصوصي است، 
گفت: با توجه به اين سمت، ادعاي وي دائر بر عدم 
علم و آگاهي قابل پذيرش نيست و البته اين فرد 

مدعي است به بانك سرمايه بدهكار نيست. 
جعفري دولت آبــادي با اعام اينكــه بانك ها در 
مطالبه و وصول معوقــات بايد نقش جدي تر ايفا 
كنند و از طريق فروش وثيقه ها و تقديم دادخواست 
به محاكم حقوقي اقدام كنند، افزود: متاســفانه 
راهكارهاي اساسي رها شده و صرفا به قوه قضائيه 
هجمه آورده اند كه درباره بدهكاران كان بانكي 
و مجازات آنها چه كرده اســت. در حالي كه بايد 
پرســيد بانك ها در مقابله با بدهــكاران بانكي و 
افزايش معوقات بانكي چه كرده اند؟ چرا هر سال 
شمار بدهكاران و ميزان معوقات افزايش مي يابد؟ 
چرا اقدامي در جهت وصــول بدهي ها از طريق 
فروش وثايق يــا تقديم دادخواســت به محاكم 

حقوقي به عمل نمي آيد؟

خبر

دولت اليحه بودجــه 139۷ را با 
سقف 1194 تريليون تومان به 
مجلس تقديم كــرد. در اليحه 
بودجه 139۷ مجمــوع بودجه 
عمومي دولت حدود 429 هزار 
ميليارد تومان است كه در مقايســه با رقم 3۷1 هزار ميليارد 
توماني اليحه بودجه امســال )139۶( حدود ۶0 هزار ميليارد 
تومان افزايش دارد. به گزارش ايســنا، در اليحه ســال آينده 
مجموع كلي منابع و مصارف دولت در مقايسه با آنچه در اليحه 
سال 139۶ به مجلس رفته بود حدود 100 هزار ميليارد تومان 
افزايش داشته است. در سال گذشــته سقف منابع و مصارف 
حدود 1084 هزار ميليارد تومان بود. در اليحه بودجه سال بعد 
مجموع بودجه عمومي دولت حدود 429 هزار ميليارد تومان 
است كه در مقايســه با رقم 3۷1 هزار ميلياردي اليحه امسال 
حدود ۶0 هزار ميليارد تومان افزايــش دارد. مجموع بودجه 
عمومي در قانون بودجه سال جاري 398 هزار ميليارد تومان 
تصويب شده بود. بودجه عمومي شامل دو بخش منابع عمومي 
و درآمدهاي اختصاصي دولت است كه در اصل منابع عمومي 
تشــكيل دهنده منابع مالي دولت در سال خواهد بود كه براي 
سال آينده حدود 3۶0 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده كه در 
مقايسه با اليحه بودجه سال جاري كه 319 هزار ميليارد تومان 
بود تا 40 هزار ميليارد تومان افزايش دارد. منابع عمومي دولت 
در قانون بودجه ســال 139۶ در مجلس به 34۶ هزار ميليارد 
تومان افزايش يافت. همچنين از بودجه 429 هزار ميلياردي 
بودجه عمومي تا 5۶ هزار ميليــارد تومان از محل درآمدهاي 

اختصاصي تامين خواهد شد. 

عوارض خروج از كشور ۲۲۰ هزار تومان شد
اليحه بودجه پيشنهادي سال  آينده دربرگيرنده خبري بد براي 
ايرانياني است كه به مسافرت هاي خارج از كشور عاقه دارند. 
در اليحه بودجه 139۷ عوارض خروج از كشور براي هر نفر 220 
هزار تومان تعيين شده كه نسبت به ۷5 هزار تومان سال قبل تا 
145 هزار تومان رشد داشته است. طبق اين اليحه روند دريافت 
عوارض خروج از كشور براي ســال  آينده متفاوت خواهد بود، 
به گونه اي كه براي سفر اول از هر نفر 220 هزار تومان دريافت 
مي شود، اما در سفر دوم اين عوارض50 درصد افزايش يافته و 
به 330 هزار تومان مي رسد. همچنين در سفر سوم و سفرهاي 
بعدي تا صددرصد افزايش خواهد داشت. اين در حاليست كه 
سال گذشته در اليحه بودجه عوارض خروج مسافر از مرزهاي 
كشــور در دو بخش بود. عوارض خروج هوايي كه براي هر نفر 
۷5 هزار تومان و خروج زميني و دريايــي كه براي هر نفر 25 
هزار تومان تعيين شده بود. همچنين براي افرادي كه براي حج 
تمتع، عمره و عتبات عاليات از كشور خارج مي شدند، عوارض 
50 درصد تعيين شده بود، اما در اليحه بودجه 139۷ عوارض 
خروج زائران حج تمتع و عتبات عاليات 110 هزار تومان تعيين 

شده است. 

ثابت ماندن مبلغ 1۰ ميليوني وام ازدواج
اما خبر مهم ديگري كه در دل اليحــه بودجه 139۷ قرار دارد 
ثابت ماندن مبلغ 10 ميليون توماني وام ازدواج براي سال آينده 
است. بر اين اساس تسهيات قرض الحسنه ازدواج براي هر يك 
از زوج ها در ســال آينده هم 10 ميليون تومان است كه بايد با 
دوره بازپرداخت چهار ساله و با كارمزد 4 درصد پرداخت شود. 

ماليات ها افزايش مي يابد؟  
اما اليحه بودجه 139۷ حاوي خبر ديگري است كه براي بسياري 
از صاحبان اصناف و مشاغل بسيار مهم است و آن نيز پيش بيني 
افزايش درآمدهاي مالياتي دولت در سال آينده است. در اين 
رابطه دولت در نظر دارد در ســال آينــده 128 هزار ميليارد 
تومان درآمد مالياتي داشته باشــد كه نسبت به هدف گذاري 
 ســال جاري حدود 12 هزار ميليارد تومان افزايش داشــته

 است. 

خبر بد براي پيمانكاران طرح هاي عمراني
بررسي اليحه بودجه 139۷ نشانگر خبري بد براي پيمانكاران 
طرح هــاي عمراني اســت و آن كاهش 10 هــزار ميلياردي 
بودجه هاي عمراني در ســال آينده است. پيش بيني ۶0 هزار 
ميليارد توماني براي بودجه هاي عمراني در سال آينده گرچه 
اين رقم را به واقعيت نزديك كرده است، اما نسبت به رقم مصوب 

سال جاري تا 10 هزار ميليارد تومان كاهش دارد. 

سيگاري ها بخوانند
اما اليحه بودجــه 139۷ دربرگيرنده خبري بد بــراي افراد 
سيگاري است كه همانا افزايش ماليات مصرف و فروش سيگار 
است. بنابر محاسبات صورت گرفته، ميزان ماليات بر مصرف و 
فروش سيگار در سال آينده نسبت به سال جاري به ترتيب با 

حدود 13 و 12 درصد افزايش روبه رو شده است. 

درآمد ۴۶۵۲ ميلياردي خودرويي دولت در سال 13۹۷
در اليحه بودجه 139۷ درآمدهاي خودرويي دولت در ســال 
آينده پيش بيني شده است. در اين اليحه پيش بيني دولت از 
ميزان درآمدها و هزينه هاي كشور در ســال آينده بيان شده 
كه از جمله آن ميزان درآمدهاي دولت از محل ماليات واردات 
خودرو، ماليات شماره گذاري و همچنين ماليات نقل و انتقال 

اين محصول است. 

درآمد واردات خودرو، ۲۲۰۵ ميليارد 
در اليحه بودجه ســال 139۷، دولت از محل ماليات واردات 
خودرو ميزان 2205 ميليارد تومان درآمد پيش بيني كرده است. 

درآمد شماره گذاري خودرو، 1۶83 ميليارد 
همچنين در اين اليحه پيش بيني دولت از ميــزان درآمد از 
محل ماليات شماره گذاري خودرو در سال 139۷ برابر با 1۶83 

ميليارد تومان است. 

درآمد نقل وانتقال خودرو، ۷۶۴ ميليارد 
در اليحه بودجه سال 139۷ دولت درآمد ۷۶4 ميليارد توماني 

را از محل ماليات نقل و انتقال خودرو پيش بيني كرده است. 

درآمد ۴۶۵۲ ميلياردي خودرويي دولت در سال 13۹۷
بدين ترتيب دولت درآمد 4۶52 ميليــارد توماني را از محل 
واردات، شــماره گذاري و نقل و انتقال خودرو براي سال آينده 

پيش بيني كرده است. 

بودجه وزارت صنعت ۲1 درصد كم شد
بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت در ســال آينده معادل 
1419 ميليارد و ۶25 ميليون تومان برآورد شده كه نسبت به 
بودجه 1802 ميليارد و 39۷ ميليون توماني مصوب آن در سال 

گذشته، حدود 21 درصد كاهش يافته است. 
براساس متن اليحه بودجه سال 139۷ بودجه مختص به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت معادل 1419 ميليارد و ۶25 ميليون 
تومان برآورد شده است. اين در حاليست كه بودجه مصوب اين 
وزارتخانه در سال 139۶ معادل 1802 ميليارد و 39۷ ميليون 
تومان بود. در بودجه سال آتي براي سازمان توسعه تجارت ايران 
242 ميليارد و 832 ميليون تومان، براي مركز توسعه تجارت 
الكترونيكي 8 ميليارد و ۷5۷ ميليون تومان، براي ســازمان 
توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران - مادر تخصصي 
35 ميليارد و ۷00 ميليون تومان، براي ســازمان گسترش و 
نوسازي صنايع ايران - مادر تخصصي 21 ميليارد تومان، براي 
سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران 90 ميليارد 
و 500 ميليون تومان، براي سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان 2۶ ميليارد و 22۶ ميليون تومان، براي صندوق 
ضمانت صادرات ايران ۶ ميليارد و 100 ميليون تومان و براي 
اتحاديه مركزي فرش دستباف روستايي ايران نيز 5 ميليارد 

تومان اعتبار برآورد شده است. 

۹  هزار ميليارد از سهم يارانه هاي نقدي حذف شد
درحالي تاكنون دولت در هر سال حدود 42 هزار ميليارد تومان 
بابت يارانه هاي نقدي پرداخت كرده است كه اين رقم را براي 
سال آينده تا 23 هزار ميليارد تومان كاهش داده است. با كاهش 
19 هزار ميلياردي هزينه يارانه نقدي بايــد در انتظار حذف 

گسترده يارانه بگيران بود. 
بر اساس آنچه   در اليحه بودجه 139۷ و در تبصره 14 مربوط 
به قانون هدفمندي يارانه ها آمده در مجموع قرار است تا از محل 
منابع سازمان هدفمندي يارانه ها كه از اصاح قيمت حامل هاي 
انرژي  به آن اختصاص پيدا مي كند تا 3۷ هزار ميليارد تومان در 
چند بخش هزينه شود. اين درحاليست كه در قانون بودجه سال 
جاري اين رقم حدود 48 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده بود 
كه با كاهش 10 هزار ميلياردي همراه است. با اين حال هر ساله 
حدود 10 تا 12 هزار ميليارد تومان به طور قانوني براي صرف 
در قانون هدفمندي يارانه ها از خزانه عمومي برداشت مي شود. 
بخش اول هزينه كرد اين 3۷ هزار ميليارد تومان به پرداخت يارانه 
نقدي وغيرنقدي به خانوارها اختصاص دارد كه حدود 23 هزار 
ميليارد تومان پيش بيني شده است، در حال حاضر با توجه به 
حجم حدود ۷۷ ميليون نفري يارانه بگير دولت در سال نزديك 
به 42 هزار ميليارد تومان در اين باره هزينه مي كند. در قانون 
بودجه امسال براي پرداخت نقدي و غيرنقدي خانوارها حدود 
33 هزار و 500 ميليارد تومان در نظر گرفته شــده بود كه در 
عمل بيش از اين پرداخت شد. در اين شرايط با توجه به كاهش 
19 هزار ميلياردي كه اتفاق افتاده بايد انتظار حذف تعداد قابل 
توجهي از يارانه بگيران را داشت، چرا كه اگر قرار باشد فقط 23 
هزار ميليارد تومان يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني پرداخت 
شود بايد تا حدود نيمي از يارانه بگيران فعلي حذف شوند تا رقم 

23 هزار ميلياردي پاسخگوي پرداخت هاي نقدي باشد. 

افزايش سهم خانوارهاي هدف
همچنين از درآمد 3۷ هزار ميلياردي تا ۷ هزار ميليارد تومان 
براي كاهش فقر مطلق در خانواده هاي هدف از طريق افزايش 
پرداخت به خانوارهايي كه درآمــد آنها كمتر از خط حمايتي 
كميته امداد امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي است تعلق 
مي گيرد. اين مورد براي سال جاري نيز در قانون بودجه گنجانده 
شده بود كه به حدود 4000 ميليارد تومان مي رسيد در نتيجه 
 براي اين خانوارها نيز افزايــش 3000 ميلياردي منابع وجود

 دارد. 

3۷۰۰ ميليارد براي سهم درمان
همچنين از منابع 3۷ هزار ميلياردي حــدود 3۷00 ميليارد 
تومان براي صرف در ماده 4۶ قانون الحاق برخي مواد به قانون 
تنظيم بخشــي از مقررات مالي دولت اختصاص دارد. براين 
اساس اين رقم براي كاهش ســهم هزينه هاي سامت مردم، 
ايجاد دسترسي عادالنه به خدمات بهداشتي و درماني، كمك 
به تامين هزينه هاي تحمل ناپذير درمان، پوشش دارو و درمان 

بيماري هاي خاص و صعب العاج تعلق مي گيرد. 

33۰۰  ميليــارد براي خريد يارانــه نان و خريد 
تضميني گندم

درباره مابقي هزينه كرد منابع كل حدود 3300 هزار ميليارد 
تومان براي يارانه نــان و خريد تضميني گندم اختصاص پيدا 

كرده است. 

 كاهش ۹ درصدي بودجه پيشنهادي وزارت راه و 
شهرسازي

دولت دوازدهم در اليحه بودجه سال 139۷ بودجه پيشنهادي 
خود براي وزارت راه و شهرسازي را حدود 9 درصد كاهش داد. 
طبق اطاعات ارائه شده در اليحه بودجه سال آينده وزارت راه 
و شهرسازي به همراه ســازمان هاي زيرمجموعه خود حدودا 
۷830 ميليارد تومان بودجه خواهند گرفت. اين در شرايطي 
است كه دولت در اليحه بودجه سال گذشته براي اين وزارتخانه 

درخواست بودجه بيش از 8۶00 ميليارد توماني كرده بود. 

3۲ درصد از درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه 
ملي مي رود

در سال دوم اجراي قانون برنامه ششم سهم صندوق توسعه ملي 
از درآمدهاي نفتي به 32 درصد خواهد رسيد. اين موضوع در 

اليحه بودجه سال 139۷ مورد تاكيد قرار گرفته است. 
در قانون برنامه پنجم توسعه تاكيد بر اين بود كه بايد 20 درصد 
از منابع نفتي به صورت كف مبلغ هر ساله به صندوق توسعه 
ملي واريز شده و در سال هاي بعد ساالنه 3  درصد به آن اضافه 
مي شد كه تا مرز 30 درصد هم پيش رفت، ولي با توجه به كاهش 
درآمدهاي دولت از نفت مشــكاتي كه در تامين مالي وجود 

داشت براي دو سال اين سهم به 20 درصد كاهش يافت. 

كاهش ۲۶ درصدي بودجه معدني
بر اساس اليحه بودجه تقديم شده از سوي دولت به مجلس براي 
سال 139۷ در مجموع بودجه سازمان هاي معدني 5. 2۶ درصد 

كاهش يافته و بودجه ايميدرو نيز نصف شده است. 
بخش معدن در يك رديف و يك زيرمجموعه از اليحه بودجه 
سال 139۷ سهم داشته است كه شامل رديف بودجه سازمان 
زمين شناسي و اكتشافات معدني و سازمان توسعه و نوسازي 

معادن و صنايع معدني ايران )ايميدرو( مي شود. 

دولت درآمدهاي نفتي را كم كرد
دولت در اليحه بودجه سال آينده مجموع درآمدهاي ناشي از 
فروش نفت را 10۶ هزار ميليارد تومان برآورد كرده كه در مقايسه 
با سال جاري با كاهش همراه است. بر اساس پيش بيني دولت 
درباره درآمدهاي نفتي مجموع واگذاري  دارايي هاي سرمايه اي 
در اليحه بودجه ســال آينده حدود 10۶ هزار و 500 ميليارد 
تومان پيش بيني شده اســت در حالي كه اين رقم براي سال 
جاري در اليحه حدود 11۶ هزار ميليارد تومان و مصوب تا 118 
هزار ميليارد تومان بود. همچنين براي منابع حاصل از فروش 
نفت و فرآورده هاي نفتي براي ســال آينده 101 هزار ميليارد 
تومان پيش بيني شده اســت. اين رقم در مقايسه با 111 هزار 
ميليارد تومان پيش بيني شده اليحه بودجه سال 139۶ تا 10 
هزار ميليارد تومان و نسبت به رقم مصوب 113 هزار ميلياردي 
در قانون بودجه تا 12 هزار ميليارد تومان كاهش دارد. عملكرد 
قانون بودجه سال نشان مي دهد در شش ماهه امسال حدود 44 
هزار ميليارد تومان از درآمدهاي پيش بيني شده محقق شده 
است. در اليحه بودجه سال آينده پيش بيني بر قيمت 55 دالري 
هر بشكه نفت است كه مجموع درآمد با دالر 3500 توماني به 
ريال تبديل شده است، البته اين رقم در طول سال با افزايش 
مي تواند همراه باشد به طوري كه در حال حاضر دالر مباد له اي 
حدود 3540 تومان در بانك مركزي قيمت گذاري شده است. 

واريز درآمد فروش ۵ فرآورده نفتي، سوخت هوايي 
و گاز به خزانه  كشور

براســاس اليحه بودجه ســال 139۷ درآمد حاصل از فروش 
داخلي پنج فرآورده نفتي اصلي، سوخت هوايي و گاز طبيعي 
از ابتداي سال 139۷ به حســاب متمركز ريالي و ارزي به نام 
خزانه داري كل كشور كه تحت عنوان تمركز وجوه درآمد شركت 

نزد بانك مركزي افتتاح مي شود، واريز خواهد شد. 

درآمد 13۰۰ ميلياردي دولت از افزايش ۲۰ درصدي 
قيمت گازوئيل

بر اساس اليحه بودجه سال 139۷، دولت با افزايش 20 درصدي 
هر ليتر نفت گاز، گازوئيل، 1300 ميليارد تومان درآمد كسب 
خواهد كرد. در رديف 1۶0، 153 جدول شماره 5 اليحه بودجه 
ســال 139۶ كه درآمدها واگذاري دارايي هاي ســرمايه اي و 
واگذاري دارايي هاي مالي نــام دارد، درآمد حاصل از افزايش 
20 درصد به قيمت هر ليتر نفت گاز آمده است. بر اساس اين 
گزارش بند مذكور در اليحه بودجه سال 9۶ نيز وجود داشته و با 
اين حال قيمت گازوئيل در يك سال گذشته تفاوتي نكرده است. 

افزايش ۲۰ توماني قيمت هر مترمكعب آب
بر اســاس اليحه بودجه 9۷ وزارت نيرو از طريق شركت هاي 
آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است عاوه  بر دريافت نرخ 
آب بهاي شهري به ازاي هر مترمكعب آب شرب مبلغ 200 ريال 

از مشتركان آب دريافت و به خزانه داري كل كشور واريز كند. 

پيش بيني درآمد ۹۵هزار ميلياردی  از صادرات 
نفت، گاز و ميعانات

بر اساس بند ب تبصره يك اليحه بودجه سال 139۷، درآمد 
95هزار و 931 ميليارد و 403 ميليون توماني براي دولت حاصل 
از ارزش صادرات نفت، ميعانــات گازي و خالص صادرات گاز 
پيش بيني شده است. ســقف منابع حاصل از ارزش صادرات 
نفت، ميعانــات گازي و خالص صــادرات گاز درج شــده در 
اين قانون 95 هــزار و 931 ميليــارد و 403 ميليون تومان و 
منابع مربوط به 3  درصد صــادرات نفت خام و ميعانات گازي 
 براي مناطق و شهرستان هاي نفـــت خيز، گـازخيز و كمتـر

 توسـعه يافته مطـابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه ششم 
توسعه، 5 هزار و 80 ميليارد تومان تعيين شده است. 

كاهش 1۴ درصدي بودجه وزارت نيرو
دولت دوازدهم در اليحه بودجه سال 139۷ بودجه پيشنهادي 

خود براي وزارت نيرو را نزديك به 14 درصد كاهش داد. 
طبق اطاعات ارائه شده در اليحه بودجه ســال آينده وزارت 
نيرو به همراه سازمان هاي زيرمجموعه خود حدودا شش هزار 
و 4۷8 ميليارد تومان بودجه خواهند گرفت. اين در شرايطي 
است كه دولت در اليحه بودجه سال گذشته براي اين وزارتخانه 

درخواست بودجه ۷ هزار و 500 ميليارد توماني كرده بود. 

كاهش 8 ميلياردي بودجه وزارت نفت
بودجه وزارت نفت در اليحه پيشــنهادي سال 139۷ بيش از 
هشت ميليارد تومان نسبت به سال 139۶ كاهش يافته است. 

براساس رقم پيشــنهادي دولت در اليحه بودجه سال 139۷ 
اعتبار دولتي وزارت نفت 155 ميليارد و 592 ميليون تومان در 
نظر گرفته شده است در حالي كه بودجه اين وزارتخانه در سال 

گذشته 1۶4 ميليارد و 3۶2 ميليون تومان بود. 

توسعه نيروگاه هاي برقآبي با وجوه حاصل از فروش برق
نيروگاه ســد كارون 4 در پايين دست ســد و براي توليد انرژي 
برقآبي به ميزان 210۷ ميليون كيلو وات ســاعت احداث شده 
است. بر اساس بودجه 9۷ شركت هاي فروشنده برق نيروگاه هاي 
آبي موظفند تمام وجوه حاصل از فروش برق خود را پس از كسر 
 هزينه هاي توليد براي ســرمايه گذاري در توسعه نيروگاه هاي 

برقآبي به مصرف برسانند. 

شهربازي ها زير ذره بين مي روند
بودجه سازمان ملي استاندارد در ســال 139۷ بر اساس اليحه 
بودجه با كاهش 2. 1 درصدي روبه رو شــده است اما قرار است 
بودجه بيشتري براي نظارت بيشتر بر تجهيزات شهربازي، زمين 

بازي و صنايع انرژي بر در نظر گرفته شود. 

پيش بيني انتشار۷3هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان 
اوراق

در اليحه بودجه ســال 139۷ پيش بيني شده كه بخش هاي 
مختلف دولت و شهرداري تا سقف ۷3هزار ميليارد تومان انواع 
اوراق مالي اسامي را منتشر كنند. همچنين انتشار سه ميليارد 

دالر اوراق ارزي مالي اسامي هم در دستور كار قرار دارد. 

سقف معافيت مالياتي ماهانه ۲  ميليون
بر اساس اليحه بودجه سال 139۷، سقف معافيت مالياتي درآمد 
ماهيانه دو ميليون اعام شده است. در تبصره شش اليحه بودجه 
سال 139۷ آمده است: سقف معافيت مالياتي ماده 84 قانون 
ماليات هاي مســتقيم مصوب 13۶۶ و اصاحات بعدي آن در 
سال 139۷، مبلغ دويست و چهل ميليون )240000000(، 

ريال تعيين مي شود. 

اختصاص ۷۰ هزار ميليارد   براي ايجاد اشتغال
در اليحه بودجه سال آينده ايجاد 980 هزار فرصت شغلي جديد 
هدف گذاري شده است. در مجموع براي توسعه اشتغال بيش از 

۷0 هزار تومان منابع تجهيز خواهد شد. 

درآمدها 83 هزار ميليارد كم آورد
در اليحه بودجه سال آينده تراز عملياتي به منفي 83 هزار ميليارد 
تومان افزايش يافته است. اين رقم نشان دهنده عدم توانايي درآمدها 
براي پاسخگويي به هزينه هاي جاري و به ويژه حقوق و دستمزد 
كاركنان دولت است. تراز عملياتي بودجه طي سال هاي گذشته 
همواره منفي بوده و هر سال بر آن افزوده شده است، به طوري كه 
از منفي 5۶ هزار ميليارد در سال 1395 به ۷۷ هزار ميليارد تومان 
در سال جاري و در نهايت به منفي 83 هزار ميليارد تومان در سال 

آينده رسيده  است. 

دولت اليحه بودجه 97 را باسقف 1194 تريليون تومان به مجلس داد

  عوارض خروج از کشور 3  برابر شد 

روحاني با حضور در مجلس براي تقديم بودجه:
امسال تبلور وعده هاي انتخاباتي 

است
رئيس جمهوری گفت: بودجه امسال متفاوت 
با بودجه سال هاي گذشته و تبلور وعده هاي 

انتخاباتي ارديبهشت 9۶ است. 
به گزارش ايسنا، حجت االسام والمسلمين 
حسن روحاني صبح ديروز )يكشنبه( در جلسه 
تقديم اليحه بودجه به مجلس شوراي اسامي 
در محــل مجلس اظهار كرد: اين نخســتين 
بودجه دولت دوازدهــم و پنجمين بودجه از 
آغاز دولت يازدهم اســت و خدا را شاكرم كه 
در موقع قانوني امروز تقديم مجلس مي شود. 

وي ادامــه داد: اميدواريم تــا طبق آيين نامه 
مجلس در روند بررســي هاي چهل روزه در 
اواخر دي شاهد بررسي اين اليحه در صحن 
علني مجلس باشــيم و تا آغاز دهه فجر و 12 
بهمن اليحه به صورت قانون در اختيار دولت 
قرار گيرد. روحاني با بيان اينكه بودجه امسال 
كاما متفاوت با بودجه ســال هاي گذشــته 
اســت، يادآور شــد: در واقع در اين اليحه به 
خوبي روشن شده كه بودجه تنها يك فهرست 
درآمدي و هزينه اي نيست، بلكه بودجه ساالنه 

برشي از برنامه چهار ساله دولت است. 
رئيس جمهــوری در ادامــه تاكيــد كــرد: 
چارچوب هاي تمام وعده هــاي اصلي دولت 
دوازدهم در انتخابات ارديبهشت 9۶ در اين 
اليحه تبلــور دارد و بودجه 9۷ به معناي آغاز 
اجــراي برنامه هاي دولت دوازدهم اســت و 
هر آنچه دولــت به مــردم در انتخابات وعده 
داد و مطالبه مردم بود مثل اشــتغال، رشــد 
اقتصادي، رفع فقر، كاهش نابرابري ها، تحرك 
در طرح هاي اصلــي، حضور بخش خصوصي 
در اقتصاد كشــور و... در اين اليحه به خوبي 

مشاهده شده است. 
وي همچنين گفت: در تبصره 14، 18 و 19 
اين اليحه به خوبي خواهيد ديد كه يك تحول 
بزرگ در بودجه امسال خواهد بود. دولت روند 
جديدي را آغاز كرده و در سال هاي بعد ادامه 
خواهد داد. پايه اصلي بودجه امسال شفافيت 
است و پرداخت اعتبار به دستگاه ها بر مبناي 

عملكرد سه ماهه آنهاست. 
 روحاني با اشــاره بــه اينكه بودجه امســال

 بر مبناي عملكرد دســتگاه ها تنظيم شــده 
است گفت: درســال هاي گذشته اينگونه بود 
كه دســتگاه ها مي گفتند ما در طول ســال 
هزار تومان بودجه گرفته و 990 تومان خرج 
كرده ايم و براي ســال بعــد 10 درصد اضافه 
يعنــي 1100 تومــان بودجــه مي خواهيم. 
دستگاهي هم كه 1000 تومان بودجه داشت 
و 800 تومــان خر ج كرده بود، درســال بعد 
كمتر دريافت مي كــرد. بنابراين براي هزينه 
كردن بودجه به ويژه در ماه هاي آخر ســال 
رقابتي بود، زيرا بودجــه را هزينه مي كردند 

تا سال آينده بودجه بيشتري دريافت كنند. 
وي ادامه داد: ما در اين شرايط نمي دانستيم 
يك خدمت براي دولت چقــدر هزينه دارد و 
هزينه بخش دولتي و خصوصي قابل مقايسه 
نبود. ما از پــول مردم بــراي خدمت هزينه 
مي كرديم اما به درســتي نمي دانســتيم آن 

خدمت چقدر هزينه برده است. 
رئيس جمهوری با بيان اينكه امسال براساس 
عملكرد، هدف و نتيجــه بودجه ريزي كرديم 
نه بر مبناي هزينه سال گذشته، تصريح كرد: 
در بودجه امسال 34 درصد، بودجه عملياتي 
است و اين روند بايد ادامه يابد تا همه بودجه 
ما عملياتي شــود. طبق اين بودجه در بخش 

استاني صد درصد بودجه عملياتي است. 

بايد اجازه دهيم استان ها، هزينه ها 
و درآمد خود را مديريت كنند

روحاني تمركز زدايي را يكي از ويژگي اليحه 
بودجه 9۷ دانست و اظهار كرد: تاكنون بودجه 
به اينگونه تنظيم مي شد كه همه اعتبارات و 

هزينه ها در اختيار تهران بود. 
در بخــش هزينــه اي بــراي ســال آينده 
بــه جــاي 4 درصــد، 24 درصــد بودجه و 
در بخــش عمرانــي 30 درصــد بودجه در 
اختيار اســتان ها قرار مي گيــرد. بايد اجازه 
دهيم اســتان ها، هزينه ها و درآمــد خود را 
مديريت كنند و نماينــدگان مجلس بر كار 
دســتگاه هاي اســتاني نظارت كنند. ما هم 
بايد بر مبناي عملكردهاي ســه ماهه نظارت 
كــرده و بودجه بدهيــم. ســازمان برنامه و 
بودجه هم در اين زمينه مســئوليت بســيار 
 سنگيني بر دوش داشته و بايد به دقت نظارت

 كند. 
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رهبر انقالب در ديدار با عليرضا كريمي: واقعا احساس عزت كردم

عليرضا كريمي، كشتي گير سرافراز كشورمان ظهر ديروز با رهبر انقالب ديدار كرد. حضرت آيت ا... خامنه اي، رهبر معظم انقالب اسالمي ظهر ديروز )يكشنبه( در ديدار با عليرضا 
كريمي كشتي گير سرافراز كشورمان در مسابقات جهاني كشتي زير ۲۳ سال جهان و خانواده او، ازخودگذشتگي و عزت آفريني اين پهلوان جوان را مورد تجليل و تقدير قرار دادند. 

حضرت آيت ا... خامنه اي با تحسين اقدام عليرضا كريمي، كار بزرگ او را از سنخ كار پهلوانان نامداري همچون پورياي ولي دانستند و گفتند: من از اينكه نشان داديد جواني از 
جوان هاي ما حاضر است براي يك هدف بزرگ و بلند پا روي نفس خود بگذارد و از حق قطعي و قهرماني مسلم صرف نظر كند، واقعا احساس عزت كردم. 
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چهاردهمين كنفرانس فني 
ساالنه مجمع مقامات مالياتي 
كشورهای اسالمي با حضور 
وزير اقتصاد، رئيس سازمان 
امــور مالياتــي و جمعي از 

مسئوالن برگزار شد.

اقتصاد توسعه يافته نيازمند نظام مالياتي شفاف
مسعود كرباســيان، وزير امور اقتصادی و دارايی ديروز 
در چهاردهمين كنفرانس فني ساالنه مجمع مقامات 
مالياتي كشورهای اسالمي اظهار كرد: كشورهاي جهان 
اسالم مي توانند به قطب اقتصادي جهان تبديل شوند به 
شرط اينكه برخي اصالحات از قبيل ايجاد نظام مالياتي 
كارآمد را در دســتور كار قرار دهند. وی افزود: در طول 
تاريخ مفهوم ماليات متكي بر آموزه هاي اسالمي آميخته 

با برابري و حفظ كرامت انسان ها بوده است. 
وي بيان كرد: تاكيد مي كنم پتانســيل هاي غيرقابل 
انكاري در كشورهاي اســالمي وجود دارد كه مي تواند 
اقتصاد جهان اسالم را به قطب اقتصاد جهان تبديل كند و 
براي نيل به اين موضوع نياز به ايجاد ساختارهايي از قبيل 
برقراري نظام مالياتي قدرتمند وجود دارد. امروز در اين 

زمينه استراتژي هايي را تدوين كرده ايم. 
كرباســيان همچنين گفت: اكنون چند هدف داريم، 
نخستين هدف ما حركت به سمت اقتصاد توسعه يافته 
است كه نيازمند نظام مالياتي شــفاف است. امروزه در 
تالشيم مفهوم اقتصاد امن را با رويكرد اقتصاد مقاوم و 
مردم خواه به عمل بياوريم. از ديگر اهداف ما اين است كه 
نظام مالياتي بستر رقابت سالم را فراهم كند. همچنين 
نظام مالياتي ايران تالش مي كند همراه كارآفرينان باشد 

و از مهم ترين فاكتورها روزآمد كردن است. 
وزير اقتصاد همچنيــن گفت: نظام اقتصــادي بر اين 
باور است كه توســعه بر درآمد نفتي به شدت آسيب زا 
و وابســته به عوامل بيروني اســت كه بدين ترتيب از 
اقتصاد ثبات زدايي مي شود. در همين زمينه جانشيني 

درآمدهاي مالياتي به جاي نفــت را پيگيري كرديم و 
در سال گذشته با رشد ۲۵ درصدي درآمدهاي مالياتي 
روبه رو بوده ايم. كرباســيان همچنين بيان كرد: اكنون 
نياز به انجام اموري داريم تا بتوانيم هزينه هاي جاري را 
بر درآمدهاي مالياتي استوار كنيم، ابتدا ايجاد فرهنگ 
عمومي پرداخت ماليات اســت. همچنين بايد اصالح 
در سه حوزه سياست گذاري مالياتي، مديريت مالياتي 
و خدمات مالياتي صورت گيرد.  وزير اقتصاد طرح جامع 
مالياتي را مهم ترين پروژه تحول در نظام مالياتي دانست. 
او ادامه داد: نظام مالياتي آماده است تجربيات خود را در 
اختيار كشورهاي جهان اسالم قرار دهد و آماده است از 

تجربيات ديگر كشورها نهايت بهره را ببرد. 

اخذ ماليات از كسب وكارهاي مجازي چالش 
سازمان امور مالياتي شده است

رئيس ســازمان امور مالياتي گفت: تعيين مشموليت 
مالياتي براي كسب وكارهاي مجازي و تعيين مقر آنها از 

جمله چالش هاي سازمان مالياتي است. 
سيدكامل تقوي نژاد در چهاردهمين كنفرانس مجمع 
انتخابات مالياتي كه صبح ديروز برگزار شــد، گفت: دو 

موضوع تحــول نظام مالياتي و حركت به ســوي نظام 
مالياتي مطلوب و ماليات ســتاني از اقتصاد و خدمات 
ديجيتال از جمله اولويت هاي مالياتي است. وي با بيان 
اينكه تحول در نظام مالياتي و حركت به ســوي نظام 
مالياتي مطلوب امروز به يك ضــرورت اجتناب ناپذير 
براي ســازمان هاي مالياتي تبديل شده، گفت: تحول 
سازمان هاي مالياتي در دو بعد مدرن سازي يا ديجيتالي 

شدن و اصالح قوانين و مقررات قابل تبيين است. 
به گفته تقوي نژاد، بخش مهمي از فرايند تحول سازماني 
معطوف به مدرن ســازي بوده و تغييرات چشــمگير 
تكنولوژي در محيط بيروني سازمان ها، شيوه هاي جديد 
كسب وكار و حجم انبوه داده ها از جمله عوامل محرك به 
سوي مدرن سازي محسوب مي شود. وي افزود: سازمان 
امور مالياتي با درك اين موضوع در ساليان گذشته اقدام 
به راه اندازي سامانه ثبت نام و دريافت شماره اقتصادي، 
دريافت الكترونيكي اظهارنامه هاي مالياتي اشــخاص 
حقيقي و حقوقي و اجاره امالك و ارزش افزوده همراه 
با امضاي الكترونيكي، سامانه فهرست ماليات بر درآمد 
حقوق و سامانه خالصه پرونده الكترونيكي در كنار سامانه 

پرداخت الكترونيكي حقوق مالياتي كرده است. 

رئيس ســازمان امور مالياتــي با بيان اينكــه عالوه بر 
سامانه هاي مورد اشاره كه ارتباط ســازمان و موديان 
را تســهيل مي كند، نرم افزارهاي كاربــردي ديگر نيز 
راه اندازي شده است، گفت: اين نرم افزارها فرايند داخلي 
سازمان همانند رسيدگي و تشخيص ماليات در منابع 
مختلف مالياتي وصول و اجرا و حل اختالف مالياتي را 
مورد پشتيباني قرار مي دهند. تقوي نژاد گفت: به موازات 
اقدامات مذكور اجراي طرح جامع مالياتي از حدود 10 
سال قبل در قالب ۵ محور و 3۲ پروژه آغاز شده است. اين 
پروژه ها عبارتند از: محور نرم افزار و نظام يكپارچه مالياتي 
با 10 پروژه، محور زيرساخت 7 پروژه، محور همكاري با 
صاحبان منافع 7 پروژه، محور منابع انســاني 6 پروژه و 

محور مديريت طرح دو پروژه. 
وي گفت: هســته اصلي اين طرح بزرگ نرم افزار آي .
تي.اس است كه از تمامي فرايندهاي مالياتي اصلي و از 
جمله ثبت نام، پردازش، حسابرسي به صورت يكپارچه 
پشتيباني مي كند. رئيس سازمان امور مالياتي كشور با 
بيان اينكه پروژه انتخاب براي حسابرسي برمبناي ريسك 
از جمله مهم ترين طرح هاي جامع است، گفت: براساس 
اين پروژه صحت اطالعات اظهارنامه موديان بررســي 
مي شود و موديان براساس ميزان ريسك طبقه بندي و 
مميزي خواهند شد. تقوي نژاد با اشاره به اقدامات سازمان 
امور مالياتي در جهت تنقيح قوانين مالياتي، گفت: يكي 
از اقدامات انجام شــده در بحث قوانين و مقررات نظام 
مالياتي كشور موضوع تنقيح مقررات و بخشنامه هاي 
سازمان امور مالياتي است.  وي با بيان اينكه ديجيتالي 
شــدن روز به روز در حال گســترش بوده و تمام ابعاد 
كسب و كار را تحت تاثير قرار داده، گفت: ماهيت مجازي 
اين پديده موجب ايجاد چالش هاي مالياتي شده است. به 
عنوان مثال شناسايي فعاالن اقتصادي فضاي مجازي و 
تعيين مشموليت مالياتي آنها با توجه به مفهوم مقر دائم 
از جمله اين چالش هاست. وي افزود: تعيين مشموليت 
مالياتي كسب وكارهاي مجازي و تعيين مقر آنها خصوصا 
در كسب وكارهاي بين المللي با توجه به كسب وكارهاي 
مجازي همانند مكان اســتقرار ســرور محل پرداخت 
و دريافت وجه، محل توليــد كاالي ديجيتال از جمله 

چالش هاي پيش روي سازمان امور مالياتي است. 

رئیس سازمان امور مالیاتی:

دراخذ مالیات  از  كسب وكارهاي مجازي با مشکل مواجهیم

شهردار اصفهان در برنامه راديويي »سالم اصفهان«: 
نظارت مردم بر مديران بهترين 

راهكار كنترلي است
شهردار اصفهان با اشاره به فرارسيدن هفته مبارزه 
با فساد گفت: مقدمه مبارزه با فساد شفافيت است 
و شــهرداري اصفهان با وجود تمام مشكالتي كه 
در مسير شفافيت وجود دارد، توانست به عنوان 
نخستين شهرداري كشــور زمينه اجراي قانون 

دسترسي آزاد اطالعات را فراهم كند. 
قدرت ا... نوروزي صبح ديــروز در برنامه راديويي 
»سالم اصفهان«، هفته اي بسيار خوب را براي مردم 
شــهر اصفهان آرزو كرد و با تبريك هفته وحدت 
گفت: هفته گذشته همزمان با ميالد پيامبر اكرم 
)ص( و حضرت امام جعفر صادق )ع(، شهر اصفهان 
سرشار از شور و هيجان شــده بود. وي با اشاره به 
اينكه هفته جاري نيز به عنوان هفته مبارزه با فساد 
نام گذاري شده است، افزود: با توجه به اينكه مقدمه 
مبارزه با فساد شفافيت است، شهرداري اصفهان با 
وجود تمام مشكالتي كه در مسير شفافيت وجود 
دارد، توانست به عنوان نخستين شهرداري كشور 
زمينه اجراي قانون دسترســي آزاد اطالعات را 

فراهم كند. 
شــهردار اصفهان تاكيد كرد: اجراي درست اين 
قانون در شهرداري اقدام بســيار مهمي است و 
البته راهكارهاي خوبي براي مبارزه با فساد هاي 
احتمالي در نظر گرفته شده است. نوروزي تصريح 
كرد: عالقه مند هستيم دراين راستا زمينه نظارت 
همگاني بر اعمال شهرداري و هم زمينه اي براي 
مشــاركت مردم در اداره شهر را فراهم كنيم. وي 
خاطرنشان كرد: يقين دارم نظارت مردم بر اعمال 
مديران مي تواند بهترين راهكار براي كنترل رفتار 

آنها باشد كه البته اين كار آغاز شده است. 

استان ها

افزايش ۳۱ درصدي تجارت 
ايران و پاكستان

سفير ايران در پاكستان اظهار كرد: كمبود اطالعات 
و نبود شناخت توانمندي هاي جامعه تجاري ايران 
و پاكستان در ميان شركت هاي دو كشور همسايه 
مسلمان مانعي سر راه تجارت بوده، اما اين شرايط 
بهبود يافته و حجم مبادالت دو كشور سال گذشته 

31 درصد افزايش يافته است. 
مهدي هنردوســت در بازديد از اتــاق صنايع و 
بازرگاني كراچي گفت: جوامع تجاري دو كشــور 
از ظرفيت ها و فرصت هاي يكديگر كامال ناآگاهند. 
بنابراين در كنار بهبود روابط اتاق بازرگاني كراچي 
با همتاي ايراني خود، ما بايد روي تبادل اطالعات، 
هيات هاي تجاري و ســاير فعاليت هاي تبليغاتي 

ميان دو كشور تمركز كنيم. 
ســفير ايران در پاكســتان افزود: اشــتراكات و 
مشابهت هاي زيادي بين دو كشور وجود دارد كه 
نمي توان نظيرش را به آساني بين كشورهاي ديگر 

منطقه يافت. 
وي تاكيد كرد كه پتانسيل هاي همكاري زيادي بين 
دو قدرت منطقه اي داراي روابط همسايگي خوب 
و دوستي و برادري تاريخي وجود دارد. هنردوست 
بر اين عقيده است كه مشكالت منطقه اي نظير 
تروريســم، قاچاق انســان و قاچاق مواد مخدر 
بايد توسط كشــورهاي منطقه كه درك، منافع و 

نگراني هاي مشتركي دارند، حل شود. 
به گفته وي، ايران مايل است روابطش را با پاكستان 
با تمركز بر تجارت كه هر ســال رو به رشد است، 
شــامل صادرات برق به پاكســتان، احداث خط 
لوله گاز ايران - پاكســتان، امضاي پيمان تجارت 
 آزاد و آغاز مبــادالت بانكي بين دو كشــور برادر 

گسترش دهد. 

خبر

 چهارميــن برنامه از جشــنواره فراگير 
نخســتين واژه آب كــه بــا حضــور 
دانش آموزان ناحيه ۵ اصفهان برگزار شد 
با استقبال خوب دانش آموزان همراه بود، 
به طوري كه ستايش سلطاني دانش آموز 
كالس اول مدرسه محجوب گفت: من 
هميشه وقتي مي خواستم مسواك بزنم 
كم آب مصرف مي كردم امــا امروز ياد 
گرفتم حتما با يك ليوان آب مسواك بزنم 
چون آب كم است و رودخانه زاينده رود 
خشك است. هليا جاللي گفت: آب كم 
اســت. پس بايد از اين آب كم مواظبت 
كنيم و آن را هدر ندهيم مثال موقع حمام 

كردن آب  بــازي نكنيــم. در اين برنامه 
ناصر عليزاده مدير آبفای منطقه ۵ شهر 
اصفهان گفت: در سال هاي اخير آبفای 
منطقه ۵ شهر اصفهان عالوه بر اجراي 
برنامه هاي فرهنگي كه بعضا با همكاري 
اداره آمــوزش و پرورش بــوده همانند 
برگزاري زنگ نجــات آب در مدارس و 
برگزاري همين جشنواره فراگير نخستين 
واژه آب كه براي فرهنگ سازي مصرف 
بهينه آب ميان دانش آموزان در دستور 
كار قرار گرفت نيز با تعامل و همكاري ائمه 
جماعات و جمعه ديگر اقشار مردم را به 

مصرف صحيح آب ترغيب كرديم.

شانزدهمين نمايشگاه بين المللي جامع 
كشاورزي اصفهان )مكانيزاسيون، آبياري، 
زراعت و باغبانــي( اصفهان، امســال با 
برگزاري نخستين كنگره ملي و پاويون 
ويــژه تكنولوژي هاي نويــن در فضاي 
سبز شهري همراه خواهد بود.  براساس 
تفاهمنامه شركت نمايشگاه ها با سازمان 
پارك ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان، 
رويداد مذكور همزمان با شــانزدهمين 
نمايشــگاه بين المللي جامع كشاورزي 
اصفهان )مكانيزاســيون، آبياري، زراعت 
و باغباني( از ۲۴ تــا ۲۸ دي ماه در محل 
نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان 

برگزار خواهد شــد. مديرعامل سازمان 
پارك ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان در 
اين باره گفت: كليه فعاليت هاي تخصصي و 
علمي اين رويداد و همچنين همكاري الزم 
درباره ايجاد و تاســيس دبيرخانه دائمي 
نمايشــگاهي فضاي سبز براي نخستين 
بار در كشور، دعوت از شركت هاي مرتبط 
با فضاي سبز و توليدكنندگان گل و گياه 
و نهاده هاي كشاورزي خاص فضاي سبز، 
اطالع رساني و انجام تبليغات گسترده با 
حداكثر ظرفيت و تــوان، تعيين اعضاي 
كميته هاي تخصصي و علمي و... بر عهده 

سازمان پارك هاست. 

برگزاري چهارمين برنامه از جشنواره فراگير 
نخستين واژه آب در آبفای منطقه 5 اصفهان

برگزاري همزمان نخستين كنگره تكنولوژي  
نوين فضاي سبز شهري با  نمايشگاه اصفهان
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واردات ۶۷۰ ميليون دالري سويا
آمار گمرك جمهوري اسالمي ايران حاكي از واردات ۶۷۰ ميليون دالر لوبياي سويا در هشت ماهه سال جاري است. براساس تازه ترين آمار گمرك ايران از تجارت خارجي هشت ماهه نخست سال جاري، در 
اين مدت يك ميليون و ۴۸۳ هزار و ۸۴۴ تن لوبياي سويا به جز دانه به ارزش ۶۶۹ ميليون و ۴۶۴ هزار و ۹۷2 دالر به ايران وارد شده است. واردات اين كاال، حدود ۶ درصد از حجم و 2 درصد از ارزش كل 
واردات ايران در اين مدت را شامل مي شود. اين در حاليست كه ميزان واردات لوبياي سويا در مدت مشابه سال گذشته يك ميليون و ۳۷۵ هزار و ۸۱۹ تن به ارزش ۵۹۳ ميليون و ۵۱۰ هزار و ۳۱۵ دالر 
بوده است. براساس اين گزارش، ميزان واردات لوبياي سويا در سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۸ درصد به لحاظ وزني و ۱2.۸ درصد به لحاظ ارزش افزايش داشته است.

گروه تجارت و توزيع
News kasbokar@gmail.com

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان 
سهام شركت سرمايه گذاری استان ايالم)سهامی عام(

به شماره ثبت: 3۴69 
بدينوســيله از كليه ســهامداران شــركت دعوت می شود تا در 
جلســه مجمع عمومی عادی ساليانه در  ســاعت 10:30 صبح 
روز  چهارشــنبه مورخ 1396/10/۲0 به آدرس : ايالم – ميدان 
كشوری- خيابان كوثر- جنب مسجد حضرت زينب)س(- شركت 
) سرمايه گذاری استان ايالم( ســهامی عام   كدپستی: 1۵۴69-
69313   تلفكس 3۲۲37۸۵۸-0۸۴   تشكيل  می گردد  حضور 

به هم رسانند. 
دستور جلسه: 

1- استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانونی
۲- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعيين حق الزحمه ايشان

3- تصويب تراز و حســاب ســود و زيان ســال مالی منتهی به 
1396/06/31 و اتخاذ تصميم در خصوص سود 

۴- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
۵- تعيين حق حضور اعضای غيرموظف هيئت مديره

6- ساير مواردی كه در صالحيت مجمع عمومی عادی ساليانه می باشد.
ســهامداران می توانند نماينده تام االختيار خود را برای حضور 
در مجمع فوق تا آخر وقت اداری مــورخ 1396/10/16 به دفتر 
شركت سرمايه گذاری استان ايالم)سهامی عام( معرفی نمايند.                    

تاريخ انتشار:1396/09/۲0
هيئت مديره شركت سرمايه گذاری استان ايالم)سهامی عام(

آگهی مزايده
در اجرای ماده 11۴قانون اجرای احكام مدنی برابر پرونده كالسه 
960199اجرای احكام مدنی شعبه دوم دادگاه حقوقی پارس آباد 
مورد مزايده : )نوبت دوم( يك قطعه زمين مسكونی به شماره قطعه 
m-00۲ تفكيكی از اراضی مرحوم ســهراب جسور از نسق زراعی 
شماره ۸6۸۸از پالك ثبتی 11۲اصلی بخش ۲1اردبيل سهم خانم 
گلگز آذرمی به مساحت ۲01/۲۸متر مربع به آدرس روستای اجيرلو 
شماره 3مشــرف به خيابان 3۵متری ، برحسب نظريه كارشناس 
منتخب به مبلــغ ۵۴0/000/000ريال ارزيابــی گرديده مورخه 
96/10/16روز شنبه از ساعت 10الی 11از طريق مزايده در دايره 
اجرای احكام مدنی دادگستری پارس آباد به فروش خواهد رفت و 
مزايده از مبلغ فوق شروع و به آخرين قيمتی كه از جانب خريداران 
پيشنهاد شود واگذار خواهد شد. از خريداران بدوا"10 درصد قيمت 
پيشنهادی را نقدا" به عنوان سپرده دريافت و جهت پرداخت بقيه 
آن حداكثر يك ماه مهلت داده خواهد شد. در صورتی كه خريدار / 
خريداران ظرف مهلت مقرر انصراف يا عدم پرداخت خود را اعالم 
نمايند، سپرده مبلغ دولت ضبط خواهد شد. طالبين جهت كسب 
اطالعات بيشتر و بازديد از مال/اموال مذكور پنج روز قبل از شروع 
مزايده به آدرس مندرج در متن مزايده مراجعه و در صورت تمايل 
می توانند در وقت مقرر در جلسه شركت نمايند. كليه هزينه های 

اجرايی به عهده محكوم عليه خواهد بود. م الف 70۸1
مدير اجرای احكام مدنی شعبه دوم دادگاه حقوقی پارس آباد- 
مهدی احمدزاده

دادنامه
پرونده كالسه 96099۸۲0676001۲۲ شعبه 6 شوراهای حل اختالف 

شهرستان چالوس تصميم نهايی شماره96099۸۲0676001۲۲
خواهان: آقای طالب شــمس ناتری فرزند مسيح به نشــانی مازندران- 

چالوس مازو پشته منزل شخصی
خواندگان: 1- آقای عسگر شهبازی به نشانی مازندران – تنكابن دهياری 

امين آباد
۲- آقای موسی قليچ به نشانی- مجهول المكان

خواسته: مطالبه وجه چك
)رای شورا(

در خصوص دعوی آقای طالب شــمس بطرفيت خواندگان 1- موســی 
قليچ ۲- عسگر شهبازی بخواســته مطالبه وجه به مبلغ 36/۸00/000 
ريال بانضمــام هزينه دادرســی و تاخير تاديه باســتناد چك شــماره 
079۵10/9697۴7 به ســر رســيد 96/7/3 خواندگان با ابالغ قانونی 

در جلســه شــورا حاضر نشــداند و دفاعی بعمل نياورده است با اصالت 
اســناد ارائه تعرض ننموده اســت شــورا با توجه به مجموع محتويات 
پرونــده و مالحظه اوراق پرونــده كپی مصدق چــك و گواهينامه عدم 
پرداخت بانك محال عليه مضبوط در پرونده با اســتصحاب بقاء دين بر 
ذمه مديون و عدم ارائه دليل از ناحيه خوانــدگان، بر برائت ذمه خويش 
دعوی خواهان را وارد تشــخيص مســتندا به مواد  19۸ -  ۵19-۵1۵  
ق.ا.د.م خواندگان متضامنا به پرداخت مبلــغ 36/۸00/000 ريال بابت 
اصل خواســته و مبلغ 900/000 ريال هزينه ابطال تمبر و به پرداخت 
خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد 96/7/3 لغايت اجرای حكم و 
محاسبه آن توســط اجرای احكام برابر نرخ تورم اعالمی شاخص بانك 
مركزی جمهوری اســالمی محكوم می نمايد. رای صادره غيابی ظرف 
 بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی سپس قابل تجديدنظر در محاكم 

دادگاه می باشد.
شعبه 6 شوراهای حل اختالف شهرستان چالوس- عبدالكريم خطيبی

روزنامه كسب وكار م.الف:۲9۵۴6
آگهی ابالغ وقت

آگهی ابالغ وقت رسيدگی ودادخواست وضمائم به آقای اسماعيل 
اصلی نژاد فرزند علی اصغر

خواهان خانم سكينه قربان زاده دادخواستی به طرفيت خوانده 
آقای اســماعيل اصلی نژاد فرزند علی اصغر به خواسته مطالبه 
مهريه مطرح كه به اين شعبه ارجاع وبه شــماره پرونده كالسه 
96099۸۲6۴06006۸6 شــعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان 
شهريار ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1396/11/16 ساعت 1۲:00 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 
دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثير االنتشــار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه ثانی 
دادخواست وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه ششم دادگاه خانواده شهرستان 
شهريار –نبی زاده 
استان تهران –شهرستان شهريار- بلوار شهيد كلهر –شهرك 
اداری 

خواهان: بهمن خلدنوش فرزند امام علی ، شــغل آزاد به نشانی: 
كرمانشاه، شهرك پرواز، روبروی مســكن مهر نيروی انتظامی، 

ساختمان كرمی ، 091۸۵7۲1۸96
خواندگان: 1- هرمز كليايی فرزند كيومرث، شغل آزاد، نشانی : 
مجهول المكان-۲- عباس خانی موسی آبادی فرزند زلفعلی به 

نشانی مجهول المكان
خواسته: انتقال سند 6 دانگ يك دستگاه پيكان

رای دادگاه:
الزام خواندگان به انتقال ســند 6 دانگ يك دســتگاه پيكان به 
شماره انتظامی 767ص9۴ ايران19 در يكی از دفاتر اسناد رسمی 
به لحاظ فروش و پرداخت ثمن و انقضاء مهلت از انتقال سند مقوم 

به مبلغ 10/000/000 ريال
1- وفق تعويض پالك توسط رديف 1 از راهنمايی و رانندگی

۲- دليل ماليكت سبق تصرف از سال 1391 و پالك به نام شخص
رياست محترم دادگاه عمومی بيستون احتراما وفق جمع اوراق 
خودرو در يد اينجانب به لحاظ فك پالك از خوانده رديف 1 لذا 
نظر به اينكه ســند به نام رديف ۲ می باشد و پس از صبر 6 ساله 
و رجوع به كرات به نامبردگان از قصور خويش امتناع نموده اند 
و با رجوع مجدد به هر دو كه فراری و مجهول المكان می باشند 
حال استدعا دارم طی انتشار جرايد و با هزينه شخصی و با عنايت 
به اعمال مادتين 10 و ۲۲0 لغايت ۲۲۵ قانون مدنی جهت ايداع 
يد به دستور مقام قضايی به انتقال ســند مبيع بوده استدعای 

مساعدت به خواسته فوق الذكر مستدعی است.



تعرفــه واردات خــودرو ابزار 
حمايت دولت از صنايع داخلي 
است، ولي در شــرايطي كه 
دولت خود يك ذي نفع مهم 
شــركت هاي خودروسازي 
داخلي به شمار مي رود، تيزتر شدن اين ابزار نفع مردم را 
در پي دارد يا دولت؟ خبري كه روز گذشته درباره افزايش 
تعرفه واردات خودرو منتشر شد مي تواند بازار خودروي 
وارداتي را – كه حباب آن در 3 ماه اخير با بســته شدن 
سامانه ثبت سفارش هر روز در حال بزرگ تر شدن است 
- به سوي قيمت هاي نجومي بكشاند و بازار خودروهاي 
داخلي را نيز داغ كند. اگــر افزايش تعرفه با وجود ناديده 
گرفتن منافع مصرف كنندگان منتهي به رشــد كمي و 
كيفي توليد داخلي مي شد قابل تحمل بود، اما تجربه نشان 
داده كه اين دو اتفاق در كشور ما ارتباطي با هم ندارند. بر 
اين اساس، كارشناسان با بدبيني به تصميم دولت مي نگرند 
و درباره افزايش رانت در بازار خودروي وارداتي و جوالن 
دالالن خرده پا در بازار خودروي داخلي هشدار مي دهند. 

جزئيات تفاهمنامه تغييرات تعرفه واردات 
خودرو

 از تيرماه سال جاري، دولت – ســازمان توسعه تجارت 
– براي اصالح  سازوكار واردات خودرو، مثبت شدن تراز 
تجاري و جلوگيري از واردات بي رويه اين كاال، ســامانه 
ثبت  سفارش خودرو را متوقف كرده است، اكنون اما بنابر 
آنچه مهر منتشــر كرده و براساس توافق ۵ عضو كابينه، 
پيشنهادي به هيات وزيران ارائه شــده كه برمبناي آن، 
تعرفه واردات خودرو از كــف ۴۰ درصدي به ۵۰ درصد 

افزايش يافته و در عين حال، پيشــنهاد شــده تا تعرفه 
خودروهاي با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سي سي نيز 
كه تاكنون ۵۵ درصد بوده؛ به ۱3۰ درصد افزايش يابد. 
براساس تفاهمنامه اي كه ميان مسعود كرباسيان وزير 
امور اقتصادي و دارايي، محمد شريعتمداري وزير صنعت، 
معدن و تجارت، محمود حجتي وزير جهاد كشــاورزي، 
ولي ا... سيف رئيس كل بانك مركزي و محمدباقر نوبخت 
رئيس سازمان برنامه و بودجه به امضا رسيده، مقرر شده تا 
اصالح نظام تعرفه اي صورت گيرد. تغييرات تعرفه خودرو 

طبق اين تفاهمنامه به شرح زير است: 
۱- افزايش تعرفه خودروهاي با حجــم موتور ۱۰۰۰ تا 

۱۵۰۰ سي سي از ۴۰ درصد به ۵۰ درصد
۲- افزايش تعرفه خودروهاي با حجــم موتور ۱۵۰۰ تا 

۲۰۰۰ سي سي از ۴۰ درصد به ۹۵ درصد
3- افزايش تعرفه خودروهاي با حجــم موتور ۲۰۰۰ تا 

۲۵۰۰ سي سي از ۵۵ درصد به ۱3۰ درصد
۴- افزايش تعرفه خودروهاي با حجــم موتور ۲۵۰۰ تا 

3۰۰۰ سي سي از ۵۵ درصد به ۱۵۰ درصد
۵- افزايش تعرفه خودروهاي با حجــم موتور 3۰۰۰ تا 

3۵۰۰ سي سي از ۵۵ درصد به ۱۵۰ درصد
ناگفته پيداست چنانچه اين تعرفه ها اجرايي شود قيمت 
بخش بزرگي از خودروهاي وارداتي كــه بين ۱۵۰۰ تا 
۲۰۰۰ سي سي هستند جهش پيدا خواهد كرد و در اين 
ميان برخي مجوزهاي قبلــي و خودروهايي كه از پيش 
ثبت سفارش و وارد شده، ولي هنوز شماره گذاري نشده اند 

با يك رانت قيمتي بزرگ مواجه خواهند شد. 

واردات خودرو حياط خلوت دولت شده است
يك كارشــناس بازار خودرو معتقد است: دولت به بهانه 
اصالح  سازوكار واردات خودرو و ايجاد محدوديت در ورود 
خودرو از مجاري غيرمجاز، سامانه ثبت سفارش را بست، 
اما اكنون معلوم شد هدف از اين كار، افزايش تعرفه واردات 
بوده است. داود زارعي با بيان اينكه افزايش تعرفه واردات، 
سود سرشــاري نصيب دولت مي كند به »كسب وكار« 
گفت: ابزارهاي تعرفه اي بايد در جهت حمايت از رشــد 
كمي و كيفي توليــد داخل به كار گرفته شــوند، اما در 
ايران اين دو اتفاق ربطي به هم ندارد و ما از يك سو با ابزار 
تعرفه واردات را محدود مي كنيم و از ســوي ديگر توليد 
داخل روز به روز ناتوان تر و بي كيفيت تر مي شــود. وي با 
بيان اينكه خودروسازان اخيرا قراردادهايي براي مونتاژ 
خودروهاي خارجي در كشور منعقد كرده اند و افزايش 
تعرفه واردات، به فروش ايــن خودروها كمك مي كند، 
تصريح كرد: خريد خودروي خارجي با مونتاژ داخلي به 
قيمت باالي ۱۰۰ ميليون و ۱۵۰ ميليون تنها در شرايطی 
توجيه پيدا مي كند كه خودروهــاي وارداتي باالي ۴۰۰ 
ميليون قيمت گذاري شوند و اين اتفاقي است كه گويا قرار 
است بيفتد. وي با اشاره به تعرفه گذاري براي خودروهاي 
باالي ۲ هزار سي ســي در اين تفاهمنامه افزود: دولت با 
مقررات ضد و نقيض در حوزه واردات خودرو، اين عرصه 
را به حياط خلوت خود تبديل كرده است. مثال قبال بارها 
بر ممنوعيت واردات خودرو باالي ۲ هزار سي سي تاكيد 
شده بود- گرچه با وجود ممنوعيت اين خودروها به وفور 
در بازار پيدا مي شد– و اكنون هم صحبت از افزايش تعرفه 
آنها به ميان آمده است. به گفته وي، تنها نتيجه اين تصميم 
نجومي شدن قيمت خودروهاي وارداتي و توجيه پذيرشدن 
افزايش قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي و خودروهاي 

خارجي مونتاژ داخلي خواهد بود. 

»کسب وکار« افزایش  تعرفه  واردات خودرو  را  بررسی می کند

پیش بینی شوک قیمتی در بازار خودرو

خســارت 323 ميليارد ریالي 
زلزله به مدارس ایالم

ايــالم- محمــد غالم نيــا- خبرنگار 
كسب وكار: مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز 
مدارس اســتان ايالم گفت: زلزله ۲۱ آبان ماه 
ســال جاري، 3۲3 ميليارد ريال خســارت به 
مدارس و فضاهاي آموزشي استان وارد ساخت. 
محمدرضا حيدري ديروز )يكشــنبه( با بيان 
اينكه در اثر زلزله غرب كشــور، 86 باب فضاي 
آموزشي اســتان ايالم دچار خســارت شدند، 
اظهارداشت: پس از وقوع زلزله تيم هاي ارزياب 
در اقصي نقاط استان به بررسي ميزان خسارات 
وارده زلزله بــه فضاهاي آموزشــي برآمدند و 
در روزهاي گذشــته جمع بندي نهايي ميزان 
خسارات وارده به اتمام رســيد. وي با اشاره به 
اينكه در اثر وقوع زلزله، ۱3 فضاي آموزشــي 
استان غيرقابل استفاده شــده اند، افزود: اين 
فضاها جزو بافت هاي فرسوده بوده و آموزش و 
پرورش برگزاري اين كالس ها را به مكان هاي 
مناسب منتقل كرده است. مديركل نوسازي، 
توســعه و تجهيز مدارس اســتان ايالم با بيان 
اين مطلب كــه فضاهاي آموزشــي قديمي و 
فرســوده در اثر ايــن حادثه آســيب جدي 
ديده اند، خاطرنشان ساخت: در مدارس نوساز، 
نازك كاري و نماي ساختمان ها آسيب ديده اند. 
محمدرضا حيدري به خســارت 3۲3 ميليارد 
ريالي زلزله به مدارس و فضاهاي آموزشي استان 
ايالم اشاره كرد و خاطرنشان ساخت: بازسازي و 
ترميم فضاهاي آموزشي استان به اعتبارات ملي 
و كمك خيرين مدرسه نياز دارد كه مدير ارشد 
استان و نمايندگان براي جذب اعتبارات ملي 

اين بخش، در حال رايزني هستند. 
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سازمان خدمات پس از فروش سايپا براي تكريم مشتريان داراي خودروهاي 
سواري برليانس، طرح »پاييزي برليانس« را به مدت دو هفته در تمامي 
نمايندگي هاي مجاز سطح يك برليانس سايپا در سراسر كشور اجرا مي كند.  
به گزارش سايپانيوز؛ در طرح پاييزي برليانس سايپا كه از ۱8 تا 3۰ آذر ماه 

به صورت سراسري اجرا مي شود، مالكان خودروهاي برليانس سري H از 
حداكثر ۵۰ درصد تخفيف در خدمات تعويض روغن موتور، فيلتر روغن، 
فيلتر هوا، شارژ ضد يخ و ضد جوش و بازديدهاي پيشواز زمستان شامل 
كنترل سيستم بخاري، بازديد و تست باطري، بررسي روغن هيدروليك 

فرمان و روغن ترمز بهره مند مي شوند. الزم به يادآوري است سايپايدك 
براي افزايش رضايت مشتريان گروه سايپا پيش از اين نيز به مناسبت هاي 
مختلف اقدام به برگزاري طرح هاي ويژه ارائه خدمات به مشتريان كرده بود 

كه با استقبال و رضايت مشتريان همراه بوده است. 

تخفيف هاي ويژه براي مالكان برليانس سري H در طرح پاييزي گروه سايپا

توسعه صنعت کشتي سازي کشور 
در صورت حمایت هاي داخلي

وزير صنعت، معدن و تجارت بــا بيان الزامات 
توســعه صنعت كشتي ســازي كشــور گفت: 
در صــورت حمايت هــاي داخلــي مي توانيم 
قدم هاي محكمي در اين مسير  برداريم. محمد 
شريعتمداري در مراســم پنجاهمين سالگرد 
تاسيس كشــتيراني جمهوري اسالمي ايران 
با بيان اينكه تاريخ تمدن  كشــتيراني ايران به 
6۰۰۰ سال قبل از ميالد مســيح برمي گردد، 
اظهار كرد: فرهنگ فني و مهندسي ايرانيان از 
ديدگاه كشــتيراني و كشتي سازي بسيار پربار 
است. وي با اشاره به اينكه ايران سابقه درخشاني 
در كشتيراني و كشتي سازي دارد، تصريح كرد: 
تا پيش از تاسيس كشتيراني جمهوري اسالمي 
ايران دچار خــواب و غفلت بوديم و از ســابقه 
تاريخي ايران دور مانديم. پس از انقالب تعداد 
كشتي هاي كشتيراني از ۱۰۰ فروند عبور كرد و 
سند پرافتخاري به ويژه در دوره جنگ تحميلي 
را به ثبت رساند. وي با يادآوري اينكه كشتيراني 
در دوره تحريم به كشــور در جهت پيشــرفت 
اقتصاد كمك كرد با طرح اين پرسش كه چرا با 
توجه به موقعيت ايران، اتصال درياي عمان به 
درياي خزر و بسياري از پتانسيل ها در جايگاه 
واقعي در حيث مسائل دريا نيستيم، گفت: دولت 
دوازدهم به دنبال پاسخ به اين سوال است. وي 
اظهار كرد: بايد ببينيم در عرصه نرسيدن ايران 
به جايگاه خودش، نقش كشتيراني جمهوري 
اســالمي ايران و سياســت هاي حمل ونقل در 
حوزه هاي ريلي، دريايي و جاده اي چه ميزاني 
است. همچنين نقش بنادر كشور در اين مساله 

چقدر است. 

راه و شهر سازی 

 محمدرضا احســان فر، كارآفرين ملــي و مديرعامل 
گروه شــركت هاي صنايع ســيمان زابل، در حضور 
رئيس جمهوری و دولتمردان برخي از مشكالت و موانع 

توسعه اقتصادي در اين استان را چنين برشمرد: 
با گذشت قريب به ۴۰ سال از پيروزي انقالب، مردم هنوز 
منتظر تحقق شعار رفع محروميت و برخورداري حداقلي 
از شاخص هاي رفاه هستند كه در حال حاضر متاسفانه 

متوسط رفاه و توسعه در استان با شاخص هاي عمومي 
فاصله معناداري دارد و بايد براي آن چاره  انديشيد. 

وي افزود: معتقديم مانع اصلي عدم توسعه يافتگي استان 
فرار ســرمايه و خروج نيروي انساني نخبه از استان به 
دليل شرايط نامساعد قبلي است. همچنين يكي ديگر 
از موانع توسعه در استان خروج ده ها هزار ميليارد تومان 
سرمايه در قالب سرمايه گذاري هاي غيرمولد مثل خريد 

منزل دوم و سوم در ساير شهرهاست كه طبعا كمترين 
ارزش افزوده را براي ســرمايه گذاران به همراه دارد و 
بايستي برنامه ها و انگيزه هاي الزم براي جلوگيري از 

خروج و بازگشت سرمايه ها به استان را تمهيد كرد. 

سيستان و بلوچستان مقصد نخستين سفر استاني دولت دوازدهم است

نشست صميمي رئيس جمهوری با  برگزيدگان استان 

همايش بزرگ شوراهای اسالمی شــهر و روستای شهرستان 
مباركه با حضور دكتر بهرام سبحانی مديرعامل فوالد مباركه، 
زهرا سعيدی نمايندۀ مردم شريف شهرستان مباركه در مجلس 
شورای اســالمی، محمد محمودی شاه نشين عضو كميسيون 
امور داخلی و شوراها و رئيس هيئت نظارت بر انتخابات شوراهای 
اسالمی كشور، اعضای شورای تأمين و رؤسا و اعضای شوراهای 
اسالمی شهر و روستای شهرستان مباركه و جمعی از معاونان و 
مديران شركت فوالد مباركه در سالن همايش های مركز تحقيقات 

فوالد مباركه برگزار شد. 

فوالد مباركه از ابتدای دوران ساخت، تعامل بسيار 
سازنده ای با منطقه، استان و كشور داشته است

به گزارش خبرنگار ما از اصفهان ، در بخش نخست اين همايش 
مديرعامل فوالد مباركه از برگزاری اين مراسم در شركت فوالد 
مباركه و تقارن آن با ميالد خجســته نبی مكرم اسالم)ص( به 
عنوان فتح بابی ارزشمند برای تعامل سازندۀ هرچه بيشتر بين 
صنعت و منطقه ياد كــرد.وی در ادامۀ ســخنان خود با تأكيد 
بر اينكه فوالد مباركه از ابتدای دوران ســاخت تعامل بســيار 
سازنده ای با منطقه، استان و كشــور داشته و هيچگاه عمل به 
مســئوليت های اجتماعی خود را به شــهر و منطقه ای خاص 
محدود ندانسته، تصريح كرد: اين شركت در جای جای ميهن 
اسالمی منشــأ خدمات ارزنده و پايداری بوده است.مديرعامل 
گروه فوالدمباركه با اشــاره به عملكرد شــركت گفت: در سال 
۱3۷۱ كه بخشهای نخست فوالد مباركه راه اندازی شد، ظرفيت 
شركت۲.۴ ميليون تن بود، اما با عملياتی شدن اين تفكر امروز 
شاهد آن هســتيم كه ظرفيت فوالد مباركه با رشد حدود سه 
 برابر به ۷.۲  ميليون تــن افزايش يافته اســت.وی گفت: با به

 بهره برداری رساندن و توسعۀ مجتمع فوالد سبا با ظرفيت ۱.6  
ميليون تن در منطقۀ لنجان ، افزايش ظرفيت شــركت فوالد 
هرمزگان جنوب تا 3 ميليون تن و ســه مجموعه شركت ورق 
خودرو، فوالد سفيددشت و شركت توليدی ورق های پوششدار 
تاراز در اســتان چهارمحال و بختياری و همچنين با مجموعۀ 
۵ ميليون تنی گندله سازی و ۵ ميليون تنی كنستانترۀ استان 
خراسان و با شــركت توليدی الكترودهای گرافيكی در استان 
يزد و در نهايت با شركت فوالد اميركبير كاشان، گسترۀ فعاليت 
و اثربخشی گروه فوالد مباركه به وسعت ايران معنی يافته و اين 
شركت به رسالت اوليۀ خود در توسعۀ صنعت فوالد كشور جامه 

عمل پوشانده است.
مديرعامل گروه فــوالد مباركه بــا تأكيد بــر اينكه مجموعۀ 
فوالد مباركه بــا ظرفيت ۱۰.3  ميليون تــن اكنون بزرگترين 
هلدينگ فوالد كشور، خاورميانه و شمال آفريقاست گفت: همۀ 
دســتاوردهای فوالد مباركه به عنوان شركتی كه مولود انقالب 
اســت، از افتخارات نظام مقدس جمهوری اســالمی محسوب 
ميشود.وی ايجاد اشتغال پايدار را يكی از دستاوردهای شركت 
فوالد مباركه خواند و گفت: اين شــركت با عملكرد خوب خود 
توانسته است به فرمايشات مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد 

مقاومتی جامه عمل بپوشاند.
دكتر سبحانی تصريح كرد: فوالد مباركه به منظور ارزآوری برای 
كشور، امروز بخشی از محصوالت خود را به بازارهای جهانی صادر 
ميكند كه اين نيز افتخار ديگری برای كشور است.وی در بخش 
ديگری از سخنان خود اظهار كرد: در طراحی اوليۀ فوالد مباركه 

طرح های زيادی اجرا شد تا اين شركت بتواند در منطقه آثار مثبت 
و ارزنده ای برجا بگذارد تا جايی كه امروز اين شركت توانسته است 
بيش از 3۵۰ هزار فرصت شغلی مستقيم و غيرمستقيم ايجاد كند.
مديرعامل فوالد مباركه در ادامه با تأكيد بر اينكه شركت فوالد 
مباركه يك شركت ملی اســت و با بيان اينكه اكنون 3۰ درصد 
سود شركت فوالد مباركه به سهام عدالت يعنی آسيب پذيرترين 
اقشار جامعه و مابقی آن نيز به ساير سهامداران شركت اختصاص 
دارد، گفت: با موافقت ســهامداران در مجامع عمومی شركت 
ساالنه بخشی از درآمد شركت به انجام تعهدات شركت در بخش 
مســئوليتهای اجتماعی اختصاص می يابد و در اين راه شركت 
همواره تالش كرده است با نگاه توسعه محور در منطقۀ همجوار، 
منشأ خيروبركت باشد و به جامعه خدمت كند.وی در همين راستا 
از مســاعدتهای فوالد مباركه در تكميل ورزشگاه نقش جهان، 
حسينيۀ بزرگ شهر مباركه، احداث پايگاه امداد و نجات در سه 
راهی مباركه، مشاركت در توســعۀ اورژانس بيمارستان محمد 
رسول اهلل)ص( مباركه، مشاركت در نوسازی مدارس و كمك به 
مددجويان بهزيستی به عنوان بخشی از فعاليتهای انجام شده از 
سوی فوالد مباركه در بخش مسئوليتهای اجتماعی شركت ياد 
كرد.دكتر سبحانی ادامه داد: بايد در نظر داشته باشيم همه بايد با 
نگاه توسعۀ پايدار و تعامل سازنده به صورت بلندمدت فكر كنيم. 
تصميمات بايد به گونه ای باشد كه با نوسانات و تغييرات مقطعی 
نه تنها اشتغالزايی و توسعۀ پايدار دچار تزلزل و نقصان نشود، بلكه 

به درآمدزايی بيشتر منجر شود.
وی در بخش پايانی سخنان خود با تأكيد بر اينكه فوالد مباركه 
همچنان به عمل به مسئوليتهای اجتماعی خود پايبند است، 
گفت: اميدوارم نتايج اين همايش به خيروبركت هرچه بيشتر 

برای جوانان اين مرزوبوم و توسعۀ پايدار منجر شود.

شركت فوالد مباركه برندی جهانی و مايۀ افتخار منطقه 
در ادامۀ اين همايش، مهندس زهرا ســعيدی نمايندۀ مردم 
شريف شهرستان مباركه در مجلس شــورای اسالمی طی 
سخنانی از شركت فوالد مباركه به عنوان برندی جهانی و مايۀ 
افتخار منطقه و كشور ياد كرد و ضمن قدردانی از عملكرد و 
همكاريهای فوالد مباركه گفت: جای بسی خرسندی است كه 
مديرعامل اين شركت در صنعت فوالد كامال آگاه است و نگاه 
ويژه ای به مسئوليتها و تعامالت اجتماعی دارد. وی خاطرنشان 
كرد: عليرغم اينكه بسياری از شركتها و سازمانها در شرايط 
سختی به سر ميبرند، مديريت شايسته و تالش كاركنان فوالد 
مباركه شرايطی را فراهم كرده است كه اين كارخانه نه تنها در 
بخش توليد با توقف همراه نشود، بلكه روزبه روز به حضور موفق 

خود در بازارهای داخلی و خارجی ادامه داده است.
سعيدی اظهار اميدواری كرد تعامل گســتردۀ فوالد مباركه و 
منطقه، رونق اقتصادی بيشــتر فوالد مباركه را به همراه داشته 
باشد.اين نمايندۀ مجلس شورای اســالمی در بخش ديگری از 
سخنان خود با اشاره به اوضاع بحرانی زاينده رود، از مديرعامل 
فوالد مباركه درخواست كرد اين شركت خوشنام و موفق به سهم 
خود، با همكاری ساير مســئوالن برای رفع مشكل زاينده رود 

آستين همت باال زند.

شركت فوالد مباركه كانون انرژی و انگيزه است
در اين همايش عضو كميسيون شــوراها و امور داخلی مجلس 

شورای اسالمی با بيان اينكه فوالد مباركۀ اصفهان كانون انرژی و 
انگيزه است، اظهار كرد: امروز در بخش صنعت مديون صنعتگران 
اين بخش هستيم كه در شرايط دشوار تحريم برای 3۵۰هزار نفر 

به صورت مستقيم و غيرمستقيم اشتغال ايجاد كرده اند.
محمد محمودی شاه نشين درخصوص نقش شوراهای اسالمی 
شهر و روستا و نحوۀ تعامل آنها با صنعت گفت: ارتباط نهادهای 
مختلف كشور با يكديگر امری ضروری است؛ به ويژه شوراهای 
اسالمی شهر و شهرداريها بايد تعامل بسياری با توليدكنندگان 
ايجاد كنند.اين عضو مجمع نمايندگان استان تهران اضافه كرد: 
به تازگی طرحی به منظور ايجاد درآمد پايدار برای شهرداری ها 
تدوين شده و برای آن كميســيون مستقلی در مجلس شورای 
اسالمی در نظر گرفته شده كه در حال مطالعه هستند، تا با ايجاد 
درآمد پايدار برای شهرداريها، وابستگی شان را به بخشهايی نظير 

صنعت كم كنند و بار شهرداريها از دوش صنايع برداشته شود.

به هر ميزان كه فوالد مباركه موفق باشد، نتايج اين 
موفقيتها برای همه مردم ايران به ويژه برای منطقۀ مباركه 

نيز اثربخش خواهد بود 
اين گزارش حاكی است در ادامه اين همايش، جواد سلطانی 
فرماندار شهرســتان مباركه نيز ضمن قدردانی از تالشهای 
فوالد مباركه در برگزاری همايش شــوراهای اسالمی شهر و 
روستای شهرستان مباركه، از شركت فوالد مباركه به عنوان 
افتخار منطقه ای و فرامنطقه ای ياد كرد و گفت: فوالد مباركه 
در سالهای اخير كه به واقع سخت ترين شرايط اقتصادی بوده 
است، نه تنها متوقف نشــد، بلكه طرحهای توسعۀ خود را به 
خوبی اجرا كرد و با اشتغالزايی و توليد بيشتر، نقش ارزنده ای 
در توسعۀ اقتصادی كشور ايفا نمود.وی با تأكيد بر اينكه فوالد 
مباركه در سنوات اخير و به نوعی از همان دوران ساخت خود با 
مساعدت های خود در توسعۀ فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و 
ورزشی شهرستان و استان نقش ارزنده ای داشته است، افزود: 
با توجه به شرايط بحرانی كه برای اكثر سازمانها به وجود آمده 
است، انتظار ميرود فوالد مباركه همچنان ياری رسان و حامی 

مردم شهرستان باشد.

وجود اين كارخانه برای منطقه و كشور همواره منشأ 
آثار و بركات خير بوده است

به گزارش خبرنگار ما يكی ديگر از ســخنرانان اين همايش 
سيد محسن هاشمی شــهردار مباركه بود. وی با تأكيد بر 
اينكه فوالد مباركه يك شــركت دانش بنيان است، با ارائۀ 
گزارشی از وضعيت عوايد شهرداری های شهرستان مباركه و 
طرح برخی از مشكالت اقتصادی موجود در مديريت شهری 
شهرستان، گفت: مجموعۀ شهرداريها و شوراهای شهرستان 
مباركه رسيدن به توسعۀ پايدار را خواستار هستند و در اين 
راه از مديريت شركت فوالد مباركه ميخواهند تا مسئوالن و 
مردم شريف شهرستان را ياری كنند. شهردار مباركه افزود: 
امروزه ميزان مصرف فوالد به عنوان يكی از شاخص های اصلی 
توسعه يافتگی به حساب می آيد؛ از اين رو اين صنعت ميتواند 
در بسياری موارد ازجمله توسعۀ فرهنگی، اشتغالزايی، ارتقای 
دانش و تجارت و اقتصاد نقش مؤثری داشته باشد. وقتی ملتی 
برای توسعه مصمم ميشــوند، عليرغم وجود محدوديتها و 

كمبود منابع، هيچ مانعی را پيش روی خود نمی بيند.

در همایش بزرگ شوراهای اسالمی شهر و روستای شهرستان مبارکه مطرح  شد 

تاکید بر  وفاق و  همدلی جامعه با  صنعت برای توسعه پایدار
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قرض الحســنه يكــي از 
روش هاي تاميــن مالي به 
ويژه براي اقشــار نيازمند 
اســت كه با تصويب قانون 
عمليــات بانكــي بــدون 
ربا در كشور مورد توجه واقع شــده است. به گفته 
كارشناســان، در شــرايط حاضر مهم ترين كاركرد 
قرض الحسنه تامين مالي خرد است كه در اين چند 
سال عملكرد بانك قرض الحسنه مهر در اين زمينه 
مطلوب ارزيابي شده اســت. براساس گزارش هاي 
موجود بانك قرض الحسنه مهر كه در جهت تحقق 
اهداف نظام بانكداري اسالمي و بخش قرض الحسنه 
تاسيس يافته، در سال 1386 با مشاركت بانك هاي 
دولتي آغاز به كار كرده اســت و اينك نيز شــعب 

متعددي در سراسر كشور دارد. 
به اعتقاد كارشناســان، اگرچه قرض الحسنه ها در 
جهت اهداف قرض الحسنه اي موفق تر از بانك ها عمل 
كرده اند، اما بانك قرض الحسنه مهر نيز در اين راستا 
موفق بوده و در جهت تامين خواست و نياز مشتريان 
به ويژه طبقات محروم گام هاي خوبي برداشته است.

ضياءالدين خرمشــاهي، كارشناس حقوق 
اقتصادي: 

نمونه موفق بانكداري اسالمی
اصطالح بانكداري اسالمي كه بيش 
از 3 دهه است بر زبان مردم جاري 
است و بسياري از اقشار ملت بارها و 
بارها اين اصطالح را شنيده اند، يكي 
از موضوعات چالش برانگيز و پرابهام 
در ميان اقتصاددانان و فعاالن حوزه بانكداري است 
زيرا اين دو واژه فارغ از تركيب نامتجانسي كه با هم 
دارند، در بــادي امر معنايي را كه بــه ذهن متبادر 
مي كنند يك نظام بانكي پاكيزه و به دور از هرگونه 
آلودگي از ربا و عاملي است كه در اسالم گناه شمرده 

شده و در يك معنا نزديك ترين مصداق به مفهوم آيه 
شريفه »من ذا الِذى يُْقِرُض اهلل قْرضاً حسناً فُيضاِعفُه 
لُه أْضعافاً كِثيرًة واهللُ يْقِبُض و يْبسُط و إِلْيِه تُْرجُعون«  
اســت در حالي كه در عمل آنچه روي داده و مردم 
شــاهد آن بوده اند، يك نظام بانكي بسيار پيچيده و 
بيش از تمام نظام هاي نامدعي بر اسالمي بودن آلوده 
به ربا و به دنبال تصاحب مــال و از بين بردن اعتبار 
مردم است؛ ازاين رو بين اين اصطالح و آنچه در عمل 
اتفاق مي افتد، تناقضي آشــكار وجــود دارد و اين 

موضوع به تنافر لفظ و معنا انجاميده است.
 آنچه در باال اعالم كــردم، تركيبي نامتجانس از آن 
باب است كه اسالم به عنوان يك مكتب عقيدتي و 
دستورالعمل زندگي و شــيوه خوب زيستن با خود 
بانكداري را به ارمغــان نياورد و اساســا بانكداري 
محصول مدرنيسم است و هرچه در مسير مدرنيته 
پيشرفت حاصل مي شود بانك ها نيز به روزتر و فني تر 
مي شوند. كما اينكه آنچه امروز به عنوان روش هاي 
پرداخت و سيستم هاي تبادل پولي در نظام بانكي 
متداول است حتي در 20 ســال قبل عملي دور از 
ذهن تلقي مي شد. به هر روي تاكيد دين اسالم به آيه 
مورد اشاره تكيه بر احيا و بسط و توسعه عمل اقراض 
به جهت رفع مشكل انسان، دوست، هم  نوع و برادر 
است كه از ظريف ترين حالت ممكن از آن تعبير شده 
به قرض دادن به خدا و سود بهره و پاداش مترتب بر 
آن نيز بر عهده خداوند گذاشته شده كه خداوند ثواب 
آن را و وجود آن پول را دوچنــدان مي كند و باعث 

آمرزش مي شود.
 اين موضوع هيچ ارتباط مستقيمي با شيوه بانكداري 
ندارد، بلكه بحثي است در حوزه اخالقيات و اسالم 
هم كه ديني اســت به تعبير پيام آور آن براي اتمام 
مكارم اخالق به دنبال بســط و گسترش اخالقيات 
است. بنابراين بهتر است به جاي اين معنا بينديشيم 
به اينكه ما بانكدار مســلمان داشــته ايم كما اينكه 
بانكدارهاي غيرمسلمان هم بوده و هست. به هر روي 
اينك كه اين اصطالح در جامعه جا افتاده، شايسته 
است به درستي مورد اســتفاده قرار گيرد وگرنه در 
مخاطبان و مردم يك بي توقعي شــديد ايجاد شده 

و آن بي توقعي باعث به وجود آمدن تناقض در ذهن 
افراد می شود. برخي از بانك هاي مطرح و معتبر در 
كشورهاي اروپايي و آسيايي قسمتي از خدمات خود 
را در قالب بانكداري اسالمي عرضه مي كنند كه نمونه 
اين قبيل بانك ها در لندن، آنكارا و استانبول وجود 
دارد و بســيار هم موفق عمل مي كند، در حالي كه 
در ايران با وجود تبليغات بيــش از 3 دهه به ندرت 
يك مصداق رفتار صحيح و منطبق با اصول اخالقي 
اســالمي در نظام بانكداري ايران مشاهده می شود. 
يكي از اصلي ترين موانع پيشرفت صنعت و عدم امكان 
رقابت در ميان نيروهاي مولد همين نظام بانكداري 
شكســت خورده غيرمتعارف در دنياســت؛ نظامي 
كه نتيجه عملي آن باال بودن قيمت تمام شده پول 
مي شود و با اين پول گران قيمت توليد تاب رقابت را از 
دست مي دهد و قطعا يكي از روش هاي درست فاصله 
گرفتن از اين معضل روي آوردن به نظام بانكداري 

درست و كامل است. 
نظامي كه در آن از عقود متكي بر فقه به درســتي 
استفاده شــود نه آنكه از عنوان اين عقود دستمايه 
ساخته و در عمل معامالت ربوي را جايگزين كنيم. 
در كتب فقهي منطبق بر شريعت اسالم و منابع فقهي 
پوياي شيعه اماميه عقودي مطرح شده اند از جمله 
مشاركت، مضاربه، مساقات، استصناع، تكافل و... كه 
هر يك احكام و مقتضيات خاص خود را دارند و آنها 
براساس مقتضاي ذات عقد يك شاهراه دو طرفه را 
بين مشتري و بانك مي پيمايند، سود و زيان هر طرف 

به طرف مقابل نيز تسري پيدا مي كند.
 بر اين اساس مشــتري و بانك نه خود را در مقابل 
يكديگر، بلكه در كنار هم فرض مي كنند و مشتري 
مي داند هرگونه كوتاهي در سودبري به زيان خود و 
زيان بانك است و بانك نيز اين را مي داند كه كوتاهي 
كردن در حمايت مالي و پشــتيباني از مشتري به 
نقصان سود هم منجر مي شود. بر اين اساس دست در 
دست يكديگر تالش مي كنند تا يك معامله صحيح 
را رقم بزنند و برخالف آنچه امروز متداول است همه 
زيان ها را متوجه يك طرف و همه ســود را متوجه 
طرف مقابل نمي كنند. در نظام عقود متكي بر انصاف 

حتما هر يك از طرفين قرارداد منافع طرف ديگر را 
در نظر مي گيرند و چنانچه نفع بري همواره به صورت 
تضمين شده به يك طرف اختصاص داشته باشد و 
زيان را طرف ديگر تعهد كند معامله اي غيرشرعي و 

غيرمنصفانه رقم مي خورد.
 اين كار باعث از بين رفتن بركت حاصل از معامالت 
و آن چيزي اســت كه خداوند وعده كرده اســت. 
چنانچه اصول واقعــي و صحيح مندرج در محتواي 
كتب فقهي با در نظر گرفتن شرايط روز مورد عمل 
قرار گيرد بدون ترديد يك نظــام بانكداري پاكيزه 
جايگزين وضعيت فعلي مي شــود كه متاســفانه 
آنچه امروز اتفاق افتاده اســت، نارضايتي مشتري، 
مراجع دينــي و در بعضي از مــوارد حتي صاحبان 
بانك ها را نيز فراهم ســاخته و عمال نظام بانكداري 
ما را به يك نظــام مهجور و دورمانــده از نظام  هاي 
مترقي دنيا تبديل كرده اســت. خوشــبختانه در 
 ماه هاي اخيــر بانك مركزي به اين مســاله اهتمام 

ورزيده است. 
ما درحال حاضر بانك قرض الحســنه مهر ايران را 
داريم كه در آنجا تالش شده بود بيشترين نزديكي 
با عمل قرض الحسنه به مفهوم شرعي آن ايجاد شود 
و از آلوده كردن اين سيســتم به مسائل غيرشرعي 
و ربوي فاصلــه بگيرند و توفيقاتي هــم در اين كار 
داشتند. يك نكته بسيار مهم كه به هيچ وجه با اصول 
علمي در تضاد نيست و حتما مي تواند مورد توجه قرار 
بگيرد اين است كه براســاس سنت ا... آنچه در قالب 
قرض الحسنه اعطا مي شــود از خير و بركت بيشتر 

برخوردار است و در حل مشــكالت مردم كارسازتر 
است، اما هرچه پول به ربا و نزول و مسائل غيرشرعي 
آغشته مي شود از فطرت معنوي آن به شدت كاسته 
مي شود و اصطالحا بي بركت مي شود. آنچه به عنوان 
بي بركت و پول حرام مطــرح مي كنيم اصال خرافه 
نيست، بلكه حقايق اثبات شــده است كه بايد منشأ 
آن را در اخالقيات و انرژي هاي مثبت و منفي مترتب 
بر اين پول ها جســتجو كرد. وقتــي توصيه كتاب 
آسماني بر رفع مشكل و نياز دوست و برادر در قالب 
قرض الحسنه است و سودبري را ناديده می گيرد و بعد 
انساني را مورد توجه قرار مي دهد اين موضوع بر مدار 
خلقت استوار است و اين پول باعث رفع گرفتاري ها و 
گسترش خير و بركت در جامعه مي شود. يك نمونه 
بسيار ساده آن كه در عمل هم اتفاق افتاده اين است 
كه بانك هايي كه در ايران بيشــترين ســود و بهره 
را مي گرفتند امروز دچار مشــكل شده و در آستانه 
ورشكستگي قرار گرفتند. اگر قرار بود معامالت ربوي 
آن هم با اين حجم از سود براي بانك ها بركت داشته 
باشد و با موانع اخالقي ســازگار باشد االن هيچ يك 
از اين بانك ها نبايد دچار مشــكل شده باشند و در 
قياس بسياري از موسســات قرض الحسنه سنتي 
كه توســط هيات امنايي متشــكل از افراد معتمد 
جامعه اداره مي شوند با اندك سرمايه ولي پشتوانه 
و نيت خير و حركت در مســير اخالقيــات نه تنها 
دچار مشكل نشــده اند، بلكه گره گشاي مشكالت 
 بسياري از افراد هم بوده و بر سرمايه آنها هم افزوده

 شده است. 

»كسبوكار«بررسيميكند

بسترسازيشغليقرضالحسنه

شمارهسيناكارتدائميشد
در راســتاي افزايش رضايتمندي مشتريان و 
براي تكميل زنجيــره خدمات بانكي، قابليت 
جديدي در زمينه صدور كارت بانكي در بانك 

سينا فراهم شد. 
به گزارش روابط عمومي بانك ســينا، با اين 
قابليت مشتريان مي توانند در صورت مفقودي، 
انقضاى كارت يا مواردي كه به مخدوش شدن 
كارت منجر شود در صورت تمايل، سيناكارت 

جديد را با همان شماره قبلي دريافت كنند. 
اين امكان براي كارت هاي نقدي و خريد بانك 
سينا امكان پذير شــده كه در تسهيل انجام 
خدمات بانكي هموطنان موثر اســت. توسعه 
خدمات بانكداري الكترونيك در كنار ارتقاى 
كيفيت اين خدمات جزو استراتژي هاي بانك 
سيناست كه در سال هاي اخير با جديت دنبال 

شده است. 

توافــقبانكملتوگــروهصنعتي
ماموتبرايتقويتسطحهمكاريها

بانك ملــت و گروه صنعتي مامــوت با هدف 
تقويت همــكاري و تعامالت فــي مابين در 
جهت افزايش توليد و كمك به اشتغال كشور، 

تفاهمنامه امضا كردند. 
به گزارش روابط عمومي بانك ملت، بر اساس 
اين تفاهمنامــه كه به امضــاي دكتر محمد 
بيگدلي مديرعامل بانك ملــت و دكتر بهزاد 
فــردوس و مهرزاد فــردوس از گروه صنعتي 
ماموت رسيد، ســطح همكاري هاي متقابل و 
مراودات بانكي طرفين از طريق ارائه خدمات 
ويژه بانكي به شركت و شركت هاي وابسته به 

گروه ماموت، افزايش خواهد يافت. 

بانک
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بانک
بورس
بیمه

تثبيت نرخ مبادله اي ارزهاي عمده
بانك مركزي ديروز )يكشنبه( ارزش برابري 39 ارز عمده را اعالم كرد كه به دليل تعطيلي بازارهاي جهاني تغيير قيمتي نداشت. ديروز قيمت هر دالر آمريكا 35.434 ريال، پوند انگليس 

47.432 ريال و هر يورو 41.714 ريال ارزش گذاري شد. در بانك مركزي نرخ هر فرانك سوئيس 35.695 ريال، كرون سوئد 4.194 ريال، كرون نروژ 4.272 ريال، كرون دانمارك 
5.497 ريال، روپيه هند 550 ريال، درهم امارات متحده عربي 9.649 ريال، دينار كويت 117.372 ريال، يكصد روپيه پاكستان 33.492 ريال، يكصد ين ژاپن 31.233 ريال، دالر 

هنگ كنگ 4.541 ريال، ريال عمان 92.158 ريال، دالر كانادا 27.583 ريال، راند آفريقاي جنوبي 2.596 ريال، لير تركيه 9.235 ريال و روبل روسيه 600 ريال قيمت گذاري شد. 

ثمانه نادري
News kasbokar@gmail.com



انرژي6

در ۲۵۵ روز ابتدايي سال 
جاري به طور متوسط در 
هر روز ۱۸ هــزار و ۵۴۹ 
بشــكه نفت از اليه نفتي 
پارس جنوبي توليد شــده 
اســت و هنوز اين رقم با هدف گــذاري 3۵ هزار 
بشــكه اي كه يك هدف گذاري تعديل شده در فاز 
نخست توسعه آن اســت، فاصله دارد. به گزارش 
تســنيم، پس از ســال ها تاخير در اجراي پروژه 
توســعه اي اليه نفتي پارس جنوبي توسط ايران، 
عصر روز بيست و نهم اســفند ۹۵ نخستين بشكه 
نفت توليدي ايران از اين ميدان مشترك برداشت 
شد. ايران توليد نفت از اليه نفتي ميدان مشترك 
پارس جنوبي را با ۵ هزار بشــكه در روز آغاز كرد و 
طبق برنامه ريزي ها مقرر شده بود اين ميزان توليد 

به 3۵ هزار بشكه در روز برسد. 
»بيژن زنگنه« وزير نفت بيست و هفتم بهمن ماه 
سال ۹۵ درباره توليد نفت از اليه نفتي پارس جنوبي 
گفته بود: »تا قبل از پايان ســال، توليد از ميدان 
مشــترك پارس جنوبي به 3۵ هزار بشكه خواهد 
رســيد.« اين وعده وزير نفت محقق نشد تا اينكه 
»غالمرضا منوچهري« معاون مهندسي و توسعه 
شــركت ملي نفت در پايان ســال ۹۵ از رسيدن 
توليد نفت از اليه نفتــي پارس جنوبي به 3۵ هزار 
بشــكه در نخســتين هفته فروردين ماه ۹6 خبر 
داد. منوچهــري ۲۹ اســفند ۹۵ در اين خصوص 
گفت: »به طور طبيعي برداشت از هر چاه با روزانه 

۵ هزار بشكه آغاز مي شود و ظرف پنج تا هفت روز 
به تدريج به رقم برداشــت روزانه 3۵ هزار بشكه 
مي رسيم و اين رقم توليد استمرار خواهد داشت.«

اين وعده نيز درباره افزايش توليد نفت از اليه نفتي 
پارس جنوبي تحقق نيافت تا اينكه وزير نفت دهم 
فروردين ماه از رسيدن توليد نفت از پارس جنوبي 
به ۲0 هزار بشــكه در روز خبر داد. زنگنه در اين 
خصوص گفت: »هم اكنون ۲0 هزار بشــكه نفت 
در روز از اليه نفتي ميدان پارس جنوبي برداشــت 
مي شــود كه براســاس برنامه  زمان بندي ميزان 
برداشت از اين اليه نفتي به 3۵ هزار بشكه در روز 

افزايش مي يابد.«
توليد از اليه نفتي پارس جنوبــي با هدف گذاري 

اســمي 3۵ هــزار بشــكه اي و توليــد عملي در 
مرز ۲0 هزار بشــكه ادامه يافت تــا اينكه چهارم 
شهريورماه ســال جاري يك مقام مسئول درباره 
 ميزان توليد نفــت از اين ميدان مشــترك نفتي

 شفاف سازي كرد. 

چرا هدف گذاري توليــد از اليه نفتي 
كاهش يافت؟

»فردين اســعدي« مجري طرح توسعه اليه هاي 
نفتي پارس جنوبي توليد تجمعي نفت خام از اين 
ميدان را از ابتداي فروردين ماه تا سوم شهريورماه 3 
ميليون بشكه اعالم كرد. با توجه به اينكه از ابتداي 
فروردين ماه سال جاري تا پايان روز سوم شهريور 

ماه، ۱۵۸ روز از سال گذشته است، اين ميزان توليد 
تجمعي به معناي متوســط توليد ۱۸ هزار و ۹۸7 
بشــكه نفت از اليه نفتي پارس جنوبي در هر روز 
از ســال جاري بود. به عبارت ديگر، متوسط توليد 
روزانه از اليه نفتي پارس جنوبي در ۵ ماهه نخست 
سال حتي به ۲0 هزار بشــكه در روز نيز نرسيده 
بود. اسعدي در اين خصوص با بيان اينكه »سقف 
بهره برداري روزانه از چاه هاي موجود، براســاس 
مدل هاي مخزني معادل 3۵ هزار بشــكه در روز 
تعيين شده بود«، افزود: با تطبيق تاريخچه پنج ماه 
اخير توليد و به دليل حجم باالي گاز توليدي، براي 
رعايت اصول بهره برداري صيانتي حداكثري، حفظ 
طوالني تر فشار مخزن و ممانعت از افت شديد توان 
توليد چاه ها، برنامه ريزي طرح جهت توليد روزانه 
سكو، در سقف ۲۵ هزار بشكه صورت پذيرفته و در 

دستور كار قرار گرفته است. 
ازايــن رو در ميانه ســال ۹6 هدف گــذاري اوليه 
توليد 3۵ هزار بشــكه اي نفــت از اليه هاي نفتي 
پارس جنوبي، به دليل توليــد صيانتي به ۲۵ هزار 
بشــكه در روز كاهــش يافت. توســعه اليه نفتي 
پارس جنوبي در فاز نخست ادامه يافت تا اينكه نهم 
آذرماه محمدحسين دانشفر، مدير توليد شركت 
نفت فالت قاره ايران از رسيدن توليد تجمعي نفت 
در اليه نفتي پارس جنوبي به ۴ ميليون و 730 هزار 
بشكه در روز خبر داد. ازاين رو در ۲۵۵ روز ابتدايي 
سال جاري به طور متوســط در هر روز ۱۸ هزار و 
۵۴۹ بشــكه نفت از اليه نفتي پارس جنوبي توليد 
شده است و هنوز اين رقم با هدف گذاري 3۵ هزار 
بشــكه اي كه يك هدف گذاري تعديل شده در فاز 

نخست توسعه آن است، فاصله دارد. 

وعده توليد 35 هزار بشكه اي از اليه هاي نفتي پارس جنوبي محقق نشد

عقب ماندن برداشت نفت پارس جنوبي از برنامه
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مديرعامل شركت گاز استان كرمانشاه 
اعالم كرد

گازرساني به 83 روستاي استان 
كرمانشاه در 100 روز ابتداي 

دولت دوازدهم
مديرعامل عامل شركت گاز استان كرمانشاه گفت: 
در ۱00 روز ابتداي دولت دوازدهم ۸3 روســتاي 

استان به شبكه گاز متصل شده اند. 
 سيروس شهبازي با بيان اين مطلب اظهار كرد: 
پذيرش ۹ هزار مشــترك، اجراي ۱76 كيلومتر 
شــبكه گاز و نصب ۴۲00 انشــعاب گاز از ديگر 
اقدامات انجام شده در اين مدت است.  وي افزود: 
هم اكنون در استان كرمانشاه ۵3۵ هزار مشترك 
در قالب ۲7 شــهر و ۹۱7 روســتا كه ۹۹ درصد 
جمعيت شــهري و ۵۴ درصد جمعيت روستايي 
استان را شامل مي شــود، از گاز طبيعي بهره مند 

هستند. 
 شهبازي گفت: گازرساني به 6۱7 روستا در مراحل 
اجرا و پيمان سپاري و گازرســاني به ۱۹3 روستا 
نيز در دســت مطالعه و بررسي است. مديرعامل 
شركت گاز اســتان كرمانشاه با اشــاره به اينكه 
مطابق برنامه ريزي انجام شــده تا پايان سال ۹۸ 
همه روستاهاي باالي ۲0 خانوار استان به شبكه 
گازرساني متصل مي شود، تصريح كرد: با انجام اين 
اقدام ضريب نفوذ گازرســاني در بخش روستايي 

استان به بيش از ۹0 درصد خواهد رسيد. 
 شــهبازي ميزان مصرف گاز طبيعي در استان را 
۱۲ ميليون متر مكعب در روز اعالم كرد و گفت: 
با توجه به اقدامات انجام شــده در زمينه تقويت 
زيرساخت هاي گازرساني در استان، هيچ مشكلي 
در تاميــن گاز مصرفي مردم در فصل زمســتان 

وجود ندارد. 

استان ها

افزايش 14 درصدي مصرف 
گاز در خراسان رضوي

مشهد - اعظم نوري: سخنگوي شركت گاز 
خراســان رضوي از افزايش ۱۴ درصدي مصرف 
گاز استان طي هفته گذشته نسبت به مدت مشابه 
سال ۹۵ خبر داد. سيد احمد علوي در گفتگو با 
»كسب وكار« در مشهد با اعالم اين خبر افزود: 
كاهش محسوس دماي شــهرها و روستاهاي 
استان طي هفته گذشته منجر به مصرف 3۲0 
ميليون و ۴00 هــزار مترمكعب گاز طبيعي در 
بخش هاي مختلف استان شــد. وي با اشاره به 
مصرف ۲۸۱ ميليون و ۲00 هزار مترمكعب گاز در 
بازه زماني مشابه سال قبل بيان كرد: با احتساب 
اين رقم شــاهد رشــد ۱۴ درصدي مصرف گاز 

استان در هفته دوم آذرماه ۹6 هستيم. 
علوي تصريح كــرد: در همين مــدت از ميزان 
3۲0 ميليون و۴00 هزار مترمكعب گاز مصرفي، 
۱۵۵ ميليون و 700 هزار مترمكعب سهم مركز 
استان و ۱6۴ ميليون و 700 هزار مترمكعب در 
سطح ساير شــهرها و روستاهاي استان مصرف 

شده است. 
رئيس روابط عمومي شركت گاز خراسان رضوي 
با اشاره به آمار حوادث مرتبط با گاز طبيعي در 
فصل زمستان گفت: بررسي و توجه به داغ بودن 
لوله بخاري مهم ترين راهكار ســنجش سالمت 
دودكش براي پيشگيري از مسموميت هاي ناشي 

از گازگرفتگي است. 
علوي همچنين بــه شــهروندان توصيه كرد 
ضمن رعايت دماي رفاه )بيــن ۱۸ تا ۲۱ درجه 
سانتي گراد( از گرم كردن بيش از حد منازل خود 
به جهت حفظ سالمتي و شادابي جسمي خود 

پرهيز كنند. 

استان ها

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال پنجم،شماره 1244| دوشنبه 20 آذر  ماه 1396

ي
س انرژ

بور

2 / 77 $  1 / 72 $ 60 / 21 $59 / 81 $ 63 / 4 $ 60 / 73 $1 / 90 $
گاز طبيعي )ميليون بي تي يو(  بنزين )گالن(  نفت سنگين ايران )بشكه(  نفت سبك ايران )بشكه(  نفت برنت )بشكه(  گازوئيل )گالن( نفت اوپك )بشكه( 

heavy

oil

گروه انرژی
News kasbokar@gmail.com

واحد شماره يك بخار نيروگاه پس از اتمام تعميرات بازديد دوره اي، دوباره به مدار 
توليد بازگشت. واحد شماره يك بخاري نيروگاه به ظرفيت نامي ۲۵0 مگاوات كه 
براي انجام تعميرات بازديد دوره اي به دست گروه هاي تعميرات سپرده شده بود، 
پس از پايان اين دوره از فعاليت هاي تعميراتي، دوباره به شبكه سراسري توليد 

پيوست. تعويض ۲۸ بلوك داكت دود كه براي نخستين بار در اين سطح انجام 
شد، تعمير والو ICV توربين، تعويض كامل 7 دلتاي برج اصلي به ترتيب، ۲ دلتا 
مربوط به واحد شماره ۱، ۲ دلتا مربوط به واحد شماره ۲ و 3 دلتاي واحد شماره 
 ،A - CWP ۴ بخاري، تعويض 70 لوله فاينال رهيت، تعميرات اساسي پمپ

بازسازي و عايق بندي هدرباكس رهيت، انجام تعميرات مربوط به تجهيزات 
مشترك واحدهاي شماره ۱ و شماره ۲ بخاري و تعويض لوله هاي كمپرسور 
خانه شماره ۱ و شماره ۲، از مهم ترين فعاليت هاي تعميراتي بود كه در اين دوره 

از برنامه ها به انجام رسيد. 

اتصال مجدد واحد شماره يك  بخار نيروگاه شهيد رجايي به  شبكه سراسري توليد برق

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابررايشماره۱3۹66030۹00۲00۲36۴مورخه۱3۹6/07/۱۱ پرونده كالسه ۱3۹6۱۱۴۴0۹00۲000۱۲3 
هيات اول  موضوع قانون تعيين و تكليف  وضعيت  وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان  های فاقد سند رسمی  مستقر 
در واحدثبتی حوزه ثبت ملك تاكستان تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی خانم مريم حقی پاكدهی فرزند 
مظفربشماره شناسنامه ۱۱03كد ملی ۵۹۴۹۵60۹۵7 صادره از رودبار درششدانگيك باب ساختمان به مساحت 
7۵ متر مربع پالك 7030فرعی از ۱  اصلی واقع در تاكستان بخش ۸ قزوين خريداری از مالك رسمی آقای محمد 
 تقی نصيری اوانكی محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی|
 می گردد در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض، خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم  اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايد . بديعی است در صورت انقضای مدت مذكور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول۱3۹6/0۹/0۱   تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹6/0۹/۱۸

مسعود رحمانی- رئيس ثبت اسناد و امالك

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

كالســه  شــماره۱3۹66030۹00۲00۲7۴7مورخه۱3۹6/0۸/۲0پرونده  برابــررای 
۱3۹6۱۱۴۴0۹00۲000۱30 هيــات اول  موضوع قانون تعيين و تكليف  وضعيت  وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمان  های فاقد سند رسمی  مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملك تاكستان تصرفات مالكانه و بالمعارض  
متقاضی آقای اصغر يزدانی فرزند ابراهيم بشماره شناسنامه ۴۲۲كد ملی ۴3۹۱۲۱3۲۹۱ صادره از تاكستان 
درششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 70 متر مربع پالك 70۲6فرعی از ۱  اصلی واقع در تاكستان بخش 
۸ قزوين خريداری از مالك رسمی آقای ابراهيم يزدانی محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می گردد در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض، خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم  اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايد . بديهی است 

در صورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول۱3۹6/0۹/0۱   تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹6/0۹/۱۸

مسعود رحمانی-  رئيس ثبت اسناد و امالك

موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱3۹66030۹06۸00۱۲3۱مورخ ۹6/6/۲۹ پيرو رای شماره ۱3۹66030۹06۸000۱67 
مورخ ۹6/۲/۲ پرونده كالسه ۱3۹۵۱۱۴۴0۹00۱0000۱6 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك ناحيه دو قزوين تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی خانم طاهره نوروزی فرزند محمدحسين بشماره شناسنامه ۱۵۹۸ صادره از حوزه ۸ قزوين در 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت3۱۵/۴۵ متر مربع پالك ۵ اصلی واقع دربخش ۵ قزوين خريداری از مالك 
رسمی آقای حيدرعلی بهرامی محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵روز 
آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه 
از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت 

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.۸3۴/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: ۹6/۹/۴    تاريخ انتشارنوبت دوم: ۹6/۹/۲0

علی شهسواری -رئيس اداره ثبت اسناد وامالك ناحيه ۲ قزوين

 موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

كالســه  پرونــده   ۹6/۸/۱6 ۱3۹66030۹06۸00۱۵۲۹مــورخ  شــماره  رای  برابــر 
۱3۹۵۱۱۴۴0۹06۸0000۱۲هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك ناحيه دو قزوين تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای 
حسين كشاورز مهذب فرزند سبزعلی بشماره شناسنامه 3 صادره از طارم سفلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يك باب ساختمان به مساحت۱۹۸/۸6متر مربع پالك ۱۵فرعی۱۴از 36 اصلی واقع دربخش ۵ قزوين خريداری 
از مالك رسمی آقای قاسم چگينی محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵روز 
آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه 
از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت 

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.۸۲7/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: ۹6/۹/۴   تاريخ انتشارنوبت دوم: ۹6/۹/۲0

علی شهسواری -رئيس اداره ثبت اسناد وامالك ناحيه ۲ قزوين

آگهی حصر وراثت
متقاضی آقای سليمان نظری اليله فرزند حسين دادخواستی مبنی بر گواهی حصر وراثت تقديم نموده كه 
پس از ارجاع به اين شعبه به كالسه ۹60۸60حقوقی ثبت گرديده است و چنين توضيح داده كه شادروان 
حسين آقا نظری اليله فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه ۸3 صادره از مغان در تاريخ ۹6/۸/۱۵در محل 

اقامتگاه دائمی خود از دنيا رفته و وراث حين الفوت عبارتند از:
۱-بستی نظری فرزند باال به شماره شناسنامه 6۹ صادره از مغان متولد ۱3۲0 همسر متوفی

۲-وكيل نظری اليله فرزند حسين به شماره شناسنامه 66 صادره از پارس آباد متولد ۱3۴۹ پسر متوفی
3-ولی نظری اليله فرزند حسين به شماره شناسنامه 7۲ صادره از مغان متولد۱3۴۴پسر متوفی

۴-رحمان نظری اليله فرزند حسين آقا به شماره شناســنامه 70۸ صادره از پارس آباد متولد۱3۵۸ 
پسر متوفی

۵-رحيم نظری اليله فرزند حسين به شماره شناسنامه 70 صادره از مغان متولد۱33۸ پسر متوفی
6-توكل نظری اليله فرزند حسين به شماره شناسنامه ۱۲۲ صادره از پارس آباد متولد۱3۵۱ پسر متوفی
7-جليل نظری اليله فرزند حسين به شماره شناسنامه ۴0 صادره از پارس آباد متولد۱3۴6 پسر متوفی

۸-ســليمان نظری اليله فرزند حســين آقا به شــماره شناســنامه ۱6۵ صــادره از پــارس آباد 
متولد۱36۴پسرمتوفی

۹-فراحم نظری اليله فرزند حسين به شماره شناسنامه  3۴۲صادره از پارس آباد متولد ۱3۵۴ پسرمتوفی
۱0-امينه نظری اليله فرزند حسين آقا به شماره شناســنامه۸67 صادره از پارس آباد متولد۱36۵ 

دختر متوفی
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كس اعتراض و 
يا وصيت نامه ای از متوفی دارد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايد در غير اينصورت 
گواهی صادر و هر وصيت نامه ای غير سری و رسمی كه بعد از اين موعد ابراز گردد از درجه اعتبار ساقط 

و بال اثر خواهد بود. / م الف707۵
رئيس شورای حل اختالف شعبه اول پارس آباد

آگهی موضوع  ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
برابر رأی شماره ۱3۹6603۱۵00۴000۹۴7  هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك دره شهر تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضی آقای علی افتخاری راد فرزند سيد علی 
بشماره شناســنامه  ۲0۱ صادره از دره شهر در يك باب ساختمان 
تجاری به مســاحت ۹۱ متر مربع پالك 7۴0 فرعــی از ۲7 اصلی 
قطعه دو ايالم واقع در دره شهر – خيابان شهيد نوروزی خريداری 
از آقايان ياســر فرهــادی و اقبال محمدی و منتســب به مالكيت 
رسمی مشاعی آقای خســرو هاشــمی محرز گرديده است. لذا به 
 منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه ۱۵ روز آگهی 
می شــود در صورتی كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی اســت در صورت انقضای 
 مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشارنوبت اول:  ۱3۹6/0۹/۲0 

تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹6/۱0/0۵       
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان دره شهر- حجت پورمند 

واحد شــماره 3 گازی نيروگاه شــهيد رجايی 
پس از پايان تعميــرات بازديد محفظه احتراق 
و تعويض نازل، به شــبكه سراسری توليد برق 
پيوست.واحد شماره 3 گازی با توان نامی ۱۲3 
مگاوات كه به منظور انجام تعميرات با محوريت 
بازديد محفظه احتــراق و تعويض نازل از مدار 
توليد خارج شــده بود، پس از ۲۲ روز با پايان 

تعميرات به مدار توليد بازگشت.
تعويض پره متحرك مرحله اول، تعويض نازل 

ســگمنت مرحله اول و شرود سگمنت مرحله 
اول، همچنين تعويض الينر و ترانزيشــن اين 
واحد، هريك بــه تعداد ۱3 عــدد، مهم ترين 
اقداماتی است كه در اين دوره از فعاليت های 

تعميراتی به انجام رسيد.
از ديگر فعاليت های اين دوره از تعميرات واحد 
شماره 3 گازی می توان به انجام فعاليت های 
ابزاردقيقی، الكتريكی، بازديد تجهيزات بويلر و 

انجام مجوزهای كار واحد اشاره نمود. 

اتصال دوباره واحد شماره 3 گازی نيروگاه شهيد 
رجايی به شبكه سراسری توليد

پرونــده كالســه ۹60۹۹۸۸60۸۹00۲6۵ 
شــعبه ۹ حقوقــی شــورای حــل اختالف 
 شهرســتان كرمانشــاه تصميــم نهايــی 

شماره 
خواهان :آقای حميد ميرزايــی فرزند صفر به 
نشانی كرمانشاه – شهرستان كرمانشاه – شهر 
كرمانشاه – ۲۲بهمن – گذرنامه – كوی ۲۱۸ 

– پالك 67 
خوانده : خانم گل اندام حاتمی خيبری فرزند 

اسد به نشانی
خواسته ها : 

۱-مطالبه وجه چك
۲-تامين خواسته

))رای شورا((

با حمد خــدای منــان دعوی آقــای حميد 
ميرزايی فرزند صفر به خواســته مطالبه مبلغ 
۴6/000/000 ريال وجه مندرج در يك فقره 
چك بالمحل به شماره ۲۱73۴۹ عهده بانك 
صادرات شعبه ميدان بســيج به طرفيت خانم 
گل اندام حاتمی خيبری فرزند اسد به داللت 
تصوير مصدق چك استنادی دعوا كه وجود آن 
در يد خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر كننده 
آن دارد و گواهی عدم پرداخت صادره از بانك 
محال عليه نيز حكايت از عدم كارسازی وجه آن 
در سررسيد مقرر داشته دارد و خوانده دعوا به 
عنوان صادركننده چك مذكور دليلی در جهت 
پرداخت دين مذكور و برائت ذمه خويش ارائه 
نداده و اصل بر بقاء دين بــوده قابليت اجابت 

داشته و به استناد مواد ۵۲۲و۵۱۹و۵03و۱۹۸ 
قانون آيين دادرســی  دادگاههــای عمومی و 
انقالب در امــور مدنی و مــاده ۲ قانون صدور 
چك بالمحل و و مواد 3۱0و۲۴۹ قانون تجارت 
رای بر محكوميت خوانده بــه پرداخت طلب 
فوق بعالوه هزينه دادرســی و خسارت تاخير 
تاديه از سررســيد لغايت اجــرا حكم در حق 
خواهان صادر و اعالم مــی دارد كه رای صادره 
غيابی بوده و ظرف بيســت روز پــس از ابالغ 
قابل واخواهی در اين شــعبه و ســپس ظرف 
بيســت روز ديگــر قابــل تجديدنظرخواهی 
خواهــد كرمانشــاه  حقوقــی   دادگاه 

 بود .
قاضی شورای حل اختالف – ولی محمدی



7 بازار 
 فناوری

 اطالعات

جديــد   گــزارش 
نشــان    App Annie
از ايــن دارد كــه كاربران 
در ســال ۲۰۱۸ بيــش از 
۱۱۰ ميليــارد دالر در 

فروشگاه هاي اپليكيشن هزينه خواهند كرد. 
طبق گزارش جديــد App Annie كه وضعيت 
بازار اپليكيشن ها را در سال بعد پيش بيني مي كند، 
هزينه مصرف كننــدگان در تمام اپ اســتورهاي 
موبايل در ســال ۲۰۱۸ از ۱۱۰ ميليارد دالر عبور 
خواهد كرد. رقم ۱۱۰ ميليارد دالر نشــان دهنده 
افزايش ۳۰ درصدي نسبت به ســال قبل است و 
براســاس اين گزارش، بيشــتر هزينه ها همچون 

گذشته در حوزه بازي  خواهد بود. 
هرچنــد روش هــاي جديــدي نظيــر فــروش 
درون برنامه اي كمي در سهم حوزه بازي تاثيرگذار 
بوده است، اما همچنان بازي ها بيشترين سهم  را از 
درآمدزايي اپ استورها به خود اختصاص خواهند 
داد. براساس گزارش App Annie، اگرچه بيشتر 

هزينه ها پاي بازي ها خرج مي شود، اما سهم اپ هاي 
غير بازي با اين روند صعودي در سال ۲۰۱۸ افزايش 

خواهد يافت. 
به عالوه در اين گزارش عنوان شــد ۳ كشوري كه 
در ســال ۲۰۱۸ بايد به آنها توجه شود چين، هند 
و برزيل هستند. به خصوص ميزاني كه كاربران در 
فروشگاه هاي اپليكيشن در چين هزينه مي كنند از 
آمار بقيه دنيا ســبقت مي گيرد. اين مساله با توجه 
به اينكه چين در حال حاضر بزرگ  ترين بازار براي 
اپ اســتور اپل اســت، بيش از پيش اهميت پيدا 
مي كند. در عين حال، هند و برزيل شاهد افزايش 
صرف زمان براي گوشي هاي هوشمند اندرويد در 
ســال ۲۰۱۸ خواهند بود كه در ادامه روند رشــد 
امسال، هند شــاهد ۵۰ درصد رشــد و برزيل ۳۰ 
درصد اســت. هند همزمــان با راه اندازي شــبكه 
مخابراتــي Reliance Jio در ســپتامبر ۲۰۱۶، 
شاهد جهش بزرگي در ميزان دانلود از گوگل پلي 
بوده اســت. بازار نوظهور برزيل هم به  دليل اينكه 
مانند هند داراي جمعيت زيادي اســت كه گوشي 
هوشمند ندارند، هنوز براي رشد جاي زيادي دارد. 
يكي ديگر از تغييراتي كه روي اكوسيستم اپ تاثير 
مي گذارد، تغيير رويه اپ اســتور اپل و گوگل پلي 

است. در ســال ۲۰۱۸ اين تالش ها در زمينه پيدا 
كردن اپليكيشــن ها بهبود فراواني يافت و ازاين رو 
طرفداران بيشــتري را جذب كــرده، به طوري كه 
ميزان دانلود  اپليكيشن هاي حوزه سرگرمي افزايش 
زيادي را شاهد بوده اســت. اين افزايش بازديد به 
رشد خريدهاي درون اپليكيشني منجر شده است. 
در همين حال، اپليكيشــن هايي كه براساس نياز 
افراد و خدمات رفاهي ساخته  شده اند، همچنان در 
موارد بيشتري توسط جستجوهاي اپ استور يافته 

و پيشنهاد مي شوند. 
در اين گزارش به دســته خاصي از اپليكيشــن ها 
در حوزه واقعيت افزوده هم پرداخته شــده است، 
چراكه طي ســال آينده ميالدي اين اپليكيشن ها 
رشد بيشــتري تجربه خواهند كرد. دسته ديگري 
از اپليكيشــن ها كه ميزان زيــادي از هزينه هاي 
مصرف كنندگان را امسال به خود اختصاص دادند، 
اپليكيشن هاي اســتريم ويدئو هســتند. از اكتبر 
۲۰۱۷، سرويس هاي استريم ويدئو شاهد افزايش 
مصرف ۸۵ درصدي بين كاربــران آي.او.اس و ۷۰ 
درصدي در گوگل پلــي بود ه اند. اين فضا به صورت 
فزاينده اي در حال تقســيم شــدن بين اپ هاي 
مختلف اســت. در آمريكا تعداد افرادي كه بيش از 

4 اپليكيشن مرتبط با اســتريم ويدئو روي آيفون  
خود نصب داشــته اند، در اكتبر ۳۰ درصد افزايش 

داشته است. 
اين گزارش به مباحث ديگري در ســال جاري هم 

مي پردازد كه از جمله آنها مي توان به نقش در حال 
رشــد موبايل به عنوان جزئي از معامالت تجارت 
الكترونيك، ســفارش غذا توســط موبايل و موارد 

ديگر اشاره كرد. 

بازي ها بيشترين سهم  از درآمدزايي اپ استورها را به خود اختصاص دادند

هزينه كرد  ۱۱۰ ميليارد  دالري كاربران در  اپ استورها

INFO@biznews.ir

گوشــي هاي جديدي كه به شــبكه اپراتوري تلفن همراه وارد مي شــوند بايد فرايند 
فعال سازي را به طور كامل و موفق طي كنند. در غير اين صورت نمي توانند به صورت 
دائم از شبكه سرويس بگيرند و پس از ۳۰ روز قطع مي شوند. رجيستري گوشي تلفن 

همراه از ۱4 آذرماه آغاز شده است. 
براي فعال سازي گوشي در طرح رجيستري كاربر بايد كد دستوري ستاره ۷۷۷۷ مربع 
)سامانه همتا( را شماره گيري كند. ســپس در منوي بازشده گزينه ۲ )فعال سازي( را 
 IMEI .را بدون هيچ گونه عالمت اضافي وارد كند IMEI انتخاب كند و شماره ۱۵ رقمي
روي جعبه گوشي درج  شــده يا از طريق شماره گيري كد دستوري ستاره مربع صفر ۶ 

مربع قابل مشاهده است. 

سپس كاربر بايد شماره سيم كارت را وارد كند. پس از آن بايد كد فعال سازي وارد شود. 
اين كد يك عدد ۶ رقمي اســت كه روي كارت گارانتي درج شده و بايد هنگام خريد از 

فروشنده آن را دريافت كند. 
پس از طي اين مراحل پيغامي براي مشــترك نمايش داده مي شود. اين پيغام حاوي 
شماره IMEI و شماره سيم كارتي است كه براي اين گوشي فعال شده است. اگر شناسه 
IMEI و سيم كارت مورد تاييد كاربر است بايد گزينه يك را وارد و تاييد كند. در نهايت 
پيغامي مبني بر فعال سازي موفق در طرح رجيستري نمايش داده خواهد شد و عمليات 
رجيستري كردن گوشي با موفقيت انجام شده اســت. اين پيغام در يك پيامك نيز به 

اطالع كاربر رسانده مي شود. 

روش رجيستر كردن گوشي هاي جديد

بدونرجيستريموفقموبايلپساز۳۰روزقطعميشود
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معرفي يك اپليكيشن كه عكس هاي 
نوستالژي قديمي مي گيرد

به تازگي اپليكيشــني در كره جنوبــي و ژاپن 
محبوب شــده كه طي ۳ روز عكس هاي كاربر 
را پــردازش مي كنــد و بدين ترتيب يــادآور 
دوربين هاي عكســبرداري قديمي اســت. اين 
اپليكيشن Gudak Cam نام دارد و هدف از ارائه 
آن ايجاد حس نوستالژي استفاده از دوربين هاي 
قديمي كوداك اســت. اين اپليكيشن از كاربر 
خود مي خواهد بخش »رول فيلم« را پر كند كه 
حاوي ۲4 شات است. پس از تكميل اين بخش 
و عكاســي، ۳ روز طول مي كشــد تا فرد بتواند 

عكس ها را در موبايل خود مشاهده كند. 
به وسيله اين اپليكيشن به جاي ثبت ۱۲ تصوير 
و در نهايت نگه داشتن يكي از آنها، كاربر را وادار 
می كند قبل از عكس گرفتــن كمي فكر كند، 
اما عــالوه بر آن ايــن اپليكيشــن قابليت هاي 
زيبايي شــناختي دارد. تعــداد كاربــران اين 

اپليكيشن ۱.۳ ميليون نفر اعالم شده است. 

گام بلند اپل بــراي تصاحب 
»شازم«

گزارش هاي منتشرشــده حاكي از آن است كه 
اپل درصدد نهايي كردن يك توافق براي تصاحب 

اپليكيشن موسيقي »شازم« است. 
اپليكيشن شــازم كه براي تشــخيص خودكار 
موسيقي و نام و نشاني خواننده آهنگ ها توسط 
كاربران استفاده مي شود، محبوبيت بسياري در 
ميان كاربران گوشي هايي با سيستم عامل اندرويد 
و iOS دارد. شركت اپل در تالش است مالكيت 
اپليكيشن محبوب تشخيص موسيقي شازم را با 

قيمت 4۰۰ ميليون دالر در اختيار بگيرد. 

تازه ها

گروهبازارفناوریاطالعات
Newskasbokar@gmail.com

وزير ارتباطات طرح فيلترينگ غيرهمسان را تكذيب کرد
وزير ارتباطات و فناوری اطالعات در توئيتي نوشت: طرح فيلترينگ غيرهمسان از اساس کذب است. آذري جهرمي در اين پست نوشت: موضوعي که اخيرا تحت عنوان طرح 
فيلترينگ غيرهمسان همراه با جزئياتي منتشر شده، از اساس کذب است. تاکنون طرحي با اين مضمون در وزارت ارتباطات مطرح نشده است. براساس طرح مذکور، هر کاربر 
ايراني براي دسترسي به اينترنت بايد از نام کاربري تعريف شده خاص خود استفاده کند و پس از الگين کردن، نوع دسترسي به سايت ها که از قبل برايش تعريف شده را 
خواهد ديد. بدين ترتيب برخي کاربران با دسترسي باال قادر به باز کردن مثال فيسبوك، يوتيوب و... خواهند بود و کاربر ديگري با دسترسي پايين نخواهد توانست. 

نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه شهركرد حجت االسالم والمسلمين 
نكونام در ديدار محمدرضا عارف نماينده مردم تهران در مجلس شــورای 
اســالمی كه به منظور افتتاح دفتر بنياد اميد ايرانيان شعبه چهارمحال و 
بختياری به استان سفر كرده  مشكل اصلی امروز كشور را پرداختن به كارهای 
فرعی و غافل شدن از امور اصلی بيان كرد و گفت: مشكل اصلی  ما در كشور 
اين است كه به فروع محكم چسبيده ايم و اصول اساسی و اصلی كشور كه برای 

رشد و پيشرفت به آن به شدت نيازمند هستيم را رها كرده ايم.
حجت االسالم والمسلمين نكونام خدمت رسانی را يكی از اصول به شدت 
مورد نياز امروز كشــور بيان كرد و افزود: امروز كشور به يك اصل به شدت 
نيازمند است و آن اصل خدمت رسانی و اصل كار و تالش برای رهانيدن كشور 
از اين موقعيت  است كه در آن قرار گرفته و وضعی كه در آن قرار گرفته است.

امام جمعه شهركرد تصريح كرد: اگر ما به فضل الهی بايد انقالب را به آن مرحله 
اوج و بالنده اش برسانيم راهش اين است كه كشور را از وضع اقتصادی و وضع 

فقری كه امروز با آن مواجه هستيم، نجات بدهيم.
نماينده ولی فقيه در استان تاكيدكرد: اينجانب با عنايت و دغدغه از فقر سخن 
می گويم و شايد دشمن بخواهد از اين حرف سوء استفاده كند كه ما قطعا 
نخواهيم گذاشت و در مقابل دشمن خيلی محكم می ايستيم ولی بايد واقعيات 

درونی خودمان را برای خودمان  خيلی محسوس هم بگوييم و هم ببينيم.
امام جمعه شهركرد با تاكيد بر اينكه امروز شــأن و جايگاه انقالب ما بعد 
از گذشــت قريب 4۰ سال در مســائل اقتصادی اين نيست، تصريح كرد: 
نبايد امروز در مســائل اقتصادی به خاطر چالش آفرينی ها، بازيگری ها و 
فشارهای دشمنان بيرون و از درون بخاطر عدم عمل به اقتصاد مقاومتی 
و عدم ايجاد اســتحكام در پايه های اقتصادی كشور مجبور شويم در يك 
عرصه هايی دست از بسياری از مســائل اصلی مان برداريم و كوتاه بياييم 
و نتوانيم به راحتی در برابر دشــمن بايستيم و قطعا شــأن و تراز انقالب 

 اسالمی در مسائل اقتصادی بعد از 4۰ سال قطعا بايد باالتر از اين ها باشد. 
حجت االسالم والمســلمين نكونام با بيان اينكه ايجاد ثبات و استقالل در 
مسائل اقتصادی كشور به فراموشی سپرده شده است، افزود: فراموش شدن 
اين مسئله خواسته يا ناخواسته علت عمده اش گرفتار شدن به مسائل فرعی و 
 درگيری های سياسی و به جان هم افتادن و همين بازيگری های حزبی و امثال 

اين هاست.
امام جمعه شهركرد با تاكيد بر اينكه اصال ما در اسالم حزب و جناح نداريم 
تصريح كرد: آن چه در اسالم وجود دارد و به ما خوب تبيين و معرفی كرده اند 
واليت و نظام واليی و دين واليی اســت و اگر سخن از واليت هم كه گفته 

می شود فقط واليت پروردگار و نگاه توحيدی محض است.
نماينده ولی فقيه در استان تاكيدكرد: نظام بايد بر اساس اين نظام توحيدی 
شكل بگيرد و همه مسئوالن بايد خودشان را در راستای تبعيت محض از 
پروردگار متعال و حركتشان را در همين جهت ادامه بدهند و اين مسئله 
اساســی اصالً نيازی به حزب و بازيگری های سياسی كه عده ای دنبال آن 

هستند، ندارد.
حجت االسالم والمسلمين نكونام تصريح كرد: اينكه عده ای جمعی بشوند و 
گاهی يك نشاطی در جامعه ايجاد كنند و يك دسته ای يك سليقه ای را داشته 
باشند و آن را اعمال كنند و مثال يك فردی بگويد به نظرم می رسد اين آدم 
بهتر می تواند به كشور خدمت كند و آن يكی بگويد نَه به نظرم آن آدم بهتر 
می تواند به كشور خدمت كند و يك عده ای زير پرچم اين آدم چهار روز قرار 
بگيرند به عنوان اين كه خدمت و جهت خدمت را مشخص كند اين ها در يك 
حدی اشكالی ندارد و يك سليقه ای است ولی هدف امروز نظام ما اين نيست 
كه فقط بخواهد برای خدمت آدم انتخاب كنند بلكه اهداف بلندتر و واالتری 

از شكل گيری انقالب مدنظر دلسوزان بوده است
امام جمعه شــهركرد تاكيدكرد: متأسفانه امروز به شــدت در وادی های 

بازيگری های سياســی افتاده ايم و همه چيز را چه اصول گرا به نوعی و چه 
اصالح طلب به نوعی و ديگر دسته ها به نوعی ديگر داريم قربانی بازيگری های 

سياسی و قربانی حزب و تشكيالت می كنيم.
نماينده ولی فقيه در استان با تاكيد بر اينكه امروز متأسفانه در كشور انسان های 
به معنای واقعی كلمه موحد و با نگاه توحيدی حركت كننده َكم داريم تصريح 
كرد: امروز متأسفانه ما انسان های  موحد در نظام كه به معنای واقعی نگاه 
توحيدی داشته باشند و با نگاه توحيدی گره از مشكالت اين كشور و مردم 

بگشايند، كم داريم و اين خأل امروز جامعه ماست.
حجت االسالم والمسلمين نكونام خاطرنشان كرد: متاسفانه با اين گرفتاری ها 
و اين بازيگری هايی كه روبرو هستيم، هر چقدر هم اين گونه جلو برويم جز 
اينكه به خودمان، مردم و انقالب و نظام آسيب می زنيم و دشمن را اميدوارتر و 
جری تر می كنيم، كاری ديگر نمی كنيم و به مقصد نهايی نمی رسيم و يا حداقل 

خيلی خوش بينانه بخواهيم بگوييم خيلی دير به مقصد می رسيم
امام جمعه شهركرد با اشاره به تاكيد مستمر بر حاكم كردن نگاه موحدانه در 
همه امور كشور تصريح كرد: اگر در درون كشور به معنای واقعی كلمه  يك 
نگاه موحدانه در همه  امورمان حاكم شود و يك اصالحيه در مجموعه امورمان 
داشته باشيم قطعا  سرعت عمل و نتيجه گيری در كارها و رسيدن به مقصد 
قطعا سرعت پيدا خواهد كرد و قطعا اوج پيدا می كنيم و بهتر گره از كار مردم 

و مشكالت جامعه باز می شود.
حجت االسالم والمسلمين نكونام با تاكيد بر اينكه در راستای گره گشايی از 
مشكالت جامعه بايد از همه ساليق و ظرفيت ها و استعدادهای درون كشور 
بهره برد گفت: متآسفانه در كشور شاهد هستيم كه اگر كسی در يك عرصه ای 
فردی را موثرتر برای خدمت به كشور بداند و از او حمايت كند بالفاصله برخی 
افراد گرفتار در بازی های سياسی به اين فرد برچسب حزبی و جناحی می زنند 
درحالی كه اين نگاه غلط است. نماينده ولی فقيه در استان تاكيدكرد: بايد به 
معنای واقعی و راستين در جهت كار، تالش و گره گشايی از مشكالت از همه 
ساليق استفاده كرد و نخبگان را از هر نوع ديدگاه و سليقه ای دور هم جمع كرد 
و اين ها را سر يك سفره نشاند و در جهت رشد و بالندگی قرار داد و استعدادها 
و ظرفيت های كشور را به كار گرفت كه اگر واقعا اين دغدغه عملی شود همه 
مشكالت حل خواهد شد كه البته تحقق بخش عمده ای از اين مسئله كار 

كالن نظام است و درواقع نظام بايد سمت و سويش اين باشد.
امام جمعه شهركرد تصريح كرد: اگر يك جمع دلسوزی به تعبير رهبر معظم 
انقالب آتش به اختيار احساس كند كه در يك سری عرصه های كشور يك 
خألهايی وجود دارد و واقعا نظام راه خودش را درست نرفته است و آن حركتی 
كه بايد انجام بدهد را انجام نداده وارد عمل شود و يك كاری را شروع كند و يك 
َعلمی را بردارد و استعدادها شكوفا شد خوب است اما به شرط اينكه باز اين 
گروه ها در فازهای سياسی گرفتار نشوند و اصول نظام را در اهداف سياسی و 

جناح بازی ها و زدوبندهای گروهی خودشان قربانی نكنند.
حجت االسالم والمسلمين نكونام در جمع بندی اين بخش از سخنان گفت:  
تا زمانی كه ما گرفتار مسائل فرعی و بازيگری های سياسی و حزبی و جناحی 
هستيم  هميشه گرفتار مشــكالت و كمبودها هستيم و به مقصد نهايی 

نمی رسيم يا خوش بينانه خيلی دير به مقصد می رسيم. نماينده ولی فقيه در 
استان با طرح اين سوال كه چرا فرمان اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقالب 
كه به عنوان يك مسئله اصلی در كشور محسوب می شود متأسفانه از سوی 
همه مسئوالن و جناح ها و گروه هاي كشور بر زمين مانده و عملياتی نشده 
است گفت: زيرا همگان اسير همين نگاه های سياسی بازی و گروه گرايی و 
البی گری های خودشان هستند در مسائل فرعی غرق می شوند و مسائل 

اصلی متأسفانه زمين می ماند و اقتصاد مقاومتی و امثال آن قربانی می شود.
حجت االسالم والمسلمين نكونام ابراز اميدواری كرد كه روزی را ببينيم كه 

سياسيون ما موحد  شوند و نظام واليی به معنای واقعی كلمه شكل بگيرد.
نماينده ولی فقيه در استان تصريح كرد: واليت هم به آن معنايی كه برخی ها از 
آن به عنوان استبداد و اين ها تلقی می كنند، نيست و آن استفاده های غلطی كه 
برخی ها از آن می كنند، از سر بيماری خودشان است اما درحقيقت نظام واليی 
يعنی نظام توحيدی و قرارگرفتن  همه مردم در يك مسير و در يك راستا و يك 
هدف حركت كردن و وحدت به معنای واقعی در اين راستا شكل گرفتن است.
حجت االسالم والمسلمين نكونام با اشاره به مشكالت اقتصادی بی شمار در 
استان چهارمحال وبختياری تصريح كرد: وقتی در اقصی نقاط استان حضور 
پيدا می كنيم آن قدر محروميت در استان مشاهده می شود كه انسان گاهی 
وقت ها از شمارش آن عاجز می شود و جاهای ديگر كشور هم همين وضع 
است. امام جمعه شهركرد در پايان با ابراز نگرانی شديد از عواقب گرفتار شدن 
جامعه به بازيگری های سياسی گفت: از عمق جانم اين را می گويم كه واقعا 
خوف دارم از اينكه بازيگری های سياسی ما را به عذاب پروردگار گرفتار كند 

و بايد بترسيم چرا كه اين ها متاسفانه بالی جان كشور و بازدارنده هستند.
در اين ديدار نيز آقای محمدرضا عارف نماينده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی يكی از اهداف از تاســيس بنياد اميد ايرانيان شعبه چهارمحال و 
بختياری را استفاده از ظرفيت جوانان برای حل مشكالت استان ها و كشور 

 بيان كرد و گفت: جوانان ما در هر عرصه ورود پيدا كنند كاری كارســتان
 می كنند. وی گفت: از ابتدای تأسيس بنياد اميد ايرانيان تاكيد كرديم كه 
در بنياد كار حزبی و سياسی نكنيم تا بتوانيم طيف برجسته از نخبگان را دور 

خودمان جمع كنيم.
نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی پرداختن به مسائل ضروری و 
اولويت دار را از برنامه هاي اساسی بنياد خواند و گفت:  توانمند سازی جوانان 
و استفاده از ظرفيت جوانان يكی از مهم ترين مسائلی است كه در بنياد مورد 
توجه است چرا كه ديگرنسل اول بايد جای خود را به نسل جديد بدهند و آن 

ها كشور را اداره كنند.
عارف استفاده از ظرفيت بانوان را يكی ديگر از مسائل مورد توجه در بنياد 
دانست و تصريح كرد:. ســهم بانوان در پيروزی و ادامه انقالب بسيار مهم و 
تعيين كننده بوده و هست و اسالم و قانون اساسی نگاه ويژه به نقش زنان 
دارد و درحال حاضر بيش از ۵۰ درصد دانشجويان ما را بانوان شكل می دهند 
اما متاسفانه نرخ مشــاركت زنان در عرصه های پايين است درحالی كه ما  

می توانيم در چارچوب شرع و قانون از اين ظرفيت ها استفاده كنيم.
وی مسائل اجتماعی را يكی ديگر از مســائل مورد توجه در بنياد برشمرد 
و گفت: مســائل اجتماعی امروز در جامعه  آرام آرام در حال وارد شــدن 
در يك مرحله بحرانی اســت  كه مصاديق بــارز آن را در بــاال رفتن نرخ 
 طالق و اعتياد مشــاهده كرد كه واقعا وضعيت نگران كننده ای در كشور

 پيدا كرده است.
نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان كرد: در بحث های 
 زيربنايی به خصوص آب يك كارگروه قوی در بنياد راه اندازی شــده است
 چرا كه  يكی از چالش های مهم آينده دنيا آب است و شايد مهم ترين بحران 
كشور در آينده مسئله آب باشد كه در استان چهارمحال و بختياری نيز اين 

مشكل ديده می شود.

 نماينده ولی فقيه در استان چهارمحال و بختياری در ديدار با رئيس فراكسيون اميد:

چرا  فرمان اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقالب بر زمين مانده و عملياتی نشده است؟



اصناف8

 توليد بــدون برنامــه در حال 
حركت است 

رئيس اتاق اصناف شهر گرگان در استان گلستان 
گفت: توليد در كشور بدون برنامه در حال حركت 

است و به معناي واقعي، توليد رها شده است. 
حسين خليلي افزود: توليد در بخش هاي اقتصادي 
با هر ميــزان بازده، مســتلزم ســرمايه گذاري و 
برنامه ريزي است. توسعه توليد و رشد اقتصادي نياز 
به برنامه مدون دارد؛ مساله اي كه ما در كشور كمتر 
شاهد آن هســتيم. در گرگان واحدهاي توليدي 
مرغداري اين وضعيت را دارند و بدون برنامه حركت 

مي كنند كه نتيجه آن زيان توليد است. 

 قهرمان وزنه برداري جهان وارد 
ايالم شد

ايالم-محمدغالمنيا- خبرنگار كسب وكار: عصر 
روز شنبه و از طريق فرودگاه شهداي ايالم، قهرمان 
وزنه برداري جهان با استقبال گرم و كم نظير مردم 
وارد شــهر ايالم شد. »علي هاشــمي« وزنه بردار 
ارزنده كشورمان كه در مسابقات جهاني آمريكا در 
دسته 105 كيلوگرم موفق به كسب دو مدال طالي 
يك ضرب و مجموع شده بود، مورد استقبال جمع 
زيادي از مردم، دوستان، هم باشگاهي ها و مسئوالن 
استاني و محلي قرار گرفت. مردم قدرشناس ايالم 
با اهداي گل، دود كردن اسپند، قرباني كردن و... 
قهرمان ايالمي وزنه برداري كشورمان را از فرودگاه 
شــهر ايالم تا زادگاهش در روستاي مورت بدرقه 
كردند. »علي هاشمي« وزنه بردار ايالمي توانست 
در مسابقات جهاني وزنه برداري آناهيم آمريكا با 
كسب دو مدال طال و يك نشان برنز، پرچم كشور 
عزيزمان را در خاك آمريكا به احتزاز درآورد و براي 

ايران و ايالم افتخارآفريني كند. 
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طي دو هفته اخير به دنبال انتشار 
خبري مبني بر اينكه ارز مبادله ای 
اختصاص يافته به واردكنندگان 
كاغــذ حــذف خواهد شــد، 
آشفته بازاري در بازار كاغذ و مقوا 
برپا شد كه حتي كم شدن كاغذهاي روزنامه هاي كثيراالنتشار 
نيز يكي از مهم ترين تاثيرات آن بود. در 10 روز اخير به دنبال 
قطع ناگهاني ارز مبادالتي به واردكنندگان كاغذ، همچنين 
افزايش جهاني قيمت كاغذ، جوي ناآرام در بازار كاغذ ايران ايجاد 
شد كه دست اندركاران حوزه نشر، همچنين فعاالن بخش هاي 
مختلف چاپ را نگران كرد؛ موضوعي حياتي كه بازتاب اخبار آن 
به برگزاري نشست هاي تخصصي فعاالن حوزه هاي مختلف 
منجر شــد و نهايتا به تصميم حذف نشــدن ارز مبادالتي و 
تثبيت تعرفه واردات انجاميد. در اين باره البته رئيس كل بانك 
مركزي اظهار داشت كه يكي از موضوع هاي مطرح شده حذف 
ارز مبادله اي براي كاغذ بود كه اين موضوع شايعه است. سيف 
گفت: ارز مبادله اي به كاالهاي اساســي و كاغذ مطابق روال 
قبل ادامه مي يابد.همچنين معاون بازرگاني وزير صنعت نيز از 
تصميم جديد دولت براي اختصاص ارز مبادله اي به كاغذ خبر 

داد. حسن يونس سينكي از برگزاري جلسه تنظيم بازار كاغذ به 
دستور محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت خبر 
داد. وي درباره تصميمات اتخاذشده گفت: براي تنظيم بازار 
كاغذ 5 تصميم گرفته شد كه به آرامش بازار خواهد انجاميد. 
بر اين اســاس اعالم مي كنم كه اجازه افزايش تعرفه واردات 
كاغذ داده نمي شود. همچنين ارز مبادالتي به ميزان مورد نياز 
براي واردات كاغذ تخصيص داده خواهد شد. به عنوان سومين 
تصميم اين نشست، توليدكنندگان داخل و تجار مكلف شدند 
كه براي حفظ موجودي كف بازار و تامين نياز مصرف كنندگان 
كاغذ، شرايط را براي عرضه مناسب تا پايان سال فراهم سازند. 

معاون وزير صنعت ادامه داد: مقرر شد سند طرح  جامع تنظيم 
بازار كاغذ تدوين شود تا با اجراي آن طي 4  سال آينده بازار با 
حداقل نوسانات به فعاليت خود ادامه دهد، چراكه حمايت از 
مصرف كنندگان كاغذ شامل ناشران، مطبوعات، كتب درسي و 
ساير فعاالن فرهنگي براي دولت اهميت بااليي دارد و نبايد اين 
بخش با چالش مواجه باشند. سينكي پنجمين تصميم در جلسه 
تنظيم بازار را اينگونه اعالم كرد: در طرح جامع تنظيم بازار كاغذ 
براي حمايت از توليدكنندگان داخلي در زمينه به روزرساني 
تجهيزات و رسيدن به سطح رقابت با جهان، برنامه ريزي خواهد 
شد و اين موضوع از طريق دولت براي اختصاص منابع پيگيري 
مي شود. از سوي ديگر همانطور كه در باال به آن اشاره شد، يكي 
از نتايج انتشار خبر حذف ارز مبادله اي بر كم شدن صفحات 

روزنامه ها بود. مدير مسئول يكی از روزنامه های سراسری به 
خبر افزايش تعرفه واردات كاغذ كه چندي پيش اعالم و سپس 
منتفي شد، اشاره كرد و گفت: حدود 7 يا 8 روزنامه به دليل اينكه 
كاغذ ندارند، چاپ نمي شوند و اين وضعيت بقيه نشريات را هم 
به شكل دومينووار دربرمي گيرد. مهدي رحمانيان بيان كرد: 
اگر دولت بخواهد تعرفه هاي واردات كاغذ را افزايش دهد، نشان 
مي دهد كه بديهي ترين ادبيات مديريت را هم متوجه نيست، 
به دليل اينكه ما در شرايطي قرار داريم كه كاغذ پيدا نمي شود و 
اگر هم كاغذ موجود باشد، بايد با قيمت گزافي يعني ۶0 درصد 
بيشتر از قيمت يك ماه گذشــته پول بدهند تا بتوانند نقدي 
خريداري كنند، در صورتي كه در گذشته به صورت چندماهه 

خريداري مي كردند؛ البته افزايش تعرفه اتفاق نيفتاد. 
او با اشاره به وضعيت موجودي كاغذ و تاثير آن بر مطبوعات 
اظهار كرد: با توجه به وضعيتي كه بر مطبوعات حاكم است، در 
حال حاضر عالوه بر مشكالت گذشته، اين مشكل هم اضافه 
شده است. من براســاس خبرهايي كه دارم، مي دانم حدود 7 
يا 8 روزنامه به دليل اينكه كاغذ ندارند، چاپ نمي شوند و اين 
وضعيت بقيه نشريات را هم به شكل دومينووار دربرمي گيرد. 
اين در حاليست كه در يك ماه گذشته كه درگير مساله كاغذ 

بوديم، هيچ مدير دولتي واكنش قابل توجهي نشان نداد. 
محمود صدري، يكي از روزنامه نگاران قديمي در اظهارنظري 
گفته است كه در پي گران شــدن كاغذ، دوستداران كتاب و 

روزنامه برانگيخته شده اند و اين يك جمله سخن تكراري همه 
شده است: چرا دولت فكري نمي كند و كاغذ ارزان نمي رساند؟ 
اين سخن كه حتما حاصل دغدغه  شريف گويندگان آنهاست، 
نه تنها مشكل كاغذ را حل نمي كند، بلكه بر شدت مداخله دولت 
در كسب وكار نشر مي افزايد و قهرا در چرخه هاي بعدي، افزايش 
قيمت با شدت بيشتري ادامه مي يابد. بحران امروزي كاغذ در 

ايران، دقيقا حاصل مداخله هاي دهه 13۶0 به بعد دولت در 
بازار نشر است: دولت، سهميه كاغذ و زينك و وام برقرار كرد. 
نشر جرايد و كتاب، اقتصادي شــد. عرضه مصنوعي نشريه و 
كتاب افزايش يافت. افراد بيشتري اغواي اين بازار شدند و وارد 
»كسب وكار يارانه اي« شدند. عرضه باز هم بيشتر شد و تقاضاي 

موثر نداشت. 

»كسب و كار«آثار مثبت و منفی اختصاص ارز مبادله ای به كاغذ را بررسی می كند

التهاب بازار کاغذ با  تناقض گویی مسئوالن
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هرچهارزباالتربرود،كاغذگرانترميشود
حسينميرباقري،رئيساتحاديهفروشندگانكاغذومقوا

نگراني هايي طي هفته اخير در بازار كاغذ و مقوا داشته ايم كه اميدواريم تا هفته آينده بتوان مشكل را حل كرد. البته حل اين مشكل به موارد بسياري بستگي دارد كه نرخ ارز 
مهم ترين مشكل است. نوسانات نرخ ارز همانطور كه در ديگر بازارها تاثير داشته، بر بازار كاغذ و مقوا هم تاثيرات خود را گذاشت و قيمت كاغذ را تا حدي باال برد كه صنعت چاپ 
را نيز درگير كرد. به طور كلي قيمت كاغذ ارتباط مستقيمي با افزايش نرخ ارز دارد و هرچه ارز باالتر برود، كاغذ گران تر مي شود و اگر پايين بيايد، قيمت ها كاهش پيدا مي كند. 
همچنين از سوي ديگر اين اتفاق زماني رخ داد كه  قيمت مواد اوليه كاغذ در جهان افزايش پيدا كرد و با توجه به اينكه بخش عمده خريد ايران از كشور چين بود و در اين كشور 
چندين كارخانه تعطيل شد، قيمت كاغذ نيز افزايش پيدا كرد. بنابراين آن دسته از افرادي كه از گراني كاغذ گاليه دارند، مطلع باشند كه قيمت جهاني كاغذ از سوي توليدكنندگان 
افزايش يافته است، اگر قيمت فقط در بازار داخلي باال رفته بود و دليل آن مسائل داخلي بود بحث فرق مي كرد، اما مساله اينجاست كه در حال حاضر قيمت جهاني كاغذ افزايش 
يافته است. البته افزايش نرخ ارز مبادالتي نيز در اين گراني بي تاثير نبوده و در حالي كه ارز مبادله اي از 3 هزار و 250 تومان به 3 هزار و 530 تومان رسيده، با افزايش جهاني قيمت 
كاغذ همراه بود كه به گراني در بازار منجر شده است. در حال حاضر يكي از دغدغه هاي اصلي واردكنندگان كاغذ، قطع ارز مبادله اي از سوي بانك هاست. بانك مركزي هنوز به 
صورت رسمي حذف يا قطع ارز مبادله اي براي كاغذ را اعالم نكرده  است، اما يك هفته اي مي شود كه وقتي همكاران اين صنف به بانك مراجعه مي كنند، ارز به آنها نمي دهند. 
البته طبق تصميم هايي كه در روزهاي اخير گرفته شد ارز مبادله اي به كاغذ تعلق مي گيرد و با اين اتفاق شاهد كاهش قيمت در بازار خواهيم بود و به زودي قيمت واقعي كاغذ 

مشخص مي شود. كارشناسان و واردكنندگان باسابقه در اين حوزه بدانند كه حداكثر طي اين هفته يا نهايتا تا هفته آينده قيمت عادالنه كاغذ را تعيين و اعالم خواهيم كرد. 

خبريكهآشفتهبازاركاغذومقوارارقمزد
محمودعبادي،كارشناسبازاركاغذوچاپ

قيمت ها در بازار كاغذ و مقوا همواره تحت تاثير عوامل مختلف نوسان داشته و در دو هفته اخير در حالي كه شاهد كاهش 
5 درصدي قيمت كاغذ در بازار بوديم، ناگهان با افزايش 20 درصدي قيمت كاغذ مواجه شديم كه خود اين اتفاق به داليل 
مختلف رقم خورد. قيمت كاغذ در بازارهاي جهاني و به ويژه در چين كه تامين كننده قيمت اعظم نياز جهان و البته ايران به 
اين كاالست، افزايش يافته و بسياري از كارخانه ها توليد كاغذ و مقوا چه به صورت موقت و چه دائمي اعالم تعطيلي كردند كه 
همين امر موجب افزايش قيمت ها در بازار شد. از سوي ديگر اقدامي در كشور انجام شد كه طي آن خبري منتشر شده و اعالم 
شد كه واردكنندگان كاغذ و مقوا از اين پس ارز مبادله اي نخواهند گرفت. حال با اينكه اعالم شده اين خبر شايعه اي بيش 
نبوده است، اما همين خبر باعث ايجاد آشفته بازاري در بازار كاغذ و مقوا شد كه از قبل نيز تحت تاثير گراني كاغذ در بازارهاي 
جهاني بود. هرچند افزايش قيمت كاغذ منحصر به ايران نيست و سراسر دنيا با گراني كاغذ روبه رو شد، اما مساله اي كه در 
كشور ما مهم است، تفاوت نرخ ارز است. نرخ ارز مبادله اي نسبت به شش ماه پيش و سال گذشته افزايش چشمگيري داشته 
و يكي از داليل اصلي افزايش قيمت كاغذ، باال رفتن قيمت ارز مبادله اي است كه مسائل و مشكالت زيادي را براي فعاالن اين 

حوزه ايجاد كرده است. 
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پرمخاطب ترين بازيگر در شبكه هاي اجتماعي

بازيگر »سريع و خشمگين« براي بيستمين هفته متوالي در راس پرمخاطب ترين چهره هاي هنري در شبكه هاي اجتماعي باقي ماند. دواين جانسون در طبقه بندي پرمخاطب ترين بازيگران در 
فيسبوك، اينستاگرام، توئيتر، يوتيوب و گوگل پالس براي بيست هفته در رديف اول باقي مانده است. در مكان بعدي او ميلي بابي براون، بازيگر »چيزهاي عجيب« و نوآ اشنپ از همان فيلم در 
مكان هاي دوم و سوم جاي دارند. جانسون نخستين بازيگري است كه موفق شده تا ۲۰ هفته پشت سر هم اين جايگاه را كسب كند. او در مجموع ۱۱ درصد مخاطبان شبكه هاي اجتماعي را در اختيار 
دارد. كوين هارت بازيگر، نويسنده، تهيه كننده و كمدين نيز مكان چهارم را به خود اختصاص داده است. 

فرهنگ
 و هنر

نمايشگاه بين المللي بازار برلين در روزهاي 
هشتم تا دوازدهم نوامبر سال جاري )17 تا 21 
آبان ماه( در مركز بين المللي نمايشگاه هاي 
شهر برلين برگزار شد. در اين نمايشگاه 500 
غرفه دار از بيش از 60 كشور دست ساخته هاي 
خود در زمينه صنايع دستي، طراحي لباس و مد، جواهرات و زينت آالت 
و دكوراسيون داخلي را ارائه دادند. بخشــي از نمايشگاه نيز با توجه به 
نزديكي سال نو مســيحي به هدايا و لوازم تزئيني كريسمس و سال نو 

اختصاص يافته بود. 

پيشينه برگزاري نمايشگاه بازار برلين
اين نمايشگاه از سال 1962 فعاليت ابتدايي خود را با عنوان »همكاران 
پيشرفت« آغاز كرد. نمايشــگاه در ابتدا جنبه محلي داشت، اما به مرور 
جنبه بين المللي پيدا كرد. نمايشگاه بازار طي چند دهه فعاليت خود روابط 
نزديكي با نهادهاي فرهنگي، هنري و بنيادهاي خيريه آلماني و خارجي 
برقرار كرده كه از رهگذر آن فرصت هاي مناسبي در اختيار جوامع آسيايي 
و آفريقايي براي ارائه دست ساخته هاي هنرمندان و صنعتگران شان فراهم 
شده است. اين نمايشگاه از سال 2014 نام خود را به بازار برلين تغيير داد. 

نمايشگاهي براي سراسر سال و سراسر اروپا
اين نمايشگاه در سال جاري مورد بازديد بيش از 40 هزار نفر قرار گرفت. 
در يک نظرسنجي كه توسط روابط عمومي نمايشگاه انجام شد، 90 درصد 

مصاحبه شوندگان از آن به عنوان يک رويداد ويژه تجاري و هنري نام بردند. 
از ويژگي هاي نمايشگاه برلين اين است كه عالوه بر سفارش خريد كاال در 
تعداد باال، امكان خريد جزئي در محل نمايشگاه هم فراهم است. فروش 
جزئي محصوالت در سال جاري بيش از 5 ميليون يورو برآورد مي شود. به 
گفته برگزاركنندگان، دستاورد اين نمايشگاه فقط به چند روز حضور در 
غرفه ها خالصه نمي شود و با توجه به دنياي تجارت الكترونيک و تمهيداتي 
كه نمايشگاه انديشيده است، مي تواند در سراسر سال براي توليدكنندگان 
مشتري به همراه داشته باشد. بيشتر شركت كنندگان در اين نمايشگاه، 
عالوه بر بازار آلمان نگاهي به بازارهاي ديگر كشورهاي اروپايي نيز دارند. در 
گفتگويي كه با يک غرفه دار از كشور نپال داشتم؛ او مي گفت چندين سال 
است كه در نمايشگاه بازار برلين شركت مي كند. اين غرفه دار نپالي حضور 
در اين نمايشگاه را دريچه اي براي معرفي و عرضه دست ساخته هايش در 
ديگر كشورهاي اروپايي مي دانست. در اين ارتباط آنچه به چشم مي آمد 
تركيب بازديدكنندگان از نمايشگاه بود كه درصد قابل توجهي از آنها را 
اتباع ديگر كشورها و به ويژه اتباع ديگر كشورهاي اروپايي تشكيل مي داد. 

از دست بافته هاي جوانان كامبوجي تا دست ساخته هاي 
زنان پناهنده سوري

نمايشگاه هر ساله به دنبال نوآوري است. براي نخستين بار در نمايشگاه 
امسال مكاني را با نام طراحي قومي و مدرن ايجاد كردند كه مهمان ويژه 
اين بخش كامبوج بود. در اين قسمت هنرمندان جوان كامبوجي پوشاك و 
دست بافته هاي ابريشمين ديگر خود را به معرض نمايش و فروش گذاشته 
بودند. به گفته مدير نمايشگاه، اين كار تالشي براي بهبود وضيعت كارگران 
كامبوجي و در جهت ايجاد الگوي سالم كسب وكار و برقراري دستمزد 
عادالنه براي كارگران آن منطقه و ديگر مناطق همجوارش بوده است. در 

كنار گستره اي از غرفه ها و دست ساخته هاي عرضه شده، بخشي به زنان 
پناهنده سوري اختصاص يافته بود تا صنايع دستي و دست بافته هاي شان 
را در معرض فروش بگذارند. هدف از واگذاري غرفه به آنها ايجاد فرصتي 

براي اشتغال و فقرزدايي بود. 

نمايشگاهي با گستره وسيعي از رنگ ها
سالن هاي نمايشگاه به 5 عنوان دنياي خريد و فروش، هنر و مد، زندگي 
طبيعي، تجارت عادالنه و زمستان در خانه تقسيم بندي شده بود. آنچه 
در نمايشگاه بيش از همه به چشــم مي خورد؛ تنوع گسترده رنگ هاي 
محصوالت ارائه شده بود. در همه محصوالت ارائه شده، از دست بافته هاي 
نخي و ابريشمي تا دست ساخته هاي چوبي و فلزي و سنگ هاي تزئيني 
رنگ هاي گرم و زنده چشم نواز بود. بيشترين دست ساخته هاي چوبي 

به هنرمندان آفريقايي اختصاص داشت كه بيشتر شامل صورتک ها و 
مجسمه هاي چوبي بود. دست بافته هاي ارائه شده در نمايشگاه متعلق 
به هنرمندان و صنعتگران همه كشورهاي حاضر بود. در زمينه ساخت 
زينت آالت و جواهر، هنرمندان و صنعتگران هندي گوي ســبقت را از 
ديگر كشورها ربوده بودند. در زمينه آثار هنري و دست ساخته هاي تزئيني 

سنگي، آثار ارزشمندي از هنرمندان اروپايي يافت مي شد. 
  با وجود موقعيت مناسب براي كسب درآمد و فراهم بودن بازاري براي 
صادرات دست بافته ها و دست ســاخته هاي ايراني؛ در نمايشگاه امسال 
بازار برلين فقط يک غرفه ايراني وجود داشــت كه آن هم توزيع كننده 
خرما و زعفران بود. در حالي كه هنرمندان ايراني سرآمد توليد فرش هاي 
دستباف هستند؛ در اين نمايشگاه فرش هاي دستباف توسط پاكستاني ها 
و هندي ها ارائه شــده بود. عالوه بر فرش، صنايع دستي ديگري توسط 
هنرمندان و صنعتگران ايراني توليد مي شود كه قابل رقابت در بازارهاي 
بين المللي اســت و حتي در مــواردي اين دست ســاخته هاي ايراني 

منحصربه فرد و بي رقيب است.
 بر اين اساس جاي خالي ايرانيان در غرفه هاي نمايشگاه كامال احساس 
مي شــد. شــايد مهم ترين عواملي كه هنرمندان و صنعتگران ايراني 
را از شــركت در بازارهــاي بين المللي مانند بازار برليــن دور مي كند، 
هزينه برپايي غرفــه و هزينه هاي جنبــي آن و همچنين هزينه هاي 
بازاريابي بين المللي باشــد. در اين شرايط براي برداشتن موانع پيش رو 
و ورود آثار هنري، صنايع دستي و دســت بافته هاي ايراني به بازارهاي 
اروپايي و بين المللي، مي توان يكي از راه حل ها را كهنه حديث كمک ها 
 و حمايت هــاي مالي و معنوي سياســت گذاران و نهادهاي مســئول

 دانست.

 »كسب وكار« از نمايشگاه بازار برلين 2017گزارش می دهد

  جای خالی هنرمندان و صنعتگران ایرانی در بازار برلین

درآمد 1۶0 ميلياردي از ۳ برابر 
شدن عوارض خروج از كشور

»در گذشته 10 هزار تومان از عوارض خروج از 
كشور هر شخص به ســازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري مي رسيد كه اكنون 
اين ميزان سهم، به 40 هزار تومان افزايش يافته 
و در كل 160 ميليارد تومان اعتبارات عوارض به 

اين سازمان تعلق خواهد گرفت.«
معاون رئيس جمهوری ضمن ارائه پاســخ هايي 
درباره حواشي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشــگري مبني بر انتصاب هايي كه 
مورددار تلقي شده اند و همچنين سفر خانوادگي 
يكي از معاونان، افزايش 3 برابري عوارض خروج 
از كشور را تاييد كرد و گفت: 160 ميليارد تومان 
از اعتبارات عــوارض خروج به ســازمان تعلق 
خواهد گرفت. علي اصغر مونســان در پاســخ 
به ســوالي درباره افزايش 3 برابــري عوارض 
خروج از كشور كه آيا ناشــي از حساسيت هاي 
رئيس جمهوری نسبت به خروج 9 ميليون ايراني 
بوده يا بخشي از اين عوارض به اين سازمان تعلق 
خواهد گرفــت، گفت: آنچــه رئيس جمهوری 
تاكيد داشــت، به موضوع رونق گردشــگري و 
ارتقای اين صنعت و افزايــش تورهاي ورودي 
مربوط است. او در پاســخ به اين سوال كه چند 
درصد از اين عوارض به ســازمان تعلق گرفته، 
گفت: اين موضوع بايد در بودجه سال 97 پس 
از تصويب مجلس نهايي شود، اما در گذشته 10 
هزار تومان از عوارض خروج از كشور هر شخص 
به سازمان مي رسيد كه اكنون به 40 هزار تومان 
افزايش يافتــه و در كل 160 ميليــارد تومان 
 اعتبارات عوارض به اين ســازمان تعلق خواهد 

گرفت. 

خبر
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به همت شــهرداری و شــورای اســامی 
 اندیشــه، همایــش بــزرگ و با شــکوه 
پیاده روی خانوادگی در شهر اندیشه برگزار شد.

همایش پیاده روی با حضور بهروز کاویانی 
شهردار اندیشــه، صادق جعفری رئیس 
شورای اســامی به همراه دیگر اعضای 
شورا )علی ســراغی، علی بدلی، الهام 
افراشــته، بهزاد کاویانی، یعقوب وکیلی، 
مرتضی بهرامی(،مهنــدس آیینی مدیر 
عامل شرکت عمران شهر اندیشه ، شیرزاد 
بنیان گذار ورزش صبحگاهی ایران و عضو 
جامعه جهانی ورزشهای همگانی، صالح نیا 
رئیس انجمن آمادگی جسمانی و ایروبیک 
کشــور و عضو جهانی آمادگی جسمانی، 
شادبه رئیس اداره ورزش و جوانان شهر 
اندیشه، سروان اســامی رئیس پلیس 
راهور، ســروان میرزایی فرمانده بسیج 
حــوزه 11 و دیگــر مســئوالن ادارات 
 وشهروندان ورزش دوست شهر اندیشه

 برگزار شد.
در حاشیه این مراسم شهردار اندیشه در 
مصاحبه اختصاصی با خبرنگار این نشریه 
در خصوص اهمیــت ورزش گفت: توجه 
به فعالیت های مختلف ورزشی و ورزش 

 همگانی برای تأمین ســامتی و نشاط 
یک نیاز همیشگی است.

بهروز کاویانی ادامه داد: انسان های نیازمند 
حرکت، تاش و کوشــش هستند و عدم 
تحرک ســبب افســردگی روحی، بروز 
رفتارهای ناهنجار و از دست رفتن شور و 
نشاط زندگی می شود. بنابراین پرداختن 
به ورزش های پایه و همگانی ضمن نهادینه 
کردن ورزش در زندگي، به پشتوانه های 
خوبی در بعد ورزش قهرمانی و حرفه ای نیز 

منتج خواهد شد.
وی در ادامه افزود : پیــاده روی بهترین 

نوع فعالیت بدنی است، علت این ادعا این 
است که پیاده روی بسیار ساده است، هیچ 
نوع آموزش رسمی و تجهیزات و وسایل 
مخصوص به جز یک جفت کفش مناسب 
الزم ندارد و می توان آن را در هر زمان و با 

هر شرایطی انجام داد.
شهردار اندیشــه هدف از این همایش 
راگسترش ورزش های همگانی در سطح 
مناطق شــهری ، ارتقای سطح سامت 
 جسم وروح شهروندان ازطریق شرکت در 
فعالیت های ورزشی و بهینه سازی اوقات 
فراغت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی 

عنوان کــرد.  بهروز کاویانــی در پایان از 
برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در هر 
فصل به منظورشادابی و نشاط شهروندان و 
ترویج و گسترش ورزش همگانی در سطح 

شهر خبر داد.
در ادامه صادق جعفری رئیس شــورای 
اســامی نیز، برگــزاری همایش های 
پیــاده روی خانوادگی را در گســترش 
ورزش و تأمیــن ســامتی، بســیار 
 مؤثر دانســت و از تاش شــهرداری و 
برگزار کنندگان این همایش و همچنین 
حضــور گســترده مــردم در همایش 
 پیاده روی خانوادگی، تقدیر و تشــکر 

کرد.
در این همایش، تعداد )20 دستگاه دوچرخه 
و بیش از یکصد جایــزه به قید قرعه(، به 
شرکت کنندگان در پیاده روی، اهدا شد 
و در فواصل برنامه، نمایش طنز با حضور 

هنرمندان به اجرا درآمد.
گفتنی اســت، گروهــی از رزمی کاران 
نینجارنجر، با حرکات نمایشــی جذاب 
و دیدنی شور و نشــاط مضاعفی در بین 
حاضران و شــرکت کننــدگان به وجود 

آوردند.

به همت شهرداری و شورای اسالمی

همایش پیاده روی  خانوادگی  در شهر اندیشه  برگزار شد

با همت فرهنگی اجتماعی شهرداری اندیشه
 »همایش كودك هزاره سوم« 
در فرهنگســرای امام علی )ع( 

برگزار شد
با همت فرهنگی اجتماعی شــهرداری اندیشــه، 
»همایش کودک هزاره سوم« در فرهنگسرای امام 
علی )ع( برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شورا 
و شهرداری اندیشه، در این مراسم دکتر کیان پدر 
 اســتعدادیابی ایران دربــاره موضوعاتی همچون 
1. تفاوت فرهنگی نسل ها، 2. استاندارد پدر و مادر 
بودن، 3. نحوه آموزش کودکان و چالش ها برگزار 
کرد، سخنرانی کرد.بنا بر این گزارش، در این همایش 
جمعی از خانواده های ساکن در شهر اندیشه، اعضای 
شورای اسالمی )علی ســراغی، علی بدلی، بهزاد 
کاویانی( و علی عبدالهی معاون فرهنگی اجتماعی 

شهرداری اندیشه حضور داشتند.

به مناسبت روز جهاني معلوالن 
آیين افتتاحيه 3 مركز خدمات آموزشي 
و توانبخشي روزانه در شهریار، اندیشه و 

وحيدیه برگزار شد
به مناسبت فرارسیدن روز جهاني معلوالن، 3 مرکز 
خدمات آموزشي و توانبخشي روزانه در شهریار، 

اندیشه و وحیدیه، افتتاح شد. 
به گزارش روابط عمومي شورا و شهرداري اندیشه، 
آیین افتتاحیه 3 مرکز روزانه توانبخشي مقارن با 
هفته جهاني معلوالن در شهرستان شهریار با حضور 
دکتر ناجي فرماندار شهرستان شهریار، معاونین 
فرماندار، باقري مدیرکل سازمان بهزیستي استان 
تهران، اسدي معاون توانبخشي سازمان بهزیستي 
اســتان تهران، رئیس و اعضاي شوراي اسالمي 
شهر اندیشه )صادق جعفري، علي سراغي، بهزاد 
کاویاني، الهام افراشته، مرتضي بهرامي(، اعضاي 
شوراي اسالمي شهر شهریار و جمعي از مسئوالن 

و شهروندان برگزار شد. 
بنا بر این گزارش، در مراسمي که در محل مرکز 
آموزشي و توانبخشي معلولین ذهني رضوان واقع 
در فاز 4 اندیشه برگزار شــد، ابتدا ناجي فرماندار 
شهرستان شهریار ضمن تبریك هفته معلوالن 
تمامي مسئوالن و ارگان هاي دولتي و آحاد جامعه 
را در بهبود موقعیت و ارتقای جایگاه افراد معلول در 
تمامي ابعاد جامعه مسئول دانست و عنوان داشتند 
که اکثر معلوالن با مشــكالت فیزیكي، فرهنگي 
و اجتماعي بســیاري رو به رو هســتند و مسلماً 
بودجه دولت پاسخگوي رفع نیاز هاي آنها نیست 
و مشارکت مردم و خیرین، سازمان هاي مردم نهاد 
و بخش غیردولتي در ارتقای کیفیت زندگي افراد 
معلول موثر خواهد بود. باقري مدیرکل ســازمان 
بهزیستي استان تهران، با تاکید بر اجرایي شدن 
شعار جهاني سال 2017 توســعه اشتغال پایدار 
معلوالن و جامعه اي منعطف در سیاست گذاري ها 
و فعالیت هاي مربوط به معلولین در یك سال آتي 
مورد اشاره قرار داد و مراعات حال و شرایط معلوالن 
توسط افراد جامعه را با توجه به اینكه معلولین قطعاً 
محدودیت هایي دارند از وظایف و مسئولیت هاي 

اجتماعي انسان ها در همه دنیا عنوان کردند. 
اسدي معاون توانبخشي سازمان بهزیستي استان 
تهران ضمن ابراز خرسندي از افتتاح مراکز روزانه 
ویژه معلوالن آن را اقدامي در جهت تكمیل چرخه 
بازتواني معلوالن دانست و تبدیل شعار سال 2017 
را به شعور اجتماعي و وجود تفكر انساني در متن 
پیام را مورد اشاره قرار داد. در ادامه ضمن بازدید 
از معلولین مرکز رضوان اقدام به افتتاح نخستین 
مرکز روزانه آموزشي و توانبخشي کودکان طیف 
اوتیسم که به عنوان تنها پایگاه غربالگري کودکان 

مبتال به اوتیسم در شهرستان شهریار کردند. 
متاسفانه شیوع اختالل اوتیسم در سال هاي اخیر 
رو به گسترش بوده اســت و یكي از دغدغه هاي 
والدین کودکان اوتیســمي یافتن مراکز درماني 
مناسب جهت درمان کودکان مبتال هستند. مرکز 
آوات متشكل از نیرو هاي تخصصي آموزش دیده 
ضمن غربالگري و شناسایي کودکان مبتال به طیف 
اوتیسم ارائه دهنده خدمات تخصصي به آن عزیزان 
در سیزدهم آذر ماه ســال 96 در )فاز 4 اندیشه، 
خیابان توحید شرقي، خیابان آبان، خیابان بهستان( 
فعالیت خــود را آغاز کرد. قابل ذکر اســت مرکز 
آموزشي و توانبخشي معلولین جسمي حرکتي هیوا 
ارائه دهنده خدمات تخصصي توانبخشي به معلوالن 
ضایعه نخاعي و جســمي و مرکــز حرفه آموزي 
معلولین ذهني نیز دو مرکز دیگر بودند که افتتاح 
شدند. خدامعلي نوراني رئیس بهزیستي شهریار در 
حاشیه افتتاح این مراکز با اعالم اینكه بهزیستي 
شــهریار در کنار وظایف متعدد به تعداد 7000 
معلول خدمات ارائه مي دهد خواهان مشــارکت 
هر چه بیشتر مسئولین و خیرین در بهبود کیفیت 

خدمات به ایشان شدند. 

اخبار

رئيس و اعضاي شوراي اسالمي 
از محمدرضا انصــاري مدال آور 
كاراته شهر اندیشه تجليل كردند

از محمد رضــا انصاري نایب قهرمان مســابقات 
بین المللي کاراته )کشــور آذربایجــان( در دفتر 

شوراي اسالمي شهر اندیشه تجلیل به عمل آمد.
به گزارش روابط عمومي شورا و شهرداري اندیشه، 
در این دیدار، صادق جعفري رئیس شوراي اسالمي 
افتخارآفریني این ورزشكار را به وي و جامعه ورزش 
شهر اندیشه تبریك گفت و اذعان داشت: جایگاه 
ورزش و ورزشكاران ساکن در شهر اندیشه، از جمله 
مسائل بسیار مهم براي اعضاي شوراي اسالمي و 
شهردار اندیشه است و مجموعه شهرداري وشوراي 
اسالمي حمایت خود از ورزشكاران و مدال آوران 
شهر اندیشه را اعالم کرده و از هیچ گونه مساعدتي 
در این راستا، دریغ نخواهند کرد. شایان ذکر است 
در این دیدار، بهزاد کاویاني و مرتضي بهرامي دیگر 
اعضاي شوراي اسالمي حضور داشتند و در پایان از 

این ورزشكار تجلیل به عمل آوردند. 

با حضور نماینده مجلس شــوراي 
اسالمي، جلسه علني و رسمي شوراي 

اسالمي شهر اندیشه برگزار شد

این هفته با حضور مهندس محمودي  )نماینده 
مردم شهرستان هاي شــهریار، قدس و مالرد در 
مجلس شوراي اسالمي( بهروز کاویاني شهردار 
اندیشه، رئیس و اعضاي شــوراي اسالمي شهر 
اندیشه در محل دفتر شوراي اسالمي برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومي شــورا و شــهرداري 
اندیشه، جلسه علني و رسمي شوراي اسالمي 
شهر اندیشه،  در این جلســه، شهردار و اعضاي 
شوراي اسالمي با اهداي لوح تقدیر به مهندس 
محمودي، ضمن گرامیداشت دهم آذر ماه )روز 
مجلس( از توجهات ویژه وي به شــهر اندیشه و 
زحمات و تالش هاي ارزنده ایشــان در مجلس 

شوراي اسالمي قدرداني کردند. 

در راستاي تکریم خانواده هاي گرانقدر ایثارگران
مسئوالن شهر اندیشه با خانواده 
معزز »شهيد جعفر غفارزاده« 

دیدار كردند
در راستاي زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهداي 
عظیم الشأن و ارج نهادن به مقام شامخ خانواده هاي 
معظم و معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران، مسئوالن 
شــهر اندیشــه با خانواده معزز »شــهید جعفر 

غفارزاده« دیدار کردند. 
به گزارش روابط عمومي شورا و شهرداري اندیشه، 
در این دیدار حجت االسالم والمسلمین مرّوج امام 
جمعه، علي سراغي نایب رئیس شوراي اسالمي، 
علي عبدالهي معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري، 
علي کردي رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
شهرستان شهریار، سرهنگ یامیني فرمانده سپاه 
شهرستان شهریار، سروان میرزایي فرمانده بسیج 
حوزه 11، ایماني نماینده شرکت عمران و عوامل 
روابط عمومي شورا و شهرداري، حضور داشتند. 
گفتني اســت در این دیدار، خانواده این شهید 
واالمقام، درخواســت ها، مسائل و مشكالت خود 
را به مســئوالن انتقال داده تا پس از بررسي در 

نخستین فرصت رسیدگي و مرتفع شود. 

پایگاه اورژانس هوایي در شهر 
اندیشه راه اندازي خواهد شد

به مناسبت 12 آذرماه روز جهاني معلولین و 
با همت شهرداري و پیگیري اعضاي شوراي 
اسالمي شهر اندیشه، پایگاه اورژانس هوایي 

در شهر اندیشه، راه اندازي خواهد شد. 
به گزارش روابط عمومي شــورا و شهرداري 
اندیشــه، با توجه به اهمیت فراوان سالمت 
شهروندي و آرامش و آسایش شهروندان در 
نزد اعضاي شوراي اسالمي و شهردار اندیشه، 
مسئوالن اورژانس هوایي اســتان تهران در 
شهر اندیشــه حضور یافته و با جانمایي این 
پایگاه، مقرر شــد تا پایــگاه اورژانس هوایي 
در شهر اندیشــه جهت تســریع در امداد و 
کمك رساني در حوادث احتمالي راه اندازي 

شود. 

اخبار
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سید امیر حسینی جو در نشست بررسی مشکالت ۱۵ روستای بخش خرم آباد 
تنکابن با بیان اینکه مسائل و مشکالتی که در این جلسات مطرح می شود این 
گونه نیست که در پایان جلسه حل خواهد شد، اظهار کرد: سواالت مطرح شده 
در این جلسات در اولویت بندی های شهرستان قرار می گیرد و مسیر پیگیری و 

اجرای آن طی می شود.
وی با اشاره به اینکه بعضی از این مسائل نیاز به اعتبارات استانی و شهرستانی 
دارند، افزود: بخشدار محترم خرم آباد به نمایندگی شهرستان مسئول پیگیری 

آن هستند.
فرماندار ویژه شهرستان تنکابن با بیان اینکه بخش خرم آباد به عنوان دومین 
بخش پر جمعیت استان مازندران محسوب می شود، یادآور شد: در این بخش 
بعضی روستاها در مناطق دوهزار و سه هزار جزو مناطق محروم هستند که در این 

زمینه اعتبارات خاصی دریافت کردند.
این مسئول با تاکید بر اینکه مشکل اصلی و اولویت نخست شهرستان بحث آب 
شور به روستای است، متذکر شد: آب چاه و چشمه ماندگار نیست و در دراز مدت 
نمی توان به آن امیدوار بود بنابراین پس از سالها برای اولین بار به سد ازارود در 

شهرستان تنکابن سال گذشته مصوب شد.
حسینی جو با اشاره به اینکه در بخش خرم آباد سد شهدا در دستور کار قرار دارد، 
عنوان کرد: تا زمانی که این سدها محقق نشوند، مشکالت آب حوزه روستایی به 

صورت جدی قابل حل نیست.
وی در ادامه موضوعات مهم و قابل پیگیری این بخش را ۲ مورد بیان کرد و گفت: 
حفظ و اصالح شرایط موجود آب شرب و پیگیری جذب اعتبارات ملی برای سدها 
و همچنین معضل زباله در این بخش و شهرستان مورد توجه و پیگیری جدی است.

معاون استاندار همچنین به معضل زباله این شهرستان پرداخت و با بیان اینکه از 
محل اعتبارات دفتر مقام معظم رهبری طرح کمپوست زباله شهرستان تنکابن در 
حال اجراست، افزود: برای نخستین بار کارخانه زباله سوز با قدرت تولید انرژی و 
گازوئیل توسط یک شرکت ایرانی که مالک آن تنکابنی است و با حمایت کشور 

آلمان در تنکابن راه اندازی خواهد شد.
این مسئول تولید روزانه ۲۰۰ تن زباله را از دالیل اهمیت راه اندازی این کارخانه 
زباله سوز در شهرستان تنکابن عنوان کرد و در پایان گفت: اگر در بین مسئولین 
تنکابن نزدیکی ایجاد شود، قطعاً شاهد عمران و آبادانی در منطقه خواهیم بود 

کافیست یکدیگر را باور داشته باشیم.
در ادامه این نشست نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس اباد در مجلس اسالمی 
با اشاره به اینکه مردم در شمال کشور مخصوصا شهرهای بزرگ عمدتا مردمی 
هستند که خوب تحلیل می کنند، اظهار کرد: مردم از اوضاع و مشکالت دولت 
آگاه و آشنا هستند و سعی می کنند اگر ایرادی می گیرند متناسب با شرایط باشد.

شمس اهلل شریعت نژاد با بیان اینکه همه ما می دانیم که امروز شرایط اقتصادی 
کشور واقعا متفاوت از ده سال پیش است، تصریح کرد: واقعا کار کردن امروز سخت 
است مخصوصا مسئولین که مردم از آنها انتظار دارند همانند گذشته امکانات 

فراهم باشد، دولت واقعا آن شرایط را ندارد.
نماینده مردم تنکابن،رامسروعباس آباد در مجلس شورای اسالمی پیشی گرفتن 
سهم مالیات امروز در دولت از صنعت نفت را عنوان کرد و گفت: ما تقریبا ۱۵ هزار 
میلیارد تومان در بودجه امسال درآمد مالیاتی را بیشتر از درآمد نفت داریم که در 

گذشته اینها قابل مقایسه نبود.
شریعت نژاد یادآور شد: تالش و وظیفه ما این است که مدافع حقوق مردم باشیم ، 
همه تصمیمات مان باید برای رضای خدا و مردم باشد ما با کسی رفاقت نداریم که 

منافع مردم را ضایع کنیم.
وی با اشاره به اینکه هر کس الیق تر، کارآمدتر، توانمند و سالم تر است باید برای 
مسولیت ها از آن استفاده کنیم، بیان کرد: این اصال پذیرفتنی نیست که یک عضو 

شورا و یا نماینده مجلسی برای ساختن خانه عوارضی نداده است.
نماینده مردم تنکابن،رامســروعباس آباد در مجلس شــورای اســالمی 
ادامه داد: محور کار ما قانون اســت. خودمــان نباید از قانــون فرار کنیم، 

آن چیزی که در قانون دیکته شــده اســت باید رعایت کنیم. شریعت نژاد با 
اشــاره به اینکه یک کاری کنیم که ســقف اعتماد مردم را باال ببریم، با آنها 
 صادق باشــیم، افزود: اگر با مردم صادق نباشــید به هیچ وجه به شما اعتماد 

نخواهند کرد.
نماینده مردم تنکابن،رامسروعباس آباد در مجلس شورای اسالمی در ادامه به 
تغییرات مدیریتی در استان اشاره کرد و گفت: مسئولین ناکارآمد در سطح استان 

باید برداشته شوند.
این مسئول با بیان رویکرد استاندار مازندران که رویکرد اجرا و پاسخگویی است، 
اظهار کرد: نگاه اســتاندار در این دولت فقط کار است و فکر توسعه و تحول در 

منطقه هستند.
شریعت نژاد با تاکید بر اینکه منافع مردم اصل است، خاطرنشان کرد: هر مدیری 
توانایی کار کردن را ندارد بدهد به دست کسی دیگر. این پستها را برای کسی 

سند نزده اند.
نشست هم اندیشی و بررسی مشکالت و ظرفیت های  ۱۵ روستای بخش خرم آباد 
با حضور فرماندار ویژه تنکابن ، نماینده مجلس شورای اسالمی تنکابن، رامسر 
و عباس آباد، بخشــدار بخش خرم آباد، اعضای شورای اسالمی بخش، روسای 
دستگاههای اجرایی و اعضای شورای اسالمی و دهیاران این روستاها به میزبانی 

شورای اسالمی و دهیاری قلعه گردن در مسجد  این روستا برگزار شد.
مهندس باقری در این نشست ضمن خیر مقدم گویی به مسئولین حاضر در جلسه 
و قدردانی از فرماندار ویژه شهرستان برای برگزاری جلسات بررسی مشکالت 
روستاها به صورت چهره به چهره، اظهار کرد: موردی که بیش از همه و به عنوان 
حلقه مفقوده در جوامع امروز و همچنین بخش خرم آباد شاهد آن هستیم، بحث 

عدم مشارکت است.
وی با تاکید بر اینکه مشارکت صرفاً مختص بخش مالی و اقتصادی نیست، عنوان 
کرد: همین که در کنار انتقادات، پیشنهاد و ارائه راهکار نیز داشته باشیم؛ بهترین 

مشارکت هاست.
بخشداری خرم آباد تنکابن خطاب به شــوراها به عنوان نمایندگان مردم  که با 
مشکالت دست و پنجه نرم می کنند، متذکر شد: شما که از نزدیک در چند و چون 

مشکالت قرار دارید می توانید بهترین راهکارها را ارائه دهید.
این مسئول در ادامه به بیان دو درخواست مهم عموم مردم بخش خرم آباد پرداخت 
و گفت: آزاد سازی و شانه سازی محور خرم آباد به قلعه گردن که پل ارتباطی این 
محور است، ضلع شرقی آن باقی مانده که نیازمند مشارکت شوراها برای گفتگو با 

مردم جهت بازگشایی این مسیر است.
باقری رسیدگی به وضعیت ورودی قلعه گردن که تنها ورودی مناطق گردشگری 
 دوهزار و سه هزار است را خواستار شــد و اضافه کرد: این محور پیشانی بخش 
خرم آباد است که در گذشته مرکز بخش ثالث بود که با پیشرفت شهرستان ها این 

بخش با بافت قدیمی همچنان درجا می زند.
وی در پایان بار دیگر با قدردانی از مسئول ارشد شهرستان فرماندار ویژه این 
 شهر و نماینده مجلس و همچنین روسای دســتگاههای اجرایی و شوراها و 
دهیاری های روستاها، خواهان مشارکت همگانی برای رفع مشکالت مطرح شده 

در این بخش شد.
رئیس شورای اســالمی بخش خرم آباد در این مراسم ضمن خیرمقدم خدمت 
مسولین حاضر در این جلسه، اظهار کرد: باتوجه به اینکه بخش خرم آباد در حاشیه 
قرار دارد و نیاز به توجه بیشتر مسوولین دارد و قولی که در این جلسه به شوراها 

خواهند داد به مرحله عمل بکشانند تا ما هم شرمنده مردم نشویم.
سیف اهلل نقی پور در ادامه به بیان مشکالت کلی بخش خرم آباد و به درخواست 
و تقاضای شوراهای اسالمی  این روستاها و مشکالت روستاها پرداخت و گفت: 
روستای سیاورز: باتوجه به گذشت چندین ساله و مکاتبات مکرر پروژه نیمه تمام 
مدرسه شهید سیداحمد معافی مدنی با۶۰درصد پیشرفت کار، پیشنهاد احداث 
سالن ورزشی باتوجه به اهدا اختصاص زمین در۲۵ سال پیش به تربیت بدنی، 
پیشنهاد تعویض پل ارتباطی بین روستاهای خیابان شهید محمدسیدی سیاورز 

به شهیداباد، پیشنهاد روکش آســفالت خیابان اصلی از قلعه کردن به سیاورز 
وکنده سرک حدود۲کیلومتر، پیشنهاد روکش آسفالت خیابان شهید محمد 
سیدی سیاورزبه شهیدآباد حدود۲کیلومتر، احداث ۴دهنه پل ارتباطی داخل 
روستا باتوجه به تنگی دهنه پل وجاری شدن سیل و تخریب بودجه ها وباغات 
مردم، به سازی آب زراعی فرهاد جوب سیاورز، اداره وجمع آوری سیالب باتوجه 
به شیب یال پایه کوه وتخریب کوه ها، باتقدیم ۱۶ شهید به انقالب اسالمی و باتوجه 
به درخواست مکررخانواده محترم شهدا تقاضای بودجه برای احداث موزه شهدا، 
به سازی و اجرای طرح هادی روستای سیاورز، تغییر واصالح شبکه برق، تغییر 
واصالح شبکه مخابرات، تغییر واصالح شبکه آب شرب روستایی و پیشنهاد 

آسفالت خیابان گلزار شهدا.
روستای قلعه گردن: بازگشایی دهنه بازار، مشکل سندهای روستایی که بنیاد 
علوی ایجاد مانع نموده، تعریض ضلع غربــی خرم آباد به قلعه گردن، بازنگری 
درخچه طرح هادی که افق ده ساله آن به اتمام رسیده، تخصیص اعتبارجهت 
تکمیل ساخت سازمان دهیاری که بیش از ۶سال کلنگ زنی گردیده و اسکلت 
طبقه اول آن زده شده است، آسفالت بازار به ســمت جاده سیاورز، الیه روبی 
رودخانه روستا و سدکشــی چند نقطه از رودخانه که درمواقع بارندگی شدید 
باعث طغیان وخسارت زیاد می شود، تخصیص اعتبارجهت ساماندهی قلعه تنکا 
و تخصیص اعتبار جهت احیای آن، به سازی خیابان بهار، پیگیری سد بناهای 
تاریخی روستای قلعه گردن، تعویض تیرهای چوبی و فرسوده بعضی روستاها و 

رفع مشکل آب شرب روستا.
روستای کرف: بدهی به شرکت آسفالت راه نصرچوپان به میزان تقریبی ۵۰میلیون، 
مشکالت افت فشاربرق، ساماندهی زراعی، عدم همکاری کارخانه چشم کیله شن 

وماسه با این دهیاری باتوجه به برقرارشدن درمحدوده قانونی روستا.
روستای توساکله: پروژه بنیاد مسکن که درچهارسال نیمه تمام مانده است، آب 
شرب روستا که درفصل تابستان با مشکل مواجه است، پل جهت حمل مرکبات 

وباالدست روستا که کشاورزان با مشکالت زیاد مواجه هستند.
روستای کرات کله: نوار حفاظتی روستا مســیر محور تنکابن به خرم آباد در 
روستای کرات کله به شاقوزکوتی باتوجه به نوارحفاظتی دچار مشکل می باشد 
 با توجه به اینکه دوشهر تنکابن به خرم اباد ازوجود این نوار مبرا می باشد، باغ 
آموزش وپرورش ورفت و آمد نامعمول آن موجب عدم امنیت منطقه واعتراضات 
اهالی روستا  را  در بر داشته واداره فوق هیچ اقدامی نداشته، تصحیح بودجه ها، 
دوربودن دوربرگردان برای ورودی به داخل روســتا درمواقع ضروری والزم، 
فرسودگی تیرهای چوبی برق، با توجه به اینکه دو کوچه مهربان و قائم دوحریم 
کوچه را رعایت کرده است ودرخواست دهیاری جهت آسفالت از بنیاد مسکن تا 
کنون هیچ گونه بررسی صورت نگرفته است،قبل از هر پروژه عمرانی ادارات در 
روستاها هماهنگی الزم با دهیار صورت گیرد تا دهیاری دچار مشکل نشود مانند 

کندن اداره مخابرات ومرمت نکردن و آسفالت خیابان اصلی.
روستای کلوسرک: از نظر بودجه و درامد مالی که در پیش داریم و داشتیم چندین 
بار به مدیرعامل کل استان آقای عبدی و فرماندار گزارش کار و نشستی داشتیم اما 

متاسفانه تا االن هیچ مساعدتی انجام نشده خواهشمندیم اقدام نمایند.
روستای مزرک: باتوجه به اینکه حدود چندین کیلومتر باحدود حاشیه چشمه 
کیله مرز مشترکی داشته و همیشه در معرض خطرسیل قرار دارد متاسفانه با 
وجود چندین سال با توجه به پیگیری شورای اسالمی و دهیاری تابحال اقدامی 
جهت مقاوم سازی دیوارهای رودخانه درحاشیه صورت نگرفته است، باتوجه 
به پیگیری شورای اسالمی روستا و دعوت از سایر دهیاری ها و شورای اسالمی 
روستاهایی که از نهر زراعی روستای مزرک استفاده میکند با اعالم آمادگی برخی 
از روستاها جهت ساماندهی سردهنه و کنترل سیالب این نهر و مشارکت درساخت 
آن متاسفانه هیچ گونه اقدامی ازسوی بخشداری و امورآب صورت نگرفته است، 
باگذشت چندین سال از آسفالت خیابان های محل دیگر اثری از آسفالت به جا 
نمانده که میتوان با روکشی مناسب این مشکل را حل نمود، یکی دیگر از مهم 
ترین مشکالت مردم طرح هادی اســت باتوجه به طرح هادی روستا مصوب 

سال٨٩ می باشد وچند سال است ریاست بنیاد مسکن طی نامه ای اشاره داشته 
متاسفانه هیچ گونه اقدامی جهت تعیین مجدد محدوده روستایی صورت نگرفته 
چه بسا خانه های قدیمی و چندین ساله خارج از بافت روستا قرارداده همین امر 
باعث مشکل ساخت ساز عدیده ی به وجود اورده است، فرسوده بودن شبکه های 
آب شرب روستا که نیاز به لوله کشی جدید دارد، باوجود اینکه شورای اسالمی با 
مشارکت مردم حدود ۵ هزارمترمربع جهت تعریض خیابان ها تملک اراضی داشته 
متاسفانه تابحال موفق به تعمیرمخروب جهت زیرسازی و به سازی خیابان ها نشده 
است، باتوجه به غیربهداشتی بودن سطل های زباله محل که بصورت سبدفلزی 
ساخته شده نیاز به سطل زباله درب دار و مکانیزه دارد، بعضی از قسمت های محل 

در فصل تابستان دچار نوسان برق و ضعیف می باشد که نیاز به تقویت دارد.
روستای توشکون: خیابان شهید اسکندر عبداهلل پور و خیابان کشاورزان در 
محل های البون وشاقوزکوتی به طول تقریبی ۲ کیلومتر خاکی و از وضعیت بسیار 
نامناسبی برخوردار است که خصوصا در فصل بارندگی از دسترس خارج و تردد 
اهالی را با مشکل مواجه کرده است و تقاضای مرمت و آسفالت آن را داریم، پس 
از حفاری و لوله گذاری اداره  گاز خیابان های اصلی روســتا دارای دست انداز و 
خرابی های بیشماری گردیده که به مرمت و آسفالت سطحی انتظارمی رود،  طرح 
هادی روستا که نقطه زیربنای توسعه در هر روستا می باشد باهزینه کرد اهالی و 
مالکین به صورت خودیاری دردست بازنگری بوده و جهت جذب اهالی ازشهرها 
و مهاجرت معکوس وسکونت جوانان درروستاهای زادگاه خود توسعه فراوان 
وسعت روستا را می طلبد، ضعف ولتاژ برق در بسیاری از نقاط روستا خسارات به 
لوازم برقی اهالی را درپی دارد که شورای اسالمی از مسولین تقاضای نصب ترانس 
درجاهای مورد نیاز رادارد، تیرهای چوبی و پوسیده برق در روستا که عمرشان 
بیش از ٣۰ سال رسیده که اداره برق که در حال تعویض برخی از آنها می باشد ضمن 
تشکر تعویض چوب های باقی مانده را خواستاریم، باتوجه به عبور چهار رشته نهر 
اصلی در روستا که یکی از این نهرها در منطقه مسکونی به یک دهنه پل با ارتفاع 
بسیار پایین با کوچکترین بارش طغیان کرده که خسارت های بی شماری را هم برای 
اهالی و هم زیرساخت های روستا را به بار آورده به جهت جلوگیری از بروز خسارت 

نیاز مبرم به الیه روبی رودخانه و احداث پل می باشد.
روستای شیروان محله: سدکشــی جهت باغ حیدر جمشیدی به متراژ ٧۰متر 
رودخانه بزرگ، سدکشی حدود ۴۰متر برای نهرجوب کوچه نیایش به فرعی کرات 
جوب  کنار، بازگشایی جاده صحرای شیروان محله با موافقت مالک به طول ۵۰۰ متر 

به دلیل ضعف مالی دهیاری و در صورت مساعدت و کمک ازاستانداری. 
روستای سنگرمال: به علت قرارگرفتن الت در مجاورت رودخانه چشمه کیله و 
عبور رودخانه جوب درکنار جاده الت آب اراضی کشاورزی ده ها روستا پایین 
دست تامین می نماید دراثر سیل هرساله تخریب و خسارت زیادی به سردهنه و 
برای مردم الت و جاده فرعی ایجاده کرده، تکمیل دیوار حفاظتی به طول ۴۰متر 
مسیر جاده ارتباطی جاده سنگرمال به مرزک که بر اثر تخریب رودخانه خرم آباد 
جوب نیمه کاره مانده و نیاز مبرم به اعتبار می باشــد، جهت تکمیل ساختمان 
دهیاری حدود ٨سال بدون مرمت و حیاط ســازی بابت بهسازی نیاز مبرم به 
تخصیص بودجه اســت، برای ایجاد امنیت روستا که با ۴روستا همجوار ارتباط 
جاده ای داریم نیاز به نصب دوربین می باشد، خیابان آسفالته داخل روستا به طول 

۵۰۰متر باقدمت ٣۰ساله نیاز به مرمت و روکش آسفالت دارد.
روستای استخرسر: توسعه شبکه برق روســتایی خیابان شهید محمد تقی 
منتظری و انتهای خیابان شــهید میری به ســمت روســتای شــهیدآباد، 
باتوجه به رای صادره به نفع روســتای استخرسر توســط فرمانداری درمورد 
اختالف مــرزی باروســتای کرات جوب کنار هنوز اقدامی صــورت نگرفته، 
جهت پیگیری امنیتی روســتا، الیه روبی رودخانه استخرسر، کوچک بودن 
 منبع آب شــرب که مطعلق به دو روســتای استخرســر و کرات جوب کنار 

بوده است.
 وی در پایان افزود: از مسووالن تقاضا داریم با بودجه و اعتباری که دارند در جهت 

رفع مشکالت روستاها انجام بدهند.

نشست بررسی مشکالت 15 روستای بخش خرم آباد  تنکابن
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كارآفرين هاي تازه كار معموال با اشتياق به ايده هاي شان وفادار مي مانند 
و در موارد خيلي خاص از شما مي خواهند پيش از دانستن ايده شان با 
آنها قرارداد ببنديد، اما شايد يك متخصص استارت آپ به آنها بگويد كه 
ايده شان هيچ ارزشي ندارد، ولی اين پاسخ را نبايد خيلي جدي گرفت، 
قطعا يك ايده تا زمان تحقق فقط يك ايده باقي مي ماند، اما ايده ها براي 
افراد توانمند به ماموريت اجرايي تبديل مي شوند. در همين راستا در اين 
نوشته قصد داريم شما را با ايده هاي استارت آپي ارزشمندي آشنا كنيم. 
ســرمايه گذارها معموال به دنبال كارآفرين هايي مي گردند كه نسبت 
به ايده های شــان اشتياق داشته باشــند. اين اشــتياق به آنها كمك 
مي كند تا بر خطرهاي عظيم غلبه كنند و همه افراد را وادار كنند تا از 
ماموريت شان مراقبت كنند. بدين ترتيب، چگونه مي توانيد به ايده هاي 

استارت آپي خوب دست پيدا كنيد؟
اگر اين سوال را از خودتان مي كنيد، بايد يك گام به عقب برداريد. تالش 
براي رسيدن به ايده هاي اســتارت آپي خوب در خأل، تنها باعث اتالف 

وقت تان مي شود. به جاي اين كار، ابتدا بايد به مشكالت توجه كنيد. 

  ۱. حواس  تان را جمع كنيد و ببينيد در اطراف تان چه خبر 
است

ناكارآمدي هاي موجود در جهان و مشــكالتي كه شما و دوستان تان 
در طول روز با آنها مواجه مي شــويد، فرصت هاي بالقوه بســيار خوبي 
هســتند. همه افراد با اين موانع روبه رو مي شوند، كمي غر مي زنند و از 
آنها عبور مي كنند. آنها به اين فكر نمي كنند كه چرا چنين مشكالتي 
وجود دارد و آيا مي تــوان آنها را حل كرد يا خير. ســعي كنيد هر روز 
 زماني را براي خودتان كنار بگذاريد تا بــه چيزهايي كه در اطراف تان

 اتفاق مي افتند، توجه كنيد. 

 ۲. روزتان را با خود مرور كنيد و به مشــكالتي كه پيش  رو 
داشتيد، فكر كنيد

توجه به اتفاقاتي كه در اطراف تان رخ مي دهد، به شــما در رســيدن 
به ايده هاي فوق العاده  در طول زمان كمــك مي كند، اما اگر بخواهيد 

همين االن ايده هاي جديد توليد كنيد بايد چه كاري انجام دهيد؟ 
ســعي كنيد اتفاقات نادر را از نو بررسي كنيد. براي مثال 

مشكالتي كه در هنگام سفر به يك كشور خارجي يا 
هنگام رفتن به كنســرت با آنها مواجه 

مي شويد، در مقايســه با مشكالتي 
كــه به طــور روزانه براي شــما 

 پيش مي آيند، بســيار متفاوت
 هستند. 

 ۳. كتــاب  و فيلم هاي 
علمي-تخيلي را بخوانيد 

و ببينيد
كارآفرين هايــي مانند ايالن 
ماسك معموال از موضوعات 
علمي-تخيلي بــه عنوان 
الهام بخش هايــي بــراي 
ايده هــاي اســتارت آپي 
بلندپروازانــه اســتفاده 
بهتريــن  مي كننــد. 

كتاب ها و فيلم هاي علمي-تخيلي چشــم اندازي جسورانه از آينده را 
ترسيم مي كنند. 

 ۴. به شاخه هاي ديگر برويد و چيزهاي جديد را امتحان كنيد
هنگام تالقي ميان چيزهاي مختلف اســت كه ايده هاي جديد به 
شــما الهام مي شــوند. اين چيزهاي جديد مي تواند شامل يافتن 
عادت هاي تازه يا سفر به قاره  اي ديگر باشد. بدين ترتيب شما خود 
 را در معرض مشكالت بيشتر و درنتيجه راه حل هاي ممكن بيشتر 

قرار مي دهيد. 

 توصيه نهايي
هيچ راه مشخصي براي دست پيدا كردن به ايده هاي استارت آپي وجود 
ندارد. شايد شما هنگام حمام  كردن يا در پايان يك جلسه طوفان فكري، 
چيزي پيدا كنيد كه ارزش حل كردن داشته باشــد. شما نمي توانيد 
پيش بيني كنيد كه چه زماني به شــما الهام مي شــود، اما مي توانيد 
كارهايي انجام دهيد كه به توليد ايده هاي استارت آپي خوب كمك كند. 
امروزه، بســياري از توصيه هاي مربوط به اســتارت آپ هاي آنالين به 
شما مي گويند به دنبال ايده هاي استارت آپي نرويد زيرا بهترين ايده ها 
به طور طبيعي به ذهن مي رســند، اما اين توصيــه نبايد بهانه اي براي 

تنبلي شما باشد. 
درنتيجه، به شــكلي فعــال به دنبــال يافتن مشــكالت و ايده هايي 
براي حل شــان باشــيد. پيداكردن ايده  اي ابتكاري، چيزي شبيه به 
كشف معدن طالســت. درنتيجه، تمام تالش تان را به كار بگيريد و با 
حفاري در اين معدن طال به چيزي كه مي خواهيد، دســت پيدا كنيد. 
پرســش مهم به وجودآمده اين اســت كه كدام ايده هاي استارت آپي 
ارزش ســرمايه گذاري دارنــد. خبر خوب اين اســت كــه ايده هاي 
كمي وجود دارد كه به روشــني چنين ويژگي اي دارنــد، اما چرا همه 
افراد به ســراغ آنها نمي روند؟ چراكه اين ايده ها به همــان اندازه كه 
 كاربردي هستند، چالش   برانگيز هم هســتند، اما اجراي آنها ناممكن

 نيست. 

۱. انرژي
به طور كلي، هر چيزي كه بتواند انرژي ارزان تري در مقايســه با منابع 
انرژي كنوني فراهم كند، شايد يك ايده انقالبي باشد. يافتن منابع جديد 
انرژي نيز همين خاصيــت را دارد. جديد ترين منابع انرژي عبارتند از: 
انرژي خورشيدي، باد، سوخت زيستي اتانول، سوخت زيستي از منابع 

ديگر مانند  جاتروفا، گرماي درون زمين، هيدروژن، توريوم و غيره. 

۲. هوش مصنوعي
اين ايده به همان اندازه كه درباره آن اغراق شده، انقالبي است. تاكنون 
پيشرفت علمي چشــمگيري در اين حوزه انجام نشــده است. شايد 
بتوان گفت كه يك ماشين هوش مصنوعي به تنهايي نمي تواند وجود 
داشته باشد، اما محصوالتي كه هوش مصنوعي را براي توليد خالقيت 
مصنوعي، تفكــر مصنوعي و غيره به كار مي برند، مي توانند ســودمند 

باشند. 

۳. روبات ها
روبات ها اكنــون در كارخانه ها و براي كاربردهــاي نظامي به خدمت 
گرفته مي شوند، اما هنوز روبات هاي كمي براي مشتري ها وجود دارند. 
درست مانند تكنولوژي GPS پيشرفت واقعي زماني اتفاق مي افتد كه 
تكنولوژي نظامي براي نيازهاي مشتري  ها به كار گرفته شود، نه اينكه 
پيشرفت هاي جزئي در نرم افزارها و ســخت افزارهاي روباتيك شكل 

بگيرد. 

۴. تكنولوژي زيستي
وعده نهايي تكنولوژي زيســتي براي خالصي ما از بيماري ها و جواني 
هميشگي، تقريبا محقق شده است. پروژه ژنوم انساني به پايان رسيده 
است. اكنون مساله اين اســت كه چگونه مي توان ژن ها را تنظيم كرد. 
البته برخي از مالحظات اخالقي را هم بايد درنظر گرفت. استارت آپي كه 
بتواند به هر دو جنبه اين موضوع بپردازد، مي تواند كامال انقالبي باشد. 
businessinsider :منبع
ترجمه: چطور

بهترين ايده هاي استارت آپي كه  مي تواند  براي يك كارآفرين جذاب  باشد

 Inbound( بازاریابی درونی
marketing( چيست؟

شايد تعريف دقيق اين عبارت كمي سخت باشد. 
پس بگذاريد با اين موضوع شــروع كنيم كه چه 
چيزي gntiekram dnuobni نيست. در اكثر 
روش هاي بازاريابي سنتي، شما هزينه مي كنيد تا 
مشتري به پيام و محصول شما توجه كند، به عنوان 
مثال شما در بيلبوردهاي ســطح شهر تبليغات 
مي كنيد يا تبليغات پرينتي در محدوده اي از شهر 
اجرا مي كنيد يا در نمايشگاه ها و رويدادهاي مختلف 
غرفه خود را راه اندازي مي كنيــد. در اين روش ها 
هزينه اصلي در بازاريابي و تبليغات شما براي اين 
است كه مشتري پيام شما را ببيند و به خريد از شما 
ترغيب شود. اين نوع مدل هاي بازاريابي و تبليغات 
Outbound marketing هستند. ايراد اين 
روش ها، هزينه باالي آنهاست و اينكه هيچ اطميناني 
از بازگشت سرمايه وجود ندارد و در بعضي موارد 
نيز نمي توانيد ميزان تاثيرگذاري آن را محاســبه 
 inbound marketing كنيد. در روش هــاي
شما خالف جريان عمل مي كنيد. ديگر اين شما 
نيستيد كه به دنبال مشتري مي رويد، بلكه مشتريان 
در جستجوي شما هســتند. در نظر بگيريد شما 
مي خواهيد براي دوربين عكاسي خود لنزي تهيه 
كنيد. از طرفي شما عكاس بسيار حرفه اي نيستيد 
و از طرفي هم برنامه اي داريد تا بتوانيد در چند ماه 
آينده در يك مسابقه عكاسي شركت كنيد. طبيعتا 
بودجه شما براي خريد نيز محدود است. شما در 
گوگل براي لنز دوربين جستجو مي كنيد. اطالعات 
مورد نظر خود را در سايت هاي مختلف پيدا كرده 
و براي خريد خود معيارهايي را تعيين مي كنيد. 
شما به دنبال محصولي خاص رفته ايد، در گوگل 
جستجو كرديد و نتايج مختلفي را در سايت هاي 
گوناگون ديده ايد. مطالب آنها را خوانديد، قيمت ها 
را مقايسه كرديد و احتماال از صفحات اينستاگرام و 
كانال تلگرام فروشگاه هاي مختلف بازديد داشتيد. 
اين دقيقا فرايندي است كه شما به عنوان مشتري 
به دنبال محصول يا اطالعاتي خاص گشــته و به 
سايت هايي كه اين اطالعات يا محصوالت را فراهم 
كرده اند، مراجعه كرده ايد. مجموعه اين روش ها 

Inbound marketing ناميده مي شود. 
www.marketingininternet.ir

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

يك مدير موثر نمي تواند به ديگران 
انگيزه دهد اگر نتواند به خود انگيزه 
دهد. خودانگيختگــي، توانايي جلو 
بردن خودتان و قبول مســئوليت 
بــراي آنچه در آينده ممكن اســت 
براي شــما اتفاق بيفتد، يك ويژگي 
شــخصيتي حياتــي بــراي مدير 
است. شــما به عنوان مدير سازمان 
دائما بايد خــود را به حركت واداريد 
 و به افرادي كه با شــما كار مي كنند

 انگيزه بدهيد.
شــما به عنوان يك كارفرما، تمام 

تالش خود را براي تيم تان انجام مي دهيد 
تا به بهترين شكل عمل كنند، اگر شما شبيه 
برخي از رهبران بسيار موفق هستيد روي 

تنظيم اهداف چالش برانگيز، برگزاري 
جلسات موثر و اســتفاده از بهترين 
روش ها براي واگــذاري اختيارات 
تمركز مي كنيد. وقتي سبك مديريتي 
خود را تنظيم مي كنيد، بايد به اصل 
انگيزه بخشــی به كاركنان بها دهيد 
چون تنهــا از ايــن روش می توانيد 
آنها را به حركت واداريد و در نتيجه 
 آنهــا را به ســوی هدف ســازمان
 ســوق دهيد.واقعيت امر اين است 
كه نقش شما به عنوان يك رهبر، در 
انگيزه دادن روازنه به اعضاي تيم تان 

يك نقش كليدي و مهم است. 

انگیزه   بدهید

يو
وئل

و ک
ئول

پا

برو به دنبال آرزوهايت. انســان ها زماني كه به دنبال 
روياهاي شان نمي روند، پير مي شوند.

WWW.KASBOKARNEWS.iR

iNFO@biznews.ir

تكنيك  چرخ  آینده
در ابتدا اين واقعه بسيار مهم تاريخي را با هم مرور كنيم: »مائو« سياستمدار انقالبي 
حزب كمونيســت، بنيان گذار جهوري خلق چين در ســال 1949 با شكست دادن 
نيروهاي رئيس جمهوری وقت چين، حكومت را در دست گرفت و تا لحظه مرگ در 
راس حكومت خلق چين قرار گرفت. يكي از نخستين سياست هايش كشتن 4 آفت 
موش صحرايي، مگس، پشه و گنجشك بود كه با عنوان كمپين »گنجشك را بكش« 
شناخته مي شد. او فكر مي كرد گنجشك درختي اروپايي – آسيايي بايد كشته شود، 
زيرا دانه هاي گياهي را مي خورد، بنابراين توده هاي مردم چين را بسيج كرد تا پرندگان 
را از بين ببرند. مردم النه هاي پرندگان را نابود مي كردند، تخم   هاي شان را مي شكستند 
و جوجه هاي شان را مي كشتند. معلمان در مدرســه با حرارت دانش آموزان را عليه 
گنجشك ها تحريك و آنها را عامل گرســنگي و كمبود مواد غذايي اعالم مي كردند، 
دانش آموزان مدارس و نظاميان نقش مهمي در اين جنبش ايفا كردند. هر دانش آموز 
روزانه تعداد معيني گنجشك را شــكار مي كرد. نظاميان با زدن شيپور و طبل مانع 
نشستن گنجشك ها روي شاخه درختان مي شدند. گنجشك ها روي هوا در اثر خستگي 
هالك مي شدند و سقوط مي كردند. عاقبت در سراسر چين گنجشك ها به مرز انقراض 
رسيدند. اما اين كمپين موفقيت آميز يك پيامد خطرناك داشت: گنجشك ها غير از دانه، 
مقدار قابل توجهي از حشرات را نيز مي خوردند و اكنون در نبودشان بازده محصول برنج 
به طرز چشمگيري پايين آمد. كشتن پرندگان در تعادل زيست محيطي خلل ايجاد كرد 
و موجب شد كه حشراتي مانند ملخ تكثير پيدا كنند كه اگر گنجشك ها بودند هيچ گاه 
ملخ ها تا اين مقدار تكثير نمي شدند. اين امر موجب وقوع يك قحطي بزرگ در چين 
شد كه تخمين مردگان تا 45 ميليون نفر را نيز تخمين زده اند. از اين كمپين به عنوان 
فجيع ترين كشتار دسته جمعي و افتضاح ترين سياست ياد مي شود. تا سال ها يكي از 
واردات چين از اتحاد شوروي گنجشك زنده بود تا دوباره تعادل را به طبيعت برگرداند 

و جمعيت حشرات را با افزايش تعداد گنجشك ها كنترل كنند. 
 تحليل و تجويز راهبردي

بسياري از تصميمات ما مي تواند در گام اول جذاب و مفيد به نظر برسد و ما از نتايج 
و پيامدهاي اليه بعدي آن غافل بمانيم. چرا؟ چون ما در زمان تصميم گيري ذهن مان 
معطوف به نتيجه است و به همين دليل دچار سندروم توجه كور مي شويم. يعني نديدن 
امور بديهي و مهم ديگر به خاطر توجه بيش از حد بر يك موضوع )نتيجه اوليه و مورد 
نظر تصميم ما(. براي جلوگيري از سندروم توجه كور مي توان از چرخ آينده سود برد. 

اقدامات خيرخواهانه ما مي تواند به نتايج فضاحت بار منجر شود.
يكي از روش هاي بســياري ســاده و در عين حــال كاربردي، بــراي تحريك ذهن 
آينده پژوهان »چرخ آينده« ناميده مي شــود. چرخ آينده، روشــي براي شناسايي و 
دسته بندي پيامدهاي مرتبه اول، مرتبه دوم و مرتبه سوم رخدادها و تصميم هاست. 
اين تكنيك حتي چندين نرم افزار دارد، اما شما براي استفاده از آن به هيچ چيز به غير از 

يك كاغذ، يك قلم و سلول هاي مغزتان نياز نخواهيد داشت: 
1- ابتدا نام رخداد يا تصميمي را كه مي خواهيد درباره آن آينده انديشي كنيد در وسط 

يك قطعه كاغذ سفيد بنويسيد. سپس دور آن يك دايره بكشيد. 
2- سپس چند خط از دايره به سمت بيرون بكشــيد. حال پيامدهاي مهم رخداد يا 
تصميم را در انتهاي خطوط بنويسيد و دور هر يك از آنها يك دايره بكشيد. )از خودتان 

بپرسيد اگر اين رخداد يا تصميم واقع شود چه اثراتي خواهد داشت؟( 
3- حاال مي خواهيم بدانيم هر كدام از اين پيامدها، خودشان چه پيامدهايي دارند؟ در 
اين مرحله، به تاثيرات ثانويه پيامدهاي اوليه فكر كنيد و آنها را با خطوطي به پيامدهاي 

اوليه وصل كنيد.
4- همين كار را مي توانيد با تاثيرات ثانويه انجام دهيد تا پيامدهاي مرتبه سوم و باالتر 

را هم كشف كنيد. 
چرخ آينده كمك مي كند تا نتايج متناقض تصميمات مان را درك كنيم )يعني تالش 
براي رسيدن به يك چيز به دور شــدن ما از آن منجر مي شود(. شناسايي تاثيرهاي 
احتمالي و نمايش ارتباطات متقابل پيچيده و جايگزين كردن تفكر ساده-خطي با تفكر 

شبكه اي-پيچيده را مي توان مهم ترين نقاط قوت اين روش دانست. 
تجربه بشري و زندگي افراد مختلف را كه مرور مي كنيم. متوجه مي شويم بسياري از 
امور در ابتدا مثبت هستند، اما به منفي ختم مي شوند. بنابراين در ارتباطي كه با خداوند 
داريم بايد طلب نيك فرجامي )يا همان عاقبت به خيري( كنيم، چراكه با استفاده از تمام 
تكنيك هاي موجود همچنان دانش و اطالعات ما نسبت به جهان و آينده بسيار محدود 

است. نيك فرجام باشيد. 
@Dr_Lashkarbolouki
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را تعيين كند. البته ناگفته نماند هزينه هاي در نظر گرفته شده بايد منطبق با 
واقعيت هاي درآمدي دولت ها باشد. اينك نيز دولت طبق همين اصول هزينه ها 
و درآمدها را برآورد كرده است. درآمدهاي گمركي، مالياتي و نفتي بر اين اساس 
پيش بيني مي شود و البته به نظر مي آيد اين پيش بيني ها چندان دور از واقعيت 
نباشد. براي مثال دولت قصد دارد فارغ التحصيالن را جذب يا اشتغالزايي كند. 
بنابراين به سرمايه گذاري خارجي نياز دارد و اينكه تا حدودي به درآمدهاي 
نفتي وابستگي كمتري پيدا كند. البته دولت زمان هايي نيز كسري دارد. در 
اين صورت با متمم بودجه مي تواند كسري را جبران كند يا برخي از هزينه ها 
را كاهش دهد. بهترين زمان براي رســيدگي به اين موضوع زماني است كه 
بودجه عملياتي مي شــود، اما به طور كلي با توجه بــه برنامه ريزي هايي كه 
دولت در اين سال ها داشته به نظر مي آيد درآمدهاي مالياتي براي سال آتي 
 افزايش پيدا كند و بر اين اساس تا حدودي پيش بيني دولت در بودجه منطبق

 بر واقعيت باشد.

 كاركرد  قرض الحسنه در تامين مالي خرد 
نيازمندان اقدامات بسيار خوبي انجام داده است كه از اين تسهيالت قشر نيازمند در 
جهت رفع نيازهاي مادي و شغلي بهره مي گيرند، اما در رابطه با نظام قرض الحسنه بايد 
چند نكته را يادآور شد؛ اول اينكه سابقه اين موسسات به پيش از انقالب برمي گردد 
كه در همان زمان هم گره گشا بودند و مشكالت بسياري از مردم را با كمترين هزينه 
ممكن مرتفع مي كردند. بعد از انقالب نيز بعضي از بانك هاي قرض الحسنه ابعاد فعاليت 
خود را گسترش دادند كه البته به آنها لطمه زد و باعث شد با مشكل مواجه شوند، اما 
در زمينه تامين مالي خرد صندوق هاي قرض الحسنه موفق بوده اند و اين صندوق ها در 
همه سازمان ها و حتي در ميان خانواده ها به دليل كاركرد مناسبي كه داشته اند، در حال 
حاضر نيز وجود دارند و به رفع نيازهاي مالي خرد از اين طريق كمك كرده اند. اگر بانك 
قرض الحسنه  و مهرايران و رسالت  را كنار بگذاريم، ساير بانك ها چندان در تامين مالي 
خرد و تسهيالت دهي عملكرد خوبي نداشته اند و صندوق ها موفق تر عمل كرده اند. دو 
بانك قرض الحسنه مهر و رسالت به صورت تخصصي وارد اين عرصه شده و عملكرد 
خوبي داشته اند،  در مجموع صندوق ها نيز موفق تر عمل كرده اند چون در واقع آنها در 
جمع هاي كوچك به وجود آمدند كه در آن افراد نيز همديگر را مي شناسند. معموال نكول 
در اين جمع ها اتفاق نمي افتد و در عين حال راه گشاست و مي تواند مشكالت را حل كند. 
البته بيش از اين هم نبايد از قرض الحسنه انتظار داشت. قرض الحسنه در حوزه نيازهاي 
مصرفي كارساز بوده و در زمينه خوداشتغالي و بسترسازي براي شغل هاي كوچك كه 

به سرمايه زيادي نياز ندارد، بسيار موثر بوده است. 
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