
گاردين طي گزارشي از مقاله دو دانشمند، پيش بيني 
كرده است كه سال 2018 تعداد وقوع زمين لرزه هاي 
بزرگ به دليل كاهش سرعت چرخش زمين به دور 

خود، افزايش خواهد داشت. 
به گزارش ايسنا به نقل از گاردين، دانشمندان مي گويند 
كه تعداد زلزله هاي شــديد احتماال در ســال آينده 
به شدت افزايش مي يابند  زيرا سرعت حركت وضعي 

زمين به طور متناوب در حال كاهش است. 
حركت وضعي زمين نام چرخشي است كه سياره زمين 
به دور خود انجام مي دهد. چرخش زمين به ســمت 
شرق است. اگر از سمت ســتاره قطبي به زمين نگاه 
كنيم، زمين خالف جهت عقربه هاي ساعت به دور خود 
دوران مي كند. دانشمندان هشدار داده اند كه در سال 
آينده تعداد زلزله هاي ويرانگر در سراسر جهان افزايش 
چشمگيري خواهد يافت. آنها معتقدند تغييرات در 
ســرعت حركت وضعي زمين مي تواند فعاليت هاي 
لرزه اي شديد را به ويژه در مناطق بسيار پرجمعيت 

گرمسيري ايجاد كند. 
اگرچه چنين نوسان هايي در سرعت چرخش )تغيير 
طول روز در حد يك ميلي ثانيه(، كوچك است، هنوز 
هم مي تواند در انتشار مقدار زيادي انرژي زيرزميني 
دخيل باشد. اين موضوع مورد بحث دانشمندان است. 
ارتباط بين چرخش زمين و فعاليــت لرزه اي در ماه 

گذشته در مقاله اي از »راجر بيلهام« از دانشگاه كلرادو 
و »ربكا بنديك« از دانشگاه مونتانا در نشست ساالنه 

انجمن زمين شناسي آمريكا ارائه شد. 
»بيلهام« هفته گذشــته گفت: ارتباط بين چرخش 
زمين و فعاليت زلزله قوي اســت و نشــان مي دهد 
كه تعداد زلزله هاي شــديد در ســال آينده افزايش 
خواهد يافت. »بيلهام« و »بنديك« در مطالعه خود، به 
زلزله هايي به بزرگي 7 و بزرگ تر كه از سال 1900 رخ 

داده اند، نگاه كردند. 
 »بيلهام« افــزود: بزرگ ترين زلزله هــا طي بيش از 
يك قرن گذشته به خوبي ثبت شــده اند و اين منبع 

خوبي براي مطالعه و بررسي ماست. 
آنها 5 دوره را پيدا كردند كه در مقايســه با زمان هاي 
ديگر، تعداد زيادي زلزله بزرگ رخ داده است. »بيلهام« 
مي گويد: در اين دوره ها بين 25 تا 30 زلزله شديد در 
سال به وقوع پيوسته است. اين آمار در بقيه زمان ها به 
طور متوسط حدود 15 زمين لرزه بزرگ در سال بوده 
است. محققان براي پيدا كردن ارتباط بين اين دوره ها، 
فعاليت هاي لرزه اي شديد و ساير عوامل را بررسي كرده 
و كشف كردند كه وقتي سرعت چرخش زمين كمي 
كاهش مي يابد، دوره هاي افزايش تعداد زلزله شديد را 
به دنبال دارد. »بيلهام« افزود: سرعت چرخش زمين 
كمي تغيير مي كند )گاهي يك ميلي ثانيه در روز(، 

كه مي تواند با ســاعت هاي اتمي به طور بسيار دقيق 
اندازه گيري شود. اين دو دانشمند دريافتند كه طي 
150 سال اخير، زماني كه زمين با چنين كاهش سرعت 
چرخشي مواجه شده، دوره هاي وقوع زمين لرزه هاي 

شديد به مدت حدود 5 سال به وجود آمده است. 
اين ارتباط بسيار مهم است زيرا چرخش زمين بيش از 
چهار سال پيش يكي از كاهش هاي دوره اي خود را آغاز 
كرده است.  » بيلهام «  گفت: استنباط روشن است. 
سال آينده ما بايد تعداد قابل توجهي از زلزله هاي شديد 
را شاهد باشيم. ما اين سال را به سالمت گذرانده ايم، 
چرا كه تاكنون فقط حدود 6 زمين لرزه شديد داشتيم. 
ما از سال 2018 به راحتي مي توانيم 20 زلزله شديد 

داشته باشيم. 
دليل دقيق ارتبــاط كاهش طول روز بــا زمين لرزه 
مشخص نيست، اگر چه دانشمندان معتقدند تغييرات 
جزئي در رفتار هسته زمين مي تواند هر دو اثر را ايجاد 
كند. عالوه بر اين دشوار اســت پيش بيني كنند كه 
 اين زمين لرزه ها در كجا رخ مي دهنــد. با اين حال، 
» بيلهام «  و » بنديك « دريافتند كه به نظر مي رسد 
بيشتر زمين لرزه هاي شديد كه به تغييرات در طول روز 

واكنش داشتند، در نزديكي استوا رخ داده اند. 
حدود يك ميليارد نفر در مناطق گرمســيري زمين 

زندگي مي كنند.

انگليس براي نخستين بار اقدام به آزمايش و بهره برداري 
از خودروهاي »متصل« كرده اســت. اين خودروها 
مي توانند با چراغ هاي راهنمايي، وسايل نقليه اورژانس 

و با يكديگر ارتباط برقرار كنند. 
بــه گــزارش انگجــت، بــه تدريــج، دولــت 
انگلســتان روياي خــود را بــراي ســاختن مركز 
تحقــق خــودران  خودروهــاي   تحقيقاتــي 

 مي بخشد. 
مركــز »UK Autodrive«، يك كنسرســيوم 
راه اندازي شــده با بودجه عمومي كه شامل جگوار، 
لندروور، فورد و تاتا موتور مي شــود، ديروز مجموعه 

جديدي از آزمايشات را در كاونتري اعالم كرد. 
آنها روي خودروها و وسايل نقليه خودران كه مي توانند 
مستقيما اطالعات را با ساير رانندگان و زيرساخت هاي 
ترافيكي شهر به اشتراك بگذارند، تمركز خواهند كرد. 
محققان يك سيگنال را آزمايش مي كنند كه به عنوان 
مثال مي تواند براي ســرويس هاي اورژانسي مانند 
آمبوالنس، ماشين آتش نشاني و ماشين هاي پليس و 
به رانندگان نزديك ارسال شود تا با آنها صحبت كنند. 
ساير ويژگي هاي اين آزمايش عبارتند از يك سيگنال 
هشداردهنده براي تقاطع هايي كه بيش از حد ناامن 
به نظر مي رســند، اطالعات خــودرو درباره حوادث 
 و ترافيك و يك سيســتم هشــدار زماني كه وقتي

 يك راننده در جلو به طور ناگهاني ترمز بزند، هشدار 
مي دهد. 

»Autodrive« بــه يكپارچه ســازي چراغ هــاي 
راهنمايــي و اتصال آنهــا به خودروهــاي خودران 
نيز فكــر مي كنــد. ايــن كار مي تواند بــه تنظيم 
و بهينه ســازي ســرعت خودروهــاي خــودران، 
 اجتنــاب از چــراغ قرمز و كاهــش تراكــم جاده

 كمك كند. 
خودروهاي خودران يك راننده پشتيبان براي موارد 
اضطراري خواهند داشت. مســيرهاي اين آزمايش 
كوتاه هستند، اما اين نخستين بار است كه خودروهاي 
خودران در محيط عمومي و شرايط طبيعي آزمايش 
مي شــوند. آنها تاكنون فقط در جاده هاي آزمايشي 

تست شده اند. 
اگر نتايج اين آزمايش مثبت باشد، آنها مي توانند توجه 
و سرمايه » سيليكون ولي «  )Silicon Valley( را 

جذب كنند. 
اين امر موجب مي شــود بريتانيا نقش مهمي در گام 
بعدي تغييرات در حمل و نقل داشته باشد. همچنين 
مي تواند منافع شــركت دايســون )Dyson( را نيز 

تامين كند. 
»دايســون« ســازنده لوازم خانگي نظير سشــوار و 
جاروبرقي است كه چند ماه پيش ساخت يك خودروي 

برقي خودران را تاييد كرد. يك خودروي خودران كه 
همچنين با نام خودروي روباتيك و به طور غيررسمي با 
نام هاي خودروي بي راننده و خودروي خودگردان نيز 
شناخته مي شود، نوعي وسيله نقليه خودكار است كه 
مي تواند با قابليت هاي يك خودروي سنتي، انسان ها 

را ترابري كند. 
مانند همه وسايل نقليه خودكار، يك خودروي خودران 
قادر است با احساس كردن محيط اطراف، خود را در 

آن ناوبري كند. 
انسان ممكن است مقصدي را براي خود برگزيند، اما 
الزم نيست كه هيچ كار مكانيكي اي روي خودرو، براي 

حركت به سمت مقصد انجام دهد. 
خودروهاي خودران، جهان را با تكنيك هايي همچون 
 رادار، ليدار، جي پي اس و بينايي رايانه اي احســاس 

مي كنند. 
سامانه هاي كنترل پيشرفته اطالعات به دست آمده را 
تفسير مي كنند و با استفاده از آنها مسيرهاي ناوبري 
مناســب، موانع و عالمت هاي مربوطه را شناسايي 

مي كنند. 
وسايل نقليه خودكار معموال مي توانند نقشه هاي خود 
 را با استفاده از ورودي حسي خود به روزرساني كنند.

 از اين رو اين وســايل مي توانند حتي در محيط هاي 
كامال ناشناس نيز به خوبي حركت كنند.

رئيس ستاد ساماندهي سمن هاي شهر تهران از 
نبود شفافيت مالي در ستاد سمن ها در سال هاي 
گذشته كه زمينه ساز ايجاد شائباتي شده، گاليه 

كرد. 
به گزارش ايسنا، حجت نظري با اشاره به حواشي 
ستاد ساماندهي سمن هاي شــهر تهران با بيان 
اينكه متاســفانه ســتاد توان افزايي سمن ها در 
دوره هاي قبل شفافيت مالي نداشته، گفت: عدم 
شفافيت مالي سبب ايجاد شــائبه و ترديدهاي 
بسيار در شورا و سطح جامعه شــده بود. وي با 
بيان اينكه متاســفانه بايد اعالم كنم كه با چك 

كردن گزارش هاي مالي دوره هاي قبلي دريافتيم 
نگاهي كه بايد براي توان افزايي نهادهاي مردمي 
باشد، وجود نداشته است، گفت: به طور مشخص 
ارائه كمك هاي خاص و قابل توجه براي تجهيز 
ايســتگاه هاي صلواتي در محــرم و صفر يا ارائه 
كمك بــه هيات هاي مذهبــي در گزارش هاي 
مالي ديده مي شود و اين در حاليست كه هيات ها  
متولي مشــخصي دارند. نظري افــزود: اينكه 
شهرداري در قالب عطر سيب به هيات ها كمك 
مي كند و در كنار آن، ستاد توان افزايي مجددا به 
هيات ها كمك كند به نظر اتفاق خوبي نيســت، 

چراكه سبب دور شدن هيات ها از كاركرد و نيت 
اصلي اســت، ايجاد چند نهاد براي بودجه دهي، 
فضا را براي عده اي باز مي كند تا اغراض شخصي 

خود را پيش ببرند!
رئيس ستاد ساماندهي ســمن هاي شهر تهران 
گفت: در جلسه اي كه با كارگروه هاي سمن ها در 
دفتر ستاد داشتيم، به صراحت اعالم كرديم كه 
كمك هاي ســرانه قطع خواهد شد و از اين پس 
به هيچ وجه به سمن هاي عضو ستاد كمك سرانه 
 نخواهيم كرد، چراكه بايد اين مساله ساماندهي

 شود.

نتايج يك مطالعه جديد نشان مي دهد كشور آلمان در سال 2017 با گرفتن 
جاي آمريكا به محبوب ترين كشور جهان تبديل شده است. 

 اين مطالعه از ســال 2005 و به ابتكار پروفسور ســيمون آنهولت بريتانيايي
 همه ســاله از ميان 50 كشــور مختلف دنيا و در 6 شاخص مشخص صورت 

مي گيرد. 
به گزارش عصر ايران به نقل از وب سايت روزنامه »يو.اس.اي تودي« براساس 
مطالعه مشترك انجام شده بين موسسه آلماني پژوهش بازار »GfK« و شركت 
بريتانيايي مشاور سياسي، »سيمون آنهولت« و از ميان 50 كشور مورد مطالعه، 

آلمان به عنوان محبوب ترين كشور دنيا انتخاب شده است. 
پس از آلمان كشورهاي فرانسه و بريتانيا قرار گرفته اند و كانادا و ژاپن در رده 

چهارم و پنجم اين فهرست قرار گرفته و اياالت متحده آمريكا كه در رده بندي 
سال گذشته محبوب ترين كشور جهان بود، به رده ششم سقوط كرده است. 

عمده دليل سقوط آمريكا از ميان شاخص هاي 6گانه مورد بررسي، سقوط اين 
كشور در شاخص »حكومت داري« از رده نوزدهم سال گذشته به رده بيست 
و سوم امسال بوده و اين مساله بدون ترديد بي ارتباط با روي كار آمدن دولت 

جديد در اين كشور از ژانويه سال جاري ميالدي نبوده است. 
اياالت متحده آمريكا در رده بندي امســال در هيچ يك از شاخص هاي 6گانه 

مورد بررسي اين مطالعه، در رده نخست قرار ندارد. 
ايتاليا، ســوئيس، اســتراليا و ســوئد به ترتيب در رده هاي هفتم تا دهم اين 
رده بندي قرار گرفته اند. آلمان در رده بندي سال گذشته همين دو موسسه، در 

رده دومين كشور محبوب دنيا جاي داشت. 
در اين مطالعه 6 متغير 50 كشور بررسي شده مورد مطالعه قرار گرفته است: 

1- مردم آنها
2- شيوه حكومت داري شان

3- صادرات كشورها
4- گردشگري

5- سرمايه گذاري
6- ميزان مهاجرت

  گفتني اســت با وجودي كه در رده بندي سال گذشــته اين دو موسسه نام
 3 كشور ايران، كوبا و قزاقستان هم ديده مي شد،  اما در رده بندي سال 2017 
اين 3 كشور حذف شده و به جاي آنها نام كشورهاي بوتسوانا، اوكراين و نروژ 

قرار داده شده است. 
از ميان كشورهاي خاورميانه نام كشورهاي تركيه، مصر، قطر، امارات متحده 

عربي و عربستان سعودي در اين رده بندي 50 كشوري قرار دارد. 

رئيس جمهوري كهنسال زيمبابوه كه در روزهاي 
پاياني قدرتش حبس خانگي شده، دو روز است 
كه لب به غذا نزده است. منابع مطلع تاكيد دارند او 

حاضر است براي درستي و راستي بميرد.
به گزارش ايســنا به نوشــته روزنامه ديلي ميل، 
رابرت موگابه، رئيس جمهوري بالتكليف زيمبابوه 
كه گفته مي شــد ديروز از قدرت كنار گذاشــته 
 شــود، به همراه همســرش گريــس در حبس 

خانگي است. 
موگابه در اعتراض به اقدام ارتش كه او را محبوس 
كرده، اعتصاب غذا كرده است. يكي از نزديكان او 

مي گويد موگابه از شنبه لب به غذا نزده و حاضر 
است براي آنچه فكر مي كند صحيح است، بميرد. 
مقام هــاي زيمبابوه اي مي گوينــد حزب حاكم 
زانو-پي اف زيمبابــوه روز يكشــنبه در جريان 
نشســتي ويژه بركناري موگابه را از رهبري خود 

اعالم خواهد كرد. 
اين نشســت احتماال موجب بازگشت امرسون 
منانگاگوا، معــاون اخراجي موگابــه و بركناري 
 گريس موگابه از ســمت رياســت ليــگ زنان

 زانو-پي اف مي شود.
 بركناري منانگاگوا موجب شد تا ارتش دو هفته 

پيش بــراي حل بحــران مداخله كنــد و اجازه 
 ندهد تا همســر نســبتا جوان موگابــه جاي او

 را بگيرد. 
در همين حال شــايعاتي وجــود دارد مبني بر 
اينكــه موگابــه 93 ســاله پــس از اعتراضات 
مردمي گســترده از زيمبابوه گريخته اســت. با 
اين حال، تلويزيــون دولتي زيمبابــوه گزارش 
داد رئيــس ارتش اين كشــور ديــروز مجددا با 
موگابه ديــدار كرد و احتمــاال گزينه هاي مورد 
 نظر بــراي خروج از قــدرت مورد بررســي قرار 

مي گيرد. 

استفاده  انگليس از خودروهاي »متصل« براي نخستين بارافزايش  زلزله هاي  بزرگ  در سال 2018

عضو شوراي شهر تهران:كمك سرانه سمن ها قطع مي شود

آلمان محبوب ترين كشور  دنيا 

موگابه ۹۳ ساله  اعتصاب غذا كرد
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توتال در شرايط 
عادي از پارس جنوبي 
نمي رود

زنگنه:

مواضع سياسي خود 
را  در لبنان اعالم  

خواهم كرد
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»كسبوكار«گزارشميدهد

افزايش  مخاطبان  نمايشگاه  
رسانه هاي  ديجيتال

»كسبوكار«گزارشميدهد

صادرات قطعات  
خودرو    در كما

»كسب وكار« بي اعتمادي مردم  به  نهادهاي اجرايي را بررسي مي كند

هشدار  برای مدیریت بحران 
صفحه3

صفحه4

سرنوشت  تکراری  بازسازی ها
»كسب وكار«  از چشم انداز مبهم  زلزله زدگان گزارش می دهد

حريري در فرانسه: 

يادداشت

سرمقاله

سنجش تاب آوري اقتصادي 
از تكانه هاي طبيعي 

ريشه هاي  بي اعتمادي

حوادث طبيعي بســته 
بــه ميــزان آمادگــي و 
مقاومــت در برابــر آنها 
هزينه هــا و تكانه هايــي 
 بر هــر كشــور تحميل
 مي كنــد. در ادبيــات تــاب آوري جهاني و 
اكثر مطالعات تــاب آوري وقايــع طبيعي و 
محيط زيستي همچون زلزله ، سيل و آلودگي 
محيط زيســت جزو محورهاي اصلي قلمداد 
شده و آمادگي و مقاومت هر كشوري در برابر 

آنها سنجش مي شود.
 البته بستگي به ميزان شوك طبيعت خسارت 
و هزينه ها نيز متفاوت است ؛از اين رو سنجش 

مقاومت اقتصادي در برابر تكانه هاي... 

 يكــي از علت هايــي كه در 
حوزه سياســي و اجتماعي 
به موضــوع بــی اعتمادی 
 مردم دامن زده، ضعف نبود 
يك نظام رفاهي منسجم و كامل در كشور است. اين 
امر را بايد در حال حاضر عامل اصلي اين بي اعتمادي...

  وحيد شقاقي، اقتصاددان

  علي اصغر سعيدي، 
جامعه شناس

ادامه  د ر صفحه12

متن کامل  د ر صفحه 3

يازدهمين دوره نمايشگاه بين المللي رسانه هاي 
ديجيتال پس از يك هفته برگزاري روز جمعه 
با موكول شدن مراسم اختتاميه آن به يك روز 
ديگر به پايان رسيد. رسانه ديجيتال رسانه اي 
است كه تبادل يا انتشار محتوا در آنها، تنها به 
كمك ابزارهاي مجهز به پردازشــگر ديجيتال 
ميسر است و شامل رسانه هاي برخط مبتني بر 
شبكه نظير شبكه جهاني اينترنت، سرويس هاي 
مخابراتــي از قبيــل پيامــك )SMS( و پيام 
چندرسانه اي )MMS(، ساير اشكال شبكه هاي 
تبادل داده مانند بلوتوث، رسانه هاي مبتني بر 
حامل هاي فيزيكي ديجيتال از قبيل بسته هاي 

نرم افزاري رسانه اي...

صنعــت خودروســازي در دنيــا روز بــه روز 
در حال گســترش و توســعه اســت و موجب 
سودآوري و اشــتغالزايي در كشورها شده و به 
همين علت مســئوالن هم تاكيد بر پيشرفت 
اين صنعــت در كشــور دارند، به طــوري كه 
در چشــم انداز 1404 مقرر شــده كه ميزان 
 توليد خودرو ســاالنه به 3 ميليون دســتگاه

 برسد. براي رسيدن به اين ميزان از توليد بايد 
 بيش از پيش بــه صنعت قطعه ســازي توجه
 كرد. اين در حاليست كه به گفته كارشناسان، 
حال و روز صنعــت قطعه ســازي ايران خوب 

نيست...

ان
يز

/ م
س

عک



ایران وجهان2

»نتانياهو« باز هم بازجويي شد
نخست وزير رژيم صهيونيستي براي بار دوم 
ظرف يك ماه گذشــته، به جرم فســاد مالي 

تحت بازجويي قرار گرفت. 
به گزارش مهر به نقل از فرانس پرس، »بنيامين 
نتانياهو« نخست وزير رژيم صهيونيستي ديروز 
)يكشنبه( براي دومين بار طي يك ماه گذشته، 
به اتهام دو فقره فساد مالي، بازجويي شد. وي 
مظنون به دريافت هداياي نفيس از حاميان خود 
از جمله »آرنون ميلشچان« يكي از تجار ثروتمند 
صهيونيستي و از توليدكنندگان هاليوود است. 
با بازجويي ديروز، اين ششمين بار در يك سال 
گذشته است كه نتانياهو بازجويي شد. نتانياهو 
همچنين متهم به پيشــنهاد رشوه به روزنامه 
صهيونيستي »يديعوت آحارونوت« براي نوشتن 
گزارش هايي به نفع وي است. حال آنكه ظاهرا 

در اين مسير كامياب نبوده است. 

يك روزنامه لبناني مدعي شد
 محمد بن  سلمان از ترور جان 

به در برد
روزنامه لبناني الديار فاش كــرد كه وليعهد 
عربســتان از تروري ناموفق، جان سالم به در 
برده است. به گزارش مهر، روزنامه الديار لبنان 
از ترور نافرجام محمد بن ســلمان، وليعهد 
عربستان پرده برداشت. الديار نوشت: برخي 
اطالعات حاكي است كه محمد بن سلمان از 
سوءقصدي كه ۵ افسر وابســته به گارد ملي 
عربستان كه تحت فرماندهي متعب بن عبدا... 
فرزند شــاه قبلي عربســتان و فرمانده گارد 
ملي بودنــد، ترتيب داده بودنــد، جان به در 

برده است. 

اخبار

نشست سه جانبه محمدجواد 
ظريف، ســرگئي الوروف و 
مولود چاووش اوغلو، وزراي 
خارجه ايران، روسيه و تركيه 
درباره گفتگو و بررسي راه حل 

بحران سوريه در آنتالياي تركيه برگزار شد. 
به گزارش ايرنا، محمدجواد ظريــف، وزير امور خارجه 
جمهوري اسالمي ايران پيش از اين نشست، در ديدار 
دوجانبه با ســرگئي الوروف، وزير امور خارجه روسيه 
درباره بررسي راه حل بحران سوريه به رايزني و مذاكره 

پرداخت. 
وزير خارجه ايران درباره نشست ديروز گفت: اين نشست 
براي تكميل بيانيه ســران در نشست سوچي تشكيل 
شده تا زمينه موفقيت آميز نتايج ديدار روساي جمهور 

فراهم شود. 
وي افــزود: 3 كشــور ايــران، تركيه و روســيه آماده 
هســتند تا زمينه هاي صلــح و ثبات و امنيــت پايدار 
را در ســوريه برقرار كنند. ظريف گفــت: اقداماتي كه 
طي 11 ماه گذشته در آستانه قزاقســتان انجام شده، 

 موجب كاهش بســيار زيــاد درگيري ها در ســوريه 
شده است. 

وي اظهار داشت: در پي همكاري هاي منطقه اي، خسارت 

انساني كه در سوريه به مردم وارد مي شد، كاهش بسيار 
زيادي يافته و دولت سوريه و نيروهاي مقاومت هم اين 
توانمندي را پيدا كرده اند تا با تمركز بيشتري با گروه هاي 

تروريستي مبارزه كنند و موفقيت هاي بسيار خوبي هم 
پيدا كرده اند. 

وزير خارجــه ايــران اضافه كــرد: روســاي جمهور 
كشــورهاي ايران، روســيه و تركيه تصميم گرفته اند 
براي پيشبرد اين روند و بررســي روش هايي كه بتواند 
با اجماع مردم ســوريه آينده بهتري را بــا همراهي و 
هماهنگي براي وحدت ملي فراهم كند، روز چهارشنبه 
 در شهر ســوچي روســيه اجالسي در ســطح سران 

داشته باشند. 
وزير امور خارجه كشورمان ديروز گفت: در اجالس روز 
شنبه تهران نيز كارشناسان ارشد 3 كشور پيش نويس 
بيانيه پاياني روساي جمهوري 3 كشور ايران، روسيه و 
تركيه را بررسي كردند و امروز وزراي امور خارجه اين 3 

كشور بيشتر روي اين موضوع كار خواهند كرد. 
وي با ابراز اميدواري درباره اينكه روز چهارشنبه سران 
3 كشور نشست موفقي داشته باشند، افزود: اميدواريم 
بتوانيم زمينه مناسبي را براي پشت سر گذاشتن شرايط 

تلخ مردم سوريه فراهم كنيم. 
ظريف گفت: اين مردم ســوريه هســتند كه در ايجاد 
صلح، ثبات و امنيت كشورشــان در كنار دولت سوريه، 

زمينه هاي صلح و آرامش را فراهم مي كنند. 

در آنتاليا برگزار شد

 نشست  وزراي خارجه ایران، روسيه و تركيه درباره بحران  سوریه

الريجاني: 
بانك ها در پرداخت »وام« به 
زلزله زدگان سخت گيري نكنند

رئيس مجلس شوراي اسالمي از بانك ها خواست 
در پرداخت وام به زلزله زدگان سخت گيري نكنند 
و تضامين را متناسب با شرايط آنها در نظر بگيرند. 

به گزارش ايسنا، علي الريجاني ديروز ۲۸ آبان در 
جلسه ستاد بحران استان كرمانشاه با بيان اينكه با 
تالش همه دستگاه ها، نيروهاي نظامي و انتظامي 
و همه بخش ها و نهادها در همان لحظات اول پس 
از زلزله كار انتقال مجروحان انجام شــد، گفت: 
خوشبختانه هم اكنون نيز چادر و امكانات اوليه در 

اختيار مردم قرار داده شده است. 
وي افزود: هم اكنون توزيع مواد خوراكي نيز نظم 
بهتري گرفته و آنطور كه هالل احمر اعالم كرده 
براي يك ماه آينده نيز پيش بيني هاي الزم در اين 

زمينه صورت گرفته است. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه مشكل 
آب و برق نيز تا حد زيادي مرتفع شده است، گفت: 
مشكلي كه هم اكنون در مناطق زلزله زده مشهود 
است، بحث بهداشت اســت كه بايد دستگاه هاي 

مربوطه به سرعت به اين مساله رسيدگي كنند. 
وي نياز ديگر منطقه را بحث اسكان موقت اعالم و 
تصريح كرد: بايد در اسرع وقت به جاي چادر اسكان 
مرتب تري فراهم شــود و براي آنها كه مي توانند 
جايي اجاره كنند اجاره پرداخت شود و براي مابقي 

افراد و روستاييان نيز بايد كانكس نصب شود. 
الريجاني با بيان اينكه بانك ها بايد سخت گيري 
در پرداخت وام به زلزلــه زدگان را كنار بگذارند، 
گفت: سخت گيري در اين شــرايط روحي مردم 
درست نيست و بايد تضامين متناسب با شرايط 

زلزله زدگان باشد. 

خبر

INFO@biznews.ir

روساي جمهور آمريكا و فرانسه 
در تماســي تلفني درباره اوضاع 
ســوريه، لبنان و نقش ايران در 
تحوالت خاورميانه گفتگو كردند. 
به گزارش مهر به نقل از اي.بي.

ســي نيوز، دونالــد ترامــپ، 
رئيس جمهوري آمريكا در تماس 
تلفني بــا »امانوئــل ماكرون«، 
همتاي فرانســوي خود درباره 
اوضاع لبنان و سوريه گفتگو كرد. 
به ادعــاي كاخ ســفيد، در اين 

گفتگو طرفين بر لزوم همكاري 
همه كشورهاي متحد در راستاي 
مقابله با حزب ا... و آنچه به زعم 
آنها فعاليت هاي بي ثبات كننده 
ايران در ســطح منطقه است، 

تاكيد كردند. 
گفتني است »سعد الحريري« 
نخست وزير مستعفي لبنان روز 
شــنبه به دعوت ماكرون راهي 
فرانسه شد و در اليزه با وي ديدار 
كرد. اين درحاليست كه عربستان 

سعودي دو روز قبل براي دومين 
بار در عرض كمتر از دو هفته، در 
راستاي ناامن جلوه دادن لبنان 
از شهروندان خود خواست اين 
كشور را هرچه زودتر ترك كنند. 
دفتر رياست جمهوري فرانسه نيز 
در اظهاراتي غرض ورزانه از لزوم 
عدم مداخله كشورهاي خارجي 
در امور لبنان سخن گفت. حال 
آنكه به طور مســتقيم از كشور 

خاصي نام نبرد.

نخست وزير مستعفي لبنان بعد 
از ديدارش بــا رئيس جمهوری 
فرانسه در پاريس، تاكيد كرد كه 
بعد از ديدارش با ميشل عون در 
لبنان مواضع سياسي خود را اعالم 

خواهد كرد. 
به گزارش ايســنا به نقل از پايگاه 
خبري العهــد، ســعد حريري، 
نخست وزير مستعفي لبنان بعد 
از ديــدارش با امانوئــل ماكرون، 
رئيس جمهوری فرانســه در كاخ 

اليزه در پاريس گفت: شما مي دانيد 
 كه من استعفايم را تقديم كردم و 
ان شاء ا... در لبنان درباره اين مساله 

صحبت خواهيم كرد. 
وي از ماكرون به خاطر حمايتش 
قدرداني كرد و گفــت: ماكرون 
دوستي صادقانه اي با من داشت و 
من هرگز اين را فراموش نمي كنم. 
فرانسه بار ديگر ثابت كرد كه نقش 
مهمي در جهــان و منطقه دارد 
و دوستي اش نســبت به لبنان و 

ثبات آن را ثابت كــرد.  حريري 
دربــاره اوضاع سياســي لبنان 
گفت: من طي روزهــاي آينده 
در لبنان خواهم بود و در مراسم 
عيد استقالل شركت خواهم كرد. 
من در آنجا و بعد از اينكه با ميشل 
عون، رئيس جمهوری لبنان ديدار 
كردم، مواضع سياسي ام را اعالم 

خواهم كرد. 
حريري روز شــنبه با ماكرون در 

كاخ اليزه ديدار كرد. 

كاخ سفيد اعالم كرد

تماس تلفني ترامپ و  ماكرون درباره  فعاليت هاي ايران در  خاورميانه
حريري: 

مواضع سياسي خود را  در لبنان اعالم  خواهم كرد
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3 تجارت
 و توزيع

حضــور پررنــگ نيرو هــاي مردمي در 
كمك به زلزلــه زدگان جدا از آنكه حس 
انسان دوســتي آنهــا را نشــان مي داد، 
نشــان از واقعيت تلــخ بي اعتمادي به 
دستگاه هاي اجرايي در امر امدادرساني 
داشت. طبق گزارش هايي كه شنيده مي شود، طي روزهاي اخير 
به دنبال وقوع زلزله در استان كرمانشــاه و منطقه سرپل ذهاب 
خيابان هاي اين اســتان به قدري آكنده از ماشين هاي شخصي 
شده كه مسير را براي كمك رساني از سوي دستگاه هاي دولتي 
دشوار كرده اســت. آنچه در اين ميان به وضوح ديده مي شود، 

اين اســت كه مردم ترجيح مي دهند خود به طور مستقيم يا با 
واسطه كســاني كه حداقل جزو دستگاه هاي دولتي و باالدستي 
نيســتند اين خدمات را به زلزله زدگان ارائه دهنــد. بر همين 
اســاس عجيب نيســت كه هنرمندان و ورزشــكاران واسطه 
مســتقيم اين خدمت رساني ها از ســوي مردم شده اند و حضور 
تعداد زيادي از آنها در اين مناطق گواه اين موضوع اســت. واريز 
پول  و كمك هــاي نقدي به حســاب هنرمندان يا افــراد مورد 
اعتماد از ســوي مردم به جاي واريز به نهادهــاي دولتي نمونه 
ديگري از اين بي اعتمادي است كه به اعتقاد كارشناسان، زنگ 
خطري بــراي دســتگاه هاي اجرايي در آينده نزديــك به ويژه 
 هنگام وقوع اتفاق هاي جدي تر و بزرگ تر مثل جنگ به شــمار 

مي رود. 

سازمانهايمتشكلبهترازدولتعملميكنند
محمد قلي يوســفي، اســتاد دانشــگاه در اين 
خصوص به »كسب وكار« مي گويد: درباره اينكه 
آيا اين كمك ها واقعا ريشه در بي اعتمادي مردم 
به دســتگاه هاي اجرايي دارد، بايد ترديد كرد. 
به طور كلي لفظ بي اعتمادي كلمه سنگيني است 
و به نظر نمي رسد اين جريان نشان از بي اعتمادي به دستگاه هاي 
اجرايي باشــد. اينكه مردم خود مايل به خدمات رساني هستند 
بحثي كامال جدا از اعتماد يا بي اعتمادي مردم است. آنچه مسلم 
است، اين اســت كه مردم ايران در چنين مشكالتي سعي دارند 
همكاري و تالش خود را براي كمك به هم وطنان نشان دهند كه 
 در چنين شــرايطي دولت هم بايد تالش كند به موقع خدمات 
ئــه دهــد، نــه اينكــه منتظــر را  خــود را بــه مــردم ا

مردم بماند.
 با توجــه به امكاناتي كه دولت دارد، نبايد دســت روي دســت 

گذاشــت. ما در حال حاضر مشــكلي در زمينه مــواد غذايي و 
مسكن نداريم. تنها چيزي كه هســت، عدم مديريت صحيح و 
الزم اســت. بايد موضوع را جدي گرفت، نه اينكه در پيچ و خم 
مجوز گرفتن ها معطل ماند. اين نوع خدمات رســاني ها بيش از 
آنكه دال بر بي اعتمادي باشــد، نشــان از عالقه مردم به كمك 
و خدمات رســاني به هم نوع هاي خود اســت، امــا در كل آنچه 
قابل طرح اســت، اين است كه هميشه ســازمان هاي متشكل 
بهتر از دولت عمــل مي كنند. اينكه افراد مختلف از شــهرهاي 
مختلف براي امدادرســاني هجوم بياورند، پســنديده نيســت. 
افراد مســتقل به دليل اختالف ســليقه و بهره برداري از قضيه 
و اختالفات سياســي راه متفاوتي براي كمــك به هم وطنان در 
پيش مي گيرنــد كه البته در جــاي خود نياز به بررســي دارد، 
اما با اين حال وظيفه دولت اســت كه منتظر خدمات رســاني 
 يا امدادرســاني مردم باقي نماند و در اين امر به موقع و ســريع 

عمل كند. 

»كسبوكار«بياعتماديمردمبهنهادهاياجراييرابررسيميكند

هشدار  برای مديريت بحران

كرباسياناعالمكرد
خيزفــوالدبرايصــادرات

۸ميليونتنيدرسالجاري
رئيس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن 
و صنايع معدني ايران )ايميدرو( با اشاره به اهميت 
صادرات در حوزه معدن و صنايع معدني از خيز 8 
ميليون تني صادرات فوالد تا آخر امسال خبر داد. 

به گزارش ايسنا، مهدي كرباســيان، معاون وزير 
صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه صادرات يك 
ركن اساسي در صنايع مختلف است، اظهار كرد: 
هر صنعتي كه قصد حيات مستمر و پايدار داشته 
باشد، بايد زمينه توليد محصوالتي با امكان صادرات 
را فراهم كند؛ به طوري كه گفته مي شود بايد ۳۰ 
 درصد از ظرفيت يك واحد توليدي به بازار صادراتي 

منتج شود. 
وي افزود: صنايعي كه بخشــي از درآمد خود را از 
طريق بازارهاي صادراتي كسب مي كنند، عالوه بر 
ايجاد ارزش افزوده در مقابل نوسانات ارز نيز مقاوم 
خواهند شد و اين موضوعي است كه درباره معادن 

و صنايع معدني مصداق دوچندان دارد. 
رئيس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن 
و صنايع معدني ايران )ايميدرو( با اشاره به جايگاه 
صادرات براي محصوالت معدنــي گفت: در حوزه 
معدن و صنايع معدني صــادرات عالوه بر اهميت 
اقتصادي براي واحد توليدكننده باعث مي شود ارزش 
افزوده بااليي نيز براي كشور صادركننده ايجاد شود 
كه اين موضوع مزاياي ديگري در خود دارد كه با نگاه 
دقيق تر مي توان دريافت هنگامي كه يك صنعت 
بزرگ و تكنولوژي محور وارد حوزه صادرات شود، 
مي تواند نيازهايي مانند خريد مواد اوليه، قطعات 
يدكي و مواردي كه براي بهبود طرح هاي توسعه اي 
خود به آنها نياز دارد را از طريق فروش خارجي تامين 
كند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر 
اينكه صادرات يكي از اساسي ترين اولويت هاي دولت 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اظهار كرد: 
يكي از اولويت هاي اصلي صنعت، معدن و تجارت كه 
توسط وزير نيز در برنامه اين وزارتخانه مورد تاكيد 
قرار گرفته، موضوع صادرات است. چنانچه مي بينيد 
 اين سياســت از دولت يازدهم شروع شد و تاكنون

 ادامه دارد. 
وي افزود: در همين راستا در حوزه زنجيره فوالد 
و صنايع معدني به راحتي مي توان دســتيابي به 
بازارهاي جديد و افزايش ميزان صادرات نسبت به 
قبل را احساس كرد، چراكه در شش ماهه ابتدايي 
سال صادرات فوالد به 4.7 ميليون تن رسيده و اين 
صنعت براي به دست آوردن ركورد 8 ميليون تني 

صادرات تا پايان سال خيز برداشته است.
رئيس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن 
و صنايع معدني ايران )ايميدرو( اين مقام معدني 
درباره همكاري با بيمه هاي خارجي تصريح كرد: 
تاكنون گفتگوهايي با بيمه ساچه، بيمه هرمس و 
ديگر بيمه هاي بزرگ دنيا انجام شده است كه قبول 
كرده اند با صندوق هاي ضمانت سرمايه گذاري با 
ايران همكاري كنند و دولت نيز اكنون مذاكراتي 
را با كره جنوبي، چين، دانمارك و ديگر كشــورها 
انجام داده است كه منتج به امضاي قرارداد شده 
و كشورهاي ديگري مانند ايتاليا، آلمان و فرانسه 
در حال مذاكره هستند كه عمده اين مذاكرات و 
قراردادها در حوزه تامين مالي بوده و بي شك معدن 

از جمله اجزاي اين قراردادهاست. 

خبر

واردات اتحاديــه اروپا از ايران 
در ۹ ماهه نخست سال جاري 
ميالدي با رشد ۱۰7 درصدي 
نسبت به مدت مشــابه سال 
قبل بــه 7.252 ميليارد يورو 

رسيد. 
به گــزارش تســنيم، پايگاه 
خبري كميسيون اروپا از رشد 
62 درصدي مبادالت تجاري 
اتحاديه اروپا با ايران در ۹ ماهه 
نخست ســال جاري ميالدي 
خبــر داد. مبــادالت تجاري 
ايران و اتحاديــه اروپا كه در 
ماه هــاي ژانويه تا ســپتامبر 
ســال 2۰۱6 بالغ بر ۹.۱۰۱ 
ميليارد يورو اعالم شــده بود 
در مدت مشــابه امســال به 
 ۱4.782 ميليارد يورو افزايش 

يافته است. 
افزايــش واردات اروپــا از 
ايــران در پــي ازســرگيري 
خريــد نفــت ايران پــس از 
توافق هســته اي نقش مهمي 

 در رشــد تجــارت دو طرف 
داشته است. 

اعضــاي اتحاديــه اروپــا در 
۹ ماهه نخســت 2۰۱6 بالغ 
بر ۳.4۹8 ميليــارد يورو كاال 
از ايران وارد كــرده بودند كه 
اين رقم در ۹ ماهه نخســت 
2۰۱7 با رشد ۱۰7 درصدي 
 بــه 7.252 ميليــارد يــورو

 رسيده است. 
براساس اين گزارش صادرات 
اتحاديــه اروپا به ايــران در 

۹ ماهــه نخســت 2۰۱7 نيز 
رشد ۳4 درصدي داشته و به 
7.5۳ ميليارد يورو رســيده 
اســت. اتحاديه اروپــا در ۹ 
ماهه نخســت ســال 2۰۱6 
بالــغ بــر 5.6۰۳ ميليــارد 
 يــورو كاال بــه ايــران صادر 

كرده بود. 
تراز تجــاري دو طرف در اين 
مدت به  ميــزان 278 ميليون 
يورو به نفع اتحاديه اروپا بوده 

است. 

صادرات ايران به اتحاديه اروپا از ۷ ميليارد  يورو گذشت
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تجارتايرانواتريش400ميليونيوروميشود
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پيشازتحريمهاست.درجريانسفرهياتتجاريازبخشخصوصيايرانبهاتريشوديدارباقائممقاماتاقبازرگانيوينبرتوسعهروابطاقتصاديوتجاريدوكشور
تاكيدشدهاست.همچنيندوطرفاعالمآمادگيكردندكههرچهزودترتوافقاتصورتگرفتهازرويكاغذخارجشودوبهنتايجعمليبرسد.اتاقبازرگانيوينتصريحكرده
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ريشههايبياعتمادي
علياصغرسعيدي،جامعهشناس

 يكي از علت هايي كه در حوزه سياسي و اجتماعي به موضوع بی اعتمادی مردم دامن زده، ضعف نبود يك نظام رفاهي 
منسجم و كامل در كشور است. اين امر را بايد در حال حاضر عامل اصلي اين بي اعتمادي دانست. نظام رفاهي كه دولت 
مسئول اصلي آن است و در آن نقش ايفا مي كند، شامل ۳ بخش مهم امدادي، حمايتي و بيمه اي است. اين موضوع نشان 
مي دهد دولت به واسطه اين نظام رفاهي بايد در هر حوزه اي به ويژه حوزه امدادي با عكس العمل سريع تري نسبت به 
نهادهاي ديگر وارد شود وگرنه اگر دولت وارد نمي شود سازمان هاي غيردولتي، در غير اين صورت هيات هاي خودجوش 
مردمي وارد مي شوند. مثال ممكن است در اين حوزه چند نفر كه مورد اعتماد مردم هستند، وارد عمل شوند و كمك هاي مردمي را مشابه 
همين كمك هايي كه به زلزله زدگان شد براي مردم جمع آوري كنند. به نظر مي رسد اين امر در مواقعي الزم باشد، اما اگر ادامه پيدا كند 
خطراتي براي دولت در آينده به بار مي آورد. از آنجايي كه دولت نياز به اعتماد دارد، اين بي اعتمادي خطر بزرگي براي آن به شمار مي رود. 
به ويژه اينكه در دنياي جديد يكي از راه هاي مشروعيت بخشي گرايش مردم به سمت منافع اجتماعي، دولت است كه در شرايط كنوني 
به نظر مي رسد نهاد مهم مشروعيت سازي در پيگيري منافع جمعي كاركرد خود را از دست داده است كه اگر ادامه پيدا كند، خطرناك 
است. وضعيت امدادي تنها به وقايع طبيعي محدود نمي شود، بلكه حفاظت از مرز ها در هنگام وقوع جنگ ها را در بر مي گيرد. با توجه به 
اينكه يكي از وظايف دولت يكسان سازي منافع است، با وجود بي اعتمادي به دولت اين امر محقق نخواهد شد و اينجا بايد بيش از آنكه 
نگران زلزله باشــيم كه اتفاق افتاده و مردم كمك كردند نگران حوادث جدي تر ديگري باشيم كه در صورت خأل حضور دولت يا حضور 
كم رنگ آن بسيار خسارت آور و خطرناك است. در اين حادثه دولت با تاخير وارد شد و همين امر باعث ورود جدي تر مردم شد، اما اينكه 
چطور مي شود اين ضعف را برطرف كرد راهكارهاي گوناگون دارد. از جمله مهم ترين راهكارها مديريت بحران است. ما بعد از دو زلزله 
بزرگ بم و رودبار هنوز نتوانسته ايم مديريت درستي بر مساله زلزله داشته باشيم، يعني ما بعد از وقوع زلزله به اين رابطه ها و كنش ها و 
مديريت بحران بي توجه بوده ايم و اين خود به تنهايي نشان از ضعف نهادهاي مديريت بحران دارد كه حضور مردم را در چنين مواقعي 
توجيه مي كند. به نظر مي رسد اين اتفاق در ابعاد ديگر نيز در حال رخ دادن است و اصال نشانه خوبي براي كشورنيست.گاهي وقت ها البته 
حضور مردم به دليل درخواست دولت الزم است و منافعي هم دارد، اما درباره اين حادثه حضور مردم حتي بدون درخواست يا تقاضاي 
دولت رخ داده است كه نشان از بي تفاوتي مردم به دولت دارد يا اينكه مردم با اين نوع رفتارها قصد دارند به دولت نشان دهند كه به 

خوبي از ابزارهاي خود استفاده نكرده است يا اصال ابزار مناسبي براي خدمات رساني در دست ندارد. 
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يــك هفته پــس از وقوع 
زلزله در شــهرهاي مرزي 
اســتان هاي كرمانشــاه، 
كردستان و ايالم عمليات 
امداد و نجات خاتمه يافته 
و آواربرداري و اســكان موقت و دائمي زلزله زدگان 
آغاز شده است. سوال اينجاست كه روند بازسازي 
مناطق آسيب ديده از زلزله با شتاب مناسب ادامه 
خواهد يافت؟ كارشناسان با تكيه بر تجارب سوانح 
قبلي و آسيب شناسي ساختاري مديريت بحران و 
فعاليت هاي متوليان بازسازي كشور به اين سوال 

پاسخ هاي درخور تاملي مي دهند. 

ناهماهنگي بين دستگاه ها؛ بزرگ ترين 
مانع سرعت گرفتن بازسازي

يك كارشــناس بازسازي مناطق آســيب ديده از 
سوانح طبيعي، مهم ترين مانع شتاب گرفتن روند 
بازســازي اين مناطق را ناهماهنگــي ارگان هاي 
ذي ربط دانست و در اين باره به »كسب وكار« گفت: 
تعدد عوامل و سازمان هاي دخيل در امر بازسازي 
مانع بزرگي در سرعت بخشيدن به روند بازسازي 
است و اين امر با توجه به حادثه خيز بودن كشور ما و 
لزوم شتاب گيري روند بازسازي، بايد در كوتاه ترين 
زمان ممكن برطرف شــود. عباس سنجري با بيان 
اينكه متولي اصلي بازســازي در كشــور ما بنياد 
مسكن است، افزود: منطقي ترين حالت اين است 
كه تمام فعاليت هاي بازسازي توسط بنياد مسكن 
هدايت و مديريت شــود و ســازمان هاي ديگر از 
جمله اســتانداري ها، فرمانداري ها، بخشداري ها، 
دهياري ها و شهرداري ها در ســتادي به مديريت 
بنياد مســكن فعاليت هاي مرتبط با امر بازسازي 
را به طور متمركز پيش ببرنــد. وي بيان كرد: اين 
اتفاق اكنون نمي افتد و در عمل هر ارگاني، به طور 
مجزا فعاليت ها و اختياراتي درباره بازســازي دارد 
كه اجرا مي كند و حتي تســهيالت بازســازي هم 

 به طور متمركز و توسط يك ارگان، مديريت و اعطا 
نمي شود. 

برخورد نادرست با مساله اسكان موقت 
زلزله زدگان

يك كارشناس ايمني و كنترل نيز درباره مشكالت 
بازسازي مناطق آســيب ديده از ســوانح نظرات 
جالبي دارد. اميرحســين صالحي بــا بيان اينكه 
اســكان موقت كوتاه مــدت و ميان مــدت يكي از 
مهم ترين اركان بازســازي مناطق زلزله زده است، 
به »كســب وكار« مي گويد: اسكان موقت به معني 
چادر نبايد بيشــتر از دو هفته طول بكشد و بعد از 
آن بايد خانواده هايي كه ســرپناه خود را از دست 
داده اند به كانكس هايي كه با شرايط آب و هوايي و 
اقليمي آن منطقه مطابقت دارند، منتقل شوند. به 
گفته اين كارشناس، تجارب سوانح قبلي در كشور 
ما نشان داده است برخورد نادرست با مساله اسكان 
موقت زلزله زدگان موجب مي شود آنها مدت زمان 
زيادي در چادر اسكان داده شوند و بعد از آن هم به 
كانكس هايي منتقل شوند كه امكانات اوليه زندگي 

در آن مهيا نيست، بدين ترتيب مشاركت مردم در 
امر بازسازي به درستي محقق نمي شود و آنها بيشتر 
درگير حل مسائل و مشــكالت اسكان موقت خود 
 هستند كه اين مشكل در روستاها بيشتر به چشم 

مي خورد. 

احتمال انحراف تســهيالت از مسير 
بازسازي

يك كارشناس ديگر بازسازي مناطق آسيب ديده از 
سوانح طبيعي به احتمال انحراف تسهيالت از مسير 
بازسازي اشاره مي كند و در اين باره به »كسب وكار« 
مي گويد: سپردن صفر تا صد بازسازي به نهادهايي 
مثل بنياد مسكن تا حدودي روند بازسازي را كند 
مي كند – و خط مشي بنياد مسكن نيز بر اين اصل 
استوار است كه بازســازي تا حد امكان با مشاركت 
حداكثري خود آسيب ديدگان انجام شود - اما اگر 
تمام تسهيالت مستقيما به مردم واگذار شود، اين 
امكان وجود دارد كه تســهيالت از مسير بازسازي 
منحرف شــود. سپهر موســوي با بيان اينكه اصل 
اساســي در بازسازي ايجاد ســرپناه دائم ايمن در 

حداقل زمان اســت، مي افزايد: كوتــاه بودن بازه 
زماني بازسازي موجب مي شود با توجه به اينكه در 
مناطق زلزله زده نياز به مصالح، نيروي كار، خدمات 
فني و مهندســي و ملزومات و تجهيزات به صورت 
ناگهاني افزايش پيدا مي كنــد، قيمت اين نهاده ها 
نيز دچار تغيير و جابه جايي شــود و اگر تسهيالت 
به صورت مســتقيم در اختيار مردم قرار گيرد اين 
احتمال وجود دارد كه بــا افزايش قيمت مصالح و 
ديگر نهاده هاي مورد نياز بازســازي، بخش اعظم 
تسهيالت در گراني اين نهاده ها، هضم شود. در واقع 
با اين اتفاق تسهيالت به جاي سرعت بخشيدن به 
روند بازسازي به گراني نهاده هاي بازسازي منتهي 

مي شود. 

تاثيــر مثبت مشــاركت مــردم در 
شتاب گرفتن بازسازي 

يك مقام مسئول در بنياد مسكن معتقد است شتاب 
دادن به روند بازسازي با هم افزايي توانمندي هاي 
دستگاه ها و عوامل دولتي و غيردولتي امكان پذير 
اســت. عزيزا... مهديان ، معاون بازسازي و مسكن 
روســتايي بنياد مســكن با بيان اينكه در مناطق 
مرزي توانمندي هــاي ارگان هاي نظامي به كمك 
امر بازسازي كمك شــايان توجهي خواهد كرد، به 
»كســب وكار« مي گويد: تفاهمنامه اي بين بنياد 
مسكن و قرارگاه خاتم االنبيا براي استفاده از توان، 
امكانات و تجربه قرارگاه در امر بازســازي مناطق 
آســيب ديده از زلزله اخير، امضا شــده است. وي 
تصريح مي كند: اين آمادگي در بنياد مسكن وجود 
دارد كه تمام توانمندي هاي موجود در دستگاه ها 
را در خدمت امر خطير بازســازي بســيج كند و 
بازسازي را با شتاب خوبي انجام دهد. وي در پايان 
خاطرنشان كرد: مشاركت آسيب ديدگان از زلزله 
در امر بازســازي، به روند بازسازي شتاب بيشتري 
مي دهد چون اين عزيزان با شرايط منطقه و امكانات 
و برخي راهكارها براي بهبود روند بازسازي، آشنايي 
بهتري دارند و طبق تجربه قبلي، مشاركت آنها در 

اين مسير، بسيار كارساز است. 

»كسب وكار«  از چشم انداز مبهم زلزله زدگان گزارش می دهد

سرنوشت  تکراری  بازسازی ها

ارســال كاروان كمك هــاي 
ايران خودرو به مناطق زلزله زده 

غرب كشور 
كاروان كمــك شــركت هاي گــروه صنعتي 
ايران خودرو به هم وطنان زلزله زده غرب كشور 
در ايران خودروی كرمانشــاه تجميع و سپس 
براي توزيع در شهرها و روستاهاي آسيب ديده 
راهي اين مناطق شــد. به گــزارش ايكوپرس، 
اين كمك ها از ســوي شــركت ايران خودرو و 
شــركت هاي تابعه اين گروه صنعتي از تهران 
و ساير استان ها و شــهرهاي مختلف كشور به 
ايران خودروی كرمانشاه ارســال و از آنجا بين 
مناطق زلزله زده توزيع شد. كاروان كمك هاي 
گروه صنعتي ايران خــودرو در چندين تريلر، 
كاميون و كاميونت شامل اقالم اصلي مورد نياز 
هم وطنان در شهرها و روستاهاي آسيب ديده از 
زلزله تهيه شده است. اين كمك ها با هماهنگي 
ســتاد مديريت بحران كشــور، اســتانداري 
كرمانشاه، جمعيت هالل احمر و ساير ارگان هاي 
دخيل در امر امدادرســاني، توسط تعدادي از 
كاركنان گروه صنعتي ايران خودرو در شهرها و 
روستاهاي زلزله زده توزيع خواهد شد. همچنين 
نيروهاي امــدادي و خدمات پــس از فروش 
ايران خودرو ســاعاتي پس از وقوع زلزله، براي 
خدمت رســاني به غرب كشــور اعزام شده اند. 
اين نيروهاي امــدادي از تهران، همدان و اهواز 
به مناطق غربي كشور اعزام شــده اند. گفتني 
اســت با توجه به وضعيت خاص منطقه و نقل 
و انتقاالت متعدد بين شــهرها بــا خودروهاي 
شخصي و صدمه ديدن بســياري از خودروها، 
ناوگان امدادي ايران خــودرو، تاكنون روزانه به 

40 خودرو خدمات ارائه كرده اند. 
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استارت خودروي كوييك توسط 
شريعتمداري

وزيــر صنعت، معــدن و تجــارت در روز پاياني 
دوازدهمين نمايشگاه بين المللي قطعات، لوازم 
و مجموعه هاي خــودروی تهران بــا حضور در 
غرفه ســايپا در جريان آخرين دســتاوردهاي 
اين گروه خودروســازي قرار گرفت. به گزارش 
سايپانيوز، محمد شــريعتمداري و هيات همراه 
با حضور در نمايشــگاه بين المللي قطعات، لوازم 
و مجموعه هاي خــودروی تهــران در بازديد از 
غرفــه گــروه خودروســازي ســايپا، كوييك؛ 
جديدترين محصول ســايپا را مورد ارزيابي قرار 
داد. در حاشــيه اين بازديد، وزير صنعت ضمن 
ســوار شــدن بر خودروي كوييــك، از آخرين 
دستاوردهاي گروه خودروســازي سايپا مطلع 
شد و در جريان جديدترين امكانات اين خودرو 
و زمان ورود به بــازار آن قرار گرفت. براســاس 
اعالم گروه خودروسازي سايپا فروش خودروی 
كوييك سايپا از 7 آذر ماه سال جاري به صورت 
اينترنتي آغاز خواهد شد. اين خودرو داراي موتور 
1.5 ليتري منطبق با اســتاندارد يورو 4 اروپا و 
قابل ارتقا به يورو 5 است. ترمز ABS مجهز به 
سيستم EBD و سيســتم كمكي ترمز AB از 
ويژگي هاي ديگر اين محصول است. اين محصول 
در كنار داشتن امكانات و تجهيزات رفاهي مدرن 
با اســتانداردهاي جهاني توليد مي شود. سايپا با 
معرفي اين خودروي ايمن، چابك و راحت خود، 
راهي براي اعتالي نام ايران گشوده است. گفتني 
است دوازدهمين نمايشگاه بين المللي قطعات، 
لوازم و مجموعه هاي خودرو از روز دوشــنبه 21 
آبان ماه شروع به كار كرد و پنج شنبه 25 آبان به 

كار خود پايان داد. 

خبر
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رئيس كل بانــك مركزي 
در نامه اي به اســتانداران 
سراســر كشــور با تاكيد 
بــر ضــرورت نظــارت 
منابــع  تخصيــص  بــر 
به صورت بهينــه، اعالم كرد: ۲۰۰ هــزار ميليارد 
 ريال براي ايجاد فرصت شــغلي پايدار اختصاص

 مي يابد. 
به گزارش بانك مركزي، ولي ا... ســيف، رئيس كل 
بانك مركزي در مكاتبه اي با اســتانداران سراسر 
كشور، بر ضرورت دقت و نظارت موثر آنها بر نحوه 
مصرف تســهيالت بانكي بــراي تخصيص بهينه 
منابع به بنگاه هاي كوچك و متوســط و كمك به 
 وصول و تعيين تكليف مطالبات غيرجاري بانك ها

 تاكيد كرد. 
وي در اين نامه، با اشــاره به نام گذاري سال ۱۳۹۶ 
به عنوان سال »اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال« 
و همچنين تاكيدات رهبــر معظم انقالب )مدظله 
العالي(، بر اقتصاد مقاومتي و لزوم توجه دولتمردان 
به رشــد و رونق اقتصادي، اشــتغالزايي و توسعه 
صادرات و تمركز بر حمايــت از بنگاه هاي كوچك 
و متوســط به عنــوان يكــي از اولويت هاي اصلي 
اقتصاد كشور، به تشريح برنامه هاي بانك مركزي 
 و شــبكه بانكي براي حمايت از توليد و اشــتغال

 پرداخت. 
رئيــس كل بانك مركــزي بــا تقديــر از وجود 
همراهي ميان دســتگاه هاي اجرايــي و مجموعه 
نظام بانكــي براي اجراي موفق طــرح رونق توليد 
در سال گذشــته، افزود: در ســال ۱۳۹۵، بالغ بر 
۱۶۸ هزار ميليارد ريال تســهيالت به بيش از ۲۴ 
هزار بنگاه كوچك و متوســط در سراســر كشور 
پرداخت شد كه فراتر از اهداف اوليه تعيين شده بود 
 و به تحقق رشــد و رونق اقتصادي در كشور كمك 

شاياني كرد. 

ســيف در اين نامه تصريــح كرد: بانــك مركزي 
در ســال هاي اخير براي اســتفاده از ظرفيت هاي 
خالي اقتصــاد، اقدام به جهت دهي تســهيالت به 
تامين مالي ســرمايه در گردش واحدهاي توليدي 
 كرده اســت، به طــوري كه ســهم تاميــن مالي

 ســرمايه در گــردش بنگاه هاي توليــدي از   ۴۶ 
درصــد در ســال ۱۳۹۱ بــه رقــم ۸.۶۲ درصد 
در هفــت ماهــه ســال ۱۳۹۶ افزايــش يافتــه 
كــه ســهم بخــش صنعــت و معــدن از ايــن 
 تســهيالت در دوره مزبــور معــادل 7.۸۳ درصد

 بوده است. 
رئيس كل بانك مركزي همچنين با اشاره به ابالغيه 
شــماره ۸۱۱۶۰  . ۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ تصريح 
كرد: در سال ۱۳۹۶ نيز مقرر شد تامين سرمايه در 
گردش مورد نياز تعداد ۱۰ هــزار بنگاه اقتصادي، 

تامين مالي تعداد ۶ هزار طرح نيمه تمام با پيشرفت 
فيزيكي حداقل ۶۰ درصد و تامين مالي بازسازي و 
نوســازي ۵ هزار واحد اقتصادي جمعا با تخصيص 
حدود ۳۰۰ هزار ميليارد ريال تســهيالت از محل 
منابع داخلي در اولويت شــبكه بانكي كشور قرار 

گيرد. 
به گفته رئيس شــوراي پــول و اعتبــار، مطابق 
آيين نامه اجرايــي بند »الف« تبصــره ۱۸ قانون 
بودجه ســال ۱۳۹۶ نيز مقرر شــده اســت مبلغ 
۲۰۰ هزار ميليــارد ريال تســهيالت بانكي براي 
ايجــاد فرصت هاي شــغلي جديد و پايــدار براي 
بهره برداري از مزيت هاي نسبي و رقابتي )با اولويت 
مناطق روستايي، عشــايري و محروم( به طرح ها 
 و پروژه هاي كوچك، متوســط و صنايع دستي ت

خصيص يابد. 

در همين ارتباط طي چندين جلسه با مديران عامل 
و اعضاي هيات مديره بانك ها بــر عمل به تكاليف 
تعيين شــده در زمينه تامين مالي بنگاه هاي مورد 
نظر در چارچــوب مصوبات يادشــده تاكيد و در 
 حال حاضر همراهي بانك ها در اين زمينه حاصل 

شده است. 
رئيــس كل بانك مركزي بــا بيان اينكــه اجراي 
موفــق برنامه هاي مذكــور مســتلزم همراهي و 
همكاري همه جانبه كارگروه هاي تســهيل و رفع 
موانع توليد در اســتان ها با مجموعــه نظام بانكي 
است، خاطرنشــان كرد: انتظار مي رود با توجه به 
كمبود منابع مالي و لــزوم توجه به اولويت بندي و 
بازدهي پروژه هاي اقتصادي، اســتانداران محترم 
همچون گذشــته با دقت و نظــارت موثر در نحوه 
مصرف تسهيالت و جلوگيري از اتالف منابع مالي 
محدود، شــبكه بانكي را در تخصيص بهينه منابع 
به بنگاه هاي كوچك و متوســط و كمك به وصول 
 و تعيين تكليف مطالبــات غيرجاري بانك ها ياري

 رسانند. 
بديهي است تخصيص بهينه تسهيالت به بنگاه ها 
و واحدهــاي اقتصادي عالوه بــر كمك به گردش 
صحيح تســهيالت و افزايش توان تسهيالت دهي 
شــبكه بانكي، موجبات افزايش رونق و شكوفايي 
 اقتصادي و اشــتغال جوانان بومي استان را فراهم

 خواهد ساخت. 
ســيف در بخش پاياني نامه خود به اســتانداران 
سراسر كشور ابزار اميدواري كرد با توجه به آمادگي 
شــبكه بانكي و حمايت بانك مركزي و همچنين 
پيگيري و مساعدت مســتمر مسئوالن استاني در 
ســال »اقتصاد مقاومتي: توليد و اشتغال«، اهداف 
ترسيم شده در بخشــنامه ابالغي به بانك ها درباره 
تامين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط و آيين نامه 
اجرايي بند »الف« تبصره ۱۸ قانون بودجه ســال 
۱۳۹۶ )حمايت از اشتغال( تحقق يافته و توفيقات 
قابل توجهي در زمينه بهبود توليد و اشتغال و عمل 
 به فرمايشــات رهبر معظم انقالب )مدظله العالي( 

حاصل شود. 

جزئيات نامه نگاري سيف با  استانداران

منابع  بهينه  تخصيص  يابد

طرح گفتگوي بي واسطه مديران 
ارشد بانك انصار از اول آذرماه 

اجرا مي شود
از اول آذرمــاه ۱۳۹۶ طــرح گفتگــوي 
بي واســطه مديران ارشــد و پاســخگويي 
 مستقيم آنان به مشتريان و كاركنان به مورد 

اجرا درمي آيد. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي و تبليغات، 
طرح گفتگوي بي واســطه مديران ارشــد با 
پاســخگويي مســتقيم در راســتاي تحقق 
برنامه هاي راهبردي مبتني بر مشتري گرايي 
بانك انصــار، از تاريخ اول آذرمــاه تا ۶ دي 
ماه، اجرا مي شــود و در آن معاونان و روساي 
ادارات كل به صورت مســتقيم با مشتريان و 
كاركنان اين بانك گفتگو كرده و به سواالت 
و ابهامات و شكايات تماس گيرندگان پاسخ 

مي دهند. 
در اطالعيــه اي كــه بــه همين منظــور از 
ســوي اداره كل بازاريابي، منتشــر شــده 
چنين آمده اســت كــه گفتگــوي مديران 
ارشــد بانك با مشــتريان در محــل مركز 
خدمــات مشــتريان بــا شــماره تمــاس 
 ۰۹۶۳۰۰ و براســاس جــدول مــورد نظر 

انجام مي شود. 
شــايان ذكر اســت كه اين برنامه به مدت 
۳ ســال اســت كه با اهداف پاســخگويي 
موثرتــر، مطــرح شــدن  و  شــفاف تر 
انتظــارات و انتقــادات مشــتريان و رفــع 
 مشــكالت و مســائل مبتــال به آنــان اجرا 

مي شود.

بانک

بازدهي شاخص بورس در سال 
جاري به ۱۴ درصد رسيد

از ابتداي امســال تاكنون شــاخص بورس با 
۱۴ درصد افزايش و شــاخص كل هم وزن با 
۱۱.۶ درصد افزايش عــدد ۱7۵۴7 واحد را 

تجربه كرد. 
به گزارش تســنيم، در هفته  گذشــته حجم 
معامــالت ۳۴۲۹ ميليون ســهم و ارزش آن 
۶۹۴۴ ميليــارد ريال بود كــه حجم و ارزش 
معامالت بــه ترتيب يــك و ۲ درصد كاهش 
داشته است. ارزش بورس اوراق بهادار تهران 
نيز در پايــان معامالت هفته پيــش به عدد 
۳۵۱۴۹۱۶ ميليارد ريال رسيد كه ۰.۲ درصد 

افزايش داشت. 

جلسه ويژه بانك ها براي كمك 
به زلزله زدگان

بعد از تصميمات اخذشده درباره پرداخت تسهيالت 
ارزان قيمت در شبكه بانكي براي كمك به زلزله زدگان 
بانك ها در جلســه اي ويژه ضمن بررســي شرايط 
پرداخت اين تســهيالت قرار اســت درباره انجام 
اقداماتي بــراي اجراي پروژه هــاي عمراني و نحوه 
كمك رساني در اين مناطق تصميم گيري كنند. به 
گزارش ايسنا، امروز )دوشنبه( مجموعه بانك هاي 
دولتي و خصوصي با حضور قائم مقام بانك مركزي و 
برخي معاونان اين بانك جلسه اي را تشكيل خواهند 
داد كه در آن موضوع كمك به زلزله زدگان مناطق 
غربي كشور مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. آنطور 
كه دبير كانون بانك هاي خصوصي اعالم كرد برخي 
بانك ها تصميماتي براي ايجــاد طرح هاي عمراني 
تخريب شــده يا مكان هاي عمومي مورد استفاده 
اين هم وطنان دارند. وي با اشــاره به اينكه در كنار 
پرداخت تسهيالت بايد اقدامات بلندمدت نيز انجام 
شود و بانك ها به اين موضوع وارد خواهند شد، گفت  
كه نبايد در اين شــرايط به گونه اي برخورد كرد كه 
تنها در ابتداي امر اعالم شود كه قرار است كارهايي 
انجام شــود، اما در ادامه در انجام آن سستي وجود 
داشته باشد، چراكه به هر حال هم وطنان در مناطق 
زلزله زده نيازمند كمك هاي بيشتر و ايجاد شرايطي 
مناسب براي محل زندگي خود هستند كه در اين 
باره نيز قرار است تصميمي بگيريم كه بتوانيم بخشي 
از الزامات آنها را فراهم كنيم. طبق آخرين اقدامات 
بانك مركزي حدود 7۶7 ميليارد تومان تسهيالت 
بانكي ارزان قيمت را براي پرداخت از سوي هفت بانك 
عامل مصوب كرد. بانك هاي ملي، سپه، ملت، تجارت، 
صادرات، مسكن و كشاورزي كه عمدتا دولتي هستند 
موظف به ارائه اين تسهيالت شدند. اين وام ها با سود 
و كارمزد ۴ درصد در مناطق روســتايي و ۵ درصد 
در مناطق شهري توسط بانك هايي تعيين شده به 
آسيب ديدگان استان كرمانشاه پرداخت خواهد شد. 

اهداي خــون كاركنان بانك 
قرض الحســنه مهر ايــران به 

زلزله زدگان كرمانشاه
كاركنان بانك قرض الحســنه مهــر ايران در 
مديريت شعب استان فارس به دنبال زلزله اخير 
غرب كشور و اعالم سازمان اهداي خون مبني 
بر نياز گروه هاي خوني مختلف در مراكز انتقال 
خون حاضر شدند و براي كمك به آسيب ديدگان 

اين سانحه به اهداي خون اقدام كردند. 
به گزارش روابط عمومي بانك قرض الحســنه 
مهرايران، مختاري، مدير شــعب استان فارس 
ضمن اعالم خبر فوق بيان داشت: در پي حادثه 
تلخ و ناگوار زلزله استان كرمانشاه جمع زيادي 
از هم وطنان ايراني در اين بالي طبيعي زخمي 
و مصدوم شــدند و با توجه به نياز مبرم بيشتر 
مجروحان به دريافت خون، سازمان انتقال خون 
كشــور طي يك فراخوان عمومي از همه مردم 
ايران در نقاط مختلف كشور خواست تا با اهداي 

خون خود به ياري زلزله زدگان بشتابند. 
وي افزود: تعداد زيادي از كاركنان مديريت شعب 
استان فارس بانك قرض الحسنه مهر ايران در 
پي اين فراخوان با حضور در مراكز خون گيري 
با اهداي خون خود به كمك زلزله زدگان آمدند. 
مختاري تصريــح كرد: حضــور روحيه بخش 
گروه هــاي مختلف خونــي كاركنــان بانك 
قرض الحســنه مهر ايران جلوه هايي از زيبايي 
و رافت را بــه نمايش گذاشــت و در اين ميان 
حضور دارندگان گروه هاي خون منفي در مراكز 
خون گيري با توجه به نياز جدي بســياري از 
مصدومان به دريافت خون منفــي از اهميت 

زيادي برخوردار بود. 

اخبار

بانک
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پس از استقرار بيمارستان  صحرايي و چادرهاي امدادي 
بانك پاسارگاد و همچنين ارسال تعداد ۱۰ هزار تخته پتو 
و يكصد چادر امدادي به مناطق زلزله زده، بانك پاسارگاد 
خدمات پزشكي و ارســال كمك هاي خود به اين مناطق 

را گسترش داد. 
به گزارش روابط  عمومي بانك پاســارگاد، خسرو رفيعي، 
مشــاور مديرعامل و مدير روابط عمومي بانك پاسارگاد 
با اعالم اين خبــر گفت: با بررســي دقيق تــر منطقه و 
نيازسنجي مجدد، شركت نسيم سالمت بانك پاسارگاد 
ضمن ارســال تعداد ۲۵۰ چادر، ۲۵ چادر امدادي ديگر 
نيــز در كنار بيمارســتان صحرايي، جهــت نگهداري و 

امدادرســاني به مجروحان مســتقر كرد. همچنين اين 
شــركت در اقدامي ديگر، ضمن اعزام تيم هاي پزشكي و 
روان شناس هاي خبره به منطقه، اقدامات ارزشمندي را 
جهت مشــاوره به بازماندگان، به ويژه تالش براي تجديد 
 روحيه و بازگرداندن نشاط ميان كودكان مناطق زلزله زده

 انجام داد. 
وي ادامه داد: پيش از اين نيز شركت نسيم سالمت بانك 
پاســارگاد در منطقه ازگله ثالث باباجاني بيمارســتان 
صحرايي را جهت امدادرســاني به مجروحــان و انجام 
عمل هاي جراحي ضــروري و همچنين انجام عمل هاي 
زايمان، بــا تجهيــزات و امكانات كامل پزشــكي ايجاد 

كرده  بود. همچنين تعداد يكصد چــادر امدادي در كنار 
بيمارســتان، براي نگهداري و بســتري بيماران مستقر 
كرده و تعداد ۱۰ هزار تخته پتو به مناطق زلزله زده ارسال 

شده  بود. 
رفيعي در پايان ضمن تسليت مجدد به ملت شريف ايران 
به مناسبت درگذشت هم وطنان مان در اين حادثه غم انگيز 
تاكيد كرد: بانك پاسارگاد شماره حساب ۱۰۴۸۸۱۴۴-۲-
۸۱۰۰-۲۰۱، شماره كارت ۵۰۲۲-۲۹77-7777-7777 
و كد دستوري #۵*7۲۰* را جهت واريز كمك هاي نقدي 
بانكداران اين بانك و مردم به هم ميهنان خسارت ديده اين 

حادثه در نظر گرفته است. 

 حمايت هــاي بانك صادرات ايــران از هم وطنــان داغدار و 
آسيب ديده زلزله غرب كشور همچنان ادامه دارد و در تازه ترين 
اقدام، پايگاه هاي جمع آوري اقالم غيرنقدي اين بانك در محل 
برج سپهر و مديريت شعب استان ها نيز وظيفه ارسال ملزومات 

مورد نياز را بر عهده گرفته اند. 
به گــزارش روابط عمومي بانك صادرات ايــران، اين بانك با 
برپايي پايگاه هــاي تجميع و ارســال كمك هاي غيرنقدي 
همكاران بانك، شركت هاي تابعه و مشتريان محترم بانك، 
دامنه ياري رســاني به مردم منطقه غرب كشور را وسيع تر 
كرده است. بنابر اين گزارش، از ابتداي وقوع زلزله مهيب 7.۲ 

ريشتري شامگاه يكشنبه ۲۱ آبان ماه در استان هاي كرمانشاه 
و ايالم، مديريت بانك صــادرات ايران در پيامي ضمن عرض 
تســليت به عموم مردم ايران و ابراز همــدردي با هم وطنان 
داغدار و آســيب ديده از اين حادثه دردناك، آمادگي خود را 
براي مساعدت در تسهيل و برخورداري اين عزيزان از خدمات 
حمايتي بانك اعالم كرد و با اختصاص شماره حساب ۶۵۶۵ 
در شــعبه مركزي )۰۱۱۱۲۹7۹۰۲۰۰۱( و شــماره كارت 
۶۰۳7۶۹۱۹۸۰۰۳۰۵۹7 براي ياري رساني به مردم رنج ديده 
در اين ضايعه بزرگ به دريافت كمك هاي نقدي مردم سرعت 
بخشيد. همچنين اين بانك، ضمن تخصيص يك ميليارد ريال 

از هزينه تبليغاتي خود در بدو امر، توانســت تا روز پنج شنبه 
مورخ ۲۵ آبان ماه ۹۶ با تجميع مبلغي بالغ بر ۳۳ ميليارد ريال 
از طريق مزاياي يك روز مرخصي كاركنان بانك و شركت هاي 
تابعه و كمك هاي نقدي هم وطنان به ياري مردم شريف اين 
منطقه بشــتابد. در ادامه اين همدلي ها، بانك صادرات ايران 
با ارسال ۸ دســتگاه خودپرداز از مديريت شعب استان هاي 
كرمانشاه، خوزستان، مركزي و لرستان به مردم آسيب ديده 
ياري رساند و به سرعت بيش از ۵ هزار دستگاه خودپرداز اين 
بانك در سراسر كشور با ارائه امكان ويژه، آماده دريافت و انتقال 
سريع وجوه اعطايي مردم به هم وطنان رنج كشيده از زلزله شد. 

بانك ملي ايران از ابتداي امسال تا پايان مهرماه، بالغ بر ۲۲ هزار 
و ۴۳۸ فقره تسهيالت خوداشتغالي و مشاغل خانگي با معرفي 
وزارت تعاون، كار و رفــاه اجتماعي و ســازمان هاي حمايتي 
پرداخت كرده است. به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، 
در هفت ماه ابتداي امسال تعداد ۱۴ هزار و ۸۰۹ فقره تسهيالت 

خوداشــتغالي كميته امداد امام خميني )ره( به ارزش حدود ۲ 
هزار و ۳۳۲ ميليارد ريال و بالغ بر ۵ هزار و ۱۶7 فقره تسهيالت 
خوداشتغالي بهزيستي به ارزش 7۲۵ ميليارد و ۹۸۰ ميليون ريال 
توسط بانك ملي ايران پرداخت شده است. همچنين اين بانك در 
راستاي عمل به رسالت و مسئوليت هاي اجتماعي خود، پرداخت 

تسهيالت مشاغل خانگي به سازمان هاي حمايتي را نيز در دستور 
كار خود قرار داده كه بر اين اساس در مدت مذكور، يك هزار و ۹۹ 
فقره از اين تسهيالت به ارزش 7۳ ميليارد و ۴۶۰ ميليون ريال به 
كميته امداد امام خميني )ره( و ۴۳۱ فقره به ارزش ۳۱ ميليارد 

و ۳۶۰ ميليون ريال به سازمان بهزيستي پرداخت شده است. 

مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران از برقراري نخستين 
رابطه كارگزاري با بانك هاي آفريقاي جنوبي در آينده نزديك 

خبر داد. 
به گزارش روابط عمومي بانك توســعه صــادرات به نقل از 
خبرگزاري صدا و سيما، دكتر علي صالح آبادي گفت: ايران 
هنوز با بانك هاي آفريقاي جنوبي روابط كارگزاري ندارد كه 
در مذاكرات اخير قرار شد يكي از بانك هاي اين كشور براي 
برقراري روابط كارگزاري با ايران به بانك توســعه صادرات 

معرفي شود. 
وي ادامه داد: به گفته مقامات آفريقاي جنوبي به زودي اين 
كشور بانكي را براي برقراري اين روابط به بانك توسعه صادرات 
معرفي مي كند. مديرعامل بانك توسعه صادرات تصريح كرد: 

سفارت ايران در آفريقاي جنوبي پيگير تعيين بانك مربوطه 
براي برقراري روابط است. 

مديرعامل بانك توســعه صادرات ايران از برقــراري روابط 
كارگزاري بانكي ايران با يكي از بانك هاي اوگاندايي هم خبر داد 
و تصريح كرد: تاكنون ضمانتنامه هايي كه شركت هاي خدمات 

فني و مهندسي نياز داشتند، صادر شده است. 
صالح آبادي همچنين از انجام مذاكرات بــا دو بانك در اين 
كشور براي برقراري روابط كارگزاري جديد خبر داد و اظهار 
داشت: اميدواريم به زودي روابط كارگزاري با اين دو بانك نيز 
برقرار شود تا تعداد روابط كارگزاري با بانك هاي اين كشور به 
ســه مورد افزايش يابد. وي درباره روابط بانكي ايران با نيجر 
نيز گفت: اين كشــور داراي ۱۲ بانك است كه ۱۱ بانك آن 

خصوصي و يك بانك دولتي است. با بانك دولتي اين كشور كه 
داراي وضعيت مناسب تري هم هست، توافقاتي انجام شد تا از 
طريق سوئيفت رابطه كارگزاري بين بانك توسعه صادرات و 

اين بانك برقرار شود. 
مديرعامل بانك توسعه صادرات خاطرنشان كرد: همچنين 
مي توانيم از بانك هاي واسط در اروپا براي تسويه وجوه استفاده 
كنيم كه در اين زمينه با بانك هاي كشورهاي آفريقاي جنوبي، 
اوگاندا و نيجر مذاكره و روش كار را نهايي كرديم كه چگونه 
از طريق بانك هاي اروپايي تسويه معامالت را با آفريقا انجام 
دهيم. وي گفت: گسترش تجارت ايران با كشورهاي آفريقايي 
كه هم اكنون پايين است به افزايش روابط كارگزاري و بانكي 

نياز دارد. 

گسترش كمك هاي بانك  پاسارگاد  به مجروحان و خسارت ديدگان  زلزله كرمانشاه

وجوه نقدي جمع آوري شده در بانك صادرات ايران براي هم وطنان آسيب ديده در زلزله غرب كشور از مرز ٣٣ ميليارد ريال گذشت

تسهيالت حمايتي بانك ملي ايران براي خوداشتغالي و مشاغل خانگي

دكتر صالح آبادي: روابط كارگزاري  بانكي ايران  با  آفريقاي جنوبي در آينده  نزديك  برقرار  مي شود
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بانک 
بورس
 بيمه

رشد ۲۵ هزار توماني بهاي سكه
در معامالت روز شنبه بازار تهران، سكه طرح جديد با ۲۵ هزار تومان افزايش يك ميليون و 41۵ هزار تومان و دالر با افت 3 توماني 4097 تومان داد و ستد شد. بهاي سكه شنبه در بازار 
تهران رشد قابل توجهي داشت. سكه طرح جديد با ۲۵ هزار تومان افزايش به يك ميليون و 414 هزار تومان رسيد و طرح قديم با ۲ هزار تومان افزايش يك ميليون و ۲41 هزار تومان 

فروخته شد. نيم سكه هم با ۵ هزار تومان رشد 704 هزار تومان، ربع سكه با ۲ هزار تومان افزايش 39۵ هزار تومان، سكه گرمي با همان ميزان افزايش ۲60 هزار تومان و هر گرم 
طالي 18 عيار با رشد 1۲46 توماني 1۲6 هزار و 883 تومان به فروش رسيد. بهاي اونس در بازار جهاني طال با 79 سنت كاهش 1۲94 دالر و 41 سنت درج شد. 

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



انرژي6

مديرعامل شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي با بيان اينكه 
مناطق زلزله زده به وســايل 
گرمايشي نفت سوز نياز دارند، 
گفت: به دليل ترافيك شديد 
در مسيرهاي منتهي به اين مناطق، نفتكش هاي حامل 
سوخت در مســير 20 دقيقه اي، بيش از 5 ساعت معطل 
مي شوند. ســيدمحمدرضا موســوي خواه درباره آخرين 
وضعيت تامين سوخت مناطق زلزله زده بيان داشت: هواي 
مناطق زلزله زده در حال سرد شدن است و مردم آسيب ديده 
به شدت نيازمند وسايل گرمايشي نفت سوز هستند. وي 
افزود: به دليل اينكه پيش از اين، مناطق زلزله زده گازكشي 
شده بودند، اكنون ساكنان اين مناطق دچار مشكل شده اند 
زيرا بيشتر آنها در چادر و خارج از ساختمان زندگي مي كنند 
و نمي توانند از گاز استفاده كنند. مديرعامل شركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي خاطرنشــان كرد: اكنون نفت 
ســفيد به ميزان كافي در حال تامين شدن است، اما بايد 
وسيله گرمايشي نفت سوز نيز تامين شود. وي با بيان اينكه 
كارگروهي در وزارت نفت براي كمك رساني به زلزله زدگان 
تشكيل شده اســت كه اقدام به جمع آوري و ساماندهي 
كمك هاي مردمي از جمله وسايل گرمايشي مي كند، گفت: 
برخي از شركت هاي توليدكننده وسايل نفت سوز، براي 
ارسال بخاري و ساير وسايل نفت سوز اعالم آمادگي كرده اند. 

كمبودي در تامين سوخت وجود ندارد
موسوي خواه با بيان اينكه 4 پمپ بنزين آسيب ديده 
در زمــان زلزله، اكنون به مدار فعاليت بازگشــته اند، 
گفت: 2 جايگاه سي.ان.جي نيز در مدار قرار گرفته اند، 
تنها يك جايگاه ســي.ان.جي به دليل خسارت زياد، 
هنوز فعال نشده اســت. وي يادآور شد: اكنون هيچ 
مشــكلي در تامين ســوخت بنزين و گازوئيل وجود 
ندارد و سوخت رساني به پمپ بنزين ها و ماشين آالت 
 امــداد ماننــد بولدوزرهــا نيز بــه خوبــي در حال

 انجام است. 

توزيع 400 هزار ليتر ســوخت هوايي براي 
هواپيماها و بالگردها

مديرعامــل شــركت ملــي پخــش فرآورده هاي 
نفتي گفت: از زمان وقوع زلزلــه تاكنون 400 هزار 
ليتر ســوخت هوايي بــراي هواپيماهــا و بالگردها 
تامين شــده اســت. موســوي خواه خاطرنشــان 
كرد: مقــدار قابل توجهــي نيز ســوخت هوايي در 
مناطق مختلــف ذخيــره كرده ايم تــا در صورت 
 نياز بالگردهاي امدادي با ســرعت به آنها ســوخت

 برسانيم. 

توزيع گسترده نفت سفيد و گاز مايع
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي گفت: 
كمبودي در تامين نفت سفيد براي مناطق زلزله زده وجود 
ندارد، در كرمانشاه و همدان حدود 30 ميليون ليتر نفت 
سفيد ذخيره شده است. وي افزود: از زمان وقوع زلزله نيز 
تاكنون 2.5 ميليون ليتر نفت سفيد در مناطق روستايي 
زلزله زده توزيع شده است. وي ادامه داد: همه روزه چندين 
نفتكش حامل نفت سفيد عازم روستاهاي زلزله زده مي شود 
تا نياز زلزله زدگان به ســوخت را تامين كنند. مديرعامل 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي همچنين از تامين 
گاز مايع )ال.پي.جي( در مناطق زلزله زده خبر داد و اظهار 
داشــت: بيش از 6 هزار كپســول 11 كيلويي در مناطق 
زلزله زده توزيع شــده است. موســوي خواه اضافه كرد: 
همچنين 2 ايستگاه سيار پر كردن سيلندر در سرپل ذهاب 
و ثالت باباجاني مستقر شده كه زلزله زدگان مي توانند از 
طريق آنها اقدام به پر كردن پيك نيك و سيلندرهاي گاز 
كنند. مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
گفت: مشكل اصلي كه ما براي خدمت رساني و تامين 
ســوخت زلزله زدگان داريم، وجود ترافيك شــديد در 
مناطق زلزله زده است. موسوي خواه افزود: شمار فراواني 
از هم وطنان از مناطق مختلف كشور براي امدادرساني 
و كمك عازم مناطق زلزله زده شده اند كه باعث ترافيك 
شديد در مسيرهاي منتهي به مناطق زلزله زده شده است. 
وي بيان داشت: به عنوان مثال، در مسيري كه در حالت 
عادي در مدت 20 دقيقه پيموده مي شود، نفتكش هاي 

حامل سوخت بيش از 5 ساعت معطل مي شوند. 

مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي  نفتي عنوان كرد
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رفع كدورت آب مناطق زلزله زده 
با استقرار سيستم هاي تصفيه سيار

رضا اردكانيان، وزير نيرو در حاشــيه بازديد 
از تصفيه خانه ســرآب گرم ســرپل ذهاب با 
تاكيد بــر اينكه آب و برق مناطــق زلزله زده 
در شــرايط مناســبي اســت، گفت: پس از 
وقوع زلزله بيش از 13 شــهر و بيش از 4۸0 
روســتاي منطقه تحت تاثير قرار گرفته بود 
كه به همين دليل تخريب هاي وســيعي به 
تاسيســات آب و برق، نيروگاه ها، پست هاي 
توزيــع، ايســتگاه هاي پمپــاژ، منابــع آب 
 و شــبكه هاي شــهري منطقــه نيــز وارد 

شده بود. 
به گفته وي، با تالش شبانه روزي سازمان هاي 
مستقر در كرمانشاه و استان هاي معين شرايط 
آب و برق منطقه به وضعيت مناسبي رسيده 
و تاكنون 4 هزار چادر در نقاط مختلف برق دار 

شده است. 
به گزارش ايرنا، اردكانيان با بيان اينكه مشكل 
آب و بــرق مناطق زلزله زده بايد به ســرعت 
برطرف شــود، ادامه داد: با توجه به اينكه آب 
مناطقي همچون ســرپل ذهاب از چشــمه 
تامين مي شــود، به علت بــروز پس لرزهاي 
متعدد شــاهد كدورت آب در برخي از نقاط 
هستيم كه با استقرار سيســتم هاي تصفيه 
 ســيار در حال رفع مشــكل كــدورت آب

 هستيم.
 آبي كــه در شــبكه در اختيار مــردم قرار 
مي گيــرد آب مطمئن و باكيفيت اســت. در 
نقاطي هم كه آب از استاندارد الزم برخوردار 
 نباشــد آب به صــورت بســته بندي توزيع

 مي شود. 

خبر

توتــال در شــرايط عــادي از 
پارس جنوبي نمي رود

وزير نفت قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي 
با كنسرســيومي به رهبري توتال را قرارداد 
معتبري عنوان كرد و گفت: اين شــركت در 
شرايط عادي نمي تواند از اين پروژه كنار برود. 
بيژن زنگنه پس از ديدار با عليشير سلطان اف، 
معاون نخســت وزير ازبكستان ضمن تشريح 
محور اين ديدار، درباره اخبار ضد و نقيضي كه 
از توسعه فاز 11 پارس جنوبي و توتال مطرح 
اســت، اظهار كرد: ما قرارداد معتبر قانوني با 
توتال، سي.ان.پي.سي و پتروپارس داريم و در 
آن مشخص شده است كه اين شركت در چه 

شرايطي مي تواند از اين پروژه كنار برود. 
وي تاكيد كرد: توتال در شرايطي مي تواند از 
اين پروژه كنار برود كه تحريم هاي بين المللي 
از سوي شوراي امنيت عليه ايران اعمال شود. 
وزير نفت با بيــان اينكه متاســفانه عده اي 
مي خواهنــد كه توتــال از اين پــروژه كنار 
برود تــا بگوينــد پيش بيني ما درســت از 
آب درآمــد، افــزود: يــك عده هــم مرتبا 
خبرهاي مربــوط به حضور توتــال در ايران 
را غلــط ترجمــه مي كنند تا نگرانــي ايجاد 
 كننــد؛ آدم كــه از ترس مرگ خودكشــي

 نمي كند. 
وزير نفــت همچنين درباره محــور ديدار با 
معاون نخســت وزير ازبكســتان با اشاره به 
اينكه مــا عالقه مند به توســعه روابط با اين 
كشور در شاخه هاي مختلف هستيم، تصريح 
كرد: عمده محور مذاكرات با ازبكســتاني ها 
 در زمينه نفــت و بخش هاي پايين دســتي

 است. 

تازه هاي نفت
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مديرعامــل شــركت آب و فاضــالب اســتان 
اصفهان گفت: شــركت آبفای اســتان اصفهان 
14 اكيپ عملياتي و تعميــرات به همراه تمامي 
تجهيــزات و اتصــاالت مربوطــه بــراي اصالح 
خطوط انتقال، شــبكه هاي توزيع و انشــعابات 
 آب به منطقــه زلزله زده غرب كشــور اعزام كرد. 
مهندس هاشــم امينــي اعالم كرد: بــا توجه به 

اهميت موضوع مدير بهره برداري از تاسيســات 
تاميــن و توزيــع آب و مديــر كنتــرل كيفي 
شــركت آب و فاضالب اســتان اصفهان به دليل 
تســريع در اجراي عمليات تعميــرات و احتمال 
گل آلود شــدن آب شرب غرب كشــور به همراه 
مــواد ضدعفوني كننده بــه مقدار الزم شــامل 
پلي الكتروليت و پركلرين جهــت رفع كدورت و 

 سالم سازي آب شــرب به اين منطقه اعزام شد. 
مديرعامــل شــركت آبفــای اســتان اصفهان 
گفت: عــالوه بــر اعــزام اكيپ هــاي عملياتي 
كه بــا همراهي متخصصان و مهندســان اصالح 
شــبكه آب و خطوط انتقال و انشــعابات اســت 
 اكيپ هايي هم جهت پشــتيباني به اين منطقه

 اعزام شد. 

اعزام 14   اكيپ عملياتي شركت آبفای استان اصفهان به منطقه زلزله زده  غرب كشور

آگهی مزايده
به موجب پرونده اجرائی كالسه 9500070 ششدانگ دو قطعه زمين همجوار در مجموع به مساحت 777۸7 متر مربع تحت پالكهای ثبتی 275و276 
فرعی از 1 اصلی بخش يك كالرســتاق واقع در قريه فرج آباد ذيل صفحات 40۸ جلد 12۸و 411 جلد 12۸ به نام های سيد حسين و سيد يوسف 
مناجاتی به ميزان )سی سهم ( و )هفتاد سهم ( مشاع از يكصد سهم ششدانگ ) در هر يك از پالكها ( ثبت گرديد طبق سند رهنی به شماره ۸7547 
مورخ 13۸9/6/17دفتر خانه 104 تهران در قبال مبلغ ۸7/5۸5/000/000 هشتاد و هفت ميليارد و پانصد و هشتاد و پنج ميليون ريال در رهن بانك 
پارسيان شعبه تهران بلوار كشاورز قرار گرفته و طبق نظر كارشناس رســمی به مبلغ )1/16۸/155/000/000( يك هزار و يكصد و شصت و هشت 
ميليارد و يكصدو پنجاه و پنج ميليون ريال ارزيابی شده است. مشخصات وحدود اربعه پالک ثبتی  275 فرعی به مساحت 455۸7 متر مربع است 
شماال : به طولهای 139/20 و 100 و 74 و 46 متر به حريم دريای مازندران شرقا : بطول 147/70 متر به پالک 276 فرعی جنوبا : بطولهای5و20/
20و۸و6/5و25/70و11/70و5و13/۸0و11/90و22و7/۸0و14و6/70و2/5و5/90و3۸/5و6و15و12/5و44/5و2و4/5و9/30و۸/30و4/70و5/
5و22/7و9/70و4/5و11و3/60متر ديواريســت به اراضی فرج آباد غربا: بطولهای 5و7و15/90و۸/50و13/50و10و12/30و33متر ديواريست به 
بقيه اراضی محدود است . مشخصات و حدود اربعه پالک ثبتی 276 فرعی به مساحت 32200 متر مربع كه شماال :بطولهای 101 متر و 57/5 و65 
متر به حريم ساحلی دريای مازندران شرقا: بطولهای 51 متر به حالت شمالی و 36 متر به ديوار باقيمانده قريه بطولهای 4/60 متر شمالی و26/50 
و5و4/60و36/10متردرب و ديواريست به كوچه بطولهای 17/۸0 و 2۸/50متر در دو قســمت اخير به حالت غربی و 6/40 و 6/60 متر دو قسمت 
اخيربه حالت غربی و 76 متر ديواريست به باقيمانده قريه و 6/50 متر به حالت جنوب شرقی بطولهای 17متر و 33/40 و 3متر ديواريست به كوچه 
غربا : بطول147/70متر به پالک 275 فرعی محدود است. ملك مشجر از درختان توسكا و... بوده و چهار طرف آن با ديوار بلوكی محصور است اين 
ملك وصل به منطقه تفريحی و زيبای ساحلی راديو دريا می باشد و در قسمت شمال اين ملك بطول بيش از 650 متر بر جاده آسفالته ساحلی و ساحل 
وصل است. در بر اين ملك و در ساحل دريا طرح ساحل سازی و ديوار سازی جهت افزايش سطح ساحل در حال اجراست و يك اسكله سنگی نيز در 
داخل آب دريا ساخته شده ميز وجود دار د با توجه به موقعيت منحصر به فرد اين زمين از نظر وسعت و مساحت و طول بيش از 650 متر بر ساحلی و 
عرض مناسب و موقعيت مكانی خيلی خوب جوار ساحل تفريحی راديو دريا به منظور اجرای پروژه مجتمع ساحلی مسكونی و اقامتی در سطح اين 
ملك پروانه ساختمانی به شماره 3479 مورخ 13۸4/2/12 به مساحت 7۸400 متر مربع در 14 بلوک ساختمانی و هر بلوک 7 طبقه روی همكف به 
تعداد 5۸۸ واحد مسكونی صادر شده است همچنين دارای حدود 5200 متر مربع مجوز مجموعه ساختمانهای عمومی شامل استخر و سونا و جكوزی 
و سالن ورزشی تاسيسات آتش نشانی كلينيك درمانی واحدهای تجاری و فروشگاهها و... دارد.ضمنا كسر مقدار 20۸77 متر مربع در خيابان ساحلی 
به عرض 30 متر كه موجب مرغوبيت باقی مانده ملك گرديده و از مساحت كل كسر گرديده است كه مساحت اصالحی 56910 متر مربع ميباشد . 
برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالكين می باشد پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز يكشنبه مورخ 1396/9/1۸ در اداره ثبت اسناد و امالک چالوس 
واقع در خيابان شهيد مطهری از طريق مزايده به فروش می رسد . مزايده از مبلغ 1/16۸/155/000/000ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادی 
نقدا فروخته ميشود . الزم به ذكر است پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتی كه مورد 
مزايده دارارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به 
عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و 
حق مزايده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمی گردد مزايده روز اداری بعد از تعطيلی در همان ساعت و مكان مقرر برگزار 

خواهد شد.ملك مورد مزايده فاقد بيمه می باشد. 96/1۸0/11041 الف م
تاريخ انتشار:1396/۸/29

رئيس اداره ثبت اسناد و امالک چالوس، ابراهيم حسين زاده استخر بيجار

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 و برابر رای شماره12006541  مورخ 1396/7/5 
هيات اول موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتی نكا تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی رضا يامسی  فرزند برار 5 دانگ و 24سير و ۸ مثقال  
مشاع از   ششدانگ عرصه به انظمام ششدانگ  اعيان   يك باب خانه  به مساحت1۸9/3۸متر مربع به شماره پالک فرعی از 2۸اصلی  واقع در بخش 9 ثبت 
نكا خريداری بدون واسطه محمد يامسی  مالك رسمی محرز گرديده است لذا به موجب ماده 13 آيين نامه مربوطه اين آگهی در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طريق اين روزنامه محلی/كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها  رای هيات الصاق تا در صورتيكه اشخاص ذينفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته  باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم ورسيد 
اخذ نمايند معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی تقديم دادخواست 
به اداره ثبت تحويل دهد كه در اينصورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه است و در صورتيكه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا 
معترض،گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت می نمايد و صدور سند مالكيت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نيست.    9610575 /م الف
تاريخ انتشار نوبت اول: 96/۸/13

تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/۸/29 
محمد مهدی قليان، رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نكا
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تصويب مدل غيرحجمي 
ســرويس هاي  تعرفــه 
اينترنت ثابت كــه هفته 
گذشــته از ســوي وزير 
ارتباطــات اعــام شــد، 
انتقاداتي را از ســوي كاربران اينترنت ثابت در پي 
داشته اســت كه عمدتا به قيمت باال و محدوديت 

مصرف در اين طرح اشاره دارند. 
بــه گــزارش ايســنا، بنابــر اعــام محمدجواد 
آذري جهرمي مصوبه تعرفه هــاي جديد از ۱۰ آذر 
اجرا مي شود و مبناي آن مصرف منصفانه مشتركان 
اســت. مقدار اين مصرف منصفانه بين ۱۸ شركت 
فعال در زمينه ارائه ســرويس به رقابت گذاشــته 
خواهد شــد كه در صورت عدول يك مشترك از 
مصرف عادالنه تعيين شده، سرعت اينترنت به مقدار 

پايه براي آن مشترك تبديل مي شود. 
صبح روز ۲۱ آبان ۱۳۹۶ وزير ارتباطات با انتشــار 
مطلبي در صفحه اينستاگرام خود به تصويب يكي 
از جذاب ترين وعده هاي خــود در حوزه اينترنت 

ثابت اشــاره كرد؛ امري كه در ابتدا با استقبال 
كاربران همراه شد؛ با گذشــت دو روز از اعام 
اين خبر، وزير ارتباطات و فناوري اطاعات بار 
ديگر در صفحه اينستاگرام خود مطلبي منتشر 
كرد كه در آن جدول و جزئيات طرح اينترنت 

ثابت غيرحجمي را اعام كرد كه اين بار، اما 
با واكنش هاي عمــوم فالوورهاي وي به اين 

طرح همراه بود. 
آذري جهرمي در اين پســت اينستاگرامي 
اعام كرده بود: اين تعرفه ســرويس هاي 
غيرحجمي مبتني بر يك مصرف منصفانه 
)Fair Usage Policy( بنا شده و سقف 
مصرف منصفانه در بين ۱۸ شركت فعال در 

ارائه سرويس به رقابت گذاشته خواهد شد. 
شركت ها موظفند جزئيات مصرف منصفانه خود 

را به اطاع مشتركان برسانند. طبيعتا فضاي رقابتي 
به نفع مصرف كننده نهايي اســت. اين ســرويس 
حجمي نيست و در صورت عدول يك مشترك از 
مصرف عادالنه، شركت ها موظف به ارائه سرويس 
در حداقل سرعت پايه )۱۲۸ كيلوبيت در ثانيه( تا 

پايان دوره ماهانه خواهند بود. 
اما تعداد باالي انتقادات و نظرات كاربران باعث شد 
تا وزير ارتباطات دولت دوازدهم با انتشــار مجدد 
مطلبي ديگر در همين بــاره به ابهامات پيش آمده 
اشاره كرده و خاطرنشــان كند: در قياس با تعرفه 
قبلي، حداقل حدود ۳۰ درصــد كاهش هزينه با 
اجراي اين طرح براي كاربران پيش بيني مي شود. 
اطمينان داشته باشــيد كه حتي با وجود مفهوم 
مصرف منصفانه بيــش از ۸۰ درصد كاربران ديگر 
نيازي به خريد حجــم يا پرداخــت هزينه اضافه 
نخواهند داشت. همچنين سرعت خريداري شده 
بايد به وسيله شركت ها تضمين شود و اشتراك بين 

تعداد زياد كاربر در اينجا معنا ندارد. 
او همچنين از كاربران خواست تا كمي صبوري 

كنند تا شــركت ها طرح هاي خود را 
ارائه كننــد و اطمينــان داد كه 

ه هاي  ديدگا

جمع زيــادي از مصرف كننــدگان )در اين طرح( 
لحاظ شده است. 

براي اطاع از خواسته ها و انتقادات كاربران برآيندي 
از مجموعه نظرات و انتقادات كاربران را كه در ذيل 
مطلب دوم وزير ارتباطــات و فناوري اطاعات در 
اينستاگرام و ارائه توضيحات درباره جزئيات و تعرفه 
طرح اينترنت غيرحجمي نوشته شده نشان مي دهد 
كه برخي از كاربران با انتقاد به اين طرح معتقدند كه 
مصوبه جديد سرويس هاي پرسرعت غيرحجمي 
وضعيت اينترنت در ايران را بدتــر خواهد كرد. به 
گفته آنان، با اين طرح ديگــر خدمات نامحدود و 
رايگان اينترنت شــبانه به طور كلي حذف خواهد 

شد و اين به ضرر مشتركان خواهد بود. 
كاربري در زير مطلب وزير اينگونه نوشــته است: 
اين طرحي كه ارائه كرديــد را فراموش كنيد زيرا 
اصا مقرون به صرفه نيست، به فرض اگر بخواهيم 
با اين شــرايط از يك شــبكه تلويزيون اينترنتي 
فيلمي را نــگاه كنيم، براي تماشــای آناين يك 
فيلم بــا كيفيــت ۱۰۸۰ بايد حداقل ســرعت ۸ 
مگابيت را بخريم، يعني بايــد اجبارا ماهي 

بدهيــم كــه اين ۵۰ هــزار تومان 

ظلم بزرگي در حق ماســت. يكي ديگر از كاربران 
نيز در اين باره نوشــته است: مشــكل ما حجم و 
 نه ســرعت اســت و اين تغييرات تفاوتــي ايجاد

 نمي كند. 
همچنين برخي نظردهندگان به گنجاندن اينترنت 
با ســرعت ۵۱۲ كيلوبيت در اين طــرح اعتراض 
داشتند و اين مساله را به عنوان علتي براي بازگشت 
به عقب در حوزه اينترنت اظهــار كردند. كاربري 
ديگر گفته اســت: اگر اين طرح غيرحجمي است 
پس تعيين ســقف براي حجم آن ديگر چيست؟ 
اگر هم قرار است قيمتش اينقدر زياد باشد كه ديگر 
اصا )استفاده از آن( مقرون به صرفه نيست. آنهايي 
كه خط اينترنت شــان فيبر نوري است، هنوز هم 
مجبورند از مخابرات سرويس بگيرند كه اين اصا 
به واژه منصفانه و رقابتي حتي نزديك هم نيست. 
برخي از كاربران نيز بقيه را به صبوري كردن تا زمان 
ارائه ســقف مصرف منصفانه دعــوت كرده اند؛ در 
اين مورد كاربري گفته است كه بايد منتظر ماند و 
نتيجه نهايي را ديد و گفته است كه اگر سرعت شان 
واقعي باشد و حجمي كه به عنوان مصرف منصفانه 
مي دهند زياد باشد شايد خوب باشد، ولي در غير 

اين صورت اصا خوب نيست. 
اينترنت حجمي از اواخر دوره 
وزارت محمود واعظي 
در وزارت ارتباطــات 
و فنــاوري اطاعــات 
دولــت يازدهم مطرح 
شد؛ امري كه از همان 
اول كار با اشــكاالتي 
مواجه شــد به طوري 
كه اجراي آن كه يكي 
از خواسته هاي جدي 
محمود واعظي بود در 
دوره وزارت او محقــق 
نشد و كار به معاون جوان 
او و وزير ارتباطات بعدي محول 
شــد.  پيش از اين نيز طرح غيرحجمي 

تعرفه سرويس هاي ثابت البته قبل از اين و در اواخر 
دوره دولت يازدهم هم تا مرحله اجرايي شدن پيش 
رفت، اما به دليل اعتراض مشتركان و مناسب نبودن 
تعرفه ها، ادامه نيافت، به طوري كه محمود واعظي، 
وزير پيشين ارتباطات و فناوري اطاعات در صفحه 
اينســتاگرام خود با اشــاره به اعتراض كاربران به 
تعرفه هاي جديد اينترنت ثابــت، از توقف اجراي 
پيشنهاد مطرح شده خبر داده و گفته بود: با توجه 
به اينكه پيشــنهاد مطرح شــده درباره تعرفه هاي 
اينترنت ثابت مبتني بر اتصال مورد استقبال كاربران 
قرار نگرفته و ايــن مصوبه هنوز مراحــل اداري و 
اباغ را طي نكرده و اجرايي هم نشــده است، قرار 
شد اجراي آن متوقف شــود و دستور دادم كميته 
بررسي تعرفه ها مجددا پيشنهادي با رعايت منافع 
و مصالح كاربران تهيه و ارائه كند. در آن زمان هم 
محمدجواد آذري جهرمي در مقام مديرعامل شركت 
ارتباطات زيرســاخت در صفحه اينســتاگرامش 
اعام كرده بود كه با توجه به اعتراضات و نيز اينكه 
اطاع دارم كه تمــام تــاش صورت گرفته براي 
مصوبه جديد، رضايت مردم بوده اســت، با ارسال 
نامه اي از واعظي خواســتم مصوبــه جديد تعرفه 
 تا بررسي بيشتر متوقف شــود. اميدوارم موافقت

 كنند. 
اما اين اشكاالت چه بودند؟ در ابتداي اجراي طرح 
اينترنت نامحدود و زماني كه تعرفه ها اعام شــد، 
مشخص شد اين اينترنت، آنطور كه كاربران تصور 
مي كردند نامحدود نيســت. به طوري كه كاربران 
متوجه شدند همان طرح هاي قبلي بسيار مقرون 
به صرفه تر از اينترنت مثا نامحدود ارائه شده است. 
امري كه در طرح فعلي تصويب شده نيز كاربران از 

آن گايه دارند. 
پيش بيني مي شــد تصويب طرح ســرويس هاي 
پرسرعت غيرحجمي مورد استقبال مشتركان فعلي 
و حتي كساني كه تا حاال اينترنت ثابت خود را فعال 
نكرده اند قرار بگيرد، با اين حال اما ابهامات بسياري 
ازسوي كاربران در فضاي مجازي درباره اين مصوبه 

به گوش مي رسد. 

همچنان انتقاداتي از سوي كاربران اينترنت ثابت ادامه دارد

نارضايتي   از  اينترنت   منصفانه
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3 هزار ســيم كارت ارسال كننده 
پيامك تبليغاتي مزاحم مسدود شد

معاون رگوالتوري از ثبت ۲۲۱ هزار و ۷۵۵ شكايت 
مرتبط با پيامك هاي تبليغاتي مزاحم و مســدود 
شدن حدود ۳ هزار سيم كارت ارسال كننده پيامك 

انبوه مزاحم خبر داد. 
مجيد حقي، معــاون نظارت و اعمــال مقررات 
رگوالتــوري گفت: با توســعه امكانات ســامانه 
پيامكي ۱۹۵ و فراهم شــدن امكان ثبت شكايت 
از پيامك هــاي انبوه ارســالي از تلفــن ثابت و 
سرشماره هاي تبليغاتي، تاكنون ۲۲۱ هزار و ۷۵۵ 
شكايت، در سامانه ۱۹۵ ثبت شده است. وي افزود: 
از تعداد شكايت هاي پيامكي ارســالي، ۹۵ هزار 
و ۵۷۹ شكايت با قالب درســت ارسال شده كه از 
اين تعداد ۹۰ هزار شكايت به خطوط تلفن همراه 
شخصي، هزار و ۶۷۶ شكايت به خطوط تلفن ثابت 
و ۳ هزار و ۴۴۵ شكايت به سرشماره هاي تبليغاتي 
مربوط مي شود. معاون سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي درباره نتايج بررسي شكايت هاي 
ثبت شده گفت: شكايت هاي ثبت شده در سامانه 
۱۹۵ از ســوي ۳۶ هزار و ۶۴۸ شاكي اعام شده 
كه پس از بررسي، حدود ۲ هزار و ۹۷۸ خطي كه 
پيامك انبوه مزاحم از آنها ارسال مي شده، مسدود 
شده است. حقي درباره قالب درست ارسال شكايت 
از پيامك هاي انبوه به ســامانه ۱۹۵ اظهار كرد: 
مشتركان مي توانند شماره ارسال كننده پيامك 
را براي شماره هاي تلفن ثابت به همراه كد مانند 
********۰۲۱ و *******۰۲۶ و بــراي 
سرشماره هاي تبليغاتي به شــكل ***۱۰۰۰، 
***۲۰۰۰، ***۳۰۰۰ و ***۵۰۰۰ و 
براي شــماره هاي تلفن همراه شخصي به شكل 
*********۰۹ براي سامانه ۱۹۵ ارسال كنند. 

تازه ها

گروهبازارفناوریاطالعات
Newskasbokar@gmail.com
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ارسال بيش از ۲۰ تن پوشاك به 
مناطق زلزله زده

ابوالقاسم شيرازي، رئيس اتحاديه پوشاك تهران از 
ارسال بيش از ۲۰ تن پوشــاك به مناطق زلزله زده 
استان كرمانشاه خبر داد. شيرازي با بيان اينكه بيش 
از ۲۰ تن پوشاك به مناطق زلزله زده ارسال مي شود، 
افزود: هم وطنان در عرصه ها و شرايط مختلف نشان 
دادند همواره استوار و يكپارچه در مقابل مصيبت ها 
و باليا از يكديگر حمايت مي كنند. رئيس اتحاديه 
پوشاك ضمن ابراز همدردي و تسليت به بازماندگان 
افزود: به همت اتحاديه پوشــاك تهران و جمعي از 
اعضاي متعهد، در نخستين مرحله بيش از ۲۰ تن 
البسه و پوشاك متناسب با شرايط آسيب ديدگان 
توسط كاميون هاي باري به مناطق زلزله زده ارسال 
شد. شيرازي ضمن قدرداني از همكاري و مشاركت 
برخي از همكاران صنفي عرصه پوشــاك گفت: با 
هماهنگي هالل احمر، آماده دريافت و ارسال كمك 
توسط اعضاي اتحاديه هســتيم و در راه حمايت از 
هم وطنان زلزله زده شبانه روز آماده ايم. رئيس اتحاديه 
پوشاك تاكيد كرد: جمعي از اعضاي اتحاديه پوشاك 
تهران به صورت خودجوش اقالم و البسه مورد نياز را 
تهيه و جمع آوري و به وسيله كاميون هاي متعدد به 
مناطق آسيب ديده ارســال كردند كه اين حركت 

جهادي بسيار ستودني است. 
شيرازي ضمن قدرداني از حضور پرشور اعضاي صنف 
پوشاك خاطرنشــان كرد: از اعضاي صنف پوشاك 
تهران درخواست مي شود براي انعكاس بهتر زحمات 
و همدردي شما عزيزان در ارســال و اهداي اقالم 
ضروري و مورد نياز مردم عزيز و زلزله زده غرب كشور 
تصاوير مرســوالت اهدايي خود را به شماره تلگرام 
اتحاديه ۱۰۰۵ ۵۰۱ ۰۹۳۷ ارسال كنند تا در سايت 

و كانال رسمي اتحاديه پوشاك نمايه شود. 

ضرورت سرمايه گذاري 
قطعه سازان خارجي در داخل
يزدان حيدري، عضو انجمن 

قطعه سازان 
تا زمانی كه حمايــت از توليدات 
داخلي و توليدكننــدگان در حد 
حرف باشد، هيچ توسعه و پيشرفتي 
نه تنها در داخــل و توليد داخلی 
نخواهيم داشت، بلكه فرصت حضور 
در بازارهاي جهاني را نيز از دست 

مي دهيم. 
اين روزها كه ركــود دامنگير تمام 
صنايع شده است بايد از بروز ديگر 
مشكالت جلوگيري كرد و تا جايي 
كه مي توان و امكان دارد مشكالت 

 توليدكننــده داخلــي را رفــع 
كرد. 

توليد كننــدگان تــا زمانــی كه 
فرصــت حضــور در بازارهــاي 
بين المللــي را نداشــته باشــند 
 حرفــي بــراي گفتــن نخواهند

 داشت. 
بزرگ ترين مشــكل قطعه سازان 
ديركرد در پرداخت مطالبات شان 
از سوي خودروسازان داخلي است، 
به طوري يكي از اين اتومبيل سازان 
داخلي بيــن ۵ تا ۷ مــاه، ديگري 
ميــان ۷ تــا ۱۱ مــاه مطالبــات 
توليدكنندگان قطعه را مي پردازند.
 در قراردادها فرصتي براي حضور 

توليــدات قطعه ســازان و تعامل 
بــا همتايــان خارجي از ســوي 
خودروســازان داخلــي در نظــر 
گرفته نمي شود. اگر قرار است كه 
صنعت خودروســازي پيشــرفت 
و توســعه يابــد بــدون تعامل با 
شــركت ها و كشــورهاي خارجي 
راه به جايي نخواهد بــرد و الزمه 
اين امر سرمايه گذاري قطعه سازان 
خارجــي در داخل و همــكاري با 
 توليدكننــدگان داخلــي خواهد

 بود. 
هميــن امــر دليل عــدم حضور 
قطعه ســازان در بازارهاي جهاني 
است. وقتي خودروسازان مطالبات 

قطعه ســازان را بــه اين شــكل 
پرداخــت مي كنند، ديگــر تواني 
 بــراي ســرمايه گذاري نخواهــد 

بود. 
شــركت هاي بزرگ خودروسازي 
عالوه بــر هزينه تاميــن قطعات 
خودرو توسط قطعه سازان، هزينه 
ســاخت قالب و تجهيــزات را هم 

مي پردازند. 
بنابراين در صورت ضعيف شــدن 
صنعــت قطعه ســازي، صنعــت 
خودرو هم در پي آن تضعيف شده 
و اگر ايــن روند ادامــه يابد، ديگر 
 قطعه سازي در كشور باقي نخواهد

 ماند. 

خبر
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صنعــت خودروســازي در 
دنيــا روز بــه روز در حال 
گســترش و توســعه است 
و موجــب ســودآوري و 
اشتغالزايي در كشورها شده 
و به همين علت مســئوالن 
هم تاكيد بر پيشــرفت اين صنعت در كشور دارند، 
به طوري كه در چشــم انداز ۱4۰4 مقرر شــده كه 
 ميزان توليد خودرو ســاالنه به ۳ ميليون دســتگاه

 برسد.
 بــراي رســيدن بــه ايــن ميــزان از توليــد بايد 
 بيــش از پيــش بــه صنعــت قطعه ســازي توجه

 كرد. 
اين در حاليست كه به گفته كارشناسان، حال و روز 
صنعت قطعه سازي ايران خوب نيست و عالوه بر ركود 
 مشــكالت ديگری نيز گريبان اين صنعت را گرفته

 اســت. عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان 
از ســوي خودروسازان از ديگر مشــكالتي است كه 

اين روزها كمر اين بخــش را خم كرده، به طوري كه 
قطعات مورد نياز خودروسازان به موقع تامين شده، 
 اما خودرو سازان پول قطعه سازان را به موقع پرداخت

 نمي كنند. 
خودروســازان به موقع مطالبات خود را از مشتريان 
دريافت می كنند و در صــورت ديركرد در پرداخت، 
جريمه در نظر گرفته مي شــود، اما ظاهــرا خود را 
 از قاعــده پرداخــت به موقــع مطالبــات جــدا 

مي دانند. 

مشكل نقدينگي در صنعت قطعه سازي 
جدي است

بهرام شــهرياري، عضو انجمن قطعه ســازان خودرو 
درباره مشكالت صنعت قطعه سازي خودرو اظهار كرد: 
سرمايه در گردش و نقدينگي يكي از مشكالتي است 
كه سال ها گريبانگير قطعه ســازان بوده و از آنجا كه 
مطالبات آنها دير پرداخت مي شود، همواره با مشكل 
مواجه هســتند. وي افزود: به دليل نداشتن گردش 
نقدينگي، قطعه سازان به ناچار به دريافت تسهيالت 
با نرخ ســود باال تمايل پيدا مي كنند كه آن هم براي 
فعاالن اين بخش دردسر ســاز شــده و چالش هاي 

آنان را بيشتر كرده اســت. عضو انجمن قطعه سازان 
خودرو با اشــاره به بحران هايي كه قطعه ســازان با 
آن روبه رو بوده اند، گفت: به دليل مشــكالت فراوان 
بســياري از توليدكنندگان قديمي اين بخش حذف 
شــده و جاي خود را به تازه واردهــا داده اند كه البته 
تعداد كمي از آنها توليدكننــده و اغلب تاجر قطعه 
هستند و اقدام به واردات مي كنند. شهرياري با تاكيد 
بر لزوم توليــد قطعات صادرات محــور تصريح كرد: 
موضوع ديگري كــه قطعه ســازان را اذيت مي كند، 
معطوف شــدن آنها و توليدات شــان به داخل است 
كه اين هم به معني ناتواني قطعه ســازان نيســت، 
بلكه شــرايط الزم براي صادرات فراهــم نبوده، كما 
اينكه در زماني صادرات انجام مي شــد، اما به دليل 
تحريم ها متوقف شد. وي با بيان اينكه غيراقتصادي 
بودن توليــدات و تيراژ پايين آنها مشــكل ديگر اين 
حوزه اســت، ادامــه داد: به دليــل هزينه هاي مالي 
زيادي كه بــه قطعه ســازان وارد مي شــود، قيمت 
تمام شــده قطعه نيز به ناچــار افزايــش يافته و در 
 نتيجــه محصول نهايــي صرفه اقتصــادي نخواهد

 داشت. 
عضو انجمن قطعه ســازان خودرو ضمن بيان اينكه 

برنامه ريــزي دقيقي درباره صنعــت خودرو صورت 
نگرفته اســت، گفت: محورهاي توسعه براي صنعت 
كشور مشــخص نبوده و با تكيه بر شعار خودكفايي 
ســعي در توليد همه كاالها شده اســت، اما اين امر 
امكان پذير نيســت و صنايع مختلف با اين رويكرد با 
چالش هاي متنوعي دست و پنجه نرم خواهند كرد و 
در آخر هم نتيجه مورد نظر محقق نمي شود. شهرياري 
تصريح كرد: اگر صنعت خودروسازي به عنوان يكي 
از محورهاي توسعه صنعتي كشــور معرفي مي شد 

و براي آن برنامه  ريزي صــورت مي گرفت، وضعيت 
متفاوتي را در اين بخش شــاهد بوديــم، اما در حال 
حاضر كمتــر از يك ميليون و ٦۰۰ هــزار خودرو در 
كشور توليد مي شود و ۱٦ خودرو ساز در كشور فعال 
هستند. در واقع تعداد خودروسازها زياد بوده، اما در 
مقابل ميزان توليدات كم اســت. وي در پايان يادآور 
شد: االن ۹۰ درصد بازار لوازم يدكی خودرو وارداتي 
 است كه اين هم نشان از بي برنامگي در بخش خودرو

 است.

»كسب وكار« از ديركرد پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوي خودروسازان گزارش مي دهد 

صادرات قطعات  خودرو   در كما
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نوبت دوم

تجديدآگهی مناقصه عمومي مرحله دوم
 )شماره 1396-17(

شهرداری پارس آباد مغان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 382 /1396/ش- 1396/08/07 شوراي اسالمي شهر ، 
اجراي كليه امورات مربوط به خدمات شهري را از طريق مناقصه عمومي به شركت هاي واجد صالحيت و مورد تأييد 

اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي به مدت  شش ماه شمسي طبق شرايط ذيل واگذار نمايد. 

مبلغ سپرده )ريال(قيمت پايه كل  )ريال(موضوع و نوع كاررديف

۱
اجراي عمليات خدمات شــهري شــامل رفت و روب ، جمع آوري پسماند، 
اليروبي، تنظيف و جمع آوري زباله شــهري ، شستشــوي معابر،خيابانها و 
ميادين ، جداول و سطل هاي زباله ، برف روبي و نمك پاشي معابر، اليروبي 
و رفع آب گرفتگي ، جمع آوري نخاله هاي كنار جداول و ساختمانها و پاك 

كردن آگهي هاي تبليغاتي 

۷/۰۷٦/۵۲۰/۰۰۰۳٦۰/۰۰۰/۰۰۰

1-مبلغ سپرده شركت در مناقصه كه در جدول قيد شده بايد توسط شركت كنندگان به شماره حساب 3100000883006 
بنام شهرداري پارس آباد مغان نزد بانك ملي مركزي واريز و يا به همان مبلغ ضمانت نامه بانكي را در پاكت تضمين )پاكت 
الف ( و پيشنهادات فني و مدارك مربوطه و سوابق كاري ، ارزيابي فني و شرايط مناقصه را در )پاكت ب( و برگ پيشنهاد 

قيمت را در )پاكت ج ( و مجموع سه پاكات را در پاكت لفاف و مهر شده تحويل نمايند.
2- هزينه چاپ و نشرآگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد. شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

3- در صورتيكه برندگان اّول و دّوم مناقصه با حق تقّدم حاضر به عقد قرارداد نباشــد سپرده آنها به ترتيب به نفع 
شهرداري ضبط خواهد شد.

4- شركت هايي مي توانند در اين مناقصه شركت نمايند كه داراي گواهينامه تعيين صالحيت شركت هاي خدماتي از 
اداره كار تعاون و امور اجتماعي و همچنين گواهينامه ايمني كار باشند.

5- به پيشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش، ناقص، فاقد سپرده و يا اينكه خارج از موعد مقرر تحويل داده شده باشد 
ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

6- تمديد قرارداد براي شش ماهه دوم سال منوط به رضايت شهرداري از عملكرد پيمانكار و پس از اخذ مجوز از شوراي 
شهر امكان پذير است.

7- از برنده مناقصه 10 درصد مبلغ كل قرارداد به عنوان تضمين حسن انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد ضمانت نامه 
بانكي اخذ خواهد شد.

8- مهلت دريافت اسناد شركت در مناقصه: از مورخ  1396/08/23 تا آخر وقت اداري روز دو شنبه مورخ 1396/08/29 .

9- مهلت قبول پيشنهادات و تحويل اسناد:  از  مورخ   1396/08/23 تا آخر وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 1396/09/02 .
10- بازگشايي و بررسي پيشنهادات: روز شنبه  مورخ   1396/09/04 در دفتر شهردارساعت 16/30 بعد از ظهر.

www.shahrdaryparsabad.11- نحوه تهيه و خريد اسناد مناقصه و كسب اطالعات: الف( سايت شهرداري پارس آباد
ir ب( سايت اطالع رساني مناقصات iets.mporg.ir مراجعه حضور و آدرس ارسال پيشنهادات: اردبيل – پارس آباد- 

شهرداري پارس آباد- دبيرخانه كميسيون معامالت شماره تلفن جهت تماس 32725002-3- 045 
احمد ماليي مطلق، سرپرست شهرداري پارس آباد مغان   

نوبت اول: 1396/08/23  - نوبت دوم : 1396/08/29

نوبت اول

تجديد آگهي مناقصه عمومي )يک مرحله اي( 
همراه با  ارزيابی کيفی شماره 1- 96/164

مناقصه گزار: شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران 
موضوع مناقصه: قرائت كنتور و توزيع قبوض ساليانه مشتركين عادی،ديماندی و تست و اصالح لوازم اندازه گيری 

ديماندی 
 مهلت خريد و نحوه دريافت اسناد مناقصه:

داوطلبان می توانند از روز دوشنبه مورخ96/08/29 لغايت روز يكشنبه مورخ 96/09/05 به منظور دريافت اسناد 
مناقصه  به آدرس های ذيل مراجعه نمايند.

الف( وب سايت www.bargh-gmaz.ir ) شركت توزيع نيروی برق غرب مازندران(
  www.tavanir.org.ir ب( سايت معامالت شركت توانير

   http://iets.mporg.ir  ج( پايگاه ملی مناقصات
مبلغ خريد اسناد مناقصه: مبـلغ 500/000 ريال بابت خريد اسناد به حساب سپهر)شماره 0101853765005( بانك 

صادرات )كد2008(
 تضمين شركت در مناقصه)فرآيند ارجاع كار( به مبلغ2/153/833/500  ريال به شرح زير می باشد:

- ضمانت نامه بانكي حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمديد به مدت سه ماه ديگر
- ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غير بانكی كه دارای مجوز فعاليت از سوی بانك مركزی جمهوری 

اسالمی می باشند 
-  اصل فيش واريز وجه به حساب جام  به شماره 16720405/50 بانك ملت شعبه مركزي چالوس 

- ضمانتنامه صادره توسط موسسات بيمه گر دارای مجوز الزم برای فعاليت و صدور ضمانت نامه از سوی بيمه مركزی ايران
- كسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداري از محل مطالبات قطعی تاييد شده از سوی امور مالی 

-چك تضمين شده بانكی 
تاريخ تحويل پاكات مناقصه : پايان وقت اداري روز پنج شنبه مـورخ 96/09/16

 محل تحويل پاكات مناقصه:دفتر حراست و امور محرمانه اين شركـت واقع درنوشهر-بلوار شهيد خيريان-ميدان 
وليعصر-نبش كوچه نيرو-طبقه چهارم  

تاريخ گشايش پاكات مناقصه:زمان بازگشايي ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 96/09/18 در محل ستاد شركت دفتر 
معاون مالی و پشتيبانی  

» شرايط عمومي «
- هزينه آگهي مناقصه)هر دو نوبت( برعهده  دستگاه مناقصه گزار مي باشد.

- محل تامين منابع: اعتبار مناقصه فوق از منابع داخلی تامين شده است.
- اسناد مناقصه با هر تعداد  شركت كننده مورد بازگشايی قرار خواهد گرفت.

- مبلغ پايه مناقصه 64/461/116/654  ريال مي باشد.
-تكميل فرمهای ارزيابی كيفی الزامی می باشد.

- حضور يك نفر از طرف پيشنهاددهندگان با ارائه معرفی نامه كتبی در جلسه گشايش پاكات آزاد می باشد.
-  به پيشنهادهای فاقد سپرده،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتی كه بعد از مدت مقرر ارائه شود ترتيب اثر داده  نمی شود. 

-داشتن گواهی تاييد صالحيت از اداره كل كار و امور اجتماعی الزامی می باشد.
ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. ضمنا درصورت كسب اطالعات بيشترمي توانيد با 

شماره تلفن    52140254-011 امورتداركات تماس حاصل نماييد.
روابط عمومی شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران

قيمت توليدات داخل از نمونه هاي مشابه 
خارجي باالتر است

غالمرضا بخشي زاده، رئيس اتحاديه 
فروشندگان لوازم يدكي خودرو

حمايــت از توليدكننــده و توليــد ملــي در 
دســتور كار قــرار گرفته اســت و بــا توجه 
بــه تاكيــدات بســيار بايــد ايــن حمايت 
آنقــدر گســترده شــود تــا زمينــه حضور 
 توليدات ايرانــي در بازارهــاي جهاني فراهم 

شود. 
حمايت دولت بايد ادامه دار باشــد و شرايطي 
را ايجــاد كند تــا منافع فروشــندگان بازار از 
عرضه محصــوالت توليدی تامين شــود. در 
حال حاضر مشــكلي كه وجود دارد، اين است 
كه قيمت توليدات داخل در بازار از نمونه هاي 

مشــابه خارجي باالتر اســت. بنابراين چون 
مشتري براي كاالي ارزان قيمت بيشتر است، 
فروشنده هم براي اينكه جنس خود را بفروشد، 
ترجيح مي دهــد قطعات ارزان تــر خارجي را 
عرضه كند. بنابراين تا زماني كه امكان رقابت 
توليدات داخل و محصــوالت خارجي از نظر 
قيمت وجود نداشــته باشــد، راضــي كردن 
فروشــندگان بازار براي عرضه قطعات توليد 
داخل كار بسيار دشواري است. همچنين اصالح 
قوانيــن مالياتي يكي از اصل هــاي الزم براي 
بسياري از كسب وكارهاست و چنين ضرورتي 
در صنف لوازم يدكي هم احســاس مي شود، 
چراكه در سال جاري بيشترين عامل آزاردهنده 
 كســبه اين صنف مشــكل پرداخــت ماليات

 است. 



9
دختر راك، سفير گلدن گلوب ۲۰۱۸ شد

دختر دواين جانسون مقلب به راك، بازيگر فيلم هاي اكشن، به عنوان سفير گلدن گلوب ۲۰۱۸ انتخاب شد. سيمونه گارسيا جانسون، دختر ۱۶ ساله دواين جانسون به عنوان سفير افتتاحيه 
گلدن گلوب انتخاب شد. اين نقش كه به عنوان ميس گلدن گلوب هم از آن ياد مي شود سال پيش به 3 دختر سيلوستر استلونه رسيده بود. دختر جيمي فاكس و ديگر دختران ستارگان سينما در 
سال هاي پيش اين سمت را كسب كرده بودند. مه ير تاتنا، رئيس انجمن نشريات خارجي هاليوود با اعالم اين خبر، شروع دور جديد رقابت هاي گلدن گلوب را رقم زد. 

فرهنگ
 و هنر

يك استاد دانشگاه با اشاره به 
تبليغات تلويزيون و نمايش 
منازل، لوازم لوكس، چهره ها 
و پوشش هايي كه با متوسط 
جامعه فاصله دارد، گفت كه 
افراد جامعه با ديدن اينها احساس فاصله و محروميت 
مي كنند. احمد روســتا، مدرس دانشــگاه و نويسنده 
كتاب هايي در زمينه تبليغات و فروش درباره آگهي هاي 
بازرگاني كه از تلويزيون پخش مي شــود و تاثير آنها بر 
جامعه و مردم گفت: وقتــي از تبليغ صحبت مي كنيم 
تا حدي مبالغه در اين پديده وجود دارد، اما تبليغ صرفا 
گزافه گويي و مبالغه نيســت، بلكه ابالغ كردن مناسب 
يك پيام از طريق رسانه مناسب به مخاطب تعريف شده 
اســت. وي ادامه داد: ما بايد به اين نكته توجه كنيم كه 
سازمان ها به ويژه شــركت ها و بنگاه هاي خصوصي در 
تبليغ محصوالت خود سعي مي كنند به بهترين شكل 
ممكن تاثيرگذار باشــند و اين آژانس هاي تبليغاتي و 
فعاالن حوزه تبليغ هستند كه بايد دقت كنند كه عالوه بر 

پيام رساني برند مربوطه به آثار و عواقبي كه ممكن است 
تبليغات روي گروه هاي مختلف داشته باشد، فكر كنند. 

اين مدرس دانشگاه شهيد بهشتي درباره اين تبليغات 
كه در آنها كاراكترها و حتي عناصر به كار گرفته شده از 
جمله منازل به شكلي ايده آل و رويايي تصوير مي شوند، 
اظهار كرد: دســتگاه هاي نظارتي و مسئول نيز در اين 
زمينه نقش آفرين هستند تا اگر تبليغات صرفا به عنوان 
يك فعاليت بازرگاني و بدون توجه به نظام جامعه صورت 
گرفت موارد الزم را گوشزد كنند. قطعا هر تبليغي عالوه 
بر آثار مثبتي كه دارد، مي توانــد آثار جانبي و مضر هم 
داشته باشد. شايد بســياري از خانواده هاي كم درآمد و 
محروم جامعه با ديدن منازل بسيار شيك يا چهره هايي 
كه به نوعي انتخاب شده هستند، نوعي احساس فاصله، 
محروميت و نداشتن بيشتر پيدا كنند و آثار روحي و رواني 
مخربي براي شان پيش آيد. وي با مثالي ادامه داد: گاهي 
مي توان نقش پاك كنندگي يك شوينده را روي يك لباس 
در يك خانه معمولي و توسط يك چهره ساده هم نشان 
داد و نيازي نيست لزوما از خانه هاي مجلل استفاده كرد. 
روستا تصريح كرد: بايد از طريق سازمان هاي نظارتي 
مراقبت صورت بگيرد و تذكرات به موقع داده شود. ما 
نمي توانيم صرفا سفارش دهنده تبليغ و حتي آژانس ها 

را مقصر بدانيم. بايد چارچوب ها مشــخص باشد و به 
آژانس ها تذكر داده شود كه تاثيرات جانبي تبليغ را هم 
مورد توجه قرار دهند. ما در بحث هاي مديريت بحثي 
درباره مسئوليت اجتماعي و اخالق حرفه اي تبليغات 
داريم و اينها موضوعاتي هستند كه در واحدهاي درسي 
به آنها توجه مي شــود. وي اضافه كرد: اگر گروه هاي 
تبليغاتي به اين دو عنوان؛ مسئوليت اجتماعي و اخالق 
حرفه اي توجه كنند پيامدهاي منفي كاهش مي يابد، 
چراكه مخاطب ما به ويژه در يك تيزر تلويزيوني محدود 
به يك منطقه و قشر خاص نيست و همه كساني كه به 
نحوي در ارتباط با رسانه هستند تبليغ را مي بينند و 
ممكن است كه از اين ميان، مخاطب زيادي در نقاط 
محروم و ضعيف جامعه باشند و براي آنها بعضي از اين 
تبليغات نه تنها اثر مثبتي ندارد، بلكه نوعي ضديت و 

مخالفت در جامعه را ايجاد مي كند. 
نويسنده كتاب »مديريت اســتراتژيك تبليغات« در 
پايان درباره نمايش و آگهي هاي صداوسيما يادآور شد: 
متاسفانه تحقيقات و مطالعات جامعي در زمينه تبليغات 
و آثارش روي مخاطبان در نقاط مختلف وجود ندارد و 
صرفا نگاه مان اثرگذاري به هر شيوه با توجه به سفارشي 
كه دريافت مي كنيم، است. ما بايد با توجه به شرايطي 

كه در نقاط مختلف كشورمان وجود دارد، ببينيم چگونه 
تبليغ كنيم كه ضمن اثرگذار بودن آن تبليغ، مخالفت ها 
و نقاط منفي را در مخاطب پرورش ندهيم. اين اتفاق در 
صورتي رخ مي دهد كه توجه داشته باشيم تبليغات امروز 

صرفا امري هنري نيست، بلكه فعاليتي چندتخصصي 
است و موفقيت حوزه تبليغات در آينده در گرو استفاده 
از تخصص هاي جامعه شناسي، روان شناسي، ارتباطات 

و... است. 

تبليغ ابالغ كردن مناسب يك پيام است

تبليغات لوكس  تلويزيون؛  القاي محروميت  به جامعه 

آخرين وضعيت حكم پرونده پزشكي كيارستمي 
»ناراضي هستيم«

وكيل خانواده عباس كيارســتمي گفت: حكم 
پرونده پزشكي مرحوم كيارستمي هنوز ابالغ نشده 
و حكم را رئيس دادگاه انشــا كرده است و تا آخر 

هفته به احتمال زياد صادر و به ما ابالغ مي شود. 
مانوش منوچهري خاطرنشان كرد: ولي آنچه ما 
از مفاد حكم اطالع داريم و همانطور كه قبال بارها 
گفته ايم، مبناي حكم كه نظريات پزشكي قانوني 
بوده و تاكيد كميسيون ها و بررسي هايي است كه 
آنها داشته اند، ما آنها را قبول نداشته ايم، حكم هم 
قاعدتا بر همين مبنا صادر شده است. بنابراين ما از 

اين حكم راضي نيستيم. 
وكيل خانواده عباس كيارستمي يادآور شد: ما از 
مبناي روند بررسي كميسيون هاي پزشكي قانوني 
راضي نيستيم. حكم هم بر همين مبنا صادر شده 
است. ما به دنبال دريافت گزارشي از زمان بستري 
مرحوم عباس كيارستمي هســتيم، ولي هنوز 
گزارشي به ما ارائه نشده است. منوچهري در ادامه 
در پاسخ به اين سوال كه در برخي خبرگزاري ها 
آمده كه پزشــك معالج مرحوم كيارستمي به 
پرداخت 5 درصد ديه محكوم شده است، گفت: 
ما هم اين را شــنيده ايم كه حكم صادرشــده 
 مفادش اين اســت، ولي هنوز ايــن حكم ابالغ 

نشده است. 
به گزارش ايسنا، بهمن كيارستمي هم مرداد ماه 
با اشاره به راي هيات تجديدنظر كه در آن مقطع 
به دســت وكيل پرونده پدرش رسيده است، بار 
ديگر تاكيد كرده بود: »همانطــور كه از ابتداي 
پيگيري هاي مان اعــالم مي كرديم همچنان ما 
پيگير راي نبوده و نيستيم. ما منتظر ارائه گزارش 

يك ماه اول درمان در ايران هستيم.«

خبر
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آخرين اثر به جاي مانده از »لئوناردو داوينچي« به قيمت ركوردشكن ۴5۰ ميليون دالر در 
يك حراجي به فروش رفت و گران ترين اثر نقاشي جهان نام گرفت. 

به گزارش ايسنا به نقل از رويترز، در حراجي كريستيز نيويورك، نقاشي »لئوناردو داوينچي« 
از حضرت مسيح )ع( با عنوان »ســالواتور موندي« با فروش ۴5۰ ميليون دالري، ركورد 
گران ترين اثر نقاشي كه تاكنون در يك حراجي به فروش رفته را بيش از دو برابر افزايش داد. 
براي اين نقاشي كه اخيرا پيدا شده و در اختيار مجموعه داران خصوصي بود، پيش از شروع 
حراجي قيمت حدودي ۱۰۰ ميليون دالري تخمين زده شده بود، اما يك خريدار ناشناس 
با بيش از ۴ برابر ارزش تخميني اين اثر هنري را خريد تا ركورد پيشين گران ترين اثر هنري 
كه با ۱79.۴ ميليون دالر در اختيار نقاشي »زنان الجزاير« از »پابلو پيكاسو« بود را با اختالف 

فراوان جابه جا كند. 
نقاشي »داوينچي« توسط يك خريدار ناشناس و از طريق تلفن و پس از ۲۰ دقيقه رقابت در 
خانه حراج نيويورك به فروش رفت. در اين حراجي در مجموع 785.9 ميليون دالر اثر هنري 

فروخته شد كه بيش از نيمي از آن به نقاشي »داوينچي« اختصاص داشت. 

قدمت نقاشي »سالواترو موندي« )ناجي جهان( به سال ۱5۰۰ ميالدي بازمي گردد و يكي از 
حدود ۲۰ نقاشي به جاي مانده از »داوينچي« نقاشي نامدار رنسانس است. 

در اين نقاشي حضرت مسيح )ع( با لباسي آبي با نوارهاي قرمز و در حالي كه گوي بلوريني 
در دست دارد، به تصوير كشيده شده است. اين اثر نقاشي نخستين بار به سفارش مجموعه 
شخصي پادشاه چارلز اول كشيده شد و در سال ۱97۳ چوب حراج خورد، اما پس از آن تا 
سال ۱9۰۰ ناپديد شد. اين نقاشي در سال ۱958 در حراجي ساتبي به يك مجموعه  دار 
آمريكايي فروخته شد و مجددا در سال ۲۰۰5 در اختيار كنسرسيوم آثار هنري قرار گرفت 

و مرمت هاي فراواني روي آن صورت گرفت. 
»لئوناردو داوينچي« متولد سال ۱۴5۲ ميالدي در فلورانس ايتاليا بود و در مدت ۶7 سال از 
عمر خود، صدها اثر هنري را كه مشهورترين آنها تابلوي »موناليزا« يا »لبخند ژكوند« است، 
خلق كرد. هرچند بيشتر شهرت »داوينچي« به دليل خلق دو شاهكار نقاشي جهان، يعني 
»شام آخر« و »موناليزا« است، اما او عالوه  بر تبحر در نقاشي در مجسمه سازي، طراحي و 

مهندسي بناهاي تاريخي نيز يك استاد بود. 

شكست  ركورد گران ترين اثر نقاشي جهان

www.kASBOKARNEWS.ir1396 روزنامه كسب و كار| سال پنجم،شماره  1229| دوشنبه 29 آبان ماه

گروه فرهنگ و هنر
News kasbokar@gmail.com

بخش دوم
پژوهشــگر دينی وموسيقی ايرانی 
اظهار داشــت:در بخش گذشــته 
گفتيم كــه علم موســيقی كهن 
يا اصيل ايرانی دارای هفت دســگا 
اســت كه عبارتند از : شور ،ماهور، 
همايون ، نوا، سه گا ،چهار گا ،راست 
 پنجگا ودر ادامــه گفتيم )گا(يک 

واژه  اوستايی به معنی آواز است.
پير موسيقی در خصوص دسگای همايون 
گفت:معنی واژه همايون پارسی –ايرانی 
با معنی عربی آن تفاوت بســيار دارد. 
معنی واژه همايون عربی به معنی :مبارک 
–فرخنده می باشد در حاليكه همايون 
پارسی –ايرانی به معنی پرواز روح وروان 
 آدمی به دوردســت ها وكهكشان ها و

 آنجاييكه به جز با پرواز روح نمی توان 
بربال ها ی خيال نشست ورفت ،يعنی 
همان عالم بهشــت وباال كه از شنيدن، 
 نواختن وآواز خواندن علم موســيقی 

می توان رفت.
سوری در ادامه افزود: انديشمندان 
ايرانــی روح وروان انســان را به 
هنگام لذت بردن از موســيقی به 
پرنده ای زيبا وچابک  پارسی به نام 
)هما( تشــبيه كرده اند كه اين واژه 
ونام دركتاب مقدس اوســتا دارای 
ارزش معنوی می باشــد وهمچنين 
انديشمندان وشاعران ايرانی چون 
عطار،موالنا ،سعدی وحافظ وديگران 
نيز از آن به عنــوان مرغی نجيب 

ومعنوی ياد كرده اند. 
پژوهشــگر دينی وموسيقی ايرانی 
با اشاره به رنگ های همايون شامل 

شهر آشوب ونســتوری يا نستاری 
 بيان كرد:هر يک از ايــن نام های 
34 گانه در دسگای موسيقی همايون 
نيز دارای معانی دلنواز ودلنشينی 
هســتند كه پرداختن به هر يک از 
آنان روان آدمی را به ملكوت اعال می 
برد ونشانگر بزرگی علم موسيقی در 

ميان ديگر علوم می باشد.
سوری با اشــاره به اينكه همه مردم 
از علم موســيقی به طور خدادادی 
برخوردارند ودشــمنی بــا علم 
موسيقی يعنی دشــمنی با يكی از 
علوم آفريدگار جهان هستی اظهار 
داشت:گوشه های مويه وحزين در 
موســيقی ايرانی از علم موسيقی 
جدا نيست گرچه خداوند در قرآن 

مجيد سوره  توبه آيات 81-82 تنبيه 
كســانی را به گرياندن بسيار وعده 

داده است .
پير موســيقی در پايــان اين بخش 
دســگای همايــون را اينچنيــن 
برشمرد:چهار مضراب،درآمد اول،در 
آمد دوم ،آواز اول ،آواز دوم، مواليان 
،چكاوک ،بيداداول قديم ،بيداددوم 
جديد،نــی داود،بــاری ،ابوالچــپ 
،راوندی ،فرود،ليلــی ومجنون،طرز 
،نوروز عرب ،نوروز صبــا ،نوروز خارا 
،نفير ،فرنگ ،حاشــيه فرنگ ،بيات 
عجم )پارسی (شوشــتری ،ميگای 
 ،بختيــاری ،موالــف ،دناصــری ،

جامه دران بيات اصفهان ،سوز وگداز
ادامه دارد.... 

غالمحسن سوری، پژوهشگر دينی وموسیقی ايرانی :

موسيقی باعث آرامش روح  و  روان انسان است



استان ها10

INFO@biznews.ir

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال پنجم،شماره  1229| دو شنبه 29 آبان ماه 1396

حمل ونقل از اركان توســعه 
پايدار كشور است. در طول 
تاريــخ و درتمــام اعصار از 
گذشته تا حال، حمل ونقل 
در زندگي بشــر نقش بسيار 
موثري داشته و دارد. بشر در ادوار مختلف، متناسب با 
شرايط زمان و مكان زندگي خود در زمينه حمل ونقل، 
از وسايل و وسايط نقليه متنوع و متفاوتي بهره جسته 
و در هر دوره و زمانــي براي مســافرت و نقل وانتقال 
بار و مســافر در مســافت هاي دور يا نزديك از وسايل 
مختلف نقليه اســتفاده كرده و مي كند، به طوري كه 
قبل از اختراع انواع وسايط نقليه امروزي مانند ماشين، 
هواپيما و كشتي، براي مسافرت هاي زميني و خشكي 
با رام كردن و اهلي كردن برخي از حيوانات مانند فيل، 
اسب، قاطر، االغ، سگ، شــتر، گاو، گوزن، گوسفند و 
ســاير حيوانات به صورت تك منظــوره و صرفا جهت 
حمل ونقل يا با شناخت توانمندي ها و كارآمدي هاي 
هريك از آنها براي حمل ونقل و مســافرت هاي دور و 
نزديك مورد اســتفاده قرار مي داده است، اما با اختراع 
انواع وسايل نقليه ماشــيني در 100 سال اخير و نحوه 
استفاده از اين وسايل، روز به روز در زمينه حمل ونقل 
بار و مسافر در جوامع بشــري و در كشورهاي مختلف 
جهان تغييرات فاحشي رخ داده است كه كشور ما هم از 
اين قاعده مستثنا نبوده و نيست، به طوري كه طي ۷0 
سال گذشته تاكنون با ورود تدريجي ناوگان شهري به 
صورت تاكسي و حمل ونقل جمعي در كالن شهر ها مانند 
اتوبوس، صرف نظر از ترافيك امروزي در برخي از شهرها 
از جمله چالوس، تحول شگرفي در نقل وانتقال سريع 
مسافرت هاي درون شــهري ايجاد شده است. چالوس 
كه از آن به عنوان شــهر گردشگري ياد مي شود از نظر 
زيربنايي، ساخت وساز و بافت شهري، احداث خيابان ها، 
كوچه ها، معابر، ترمينال ها، گذرگاه ها و ايســتگاه هاي 
تاكسي هاي درون شهري دچار اشكاالت فراواني است 
چون به نحو اصولي ساخته نشــده است. مضافا امروزه 
به علت افزايش روزمره خودروها، حضور مســافران و 
گردشگران زياد و تردد روزافزون درون شهري و به ويژه 
حضور خودروهاي شخصي از منطقه و خارج از منطقه و 
همچنين بنا به اظهارات رانندگان تاكسي تعداد زيادي از 
اينگونه خودروهاي شخصي مسافركش غيرمجاز خارج 
از منطقه و مخصوصا از شهرهاي دور و نزديك چالوس 
يعني از شهرهاي استان مازندران تا ساري و از شهرهاي 
استان گيالن تا رشت هستند كه از صبح علي الطلوع تا 
آخرين ساعات غروب در سطح خيابان هاي شهر چالوس 
دنده مي زنند يا بين نوشــهر و چالوس جلوي چشم و 
در منظر و جلوی چشــم مامــوران و پليس راهنمايي 
و رانندگــي، آزادانه مانور مي دهند و حتي مســافران 

تاكسي داران را از ايستگاه مخصوص تاكسي در محل 
چهارراه يا در ايســتگاه هاي خطوط ويژه تاكسي ها در 
حد فاصل بين چهارراه تا پالوجده و هتل ملك و چهارراه 
تا بلوار امام رضا )ع( و خط ۸ يا از ميدان معلم و مخابرات 
تا ترمينال و پارك سنگي را با اصرار زياد يا به طور آزادانه 
و جلوي چشــم پليس راهنمايــي و رانندگي با كرايه 
بيشتر سوار و پياده مي كنند كه اين رانندگان غيربومي 
و غريبه ، بــا اين اقدام غيرمجاز و مسافركشــي خالف 
و غيرقانوني خود در واقع حق رانندگان تاكســي هاي 
درون شهري و زحمت كش اين شهر را تضييع مي كنند 
كه هريــك از آنها با تحمل هزينه هــاي گزاف و خريد 
تا كسب هاي درون شــهري همراه با مجوز هاي الزم و 
قانوني با ارائه خدمات شايسته نسبت به شهروندان در 
زمينه حمل ونقل، نان آور خانواده هاي خود هستند. چند 
تن از رانندگاني كه در مسيرهاي يادشده فعاليت دارند، 
با انتقاد شديد از عملكرد نامناســب برخي از ماموران 
و پليس راهنمايي و رانندگي و مماشــات غيراصولي 
تعدادي از اين ماموران با رانندگان و صاحبان متخلف 
خودروهاي ســواري و مســافركش هاي غيرمجاز در 
اين خطوط، از فرماندار، روساي راهنمايي و رانندگي، 
سازمان حمل ونقل شهرداري، شوراي ترافيك، اعضاي 
شوراي اسالمي شهر، شركت تعاوني تاكسي راني هميشه 
مدافع رانندگان تاكســي مجاز درون شــهري و ديگر 
مسئوالن ذي ربط خواســتند تا با هدف اجرا و احترام 
به قانون راهنمايي و رانندگي، مانع از ورود خودروهاي 
شخصي ديگر جهت مسافركشي داخل شهري و كاهش 
بار ترافيك، دفاع از حقوق مدني و صنفي ما رانندگان 
تاكسي، قاطعانه با رانندگان متخلف خودروهاي سواري 
شخصی برخورد كنند كه از صبح تا شام به طور غيرمجاز 
در داخل شهر چالوس اقدام به مسافركشي مي كنند. 

چند تن از راننــدگان هم از مســافران بومي و محلي 
 گله مند بوده و با انتقاد از برخي شهروندان اظهار داشتند:

 چطور برخي از اين شــهروندان به عنوان مســافران 
درون شهري به راحتي حاضرند با پرداخت كرايه بيشتر 
و چند برابر كرايه تاكسي های رسمي به مسافركش هاي 
شخصي كه اكثر قريب به اتفاق شــان غريبه و ناآشنا 
هستند و از نظر ايمني يا در صورت مفقود شدن اشيايي 
با ارزش هاي كم يا زيــاد، در مقابل دريافت كرايه هاي 
زياد و غيرمنصفانه توسط رانندگان شخصي، غريبه و 
نامطمئن هيچ گونه اعتراضي نمي كنند و چنانچه اشيايي 
با ارزش هاي كم يا زياد و متعلق به مســافر در اينگونه 
خودروهاي گذري و شــخصي جا بماند و مفقود شود 
يقينا ديگر اميدي به پيدا كردن، يافتن و دستيابي به آن 
نيست، اما سر ايستگاه و اول خط، تاكسي ها به احترام 
مسافران منتظر و پا به ركاب متوقف هستند تا مسافران 
عزيز بيايند و سوار بر آن شوند، مع الوصف و مع االسف 
چندان رغبتي به سوار شدن بر اين تاكسي ها را ندارند 
كه متعلق به اين شهر هستند و اي چه بسا از نظر مدل 
در قياس با خودروهاي مسافركش شخصي كه ممكن 
است فاقد بيمه سرنشين باشند يا از نظر ميزان كرايه 
هم بيشتر از مبلغ مصوب تاكسي ها دريافت مي كنند 
و مخصوصا از نظر ايمني، اخالقي، بازپس گيري و پيدا 
شدن اشياي گمشده و به جامانده در تاكسي هاي شهري 
احتمال زيادي تري هست، به عالوه چه بسا تاكسی  هاي 
شهري ممكن اســت از نظر زيبايي، ايمني رانندگي و 
مخصوصا خدمات رساني درمواقع سرما، گرما و بارندگي 
همين تاكسي هاي درون شهري هستند كه به طور مداوم 
در خدمت شهروندان قرار دارند كه الزم است تعامل و 
همكاري ها دوطرفه و دوجانبه باشد. يكي از رانندگان 
قديمي تاكسی شهري اظهار داشــت: اگر شهروندان 

عزير چالوسي مانند ديگر شــهر ها با هدف حمايت از 
رانندگان تاكسی هاي درون شــهري سوار خودروهاي 
شخصي نشوند و از هر خودروي سواري استفاده نكنند 
و اگر مردم عزيز و شهروندان چالوسي اين طرح را فقط 
براي يك ماه، بله فقط يك ماه اجرا كنند يعني مصمم 
باشند فقط از تاكسي ها استفاده كنند و سوار شدن بر 
خودروهاي شخصي و شــهرهاي ديگر را تحريم كنند 
يقينا پس از يك ماه اين شهر با نيامدن خودروهايي از 
ديگر شهر ها به چالوس براي مسافركشي و با خالي شدن 
اين شهر از ماشين هاي شحصي مسافركش غيرمجاز 
ديگر شهر ها، عالوه بر كاهش بار ترافيك درون شهري، 
به علت سرعت تردد تاكسی هاي مجاز در خطوط ويژه 
زمان رسيدن به مقصد براي مسافران درون شهري كمتر 
و اســتفاده از فرصت ها بهتر و بيشتر خواهد شد. چند 
تن از مسافران زن و مرد در خطوط درون شهري ويژه 
چهارراه به پالوجده، خط ۸ به چهارراه و از ميدان معلم و 
مخابرات به ترمينال هريك در گفتگوهاي جداگانه اي با 
انتقاد شديد از بي برنامگي و بدبرنامگي شوراي ترافيك، 
برخورد نكردن راهنمايي و رانندگي با ســواري داران 
مســافركش غيرمجاز و ناهماهنگي هاي موجود بين 
دســتگاه هاي مربوطه مانند حمل ونقل شــهرداري، 
راهنمايي و رانندگي، شوراي ترافيك، شركت تعاوني 
تاكسي راني و ديگر دستگاه هاي ذي ربط، از مسئوالن 
مربوطه خواســتند تا بــا هدف حمايــت از رانندگان 
زحمت كش تاكسي هاي درون شــهري، شهروندان و 
مسافران درون شهري، رفع ترافيك سطح شهر و روان 
شــدن تردد خودروها در داخل شهر چالوس، در قالب 
طرحي مصوب راهنمايي و رانندگي و شوراي ترافيك 
در يــك دوره چند ماهه، از ورود خودروهاي ســواري 
مسافركش غيرمجاز داخل شهري در چالوس ممنوع 
و جلوگيري شود و ما شــهروندان هم با هدف حمايت 
عملي از رانندگان تاكسی هاي درون شهري از سوار شدن 
خودروهاي سواري مسافركش غيرمجاز اكيدا خودداري 
كنيم تا رانندگان سواري را اجازه ندهند به طور آزادانه 
 در داخــل و مركز شــهرمان مانور بدهنــد و اقدام به 

مسافركشي كنند. 

تاكسي داران و مسافران درون شهري:

حمل ونقل درون شهري چالوس  بايد  ساماندهي  شود

برگزاري دوره آموزشي طراحي 
صنعتي ويژه واحدهاي صنعتي 

در استان گلستان
 معاون صنايع كوچك شركت شهرك هاي صنعتي از 
برگزاري نخستين دوره تخصصي طراحي صنعتي ويژه 
واحدهاي صنعتي با حضور ۸0 نفر از صنعتگران استان 
خبر داد. سيد رضا مسلمي عقيلي اظهار داشت: تبيين 
اهميت و نحوه ارتباط طراحي صنعتي در ميزان كمي 
و كيفي توليد و فروش، معرفي مباني علمي طراحي 
صنعتي و روند طراحي يك محصول از اهداف برگزاري 
اين دوره آموزشي بوده است. وي افزود: همچنين مفهوم 
طرح صنعتي و ويژگي هاي الزم براي ثبت طرح هاي 
صنعتي و فرايند ثبت آن در ايران و خارج از كشــور و 
جايگاه حقوقي ناشــي از ثبت طرح هاي صنعتي در 

حقوق مالكيت صنعتي از ديگر اهداف بوده است.

با حضور مديرعامل آبفاي گلستان
عملكرد مشتركان مناطق بررسي شد

در نشستي با حضور مديرعامل آبفای گلستان، معاونت 
مشتركان و درآمد، مديران و مسئوالن مشتركان مناطق 
عملكرد مشتركان مناطق بررسي شد. در اين نشست 
محمدهادي رحمتي گفت: رعايت حقوق شهروندي، 
طرح تكريم ارباب رجوع و رضايت مشتركان از مواردي 
است كه تمامي كاركنان بايد اهتمام جدي نسبت به 
آن داشته باشند. به گفته وي، ايجاد نظامي پاسخگو و 
كارآمد با هدف بهبود و ارتقای سطح حقوق شهروندي، 
تسريع در خدمت رســاني، اطالع رســاني نحوه ارائه 
خدمات بخشي از برنامه هاي شركت است. مديرعامل 
آب و فاضالب استان گلستان گفت: با هدف حمايت از 
مشتركان بايد همكاري الزم با شهرونداني كه شرايط 
پرداخت هزينه حق انشعاب را ندارند، انجام شده و زمينه 

را براي اقساطي كردن حق انشعاب آنان فراهم كرد.

استان ها
مردم چالوس خطاب به استاندار مازندران:

ما كار  مي خواهيم
دكتر ربيع فالح جلودار، استاندار سابق مازندران 
به عنــوان نماينده سياســي و اجتماعي دولت 
در اين اســتان، از يك طرف به عنوان شهروند 
مازندراني و شــخصيت حقيقــي، مطالبه گر و 
بستانكار حقوق مدني خود از دولت و دستگاه هاي 
اجرايي بوده و از طرف ديگر، به عنوان نخستين 
شخصيت حقوقي از سوي دســتگاه حكومتي، 
براي احقاق حقوق مدني شهروندان مازندراني 
به عنوان نماينده سياسي و اجتماعي دولت در 
اين اســتان در مقابل مطالبات مــردم، بدهكار 
به شــمار مي رفت و در مقابل درخواســت هاي 
مردم بايد جوابگو مي بود كــه علي القاعده براي 
تحقق خواســته ها و مطالبات مــردم مازندران 
مي كوشيد تا مطالبات مردم اين ديار را از سوي 
دولت تاديه كــرده و محقق ســازد. دكتر فالح 
زماني نيز رئيس سازمان جنگل ها و مراتع كشور 
بوده و متعاقب پذيرش مسئوليت هاي مختلف و 
متفاوت به عنوان استاندار بومي استان مازندران 
منصوب و مشغول به كار شــده بود و به عنوان 
فردي مازندراني و مسئول، در زمينه هاي مختلف 
اين استان اعم از تاريخي، جغرافيايي، اجتماعي، 
فرهنگي، آداب و رســوم و نيــز در زمينه هاي 
كشاورزي، صنعتي، گردشگري، منابع طبيعي، 
اشتغال بيكاران، خواســته ها و مطالبات مردم و 
همچنين از نظر ظرفيت ها و استعدادهاي بالقوه 
و بالفعــل و وجود نيروهاي كارآمد اين اســتان 
كامال مطلع بوده، چرا؟ چون خــود با همه اين 
داشته ها و نداشته هاي استان مازندران زندگي 
كرده است و براي تحقق اهداف و اجراي طرح ها و 
برنامه هاي استاني و مطالبات به حق مردم و خود 
نيز به عنوان شــهروند مازندراني و مطالبه گر و 
در كسوت هم شــهروند و هم كارگزار جمهوري 
اسالمي در استان بايد درصدد تاديه مطالبات و 
تحقق خواسته ها و مطالبات مردم بر مي آمد. در 
حالي كه با وجود تالش ها و حمايت هاي اين مدير 
ارشد استان و فرزند مازندراني، در تحقق اهداف، 
خواسته ها و تاديه حقوق مدني و مطالبات مردم 
اين ديار به طور عام، مردم غرب مازندران به طور 
خاص و در تاديه و تحقق مطالبات شــهروندان 
چالوســي به عنوان منطقه گردشگري به طور 
ويژه، در قياس با ديگر مناطق گردشــگري در 
سطح كشور از جمله استان اصفهان، آنگونه كه 
انتظار مي رفت و شايســته مردم اين ديار بوده، 
چندان توفيقي حاصل نشــده است. به ويژه در 
زمينه اشتغال جوانان مازندراني داراي تحصيالت 
عاليه و دانشگاهي كه همچنان با شتاب به دنبال 
كار و اشتغال مي دوند. در نخستين سفر محمد 
اسالمي كه گفته مي شود از وزارت دفاع و حوزه 
دفاعي كشور به عنوان استاندار جديد مازندران 
منصوب شده، در نخستين سفر خود به چالوس، 
پس از بازديد از محل دپوي زباله هاي اين شهر، 
همزمان با اربعين حســيني در آيين سوگواري 
و اربعين شهداي كربال شــركت كرده و با اتمام 
مراســم ويژه اربعين، لحظاتي كوتاه و گذري با 
مردم اين شــهر به صورت چهره به چهره ديدار 
داشته و شهروندان چالوســي هم دم را غنيمت 
شــمرده و دور اســتاندار مازنــدران حلقه زده 
خواســته ها و مطالبات هميشگي خود را بيان و 
تكرار كرده و از محمد اسالمي استاندار تازه وارد 
مازندران خواســتار ايجاد زمينه با هدف رونق 
بازار كسب وكار شدند، در حالي كه محمدمهدي 
راشــدي امام جمعــه چالوس، قاســم احمدي 
نماينده مردم منطقه در مجلس شوراي اسالمي، 
محمدناصر زندي، فرماندار شهرستان چالوس 
و جمعي از مديران محلي و استاني، استاندار را 
همراهي مي كردند. برخي از شهروندان چالوسي، 
هم صدا خطاب به اســتاندار مازنــدران، اظهار 
داشتند: آقاي استاندار، ما كار مي خواهيم. لطفا 
با گزينــش تيمي كارآمد، توانمنــد، پرتالش و 
برنامه محور و نه سياست باز، به عنوان ياران خود 
در استانداري، زمينه هاي الزم براي اشتغال ما و 
فرزندان تحصيل كرده مان را فراهم آوريد چون ما 
ديگر توان اداره زندگي پرهزينه و تامين مايحتاج 
فرزندان دختر و پســر جــوان، تحصيل كرده، 
دم بخت و بيكار خود را نداريم. نگذاريد در سطح 
استانداري، فرمانداري ها، نهاد ها و ادارات سراسر 
اســتان به جاي كار و خدمت كــردن به مردم، 
سياســت بازي ها و پارتي بازي ها رواج يابد. بهتر 
است درصدد رفع بيكاري و رونق بازار كسب وكار 
و اشــتغال جوانان مان برآييد چون تمام اعضاي 
خانــواده ما به علــت بيــكاري و بي پولي دچار 
افسردگي شــدند و تمام هم و غم خود را براي 
ايجاد زمينه اشــتغال ۴۲ هزار بيكار از سهم اين 
اســتان به كار بنديد تا عمر و تحصيالت جوانان 
و نيز زحمات و هزينه كرد مــا خانواده ها به هدر 
نرود كه عمري را با تحمــل هزينه هاي گزاف و 
زحمات فراوان جهت تحصيــالت فرزندان مان 
صرف كرديم، اما تاكنون نتايج خوب و مطلوبي 
به دست نياورديم و همچنان منتظر ايجاد زمينه 
اشــتغال فرزندان مان هســتيم كه اميدواريم 
ايــن امر مهــم در دوران مســئوليت شــما به 
 عنوان اســتاندار برنامه محورمازنــدران تحقق 

يابد ان شاءا... 

يادداشت
ت ها 

آخرين قيم
) ريال(

ماش سبز
71000

عدس درشت
69000

دال عدس
55000

جو پوست كنده
20000

سويا
34000

لپه وارداتي
39000

لوبيا چشم بلبلي
66000

ايالم- خبرنگار كسب وكار: آنچنان مهيب و رعب آور 
بود كه هيچ كس در خانه نماند، توصيفش هم سخت است 
و وحشتي در دل همه به وجود آورد؛ زلزله يكشنبه شب اين 
هفته، دوشنبه را تعطيل كرد!تلفات انساني زلزله در استان 
كرمانشاه دل همه مردم ايران خصوصا مردم غرب كشور 
را به درد آورده و همه ما را غمگين كرده است؛ غم از دست 
دادن هم وطن هايي كه با يك تكان شــديد از دنيا رفتند. 
خوشبختانه اين زلزله در استان ايالم تلفات جاني نداشته 
و خسارات مالي را به جاي گذاشــته كه هنوز ميزان آن 
مشخص نشده، اما اين زلزله خسارتي صدچندان به آموزش 
ايالم وارد كرده است. ترس خانواده ها از وقوع زلزله مجدد يا 
پس لرزه ها و نفرستادن فرزندان شان به مدارس و تعطيلي 
كالس درس در بيشتر مدارس ايالم، در اين هفته مدارس 
را به صورت نيمه تعطيل درآورد. همگان بر اين مهم آگاهند 
كه در اين فصل كه اوج فصل تحصيل است، تعطيلي حتي 
يك روزه هم كار را براي سيستم آموزشي سخت خواهد 
كرد، هرچند كه از اين تعطيلي هاي گاه و بيگاه به غير از 
دانش آموزان، اوليای مدرسه و معلمان و دبيران هم خشنود 
خواهند شد، اما آيا اين تعطيلي يك هفته اي به بهانه زلزله و 
پس از آن تعطيلي اول هفته آينده، چه باليي بر سر درس و 
مشق دانش آموزان مي آورد؟عقب افتادگي از روند تحصيلي 
و به جا مانــدن بخش هايي از كتاب درســي كه معلمان 
بايستي به سرعت آنها را تدريس كنند تا عقب افتادگي اين 
تعطيلي ها جبران شود و دانش آموزاني كه شايد نتوانند 
اين حجم از مطالب را در فرصــت كم ياد گيرند و در آخر 
هم با نمره هاي ناپلئوني و علم ناقص در پايان سال به هر 
شكلي از پايه اي به پايه باالتر مي روند و اين ناقص ياد گرفتن 
مطالب، سلسله وار در دانشگاه هم يقه دانش آموزان امروز و 

دانشجويان فردا را خواهد گرفت. 
اكنون كه اين دانش آمــوزان با خيال راحت يك هفته اي 
را به بهانه زلزلــه در خانه مانده اند، فــردا روز اگر اندكي 
باران ببارد يا برفي بيايد، از ترس خيس شــدن شايد در 

خانه بمانند، چراكه تعطيلي و نرفتن به مدرسه به عادتي 
زشت در آنان تبديل خواهد شــد و اين دانش آموزان كه 
برخوردي درخور نه از ســوي والدين و نه از سوي اوليای 
مدرســه با آنان ديده نمي شــود، به تعطيلي به شكلي 
بسيار بد عادت كرده اند. اين ماحصل نظام آموزشي، فردا 
روزي كه سكاندار بخشي از كشور شوند به هر بهانه اي و 
براي فرار از مسئوليت خويش، همه جا و همه كس را به 
تعطيلي مي كشــانند، چراكه تعطيلي را بهترين راهكار 
در شرايط بحران و اضطرار مي دانند! دانش آموزي كه در 
سيستم آموزشــي همواره تعطيل رشد يابد، آيا مي تواند 
آينده ساز مملكت باشد؟ آيا اين نظام آموزشي بيمار همواره 
تعطيل، مي تواند مهندساني تربيت كند كه راهكار مقابله 
با بحران هاي طبيعي داشته باشد؟ آيا اين نظام آموزشي 
مي تواند آينده سازي تربيت كند كه كشور را از اتكا به نفت 
و منابع طبيعي به سمت ثروت آفريني سوق دهد؟ و آيا... 
پرسش هاي ذهنم بي شمار اســت و مي دانم كه پاسخي 
مناســب دريافت نمي كنم، اما اين را نيك مي دانم كه در 
كشوري همچون ژاپن كه با تالش و كوشش بسيار توانسته 
راهكارهايي براي مقابله با زلزله هاي فراوان و قدرتمند پيدا 
كند، گام اول را در مدارس و نظام آموزشــي قانونمند و 
سخت كوش برداشته است، نظام آموزشي كه ماحصل آن 
تربيت مهندسان، پزشكان، كارشناسان و... باسواد، متعهد 
و سخت كوش بوده و فرزندان آن سرزمين توانسته اند در 
برابر بالياي طبيعي بسيار، بهترين راهكارها را اتخاذ كنند. 
در كشور ما كافي است اندكي باران و برف ببارد يا خداي 
ناكرده زلزله اي رخ دهد، نخستين جايي كه آسيب مي بيند، 
فضاي آموزشي است و تعطيلي خواسته يا ناخواسته مدارس 
به عنوان گام اول مقابله با تلفات انساني از سوي مسئوالن 
اتخاذ مي شود، اين در حاليست كه براي تبديل شدن به 
قدرتي بي بديل در عرصه هاي مختلــف جهاني به نظام 
آموزشي پيشرفته، علمي، سخت كوش و... نيازمنديم و بس. 

پس لرزه هاي زلزله يكشنبه شب در ايالم ادامه دارد 

حكم تعطيلي زلزله  بر مدارس ايالم

بهرام الوارزندي، خبرنگار كسب وكار: در آيين تكريم و معارفه معاون پشتيباني بنياد مسكن استان با حضور 
مهندس زماني نژاد، مديركل بنياد مسكن استان، حاج آقا قريشي، قائم مقام نماينده ولي فقيه در بنياد مسكن 
استان و معاونين اداره كل برگزار شد. در اين جلسه از زحمات آقاي سيد احمد موسوي تقدير و تشكر و آقاي 
سيد محمد ميرمحمدحسيني به عنوان معاون جديد پشتيباني بنياد مسكن استان معرفي شد. مهندس 
زماني نژاد در اين جلسه ضمن تقدير از زحمات و خدمات آقاي موسوي در زمان تصدي معاونت پشتيباني، 
ايشان را به عنوان مشــاور مديركل در امور مالي منصوب كردند. آقاي موسوي نيز در اين جلسه ضمن 

طلب حالليت از همكاران بنياد مسكن استان، براي آقاي حسيني آرزوي موفقيت كردند. حجت االسالم 
والمسلمين حاج آقا قريشي، قائم مقام محترم نماينده ولي فقيه در بنياد مسكن استان نيز در اين جلسه با 
قرائت آيات و روايات در باب مسئوليت پذيري و خدمت به مردم در طول زمان مسئوليت، از زحمات آقاي 
موسوي تشكر و براي آقاي حسيني، معاون جديد پشتيباني آرزوي موفقيت كردند. مهندس ولي الهي، 
معاون محترم عمران روستايي هم ضمن تشكر از آقاي موسوي به جهت مساعدت ها و حمايت هاي ايشان 

در زمان تصدي با معاونت عمران روستايي، براي معاون جديد پشتيباني آرزوي موفقيت كردند. 

برگزاري آيين تكريم  و  معارفه معاون پشتيباني   بنياد    مسكن استان گلستان

رای اصالحی
پرونده كالسه 95099۸۸310۴0059۷ شعبه ۴ دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان كرمانشاه تصميم نهايی شماره
خواهان آقای علی اله يدی فرزند احمد به نشانی استان كرمانشاه 
– شهرستان صحنه – شهر صحنه – دينور – روستای سياه خانی 

091۸۷16۸۴59
خواندگان: 1- آقــای علی بدری فرزند محمــد ۲- آرش اكبری 
گلدسته فرزند احمد به نشانی كرمانشاه ، ميدان انقالب ، خيابان 

معلم شرقی، كوی ازهر، ساختمان اركان، طبقه 1. واحد۲
خواسته : اعتراض به عمليات اجرايی) موضوع مواد 1۴6 و 1۴۷ 

قانون اجرای احكام مدنی( 
رای اصالحی

درخصوص درخواســت مطروحه مبنی بر اصــالح رای موضوع 
دادنامه شــماره 96/3۴6 – مورخ 96/0۴/۲5 از حيث شــماره 
مبايعه نامه ذكر شده در سطر دوم دادنامه نظر به اينكه با عنايت 
به محتويات اوراق پرونده و دقت در مندرجات رای صادره از نظر 
دادگاه وقوع ســهو قلم از جهت فوق الذكر محرز است لذا دادگاه 
بنا به مراتب فوق ضمن پذيرش تقاضــای مذكور با اجازه حاصله 
از مقررات ماده 309 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی  و 
انقالب در امور مدنی رای بر تصحيــح دادنامه موصوف مبنی بر 
اصالح شماره مبايعه نامه از 91۴60 به 911۴60 مورخ 96/03/19 
صادر و اعالم می نمايد تسليم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت 
رای تصحيحی ممنوع می باشد، رای صادره ظرف ۲0 روز از تاريخ 
ابالغ قابل واخواهی از سوی خوانده رديف اول ) علی بدری( در اين 
دادگاه نظر به بيست روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان 
كرمانشاه می باشــد  و نسبت به ســايرين ظرف بيست روز قابل 

اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان كرمانشاه می باشد.
دادرس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان كرمانشاه – 
محمد حسين زارعی توپخانه

اخطار 
نام ونام پدرآقای كاوه فرزند علی شــهرت عزيری پيشه آرايشگر،   
محل اقامــت مجهــول المكان با اســتناد بــه دادنامه شــماره 
96099۷۸۷10۴00۴۴3 مورخ 1396/5/1 شــعبه سوم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان سنندج در مورد طالق شما وهمسرت 
خانم نســرين ابراهيم آبادی قطعيت حاصل شده وحسب دستور 
محترم قاضی شــعبه مذكور به اين دفترخانه ابالغ شده است الزم 
است به مدت يك هفته پس از رويت اين اخطار جهت اجرای حكم 
طالق در اين دفتر خانه حاضر شــويد.  در غيــر اينصورت مطابق 

مقررات اقدام به صدور طالق خواهد شد.
 آدرس دفتر خانه : سنندج- ميدان انقالب - طبقه فوقانی كفش ملی 
دفتر طالق شماره ۸ سنندج شماره تماس 0۸۷33166065شماره 

همراه 091۸3۷3۷153
سردفتر طالق شماره ۸ سنندج ، سيد زاهد حسامی 

برگ سبز ســواری پرايد به رنگ يشمی 
متالیک مدل 1381 به شــماره نیروی 
انتظامــی  ايــران 72 _ 953 ص 57 به 
شــماره موتور  00348766 و به شماره 
 شاسی S 1412281827253 بنام عیسی

 موســی زاده ريابی مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
كارت هوشمند راننده به شماره 1277822 و كارت هوشمند 
ناوگان به شماره 1794491 و شماره پالک ايران 87- 577 ع 
13 متعلق به احمدعلی بابالو مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 
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رويدادكارآفريني»همفكر«برگزارميشود
مديردفترتجاريسازيفناوريواشتغالدانشآموختگانجهاددانشگاهيالبرزازبرگزارييكصدوششمينرويدادكارآفريني»همفكر«دردانشگاهخوارزميخبرداد.ابوالحسنقاسمپوراظهار
كرد:رويدادكارآفريني»همفكر«تاكنون۱۰۵باردركرجبرگزارشدهكهجمعقابلتوجهيازعالقهمنداندراينرويدادشركتكردهاند.مديردفترتجاريسازيفناوريواشتغالدانشآموختگان
جهاددانشگاهيالبرزافزود:يكصدوششمينرويدادكارآفرينيهمفكرروزدوشنبه،۲۹آبانماهازساعت۱۸تا۲۰درخانهفرهنگدانشگاهخوارزميبرگزارميشود.قاسمپورتصريحكرد:اين
رويدادباهمكاريدفترتجاريسازيفناوريواشتغالدانشآموختگانجهاددانشگاهيالبرزومعاونتهايفرهنگيوپژوهشيدانشگاهخوارزميبرگزارميشود.

وقف بهترين نهاد بــراي اجراي 
اقتصاد مقاومتي محسوب مي شود

 در آســتانه فرارســيدن دهــه وقــف و در ديــدار 
حجت االسالم والمسلمين رضا صادقي مديركل اوقاف 
و امور خيريه استان اصفهان با نماينده مردم اصفهان 
در مجلس شوراي اسالمي حميدرضا فوالدگر اظهار 
داشت: ترويج بسياري از شعائر اسالمي و همچنين 
فرهنگ شيعه در كشور به واســطه ايجاد موقوفات 
توســط واقفان نيك انديش صورت گرفته است. وي 
افزود: همچنين در گذشــته واقفــان خيرانديش با 
وقف براي امور مختلف بســياري از مسائل جامعه را 
در زمينه هاي مختلفي از جمله آموزش، بهداشت و 
سالمت، كمك به نيازمندان و... برطرف مي كردند. عضو 
كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي 
ادامه داد: وقف به عنوان يك نهاد اجتماعي و اقتصادي 
محسوب مي شــود كه كاركردهاي بسيار زيادي در 
راستاي ترويج فرهنگ و شــعائر اسالمي، آموزشي و 
اقتصادي در جامعه دارد و بايد به صورت ويژه به اين 
امر نگاه شود و اين موضوع يك نگاه ملي و عزم راسخ 
مي طلبد كه همه ارگان هــا و نهادها بايد براي ترويج 
فرهنگ وقف با سازمان اوقاف و امور خيريه به صورت 

هماهنگ اقدامات الزم را انجام دهند. 

پرچم هــاي شــهري اصفهان 
نيمه افراشته شد

شهرداري اصفهان در اداي احترام به جان باختگان زلزله 
كرمانشاه، پرچم هاي شهري را در روز عزاي عمومي 
به حالت نيمه افراشته درآورد. با توجه به اهميت ويژه 
پرچم، مردم هر كشور پرچم را عزيز و گرامي دانسته و 
همواره آن را در باالترين حالت برافراشته مي كنند كه 
نماد بزرگي، سربلندي، آزادگي و افتخار و در سرنگوني 

آن شكست، بردگي و ستم بيگانگان را مي نگرند. 

»كسب وكار« گزارش مي دهداستان ها 

افزایش  مخاطبان   نمایشگاه  رسانه هاي  دیجيتال
يازدهمين دوره نمايشگاه 
بين المللــي رســانه هاي 
ديجيتــال پــس از يك 
هفته برگزاري روز جمعه 
با موكول شــدن مراســم 
اختتاميه آن به يك روز ديگر به پايان رسيد. رسانه 
ديجيتال رسانه اي است كه تبادل يا انتشار محتوا 
در آنها، تنها به كمك ابزارهاي مجهز به پردازشگر 
ديجيتال ميسر است و شــامل رسانه هاي برخط 
مبتني بر شــبكه نظير شــبكه جهاني اينترنت، 
 )SMS( ســرويس هاي مخابراتي از قبيل پيامك
و پيام چندرســانه اي )MMS(، ســاير اشــكال 
شــبكه هاي تبادل داده مانند بلوتوث، رسانه هاي 
مبتني بر حامل هاي فيزيكــي ديجيتال از قبيل 
بسته هاي نرم افزاري رسانه اي، بازي هاي رايانه اي 

و مانند آنها می شود. 
 ظاهرا قرار اســت در مراســم اختتاميــه كه به 
دليل مصــادف شــدن آن با بيست وهشــتم ماه 
صفر و شهادت امام حســن مجتبي )ع( و سالروز 
رحلــت حضرت رســول اكــرم )ص( بــه تاريخ 
ديگــري موكول شــده، ضمن بررســي عملكرد 
اين نمايشــگاه و نقــد نقاط ضعــف، از غرفه هاي 
فعال تقدير شــود؛ ازاين رو اين مراســم همزمان 
 بــا جشــنواره رســانه هاي ديجيتــال برگــزار 

خواهد شد.

اهداف برگزاري نمايشــگاه رسانه هاي 
ديجيتال

1. جريان سازي و ايجاد بستر مناسب جهت توليد 
و توسعه محتواي منطبق بر فرهنگ بومي، ملي و 

اسالمي  در حوزه رسانه هاي ديجيتال
2. ايجاد جايگاهي براي عرضه و ارزيابي رسانه هاي 

ديجيتال در كشور
3. فراهم كردن فضاي همدلــي و هم افزايي ميان 

پديدآورندگان آثار در حوزه رسانه هاي ديجيتال

4. توســعه خط و زبان فارســي در محيط رايانه و 
ابزارهاي ديجيتال

5. كاهش هزينه و توســعه دسترســي عمومي  به 
ميراث

 مكتوب تاريخي، علمي، فرهنگي، ديني و هنري 
كشور

6. حمايت از افراد، مراكز، موسســات، تشكل ها و 
شركت هاي فعال در حوزه توليد آثار و محصوالت 

فرهنگي و هنري ديجيتال
7. بسترســازي و فراهم كردن زمينه الزم جهت 
تحقق جنبــش نرم افــزاري در حــوزه محتواي 

ديجيتال
8. ايجاد بستر رقابت ميان توليدكننده رسانه هاي 
ديجيتال در جهت رشــد، شــكوفايي و همچنين 
رونق بخشــي به بازار داخلي و خارجي محصوالت 

ايراني در  اين صنعت
9. ارتبــاط و تعامل بــا مراكــز بين المللي داراي 
تكنولوژي در حــوزه رســانه هاي ديجيتال براي 
باال بردن ســطح كيفي محصوالت توليدشده در 

داخل كشور
10. فراهم كردن بستر الزم براي توسعه صادرات 

نرم افزارهاي رايانه اي

حضور استارت آپ ها در نمايشگاه
با توجه به حضور استارت آپ ها در نمايشگاه هاي 
مختلــف در ايــن دوره از نمايشــگاه بين المللي 
رسانه هاي ديجيتال هم اســتارت آپ هاي زيادي 
شــركت كرده بودند. اســتارت آپ هايي كه براي 
حضــور در ايــن نمايشــگاه بعضــا تخفيف هاي 
زيادي هم گرفتــه بودند. اســتارت آپ هايي كه 
بــه حوزه هــاي متفــاوت مربــوط مي شــدند 
و تنــوع زيــادي در نــوع خدمــات آنهــا وجود 
داشــت؛ از اپليكيشــن مكان ياب گردشــگري تا 
 كســب وكاري كه خدمات تايم شــرينگ را ارائه 

مي داد.
ســيد مرتضي موســويان، رئيس مركــز فناوري 
اطالعات و رســانه هاي ديجيتال وزارت ارشاد در 

اين باره گفت: در اين نمايشــگاه كه وســعت آن 
3 برابر نمايشــگاه هاي قبلي است 442 شركت و 
موسسه حاضر شده و 120 مورد آنها استارت آپ ها 
بودند؛ سعي كرديم با وجود همه كاستي ها آخرين 
تكنولوژي هاي مطرح را به نمايشگاه بياوريم. مشاور 
وزير ارشــاد با بيان اينكه خوش بيني من با ديدن 
استارت آپ ها به آينده بيشتر شــده است، گفت: 
براي ايجاد اشتغال بيشتر بايد به اين حوزه توجه 
جدي شود و حمايت هاي بيشتري صورت گيرد، تا 
جايي كه تعداد شتاب دهنده هاي موجود در كشور 
نيز از 54 مورد بيشتر شده و نهايتا رقابت بين آنها 

شكل گيرد. 

حضور شركت هاي ارائه دهنده خدمات 
جانبي و زيرساختي

در اين ميان طبق آنچه در نمايشگاه هاي مختلف 
رخ مي دهد، شركت ها و موسساتي هم كه خدمات 
مشــابه ارائه مي دهند در اين نمايشــگاه حضور 
داشــتند و شــركت هايي حضور يافته بودند كه 
به ارائــه خدمات طراحي ســايت، ارائه شــبكه و 
ديگر زيرســاخت هاي ديجيتالي مي پرداختند. به 
گونه ای كه براي كسي كه شايد قصد راه اندازي يك 
استارت آپ را داشت، مي توانست با شركت در اين 
نمايشگاه بستر ها و خدمات مورد نيازش را دريافت 

و اطالعات خوبي درباره آن كسب كند. 

برگزاري جداگانه نمايشگاه مطبوعات و 
نمايشگاه رسانه هاي ديجيتال

برگزاري نمايشــگاه رســانه هاي ديجيتال پس از 
نمايشــگاه مطبوعات و ارتباطي كه اين دو با هم 
دارند باعث مي شــد كه برخي به فكر تجميع اين 
دو نمايشــگاه باشــند. چيزي كه دور از ذهن هم 
نيست و بسياري از رسانه ها و مطبوعات در فضاي 
ديجيتال هم به ارائه خدمــات مي پردازند و هر دو 
فضا را در اختيار دارند. عالوه بر اين پيش از شروع 
نمايشگاه رسانه هاي ديجيتال سيد عباس صالحي 
درباره تجميع نمايشگاه هاي مطبوعات و نمايشگاه 

رسانه هاي ديجيتال گفت: اينكه نمايشگاه اين دو 
مجموعه با هم برگزار شود حسن هايي دارد چون 
مي تواند مخاطبان بيشتري را به فضاي نمايشگاه 

مطبوعات و رسانه هاي ديجيتال بيفزايد. 
وي ادامــه داد: امــا همان گونــه كــه مطلــع 
هســتيد، اين دو مجموعه، مخاطبــان متفاوتي 
 با هــم دارنــد؛ در عيــن اينكه مشــتركاتي بين

 آنهاست. 
گرچه بخشي از رســانه هاي ديجيتال واژه رسانه 
دارند و تبعا با نگاه رســانه حركــت مي كنند، اما 
بخشــي از آنها نيز فرارسانه اي هســتند و ارتباط 
مســتقيم با بحــث رســانه ندارند. ازايــن رو در 
نســبت فرارســانه اي ها با نمايشــگاه مطبوعات، 
 همــه، آن بخش هــاي رســانه اي قــوي را

 ندارند. 
وزير فرهنگ و ارشاد اســالمي افزود: تجميع اين 
دو نمايشــگاه، مي تواند باعــث افزايش مخاطب 
شــود و برخي از كاهش هزينه ها را در پي داشته 
باشد و البته برگزاري جداگانه اين نمايشگاه ها به 
دليل اينكه اين دو، مخاطبان خاص خود را دارند 

و مخاطبان آنها يكسان نيست، صورت مي گيرد.
 

انتقال فضا و توجه از نمايشگاه مطبوعات 
به نمايشگاه رسانه هاي ديجيتال

بسياري از كارشناســان با حضور در اين نمايشگاه 
به اين نكتــه اذعان مي كردند كه فضــا و توجه به 
مرور زمان از سمت نمايشگاه مطبوعات به سمت 
نمايشگاه رسانه هاي ديجيتال در حال تغيير است 
و اين نكته مثبتي است. حميد سپيدنام، متخصص 
فضاي ديجيتال و معروف به مستر تيستر در بازديد 
از غرفه »كسب وكار« در اين باره گفت: شايد خيلي 
از افراد به نمايشــگاه مطبوعات نيامدند، ولي من 
خودم به شخصه حس بهتري را نسبت به غرفه ها 
و دوستاني كه ديدم، داشتم. البته هنوز نمايشگاه 
رسانه هاي ديجيتال به نسبت اينگونه نمايشگاه ها 
ضعيف است، ولي مي بينيد كه فضا و توجه از سمت 
نمايشگاه مطبوعات به سمت اين نمايشگاه در حال 
تغيير است و اين نمايشگاه هر ساله پيشرفت هاي 
 خوبــي دارد و به ســمت جلو در حــال حركت

 است. 
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آگهی فقدان سند مالکيت
نظر بر اينکه آقای صفر ملکی قــره آغاجلو عليا فرزند 
عيوض به شماره شناســنامه يک متولد 1328كد ملی 
1621699498 برابر درخواســت وارده 7419/96/7-

96/6/22 اعالم داشته كه سند مالکيت شش دانگ يک 
باب خانه به مساحت 215/21متر مربع به پالک 1931فرعی 
از 112-اصلی بخش 21اردبيل كه در صفحه78دفتر 11ذيل 
ثبت 2585صادر گرديده به علت سهل انگاری مفقود و پس 
از جستجوی كامل پيدا نشده است تقاضای سند مالکيت 
المثنی نموده اســت ، لذا مراتب طبق بخشنامه شماره 
7/96/7419-96/6/22 به دفاتر اســناد رسمی سراسر 
كشور ابالغ سپس در اجرای تبصره يک ماده 120اصالحی 
قانون ثبت موضوع يکبار در روزنامه آگهی گرديده كه هر 
كس ادعايی به وجود سند مالکيت يا سند معامله بنام خود 
داشته باشند، ظرف مدت 10روز پس از تاريخ انتشار اين 
آگهی داليل قانونی و يا اصل سند مالکيت را با اخذ رسيد 
تسليم اين اداره نمايند. بديهی است پس از انقضای مدت 
مقرره طی تشــريفات قانونی سند مالکيت المثنی صادر 
و تسليم خواهد شد و اســناد اوليه از درج اعتبار ساقط 

خواهد شد. 
حسن داور، رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان پارس آباد

دادنامه 
پرونده كالسه 9609988752400422شــعبه چهارم شورای حل اختالف 
شهرستان سنندج تصميم نهايی شماره 9609978752400566 خواهان آقای 
عطا جعفری خروسه فرزند سليم به نشانی كردستان سنندج – خوانده آقای محمد 
رضا زر افشان فرزند غالمرضا به نشانی كردستان – سنندج مجهول المكان خواسته 
: مطالبه وجه بابت گردشكار : بتاريخ فو ق العاده جلسه شعبه 4 شورای حل اختالف 
سنندج بتصدی امضا كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق نظرات شورا پس 
از بررسی اوراق ومحتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم وبه شرح ذيل مبادرت 
به صدور رای می نمايد رای شورا در خصوص دادخواست آقای عطا اهلل جعفری 
خروسه فرزند سليم به طرفيت خوانده آقای محمد رضا زر افشان فرزند غالمرضا 
به خواسته مطالبه مبلغ 65000000ريال بابت اقساط وام ومبلغ 3250000 ريال 
بابت نيم عشر دولتی خواهان در ايضاح خواسته خود اظهار داشته است اينجانب 
ضمانت وام خوانده را نموده وبرابر گواهی اداره اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد 
وامالک سنندج مبالغ 65000000ريال بابت اقساط وام ومبلغ 3250000 ريال 
بابت حقوقات دولتی از حقوق ماهيانه ام كسر وبه حساب موسسه اعتباری نور 
واريز گرديده است خوانده در جلسه رسيدگی حضور نيافته واليحه ای كه در رد 
ادعای خواهان ايجاب نمايد به شورا ارائه ننموده است لذا شورادعوی خواهان را 
وارد دانسته مستندا به مواد 198و519و522 قانون آيين دادرسی مدنی حكم به 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 68250000 ريال بابت اصل خواسته ومبلغ 
1821000 ريال بابت هزينه دادرسی مطابق تعرفه رسمی وفق ماده 23 قانون 
شوراهای حل اختالف مصوب 94 وخسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 
96/6/1 تا زمان اجرای حكم در حق خواهان صــادر واعالم می دارد رای صادره 
غيابی است وظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه وسپس 

ظرف مدت 20 روز ديگر قابل تجديد نظر در محاكم عمومی سنندج می باشد .
قادر جنگ آزمای،  قاضی شعبه 4 شورای حل اختالف سنندج – رونوشت برابر با 
اصل واداريست- مسئول دفتر شعبه 4 شوراصمدی نيا م الف 2347

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب 1390/9/20 و برابر رای شماره12006602  مورخ 
1396/7/10 هيات اول موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر در واحد 
ثبتی نكا تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضــی محمد لطفی  فرزند 
شعبانعلی ششــدانگ عرصه و  اعيان   يك قطعه زمين با بنای احداثی  
به مساحت208/08متر مربع به شــماره پالک فرعی از 4 اصلی  واقع 
در بخش 9 ثبت نكا خريداری بدون واسطه محمد فضلی  مالك رسمی 
محرز گرديده است لذا به موجب ماده 13 آئين نامه مربوطه اين آگهی 
در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه محلی/كثيراالنتشار در 
شهرها منتشر و در روستاها  رای هيات الصاق تا در صورتيكه اشخاص 
ذينفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته  باشند بايد از تاريخ انتشار اولين 
آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم ورسيد اخذ نمايند معترض بايد ظرف 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمايد و گواهی تقديم دادخواست به اداره ثبت تحويل دهد 
كه در اينصورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه است 
و در صورتيكه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض،گواهی 
تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند اداره ثبت مبادرت 
به صدور ســند مالكيت می نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نيست.    9610589 /م الف
تاريخ انتشار نوبت اول: 96/8/13

تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/8/29 
محمد مهدی قليان، رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نكا

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 و برابر رای شماره12006532  
مورخ 1396/7/5 هيات اول موضوع ماده يك قانون مذكور مســتقر در 
واحد ثبتی نكا تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی علی شرقی  فرزند 
عيسی ششــدانگ عرصه و  اعيان   يك قطعه زمين با بنای احداثی  به 
مساحت678/97متر مربع به شماره پالک فرعی از 57 اصلی  واقع در 
بخش 18 ثبت نكا خريداری بدون واسطه عيسی شرقی  مالك رسمی 
محرز گرديده است لذا به موجب ماده 13 آئين نامه مربوطه اين آگهی 
در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه محلی/كثيراالنتشار در 
 شهرها منتشر و در روستاها  رای هيات الصاق تا در صورتيكه اشخاص
 ذی نفع به آرای اعالم شده اعتراض داشــته  باشند بايد از تاريخ انتشار 
اولين آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم ورسيد اخذ نمايند معترض بايد 
ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی تقديم دادخواســت به اداره ثبت 
تحويل دهد كه در اينصورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعی 
دادگاه اســت و در صورتيكه اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگردد يا 
معترض،گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت می نمايد و صدور سند مالكيت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.    9610576 /م الف
تاريخ انتشار نوبت اول: 96/8/13

تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/8/29 
محمد مهدی قليان، رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نكا

 آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
شهرستان بابلسر 

نظر به  دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/9/20امالک متقاضيانی كه در هيات موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتی 

شهرستان بابلسر مورد رسيدگی و تصرف مالكانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گرديده جهت 
اطالع عموم به شرح  ذيل آگهی می گردد.

 امالک متقاضيان واقع در اوجاكسر 1 اصلی در بخش 11 
9230فرعی از 477حسين دانش پژوه نسبت به  6 دانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت  295/72 

مترمربع خريداری از آقای عين اله قلی تبار
 9231 فرعی از 471 و 472 بابك عبدی نسبت به 6 يك قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت 207/11 متر 

مربع خريداری از وراث خانم شهربانو قلی تبار
 لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 
آيين نامه مربوطه به اين آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از تاريخ طريق اين روزنامه و محلی كثيراالنتشار در 
شهرها منتشر و در روستاها و رای هيئت الصاق در صورتی كه اشخاص ذی نفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا  دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی تقديم دادخواست  به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين 
صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه است و در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد و 
يا معترض گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی ارائه نكند اداره ثبت مبادرت  به صدور سند مالكيت می نمايد 
و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست بديهی است  برابر ماده 13 آيين نامه مذكور در مورد 
قسمتی از امالكی كه قبال اظهارنامه ثبتی پذيرفته نشده واحد ثبتی با رای هيئت پس از تنظيم اظهار نامه حاوی 
تحديد حدود مراتب  را در اولين آگهی نوبتی و تحديد حدود همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک 
در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود واحد ثبتی آگهی تحديد حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نمايد .

120196/132/م الف
تاريخ انتشار اول:1396/8/13 

تاريخ انتشار نوبت دوم:1396/8/29
رئيس ثبت اسناد و امالک بابلسر، حميد روشن

روزنامه كسب و كار م الف 28200
آگهی رای هيات

آگهی ابالغ مفاد رای صادره از طرف هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتی اراضی امالک و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب سال 1390/09/20 
برابر رای شماره 139660301057006251 مورخ 96/06/11 صادره از هيآت  
رسيدگی به اسناد عادی موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
،امالک و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 تصرفات مالكانه 
خانم شفيه ناظم نوا فرزند قربانعلی  به صورت ششدانگ يك قطعه زمين با بنای 
احداثی در ان به مساحت 110متر مربع قسمتی از پالک 500 فرعی از 53 اصلی 
واقع در شهريار محرز گرديده و برابر محتويات پرونده ثبتی و دفتر امالک مربوطه 
سند مالكيت ششدانگ پالک مذكور به نام آقای عبدالعلی هرتاش  ذيل ثبت 
13697 صفحه 393دفا تر امالک جلد  99 ثبت ، ثبت و تسليم شده  سپس 
مقاديری در اجرای ماده 147 اصالحی قانون ثبت و همچنين قانون تعيين 
تكليف به غير واگذار شده اســت؛ كه نامبرده در هيات حضور نيافته و هيات 
مقرر نموده با اعمال ماده 3 قانون مذكور و ماده 13 آئين نامه اجرايی ان مصوب 
1391/4/25 نسبت به صدور سند مالكيت به نام متصرف فوق الذكر اقدام شود 
لذا بدينوسيله مفاد رای صادره به نامبرده و به اشخاص ذی نفع جهت اطالع 
آگهی می گردد كه چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را 
ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار اولين اگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهريار 
تسليم و رسيد دريافت دارند و در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر اين اداره 
نسبت به صدور سند مالكيت برابر مقررات اقدام خواهد نمود .ضمنا صدور سند 

مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد يود.
تاريخ چاپ نوبت اول :1396/08/13
تاريخ چاپ نوبت دوم :1396/08/29

سيد مرتضی موسوی ، رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهريار

آگهی تحديد حدود اختصاصی
چون تحديد حدود ششــدانگ يك باب محوطه مخروبه پالک 796- اصلی واقع در بخش 
2 قزوين به علت عدم حضور مالك به عمل نيامده وعمل تبصره ذيل ماده 15 قانون ثبت نيز 
ميسورنيست لذا بنا به تقاضای آقای حميدرضا نوروزی وكيل وراث مرحوم احمد گرامی پور و 
محمد علی رزازيان تحديد حدود پالک فوق در روز دوشنبه مورخ 96/9/20 ساعت 11 صبح به 
وسيله نماينده و نقشه برداراين اداره در محل وقوع ملك به عمل خواهد آمد.بدينوسيله به مالكين 
مجاور اخطار می شود كه در روز و ساعت مقرر در آگهی در محل حضور به هم رسانند مجاورين 
معترض كه در محل حضور نداشته باشند می توانند طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورت جلسه تحديدی لغايت سی  روز اعتراض كتبی خود را به اين اداره تسليم و ظرف مدت 
يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضائی تنظيم نمايد. در غير 
اينصورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقديم دادخواست را دريافت و به اين اداره تسليم نمايد. با ارائه گواهی مزبور اين اداره بدون توجه 

به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه خواهد داد.
تاريخ انتشار:96/8/29

حسن غالمحسينی- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ناحيه يك قزوين

آگهی فقدان سند مالکيت
سند مالكيت ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكونی قطعه نه تفكيكی به مساحت 68/09 
مترمربع تحت پالک 17799 فرعی از 11223 فرعی از 32- اصلی واقع در بخش 14- البرز ذيل 
شماره الكترونيكی 139520309030000535 به شماره سريال 214737 بنام خانم مهناز 
محمدی صادر و تسليم شده است. سپس مالك با ارائه دو برگ فرم شهادت شهود از پالک مدعی 
شده است كه سند فوق الذكر مفقود گرديده و با سند مذكور معامله ای انجام نشده، تقاضای صدور 
سندمالكيت المثنی ملك مزبور را نموده است مراتب باستناد ماده 120 آئين نامه اصالحی قانون 
ثبت اعالم می گردد تا هركس بنحوی از انحاء نسبت به ملك مذكور حقی داشت ويا معامالتی به 
نفع او شده ويا مدعی وجود سند درنزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تامدت ده روز ضمن 
مراجعه به اين اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد وچنانچه 
درظرف مدت مقرر اعتراض به اين اداره نرسد ويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود 
اداره ثبت المثنی سندمالكيت را  طبق مقررات صادر وبه متقاضی تسليم خواهد كرد. اين آگهی 

در يك نوبت بشرح ذيل منتشر خواهدشد.تاريخ انتشار:96/8/21
رئيس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان البرز

دادنامه
پرونده كالســه 9609982823200093 شعبه 22 شورای حل اختالف شهرستان قزوين 

تصميم نهايی شماره 9609972823200266
خواهان: آقای حسين اكبری فرزند قند علی به نشانی قزوين- مولوی-كوچه شهيد عليجانی- بن 

بست امينيها-پالک 33 كدپستی 3418715589 
خواندگان:1- آقای حسين بوجاريان فرزند رضا به نشانی تهران  منيريه اجالس الدوله شرقی 

5 واحد 1
2-آقای رضا اكبری فرزند قندعلی به نشانی قزوين- مولوی-كوچه شهيد عليجانی- بن بست 

امينيها-پالک 33 كدپستی 3418715589 
3-خانم صالحه اعظم افراخته فرزند محمد به نشانی قزوين- خ بوعلی غربی نرسيده به چهارراه 

نظام وفا نبش ک الله پ 2
4-خانم الهه مافی باالنی به نشانی تهران-حكيميه بلوار نور بلوار لفق نگارستان سه پ 15 واحد 

يك طبقه اول
5-آقای محمد رضا پی كاری سيســان فرزند اكبر به نشانی قزوين سعدی 12 متری مهدی 

خانی شهرزاد 34
خواسته: الزام به تنظيم سند خودرو

رای قاضی شورا: درخصوص دعوی خواهان حسين اكبری فرزند قندعلی بطرفيت خوانده1-رضا 
اكبری2-حسين بوجاريان3-الهه مافی باالنی4-محمدرضا پی كاری سيسان 5-صالحه اعظم 
افراخته به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمی سواری دوو سی يلو به شماره 997/ص 38 
ايران 79 و اينكه خوانده با حضور در جلسه شورا اقرار به وقوع بيع نموده لذا شورا با احراز وقوع 
بيع دعوی خواهان را ثابت تشخيص و به استناد مواد 10، 219، 220، 221، 222 قانون مدنی 
حكم بر محكوميت خوانده به حضور در يكی از دفاتر اسناد رسمی و تنظيم سند رسمی خودرو 
به شــماره  997/ص 38 ايران 79 بنام خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره حضوری و 
ظرف مهلت بيست روز قابل واخواهی در اين شعبه و ظرف مهلت بيسشت روز پس از ابالغ قابل 
تجديدنظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی قزوين می باشد رای صادره برای خواندگان رديف 
اول تا چهارم غيابی و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه و سپس از آن 

ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی شهرستان قزوين می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه 22 شهر قزوين
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روزنامــه »كســب و كار« جهت طرح مســائل و مشــكالت خوانندگان 
محترم،ستوني را با عنوان نامه به ســردبير راه اندازي كرده است. از اين رو 
شــما خواننده محترم مي توانيد از طريق ارسال نامه به پست الكترونيكي     
newskasbokar@gmail.comيا تماس با تلفن 88253428 صداي 

خود را به گوش مسئوالن برسانيد. 

نامه به سردبير

سنجش تاب آوري اقتصادي از تكانه هاي طبيعي 
حاصل از وقايع طبيعي الزم است. بديهي است هرچقدر آمادگي كشورها 
در برابر رخدادهاي طبيعي بيشتر باشد، حكايت از تاب آوري اقتصادي باال 

براي آنهاست. 
در اقتصــاد ايران نيــز الزم اســت براي ســنجش مقاومــت اقتصادي 
محوري تحت عنوان محيط زيســت لحاظ شــود و ســنجش تاب آوري 
اقتصادي از تكانه هاي طبيعي و محيط زيســت محاســبه شــود. قطعا 
عدم آمادگي هر كشــوري مي تواند خســارت هاي اقتصــادي زيادي بر 
كشــور تحميل كند. به عنوان نمونه هزينه هاي اقتصــادي زلزله هاي با 
 ريشتر باال در كالن شهر تهران بســيار باال خواهد بود و گاها جبران ناپذير

 است. 
بنابراين بــراي تعيين هزينه هاي اقتصادي زلزلــه دو معيار تعيين كننده 
اســت. معيــار اول ميــزان مقاومــت و آمادگــي در برابر زلزله اســت. 
معيار دوم شــدت زلزله. بديهي اســت با درجه مقاومت كمتر و شــدت 
بيشــتر زلزله خســارت هاي اقتصــادي بيشــتر خواهد شــد. بنابراين 
همه كشــورها به ويژه كشــورهاي زلزله خيــز براي كاهــش هزينه ها و 
ريســك هاي اقتصادي زلزله اقدام به افزايش آمادگــي و تمهيدات الزم 
 مي كنند تا هزينــه اقتصادي زلزله حتي در ريشــترهاي بــاال را كاهش

 دهند.
 متاســفانه در ايران كه كشوري زلزله خيز اســت به ويژه در كالن شهرها 
آمادگي و مقاومت براســاس تمركــز جمعيت اندك اســت و با افزايش 
شــدت زلزله هزينه هاي اقتصادي افزايش خواهد يافت و ممكن اســت 
جبران ناپذير باشــد. ازاين رو نيازمنــد تصميمات قاطع و ســخت براي 
تدارك در برابر زلزله در كالن شــهرها و سياســت هاي مقاوم ســازي و 
 آمادگي هســتيم تــا حداقل هزينه هــاي اقتصــادي زلزلــه را بتوانيم 

پوشش دهيم. 
در كشــوري مثل ژاپــن كــه زلزله خيــز اســت زلزله هاي با شــدت 
۶ -۷ ريشــتر هزينــه اقتصــادي كــم تحميــل مي كنــد، چراكــه 
آمادگــي و مقاومــت و تمهيــدات الزم ديــده شــده اســت. در حالي 
كه متاســفانه در ايــران ميــزان مقاومت پايين اســت و قطعــا زلزله 
 در كالن شــهرها هزينه هاي اقتصــادي تحميل شــده را افزايش خواهد 

داد. 

ادامه يادداشت

 گام اول: به آينده سفر كن
اينكه شما استارت آپي در زمينه اي شبيه به ديگر استارت آپ ها 
يا بيزينس ها داشته باشيد اشتباه نيست، اما چنين تفكر قياسي 
آخر سر شايد كار دست تان بدهد. پل گراهام، برنامه نويس معروف 
و طراح زبان هاي برنامه نويسي كه استارت آپ هاي مختلفي را هم 
بنيان گذاري كرده، ايده هاي اســتارت آپي را به 3 دسته تقسيم 

مي كند: 
- ساده و معلوم

- معلوم و سخت
- غيرمعلوم و سخت

ايده هاي استارت آپي ساده و معلوم از تخصص باالي يك فرد در 
اكوسيستم تخصصي اش مي آيد، اما هميشه تمامي بنيان گذاران 
اســتارت آپ ها به مرحله تخصصي و تاليف در حوزه دانشــي يا 

كاري شان نرسيده اند و همچنان در حال يادگيري هستند.  

  گام دوم: دنياي تو چه چيزي كم دارد؟
در گام اول ديديم ايده هاي استارت آپي ما بايد در يكي از 3 دسته 

زير قرار بگيرند: 
- ساده و معلوم باشند.

- معلوم و سخت باشند.
 - غير معلوم و سخت باشند.

همچنين بحث كرديم كه ايده هاي ساده و معلومي به موفقيت يك 
استارت آپ منجر مي شوند كه بنيان گذار آن استارت آپ بهترين در 

آن حوزه باشد. 
- معلوم و سخت

اينجا كارتان سخت تر است چون شــما هنوز در مسير يادگيري 
در حرفه تان قرار داريد و بايد جور اين مورد را با رســيدن به ايده 

خاص تري بكشيد، اما مراقب پديده Schlep نيز باشيد!

Schlep پديده 
گاهي بعضي از ايده هاي ســخت، اما معلوم آنقدر سخت به نظر 
مي رسند كه شما عطاي شــان را به لقاي شان مي بخشيد! همه ما 
مي دانيم رســيدن به داروي موثر ضد سرطان چقدر محترم و در 
عين حال پول ساز است و در كل جهان مشهورتان مي كند، اما اين 
ايده معلوم آنقدر ســخت به نظر مي رسد كه حتي تيم هاي مجهز 
تحقيقاتي هم از رفتن به سويش واهمه دارند. ايده هاي استارت آپي 
حوزه اينترنت اشيا نيز معموال با اين پديده همان ابتدا از بين مي روند. 

  گام سوم: ايده پردازي كن 
در هر جلســه اي، در زمان خلوت با خودمان، وقتي رويا پردازي 
مي كنيم و هيجان زده ايم و... دفتر يادداشت مان دست مان باشد. 

خودكار هاي رنگي مان حاضر باشند. چرا خجالت 
مي كشيم از به كار بردن رنگ ها؟ رنگ ها اگر به 
نگارش منظم تر افكارمان كمك مي كنند، آنها را 
از خودمــان دريغ نكنيــم. ايده پردازي كه 

مي كنيد، ذهن تان را رها كنيد و فكر كنيد. همه 
خروجي هاي ذهن تان را يادداشت كنيد. اين تكنيك 

عادتان كه بشــود شــاهكارها كم كم خودشان را 
نشان تان مي دهند. مطمئن باشيد. 

 گام چهارم: مدل بساز
- استارت آپ: من يه ايده فوق العاده دارم كه مي تونه دنيا رو تكون بده!

- سرمايه گذار: خب!
- استارت آپ: آره، مي تونه يه مشكل بزرگ زندگي آدم ها رو حل 

كنه!
- سرمايه گذار: خب جانم!

- استارت آپ: ايده من مي تونه صبح ها آدم ها رو هر جور كه هست، 
هرچقدر هم كه تنبل باشن، به موقع از خواب بيدار كنه. 

- سرمايه گذار: درسته. 
 - استارت آپ: شما اصال هيجان زده نشــديد؟ هيچ ري اكشني 

نمي خواين نشون بديد؟
- سرمايه گذار: نه عزيزم! يه چيزي به من نشون بده؛ اگر برنامه نويسي 
داره چند خط كد براش بنويس، اگر يه شيء هست يه ديزاين اوليه 
به من نشون بده، اگر يه سايته، نقشه سايت تو روي كاغذ نشون بده، 

بعد توقع داشته باش ري اكشن نشون بدم. 
- استارت آپ: مدل بسازم؟

- سرمايه گذار: بله! اگر من قرار بود روي ايده هاي ابر باالی سر تو 
سرمايه گذاري كنم كه هيچ وقت همچين سرمايه اي نداشتم!

 گام پنجم: نظرسنجي كن
در كنار مدلي كه پرزنت مي كنيد، يك پرسشنامه درست و درمان 
هم داشــته باشــيد تا به قول اهالي فن بازخوردهاي رويت پذير 
)Observable(، قابل اعتمــاد )Reliable( و صحيح )Valid( به 
دست آوريد. همچنين توصيه مي شود در اين مرحله هم از افرادي 

كه مي شناسيد و هم از غريبه ها نظرسنجي كنيد. 

  گام ششم: تكرار كن تا به مدل درست برسي
تا اين جاي كار ما كشف كرده ايم كه دنياي ما چه چيزي كم دارد، 
ايده پردازي كرده ايم، نت برداري كرده ايم، مدل ساخته ايم و مدل مان 
را به نظرسنجي گذاشته ايم. كيفيت دقيق هر قسمت را در گام هاي 
قبلي بحث كرده ايم. حاال نوبت بازنگري شما بر گام هاي اول تا پنجم 

و ممارست تا رسيدن به موفقيت است. 

 )Reflection( بازنگري 
با خودمان كه تعارف نداريم. قرار است 

استارت آپي داشته باشيم كه سرآمد 
شود. ايده مان اگر ايده خوبي 

نيست، مدل مان اگر جاييش 
مي لنگد، اگــر هنوز داده 

كافي براي قضاوت نداريم، 
برگرديم و اشكاالت را 

رفع كنيم. 

  گام هفتم: يك هم بنيان گذار پيدا كن
كم كم زماني كه مدل هايي كه مي سازي خوب از آب در مي آيند، كه 
ديگر مي شود بهشان گفت مدل هاي خوب، دنبال يك هم بنيان گذار 
 Angel( بگرد. در زير 5 خصوصيت كه يك هم بنيان گذار فرشته

Co-founder( بايد داشته باشد را با هم مرور مي كنيم: 
- پاي كار باشد. 

- آمادگي پذيرش داشته باشد.
- اين كاره باشد. 
- تيم وركر باشد. 

- صادق باشد. 

  گام هشتم: كسب وكارتان را ثبت كرده و سهم را تقسيم كنيد
در تقسيم سهم ها بين هم بنيان گذاران به اين نكته توجه داشته 
باشيد كه همه چيز ايده اوليه نيست. اين درست نيست كه به خاطر 
صرفا يك ايده خود را تافته اي جدابافته بدانيم و هم بنيان گذاران و 
حتي ديگر اعضاي تيم كه مي توانند سرمايه هاي انساني كسب و 

كارمان باشند را ناديده بگيريم. 

  گام نهم: هم دنبال سرمايه گذار بگرديد، هم نسخه اوليه را آماده كنيد
شما در اين دام نيفتيد! خيلي از استارت آپ ها رسيدن به نسخه 
اوليه آبرومندانه را منوط به جذب سرمايه گذار مي دانند و دست 
روي دست مي گذارند و فقط و فقط در پي يك سرمايه گذار زمان 
مي گذرانند. پس نسخه اوليه را بسازيد و كار را ببريد جلو؛ اينطور 
اعتماد به نفس تان نيز براي جذب سرمايه گذار بيشتر مي شود و به 
عالوه اينكه اشكاالت كار خودشان را نمايان مي كنند و از جنبه فني 

كار باز نمي مانيد. 

  گام دهم: از محصول تان رونمايي كنيد و بگذاريد همه بدانند
وقتي كوچك ترين نشانه هايي از به دردبخور بودن در محصول تان 
نمايان شد، نشانه هايي كه كاربري basic محصول را نمايش مي دهد، 

از محصول تان رونمايي كنيد. 

  گام يازدهم: كاربران را پيگيري كنيد. آيا آنها باز مي گردند؟
خيلي ساده: آيا كاربران باز مي گردند؟ پيگيري كنيد و كشف كنيد 

چرا باز نمي گردند. 

  گام دوازدهم: آنقدر تكرار كنيد و مجددا عرضه كنيد تا 
كاربران بمانند

ســوال گام يازدهم چه بود؟ كاربران ماندني هستند؟ 
شما كه دنبال ماركوپولوها نيســتيد؟ كاربران وفادار 

مي خواهيد. 

  گام سيزدهم: به هزار كاربر برسيد
حاال بايد به سراغ هدف گذاري جمعيت 1000 كاربر برسيد. 

  گام چهاردهم: هفته اي 5 درصد به آمار كاربران اضافه كنيد
پيشنهاد مي كنيم استارت آپ ها در اين مرحله هر هفته 5 درصد 

به آمار كاربران خود اضافه كنند. 
www. orangeink. ir

چگونه يك استارت آپ راه  بيندازيم؟

ارتباطات يكپارچه  بازاريابي 
چيست؟

ارتباطات يكپارچه  بازاريابي مفهوم ساده اي است. 
اين مفهوم اطمينــان حاصل مي كنــد كه همه 
شــيوه هاي ارتباطي و پيام ها بادقــت به يكديگر 
پيوند داده شده اند. ارتباطات يكپارچه  بازاريابي يا 
چنانكه از آن ياد مي كنيم، IMC، در بنيادين ترين 
سطح خود به معناي يكپارچه كردن همه ابزارهاي 
پيشنهادي فروش براي هماهنگي كامل كاركرد 
همه آنها با هم است. ترويج )Promotion(، يكي 
از ابزارهاي مهم در بازاريابي است و مجموعه اي از 
ابزارهاي ارتباطي مخصوص بــه خود را دارد. همه 
اين ابزارهاي ارتباطي زماني بهتر كار مي كنند كه 
با هم در هماهنگي با هم باشند. تجميع آنها نسبت 
به زماني كــه به صورت مجــزا كار مي كنند، تاثير 
بيشتري خواهد داشــت، به اين شرط كه هميشه 
به شــكلي منســجم و يك صدا كار كنند. كاركرد 
اين ابزارهاي ارتباطي زماني بهتر مي شود كه اين 
يكپارچگي فراتر از ابزارهاي ارتباطي پايه  باشــد. 
سطوح ديگري از يكپارچه ســازي نيز وجود دارد، 
مانند يكپارچه ســازي افقي، عمودي، خارجي و 
يكپارچه ســازي داده ها. يكپارچه سازي افقي، در 
آميخته هاي بازاريابي و عملكرد هاي كسب وكاري 
همچون توليد، مالــي، توزيــع و ارتباطات اتفاق 
مي افتد. اين بخش هاي ارتباطي بايد با هم كار كنند 
و آگاه باشند كه تصميمات و اعمال آنها، پيامي را 
به مشــتريان منتقل مي كند. با اينكه بخش هاي 
مختلفي مانند فروش، ايميل مستقيم و تبليغات 
مي توانند از طريق يكپارچه ســازي داده ها به هم 
كمك كنند، اما اين كار مســتلزم يك سيســتم 
اطالعات بازاريابي اســت كه داده هاي مرتبط را از 
بخش هاي مختلف جمع آوري كند و به اشــتراك 
بگذارد. يكپارچه سازي عمودي به اين معناست كه 
بازاريابي و اهداف ارتباطي بايد از اهداف سطوح باالتر 

سازمان و ماموريت هاي آن حمايت كنند. 
 IMC مشــتري ها را درگير ارتباطات مي كند و به 
آنها كمك مي كند تا در مراحل مختلف فرايند خريد 
حركت كنند. سازمان به طور همزمان تصوير خود را 
تحكيم مي كند، به گفتگو شكل مي دهد و رابطه اش 

را با مشتريان تقويت مي كند. 
multimediamarketing

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

همه ســازمان ها براي بقــا نيازمند 
انديشه هاي نو و نظرات بديع و تازه اند. 
توانايي حل مساله مهارتي است كه براي 
هر فرد در هر بخشي از زندگي ضروري 
است و در اغلب ساعات روز، فرد به حل 

نوعي مشكل مي پردازد. 
شغل مديريت به طور ذاتي با توانايي 
حل مشــكل درآميخته است. اگر در 
سازمان ها مشــكلي وجود نداشت، 
به مديران هم نيازي نبــود. بنابراين 
تصور يــك مدير فاقــد توانايي حل 

مشكل، بسيار سخت اســت. مديران توانمند و موفق، قادر به حل 
مشــكالت به صورت عقاليي و گاهي خالقانه هســتند، با وجود 

اينكه ممكن اســت بــراي حل هر 
 مشكل نيازمند مهارت هاي متفاوتي

 باشند. 
منظور از حل مشكل به صورت عقاليي 
اين اســت كه مدير به حــل نوعي از 
مشــكالت مي پردازد كه هر روز و به 
طور مســتمر با آنها درگير است، اما 
حل خالقانه مشكل كمتر رخ مي دهد 
و هنگامي اســت كه مديــر با نوعي 
از مشــكل طرف اســت كه تاكنون 
بــا آن برخوردي نداشــته و راه حلي 
 هم براي آن ندارد. بنابراين با خالقيت خود اقدام به حل مســاله 

مي كند. 

مسائل  را  خالقانه حل کنید
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ن ه
شــما نمي توانيد ذهــن خود را بــا افــكار و اخبار هــراس آور و دار

فقرآفرين تغذيه كنيد و انتظار داشــته باشــيد كــه به زندگي 
سرشار از فراواني و ثروت دست پيدا كنيد.
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نظم عمومي و قانون
   سرهنگ ستاد سيد جمال موسوي، رئيس اداره آموزش و مشاركت 

عمومي معاونت اجتماعي فاتب
آنچه نظم در جامعه ايجاد مي كند و سبب امنيت و آرامش مردم مي شود، 
قانون است، بنابراين پذيرش و رعايت قانون، برترين منفعت و خير عمومي 
است كه مي تواند اكسير شفابخش انتظام و وحدت آفرين و عاملي جهت 

جلوگيري از تشنج و شقاق جامعه باشد. 
پيوند حفظ نظم عمومي با قانونمندي چنان مستحكم است كه هر كدام 
بدون ديگري ناممكن است. ضرورت حفظ نظام يك جامعه يك ضرورت 
عقلي و آشــكار اســت و قانونمندي به عنوان بنيان و چارچوب اين مهم 

ضرورتي آشكار است. 
نظرات بزرگان و افراد مرجع در تمامي جوامع به خوبي اهميت و ضرورت 

قانون را براي زندگي انسان ها تبيين مي كند. 
اســتاد شــهيد مرتضي مطهري می گويد: »نيازمندي به قانون، ناشي از 

نيازمندي به زندگي اجتماعي است و در عين حال هميشگي است.«

  ضرورت رعايت قانون
 بديهي اســت كه وجود قانون در جامعه هرچند الهــي و به دور از عيب 
و نقص، به تنهايي ثمربخش و كارســاز نيســت، بلكه قانون زماني ارزش 
و جايگاه واقعــي خود را باز خواهــد يافت كه تمامي افــراد جامعه خود 
را ملزم به رعايت آن دانســته و در عمــل پايبند به آن باشــند؛ از اين رو 
قرآن كريم با تاكيــد بر رعايت قوانيــن و مقررات در جامعه اســالمي، 
حفظ حــدود و قوانين الهــي را از جمله ويژگي هاي برجســته مومنان 
دانســته و مــي فرمايــد: »... والحافظون لحــدوداهلل و بشــرالمومنين 
 )توبه112( - مومنان حقيقي حافظان حدود الهي هستند و بشارت ده به

 اين مومنان.«
در آيه اي ديگر كســاني را كه از چارچوب قوانين شــرع خارج شده و پا 
را از حدود الهي فراتر نهاده اند، ســتمگر معرفي كــرده و مي فرمايد: »... 
و من يتعد حدود اهلل فاولئك هم الظالمون« )بقره229( - كســاني كه از 
حدود الهي تجاوز كننــد - و قوانين الهي را زير پا گذارند- ســتمگرند.« 
رعايت قوانين و مقررات، آثار گرانبهايي را براي فــرد، جامعه و نهادها و 
سازمان هاي اجتماعي در پي دارد زيرا از يك ســو مانع بروز اختالفات و 
 خصومت ها، تخلفــات و جرائم، تجاوزها و كشــمكش ها، بي نظمي ها و 
بي انضباطي ها شده و از هدر رفتن نيروهاي انســاني جامعه جلوگيري 
مي كند و از ســوي ديگر موجب اســتحكام روابط اجتماعي و همفكري 
بيشــتر در جامعه، ايجاد اعتماد متقابل در برابر تعهــدات، تامين آزادي 
الزم براي پرورش اســتعدادها، وحدت و انسجام همگاني، رفاه و آسايش 
 عمومي، دســتيابي به اهــداف، تامين نيازهــاي فنــي و اجتماعي و...

 مي شود. 

 پيامدهاي بي قانوني
 بي توجهي به قوانين و مقررات و عــدم رعايت آن، پيامدهاي زيانباري را 
براي تمامي نهادها و ســازمان هاي اجتماعي و كل جامعه در پي دارد كه 
از جمله آن مي توان به نابه ســاماني و ناامني، پايمال شدن حقوق افراد، 
شكست از دشــمنان داخلي و خارجي، فروپاشي و گسســتگي، از بين 
رفتن معنويت ها و... اشاره كرد. بر اين اســاس ضروري است كه تمامي 
اقشــار جامعه به عواقب عدم رعايت قانون بيش از پيش توجه داشته و از 
 هرگونه تخلف و بي قانوني در محيط اجتماعي و حيطه كاري خود بر حذر

 باشند. 
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