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تا سقف 5میلیارد در بازار سرمايه صورت میگیرد

سرمقاله

بودجه  97و تورم
محمدرضــا شــهيدي،
كارشناس اقتصادي

در اقتصــاد همــواره
رابطــهاي بين كســري
بودجه و تورم وجود دارد
و عمدتا كســري بودجه
به تورم ميانجامد .البته در شــرايط خاصي
ميتواند به تورم ختم نشــود ،اما با توجه به 3
عامل الف) علت ايجاد يا ريشه...
ادامه د ر صفحه12

«كسبوكار» بررسي ميكند

تامينماليجمعياستارتآپها

حمایت از بخشخصوصی
با تسهیلجذب فاینانس
معاون اداره تامين اعتبــار ارزي بانك مركزي
از تسهيل دسترســي بخش خصوصي به منابع
مالي فاينانس خبر داده است .با توجه به ضرورت
اســتفاده بخش خصوصي از منابع فاينانس و
نيازي كه صنعت و توليد به نقدينگي دارد ،بايد
ديد آيا موانع موجود از ...
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«كسبوكار» گزارش ميدهد

نياز صنايعآسفالتسازي
بهنوسازيتجهيزات

«كسبوكار» گزارش ميدهد

ايجاد انحصار
براي رونق
پيامرسانهاي ايراني

صنايع وابســته به بخش عمراني كشــور – مثل
كارخانههاي توليدكننده آسفالت  -طي سالهاي
اخير روزهاي دشواري را سپري كردهاند...
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با وجــود ميل و گرايش بــاالي كاربران
براي اســتفاده از تلگرام حتي با كمك
فيلترشكن و تالش بسياري از نمايندهها
و مسئوالن ...

هشتمينحراجتهران
نزديك 15ميليارد ايستاد

«كسبوكار» از واردات قاچاق
 500میلیون دالری کفشگزارش ميدهد
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ضرر صنعتکفش از
تكنولوژي فرسوده

تاکیدرئیسجمهوری
بر توسعه و پایداری
بازارهای صادراتی

هشــتمين حراج تهران كه دوميــن دوره حراج
اختصاصي هنر معاصر ايران بود ،شــامگاه جمعه
 22دي مــاه بــا ارتقاي ركــورد خــود و خلق
دســتاوردهاي تازه بــراي هنر معاصــر در هتل
پارسيان آزادي برگزار شد.
همه  120اثر ارائهشده در اين حراجي در مجموع
به مبلغ  14ميليارد و  952ميليون تومان...
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دريافت كارت ملي هوشمند نيازي به تعويض شناسنامه ندارد
سخنگوي سازمان ثبتاحوال با بيان اينكه تعويض
شناسنامه براي دريافت كارت ملي هوشمند ،الزامي
نيست،گفت:كسيكهشناسنامهاشمستعملوكهنه
شده يا تغييراتي هويتي داشته باشد ،بايد براي ثبتنام
كارت ملي هوشمند نسبت به تعويض شناسنامه اقدام
كند .به گزارش ایسنا ،سيفا ...ابوترابي با بيان اينكه
تعويض شناسنامه براي دريافت كارت ملي هوشمند
اجبارينيست،اظهاركرد:اگرشناسنامهايمستعملو
كهنه شده يا فرد در هويتش تغييراتي ايجاد شده باشد،

باید فرد براي دريافت كارت ملي هوشمند نسبت به
تعويض شناسنامه اقدام كند .در حقيقت اين مستعمل
شــدن و تغيير هويت شناسنامه شــامل ناخوانايي،
كمرنگ شدن شناسنامه ،پارگي عكس ،تغيير نام و
نامخانوادگي و امور هويتي است .در غير اين صورت
تعويض شناســنامه براي اخذ كارت ملي هوشمند
الزامي نيست .وي در ادامه درباره مدتزمان تعويض
شناسنامه براي متقاضيان آن افزود :تعويض شناسنامه
در شهرستانها از يك تا سه روز و در تهران نيز كمتر از

سفير آمريكا در پاناما استعفا كرد

يك ماه خواهد بود .البته در تالش هستيم كه اين زمان
را در تهران به يك هفته كاهش دهيم .ابوترابي در ادامه
همچنين به ايستگاههاي ســيار براي ثبتنام كارت
ملي هوشمند نيز اشاره كرد و گفت :در مراكز نگهداري
سالمندان درخواست ايستگاه ســيار داده ميشود و
اين ايستگاهها در اين مراكز مستقر ميشوند ،اما براي
خانوادههایي كه سالمند در خانه دارند و امكان خروج
آنها از خانه وجود ندارد هم استقرار اين ايستگاههاي
سيار باید با هماهنگي دفاتر پست محله باشد.

ســفير آمريكا در پاناما با بيان اينكه ديگر قادر به
كار كردن با دونالد ترامپ ،رئيسجمهوري كشور
خود نيست ،از سمت خود استعفا كرد.
به گزارش ايرنا به نقل از رويتــرز« ،جان فيلي»
سفير واشنگتن در پاناما با كنارهگيري از سمت
خود گفت كه احســاس ميكند ديگــر قادر به
خدمت بــراي دونالد ترامــپ ،رئيسجمهوري
آمريكا نيست.
مقامهــاي آمريكايــي اســتعفاي فيلــي را با

اهانت ترامپ به كشــورهاي آمريــكاي مركزي
و آفريقايــي نامرتبط دانســته و اعــام كردند
كــه او اســتعفاي خــود را پيش از آن تســليم
كرده بود.
ترامپ روز پنجشنبه در جلسهاي در كاخ سفيد،
مردم هائيتي و كشــورهاي آفريقايي را «گند و
كثافت» خوانده و گفته بود بهتر است به جاي آنها
مهاجران نروژي به آمريــكا بروند .اگرچه ترامپ
خود اين مطلب را تكذيب كرده ،اما بســياري از

مقامهاي آمريكايي حتي هم حزبيهاي ترامپ
سخنان او را نژادپرستانه خوانده و محكوم كردند.
هائيتــي در واكنــش بــه اين ســخنان ترامپ
عليــه مــردم اين كشــور ،ســفير آمريــكا را
بــراي اداي توضيــح بــه وزارت امــور خارجه
فراخواند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز روز جمعه
اظهارات توهين آميز ترامپ را«نژادپرســتانه»
دانست.

تنش بين ۳كشور عربي باال گرفت

احتمال لغو ليگ قهرمانان آسيا
از يك طرف امارات و عربستان اصرار دارند كه در خاك قطر به ميدان نميروند و از
طرف ديگر قطريها اصرار دارند كه حاضر نيستند در كشور ثالث برابر سعوديها و
اماراتيها بازي كنند و اين باعث شده كنفدراسيون فوتبال آسيا با يك چالش بزرگ
مواجه شود.
ب ه گزارشايسنابه نقل از الكاس ،ليگ قهرمانان آسيا معتبرترين رقابت باشگاهي
در قاره آسياست .اختالفات بين سه كشور عربي كه در راس آن عربستان قرار دارد
باعث شد تا ليگ قهرمانان آسيا دستخوش تغييرات زيادي شود و حتي احتمال لغو
آن هم مطرح شود.

همهچيز از درخواست عربستان براي بازي كردن با ايران در زمين بيطرف آغاز شد
و كنفدراسيون فوتبال آسيا هم به راحتي مطيع سعوديها شد و با اين درخواست
موافقت كرد .اختالف سياسي عربستان و امارات با قطر نيز باعث شد تا سعوديها و
البته اماراتيها اينبار درخواست بازي كردن با قطر در زمين بيطرف را هم بدهند با
اين تفاوت كه قطريها مانند ايران حاضر نيستند كه تن به چنين خواستهاي بدهند و
اصرار دارند كه تنها در خانه خود از تيمهاي عربستاني و اماراتي پذيرايي خواهند كرد.
با وجود اينكه كنفدراسيون فوتبال آسيا با فرستادن هياتي بلند پايه به قطر و عربستان
تالش دارد تا بين اين دو كشور آشتي برقرار كند و با اين توجيه كه فوتبال جداي

عضويت ۴۰۰نفر در بانك مغز ايران
رئيس بانك مغزي ايران گفــت :بانك مغزي براي
مطالعه مغز و بيماريهاي مربوط به آن راهاندازي
شده كه در حال حاضر  ۴۰مغز در آن وجود دارد و
 ۴۰۰نفر نيز براي اهدا در آن ثبتنام كردهاند.
به گزارش مهر ،محمدتقــي جغتايي با بيان اينكه
ما توانستيم نخستين بانك مغزي كشور را با هدف
مطالعه بيماريهاي دســتگاه عصبي در ســال
 ۹۴راهاندازي كنيم ،گفت :تاكنون محققان روي
مدلهاي حيواني به مطالعات ژنتيكي ،سلولي و...
ميپرداختند ،اما بايد توجه داشــت كه هيچوقت
مدلهاي حيواني نميتوانند شــبيه مدل انساني
باشند.
دبيركميسيونعلوماعصابستادسلولهايبنيادي
خاطرنشان كرد :همچنين از آنجايي كه نميتوان
روي انسان زنده چنين مطالعاتي انجام داد ،بنابراين
انجام تحقيقات روي مغز انسان ميتواند موثر واقع
شود تا راهي براي پيشگيري از بيماريهاي مربوط
به مغز ،درمان و ...ارائه شود.
وي با بيان اينكه در حال حاضر نزديك به  ۴۰مغز
در بانك مغز نگهداري ميشود ،عنوان كرد :هر يك
از اين مغزها داراي شناسنامه هستند و ويژگيهايي
همچون نوع ،ســابقه بيماري ،سن بيمار و ...در آن
درج شده است .وي با بيان اينكه در ابتدا به صورت

پيشنهاد به افراد ارائه شده ،ولي اكنون متقاضياني
براي اهدا وجود دارند ،افراد سالم و بيماران مبتال
به بيماريهاي مرتبط با مغز ميتوانند مغز خود را
بعد از مرگ اهدا كننــد .جغتايي با تاكيد بر اينكه
اين بانك مغزي براســاس شبكه بانك مغزي اروپا
راهاندازي شده است ،گفت :قبل از اينكه مغز انساني
در اين بانك قرار گيرد ،پاتولوژيست آن را تاييد كرده
و در شناسنامه ،مشخصات مغز را عنوان ميكند .وي
با بيان اينكه بانك مغزي ميتواند دو منبع داشته
باشد ،عنوان كرد :استفاده از مغز بيماراني كه مبتال به
بيماريهاي عصبي بوده و اكنون دچار مرگ شدهاند
ميتواند يك منبع اين بانك مغزي باشد.
جغتايــي ادامه داد :بــا توجه به اينكــه در برخي
بيماريهاي عصبي همچون تومور مغزي ،با جراحي
بيمار ،بخشهايي از مغز جدا ميشود ،از اين بخشها
ميتوان به عنوان منبــع دوم در بانك مغزي براي
مطالعه اســتفاده كرد .رئيس بانك مغزي ايران با
بيان اينكه افراد ميتوانند بــراي اهداي مغز خود
بعد از مرگ ثبتنام كنند ،خاطرنشان كرد :تاكنون
 ۴۰۰نفر ثبتنام كردهاند كه بعد از مرگ ،مغز خود را
اهدا كنند؛ ضروري است اين بانك تعداد زيادي مغز
براي مطالعه داشته باشد؛ اعطاي كل يا بخشي از
مغز بيماران به بانك مغزي با رضايت كامل خانواده

صورت ميگيرد.
وي با بيــان اينكه بعــد از مرگ افــراد مبتال به
بيماريهاي عصبي ،مغز بايد كمتر از  ۶ســاعت از
بدن فرد جدا و به بانك سپرده شود ،گفت :اين مغز
بايد در دماي منفي  ۸۰درجه و شرايط ويژهاي به
بانك منتقل شــود و به تدريج در اختيار محققان
قرار ميگيرد.
مشاور دبير ستاد توسعه علوم و فناوري شناختي با
بيان اينكه از اين مغزها ميتوان سالها در شرايط
ويژه و خاص نگهداري كرد ،گفت :مغز انسان حدود
 1.5كيلوگرم است؛ معموال براي مطالعات مولكولي،
ســلول  ۲تا  ۳ميلي متري را از مغز جدا ميكنند
ازاينرو يك مغز ميتواند مــورد مطالعه چندين
محقق قرار بگيرد.
وي با بيان اينكه اين تنها بانك مغز ايران است كه
توسط دانشگاه علوم پزشكي ايران با مجوز وزارت
بهداشت راهاندازي شــده است ،گفت :قرار نيست
بانك ديگري در كشور راهاندازي شود زيرا با محققان
سراسر كشــور ارتباط داريم و ميتوانيم براي ارائه
خدمات به آنها نمونه را ارسال كنيم.
به گفته وي ،افــراد ميتوانند از طريق دانشــگاه
علومپزشكي ايران با شــماره  ۸۶۷۰۱براي اهداي
مغز تماس بگيرند.

از سياست اســت آنها را به بازي كردن در خانه همديگر ملزم كند ،اما اماراتيها و
ســعوديها راه ديگري را در پيش گرفتهاند .محمد الرميثي ،رئيس هيات ورزش
امارات در اين باره گفت :هيچ كسي نميتواند ما را به بازي كردن در كشوري كه آن
را دوست نداريم ،وادار كند .با وجود اينكه ما به رقابت در ليگ قهرمانان آسيا سخت
نياز داريم ،اما در قطر به ميدان نميرويم و كسي هم نميتواند ما را مجبور به چنين
كاري كند .حتي اگر قرار باشد كه از اين رقابت كنار گذاشته شويم يا در قاره ديگري
رقابت كنيم بازهم به چنين خواستهاي تن در نميدهيم .يا بازي در زمين بيطرف
يا خداحافظ ليگ قهرمانان آسيا .عادل عزت ،رئيس فدراسيون فوتبال عربستان

همچنين خواستهاي دارد .او گفت :به هيات كنفدراسيون فوتبال آسيا اعالم كرديم
كه سالمت بازيكنان خود را به خطر نمياندازيم و اصال در قطر بازي نخواهيم كرد.
قرار است كه كنفدراسيون فوتبال آسيا در فوريه جواب بدهد .اگر ما را به مجبور به
بازي كردن در قطر كنند ما انصراف خواهيم داد .انصراف  ۶تيم اماراتي و عربستاني
باعث خواهد شد تا ليگ قهرمانان هم لغو شود .اين درخواستهاي عجيب امارات و
عربستان در حاليست كه فدراسيون فوتبال قطر هم تاكيد كرد كه به هيچوجه حاضر
نيست در زمين بيطرف به مصاف عربستان و امارات برود و بدينترتيب احتمال لغو
ليگ قهرمانان آسيا بسيار زياد است.

برادر بزرگوار جناب آقاي دكتر بهرام سبحاني
مديرعامل محترم شركت فوالد مباركه اصفهان

با سالم و احترام
ربع قرن تالش و سرآمدي شركت فوالد مباركه اصفهان و گذر از مرز توليد  100ميليون تن فوالد خام مرهون
تالش و مديريت دلسوزانه جنابعالي و همكاران سختكوش آن شركت به ويژه مديريت محترم روابطعمومي
جناب آقاي دكتر محمد ناظمي هرندي دارد كه به خوبي به نقش دو ســويه روابطعمومي فوالد با جامعه و
رسانهها ايفاي نقش داشتهاند.
جا دارد از مديران قبلي شــركت بــه ويژه جناب آقــاي مهنــدس عرفانيان كه زحمــات زيادي در
ســاخت و بهرهبرداري فوالد مباركه داشــتند در  23دي ماه  1372توســط سردار ســازندگي زندهياد
آيتا ...هاشميرفسنجاني كه اين روز بزرگ همزمان شده اســت با نخستين سالگرد ارتحال ايشان و اين
موفقيت و افتخار ملي ممكن نبود مگر با حمايتهاي دولت سازندگي كه افتخار بزرگي براي انقالب و نظام
جمهوري اسالمي به وجود آورده تا امروز به عنوان سند افتخار ملي نام گيرد.
اينجانب به عنوان روزنامهنگاري كه در تمام مراحل ساخت و بهرهبرداري ،توليد ،رشد توليد و توسعههاي آن
شركت همراه بودهام  23دي ماه را به جنابعالي و همكاران سختكوش صميمانه تبريك عرض کرده و از خداوند
متعال برايتان تداوم موفقيتها و سربلندي مسئلت ميکنم.
علي راعي ،قائممقام مدیرمسئول روزنامه «کسبوکار»
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رئيس جديد هيات عامل صندوق توسعه انتخاب شد
جلسه هيات امناي صندوق توسعه ملي جمهوري اسالمي ايران دیروز (شنبه) به رياست حجتاالسالم حسن روحاني ،رئيسجمهوری تشكيل شد .در اين جلسه و مطابق با اساسنامه
صندوق توسعه ملي موضوع استعفاي احمد دوستحسيني رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي بررسي و اعضاي هيات امنا ضمن تقدير از تالشهاي ارزنده و صادقانه وي در
دوران تصدي اين مسئوليت ،با آن موافقت كردند .همچنين هيات امناي صندوق توسعه ملي مرتضي شهيدزاده را با توجه به سوابق و تجارب ارزنده وي به عنوان عضو جديد
هيات عامل و رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي انتخاب كردند.

تحریم های ایران تعلیق شد

اخبار

ترامپ از برجام خارج نشد

گروه ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

براساسنظرسنجيهايجديد

پوتين شــانس اول پيروزي در
انتخابات رياستجمهوري روسيه
است

يك نظرسنجي جديد در روسيه حكايت از آن دارد
كه بيش از  ۸۰درصد از رايدهندگان اين كشور در
انتخابات رياستجمهوري به پوتين راي ميدهند.
به گزارش مهر به نقل از تاس ،نتيجه نظرســنجي
اخير روسيه نشان ميدهد كه بيش از  ۸۱درصد از
رايدهندگان روسي كه بهطور قطعي قصد دارند در
انتخابات رياستجمهوري آتي در روسيه در تاريخ
 ۱۸ماه مارس ( ۲۷اسفند) شركت كنند ،از نامزدي
والديمير پوتين ،رئيسجمهوري كنوني كشورشان
حمايت خواهند كرد.
اين نظرسنجي توسط بنياد سنجش افكار عمومي
سراسري روسيه و از تاريخ  ۸-۱۰ژانويه سال ۲۰۱۸
انجام گرفته است .براساس نتيجه اين نظرسنجي،
 81.1درصد از سوالشوندگان گفتهاند كه حاضرند
به والديمير پوتين راي بدهند .نفر بعدي در فهرست
نامزدهاي محبوب در انتخابات رياستجمهوري
روسيه« ،پاول گرودينين» نامزد حزب كمونيست
روسيه با  7.6درصد است.
«والديمير ژيرينوفســكي» رهبر حــزب ليبرال
دموكرات روســيه و نامزد اين حزب در انتخابات
رياســتجمهوري با  4.2درصد حمايت مردمي،
در جايگاه ســوم قرار دارد .تنها 0.7درصد افرادي
كه قصد دارند در انتخابات آتي رياســتجمهوري
روسيه شركت كنند ،از نامزدي «كسينيا سوبچاك»
(روزنامهنــگار و مجــري زن تلويزيوني) حمايت
كردهاند.
اتحاديه آفريقا:

ترامپ بايد عذرخواهي كند

هيات اتحاديه آفريقــا در واشــنگتن اعالم كرد
كشورهاي عضو اين اتحاديه با ابراز انزجار نسبت به
سخنان توهينآميز ترامپ خواستار عذرخواهي وي
شدند .به گزارش ايسنا به نقل از آسوشيتدپرس ،در
بيانيه هيات اتحاديه آفريقا آمده است :هيات اتحاديه
آفريقا اين اظهارات دونالد ترامپ ،رئيسجمهوري
آمريكا را شــديدا محكوم ميكند و خواستار پس
گرفتن اين سخنان و همچنين عذرخواهي ترامپ
نه فقط از آفريقاييها ،بلكه از تمام آفريقاييتبارهاي
سراسر جهان شــده است .ســخنان توهينآميز
رئيسجمهــوری آمريكا دربــاره مهاجران برخي
كشورها كه وارد آمريكا ميشوند ،انتقادهاي زيادي
در پي داشته است .ترامپ در نشستي در كاخ سفيد
كه با حضور نماينــدگان دو حزب جمهوريخواه
و دموكرات برگزار شد ،با اشاره به مهاجراني كه از
هائيتي ،السالوادور و بعضي از كشورهاي آفريقايي
به آمريكا مهاجرت كردهانــد ،گفت :چرا اين مردم
از كشورهايي كه «چاه مستراح» هستند را به اينجا
راه ميدهيم؟رئيسجمهوري آمريكا گفته اســت
ترجيح ميدهد مهاجراني از كشورهايي مانند نروژ به
آمريكا بروند .نمايندگان دموكرات در كنگره آمريكا
گفتهاند اين اظهارنظر ترامپ آشكارا نشان ميدهد
وي نژادپرست است .واشنگتنپست نخستينبار در
گزارشي از اظهارنظر توهينآميز دونالد ترامپ خبر
داد .كاخ سفيد بدون تكذيب اين سخنان در بيانيهاي
اعالم كرد :بعضي از سياســتمداران در واشنگتن
مدافع منافع كشورهاي خارجي هستند ،ولي ترامپ
هميشه براي مردم آمريكا ميجنگد.

فلســطين به گــروه بينالمللي
«تامينكننــدگان هســتهاي»
پيوست

دولــت فلســطين بــه گــروه بينالمللــي
تامينكنندگان هستهاي (ان.اس.جي) پيوست.
به گــزارش ايســنا ،بــه نقــل از خبرگزاري
فلســطينيوفا ،صالح عبدالشــافي ،نماينده
فلســطين در آژانس بينالمللي انــرژي اتمي
گفت كه پيوســتن فلســطين به اين منشور
بيانگر مســئوليتهاي بينالمللي فلسطين و
ايفاي نقش در تقويت امنيت و صلح بينالمللي
است .اين اقدام فلســطين بعد از تصميم دونالد
ترامپ ،رئيسجمهوری آمريكا درباره به رسميت
شناختن قدس به عنوان پايتخت اسرائيل اتخاذ
شده است .آمريكا و اســرائيل مخالف پيوستن
نالملليمختلفهستندو
فلسطينبهنهادهايبي 
معتقدندكهاينمسالهبهرسميتشناختنكشور
فلسطينمحسوبميشود.گروهتامينكنندگان
هستهاي كه سال  ۱۹۷۸ميالدي بعد از نخستن
آزمايش هســتهاي هند ايجاد شد ،متشكل از
 ۴۸كشور از پنج قاره است كه وظيفه نظارت بر
دسترسي به فناوريهاي خاص هستهاي با كاربرد
نظامي در راستاي منع اشاعه سالحهاي هستهاي
را بر عهده دارد.

دونالــد ترامــپ رفــع
تحريمهاي ايران را تا ۱۲۰
روز ديگر تمديد كرده است،
اما گفته اين ميتواند آخرين
باري باشــد كه ايــن كار را

ميكند.
ترامپباامضايمعافيتهايتحريميبرايايران،تعليق
تحريمهاي هستهاي را تمديد كرد .يك مقام كاخ سفيد
به خبرنگاران گفته است كه ترامپ ميخواهد اقدامات
سختگيران ه تازهاي در توافق هستهاي گنجانده شود
و در صورت تخطي ايــران از تعهداتش ،آمريكا بتواند
بالفاصله تحريمها را برگرداند.
او ميخواهد برنامه موشكي ايران به مذاكره گذاشته
شود .ترامپ در بيانيهاي تاكيد كرده است كه تصميم
امروزش هنوز به منزله خروج آمريكا از توافق هستهاي
نيست ،اما از نظر او دو راه پيشرو وجود دارد ،يا «اصالح
كاستيهاي فجيع توافق» يا خروج آمريكا از آن .او گفته
با كنگره آمريكا براي تصويب قانوني جديد در زمينه
توافق با ايران همكاري ميكند و در اين قانون  4شرط
بايد براي حفظ توافق با ايران برآورده شود:
 بازرسان بينالمللي بتوانند از هر محلي بهطور فوريبازرسي كنند.
 ايران هرگز نتواند به قابليت ساخت سالح هستهاينزديك شود.
 توافق و محدوديتهاي آن دائمي باشند ،نه 10ساله وآمريكا بتواند بالفاصله تحريمها را بازگرداند.
 برنامه هستهاي و برنامه موشكي ايران بايد در نظامحقوقي آمريكا تفكيكناپذير باشند.
اتحاديه اروپا بر تعهد خود به ادامه اجراي كامل و موثر
برجام تاكيد و اعالم كرد كه بــا اعضاي اتحاديه براي

واكنش انگليس ،فرانسه و آلمان به بيانيه ترامپ :به تداوم اجراي كامل برجام متعهديم

ارزيابيمشتركبيانيهآمريكاوپيامدهايآنهماهنگي
خواهد كرد .اتحاديه اروپا بر تعهد خود به ادامه اجراي
كامل و موثر برجام تاكيد و اعالم كــرد كه با اعضاي
اتحاديه براي ارزيابي مشترك بيانيه آمريكا و پيامدهاي
آن هماهنگي خواهد كرد .به گزارش ايسنا ،در بيانيه
جمعه شب اتحاديه اروپا آمده است :اتحاديه اروپا بيانيه
دونالد ترامپ ،رئيسجمهــوری آمريكا درباره توافق
هستهاي با ايران (برجام) را مورد توجه قرار ميدهد.
براساس گزارش العالم اين بيانيه ميافزايد :به عنوان
گام اول ،با سه كشور اروپايي امضاكننده برجام (فرانسه،
آلمان و بريتانيا) و ساير كشورهاي عضو اتحاديه اروپا،
براي ارزيابي مشــترك اين بيانيــه و پيامدهاي آن،
هماهنگي خواهيم كرد .در پايان بيانيه اتحاديه اروپا
آمده اســت :ما همچنان به ادامه اجراي كامل و موثر
«برنامه جامع اقدام مشترك» متعهد هستيم.
دونالد ترامپ جمعه شــب به وقت تهران در بيانيهاي
درباره برجام اعالم كرد :امروز من تعليق تحري م ايران
را اعالم ميكنم ،اما اين در راســتاي تضمين توافق با
متحدان اروپايي واشــنگتن براي رفع نواقص توافق
هستهاي ايران و آخرين فرصت است .وي ادامه داد :در
صورت عدم دستيابي به اين توافقنامه (جديد) ،آمريكا
ديگر تمديد تعليق تحريمهاي ايران را انجام نميدهد و
از توافق هستهاي خارج ميشود .اگر در هر زماني من به
ايننتيجهبرسمكهچنينتوافقيقابلدستيابينيست
فورا از برجام خارج ميشوم و هيچ كسی نبايد به حرف
من شك كند.
ترامپ همچنين به كشــورهاي اروپايــي اعالم كرد:
اگر كشورهاي ديگر در طول اين فرصت سه ماهه در
راستاي رسيدن به اين توافق عمل نكنند ،من توافق
آمريكا با ايران را لغو ميكنم؛ اين كشــورها هستند
كه انتخاب ميكنند با ما همــكاري نكنند و در كنار
جاهطلبيهاي هستهاي و مردم ايران بمانند.

به گزارش ایرنا ،يك سخنگوي وزارت خارجه انگليس
در واكنش به بيانيه دولت آمريــكا درباره برجام ،اين
توافق را حائز اهميت دانست و گفت :برجام دنيا را امنتر
ميسازد .سخنگوي وزارت خارجه انگليس گفت :بيانيه
كاخ سفيد را مدنظر قرار داديم .در اين رابطه با اياالت
متحده و شــركاي اروپاييمان گفتگو خواهيم كرد و
متعاقبا پاسخ خود را با جزئيات ارائه خواهيم داد.
وي تصريح كرد :موضع انگليس در قبال توافق هستهاي
ايران مشخص است .ما آن را توافقي حساس كه دنيا را
امن ميكند بهحساب ميآوريم.
سفير فرانسه در واشنگتن:
به اجراي كامل برجام پايبند هستيم
سفير فرانسه در واشنگتن با تاكيد بر اينكه تاييد برجام و
تعليق تحريمهاي هستهاي واشنگتن عليه ايران مساله
داخلي آمريكاست ،اعالم كرد كه كشورش بر اجراي
كامل برجام پايبند ميماند.
«ژرار آرود» سفير فرانسه در واشنگتن پس از تمديد
تعليق تحريمهاي هستهاي ايران از سوي ترامپ ،در
پيامي توئيتري بر تعهد كشورش بر اجراي كامل برجام
تاكيد كرد .آرود نوشت :تاييد (برجام) تصميمي صرفا
داخلي و مربوط به آمريكاست .اروپاييها دخالتي در آن
نكردند .ما بر تعهدمان در قبال برجام تاكيد كردهايم.
آرود همچنين در پيامي ديگر به بيانيه كاخ ســفيد
به تصميم اخير ترامپ پيرامون برجام اشــاره كرد و
نوشت :فرانسه با شــركاي خود (در اين باره) مشورت
خواهد كرد .فرانسه بر اجراي كامل و موثر برجام پايبند
ميماند.

آلمان:
به تداوم اجراي كامل برجام متعهديم
وزارت امور خارجه آلمــان در واكنش به بيانيه دولت

آمريكا درباره برجام تاكيد كرد كه برلين همچنان به
ادامه اجراي كامل توافق هستهاي با ايران متعهد است.
وزارت امور خارجه آلمان جمعهشب با صدور بيانيهاي
يادآور شد كه برلين با ساير شــريكان اروپايي درباره
گامهاي بعدي گفتگو خواهد كرد.
تاكيد مجدد اتحاديه اروپا بر تعهد به اجراي
كامل برجام
اتحاديه اروپا بر تعهد خود به ادامه اجراي كامل و موثر
برجام تاكيد و اعالم كرد كه بــا اعضاي اتحاديه براي
ارزيابيمشتركبيانيهآمريكاوپيامدهايآنهماهنگي
خواهد كرد.
دونالــد ترامــپ ،رئيسجمهــوري آمريــكا
جمعهشــب در بيانيهاي با تكــرار ادعاهاي نخنماي

خــود عليه ايــران ،امضــاي هــر قانوني از ســوي
كنگره بــراي حفــظ برجــام را منوط به  4شــرط
كرد.
وي اجازه بازرســي فوري از همه ســايتهاي مورد
درخواست بازرسان بينالمللي ،تضمين عدم دسترسي
هميشــگي ايران به تسليحات هســتهاي ،نداشتن
هيچگونه تاريخ انقضا و بازگشت خودكار تحريمها در
صورت نقض از سوي ايران و عدم تفكيك موشكهاي
دوربرد با تسليحات هستهاي را از شروط خود برشمرد.
به گفته مقامهاي كاخ سفيد ،ترامپ گفته اين آخرين
باري اســت كه چنين كاري ميكند و در صورتي كه
كنگره و متحدان اروپايي واشــنگتن موفق به اصالح
برجام به صورت دلخواه او نباشند ،از اين توافق خارج
ميشود.

ظريف در نخستين اجالس گفتگوهاي فرهنگي آسيايي:

يكند
فردي قدرت را  در آمريكا در  دست گرفته كه كل ملتها را  با  الفاظ  ركيك  خطاب م 

وزير امور خارجه ،گفتگوي فرهنگي را «يك ضرورت امنيتي و حياتي»
خواند و گفت :متاسفانه امروز ميبينيم فردي قدرت در اياالت متحده در
دست گرفته و آنقدر فهم و ادراك ندارد كه كل ملتها را با الفاظ ركيك و
غيرقابل پذيرش و حتي غيرقابل باور خطاب ميكند.
به گزارش ايرنا ،محمدجواد ظريف اين موضوع را دیروز (شنبه) در نخستين
اجالس گفتگوهاي فرهنگي آسيايي كه در سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمي برگزار شد ،مطرح كرد.
اين اجالس با شعار تنوع فرهنگي ،فرصتها و ظرفيتهاي تعامل ،همكاري
و همگرايي با حضور بيش از  ۷۰تن از نخبگان و شخصيتهاي برجسته
علمي ،فرهنگي و دانشگاهي از بيش از ۲۰كشور آسيايي از دیروز تا بيست
و پنجم ديماه با همكاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي و ۵دانشگاه
و مركز علمي كشور در تهران و شهرستانهاي مشهد ،بابلسر و همدان
برگزار ميشود.
ظريف با اشاره به اهانت رئيسجمهوري آمريكا به برخي از ملتهاي جهان
اظهار داشت :متاسفانه ما امروز ميبينيم فردي قدرت در اياالت متحده
در دست گرفته است و آنقدر فهم و ادراك ندارد كه كل ملتها را با الفاظ
ركيك و غيرقابل پذيرش و حتي غيرقابل باور خطاب ميكند.
وزير امور خارجه خاطرنشان كرد :چنين الفاظي از دهان فردي كه خود را
مسئول يك كشور ميداند ،خارج ميشود و اين فرهنگ و تعلق و نگرش
مانع رسيدن به يك پارادايم گفتگوي فراگير است .وي تصريح كرد :همه
ما كه به دنبال ساخت جهاني بهتر هستيم نياز داريم با چنين نگرشي از
مباني فكري و فرهنگي آنكه مبتني بر خودبرتربيني است ،مقابله كنيم.
وزير امور خارجه گفت :راهي جز شــروع گفتگو برمبناي احترام متقابل
و تالش براي فهم مشترك وجود ندارد .ظريف در تبيين مفهوم گفتگو
و نياز به تفاهم فرهنگي اظهار داشت :دنيا در قرنهاي گذشته براساس
يك پارادايم مبتني بر قدرت حركت كرده و اين پارادايم كه نتيجه آن بازي

حاصل جمع صفر بوده جز ضرر و خشونت و درگيري و كشتار براي مردم
جهان نتيجهاي به همراه نداشته است .وي خاطرنشان كرد :پارادايم غالب بر
روابط بينالملل مبتني بر دشمنانگاري ،حذف و ائتالفسازي براي درهم
كوبيدن دشمنان فرضي و اعتقاد به بازي حاصل جمع صفر است ،براساس
تمام تجربيات بشري بازي حاصل جمع صفر به نتيجه بازي حاصل جمع
منفي ميانجامد.
وزير امور خارجه يادآور شد :اگر بخواهيم به قيمت ناامني ديگران براي خود
امنيت بخريم ناگزير به ناامني خود كمك كردهايم و اگر بخواهيم به قيمت
به وحشت انداختن ديگران براي خود آرامش ايجاد كنيم ناگزير همگان
در وحشت خواهند زيست .ظريف ادامه داد :آنچه امروز امنيت بينالملل
را به اصطالح حفظ كرده پس از كشته شــدن همگاني است .اصطالح
بازدارندگي هستهاي ،اصطالحي است كه به آن ديوانگي ميگويند يعني
نابودي تضميني مشترك.
وي افزود :ما بر اين اساس امروز خيال ميكنيم در امنيت زندگي ميكنيم،
تفكر مبتني بر ائتالفسازي ،حذف ديگران و دشمنانگاري تفكري است
كه از سوي قدرتهاي سلطهگر بر جهان تحميل شده و اين تفكر ناگزير
جهان را به سمت خصومت ،دشمني ،افراط و كشمكش كشانده است.

پارادايم گفتگو
محمدجواد ظريف در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت :براي
خروج از اين پارادايم كه در قرنهاي گذشته حاصلي جز ناامني و كشتار
نداشته اســت ناگزيريم پارادايم ديگري را جايگزين «پارادايم حذف و
ائتالفسازي مبتني بر حذف» كنيم و آن پارادايمي است كه شايد «گفتگو
به معناي اعم آن» بهترين عنوان براي معرفي باشد.
وي ادامه داد :اين پارادايم مبتني بر فراگيري ،شامليت و حضور همگان در
يك روند يادگيري و گفتگو است .به گفته وزير امور خارجه ،در گفتگو بر

مبناي آنچه فرهنگهاي آسيايي و فرهنگ اسالمي حكم ميكند ما بيشتر
به دنبال فهم و درك و شنيدن و يادگيري هستيم.
وزير امور خارجه خاطرنشان كرد :ما قبل از آنكه در گفتگو به دنبال تحميل
عقايد يا حتي اقناع طرف مقابل باشيم به دنبال درك خاستگاه فكري و
نگرانيهاي طرف مقابل هستيم .در چنين گفتگويي است كه ما قبل از هر
چيز دريافت ميكنيم كه طرف مقابل جز خود ما نيست و او هم نگرانيها،
آرزوها ،خواستها و اميدهاي مشابهي با ما دارد.
ظريف افزود :در گفتگو نخستين چيزي كه به آن دست مييابيم انسانيت
مشترك همه ماست و نخستين چيزي كه به آن دست مييابيم خطرات و
فرصتهاي مشترك است كه همه ما با آن روبهرو هستيم.
وي ادامه داد :بنابراین حركت از پارادايم حذف به سمت پارادايم فراگيري و
گفتگو مهمترين اقدام ضروري در اين حركت جمعي است .ظريف در ادامه
گفت :نكته دوم كه در گفتگوي فرهنگي بايد مورد توجه قرار بگيرد نقش
فرهنگ به عنوان يك عامل امنيتزاست .ما امروز در منطقه خود مواجه با
يك حركت خطرناك مبتني بر نفرت ،تكفير و حذف هستيم.
وي افزود :درست است كه افراط امروزي كه تمامي آسيا و به ويژه غرب
آسيا را تهديد ميكند ،نياز به مقابله نظامي ندارد اما مهمتر از مقابله نظامي
و پايدارتر و اصيلتر از چنين رويكردي ،مقابله با فرهنگي است كه برمبناي
نفرت و ايجاد وحشت از ديگران تالش ميكند به باطل خود ر ا حفظ كند.
وزير امور خارجه ادامه داد :ناكارآمدي برخي دولتها در برآوردن نخستين
خواستهاي مردم كه مهمترين آن در غرب آسيا موضوع فلسطين است
و ناكارآمدي بسياري از دولتها از اينكه بتوانند حقوق مردم فلسطين را
بازپس گيرند يا الاقل در مقابل كساني كه به اين حقوق تعدي كردهاند،
مقاومت كنند ،اين ناكارآمدي باعث ايجاد نگرانيها و گسلهاي اجتماعي
شده است.
رئيس دستگاه ديپلماسي گفت :اما اين حكومتهاي ناكارآمد به جاي آنكه

با ريشه گسلهاي اجتماعي مقابله كنند ،تالش كردهاند با فرافكني ،ايجاد
نفرت از ديگري ،ايرانهراسي يا ايجاد هراسهاي گوناگون اين وحشت و
نفرت را جايگزين كنند.
ظريف يادآور شد :نياز امروز ما به مقابله فرهنگي با تفكر افراط است .بنابراین
در بعد سلبي گفتگوي فرهنگي ميتواند مباني تفكر افراطي را به چالش
بكشد و جهان ما را از اين بليه كه از استراليا تا لسآنجلس و از جهان اسالم
تا جهان مسيحيت در كام گرفته است ،نجات دهد.
وي گفت :در بعد ايجابي براي اينكه بتوانيم از پارادايم حذف و رقابت ناسالم
و ائتالفسازي خطرناك به پارادايم گفتگو حركت كنيم نياز به اقدامات
اطمينانساز براي ايجاد امنيت شبكهاي داريم.
وزير امور خارجه افزود :براي اينكه بتوانيم به اين سمت حركت كنيم و از
امنيتبهقيمتناامنيديگرانبهسمتامنيتبرايامنيتهمگانحركت
كنيم نياز به اقدامات اطمينانساز داريم .رئيس دستگاه ديپلماسي گفت:
در اقدامات اطمينانســاز گفتگوي فرهنگي ،تعامالت فرهنگي ،رفت و
آمدهاي مردم و نخبگان و تماسهاي اهل علم و فكر و گفتگوي مشترك و
تالش براي پيدا كردن راههاي مشترك براي رفع مشكالت مشترك يك
حركت ضروري است.
ظريف يادآور شد :امروز دوستاني كه براي نخستين اجالس گفتگوهاي
فرهنگي آسيا در اين مكان گرد هم آمدهاند بايد به اين مسئوليت خطير كه
همه ما براي عبور از بحرانها كه تمام منطقه و جهان را در برگرفته است
نياز حياتي به چنين گفتگويي داريم.
وي گفت :با اين تصور و نگرش احساس ميكنم كه اجالس گفتگوهاي
آسيايي بجا ،ضروري و غيرقابل اجتناب اســت و ما نياز داريم كه چنين
گفتگوهايي را تكرار كنيم تا بتوانيم همچنان كه آسيا همواره سردمدار
فرهنگ و تمدن بوده اســت اينبار هم بتواند جامعه جهاني را از گرداب
كنوني رهايي بخشد.

باتصويبكميسيونتلفيق

سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه بودجه كل كشور سال  ۹۷از مصوبه
دیروز اين كميســيون درباره ممنوعيت افزايش حقوق مقامات در سال
 ۹۷خبر داد.
به گزارش ایســنا ،علياصغر يوســفنژاد اظهار كرد :براســاس مصوبه
كميسيون تلفيق دولت مكلف است حقوق و مزاياي مستمر گروههاي
مختلف حقوقبگير دستگاههاي اجرايي موضوع ماده  ۵قانون مديريت
خدمات كشــوري و ماده  ۲۹قانون برنامه ششم توسعه و اعضاي هيات
علمي و قضات را به گونهاي افزايش دهد كه متوسط رشد حقوق و مزاياي
مستمر كاركناني كه در سال ۹۶كمتر از  ۵۰ميليون ريال است ،به صورت
پلكاني نزولي ،به ميزان  ۱۰درصد باشد .حداكثر ميزان افزايش  ۱۸درصد
خواهد بود .به گفته وي ،به موجب مصوبه كميسيون تلفيق حقوق و مزاياي
مستمر كاركناني كه در سال  ۹۶بيش از  ۵۰ميليون ريال است و حقوق و
مزاياي مستمر مقامات موضوع ماده ۷۱قانون مديريت خدمات كشوري و
مديران عامل و اعضاي هياتمديره ،روساي دستگاههاي اجرايي موضوع
ماده  ۵قانون مديريت خدمات كشــوري و ماده  ۲۹قانون برنامه ششم
توسعه و شهرداران مراكز استانها و دريافتي اعضاي شوراهاي اسالمي
شهر مراكز استانها در سال  ۹۶افزايش نمييابد و هرگونه افزايش حقوق
و مزايا ،فوقالعادهها و كمكهزينهها و ايجاد كمكهزينه جديد تحت هر
عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غيرقانوني در اموال محسوب و مرتكبان
مشــمول مجازات مقرر در ماده  ۵۹۸قانون مجازات اسالمي (تعزيرات)
خواهند بود.

افزايش حقوق مقامات در  سال ۹۷ممنوع  شد

كاهش اعتبارات پژوهشي توسط دستگاههاي اجرايي ممنوع
است
سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه بودجه كل كشور سال  ۹۷از مصوبه اين
كميسيون براي اختصاص ۲۷۵ميليارد تومان براي كاهش تصادفات و۴۵۰
ميليارد تومان براي كنترل و كاهش آسيبهاي اجتماعي خبر داد.
علياصغر يوسفنژاد در تشريح آخرين مصوبات كميسيون تلفيق در بخش
هزينهاي ،گفت :به موجب مصوبه كميسيون تلفيق ،دانشگاهها و موسسات
آموزشي و پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري اجازه دارند در سقف عملكرد
درآمدهاي اختصاصي سال ۹۶نسبت به اخذ تسهيالت از بانكها اقدام كنند
كه اين مبلغ در جهت تكميل طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي و احداث
خوابگاههايمتاهليناختصاصمييابدوبازپرداختآننيزازمحلدرآمدهاي
اختصاصي آنها خواهد بود.
وي افزود :طبق مصوبه ديگر كميسيون تلفيق ،درآمدهاي وزارت آموزش و
پرورش و ادارات كل آموزش و پرورش استانها اختصاصي محسوب ميشود.
بهگفتهوي،براساسمصوبهديگركميسيونتلفيق،وجوهادارهشدهپرداختي
به صندوق رفاه دانشجويان ،وزارت علوم ،وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد به
عنوان كمك جهت افزايش منابع مالي صندوقهاي رفاه دانشجويي تلقي
ميشــود و وجوه حاصل از پرداخت وامهاي مذكور و ســاير منابع ناشي از
فعاليتهاي صندوق دانشجويي تا سقف ۱۱۳۰ميليارد تومان براي پرداخت
به صندوق رفاه دانشجويان به مصرف ميرسد.
سخنگوي كميسيون تلفيق خاطرنشان كرد :بر اساس مصوبه ديگر ،وزارت

آموزش و پرورش اجازه دارد براي ساماندهي و بهينهسازي كاربري بخشي
از امالك و فضاي آموزشي و تربيتي خود و با مالحظات آموزشي و تربيتي
نسبت به احداث ،بازســازي و بهرهوري از آنها اقدام كند .تغيير كاربري اين
امالك از پرداخت عوارض شامل تغيير كاربري و نقل و انتقال امالك و عوارض
شهرداري معاف است .يوسفنژاد با اشاره به مصوبه ديگر كميسيون تلفيق
درباره ممنوعيت كاهش اعتبارات برنامههاي پژوهشي توسط دستگاههاي
اجرايي ،گفت :به موجب مصوبه كميســيون تلفيق ،حداقل يك درصد از
اعتبارات هزينهاي تخصيص يافته به استثناي فصل يك و شش (معادل۸۰۰
ميليارد تومان) به امور پژوهشي و توسعه فناوري اختصاص مييابد .شوراي
برنامهريزي و توسعه استان مجاز است اعتبار مورد نياز را از سرجمع اعتبارات
هزينهاي استان به استثناي ادارات كل آموزش و پرورش كسر و با هماهنگي
دستگاههاي اجرايي استاني بر اســاس اولويتها و سياستهاي پژوهشي
مصوب و نياز اســتان و با هماهنگي وزارتخانههاي آموزش و بهداشت براي
امور پژوهشي و توسعه فناوري به دستگاههاي اجرايي استان مشخص كند.
ويادامهداد:در مصوبهديگري شركتهايبيمهايمكلف شدند ۲۷۵ميليارد
تومان از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را در اختيار سازمان راهداري و
حمل و نقل جادهاي ،نيروي انتظامي و سازمان اورژانس قرار دهند تا در امور
منجربه كاهش تصادفاتهزينه شود.
يوســفنژاد ادامه داد :در مصوبه ديگري دولت بــراي تهيه و اجرايي كردن
طرح جامع كنترل و كاهش آسيبهاي اجتماعي با اولويت اعتياد ،طالق،
حاشيهنشيني ،كودكان كار ،مفاســد اخالقي و حمايت از زنان سرپرست

خانوار  ۴۵۰ميليارد تومان اختصاص ميدهد تا به پيشنهاد سازمان برنامه و
بودجه و شوراي اجتماعي كشور صرف اقدامات اجرايي مذكور شود .همچنين
 ۲۱۰ميليارد تومــان از اين مبلغ براي پرداخت حــق بيمه اجتماعي زنان
سرپرست خانوار شهري در اختيار كميته امداد قرار ميگيرد.
به گفته وي ،در مصوبه ديگر كميسيون تلفيق ،وزارت اقتصاد مكلف است از
طريق سازمان خصوصيسازي آن قسمت از سهام و داراييهاي متعلق به
صندوق بازنشستگي فوالد كه كنترلي بوده يا زيانده و كمبازده است را مطابق
مقررات به فروش برساند .منابع حاصله در اختيار صندوق مذكور قرار ميگيرد
و دولت موظف است از منابع حاصل از واگذاري سهام و داراييهاي مذكور
تعهدات مالي صندوق مزبور را تسويه و تهاتر كند.
يوسفنژاد ادامه داد :طبق مصوبه كميسيون تلفيق ،براي ارتباط دانشگاهها
و موسســات پژوهشــي با بخشهاي اقتصادي و اشــتغال و بهكارگيري
دانشآموختگان دورههاي كارشناسي ارشد و دكترا و پژوهشگران پسادكترا
و جهتدهي پاياننامههاي تحصيالت تكميلي به ســمت نياز آن بخشها
شركتهاي سودده ،بانكها ،موسسات انتفاعي وابسته به دولت مكلفند عالوه
بر درصدهاي قانوني مربوط ،حداقل  ۴۰درصد ديگر از هزينه امور پژوهشي
را در مقاطع سه ماهه به ميزان  ۲۵درصد به خزانهداري كل واريز كنند تا در
راستايحلمسائلومشكالتخودازطريقتوافقنامهبادانشگاههاوموسسات
عاليوپژوهشيدرقالبپروژههايكاربردي،عناوينپاياننامههايتحصيالت
تكميلي،پروژههايتحصيالتتكميليدانشآموختگانغيرشاغلبهمصرف
برسانند به طوري كه تا پايان سال مالي كل مبلغ توافقنامه تسويه شود.
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صدور بيش از  4هزار كارت بازرگاني در كشور تا پايان مهرماه امسال
بررسي جدول مجوزهاي صادره وزارت صنعت ،معدن و تجارت نشان ميدهد از ابتداي امسال تا پايان مهرماه  4هزار و  485فقره كارت بازرگاني براي تجارت خارجي در كشور
صادر شده است .تعداد كارتهاي بازرگاني صادرشده در هفت ماه اول امسال در همسنجي با سال گذشته (تعداد  4هزار و  405فقره)  1.8درصد رشد نشان ميدهد.

«كسبوكار» بررسي ميكند

خبر

حمایت از بخشخصوصیبا تسهیلجذب فاینانس

خصوصي ما در ارتباط با تامين اعتبار پروژههاي خود در
قالب فاينانس به اين كشورها ورود كند ،اين بستر فراهم
است ،اما متاسفانه اتاقهاي بازرگاني در اين زمينه كمتر
فعال هستند و اين خود عاملي براي استفاده كمتر بخش
خصوصي از فاينانس اســت .نكته آخر اينكه زماني كه
ريسكسرمايهگذاريدركشورمطلوبنباشدكشورهايي
كه حاضر به امضاي قرارداد مالي با ما هســتند ،كمتر
هســتند .بنابراين اميد مــيرود كه با بهبود ريســك
سرمايهگذاري و افزايش رشد اقتصادي كشور زمينه براي
استقبال كشورهاي بيشتر براي بستن قراردادهاي مالي
با ما فراهم شود.

ثمانه نادري
News kasbokar@gmail.com

پيشبينيمركزپژوهشهايمجلس
از رشــد  3درصدي اقتصاد و نرخ
 11/5درصدي تورم در سال97

مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي با ارزيابي ابعاد
كالن بودجه و چشــمانداز اقتصاد ايران در سال 1397
رشــد اقتصادي را  3درصد و نرخ تورم را  11.5درصد
پيشبيني كرد .به گزارش خانه ملت ،در بخشي از گزارش
دفتر مطالعات اقتصادي مركــز پژوهشهاي مجلس
شوراي اسالمي آمده اســت :اقتصاد ايران در حالي به
استقبال بودجه سال 1397ميرود كه متغيرهاي اصلي
اقتصاد كالن تصوير بهنســبت قابل قبولي از وضعيت
نشان ميدهند .رشد اقتصادي حدود  4.1درصد براي
سال  1396پيشبيني ميشود ،نرخ تورم حدود 10.5
درصد برآورد ميشود كه با تجربه اقتصاد ايران قابل قبول
تلقي ميشود .اين گزارش درباره نرخ ارز تصريح ميكند
كه نرخ ارز با وجود تالطمات ماههاي اخير ،در اين سالها
وضعيت بهنسبت باثباتي داشــته و انتظار تداوم آن در
سال  1396ميرود و اگرچه همچنان تعداد بيكاران و
جمعيت غيرفعال زياد است ،اما روند اشتغالزايي براساس
آمارهاي موجود بهبود نشان ميدهد .مركز پژوهشهاي
مجلس در اين گزارش افزود :با ايــن حال ،در پس اين
ظاهر بهنسبت آراسته وجود مشكالت حاد و مزمني نظير
وضعيت نظام بانكي ،صندوقهاي بازنشستگي ،كسري
بودجه و انباشت تصاعدي بدهيهاي عمومي ،بيكاري
جوانان تحصيلكرده ،كاهش درآمد حقيقي خانوارها،
محيطزيست و ...نشان ميدهد كه تداوم وضعيت موجود
دشــوار و توجه عاجل به اين موضوعات داراي اهميت
كليدي است .اين گزارش تاكيد كرده است :بودجه سال
 1397بيشتر از آنكه معطوف به مسائل مذكور باشد ،به
نوعي در خودماندگي گرفتار شده است ،به نحوي كه از
وجوه مختلف بودجه اينگونه استنباط ميشود كه تامين
منابع مالي الزم براي تامين كسري و انجام هزينههاي
اجتنابناپذير روح اصلي آن را شكل ميدهد.

معــاون اداره تاميــن اعتبار
ارزي بانك مركزي از تسهيل
دسترســي بخش خصوصي
به منابع مالي فاينانس خبر
داده است .با توجه به ضرورت
استفاده بخش خصوصي از منابع فاينانس و نيازي كه
صنعت و توليد به نقدينگي دارد ،بايد ديد آيا موانع موجود
از ســر راه بخش خصوصي براي دسترسي به فاينانس
برداشته شده است يا نه و مهمتر آنكه بخش خصوصي
چگونه بايد از اين منابع استفاده كند.
چند روز از امضاي قرارداد تامين مالي  ۵ميليارد يورويي
ايران با ايتاليا ميگذرد و البته اين درحاليست كه طي اين
ماهها قراردادهاي مشابهي نيز به امضا رسيده كه زمينه
را براي ورود سرمايه خارجي به كشور فراهم ميكند .به
گفته كارشناسان ،يكي از مسيرهاي مشخص فاينانس با
توجه به نياز كشور ،صنايع توليدي است .به همين منظور
الزم است اين منابع در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد،
اما بخش خصوصياي كه توانمنديهاي الزم را داشته و به
قول كارشناسان امتحان خود را پس داده باشد.
در همين رابطه معاون اداره تاميــن اعتبار ارزي بانك
مركزي گفت :بخش خصوصي نهتنها بــا مانعي براي
استفاده از منابع مالي خارجي (فاينانس) مواجه نيست،
بلكه راه هموارتري نسبت به بخش دولتي دارد و راحتتر
ميتواند از اين منابع استفاده كند.
حميد قنبري امكان انعقــاد قراردادهــاي مربوط به
جذب منابع خارجي را از دســتاوردهاي برجام دانست
و افزود :براي نمونه تنها با  3بانك چيني «سي.دي.بي»،
«سيتيكتراســت» و «اگزيمبانك» قرارداد فاينانس
منعقد كردهايم.
قنبري درباره اينكه گفته ميشود بخش خصوصي امكان
كمتري براي استفاده از فاينانسهاي جذبشده پس
از برجام را دارد ،تاكيد كــرد :از نظر بانك مركزي فرقي
نميكند كه اين منابع را بــه بخش خصوصي يا دولتي
بدهد؛ البته بخش خصوصي راحتتر ميتواند اين منابع

را جذب كند زيرا برخالف بخش دولتي نيازمند مصوبه
شوراي اقتصاد نيست.
معــاون اداره تامين اعتبار بانك مركــزي توضيح داد:
بخش خصوصي براي استفاده از فاينانس براي اجراي
پروژههاي اقتصادي خود بايد تضامين الزم را از وزارت
اقتصاد دريافت كند كه اين بانك نيز اعالم كرده اين كار
را انجام ميدهد.
بخش خصوصي فرهنگ استفاده از فاينانس
را ندارد
اصغر مشبكي ،كارشناس اقتصادي در
اين رابطه به «كســبوكار» توضيح
ميدهد :دسترسي بخش خصوصي به
منابع فاينانس الزم است و ميشود از
اين منابع براي دسترســي به منابع
موثقتر هم استفاده كرد ،ولي استفاده بخش خصوصي از
فاينانس متضمن اين است كه شرايط اقتصادي و سياسي
كشور باثبات باشد و دولت هم از اين سياست استقبال و
حمايت كند .اتاق بازرگاني نيز بايد در اين زمينه فعال

صدور ويزاي الكترونيكي آني در قشم براي اتباع 180كشور
معاون كنسولي ،مجلس و امور ايرانيان خارج از كشور
وزارت امور خارجــه از راهاندازي دفتر صدور رواديد
الكترونيكي در فرودگاهها از جمله قشــم به عنوان
بستر مناسبي براي توسعه گردشگري و حضور بيشتر
سرمايهگذاران خارجي در ايران نام برد .قشقاوي از
فراهم شدن شرايط صدور الكترونيكي فوري رواديد
(ويزا) براي اتباع  180كشــور جهــان در فرودگاه

بينالمللي قشــم خبر داد .به گزارش روابطعمومي
سازمان منطقه آزاد قشــم ،حسن قشقاوي شامگاه
چهارشــنبه در آيين گشــايش دفتر صدور ويزاي
الكترونيكي در فرودگاه بينالمللي قشم ،اعالم كرد:
هماينك شرايط صدور ويزاي الكترونيكي براي اتباع
خارجي در  10فرودگاه مهم كشور از جمله فرودگاه
بينالمللي قشم فراهم شده است.

افزايش ۲۵درصدي سهم درآمد مالياتي گلستان

زهرا احمدي :نماينده مــردم عليآباد كتول
در مجلس شــوراي اســامي با انتقاد از افزايش
 ۲۰تا  ۲۵درصدي سهم درآمد مالياتي گلستان
از كلنگزني تلهكابين عليآبــاد كتول خبر داد.
دومين نشســت خبري اســدا ...قرهخاني ،عضو

نوبت اول
شماره مجوز1396.4843 :

كميســيون انرژي مجلس شــوراي اسالمي در
حالي برگزار شــد كه وي در نخســتين نشست
خبري خود با اصحاب رســانه وعده داده بود هر
 ۶ماه يكبار پاســخگوی ســواالت خبرنگاران
باشد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
(فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران) شماره 96/25
 .1نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار:شرکت گاز استان کهگیلویه و بویر احمد به نشانی یاسوج ،بلوار مطهری،
خیابان راهداران ،پائین تر از اداره راه و شهرسازی ..واحد امور پیمانها
ش کرتگازاستانکهکیلوهیوبوریاحمد
 .2موضوع مناقصه :پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع  47300متر شبکه پلی اتلین با فشار 60پوند بر
(سهامیخاص)
اینچ مربع به اقطار مختلف جهت گازرسانی به مجموعه روستاهای تلچگاه باشت شامل مله تم  ،دم تنگ میان
تنگان ،موری کش ،بوسنگان ،نارک موسی ،پینه زار ،چشــمه دره ،شاه زینعلی ،تنگ همگون ،چهل متری،
نازگون علیا ،کزنگان علیا ،سفلی ،تل چگا ،الر و درک
 .3محل اجرای پروژه :شهرستان باشت
 .4استاندارد اجرای کار :مطابق مشخصات فنی و استانداردهای پذیرفته شده شرکت ملی گاز ایران
 .5شرایط متقاضیان:
داشتن شخصیت حقوقیداشتن گواهی صالحیت معتبر پایه  5و یا باالتر از آن در رشته تاسیسات و تجهیزات و یا نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجهداشتن ظرفیت خالی ارجاع کارتوانایی تهیه و تنظیم انواع ضمانت های مورد نیاز.6مدارک مورد نیاز جهت دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی:
*تقاضای دریافت کاربرگهای استعالم با ذکر موضوع مناقصه و کارهای در دست اجرا ،مبلغ و درصد پیشرفت هر یک
.7مهلت دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی کیفی10:روز پس از انتشارآگهی نوبت دوم
.8مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابی کیفی 25:روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
.9محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابی کیفی :دفتر امور پیمانها واقع در یاسوج –بلوار مطهری ،انتهای خیابان راهداران ،شرکت
گاز استان کهگیلویه و بویر احمد ،ساختمان شماره ،2دفتر امور پیمانها
.10نــوع و مبلغ تضمیــن شــرکت در فرآیندارجاع کار:یــک میلیارد و هشــتصد و چهل و یــک میلیون ریال کــه می بایســت مطابق مصوبه
شــماره /123402ت  50659مــورخ 1394/9/27هیات محتــرم وزیران و ضمائم مربوطه تهیه شــود و در صورت نقدی به حســاب شــماره
 217463403400بانک ملی واریز گردد.
.11مبلغ بر آورد پروژه ( 36.814.812.998:سی و شش میلیارد و هشتصد و چهارده میلیون و هشتصد و دوازده هزار و نهصد و نود و هشت ریال)
آگهی فوق در پایگاه اینترنتی شرکت گاز اســتان کهگیلویه و بویر احمد  nigc-kb.irو پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات Iets.mporg.irقابل
مشاهده می باشد.
تلفکس امور پیمانها 074-33336277
روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویر احمد

باشد .رعايت اين  3شرط مهم زمينهساز استفاده بخش
خصوصي از فاينانس است كه بايد فراهم باشد تا بخش
خصوصي برای اســتفاده از فاينانس هم تشويق و هم
تهييجشود.استفادهازفاينانسبخشاعظميازنقدينگي
موردنیاز بخش خصوصي و همچنين پروژههاي تمام و
نيمهتمام را فراهم ميكند ،اما مشــكلي كه پیشاروي
ماست ،آن اســت كه بخش خصوصي فرهنگ مطلوب
استفاده از فاينانس را ندارد .با وجود اين مشكل ضرورت
دارد دو اتفاق بيفتد؛ اول اينكه دولت بستر اوليه را براي
استفاده از فاينانس توسط بخش خصوصي در ارتباط با
كشــورهايي كه حاضرند با ما وارد ارتباطات اقتصادي
شــوند ،فراهم كند و دوم اينكه اتاق بازرگاني كشور و
اتاقهاي بازرگاني استانها نيز در اين زمينه فعال شوند و
اين بستر را فراهم كنند تا كانال ارتباطي با كشورهايي كه
بتوان با آنها ارتباط برقرار كرد ،ميسر شود .در اين مدت
بخش خصوصي اكثر كشــورهاي اروپايي مثل آلمان،
اتريش ،بلژيك ،ســوئد و ...به كشور آمدهاند و تفاهمات
بينالمللي را امضا كردهاند .اين ارتباطاتبسترهاي خوبي
فراهم كرده اســت .به همين منظور براي اينكه بخش

فاينانــس انگيزه بخــش خصوصی براي
سرمايهگذاري را تقويت ميكند
كميل طيبي ،كارشناس اقتصادي نيز
با تاكيد بر ضرورت اســتفاده بخش
خصوصي از فاينانس ميگويد :بانك
مركزي به دنبال ايفاي نقش خود بوده
كه تاميــن منابع مالي بــراي بخش
خصوصي به ويژه بنگاه های كوچك و متوسط است .بر
همين اساس سعي دارد شــرايط استفاده اين بخش از
فاينانس را فراهم سازد .از آنجايي كه تامين مالي بر عهده
بانك مركزي است و در شرايط حاضر يكي از راهكارهاي
خروج بنگاهها از ركود همين موضوع تامين مالي است،
فاینانس ابزار بسيار مهمي اســت .چون هم نرخ سود
كمتري دارد و هم به رفع مشــكالت بخش خصوصي
كمك خواهد كرد .فاينانس انگيزههاي بخش خصوصي
را براي سرمايهگذاري فراهم ميكند و مشوق خوبي براي
پويايي آن است .همچنين با اين كار بازگشت رونق به
بنگاهها امكانپذير خواهد شد.
از آنجايي كه تضمين بانك مركزي پشــتوانه فاينانس
است اين امر ميتواند مايه دلگرمي و پشتوانه الزم براي
تامين منابع بخش خصوصي باشد .البته بانك مركزي با
هدف حمايت از بخش خصوصي ميتواند منابع بيشتر از
فاينانس را در اختيار قرار بگيرد كه اين منابع ميتواند از
صندوق بينالمللي پول و ساير نهادهاي پولي جهاني هم
باشد.

تجارت
و توزيع

3

خبر

احتمال ارائه اوراق اسناد خزانه
بهصادركنندگان

معاون وزير صنعت از احتمال ارائه اوراق اسناد خزانه
به صادركنندگان بابت مطالبــات و معوقات جوايز
صادراتي خبر داد .مجتبي خسروتاج از برنامه دولت
براي ارائه اوراق خزانه اسالمي به صادركنندگان به
ازاي مطالباتشان خبر داد و گفت :ارائه اسناد خزانه
به صادركنندگان ،جزو بخشي از پيشنهاداتي است كه
نمايندگان مجلس اعالم كردهاند ،بنابراين بايد ديد كه
آيا در بودجه سال  ۹۷جايگاه پذيرش دارد.
معاونوزيرصنعتافزود:معتقديمكهاگربههردليلي،
امروز منابع دولت محدوديت داشته و قادر به پرداخت
طلب صادركنندگان نيســت ،با صدور اين اســناد
ميتواند حمايتي كه ميخواهد را از صادركنندگان
انجام دهد.

استان ها

رونمايــي از كمپين تخصصي
صادرات خردهفروشي در ايالم

صبح دیروز از كمپين تخصصي صادرات خردهفروشي
باعنوان«آنالينشويد–جهانيبفروشيد»بامحوريت
ايجاد بســتر معرفي محصوالت صنايع دستي ايالم
رونمايي شد .كارشناس ارشــد توسعه بازار شركت
پارسيان كسبوكار هممحله (زودل) در اين آيين با
بيان اينكه شركت زودل با مشاركت شركت پست و
سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري
از  21آبان ماه سال جاري در تهران كمپين تخصصي
صادرات خردهفروشــي با عنوان «آنالين شويد –
جهاني بفروشيد» را شروع كرده و ايالم به عنوان سي
و دومين شهر كشور به اين كمپين پيوسته است.
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«كسبوكار» گزارش  ميدهد

صنعت

نيازصنايعآسفالتسازي به نوسازي تجهيزات

مجتبي كاوه
News kasbokar@gmail.com

رفــع مشــكالت  ۷۰درصد
واحدهاي صنعتي با حل مسائل
بانكي

وزير صنعت با بيان اينكه مشــكالت دستكم
 ۷۰درصد واحدهاي صنعتي و توليدي با حل
مشــكالت بانكي مرتفع ميشود سرپرستان
بانكهاي داراي نقش اصلــي در اقتصاد را به
جلسات ستاد اقتصاد مقاومتي دعوت كرد.
محمد شريعتمداري در سي و ششمين جلسه
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان تهران
با اشــاره به اينكه تشكيل ســتاد فرماندهي
اقتصاد مقاومتي از تدابيــر ويژه رهبر معظم
انقالب بوده اســت ،افــزود :اميدواريم از اين
ظرفيت قابل مالحظهاي كه در اختيار دولت
قرار گرفته است ،اســتفاده شايسته و بايسته
شود .وي با بيان اينكه براساس رهنمودهاي
رهبر معظم انقالب تصميمات و فرامين ستاد
فرماندهــي اقتصاد مقاومتــي «نافذالكلمه»
اســت ،تصريح كرد :اين «نافذالكلمه» بودن
تدابير ســتاد در وهله اول در دولت بايد مورد
توجه و مدنظر قرار بگيرد و سپس در ساير قوا
موثر واقع شود .شريعتمداري با تاكيد بر اينكه
ســتاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در سطوح
منطقهاي نيز بايد با قــوت كار خود را دنبال
كند ،گفت ۱۱ :پروژهاي كه ستاد اجراي آنها را
به استان تهران ابالغ كرده بود ،به موفقيتهاي
ارزشمندي رسيده است .وزير صنعت ،معدن
و تجارت استان تهران را استاني خاص و ويژه
دانست و ادامه داد :حجم عظيمي از جمعيت
كشور در استان تهران است و وضعيت حوزه
كسبوكار در اين استان تاثير بسزايي بر روند
كسبوكار در كشور خواهد داشت.

صنايع وابســته بــه بخش
عمرانــي كشــور – مثــل
كارخانههــاي توليدكننده
آسفالت  -طي سالهاي اخير
روزهاي دشــواري را سپري
كردهاند ،چراكه ركود طرحهاي عمراني توليد اين صنايع
را كاهــش داده و دريافت مطالبات آنهــا را از دولت كه
بزرگترين مشتري آنها به شمار ميرود ،با تاخير طوالني
مواجه كرده است .البته مشكالت ديگري نيز طي چند
سال اخير بهشدت بر اين صنايع فشار ميآورد و آن هم
تجديدنظر در اســتانداردهاي نظارتي مصرف آسفالت
توسط مراجع مسئول اســت كه موجب شده كيفيت
آسفالت توليدي در كشور هرچه بيشــتر زير ذرهبين
كنترلكنندگان قرار گيرد .فعاالن صنايع آسفالتسازي
ميگويند اين صنعت براي بهبود كيفيت توليدات خود
نيازمند تجهيزات و فناوري نوين است ،ضمن آنكه خريد
قير استاندارد و باكيفيت هم به دليل افزايش قيمت قير
و توليد قيرهاي تقلبي به معضلي براي آنها تبديل شده
است.
خريد نقدي قير و فروش اعتباري آسفالت
يك فعال صنعت آسفالتســازي با بيــان اينكه طي
سالهاي اخير توجهي به مشــكالت اين صنايع نشده
است ،به «كســبوكار» گفت :صنعت آسفالتسازي
به دليل كاهش قابل توجه جادههاي در دست احداث

و تعميرات جادهها و همچنين بــه دليل ركود صنعت
ساختمان مشكالت زيادي را متحمل شده است .جعفر
اصفهاني مهمترين چالش كارخانههاي آسفالتسازي
را پرداخت نشدن مطالبات آنها توســط پيمانكاران و
طرفحسابهاي دولتي عنوان كرد و افزود :افزايش حجم
مطالبات موجب خروج تدريجي نقدينگي و سرمايه در
گردشاينصنايع شدهوبنيه ماليصنعتآسفالتكشور
را تحليل برده است .وي با بيان اينكه كارخانههاي آسفالت
طي سالهاي اخير براي خريد قير مجبور به پرداخت
نقدي شدهاند ،افزود :پيش از اين توليدكنندگان بزرگ

قير اين محصول را به صورت اعتباري به كارخانههاي
آسفالت ميفروختند ،اما در ســالهاي اخير اين روند
متوقف شده و آسفالتســازيها بايد قير كه مواد اوليه
اصلي اين صنعت است را نقدي خريداري كنند و اين در
حاليست كه حسابهاي محصول توليدي آنها كماكان
به صورت اعتباري  6و  9ماهه و حتي با مدتهاي بيشتر
تصفيه ميشود .اصفهاني با بيان اينكه دولت بخشي از
مطالبات پيمانكاران راهسازي را به صورت اسناد خزانه
پرداخت كرده است ،افزود :اين اسناد نتوانسته مشكل
نقدينگي پيمانكاران را به طور مطلوب حل كند و دولت

فــروش آســفالت بيكيفيت ازســوی
توليدكنندگانغيرمجاز
يك فعال ديگر صنعت آسفالتسازي با اشاره به وضع
اســتانداردهاي كيفي جديد بــراي محصول توليدي
اين صنعت توســط مركــز تحقيقات راه و مســكن
و سازمان اســتاندارد ،به «كســبوكار» گفت :توليد
آســفالت باكيفيتي كه مدنظر اين مراجع است نياز به
فناوري جديد و تجهيزات نوينــي دارد كه  90درصد
كارخانههاي آسفالت ما چنين تجهيزاتي ندارند .اخيرا
كارخانههاي توليد آسفالت در ايران در حال برنامهريزي
براي بهروزرساني فناوري خودشان هستند تا بازرسان
شهرداري و وزارت راه و شهرســازي مانع فعاليت آنها
نشوند ،ولي اين كار نياز به ســرمايهگذاري دارد و اين
سرمايه از شبكه بانكي با نرخ بااليي كه دارد ،قابل تحصيل
نيست .حسين خادم مشكل ديگر كارخانههاي آسفالت
را تهيه مواد اوليه – قير – دانست و گفت :قير استاندارد
و مرغوب توســط توليدكنندگان معدودي در كشــور
توليد ميشــود و قيمت اين كاال نوســان زيادي دارد.
در مقابل قير بيكيفيت به وفور در بــازار وجود دارد و
توليدكنندگان غيرمجاز از اين قيرها استفاده ميكنند
و طبيعتا آسفالت بيكيفيتي هم توليد ميكنند كه در
ميان حجم انبوه آســفالت مصرفي در برخي پروژهها
اين آســفالت را با برخي تمهيدات و ترفندها به فروش
ميرسانند.

بررسي 193پرونده توسط واحد اجراي احكام در  9ماهه سال جاري
فرامرز صادقــي ،مدير منطقه يك شــهرداري قزوين از بررســي
193پرونده توسط واحد اجراي احكام اين شهرداري در آبانماه سال
جاري خبر داد.
صادقي با اشاره به عملكرد واحد اجراي احكام افزود :در  9ماهه امسال

تعداد 193پرونده به واحد مذكور ارجاع شــده است .مدير منطقه
دو شهرداري قزوين اظهار كرد :در اين راســتا  733مورد ابالغيه و
اخطاريه هم به مالكان و ذينفعان پرونده تســليم شــده است .وي
تصريح كرد :همچنين در اين مدت  61باب از اماكن صنفي بهدليل

در جلسه با صادرکنندگان عمده کاالهای غیرنفتی صورت گرفت

تاکید رئیسجمهوری بر توسعه و پایداری بازارهای صادراتی

نماینده مردمشبستر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلسشورای اسالمی تصریح کرد
راهبرد «ما می توانیم» به خوبی در فوالدمبارکه معنی شده است
در آستانۀ سالروز افتتاح شرکت فوالدمبارکه ،دکتر معصومه آقاپور علیشاهی نمایندۀ
مردم محترم شبستر در مجلس شــورای اســامی و دکتر ابوالفضل روغنی رئیس
کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی ایران به همراه جمعی از اعضای این کمیسیون به
فوالدمبارکه آمدند و ضمن دیدار با دکتر بهرام سبحانی از آخرین دستاوردهای شرکت
فوالدمبارکه بازدید کردند.
به گزارش خبرنگار ما  ،خانم دکتر آقاپور علیشــاهی پــس از بازدید از خطوط تولید
فوالدمبارکه با اشــاره به اهداف خود از این بازدید گفت :این مهم بود که از نزدیک با

راه و شهرسازی

بايد مطالبات پيمانكاران راهسازي را به صورت نقدي
پرداخت ميكرد كه آنها هم طلب ما را زودتر تصفيه كنند.

صادقي ،مدير منطقه دو شهرداري قزوين اعالم كرد

حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی در جلسه ای که مسئوالن اقتصادی
دولت ،جمعی از صادرکنندگان عمدۀ کاالهــــای غیــــــرنفـــتـــی و دکتـــــر
بهرام سبحانی مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در آن حضور داشتند ،بر ضرورت توسعۀ
بازارهای صادراتی و پایداری آنها با ایجاد اعتماد به محصول ایرانی تأکید کرد.
وی تالش صادرکنندگان غیرنفتی برای ایجاد تنوع و اعتماد به محصوالت صادراتی ایران
را اقدامی ضروری ،ارزشمند و درخور تحسین دانست و بابیان اینکه تنوع در صادرات
کاالهای غیرنفتی موجب کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور است ،از آمادگی دولت
برای حمایت از طرح های اشتغال زای صادرکنندگان کاالهای غیرنفتی با استفاده از
منابع بانک مرکزی و صندوق توسعۀ ملی خبر داد .رئیس جمهور تصریح کرد :یکی از
بزرگترین خدمتها به کشور و ملت تالش در راستای تولید و ایجاد شغل آبرومند برای
جوانان ایران اسالمی است؛ ازاین رو تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی باید در مسیر
تولید و اشتغال بیشتر در کشور و معرفی محصوالت و برندهای تولیدی ایران به جهانیان،
بر تالشهای شان بیفزایند .رئیس جمهور با اشاره به تهدیدهای صادرات تک محصولی
برای اقتصاد کشــور گفت :بی تردید ایجاد تنوع در محصــوالت غیرنفتی صادراتی،
آسیب پذیری اقتصاد کشور را بیش از پیش کاهش میدهد.
دکتر روحانی دستیابی به بازارهای صادراتی و درعین حال حفظ این بازارها را موضوعی
بسیار مهم در افزایش تولید و صادرات کشور و درنتیجه اشتغالزایی برشمرد و گفت:
سرعت عمل در دستیابی به بازارهای صادرات و توجه دقیق به سالمت و کیفیت کاالهای
تولیدی با هدف حفظ بازار صادراتی بســیار مهم است؛ چراکه اگر این سرمایه اعتماد
بازارهای صادراتی به یک برند و محصول تولیدی تضعیف شود ،جبران آن بسیار دشوار
خواهد بود .رئیس جمهور تصریح کرد :در صادرات یک محصول آنچه بسیار مهم است
توجه ویژه به خواست مصرف کننده و حفظ اعتماد او به کاالهای تولیدی است .اینکه
کاالیی با برند ایرانی مورد اعتماد جهانیان باشد ،افتخاری برای همۀ ماست و این خود
میتواند تبلیغی ارزشمند برای کشور و به مفهوم تعهد به اخالق و ایمان تولیدکنندۀ ما
باشد .دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود ،جست و جوی راه های صرفه جویی
در منابع به ویژه آب ،کاهش هزینه ها و ایجاد اعتماد به سرمایه گذاری را امری مهم برای
تولیدکنندگان و صادرکنندگان برشمرد.
رئیس جمهور در این جلسه همچنین به وزرای صنعت ،معدن و تجارت و اقتصادی و
دارایی و همچنین رئیس بانک مرکزی دستور داد تدابیری اتخاذ کنند تا با هدف کاهش
هزینه ها ،صادرکنندگان محصوالت تولیدی در بخشهای دولتی و خصوصی بتوانند به
طور مستقیم و بی واسطه تولیدات را به کشورهای هدف ،صادر و ارز آن را دریافت کنند.
دکتر روحانی همچنین خواستار شناسایی و بررسی طرح های اشتغالزای تولیدکنندگان
و صادرکنندگان معتبر غیرنفتی و ارائۀ سریعتر تسهیالت از منابع نظام بانکی یا درصورت
لزوم منابع ارزی صندوق توسعۀ ملی در این جهت شد.
در این جلسۀ صمیمی مدیران مهمترین بنگاه های تولیدکننده کشور که در صادرات
غیرنفتی نقش اساسی دارند ،برخی از موانع فعالیتهای تولیدی و صادراتی خود را بیان
کردند و رئیس جمهور نیز دستورات الزم را صادر کرد.
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مشکالت صنعت فوالد کشــور ،به ویژه در استان اصفهان آشــنا شویم؛ در عین حال
شرایط انجام مطالعات تطبیقی استان را ارزیابی کنیم و با کنار هم گذاشتن این کمبودها
و مزیت ها به هم افزایی بیشتر در صنعت کشور دست یابیم .هدف بعدی این بود که از
نزدیک با ظرفیت های تکنولوژیکی کشور ،به ویژه در بخش صنعت فوالد و همچنین
با توانمندیهای موجود برای رفع نیاز مصرف کنندگان داخلی آشنا شویم .به طورکلی
برای بنده به عنوان یکی از نمایندگان مردم شریف کشورمان در مجلس شورای اسالمی
این مهم بود که از نزدیک با توانمندی ها و ظرفیتهای فوالدمبارکه به عنوان بزرگترین
مجموعۀ فوالدسازی و تولیدکنندۀ ورقهای فوالدی کشور بیشتر آشنا شوم.
وی خاطرنشان کرد :در جریان بازدید امروز بیش از هر چیز نظم و انضباط حاکم بر خطوط
سیستماتیک تولید فوالدمبارکه و پس از آن ،نگاه مدیریت این شرکت به کارکنان و
اجرای توسعه های شرکت تحسین برانگیز بود .باید اذعان داشت یکی دیگر از نقاط قوت
فوالدمبارکه سیاستهای درون زای این شرکت است که بر سیاست های برون زای آن نیز
تأثیر انکارناپذیری دارد .آقاپور علیشاهی از انسجام سازمانی فوالدمبارکه به عنوان یکی
دیگر از نقاط قوت این شرکت یاد و اضافه کرد :همۀ قسمتهای فوالدمبارکه کار یکدیگر
را کامل میکنند؛ به گونه ای که در واحد مالی و فروش و بازاریابی این شرکت از زحمات
کارکنان تولید به خوبی حمایت میشــود و با بازاریابی مناسب ،محصوالت با توجه به
درخواست مشتری تولید و به بازار عرضه میشوند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اســامی با تأکید بر اینکه راهبرد «ما
می توانیم» به خوبی در همۀ بخش های فوالدمبارکه معنی شده است ،گفت :به عبارت
دیگر ،فوالدمبارکه مانند پلی است که میتواند تمام صنایع کشور را از درۀ رکود نجات
دهد .این شرکت میتواند یک پایلوت اقتصادی مناسب برای کشور معرفی شود؛ همچنان
که در مقاطع مختلف دیده شده است که این شرکت علیرغم بسیاری از محدودیتها در
زمان های مختلف توانسته است خروجی خوبی داشته باشد.
کمیسیونهای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور از تمام ظرفیت خود برای حمایت صنایع
بزرگ و کوچک اســتفاده خواهند کرد در همین خصــوص ،ابوالفضل روغنی رئیس
کمیسیونصنایعاتاقبازرگانیایراندرگفتوگوباخبرنگارفوالدگفت:کمیسیونصنایع
اتاق بازرگانی ایران تصمیم دارد با کمیسیونهای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور مشارکت و
ارتباط دائمی داشته باشد؛ درعین حال بر آن است تا واحدهای ملی و بزرگ و حتی صنایع
کوچک را مورد توجه و حمایت بیشتر قرار دهد و از ظرفیتهای موجود در اتاق بازرگانی
برای رفع مشکالت این صنایع استفاده کند .وی با بیان اینکه شرکت فوالدمبارکه یک
واحد بسیار توانمند و ملی است و سهم شایان توجهی در تولید ناخالص ملی و صنعت کشور
دارد ،افزود :اینکه فوالدمبارکه میتواند در کنار تأمین بازار داخل ،بخشی از محصوالت خود
را نیز به بازارهای اروپایی صادر کند ،برای کشور بسیار سودمند و افتخارآمیز است .رئیس
کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران یکی دیگر از ویژگی های بارز فوالدمبارکه را عمل به
مسئولیتهای اجتماعی خود معرفی و اضافه کرد :بدون شک این ویژگی یکی از معیارهایی
است که باعث شده فوالدمبارکه در سطح جهانی مطرح شود.
ابوالفضل روغنی در بخش دیگری از ســخنان خود تصریح کرد :کیفیت قابل رقابت
محصوالت فوالدمبارکه و کامل بودن زنجیرۀ تولید که به قیمت تمام شــدۀ رقابتی
محصوالت و حاشیۀ سود مناسب برای سهامداران و ذینفعان شرکت منجر میشود ،از
دیگر ویژگیهای بارز این مجموعۀ توانمند صنعتی است .درعین حال اینکه فوالدمبارکه
بازارهای داخلی را برای عرضۀ محصوالت خود در اولویت قرار داده است بسیار ارزشمند
و قابل تقدیر اســت .وی با تأکید بر اینکه امروزه مصرف فوالد نشــانۀ توسعه یافتگی
کشورهاست ،افزود :اینکه فوالدمبارکه در اهداف بعدی خود تولید ۲۵میلیون تن فوالد
را در نظر گرفته است ،هدف ارزشمندی است؛ چراکه صنعت فوالد یک صنعت مادر است
و در رشد و توسعۀ کشور نقش مهمی ایفا میکند .از آنجا که در حال حاضر در کشور ما
مصرف سرانۀ فوالد حدود ۲۰۰کیلوگرم است ،ضرورت دارد که با حمایت از فوالدمبارکه
و سایر صنایع مشابه حرکت در مسیر صنعتی شدن را تسریع کنیم.

عدم پرداخت ديون معوقه و رعايت نكردن قوانين شهرداري پلمب
شدهاند .صادقي از شهروندان خواســت با پيگيري و برطرف كردن
مشــكالت پروندههاي خود و پرداخت بهموقع ديــون و معوقات،
شهرداري را در ارائه خدمات مطلوب ياري كنند.

 ۸هزارواحدمسكنمهردرپرند
فاقدمتقاضياست

مديرعامل شــركت عمران پرند با بيان اينكه
 ۸هزار واحد مسكن مهر در پرند فاقد متقاضي
است ،گفت :در صورتي كه امكانات روبنايي و
زيربنايي اين واحدها تكميل نشود ،نميتوانيم
تا پايان ســال آنها را افتتاح كنيم .محســن
طاهري با بيان اينكه همكاري دســتگاههاي
روبنايي از جمله وزارت نيرو و شــركت گاز در
تامين انشعابات واحدهاي مسكن مهر نسبت
به ماههاي گذشته بهتر شده است ،اظهار كرد:
عدم همكاري اين شركتها باعث شده است
كه ساخت ابنيه در اين شهر نسبت به امكانات
روبنايي جلوتر باشــد .وي در ادامه افزود :تا
زماني كه تمامي امكانــات از جمله آب ،برق و
گاز واحدهاي مسكن مهر تكميل نشود؛ امكان
تحويل يا بهرهبرداري از واحدهاي مسكن مهر
وجود ندارد ،بنابراين بسياري از واحدهاي فاقد
متقاضي در انتظار تكميل اين خدمات هستند.
طاهري تصريح كرد 8 :هزار واحد مسكن مهر
در پرند فاقد متقاضي اســت و در صورتي كه
امكانات روبنايي و زيربنايي اين واحدها تكميل
نشــود ،نميتوانيم تا پايان سال آنها را افتتاح
كنيم .در نتيجه تحويل اين واحدها به ســال
آينده موكول ميشود.
وي دربــاره مشــكالتي كه تعاونيهــا براي
واحدهاي مســكن مهــر در گذشــته ايجاد
كرده بودند ،گفت :شــركت مپسا در گذشته
با  2تعاوني درباره تكميل واحدها با مشــكل
مواجه شــده بودند كه هماكنون برخي از اين
مشكالت رفع شــده و اين شــركت در حال
بررسي مشكالت تعاوني ديگر است.

شهرامفر ،مدير اداره درآمد شهرداري قزوين خواستار شد

پرداخت بهموقع عوارض شهرداري براي اداره و توسعه مطلوبتر شهر قزوين
شــيوا شــهرامفر ،مديــر اداره درآمد
شــهرداري قزوين پرداخــت عوارض
شهرداري را از سوي شهروندان و نهادها،
يكي از راههاي اصلي تامين درآمد براي
اداره امور و توسعه شهر و موتور محرك

اقتصاد شــهري عنوان كرد .شهرامفر
ميزان برخورداري شهروندان از امكانات
و فضاهاي عمومي شهري را وابسته به
پرداخت عوارض شهرداريها دانست و
افزود :شهروندان هرساله ميزان عوارض

تعيينشــده را براي واحدهاي مختلف
مســكوني ،تجاري و صنعتي در قالب
قبوض پرداختــي دريافت ميكنند كه
ميبايد تا تاريخ مشخصشده ،نسبت به
پرداخت آن اقدام كنند.

کیانوش ردایی  ،شهردار مرزن آباد  عنوان کرد

مقدمات اجرایی چهار بانده شدن فاصله کشک
تا مجالر مرزن آباد فراهم شد

شهردار مرزنآباد گفت :مقدمات اجرايي چهاربانده شدن فاصله كشك تا
مجالر مرزنآباد فراهم شــد .کیانوش ردایی با توجه به نبود ظرفیت الزم و
ورود یکباره خودروها در تمام فصول سال به شهر مرزن آباد در محور کندوان
گفت :با هدف رفع مشکالت ترافیک و توسعه راه های ورودی شهر مرزن آباد
جهت انتقال بارترافیک سنگین درون شهری به خارج از مرزن آباد ،مذاکراتی
بین شهرداری با مالکان اراضی ،ادارات منابع طبیعی ،مسکن ،راه و شهرسازی
شهرستان چالوس صورت گرفته است.
شــهردار مرزن آباد افزود :بــا موافقت مالــکان اراضی بــرای واگذاری و
آزاد سازی اراضی شخصی و اراضی منابع طبیعی با صدور مجوز الزم برای
استفاده از اراضی حواشی پس از شانه خاکی جاده اصلی توسط منابع طبیعی
و عملیات خاک برداری و تعریض جاده توسط اداره مسکن راه و شهرسازی،
که پس از اجرایی شدن این طرح ،سعی می شود در مواقع پر ترافیک ،با کمک
پلیس راه ،خودروها به طرف کشک هدایت شوند تا با این روش بخشی از بار
ترافیک درون شهری مرزن آباد کاسته شود.
وی در مورد کمربندی محور کندوان به کالردشــت نیز بیان داشت :طرح
مطالعاتی این پروژه نیز انجام شــده و با توجه به تملک و آزاد سازی اراضی
متعلق به اشخاص و منابع طبیعی ،و نیز ارزیابی درست و تأمین اعتبارات الزم
برای احداث پل کمر بندی بر روی رودخانه برار ،انتظار می رود این طرح نیز
بدون مشکل حادی اجرایی شود .وی خاطر نشان کرد :با اجرای این طرح که
در واقع مکمل طرح اصلی رفع ترافیک درون شهری مرزن آباد می باشد ،یقینا
در آینده ترافیک در این شهر سبک و روان خواهد بود.
ردایی در رابطه باســد معبر افزود :برای جمع آوری سد معبر و آزاد سازی
مسیر عمومی و فضای شهری ،مذاکراتی با صاحبان مغازه ها ،فروشگاه ها و
کسبه ثابت و سیارصورت گرفته تا به صورت خود جوش و داوطلبانه نسبت به
جمع آوری بساط و وسایل مربوط به خود که در تردد عابرین و سواره ها ایجاد
مزاحمت می کنند ،سریعا اقدام کنند.
وی گفــت  :در ایــن رابطه مهلتــی نیز تعیین شــده و در صــورت عدم
جمع آوری بساط ها توسط افراد درموعد مقرر ،چاره ای نیست جز اعمال
قانون و اجرای ماده مربوط به سد معابر میاشیم.
شهردار مرزن آباد با ابراز خرسندی از روحیه بومیان منطقه اظهارداشت :با
توجه به شناختی که به عنوان بومی منطقه از روحیه و همکاری بسیار نزدیک
شهروندان این شهر با شهرداری داریم.
شکی نیســت که همه کســبه مرزن آباد به طور خود جوش و داوطلبانه

نسبت به جمع آوری بساط و سد معبر این شــهر اقدام می کنند کما این
که تا بحال در مدت زمان کوتاه بســباری از کســبه با فرهنگ این شهر در
جمع آوری سد معبر سریعا اقدام و با شهرداری همکاری کردند که جای تقدیر
و سپاسگزاری است.
ردایی دررابطه با کمبود آب شرب مرزن آباد نیز اظهار داشت :اگر چه مسؤلیت
و جوابگویی نسبت به کمبود آب ،مربوط به آب و فاضالب شهری است اما در
صورت کاهش و کمبود آب منطقه ،اثرات و پیامدهای کمبود آن به طور غیر
مستقیم به شهر داری نیز مرتبط می باشد و آن بکار گیری خودرو های پر
ظرفیت آتش نشا نی متعلق به شهرداری برای رساندن آب به محالت مختلف
درون شهری می باشد.
شهردار مرزن آباد در پایان افزود :خوشبختانه در این مورد اقدامات درستی
صورت گرفته و مقرر شد با همکاری شهرک صنعتی مرزن آباد از سرچشمه تا
منبع اصلی به طول ۵کیلومتر لوله گذاری صورت بگیرد .باتوجه به مذاکراتی
که به طور چند جانبه بین مراجع ذیربط انجام شده ،امید است این طرح به
زودی اجرایی شود و با اجرای این طرح مشکل کمبود آب در مرزن آباد نیز
برطرف خواهد شد.
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نرخ دالر در بازار آزاد كاهش يافت
فعاالن سكه و طال هفته چهار دي ماه را با ريزش قيمت دالر و افزايش يورو آغاز كردند؛ به شكلي كه هر دالر  290ريال كاهش و هر يورو  400ريال افزايش يافت .نرخ هر دالر آمريكا
دیروز به  43هزار و  860ريال رسيد و هر يورو  54هزار و  650ريال معامله شد .دیروز پوند انگليس نيز  210ريال افزايش يافت و به  60هزار و  650ريال رسيد و درهم با  10ريال
كاهش 12 ،هزار و  90ريال عرضه شد .در سامانه نظارت ارز (سنا) ،قيمت هر دالر آمريكا  43هزار و  363ريال ،هر يورو  52هزار و  706ريال و هر درهم امارات  11هزار و  906ريال
درج شده كه بيانگر ميانگين نرخ موزون فروش آنها در صرافيهاي مجاز سراسر كشور است.

تاالر شيشه ای

در بازار سرمايه تا سقف 5میلیارد تومان صورت میگیرد

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

رشــد  441واحدی شاخص
بورسدرنخستنروزهفته

شاخص بورس دیروز (شــنبه) با وجود افت
حجم معامــات 441 ،واحد رشــد کرد و به
جایگاه  96هزار و  627واحدی صعود کرد.
از بین رفتن ریسک های سیاسی پیش روی
بورس و تمدید دوباره تعلیق تحریم ها ،باعث
رونق اندک معامالت بازار ســرمایه شــد به
طوری که در معامالت دیــروز  701میلیون
ســهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش یک
هزار و  581میلیــارد ریال در  51هزار و 824
نوبت مبادله شد.
بررسی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان
می دهد شاخص قیمت (وزنی  -ارزشی) که
در آن ارزش ســهام شــرکت های بزرگ اثر
بیشتری بر شــاخص می گذارد 141 ،واحد و
شاخص کل (هم وزن) که در آن ارزش و وزن
همه شرکت های بزرگ و کوچک در محاسبه
شاخص کل ،یکسان در نظر گرفته می شود،
 95واحد رشد کرد.
شــاخص قیمــت (هــم وزن) کــه بیانگر
ســطح عمومی قیمت سهام شــرکت های
پذیرفته شده در بورس است ،نیز  71واحد و
شاخص آزاد شناور که بیانگر بخشی از سهام
شرکت هاست که قابل معامله در بورس باشد،
 688واحد باال رفت.
به گــزارش ایرنا ،شــاخص بــازار اول که به
شرکت هایی اختصاص دارد که از نظر سرمایه،
سودآوری و درصد ســهام آزاد شناور شرایط
بهتری دارند 404 ،واحد و شاخص بازار دوم
بورس  464واحد تقویت شد.
کشفقیمت922هزارریالی«اخزا»601

بازدهی آیفکس از ابتدای سال
به 23درصد رسید

نخســتین روز کاری فرابورس ایران در هفته
جاری با دادوستد بیش از  329میلیون ورقه به
ارزش یکهزار و  58میلیارد ریال دنبال شد که
نسبت به روز معامالتی قبل از افزایش حجم و
ارزش دادوستدها حکایت داشت.
به گزارش روابــط عمومی فرابــورس ایران،
در جریان بــازار دیروز (شــنبه)  23دی ماه
شــاخص کل فرابورس با  10واحد رشــد به
ارتفاع  1087واحدی رســید کــه عمده بار
مثبــت بــر آیفکــس از جانــب نمادهای
پتروشیمی و پاالیشی رقم خورد .بر این اساس
نمادهــای معامالت «مــارون»« ،زاگرس»،
«دماوند»« ،شراز»« ،شــاوان» و «شرانل» تا
ســطح حداکثر  6.6واحد تاثیر مثبت بر این
نماگر داشــتند .این در حالی اســت که نماد
«هرمز» از گروه فلزات اساســی تا حدود 0.7
واحد تاثیــر منفی بر شــاخص کل فرابورس
داشــت .با صعود دیــروز آیفکــس بازدهی
این نماگــر از ابتدای ســال بــه  23درصد
رسید.
نگاهی به مبــادالت انجام شــده در مجموع
بازارهای اول و دوم فرابورس نیز نشان میدهد
مبادله  101میلیون سهم ارزش  254میلیارد
ریالی این میزان مبادالت را رقم زده است و به
ترتیب نمادهای «ذوب» و «سمگا» باالترین
حجم و ارزش معامالت را تجربه کردهاند.
در جریان بازار همچنین شــاهد بازگشــایی
نمادهای «فزرین»« ،قاسم»« ،اتکام»« ،بنو»
و «شتهران» بودیم.
سهامداران همچنین دیروز اقدام به دادوستد
نزدیک به  222میلیون ســهم به ارزش بیش
از  256میلیــارد ریال در مجموع ســه تابلو
معامالتی بازار پایه کردند.
خریداران و فروشــندگان اوراق تســهیالت
مسکن نیز  77هزار ورقه تســه به ارزش 57
میلیارد ریال را در میان خود دست به دست
کردند و نماد تسه آذرماه  96همچون روزهای
گذشــته باالترین حجم و ارزش معامالتی را
در اختیار گرفت .قیمت ایــن اوراق در حال
حاضر در بازه  727هزار تا  748هزار ریال مورد
معامله قرار میگیرد.
طبــق برنامــه دیروز عرضــه اســناد خزانه
اســامی با نماد «اخزا »601در بــازار اوراق
با درآمــد ثابت برای نخســتین بــار عرضه
و هــر ورقــه از آن  922هزار ریال کشــف
قیمت شــد .ایــن اوراق هشــتم مردادماه
ســال جاری منتشر شــده و دارای سررسید
یکساله است.
در بازار اوراق با درآمد ثابت نیز در مجموع 455
هزار ورقه بــه ارزش  414میلیارد ریال مورد
معامله قرار گرفت.

طبق تفاهمنامهاي كه صبح
دیروز ميان  3وزارتخانه و يك
معاونت علمي امضا شد از اين
پس اســتارتآپهاي مورد
قبول شــانس آن را خواهند
داشت تا ســقف  ۵ميليارد تومان از طريق بازار بورس و
به صورت جمعي تامين مالي شوند .در اين زمينه وزير
اقتصاد معتقد است كاهش ســود بانكي در ايجاد رونق
براي استارتآپها موثر بوده است.
به گزارش ايســنا ۲۳ ،دي ماه در محل وزارت اقتصاد
تفاهمنام ه تامين مالي جمعــي پروژههاي دانشبنيان
بين وزارتخانههاي اقتصاد ،ارتباطات ،تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي و معاونت علمي رياستجمهوري امضا شد.
در اين نشست ،وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه
تاكنون به بازار ســرمايه اوليه توجه چنداني در كشور
نشــده بود ،گفت :عمده منابع مالــي الزم براي اجراي
طرحها و پروژهها تاكنون از طريق سيستم بانكي تامين
ميشد و عمده فعاليت بورس نيز نقل و انتقال سهام در
فعاليتها بوده است .این تفاهمنامه براي شكلگيري
سرمايهگذاري و شراكت شكل گرفته كه در آن قابليت
اجراي ايدههاي افراد با نظارت وزارت ارتباطات و فناوري
اطالعات بررسي ميشود.
كرباسيان ادامه داد :پس از تصويب ايده در شورايعالي
بورس ،وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي نيز ميتواند به
تجميع منابع خرد در قالب تعاونيها و امثال آن بپردازد
و در نهايت زمينه اشــتغالزايي فراهم خواهد شد .حال
كه سود ســپردههاي بانكي كاهش يافته ،شرايط براي
مشــاركت مردم در فناوريهاي نوين ،استارتآپها
و كسبوكارهاي نوپا فراهم شــده و در سالهاي اخير
شــاهد ارائه نوآوريهاي فراوان در عرصههاي حمل و
نقل ،استارتآپها و غيره بودهايم .وي ادامه داد :تاكنون
ايدههاي فراواني در سطح جامعه به دليل كمبود سرمايه
محقق نشــده بود ،ولي اينك فرصتي فراهم شده تا در
قالب شراكتي ،فاميلي ،جمعيت اهدايي و ...به تامين مالي
اقدام كنند .كرباسيان ادامه داد :اكنون سود بانكي پايين
آمده و ميتواند كسبوكارهاي نوپا و استارتآپي را براي
مردم جذاب كند و سرمايهها به اين سمت هدايت شود.
با جهشي كه در اين كار صورت گرفته ،اثرات مثبت آن را
مشاهده خواهيم كرد.
سقف ٥ميلياردي تامينمالي دستهجمعي
در ادامه اين نشست ،شــاپور محمدي ،رئيس سازمان

بورس و اوراق بهادار ســقف تامين مالي دستهجمعي
براي اســتارتآپها را  ٥ميليارد تومــان عنوان كرد و
گفت :فعال تامين مالي به صورت فردي انجام نميشود.
شاپور محمدي در مراسم امضاي تفاهمنامه تامين مالي
دستهجمعي گفت :سقف تامين مالي جمعي فعال تا ۵
ميليارد تومان اســت كه از طريق عامل انجام ميشود؛
ضمن اينكه فعاالن تامين مالي جمعي كه تاكنون حضور
داشتند نيز ميتوانند از طريق دريافت مجوز فعاليت خود
را دنبال كنند و از اين بابت براي فعاالن قبلي جاي نگراني
وجود ندارد؛ بنابراين مردم فقط به عامالن مجاز ارائه اين
خدمات كه نام آنها روي سايت ســازمان بورس و اوراق
بهادار قرار دارد ،مراجعه داشته باشند.
رئيس ســازمان بورس و اوراق بهادار افــزود :اينكه از
سرمايهگذاران خارجي بخواهيم در اين طرحها تامين
ماليكنيم،درتفاهمنامهپيشبينينشدهوليخارجيها
ميتوانند گواهي شــراكت ســرمايهگذاري جمعي را
در ايران خريداري كنند كــه فعاليت آن طبق  ۴۹ماده
آييننامه پيشبينيشده در اين زمينه باشد.
وي تصريح كرد :كســاني كه در حال حاضر در زمينه
تامين مالي جمعي فعاليت دارند ۶ماه مهلت دارند تا خود
را با آييننامه جديد وفق دهند .فرابورس ميتواند آيين
مطابقت را انجام دهد تا در صورت فعاليتهاي غيرقانوني،
جلوگيري الزم به عمل آيد.
وي افزود :تا جايي كه قوانين اجازه بدهد تالش ميكنيم
شرايط آسانسازي شود .در تفاهمنامه مواد متعددي
وجود دارد و امكان توصيه پروژهها به سرمايهگذاران و
مردم وجود ندارد و اين اقدام نبايد صورت گيرد.
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار تصريح كرد :امكان

تامين مالي جمعي در بازار سرمايه در اين قالب پيشبيني
شده و اطالعات مربوط به كسبوكار در پروژهها ديده
ميشود .حســاب بانكي رســمي نيز تعريف ميشود
كه منابع در آن حساب وارد ميشــود تا از منابع مردم
صيانت شود.
تامينمالياستارتآپهابدونسودخواهدبود
وزير ارتباطات با بيان اينكه تامين مالي دستهجمعي از
بازار سرمايه براي استارتآپها بدون سود خواهد بود،
گفت :افزايش نرخ ارز و سكه در كنار ضرر كسب و كارها
از جمله مشكالت فيلترينگ بود.
محمدجواد آذريجهرمــي در حاشــيه تامين مالي
شركتهاي اســتارتآپي در جمع خبرنگاران گفت:
تامين مالي دســتهجمعي براي استارتآپها به چهار
شيوه انجام ميپذيرد كه بر اين اساس تامين مالي اعانهاي
است كه فردي عالقهمند به حمايت از شكلگيري كسب
و كاري از آن بوده و بنابراين سود اين تامين مالي براي
اســتارتآپها صفر خواهد بود .ضمــن اينكه موضوع
پيشخريد محصول و سرمايهگذاري نيز بدون سود انجام
ميشود و تنها شيوه چهارم كه پرداخت وام است ممكن
است سودي به استارتآپ تحميل كند كه اين شيوه به
دليل ضرورت هماهنگي بــا بانك مركزي فعال اجرايي
نميشود.
وي در پاسخ به سوالي افزود :تالش ما اين است كه بتوانيم
از كســب و كارهاي نوپا حمايت كنيم كه در اين ميان
تامين مالي دستهجمعي با مشاركت بورس كه جزئيات
آن ظرف دو هفته آينده در شورايعالي بورس به تصويب
خواهد رسيد ،مد نظر است.

فيلترينگ تلگرام و ضررهاي كسبوكار
وزير ارتباطات در پاســخ به سوالي مبني بر ضرر كسب
و كارها از فيلترينگ و اشتغالزايي در قالب طرح تامين
مالي دســتهجمعي بورس اظهار داشت :ضرر كسب و
كارها را از فيلترينگ بررسي كرده و با مسئوالن متولي
نيز رايزنيهايي را صورت دادهايم بهويژه اينكه تصميمات
اينچنيني ميتواند بازار سرمايه را تحتتاثير قرار دهد
و اگر چه همه كســب و كارها وابســته به پيامرسانها
نيستند اما بايد تالش كنيم حداقل چالش را براي كسب
و كارهاي نوپا ايجاد كنيم.
آذريجهرمي تصريح كرد :اين در شــرايطي است كه
اغتشاشات در همه كشورها ممكن است برخي مشكالت
را ايجــاد کند و حتي كســب و كارهاي واقعــي را نيز
تحتالشعاع قرار دهد كه بر اين اساس اغتشاشات اخير
در ايران نيز باعث شد قيمت ارز و سكه باال رود و بر روند
طبيعي كسب و كارها اثر بگذارد .وي معتقد است بازارها
البته به رفتار درازمدت ما نگاه خواهند كرد.
 ۵هزار گوشي تلفن همراه غيرفعال شد
وزير ارتباطات در پاســخ به ســوالي مبنــي بر طرح
رجيســتري تلفن همراه گفت ۶۰ :درصد گوشيهاي
آيفون اكنون از مجاري رســمي وارد كشور ميشوند و
اين آمار قابل قبولي است در حالي كه تنها  ۵درصد اين
گوشيها به صورت رسمي وارد ميشد.
وي افزود :بخشي از گوشيهاي تلفن همراه به صورت
مسافري وارد كشور ميشوند اما اكنون با اجراي طرح
رجيستري  ۵هزار گوشــي تلفن همراه غيرفعال شده
است كه البته همه آنها متاثر از اجراي طرح رجيستري
نيستند و ممكن است همراه مسافر وارد كشور شده و
همراه او نيز خارج شود.
آذريجهرمي درباره گراني هفتههاي اخير گوشي تلفن
همراه از رايزني با وزارت صمت براي ساماندهي بازار خبر
داد و گفت :ما روي اين مساله حساس هستيم و بر اين
اســاس با وزارت صمت نيز مذاكراتي صورت دادهايم.
البته افزايش نرخ ارز تاثير بســزايي در گراني گوشيها
داشته ضمن اينكه حذف ارز مبادله اي نيز بازار را متاثر
كرده است.
وزير ارتباطات محدوديت تعداد واردكنندگان گوشي
تلفن همراه را از ديگر داليل افزايش قيمت دانســت و
خاطرنشــان كرد :ممكن اســت كانال واردات محدود
باشــد و تصديگري در اين رابطه مشــاهده شود كه
رقابت كافي را از بين ميبرد كــه وزارت صمت نيز در
اين رابطــه در حال تدوين دســتورالعملي اســت كه
تعداد واردكنندگان متنوع شوند و اين در مراحل آخر
كار است.

در مسابقاتفوتسال كانونبانكها و موسساتخصوصي

مدير امور شعب بانك توسعه صادرات:

تيم بانكپاسارگاد قهرمان شد

برندگان كمپين «صادرات به روسيه» معرفي شدند

در دهمين دوره از مســابقات فوتســال كانون
بانكها و موسسات اعتباري خصوصي ،تيم بانك
پاسارگاد با اقتدار قهرمان شد.
به گزارش روابطعمومي بانك پاسارگاد ،در دهمين
دوره از مسابقات فوتسال كانون بانكها و موسسات
اعتباري خصوصي ،تيم بانك پاسارگاد موفق شد
با نتيجه  3بر  2تيم بانك شــهر را شكست داده و

قهرمان اين مسابقات شود .در ديدار ردهبندي نيز
تيم بانك سامان با پيروزي بر تيم بانك قوامين در
رده سوم اين رقابتها ايستاد .گفتني است تيمهاي
بانك پاسارگاد ،بانك شــهر ،بانك سامان ،بانك
آينده ،بانك سينا ،بانك دي ،موسسه اعتباري ملل،
بانك انصار ،بانك ســرمايه و بانك قوامين در اين
دوره از مسابقات حضور داشتند.

ركوردزني بانك ملت در اعطاي وام به مددجويان
معرفيشده ستاد ديه كشور

جواليي ،مديرعامل ســتاد ديه كشــور از آزادي
نزديك به ۱۷هزار زنداني جرائم غيرعمد با استفاده
از تسهيالت بانك ملت خبر داد.
به گزارش روابطعمومــي بانك ملت ،مديرعامل
ســتاد ديه كشــور در ديدار با مديرعامل بانك
ملت از اقدامات اين بانك در اعطاي تســهيالت
قرضالحسنه به زندانيان جرائم غيرعمد تقدير كرد.
سيداسدا ...جواليي ،مديرعامل ستاد ديه كشور
در اين ديدار با تقدير از اقدامات بانك ملت در طول
 ۱۲سال گذشته ابراز اميدواري كرد با حضور دكتر
بيگدلي مديرعامل جديد بانك ملت ،مساعدتها

و حمايتهاي اين بانك از ستاد ديه افزايش يابد.
جواليي با اشــاره به اينكه بانك ملت نخســتين
بانكي اســت كه در حوزه ارائه وامهاي بدون سود
به بدهكاران غيربزهكاري كه گرفتار زندان بودند،
ورود كرد ،افزود :تا به امروز  ۳هزار ميليارد ريال وام
قرضالحسنه با تنفس بازپرداخت به مددجويان
معرفيشده ستاد ديه ،از سوي بانك ملت پرداخت
شده است و با اين مبلغ تســهيالت ،تاكنون ۱۶
هزار و  ۸۳۶نفــر زنداني جرائــم غيرعمد از بند
حبس آزاد شــده و به آغــوش خانوادههاي خود
بازگشتهاند.

تقدير خطيب جمعه سمنان از تطابق عملكرد بانك
قرضالحسنه مهرايران با موازين اسالمي

امام جمعــه موقــت ســمنان در خطبههاي
نمــاز جمعــه ايــن هفتــه ،در بخشهايي از
ســخنانش پــس از تبييــن عملكــرد بانك
قرضالحســنه مهر ايران ،حمايــت از خدمات
قرضالحســنه اين بانــك در راســتاي تحقق
صحيــح بانكــداري اســامي را مــورد تاكيد
قرار داد.
به گــزارش روابطعمومي بانك قرضالحســنه
مهرايران ،حجتاالسالم والمسلمين عبدوس با
اشاره به پرداخت وامهاي قرضالحسنه با كارمزد
صفر تا  4درصد ،فعاليت ايــن بانك را در حوزه
عقد قرضالحســنه و مطابق با موازين اسالمي
دانست.

وي همچنين ابراز اميدواري كرد به عنوان يكي از
راههاي خروج از بحرانهاي اقتصادي كه شبكه
بانكي ما را تهديد ميكند ،ساير بانكها نيز به اين
سمت حركت كنند.

مدير امور شــعب و بازاريابي بانك توسعه صادرات
اعالم كرد :اســامي برندگان نخســتين كمپين
«خدمات بازاريابي و تامين مالي صادرات به كشور
روسيه» باشگاه مشــتريان بانك توسعه صادرات
ايران اعالم شد.
به گزارش روابطعمومي بانك توســعه صادرات،
آقاي حبيــب احمدي با اعالم ايــن مطلب افزود:

باشگاه مشتريان اين بانك ،با در نظر داشتن اهميت
راهبردي روابط اقتصادي با كشور روسيه به عنوان
شريك تجاري استراتژيك در منطقه و براي ايجاد
فرصتهاي جديد صادرات كاال و خدمات ايراني به
اين كشور ،از مهرماه 95تا شهريورماه 96به برگزاري
كمپين تخصصي با رويكــرد «خدمات بازاريابي و
تامين مالي صادرات به روسيه» اقدام كرد.

چرا بانك ملي ايران به حوزه تسهيالت مسكن
ورود كرد؟

بانك ملي ايران در راستاي كمك به رونق بازار مسكن،
طرح تسهيالت ويژه مسكن را كليد زده است.
به گزارش روابطعمومي بانك ملي ايران ،طرح ويژه
مســكن كه به نوعي انحصارشــكني در حوزه اين
تسهيالت است ،قدرت تسهيالتدهي در نظام بانكي
را افزايش ميدهد.
از سوي ديگر ،تســهيالتگيرندگان نيز ميتوانند
ميان بانكي با اعتبار بانك ملي ايران و ساير روشهاي
تســهيالتگيري ،قدرت انتخاب داشــته باشند.
تسهيالت ويژه مســكن بانك ملي ايران ميتواند به
صورت اوراق مسكن در فرابورس عرضه شود ،ازاينرو

شماره مجوز1396.4770 :
نوبت دوم

با افزايش حجم اوراق در بازار ،طبيعتا نرخ آن كاهش
مييابد .اين اتفاق بدون شك به نفع خريداران اوراق
حق تقدم مسكن كه همان خريداران مسكن هستند،
خواهد بود.
بر اين اساس ،هدف اصلي از عملياتي كردن طرح ويژه
مسكن در بانك ملي ايران ،ايجاد تنوع در روشهاي
تامين مالي خريد يا ساخت مســكن بوده است .در
شرايطي كه مشتريان به تامين مالي فوري براي خريد
مسكن نيازي نداشته باشــند ،استفاده از طرح ويژه
مسكن بانك ملي ايران كه همزمان سود 10درصد به
سپردهها تخصيص ميدهد ،جذاب است.

بانک
بورس
بیمه
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امضــاي تفاهمنامــه همكاري
سهجانبه بانك انصار ،سازمان
نوسازي،توسعهوتجهيزمدارس
كشوروبسيجسازندگي

دكتر ابراهيمــي مديرعامل بانك انصــار و دكتر
محمدتقي نظرپور معاون عمراني وزير آموزش و
پرورش و رئيس سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز
مدارس اقدام به امضاي تفاهمنامه همكاري كردند.
به گزارش اداره كل روابطعمومي بانك انصار ،دكتر
محمدتقي نظرپور معاون عمرانــي وزير آموزش
و پرورش و رئيس ســازمان نوســازي ،توسعه و
تجهيزمدارس كشور در نشســتي كه تعدادي از
معاونان و مديران دو مجموعه حضور داشــتند ،با
ارائه گزارشي از فعاليتهاي سازمان گفت :از اهتمام
بانك انصار و نقش موثري كه در توسعه فضاهاي
آموزشي در مناطق محروم دارد تشكر و قدرداني
كرده و اميدوارم با انعقــاد اين تفاهمنامه بتوانيم
شاهد ايجاد و احداث پروژههاي بيشتري باشيم.
وي گفت 50:درصد فضاهاي آموزشي تا مهر امسال
در سطح كشور توسط خيرين به بهرهبرداري رسيده
و نقش نهادهاي خيريه و بانكها براي مشاركت در
ساخت فضاهاي آموزشي حائز اهميت است.
رئيس سازمان نوسازي ،توســعه و تجهيز مدارس
كشور افزود :ما  757مدرســه در مناطق زلزلهزده
اســتان كرمانشــاه داشــتهايم و فقط 11درصد
آنها تخريب شــدهاند و علت آن هم اين اســت كه
سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس كشور با
استانداردهاي مناسب نســبت به ساخت مدارس
مبادرت ميورزد .دكتر نظرپور در ادامه به كســب
جايزه بينالمللي ساساكاوا درباره مقاومسازي مدارس
اشــاره كرد و گفت :مدارس مــا در هنگام حوادث
غيرمترقبه محل اســتقرار گروههاي امدادرســان
خواهند بود .در اين مراسم دكتر ابراهيمي ،بانك انصار
را بانكي با صبغه انقالبي و سياست مساعدت به اقشار
مستضعف خواند و گفت :با وجود آنكه حداكثرسازي
سود سهامداران و مشــتريان وظيفه ذاتي و هسته
كسبوكاربراي بانك است وليبااين وجود مسئوليت
اجتماعي و ســاختن مدارس ،مراكز بهداشــتي و
كمك به اقشــار كمدرآمد براي بانك انصار بسيار
حائزاهميت است .وي در ادامه با اشاره به آثار و بركات
خدمات اجتماعي و مساعدت به اقشار كمدرآمد در
روند حركتي بانك ،افزود :از ســال گذشته قرارگاه
حمايتهاي اجتماعي بانك انصار را ايجاد كردهايم
و ســاخت مدارس در مناطق دوردست را به عنوان
يك رسالت درنظر گرفتهايم .مديرعامل بانك انصار
تصريح كرد :قــرارگاه حمايتهاي اجتماعي بانك
انصار از سال  ۹۵تشكيل شده است و مشاركت در
ساخت فضاهاي آموزشي به ويژه در مناطق محروم
را در دســتور كار قرار دارد .وي گفت :ما از پتانسيل
نيروهاي انقالبي و گروههاي جهادي هم اســتفاده
ميكنيم و ساخت خانههاي بهداشت و تهيه جهيزيه
براي اقشار كمتربرخوردار را به عنوان يك برنامه ديگر
مدنظر قرار دادهايم .دكتر ابراهيمي تمركز و توجه
بانك انصار به مناطق محرومتر را مهم تلقي كرد و
گفت :مشاركت در ســاخت مدارس از اولويتهاي
مستمر بانك انصار در مناطق محروم خواهد بود.
وي افزود :ســاخت مــدارس از طريق ســازمان
تخصصي نوسازي مدارس كشور كيفيت ساخت
فضاهاي آموزشي را تضمين خواهد كرد و ما در ارائه
خدمات به جامعه دنبال عملگرايي و كار جهادي
هستيم .در پايان اين نشست ،تفاهمنامه همكاري
ســهجانبه براي افزايش بهرهوري و اثربخشــي
طرح ،كمك به رفــع محروميت ازمناطق محروم
و كمتربرخوردار و بهرهگيــري از توان و ظرفيت
نهادهاي مختلف خصوصا خيــل عظيم جوانان
متعهد و ايثارگر درقالب بسيج سازندگي؛ في مابين
بانك انصار ،ســازمان نوســازي ،توسعه و تجهيز
مدارس كشور و بسيج سازندگي به امضا رسيد.

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

افزايش صادرات فرآوردههاينفتي محقق نشد

گروه انرژی
News kasbokar@gmail.com

آغــاز فراينــد اخــذ  DNAاز
خانوادههايمفقوداننفتكشايراني

سخنگوي شــركت ملي نفتكش با اشاره به
حادثه برخورد نفتكش ايراني با كشتي چيني
و مفقود شدن  ۳۲پرسنل نفتكش اظهار كرد:
فرايند اخــذ  DNAاز خانوادههاي مفقودان
نفتكش به صورت رسمي آغاز ميشود.
به گزارش ایسنا ،محسن بهرامي با بيان اينكه
هنوز مشخص نيســت هويت جسد پيداشده
ايراني است يا بنگالدشي ،افزود :هويت پيكر
پيداشــده همچنان مجهول است .متاسفانه
روند بروكراسي در چين براي تشخصي هويت
بسيار طوالني است ،اما اين موضوع با جديت
پيگيري ميشود.
وي از آغاز فرايند اخذ  DNAاز خانوادههاي
مفقودان نفتكش خبر داد و گفت :از خانوادهها
دعوت شده براي اخذ نمونه  DNAبيايند و
هنگامي كه اينكار به صورت رسمي آغاز شود،
فرايند به صورت رسمي انجام شود.
براساس اين گزارش ،يك نفتكش ايراني با يك
كشتي چيني روز شنبه۱۶ ،ديماه با يكديگر
برخورد كردند كه باعث آتش گرفتن نفتكش و
مفقود شدن  ۳۲پرسنل آنكه شامل  ۳۰ايراني
و دو بنگالدشي بودند ،شد .دو روز بعد از وقوع
حادثه پيكر يكي از مفقودان پيدا شــد كه در
ابتدا اعالم شد ايراني است.
نفتكش ســانچي در هنــگام وقــوع حادثه
حامــل  136تــن ميعانــات گازي (gas
 )condensateبود .اين نوع مواد بسيار فرار
است و افزايش حرارت محيط نيز بر اين انفعال
ميافزايد و خطر انفجار را بهشــدت افزايش
ميدهد.

ســخنگوي اتحاديــه
صادركنندگان فرآوردههاي
نفت ،گاز و پتروشيمي ضمن
انتقــاد از وضعيــت صادرات
فرآوردههاي نفتي ،اظهار كرد:
شــركت نفت خود را از بازار عراق و افغانســتان محروم
كرده اســت .به گزارش ايسنا ،حميد حســيني با اشاره
به دوازدهمين همايش ســاالنه اتحاديه صادركنندگان
فرآوردههاي نفت ،گاز و پتروشــيمي گفت :تشكلهاي
اقتصادي ســه ماموريت دارند و بايــد نماينده و صداي
اعضا باشند .همچنين وظيفه دارند اعضا را توانمند كرده
و بازارسازي در ســطح بينالمللي انجام بدهند كه اين
همايش در راستاي هر سه هدف انجام شده است.
توزيع قير رايگان اشتباه بود
وي با تاكيد بــر اينكه اعضاي اتحاديــه صادركنندگان
بهشدت دچار چالش و مشكل هستند ،افزود :سال گذشته
مجلستصميمگرفتقيرمجانيتوزيعكند.اتحاديهبااين
تصميم مخالفت كرد و امسال مجلس به اين نتيجه رسيده
است كه تصميم مذكور اشــتباه بود .سخنگوي اتحاديه
صادركنندگان فرآوردههاي نفت ،گاز و پتروشيمي ادامه
داد:بايدطوريتصميمسازيكردكهجلويتخلفاتگرفته
شود .در اين بخش ميزان تخلف زياد است و ما از اين وضع

راضي نيســتيم .در بخشهايي از صادرات فرآوردههاي
نفتي چه به صورت رســمي و چه به صورت غيررسمي
قاچاق صورت ميگيرد.
طوالني شدن اورهال پارسجنوبي و افزايش
مصرف گازوئيل در كشور
حسيني با تاكيد بر اينكه ميزان صادرات فرآوردههاي
نفتي ايران افزايش نيافته است ،اظهار كرد :پيشبيني
ميشــد ميزان صادرات فرآوردههاي نفتي امســال به

 ۵۰ميليارد دالر برسد ،اما محقق نشــد زيرا در كشور
افزايش ظرفيت توليد صورت نگرفــت .وي ادامه داد:
امسال به دليل طوالني شدن اورهال  4فاز پارسجنوبي
شركت نفت مجبور شــد به نيروگاهها گازوئيل بدهد و
صادرات مرزهاي زميني را قطع كرد .سخنگوي اتحاديه
صادركنندگان فرآوردههاي نفت ،گاز و پتروشــيمي با
بيان اينكه شركت نفت خود را از بازار عراق و افغانستان
محروم كرده است ،افزود :صادرات فرآوردههاي نفتي به
عراق رشد نداشته است.

مخالف اصلي با رگوالتوري مشخص نيست
حسيني در ادامه با اشــاره به لزوم اجراي رگوالتوري،
گفت :متوجه نشديم چه كسي در كشور اجازه نميدهد
بحث رگوالتوري اجرا شود .شوراي رقابت در اين زمينه
تكليف قانوني داشت كه تصويب شد و به هيات دولت
فرستاد ،اما هيات دولت مخالفت كرد .مشخص نيست
چه كســي بايد در اين زمينه پاسخگو باشد .وي ادامه
داد :اگر ميخواهيم حضور ســرمايهگذار در كشــور
فراهم شــود ،بايد نرمافزار فراهم كنيم .مردم ۱۰۰۰
ميليارد پول در بانك ميگذارند ،اما حاضر نيستند در
بخش صنعت سرمايهگذاري كنند .سخنگوي اتحاديه
صادركنندگان فرآوردههاي نفت ،گاز و پتروشــيمي
گفت :در دوازدهمين همايش ساالنه صادركنندگان
فرآوردههاي نفت ،گاز و پتروشــيمي قصــد داريم تا
بخش حاكميتي و رگوالتــوري صادرات فرآوردههاي
نفتي را به بحث و بررسي بگذاريم .حسيني با اشاره به
ظرفيت  ۴ميليون تني صادرات قير ايران تصريح كرد:
با توجه به اينكه جنس نفت توليدشده در ايران از منابع
در حال توسعه (ميادين غرب كارون) از نوع سنگين و
فوقسنگين است ،بنابراين ســرمايهگذاري در بخش
صنعت قيــر توجيه اقتصادي دارد .اين در حاليســت
كه توجه شايستهاي به اين بخش نشده است .يكي از
داليلي كه موجب ضعف صنعت قير طي مدت گذشته
شــده ،صدور مجوز غيركارشناســانه از سوي وزارت
صنعت ،معدن و تجارت براي احداث واحدهاي توليد
قير بوده است.

عليرضا احساني ،رئيس انبار نفت شهيد بهمني گيالن:

موجودي مخازن انبار نفت رشت مطلوب است

رشت -سوخترساني بهموقع از وظايف شركت ملي
پخش فرآوردههاي نفتي منطقه گيالن است كه پس
از تامين از انبار نفت ري در مخازن انبار نفت رشــت

نگهداشت و به وســيله نفتكشها در سطح استان و
استانهاي مجاز توزيع ميشــود .عليرضا احساني،
رئيس انبار نفت گيالن با بيان تمهيدات خاص با توجه
به شــرايط برودت هوا گفت :باتوجه به ظرفيت باالي
ذخيرهسازي مخازن در انبار نفت رشت در حال حاضر
موجودي انبار مطلوب است و ۱۲۰دستگاه ناوگان حمل
و نقل بهطور شــبانهروز آماده خدمترساني به مردم

هستند .وي توزيع سوخت در سال را بهطور متوسط
 2.5تا  2.8ميليارد ليتر فــرآورده عنوان كرد كه يك
چهارم اين مقدار-درحدود  ۵۰۰ميليون ليتر -فرآورده
نفتگاز از طريق خط لوله به نيروگاه ســيكل تركيبي
رشت ارسال ميشود .احساني افزود :طي نه ماه ابتداي
سال  ۹۶مجموعا يك ميليارد و ۲۰۰ميليون و  ۳۹هزار
ليتر انواع فرآوردههاي نفتي (بنزين موتور ،نفت سفيد،

نفتگاز و گاز مايع) در استان توزيع شده است كه اين رقم
در مقايسه با سال گذشته  2.84درصد افزايش دارد.
اســتان گيالن در حال حاضر داراي  ۳۸هزار و ۵۶۷
خانوار مصرفكننده نفت سفيد است و عمليات توزيع
اين فرآورده نفتي توســط  ۲۳۳فروشندگي فعال و
ازطريق ۹ناحيه (رودبار ،رودسر ،الهيجان ،انزلي ،تالش،
صومعه سرا ،آستارا ،فومن و رشت) انجام ميشود.

اجرائیه
مشخصاتمحکومله/محکوملهم
نام:حسن – نام خانوادگی :عسگری پور – نام پدر :محمد رضا – نشانی:
مازندران – چالوس تازه آباد دارمیشکال شرکت روستایی عادل
مشخصاتمحکومعلیه/محکومعلیهم
نام :مجید – نام خانوادگی :پوریان – نام پدر :علی
محکومبه:
بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه
مربوطه 9609972067700098محکومعلیهمحکوماستبهفسخحکم
اعالمی و تخلیه عین مستاجره موضوع اجاره نامه مورخ 1394/2/1برابر
بند 3ماده 49مدنیحکمبهپرداخت اجورمعوقهبه مدت 24ماهبهمبلغ
هفت میلیون تومان و مبلغ یکصد هزار تومان هزینه دادرسی و تاخیر
تادیه در حق خواهان و نیم عشر در حق صندوق دولت.
متصدی امور دفتری شعبه 7شوراهای حل اختالف شهرستان
چالوس – لیال زال نژاد

اینجانب علی صمد زاده فرزند انشااهلل ساکن
گنبدکاووس خیابان امام خمینی جنوبی کوچه
 10پالک  26مالک مقدار  384ســهم از 4992
سهم ششــدانگ پالک  5822فرعی از یک
اصلی بخش  10گنبدکاووس( جایگاه پمپ بنزین
طبری) قصد انتقال سهام مذکور را دارم فلذا
متعهد می گردم چنانچه در حال و آینده شخص
یا اشخاصی ادعائی مطرح کنند خود پاسخگو
بوده و حاضرم از مالیه خود ضرر و زیان وارده به
اشخاص حقیقی یا حقوقی را جبران نمایم.

آگهی احضار متهم
در اجــرای مــاده  180ق.آ .ک بــه آقــای علی
چراغی زادگان به اتهام عدم رعایت ایمنی و مقررات
کار از شــعبه  101دادگاه کیفری  2ایوان موضوع
شکایت علی یوسفی ماژین تحت تعقیب است ابالغ
می گردد تا در جلسه رسیدگی مورخه 96/12/05
ساعت  11:00در شعبه حاضر و در برابر اتهام انتسابی
از خود دفاع نماید در صــورت عدم حضور یا عدم
معرفی وکیل یا عدم وصول الیحه از ســوی متهم
دادگاه به صورت غیابی اقدام بصدور رای می نماید.
رئیس شعبه  101دادگاه کیفری  2ایوان -یحیی نجفی

خبر

آغاز توليــد انبــوه و صادرات
ترانسفورماتورتوربينباديايران

ترانســفورماتور توربين بادي ساخت داخل
كه پيش از اين محققان كشــورمان موفق به
طراحي آن شده بودند ،به توليد انبوه رسيد و
صادرات آن به كشورهاي مختلف نيز آغاز شد.
به گزارش تسنيم ،ترانسفورماتورهاي توربين
بادي توليدي داخــل داراي كيفيت گروه A
جهاني است و با نمونههاي خارجي آن قابليت
رقابت كامل دارد و حتي در بعضي از پارامترهاي
طراحــي و كيفي نســبت به نمونه مشــابه
ساختهشده توسط شــركتهاي اروپاي غربي
داراي مزيتهايي از جمله پايين بودن جهش
حرارتي حداكثر روغن و متوســط سيمپيچ به
ميزان حدود  10درجه سانتيگراد است.
ســوريه ،عــراق ،ارمنســتان ،بــاروس و
قرقيزستان كشورهايي هســتند كه به زودي
ترانسفورماتورهاي ويژه نيروگاههاي بادي توليد
ايران به آنها صادر خواهد شد .مديرعامل ايران
ترانسفو با بيان اينكه امروزه بحث توليد برق در
نيروگاههاي با انرژي پاك و تجديدپذير مانند
نيروگاههاي بــادي از اولويتهاي صنعت برق
كشور اســت ،گفت :عالوه بر قدرت بااليي كه
اين ترانسها دارند ،قابليت نصب آنها در ناسل
توربينهــاي بادي نيز يكــي از كمنظيرترين
ويژگيهاي اين ترانسهاي كامال ايراني است.
فتحيپــور اضافه كرد :ترانســفورماتورهاي
ويژه نيروگاههاي بادي ،برق توليدي حاصل
از نيروي بــاد در نيروگاههاي بــادي را وارد
شبكه توزيع برق ميكنند كه ميتواند زمينه
توليد برق در نيروهاي بادي كشور را توسعه
چشمگيري دهد.

اجرائیه
محکوم له :آقای فرید جلیلیان فرزند ابراهیم .نشانی :خیابان مدرس ،جلوخان ،پاساژ
قدس،طبقههمکف،کامپیوترفرید
محکوم علیه :آقای مصطفی پاشایی به نشانی :مجهول المکان  .از طریق روزنامه صدای
اصالحات دادنامه به نامبرده ابالغ قانونی شده است/13720.م الف94/12/26– 12/
محکوم به :به موجب دادنامه شماره 868مورخ 94/11/17شورای حل اختالف شعبه
.27محکومعلیهمحکوماست بهپرداختمبلغ 10/900/000ریال(دهمیلیونونهصد
هزارريال)بعنواناصلدینوخسارتتاخیرتادیهازتاریختقدیمدادخواست94/09/04
لغایت اجرای حکم و 155/000ريال (یکصد و پنجاه و پنج هزار ريال) هزینه دادرسی و
تمبر اوراق در حق محکوم له و نیم عشر دولتی به مبلغ545/000ريال ( پانصدوچهل و
پنجهزارريال)بهعهدهمحکومعلیهمیباشد.
محکومعلیهمکلفاستازتاریخابالغاجرائیه:
 -1پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد.
-2ترتیبیبرایپرداختمحکومبهبدهد.
 -3مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت (ده روز) صورت جامع دارایی
خودرابهقسمتاجراتسلیمکند.اگرمالینداردصریحااعالمنمایدهرگاهظرفسهسال
بعدازانقضاءمهلتمذکورمعلومشودکهقادربهاجرایحکموپرداختمحکومبهبودهاید
لیکنبرایفراردرپرداختاموالخودرامعرفینکنیدیاصورتخالفواقعازداراییخود
بدهیدبهنحویکهاجرایتمامیاقسمتیازمفاداجرائیهمتعسرباشدبهمجازاتحبس
از 61روز تا شش ماه محکوم خواهید شد.
 -4هرگاه عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34قانون اجرای احکام مدنی می باشد به
مواردیازقانوناجرایاحکاموقانونآییندادرسیمدنیمصوب 79/01/21وهمچنین
مفادقانوننحوهاجرایمحکومیتهایمالیمصوب 10آبان 1377کهظهربرگاجرائیه
درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
شعبه 27شورایحلاختالفشهرستانکرمانشاه

اجرائیه
محکوم له :بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای حمیدرضا مرادی به نشــانی  :کرمانشاه –
هرسین–قبلازچهارراهانقالب–دفتروکالتحمیدرضامرادی
محکوم علیه :حسنا رضایی فرزند بهرام و الهام رضایی فرزند بهرام به نشانی ( :آدرس
خوانده اول و دوم) کرمانشاه – مسکن ایستگاه کارگران – دفتر بیمه نوین – نمایندگی
آقاییاوری–2علینادریرشید فرزندحسینعلی بهنشانی:مجهولالمکان
محکوم به :به موجب دادنامه شــماره  312مورخ  95/10/29شورای حل اختالف شعبه
 16حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلــغ  70/000/000ریال بابت
اصل خواسته و همچنین محکومیت خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده چک مزبور
به پرداخت خســارت تاخیر تادیه آن از تاریخ 93/06/01لغایت اجرای حکم براســاس
شاخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاسبه میگردد و مبلغ  1/980/000ریال بابت
هزینههایدادرسیومبلغ 2/520/000ریالبابتحقالوکالهوکیلصادرواعالممیگردد.
محکومعلیهمکلفاستازتاریخابالغاجرائیه:
 -1پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد.
-2ترتیبیبرایپرداختمحکومبهبدهد.
-3مالیمعرفیکندکهاجراحکمواستیفامحکومبهازآنمیسرباشدودرصورتیکهخودراقادر
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت (ده روز) صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا
تسلیم کند .اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور
معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت
اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام یا
قسمتیازمفاداجرائیهمتعسرباشدبهمجازاتحبساز 61روزتاششماهمحکومخواهیدشد.
 -4هرگاه عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34قانون اجرای احکام مدنی می باشد به
مواردیازقانوناجرایاحکاموقانونآییندادرسیمدنیمصوب 79/01/21وهمچنین
مفادقانوننحوهاجرایمحکومیتهایمالیمصوب 10آبان 1377کهظهربرگاجرائیه
درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
شعبه 16شورایحلاختالفشهرستانکرمانشاه
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واكنش مركز ملي فضاي مجازي به قرار گرفتن در فهرست تحريمهاي آمريكا
معاون محتواي مركز ملي فضاي مجازي در واكنش به قرار گرفتن نام اين مركز و شورايعالي فضاي مجازي در فهرست جديد تحريم آمريكا ،گفت :هميشه آرزو داشتم آنقدر
موثر باشم كه استكبار قصد جانم را كند يا حداقل در جمع چنين كساني باشم .امير خوراكيان ،معاون محتواي مركز ملي فضاي مجازي اظهار داشت :هميشه آرزو داشتم آنقدر
موثر باشم كه ايادي اسرائيل ،آمريكا و استكبار قصد جانم را كنند و آرزوي كشتنم را داشته باشند يا حداقل در جمع چنين كساني باشم كه توانستهاند لج آمريكاييهاي ضد
بشريت را درآورده باشند .از اينكه احساس ميكنم كمي به تحقق اين آرزو نزديك شدهام ،بسيار خوشحالم.
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«كسبوكار» از آمار ضد و نقيض مهاجرت چند ميليوني كاربران به پيامرسانهاي داخلي گزارش  ميدهد

استان ها

ايجاد انحصار براي رونق پيامرسانهاي ايراني
مسئوالن  درباره   فيلترينگ  تلگرام  شفاف صحبت كنند

شايلي قرائي
News kasbokar@gmail.com

مديركلشركتپستاستانايالم:

با تجــارت الكترونيك چرخه
توليدتكميلميشود

ايالم -محمد غالمنيا – خبرنگار كسبوكار:
مديركل شركت پست استان ايالم گفت :با استفاده
از امكانات و بســترهاي تجارت الكترونيك ،چرخه
توليد و فروش تكميل ميشود .بابك گلهداري دیروز
(شنبه) در آيين رونمايي از كمپين تخصصي صادرات
خردهفروشــي با عنوان «آنالين شــويد – جهاني
بفروشيد» با محوريت ايجاد بستر معرفي محصوالت
صنايع دســتي ايالم ،با بيان اينكه در كشور توليد و
تقاضاي محصول وجود دارد ،اما اين چرخه در بسياري
از موارد كامل نميشود ،اظهارداشت :براي خروج از
ركود اقتصادي موجود در كشور ،باید چرخه توليد
كه منجر به فروش ميشود ،تكميل شود و اكنون با
بستر تجارت الكترونيك اين شرايط فراهم شده است.
وي با اشاره به اينكه باید بتوانيم با نرمافزارها و فضاي
مجازي به درستي آشنا شويم ،افزود :الزمه تحقق اين
امر استفاده صحيح و كارآمد از بستر فضاي مجازي
است .مديركل شركت پست اســتان ايالم با تاكيد
بر اينكه استفاده از فضاي مجازي و بستر اينترنت،
بازارهاي بزرگ جهاني را براي توليدكنندگان ما فراهم
ميكند ،تصريح كرد :در اين راستا شركت ملي پست
ايران برگشت پول و سرمايه توليدكنندگان را تضمين
ميكند و با دقت هرچه تمامتر محصول را به دست
مشتري خواهد رساند و ضمن اينكه محصوالت نيز
بيمه هستند .بابك گل هداري با اشاره به اينكه در برخي
موارد متاسفانه توليدكننده مشتري را نميشناسد
و بازاري براي فروش محصــول پيدا نميكند ،بيان
داشت :بايستي دست به دست دهيم و چرخه توليد
را با استفاده از بسترهاي نوين تجارت تكميل كرده و
اقتصاد كشور را از ركود خارج كنيم.

با وجــود ميــل و گرايش
بــاالي كاربــران بــراي
اســتفاده از تلگرام حتي با
كمك فيلترشكن و تالش
بســياري از نمايندههــا و
مسئوالن و نيز پافشــاري شخص رئيسجمهوري
و وزير ارتباطات براي رفع فيلتر تلگرام،برخي ديگر
از مسئوالن با اين موضوع برخوردي قاطع دارند و
معتقدند كه فيلتر اين شبكه پيامرسان موبايلي بايد
ادامه داشته باشد ،تا جايي كه عبدالصمد خرمآبادي،
دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه و
معاون قضايي دادستان كل كشور عالوه بر پافشاري

بر ادامه فيلتر تلگرام ،رفع فيلتر اينســتاگرام را نيز
غيرقانوني دانست و يادآور شد :از سوي دادستاني
كل كشور به مسئوالن وزارت ارتباطات اخطار داده
شــده كه رفع فيلتر اينســتاگرام برخالف موازين
قانوني و قضايي انجام شــده و مســئوالن امر بايد
پاسخگو باشند.
دبير كارگروه تعيين مصاديــق محتواي مجرمانه
مطلبــي را در كانال شــخصياش در پيامرســان
داخلي «ســروش» پيرامون فيلتر تلگرام نوشــت.
متن يادداشــت عبدالصمد خرمآبادي به اين شرح
اســت« :بررســيهاي بهعملآمده حاكي است با
وجود تبليغات پرحجم جهت استفاده از فيلترشكن
براي دسترسي به تلگرام ،فعاليت تلگرام در فضاي
مجازي كشــور بيش از  ۹۰درصد كاهش داشــته
اســت .خوشــبختانه تاكنون چند ميليون نفر از

به مردم روشن و شفاف بگوييد تلگرام براي هميشه مسدود شده است
رضا اصلي ،كارشناس فناوري اطالعات
به طور قطع آمار ارائهشده با واقعيت منطبق نیست .ارائه آمار  90درصدي با آنچه در واقعيت مشاهده
ميشود ،تناقض دارد و قطعا  90درصد نيست ،اما ميشــود گفت كه مراجعات به تلگرام تا  50درصد
كاهش پيدا كرده است .همچنين ميتوان اشــاره كرد كه تقريبا هيچ كسي به تازگي وارد «سروش»
و «آيگپ» نشــده و آماري كه وجود دارد مربوط به قبل بوده اســت .اگر مسئوالن عالقه دارند روي
پيامرسانهاي داخلي كار كنند ،ضرورت دارد آن را به طور رســمي به اطالع مردم و عموم برسانند و
خيلي روشن و شفاف اعالم كنند كه تلگرام براي هميشه مسدود شد .اگر مردم در اين مورد آگاهي قطعي
داشته باشند و تكليفشان روشن شود ،شايد آن موقع بتوان روي نرمافزارهاي داخلي كار و تبليغات
انجام داد .فعال و در اين شرايط همه منتظر هستند كه تلگرام دوباره وصل شود و رغبتي براي استفاده از
ساير پيامرسانها ندارند .نخستين قدم اين است كه مردم از اين حالت «در حال انتظار» ()pending
خارج شوند و تكليف كاربران روشن شود.
از سوي ديگر دولت بايد هزينه ترافيك داخلي را به طور محسوسي كاهش دهد تا مردم استقبال بيشتري
داشته باشند .در حال حاضر استفاده از فيلترشكن باعث از دست رفتن بخش زيادي از پهناي باند به
دليل رمزنگاري و تونلزني خواهد شد كه افراد عادي از اين مساله بيخبر هستند.
اپراتورها هم اگر كمي آيندهنگر باشند ميتوانند سرويس رايگان شبكه اجتماعي را ارائه بدهند و از ارزش
افزوده آن بهرهمند شوند .البته براي اپراتوري كه از يك پيام كوتاه حدود  30تومان درآمد كسب ميكند
سخت است كه بتوان چنين انتظاري داشت.

پیرو درخواست آقای امین عادل ساربانالر فرزند عزیز دادخواستی بشماره پرونده
 960643بطرفیت سایر وراث مرحوم محمدعلی عادل ساربانالر فرزند عزیز تقدیم
این مرجع نموده که مشخصات ســجلی این مرحوم بتاریخ تولد  1309و بشماره
شناسنامه  164صادره از بیله سوار در تاریخ  1396/5/25در محل اقامتگاه دائمی
خویش در جعفرآباد فوت نموده است و وراث حین الفوت وی عبارتند از :
 -1توفیق عادل ســاربانالر فرزند محمدعلــی ش ش  569ت ت  1347صادره
شاه آباد کد ملی  6019439291پسر متوفی
 -2صدیف عادل ســاربانالر فرزند محمدعلــی ش ش  231ت ت  1354صادره
تکچی هومونلو کد ملی  5049033251پسر متوفی
 -3داود عادل ساربانالر فرزند محمدعلی ش ش  232ت ت  1354صادره تکچی
هومونلو کد ملی  5049033268پسر متوفی
 -4دلشــاد عادل فرزند محمدعلــی ش ش  182ت ت  1331صادره پارس آباد
باالبیگلو کد ملی  5048988523دختر متوفی
 -5سارا عادل ساربانالر فرزند محمدعلی ش ش  230ت ت  1350صادره تکچی
هومونلو کد ملی  5049033241دختر متوفی
 -6مهرانگیز عادل ساربانالر فرزند محمدعلی ش ش  490ت ت  1344صادره شاه
آباد کد ملی  6019438457دختر متوفی
 -7خانم باجی عادل ساربانالر فرزند محمدعلی ش ش  491ت ت  1346صادره
شاه آباد کد ملی  6019438465دختر متوفی
 -8زینب عادل فرزند محمدعلی ش ش  3ت ت  1338صادره پارس آباد کد ملی
 5049614368دختر متوفی
 -9خورشــید عبادی فرزند بابا ش ش  3ت ت  1316صادره شــکرآب کد ملی
 1621464792همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید
تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی
ظرف یک ماه به این مرجع تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف جعفرآباد

(آگهی حصر وراثت)
خواهان رونوشت حصر وراثت به شــرح دادخواست
تقدیمی ثبت شده به کالسه 9609983844500680
از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شــادروان حشمت اهلل خاکسار
حقانی دهکردی در اقامتــگاه دائمی خود بدرود حیات
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1مریم نادری ســامانی فرزند عبدالرزاق به شــماره
شناسنامه  14581متولد (1350همسر)
 -2علیرضا خاکسار حقانی دهکردی فرزند حشمت اهلل
به شماره شناسنامه  4610514321متولد (1374فرزند)
 -3آرزو خاکسار حقانی دهکردی فرزند حشمت اهلل به
شماره شناسنامه  4610209837متولد (1370فرزند)
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک
نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد
و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر
آگهی ظرف مدت یکماه به ایــن دادگاه تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه شورای حل اختالف شماره  5شهرستان
شهرکرد-رحمان آماده

(آب يعني زندگي)
وبت دوم
ن
فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله اي
شرکت آب و فاضالب روستایی استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار
نمايد .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت
قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
موضوع مناقصه :عملیات احداث مخزن  500مترمکعبی و ایســتگاه پمپاژ بین راهی تهلو و انگوران و لوله گذاری شبکه داخلی کشار
سرگپ و خط اصلی از کشار دوستنی تا کشار پایین از توابع شهرستان بندرخمیر
مبلغ برآورد اولیه کارفرما 11/212/534/933:ريال ( بر اساس فهرست بها انتقال و توزیع آب روستایی  ،راه و باند و زیرسازی راه آهن سال )96
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار560/626/747 :ریال
نوع تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:ارائه ضمانت نامه های مقرر در ماده 4آئین نامه تضمین معامالت دولتی سال 94بشرح مندرج در اسناد مناقصه
قيمت اسناد مناقصه و شماره حساب  :واريز مبلغ 500/000ريال به حساب سپهر شماره  2195215491005بانك صادرات شعبه سه راه آزادگان بندرعباس بابت
فروش اوراق مناقصه  ،تا تاریخ ( )1396/10/30از طریق سامانه ستاد الکترونیکی دولت .
مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت  1396/10/23:لغايت 1396/10/30
مهلت زمان ارائه پیشنهاد  :تا ساعت  19/00مورخ96/11/10
تاریخ بازگشائي پيشنهادات :ساعت  8مورخ 96/11/11
محل بازگشائي پيشنهادات :سالن كنفرانس شركت آب وفاضالب روستائي استان هرمزگان
پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.irدریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم
را شامل پاکات الف  ،ب و ج تهیه و به صورت فایلهای  pdfدر سامانه فوق درج نمایند .
دارا بودن حداقل رتبه  5دررشته آب از سوی مناقصه گران الزامی می باشد.
حداقل تعداد مناقصه گران جهت بازگشائي پيشنهادات تحويل دو پاكت مي باشد.
ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاک 
ت الف :آدرس :بندرعباس -بلوار امام حسين (ع) جنب اداره
استاندارد  -شركت آب وفاضالب روستائي استان هرمزگان  -تلفن 076-33338002-3
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس تهران 021-41934
شرکت آب و فاضالب روستایی استان هرمزگان

كاربران تلگرام به پيامرســانهاي داخلي مهاجرت
كردهاند .طي مدت كوتاهي كه تلگرام فيلتر شــده
است پيامرسانهاي اجتماعي بومي مشابه آن مانند
«سروش»« ،بله»« ،آيگپ» و «گپ» رشد كمي و
كيفي فوقالعادهاي داشتهاند .اگر وزارت ارتباطات
در اجراي وظايف خود برخي ديگر از موانع موجود بر
سر راه پيامرسانهاي داخلي را بردارد آنها به زودي
قلههاي موفقيت را فتح خواهند کرد و كشــور را از
وابستگي به بيگانگان در اين حوزه نجات خواهند داد.
سرمايهگذاران و مديران پيامرسانهاي بومي وقتي
استقبال بينظير مردم را باور كردند ،عالوه بر استفاده
بيشــتر از متخصصان و بهكارگيري ســرمايههاي
انســاني ،ســرمايهگذاري مالي قابل توجهي را در
فضاي مجازي انجام داده و سرورها و تجهيزات فني
زيادي را خريداري و نصب كردهاند ،ولي تا كارشان
به نتيجه برسد نيازمند حمايت جدي دولت هستند.
آذريجهرمي در مناظره تلويزيوني كه قبل از وزير
شدنش با بنده داشت ،اذعان کرد مهاجرت مردم به
پيامرسانهاي داخلي ميتواند  3هزار ميليارد تومان
درآمد براي بخش داخلي به دنبال داشته باشد .بنده
معتقدم درآمد اقتصادي ناشي از رونق پيامرسانهاي
بومي براي كشــور دهها هزار ميليارد تومان است.
با بيرون راندن دشمن از قسمتي از فضاي مجازي

كشــور اندكاندك اقتصاد مقاومتي در اين فضا در
حال شكل گرفتن است .عدهاي با دادن وعده دائمي
نبودن فيلتر تلگرام رشــد ســرمايهگذاري بخش
خصوصي در فضاي مجازي و تحقق اقتصاد مقاومتي
در اين فضا را كند ميكننــد .جلوگيري از فعاليت
تلگرام عالوه بر اينكه موجبات رونق اقتصادي كشور

جلب اعتماد به جاي سلب حقوق مردم ضرورت دارد
فاطمه سعيدي ،نايبرئيس فراكسيون حقوق شهروندي مجلس
نه تنها در اين موضوع ،بلكه در تمام اموري كه مربوط به شخص و خود مردم ميشود نميتوان كسي
را مجبور به اســتفاده از چيزي يا وادار به انجام كاري كرد .درباره استفاده از پيامرسانها و شبكههاي
اجتماعي نيز همين موضوع صدق ميكند و نميتوان مردم را مجبور به استفاده از يك پيامرسان كرد
و اگر امروز ميبينيم پيامرسانهاي داخلي با اقبال مواجه نميشوند علت آن بياطميناني مردم است.
اين حق مردم اســت كه انتخاب كنند از كدام ابزار ارتباطي اســتفاده كنند و نميتوان اين حق را از
شهروندان سلب كرد .اينكه مردم را مجبور كنيم از يك پيامرسان استفاده نكنند يا به عكس فقط حق
داشته باشند از چند پيامرسان داخلي استفاده كنند با حقوق شهروندي آنها منافات دارد .به جاي ايجاد
انحصار براي پيامرسانهاي ايراني بايد اعتماد مردم را جلب كنيم.

و ممانعت از جاسوسي اطالعاتي دشمنان را فراهم
کرده ،نقشه و برنامه چند ساله آنها براي برهمزدن
نظم و امنيت كشور و اســتمرار تهاجم فرهنگي را
نقش بر آب كرده است».
اين در حاليســت كــه محمدعلــي وكيلي ،عضو
هياترئيســه مجلس به نكته جالب توجهي اشاره
كرده است كه نشــان از افزايش گرايش كاربران به
استفاده از فيلترشــكنها براي دسترسي داشتن
به تلگــرام دارد .وي بــا بيان اينكــه طبق آخرين
آمارها حجم دسترســي به تلگرام در كشور حدود
 40ميليون نفر بود ،اعالم كرد :تعداد كاربران تلگرام
پس از اعمال فيلتر به  25تا  30ميليون نفر رسيده
است .وكيلي با اشــاره به فيلترينگ تلگرام ،گفت:
بديهي اســت كه پس از فيلتر شــبكه پرمخاطبي
همچون تلگرام ،انجام برخي از كارها براي تمامي
اقشار جامعه بهتناسب نوع اســتفاده و بهرهگيري
از آن سخت شــد ،اما پس از چند روز دوباره حجم
دسترسي به اين شبكه باال رفت.

توت خشک سفيد

گردو پوست سوزني

300000

285000

1060000

کشمش سبز

مغز فندق

510000

110000

( ريال)

آخرينقيمتها

8

اصناف

220000

انجير خشک نيمه پرک

پسته ممتاز
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«كسبوكار» از واردات 500میلیون دالری کفش قاچاق گزارش ميدهد

خبر

ضررصنعتکفشازتكنولوژيفرسوده
شايلي قرائي
News kasbokar@gmail.com

تشكيل شركتهاي صادراتي
براي اصناف ضروري است

رئيس اتــاق اصناف ايران اعالم كرد :تشــكيل
شركت صادراتي براي ايجاد جهش در صادرات
توليدات صنفي ضروري است .علي فاضلي روز
سهشنبه در جلسهاي كه براي تعيينسازوكار
اجرايي شدن سياســتهاي حمايتي و اصالح
الگوي مصرف با حضور معاون وزير و مديرعامل
ســازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي
ايران و چند تن از روســاي اتحاديههاي صنفي
در اتاق اصناف ايران برگزار شد ،گفت :قرار است
تسهيالت با نرخ سود مناسب در اختيار صنايع
كوچك و متوســط قرار گيرد .وي افزود :وزير
صنعت ،معدن و تجارت هم قــول داده درباره
توســعه صادرات مربوط به صنوف توليدي هر
گونه حمايت الزم در حد توان انجام خواهد شد.
فاضلي تصريح كرد :الزم است كميته تخصصي
در زمينه صــادرات متشــکل از اتحاديههاي
پوشــاك ،كيف و كفش و چرم تشكيل شود تا
يك الگوي مشــخص در زمينه صادرات و ورود
توليدات ايراني به بازارهاي جهاني داشته باشيم.
رئيس اتاق اصناف ايران گفت :اتاق اصناف اكنون
در جلسات دولت و مجلس شوراي اسالمي براي
دفاع از صنــوف حضور دارد و روز گذشــته نيز
جلسه كميسيون اقتصادي مجلس درباره توسعه
صادرات غيرنفتي برگزار شد كه حاصل آن اين
بود كه شركتهاي صادراتي تشكيل شود .وي
افزود :حمايت از توليدات داخلي در گرو اجراي
مجموعــهاي هماهنگ از سياســتها صورت
ميپذيرد كه در نهايت منجر بــه بهبود فضاي
كسبوكار ،شرايط مناسب براي توليدكنندگان
و سرمايهگذاران خواهد شد.

افزايش قاچاق در كنار واردات
بيرويه از كشورهاي تركيه و
چين صنعت كفــش را روز به
روز ضعيفتر كرده اســت ،به
طوري كه در حال حاضر بيش
از  60درصد واحدهاي توليدي اين صنعت تعطيل شدهاند
و  40درصد باقيمانده نيز با حداقل ظرفيت ادامه فعاليت
ميدهند .بر همين اساس ركودي كه در سايه كاهش قدرت
خريد ،قاچاق و ...در اين بازار رخ داده ،توليدكنندگان اين
صنف را دچار بيرغبتي كرده است ،تا جاييكه آنها انگيزهاي
براي ادامه فعاليت و چرخاندن چرخهاي اين صنعت باارزش
ندارند .به گفته كارشناسان ،سالهاي گذشته به علت عدم
وجود برنامهاي مدون براي تســهيل امور توليدكنندگان
توجه جدي به اين بخش مستعد نشده كه اين امر سبب شد
تا بازار توليد براي بقا ،خود را به در و ديوار بزند و حاال فشار
ركود بيش از پيش افزايش يافته و ديگر توان و رغبتي براي
توليد نمانده است .نظام بانكداري تاثير بسيار زیاد و مستقيم
بر تضعيف توليدكنندگان داشته است .اعطاي تسهيالت با
سودهاي باال از سوي بانك و نوعي بنگاهداري سبب شده
تا بخش زيادي از توليدكنندگان در شــرايط وخيمي قرار
بگيرند ،در حالي كه در اكثر مناطق دنيا بانكها تسهيلگر
امور و دستگير توليدكنندگان هستند ،اما در كشور ما برای
توليدكنندگانمانعیدستوپاگیرشدهاند.بانكهابهراحتي
به افراد دستهچك اعطا ميكنند كه اين چكها هم در بازار
بدون ضمانت اجرايي دست به دست ميچرخد و دست و
پاي توليدكنندگان را ميبندد.
از ســوي ديگر به گفته بسياري از كســبه ،مردم در طول
يك سال ،پول زيادي را براي خريد كفش پرداخت نكرده
و ترجيح ميدهند كه ســال را با دو جفــت كفش ،يكي
تابستانه براي فصل گرما و ديگري زمستانه براي فصل سرما
و يخبندان به ســر كنند ،حتي برخي از آنها به يك جفت
كفش در سال بسنده كرده و از كفشهاي قديمي سالهاي
گذشته خود استفاده ميكنند .بنابراين با چنين اوضاعي،

آگهی ابالغ دادنامه
پرونــده کالســه  9609980844300588شــعبه اول دادگاه خانواده
شهرستان ایالم تصمیم نهایی شماره 9609970844301323
خواهان :خانم زهرا حسین بیگی فرزند جمعه ،با وکالت آقای عبدالرضا غیاثی
فرزند غالمحسین به نشانی ایالم -خ آیت اله طالقانی طبقه سوم مجتمع
تجاری اداری تیروژ
خوانده :آقای سعیداله یاری فرزند علی اکبر به نشانی ایالم -خ مدرس روبروی
سازمان قضایی نیروهای مسلح
خواسته :طالق به درخواست زوجه
گردشکار :خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم نموده
است ،که پس از ارجاع توسط ریاست محترم دادگستری شهرستان به این
شعبه و ثبت به کالسه فوق الذکر و جری تشریفات قانونی ،جلسه دادگاه به
تاریخ فوق در وقت فوق العاده به تصدی قاضی امضاء کننده ذیل تشکیل است
و با توجه به بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ،ختم دادرسی را اعالم و
بشرح زیر مبادرت بصدور و انشاء رأی می نماید.
رأی دادگاه
با استعانت از خداوند متعال ،درخصوص دادخواست خانم زهرا حسین بیگی
فرزند جمعه ،با وکالت آقای عبدالرضا غیاثی به طرفیت آقای سعیداله یاری
فرزند علی اکبر به خواسته صدور حکم الزام زوج به طالق جهت اجرای صیغه
طالق به علت عسر و حرج ناشــی از ترک انفاق و ترک زندگی بمدت بیش
از دو سال؛ بدین توضیح که وکیل خواهان اجماالً در دادخواست تقدیمی
و صورتجلسات دادگاه اظهار نموده :موکل همسر شرعی و قانونی خوانده
می باشد ،که به علت عسر و حرج ،کراهت شدید از خوانده دارد ،بطوریکه
مدتهاست که ایشان جدا از هم زندگی می کنند و زوج هیچگونه اقدامی در
خصوص بازگشت زوجه به زندگی مشترک نکرده است و بیش از دو سال
است که زوجه را ترک نموده و از کشور خارج شده است و خرج و مخارج و
نفقه موکل را نیز پرداخت ننموده است و موکل ،خواهان درخواست طالق
با استناد ماده  1130قانون مدنی می باشد؛ بنا به مراتب مذکور ادامه زندگی
مشترک برای وی مقدور نمی باشد و در عسر و حرج شدید قرار دارد و تقاضای
صدور حکم به شرح ستون خواسته در دادخواست تقدیمی را نموده است؛
با عنایت به محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق ســند نکاحیه شماره
ثبت 10970صادره از دفتر ثبت رسمی ازدواج شماره  6شهرستان ایالم،
وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین پرونده برای دادگاه محرز می باشــد
و با التفات به اینکه ســعی و تالش دادگاه جهت حصول ســازش و اصالح
ذات البین ما بین زوجین مثمر ثمر واقع نگردیده و زوجه مصرانه خواهان
طالق می باشد ،فلذا دادگاه در راستای دستور آیه شریفه  35مبارکه سوره
نساء ((و ان خفتم شقاق بین هما فابعثوا حکماً من اهله وحکماً من اهلها ))...و
مقررات قانون حمایت خانواده مصوب 1391و آیین نامه اجرایی قانون مذکور
مصوب  ،1393موضوع را به داوری و مرکز مشاوره خدمات اجتماعی ارجاع،
که داوران معرفی شده از طرف زوجین و نیز کارشناس مرکز مشاوره توفیقی
در حصول سازش نداشته و نظریه خود را مبنی بر عدم سازش زوجین اعالم
نموده اند و دادگاه پس از انجام تحقیقات الزم ،زوجه را جهت انجام آزمایش
بارداری به پزشکی قانونی معرفی نموده است که طی نامه شماره1396/181
مورخ  1396/09/25پزشکی قانونی ایالم اعالم گردیده که زوجه باردار نمی

ردپاي نظام بانكي كشور در ركود بازار كفش

بازار كفش هميشه در روزهاي آرامي به سر ميبرد و فروش
آن ،رونق زيادي ندارد .به عبارتــي ،فعاالن بازار كفش هر
سال با تحمل روزهاي ركود و بيرونق بازار ،منتظر رسيدن
روزهاي پايان سال هستند تا شايد سودي يكساله را در عوض
اين همه خلوتي و آرامش بازار به جيب بزنند ،اما با رسيدن
نمايشــگاههاي بهاره ،همهچيز بههم ميريزد و بسياري
از خريداران ترجيح ميدهند تــا بهعلت ارزاني كفشها و
هزينههاي سنگين روزهاي آخر سال ،به نمايشگاههاي بهاره
رفته و از كفشهاي ارزانتر وارداتي استفاده كنند.
با چنين اوصافي بهنظر ميرســد بازار كفش اين سالها،
بيش از هر زماني نيازمند نگاه دلســوزانه دولتيهاســت؛
نگاهي كه با خريد دستگاههاي پيشــرفته و بهروز دنيا از
كشــورهاي خارجي ،ميتواند اوضاع وخيم كفاشيها را
بهتر كرده و از رنگباختن برندهاي داخلي در ميان انبوهي
از برندهاي بيكيفيت وارداتي جلوگيــري كند .به گفته
بســياري از فعاالن بازار ،اينگونه حمايتها ميتوانند در
ســايه حمايت از صادرات ،حال ناخوش برندهاي داخلي
را هم بهبود دهند و چراغ خاموش بسياري از كارگاههاي
تعطيلشده كفاشي را روشن كنند.

نرخباالي 22درصدتسهيالتبانكيبسیاردردسرسازشدهاست
رسولشجري،رئيساتحاديهكفاشاندستدوزتهران
صنعت كفش در تمام دنيا ،صنعتي اشتغالزا محسوب ميشود .در كشور ما نيز اشتغالزايي اين بخش رقم قابل توجهي را به خود اختصاص ميدهد ،اما به دليل ركود اقتصادي و مشكالت موجود در زمينه توليد ،اين امكان وجود ندارد كه در اين عرصه با تمام
ظرفيت به فعاليت بپردازيم .اگر دولت به حمايتهاي الزم از اين بخش بپردازد ،اين امكان وجود دارد كه اشتغال در اين بخش دو برابر شود .در حال حاضر عوامل زيادي در برابر توليد قد علم كردهاند كه عبارتند از :نرخ باالي تسهيالت بانكي،
ماليات ،بيمه ،سياستهاي گمرك در واردات و قاچاق .اين بدان معناست كه عواملي كه بايد در اختيار توليد باشند ،مقابل توليد قرار دارند.
در حال حاضر نرخ باالي  22درصد تسهيالت بانكي بسیار دردسرساز شده است .البته تسهيالت بانكي معموال به توليدكنندگان پرداخت نميشود ،اما اگر كسي بخواهد تسهيالت بانكي دريافت كند ،بايد كفش آهني به پا داشته باشد و
تسهيالت با چنين سودهايي ،توليدكننده را به ورطه ورشكستگي ميكشاند .ماليات بر ارزش افزوده نيز معضل بزرگ توليدكنندگان است .در اخذ ماليات به هيچوجه به وضعيت ركود بازار توجه نميشود و هر سال نسبت به ماليات سال قبل
درصدي اضافه و از مودي مالياتي اخذ ميشود .سازمان بيمه هم هيچ حمايتي از كارفرما ندارد .بيمه بايد از كارگر و كارفرما در كنار هم حمايت كند زيرا اگر كارفرما نباشد ،كاري وجود نخواهد داشت تا كارگر مشغول به فعاليت شود .گمرك نيز
در جايي كه نبايد اجازه واردات دهد ،اين اجازه را ميدهد و در جاهايي كه بايد اجازه واردات دهد ،آنقدر سنگاندازي ميكند كه هزينه واردات را براي توليدكننده افزايش ميدهد .واردات بيرويه موضوعي است كه در بحبوحه ركود اقتصادي
مشكلآفرين شده است .واردات در اين بخش در حالي انجام ميشود كه توانايي توليد  ۴۰۰ميليون جفت كفش در كشور و با توجه به مصرف  ۲۵۰ميليوني ايران ،نيازي به واردات كفش نداريم .در حال حاضر ساالنه  7ميليون دالر كفش
بهصورت رسمي و براساس تخمين ساالنه حدود 500ميليون دالر كفش به صورت قاچاق به كشور وارد ميشود .اين در حاليست كه چرم يكي از اصليترين موادي است كه در توليد كفشها مورد استفاده قرار ميگيرد ،اما كارخانههاي چرم
ما به دليل آنكه از تكنولوژي روز دنيا عقب مانده است ،نميتوانند چرمي را در اختيار توليدكنندگان قرار دهند كه به عنوان مثال در كشور تركيه در اختيار توليدكننده قرار ميگيرد ،اما اگر تكنولوژيهاي مربوط در اين بخش بهروز شود ،ما
حتي در زمينه صادرات ميتوانيم موفقتر عمل كنيم .بخشي از مواد اوليه توليد كفش بايد از طريق واردات تامين شود كه گمرك كشور با مانعتراشيها و تاخير در اجازه واردات ميليونها تومان هزينه آن واردات را براي توليدكننده افزايش
ميدهد كه اين افزايش هزينه منجر به افزايش هزينه توليد و در نتيجه افزايش ركود ميشود.

باشد و باکره است؛ علی هذا با توجه به نظرات داوران زوجین و مرکز مشاوره
که حاکی از آن است که عســر و حرج زوجه به حدی شدید است که ادامه
زندگی مشترک به مصلحت ایشان نبوده و طالق و جدایی گزینه مناسبی
برای ایشان می باشــد و با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و استشهادیه
محلی ارائه شــده از ســوی زوجه و با التفات به اینکه خوانــده علی رغم
ابالغ های مکرر از طریق مرجع انتظامی و نشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشار،
در جلســات دادگاه و جلســات داوری و مرکز مشــاوره حاضر نشــده و
الیحه ای نیز تقدیم نکرده است ،که حاکی از عدم تمایل زوج نسبت به زوجه
به ادامه زندگی مشترک می باشد ( بترتیب مندرج در صفحات 10و 11و31
و  39و  49پرونده) و اینکه زوجه بخش عمده حقوق خویش را در قبال طالق
خلعی بذل نموده است ،که حاکی از کراهت وی نسبت به زوج و ادامه زندگی
مشترک با وی می باشد و همچنین اظهارات گواهان تعرفه شده از سوی زوجه
در جلسه دادرسی فوق الذکر که بطور کلی حکایت از صحت اظهارات و دعوی
خواهان دارد فلذا دادگاه بنا به مراتب مذکور ،ادامه زندگی مشترک زوجین
را موجب وقوع خواهان در عسر و حرج شدید و غیرقابل تحمل دانسته و از
آنجایی که بنظر دادگاه در این پرونده قاعده نفی عسر و حرج(به عنوان حکم
ثانوی) بر حکم اولیه((الطالق بید من اخذ بالساق)) ،حاکم می باشد؛ زیرا در
واقع قلمرو اجرای احکام اولیه تا جایی است که موجب اضرار و عسر و حرج
نشود ،با استناد به مواد  1130و  1133و  1134و  1135و  1140و  1145و
 1146قانون مدنی و بند  9ماده  4و مواد  12و  26و  27و  28و  29و  31و 32
و  33قانون حمایت خانواده مصوب  1391و مواد  11و  12و  13و  16و 17
آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب  1393و قاعده های فقهی نفی عسر
و حرج والضرر و الضرار فی السالم ،حکم الزام زوج به طالق زوجه را صادر و
اعالم می نماید؛ بطوریکه زوج به مطلقه نمودن خواهان محکوم می گردد
و زوجه می تواند با مراجعه به دفاتر رسمی ثبت طالق پس از اجرای صیغه
طالقنسبتبهثبترسمیآناقدامنماید.رعایتشرایطصحتاجرایصیغه
طالق از جمله مفاد مواد1134و 1135و 1140و 1141قانون مدنی بر عهده
مجری صیغه طالق می باشد.
ضمناً در خصوص حق و حقوق مالی زوجیت زوجه( با توجه به صورتجلسه
شــماره  4275/96مورخ  )1396/09/22به شــرح ذیــل تعیین تکلیف
می گردد:
در مورد مهریه :از آنجایی که اوالً به موجب قانون مدنی به مجرد انعقاد عقد
نکاح ،زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع دخل و تصرفی که بخواهد در
آن بنماید؛ ثانیاً مهریه در سند نکاحیه موصوف عندالمطالبه است و نظر به
اظهارات خواهان و وکیل وی در جلسه دادرسی ،مبنی بر مطالبه مهریه و با
التفات به اینکه خوانده هیچگونه دلیل و یا مدرکی در جهت پرداخت مهریه به
خواهان به دادگاه ارائه ننموده است و دلیلی نیز بر برائت ذمه خویش به نحوی
از انحاء قانونی ارائه نکرده است و اینکه علی رغم ابالغ قانونی برگ احضاریه و
نشر آگهی ،در جلسه دادگاه حاضر نشده و الیحه ای نیز تقدیم ننموده است،
لذا دادگاه با استناد به مواد  1080و  1082و  1078قانون مدنی و رأی وحدت
رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره  705مورخ 1386/08/01و
بند  6ماده  4قانون حمایت خانواده مصوب  1391و مواد  13و  198و  519و
 515و  520قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی،
زوج را محکوم به پرداخت  30قطعه سکه تمام بهار آزادی طال ،در حق زوجه

می نماید؛ ضمناً زوجه با اعالم کراهت از زوج تعداد 27قطعه سکه از 57قطعه
را بذل نموده است ،زیرا حسب اقرار زوجه و نظریه پزشکی قانونی ،مواقعه بین
زوجین انجام نشده است و زوجه مستحق دریافت نصف مهریه می باشد.
در مورد نفقه زوجه :نظر به اینکه حسب مقررات قانون مدنی همین که عقد
نکاح به نحو صحت واقع گردید ،حقوق و تکالیف زوجین در برابر همدیگر
برقرار می شود و یکی از تکالیف زوج در صورت تمکین زوجه ،پرداخت نفقه
میباشد؛بطوریکهانعقادعقدنکاحدائممثبتنفقهواثباتنشوززوجهمسقط
و مانع آن می باشد و اگر زوج ادعای سقوط دارد ،باید دلیل بیاورد و با التفات
به اینکه نامبرده هیچگونه دلیل یا مدرکی در جهت عدم تمکین و نشوز زوجه
و یا پرداخت نفقه و برائت ذمه خویش ،به دادگاه ارائه ننموده است؛ معهذا
زوجه علیرغم استحقاق نسبت به دریافت نفقه ،آن را با اعالم کراهت از زوج
بذل نموده است.
 در مورد اجرت المثــل ایام زوجیت :از آنجایی که یکــی از تکالیف زوج،در زندگی مشــترک زناشویی عبارت اســت از :پرداخت اجرت المثل ایام
زوجیت به زوجه نسبت به انجام کارهایی می باشد که در منزل شوهر انجام
داده است ،به شرط آنکه اوالً شرعاً به عهده زوجه نبوده؛ ثانیاً عرفاً برای آن
کارها اجرت المثل باشد؛ ثالثاً زوجه به دســتور زوج انجام داده باشد؛ رابعاً
زوجه در انجام کارها قصد تبرع نداشته باشــد ،در صورتیکه در این پرونده
زوجه در جلسه دادرســی در دادگاه ،اقرار به عدم تشکیل زندگی مشترک
با زوج نموده است لذا دادگاه مشــارالیها را مستحق دریافت اجرت المثل
نمی داند.
 -4در مورد جهیزیه :زوجه در جلســه دادرسی اظهار داشته تحویل خودم
اســت و ادعایی ندارد لذا دادگاه با تکلیفی مواجه نمی باشــد -5 .زوجین
فرزند مشــترک ندارند -6 .مدت اعتبار حکم طالق صادره برای تســلیم
به دفترخانه طالق ،شــش ماه از تاریــخ ابالغ دادنامه قطعــی و نهایی یا
قطعی و نهایی شدن رأی می باشد -7 .نوع طالق صادره خلعی و بائن می
باشــد و زوجه عده ندارد ،زیرا حســب اقرار زوجه و نظریه پزشکی قانونی،
مواقعه بین زوجین انجام نشده اســت -8 .ضمناً در صورت عدم حضور و
امتناع زوج در اجرای صیغه طــاق ،در صورت پرداخت تمام حق و حقوق
زوجه از طرف زوج( به شــرح فوق یا تودیع به صندوق حساب دادگستری
شهرستان ایالم) یا رضایت زوجه به اجرای صیغه طالق بدون دریافت حقوق
فوق الذکر ،به سر دفتر رســمی طالق اجراء کننده صیغه طالق ،از طرف
دادگاه نمایندگی در اجرای صیغه طالق اعطاء می گردد؛ بطوریکه مکلف
اســت وفق مواد  33و  34و  35و  36قانون حمایت خانواده مصوب 1391
و مواد  16و  17و  19آئین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب  1393حسب
مورد ،بدون أخذ هزینه نمایندگــی ،اقدام نمایــد -9 .رأی صادره غیابی
محسوب و با اســتناد به مواد  305و  306و  330و  334و  336قانون آیین
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال ،1379
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ ،قابل اعتراض واخواهی در این دادگاه
و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف مهلت بیست روز دیگر قابل اعتراض
تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان ایالم و ظرف مهلت
بیســت روز دیگر قابل فرجام خواهی در محاکم محترم دیوان عالی کشور
می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان ایالم -علی شهابی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای اسعد مرادی دارای شناســنامه  3859478931/ 643به شرح
دادخواست به کالسه  961209از این دادگاه درخواست گواهی حصر
وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان اسمر مرادی به شناسنامه
 3859478941/644در تاریخ  1388/7/26در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد
مشروحه ذیل  -1 :کبری خانم میری ش ش  24747ت ت 1314/7/8
شماره ملی  3859145746مادر متوفی  -2اسعد مرادی ش ش 643
ت ت  1341/6/1شــماره ملی  3859478931برادر متوفی به غیر از
نامبردگان وارث دیگری ندارد اینک با انجام تشــریفات مقدماتی در
خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد
ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف
مدت یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه هشتم شورای حل اختالف سنندج – م الف 3246
رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای احمــد محمــد رضائــی دارای شناســنامه شــماره
 3732550117/2374به شرح دادخواســت به کالسه  961181از
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده
که شادروان عمر محمد رضائی به شناسنامه 3731511991/ 472
در تاریخ  1395/8/26در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1چینی اورامی نژاد ش ش
 537ت ت  1332/8/8شــماره ملی  3731512645همسر متوفی
 -2ایوب محمــد رضائی ش ش  16259ت ت  1355/6/31شــماره
ملی  3730548913پســر متوفی  -3طیب محمــد رضائی ش ش
 1143ت ت  1360/12/29شماره ملی  3731518805پسر متوفی
 -4احمد محمد رضائی ش ش  2374ت ت  1363/11/10شماره ملی
 3732550117پسر متوفی  -5قانع محمد رضائی ش ش  7174ت
ت  1366/3/1شماره ملی  3733026314پسر متوفی  -6شهال محمد
رضائی ش ش  1012ت ت  1353/11/1شماره ملی 3731517477
دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف مدت یکماه به
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه هشتم شورای حل اختالف سنندج م الف 3244
رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای اسعد مرادی دارای شناسنامه شماره  3859478931/ 643به
شرح دادخواست به کالسه  961210از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان کبری خانم میری
به شناســنامه  3859145746/ 24747در تاریــخ  1390/9/13در
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به افراد مشروحه ذیل  -1اسعد مرادی ش ش  643ت ت
 1341/6/1شماره ملی  3859478931پسر متوفی به غیر ازنامبردگان
وارث دیگری ندارد اینک با انجام تشــریفات مقدماتی در خواســت
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد ویا
وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف
مدت یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه هشتم شورای حل اختالف سنندج – م الف 3245
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«ديكاپريو» بازيگر فيلم «تارانتينو» شد
«لئوناردو ديكاپريو» در نخستين فيلمش پس از كسب جايزه اسكار در جديدترين ساخته «كوئنتين تارانتينو» مقابل دوربين ميرود .اين فيلم كه درباره گروهي به نام «خانواده منسون» به
سركردگي «چارلز منسون» در تابستان  ۱۹۶۹كاليفرنيا و قتلهاي آنها است ،دومين همكاري «تارانتينو» و «ديكاپريو» را پس از فيلم «جانگوي آزاده شده» رقم ميزند و نهمين فيلم بلند
در كارنامه سينمايي «تارانتينو» است .گروه تبهكار «منسون» به سركردگي «چارلز منسون» در اوت  ۱۹۶۹در يك شب چندين نفر را در يك سكونتگاه هاليوودي متعلق به «رومن پوالنسكي»
كارگردان مطرح لهستاني-فرانسوي سالخي كردند كه يكي از اين افراد «شارون تيت» همسر باردار «پوالنسكي» بود.

استان ها

فروش همه آثار و  3اثر ميلياردي

هشتمينحراج تهراننزديك 15ميليارد ايستاد

گروه فرهنگ و هنر
News kasbokar@gmail.com

بــازار فــروش ،دغدغه اصلي
صنايعدستيايالماست

ايالم -خديجه محمدمرادي – خبرنگار
كسبوكار :مديركل ميراث فرهنگي ،صنايع
دســتي و گردشگري اســتان ايالم گفت :بازار
فروش ،دغدغه اصلي فعاالن صنايع دستي ايالم
است.
عبدالمالــك شــنبهزاده دیروز (شــنبه) در
آيين رونمايي از كمپيــن تخصصي صادرات
خردهفروشي با عنوان «آنالين شويد – جهاني
بفروشــيد» با محوريت ايجاد بســتر معرفي
محصوالت صنايع دســتي ايالم با بيان اينكه
مشاركت ميراث فرهنگي استان ،با شركت ملي
پست و شركت زودل فرصتي را فراهم كرده تا
اندكي از مشكالت بازار فروش محصوالت صنايع
دستي استان كاسته شود ،اظهارداشت :استفاده
از فضاي مجازي در سراسر جهان رو به افزايش
است و اين فضا فرصتي خوب براي معرفي كاالها
و خدمات در سراسر جهان فراهم كرده است.

مردم امسال 14هزار و 800ميليارد
ريالصدقهدادند

معاون توسعه مشــاركتهاي مردمي كميته امداد
امام خميني (ره) گلســتان گفت :مردم از فروردين
تا پايان آذر سال جاري  14هزار و  800ميليارد ريال
صدقه دادند كه براي كمك به امور مختلف نيازمندان
هزينه ميشــود.عليمحمد ذوالفقاري در نشست
شوراي زكات اين استان در گرگان اظهار كرد :سهم
گلســتان در حوزه كمك و مشــاركتهاي مردمي
 3هزار و 500ميليارد ريال بود كه در استان و بيشتر در
بخش طرح محسنين كميته امداد هزينه شده است.

فرهنگ
و هنر

9

هشــتمين حــراج تهــران
كــه دوميــن دوره حــراج
اختصاصي هنر معاصر ايران
بود ،شامگاه جمعه 22دي ماه
با ارتقاي ركورد خود و خلق
دســتاوردهاي تازه براي هنر معاصر در هتل پارسيان
آزادي برگزار شد.
همه  120اثر ارائهشــده در اين حراجي در مجموع به
مبلغ  14ميليارد و  952ميليون تومان به فروش رسيد
كه ميتوان آن را يك نويد براي اقتصاد هنر ايران قلمداد
كرد كه تجلي بارز اقتصاد مقاومتي اســت؛ اهميت اين
عدد زماني بيشــتر روشن ميشــود كه در نظر داشته
باشيم مدرنيستهاي بزرگ و صاحبنام ماركت مانند
سپهري ،تناولي ،احصايي ،عربشاهي ،كاظمي ،محصص
و صدر در اين حراجي حاضــر نبودند و چنين حراجي
سال گذشــته حدود  12ميليارد فروش داشت .در اين
حراج آثار  24هنرمند براي نخســتينبار به خريداران
پيشــنهاد شــد ،در عين حال اين حراج نسبت به دور
نخست خود شاهد  64تغيير در چينش هنرمندان بود
كه ميتواند آن را گامي مهم در فرايند تنوع بخشيدن به
ماركت هنر و نيز تقويت اشتغال هنرمندان و امرار معاش
از راه هنر براي آنان قلمداد كرد .براي نخستينبار يك
زن عنوان گرانقيمتترين هنرمند را از آن خود كرد3 ،
اثر معاصر مرز ميليارد را پشت سر گذاشتند ،يك قطعه
عكس از دوران دفاع مقدس مربوط به عمليات كربالي
پنج با نزديك به سه برابر رشد نسبت به قيمت پايه حائز
باالترين جهش شد و  35اثر باالي يكصد ميليون تومان
چكش خوردند.
منير فرمانفرماييان با فروش اثر آئينهكاري سه لتهاي
زيبايش به مبلغ يك ميليارد و 300ميليون تومان عنوان
گرانقيمتترين اثر حراج هشتم تهران را از آن خود كرد؛
ارجاعات اين اثر به نظم مطلق ،هندسه مقدس و اشارتي
به كنه نظم هستي و هدفمند بودن نظام آفرينش است.
اين اثر كمينه گرانترين كار اين بانوي  95ســاله است
كه موزه اختصاصي آثار او اخيرا افتتاح شده است .دو اثر

ديگر بهطور مشترك روي يك ميليارد ايستادند :كامران
يوسفزاده هنرمند 61ساله مقيم نيويورك كه در آمريكا
با نام وايزي كامي صاحب جايگاهي است در نخستين
حضورش در حراج تهران به ركورد يك ميليارد تومان
دست يافت؛ گنبد سفيد نام نقاشي سفيدرنگ اوست كه
وحدت در عين كثرت و حركت عرفاني به سوي نور مطلق
را به تصوير كشيده است.
فرهاد مشــيري هنرمند معاصر پرآوازه  54ساله هم با
نقاشي دو لتهاي از سري معروفش كوزهها توانست يك
ميلياردي شود .اتفاقا مشيري ركورد چهارم اين شب را
نيز مال خود كرد :نقاشي ديگر او از كاسه سياه كوچك
 550ميليون تومان چكش خورد .منوچهر يكتايي 95
ساله با يك نقاشي آبســتره بدون عنوان  500ميليون
تومان چكش خــورد و از حيث فروش در جايگاه پنجم
قرار گرفت .در شب هشتمين حراج تهران چهار اثر باالي
 400ميليون تومان ايستادند :سه اثر هر يك 460ميليون
تومان فروخته شدند :نقاشــي زندهياد فريده الشايي از
سري دكتر مصدق ،تابلوي پيكار زرفام از رضا درخشاني و
تابلوي بدون عنوان از حسين زندهرودي .نقاشي دو لتهاي
آيدين آغداشلو از سري خاطرات انهدام هم با فروش440
ميليون توماني باالنشين شد.
در اين حراجي 12اثر هم باالي 200ميليون تومان به فروش
رسيدند :نقاشــي از منصور قندريز  340ميليون ،كوروش
شيشهگران  320ميليون ،سه اثر از قاسم حاجيزاده ،فريده
الشايي و مجسمه از امير مســعود اخوانجم هر يك 300
ميليون ،سه اثر از محمدحسين عماد ،منير فرمانفرماييان
و رضا درخشــاني هر يك  280ميليون ،كاري از حســين
زندهرودي 260ميليون ،نقاشي از پرويز كالنتري از مجموعه
شبانهها 220ميليون ،و دو اثر از زندهياد عباس كيارستمي و
اثر بدون عنوان ديگري از زندهياد پرويز كالنتري هر يك200
ميليون تومان چكش خوردند.
در اين شــب اثري از خسرو حســنزاده با عنوان يكصد
تختي  180ميليون ،واحد خاكدان  180ميليون ،منصور
قندريز  170ميليون ،دو اثر از شهريار احمدي و زندهياد
محمد علي ترقي جــاه هر يك  160ميليون ،نقاشــي
پهلوان از قاسم حاجيزاده  150ميليون ،نقاشي از زندهياد
هانيبال الخاص  140ميليون ،نقاشــي خط از صداقت

جباري  130ميليون ،مجســمهاي از بهمــن دادخواه
 120ميليون ،دو اثر يكي نقاشي خط عينالدين صاد قزاده
و مجسمه زندهياد ژازه تباتبايي هر يك 110ميليون و سه
اثر از افشين پيرهاشمي ،سعيد شهالپور و نقاشي از ژازه
تباتبايي هم هر يك يكصد ميليون تومان چكش خوردند.
در هشتمين حراج تهران چهار اثر هر يك به قيمت 95
ميليون تومان فروخته شدند :پروانه اعتمادي ،عليرضا
اسپهبد ،ماركو گريگوريان ،آويش خبرهزاده .سه اثر از
ناصر اويسي ،محمد بزرگي و فرناز ربيعيجاه هر يك 80
ميليون تومان ،اثري از بهروز دارش 75ميليون تومان ،سه
اثر يعقوب امداديان ،بهمن بروجني و جالل شباهنگي هر
يك  70ميليون تومان ،اثري از زندهياد مهدي سحابي
 65ميليون ،سه اثر از حسين محجوبي ،هادي جمالي و
منوچهر معتبر 60ميليون تومان چكش خوردند.
در ايــن ميان عكســي از عمليــات كربــاي پنج اثر
خيرهكننده ســعيد صادقي كه قيمت برآورد اوليه اش
 20ميليون پيشنهاد شده بود با جهشي قابل مالحظه55

ميليون تومان به فروش رسيد؛ چهار اثر از علي شيرازي،
پروانه اعتمادي ،منوچهر نيازي و راميز شهوق 50ميليون
تومان چكش خوردند.
ساير فروشهاي هشتمين حراج تهران همگي با پسوند
ميليون تومان عبارتند از :شــهال حبيبي  ،48محمود
زندهرودي  ،48نصرتا ...مسلميان  ،48گلناز فتحي ،46
مهدي فالح ،46حامد رشتيان ،46پرييوش گنجي،46
عليرضا آستانه  ،44بهمن جاللي  ،44وحيد چماني ،44
كامبيز صبري  ،44فريدون اميدي  ،42خسرو خسروي
 ،42صادق تيرافكن  ،40همايون ســليمي  ،40سحر
صالحي  ،40كوروش گلناري  ،40مهرداد صدري ،40
مرتضي درهباغي  ،40ناصر پلنگي  ،38رضا رينهاي ،38
حسين ذابحي ،38رضا بانگيز ،38طاهر شيخ الحكمايي
 ،36كامبيز درمبخش  ،36مجتبي تاجيك  ،35بهرنگ
صمدزادگان  ،34رضوان صادقزاده  ،34رضا خدادادي
 ،34كامبيز شريف  ،34احمد مرشدلو  ،32مريم سالور
 ،32امير صادق تهراني  ،30حميد عجمي  ،30امير موبد

 ،30آنه محمد تاتاري  ،30كامران ديبا  ،30گيزال وارگا
سينايي ،28عنآيتا ...نظري نوري ،28محمد طباطبايي
 ،28علي ندايي  ،28حسين خسروجردي  ،27بهنوش
فروتن ،26ارسيا مقدمي ،24ژيال كامياب ،24حبيباهلل
صادقي  ،24سعيد احمدزاده  ،22شنتيا ذاكر عاملي ،22
طليعه كامران  ،22مرتضي اسدي  ،20ميترا كاويان ،20
محمدعلي بني اســدي  ،20وحيد محمدي  ،19فلورا
فيض بخش  ،19اميرنصر كمگويان  ،19امين منتظري
 ،18مقداد لرپور  ،18فرح ابوالقاســم  ،17رضا حسيني
 ،17حميدرضا رحيمينژاد  ،16محمدرضا جوادي ،15
عليرضا فاني ،15شهناز زهتاب ،15حسين صدري ،15و
مجيد كورنگ بهشتي 14ميليون تومان چكش خوردند.
هشتمين حراج تهران را چهرههايي مانند سيد محمد
بهشــتي ،مرتضي كاظمي ،حجتا ...ايوبي ،بيتا فرهي،
فرشته طائرپور ،مهدي كرمپور ،افشين هاشمي ،روزبه
نعمتا ......و نزديك به  700خريدار ،هنرمند ،خبرنگار و
عالقهمندان هنر از نزديك نظاره كردند.

ظرفيتهاي صنايع دستي راهي به سوي تحقق اقتصاد مقاومتي

خانههايمان را ايرانيكنيم

اشتغالزايي؛ اين واژه مهمترين كليدواژه اين روزهاي
اقتصاد ايران است .جمعيت جوان و جوياي كار ايران
به دنبال راهي براي كار كردن اســت .اما گاه بهترين
زمينههاي اشــتغالزايي كه در كمترين زمان ممكن
ميتواند گرههاي كور اقتصاد را هم باز كنند ،كمتر ديده
ميشوند .به عنوان مثال مهمترين و بهترين حوزههايي
كه در حال حاضر ميتواند زمينههاي اشــتغالزايي
جوانان ايراني را در مناطق مختلف كشور فراهم كند،
حوزههاي مختلف صنايع دستي است .توجه به صنايع
دستي ايراني موجب آمادهسازي زمينههاي كار در
مناطق مختلف براي افراد بومي هر منطقه ميشود
و به آباداني مناطق مورد نظر منجر شده و مانعي براي
مهاجرت به شهرهاي بزرگ و حاشيهنشيني است.
كمااينكه ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب و پايدار نيز
از اركان برنامه جامع اقتصاد مقاومتي به شمار ميرود.
همچنان كه براساس برنامه دولت براي ايجاد بيش از
 970هزار شغل در سال  96و تحقق رشد پرشتاب و
مستمر اقتصادي ،ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه
و رسيدن به اشــتغال كامل ،يكي از مسيرهايي كه
منجر به رســيدن به اين اهداف ميشود ،استفاده از
ظرفيتهايحوزههايمختلفصنايعدستيدركشور
است .فروشگاههاي آنالين صنايع دستي نيز در همين
جهت حركت كرده و زمينههاي خريد و فروش هرچه
بيشتر صنايع دستي را فراهم كردهاند تا هنرمندان
مناطق مختلف ايران به بازارهاي فروش دسترســي
داشته باشــند و حاصل دسترنجشــان را در زندگي
روزمرهشان ببينند.
آثار هنري ايراني را بخريم
در نمايشگاه بينالمللي ميدكس كه مهمترين رويداد
حوزه مبلمان و دكوراســيون داخلي ايران به شمار
ميرود ،براي نخستينبار ايده خانه ايراني با چيدمان

ايراني اجرايي شد .اين ايده كه با هدف ترويج گفتمان
مصرف صنايع دســتي در جامعه در اين نمايشگاه
رونمايي شد ،با استقبال چشمگير مردم مواجه شد.
چراكه فروشگاه آنالين دستســازههاي خالقانه و
هنري چونك كه مجري اجراي اين ايده بوده است با
استفاده از متخصصان هنري و طراحان برجسته حوزه
چيدمان و دكوراسيون تالش كرده تا با ارائه راهكارهاي
متناسب با ســبك زندگي امروزي ،دستسازههاي
خالقانه و هنري را بــه خانههاي ايراني ببــرد .ارائه
سبكهايمختلفچيدمانخانه،معرفيانواعمختلف
صنايع دستي براي بخشهاي مختلف خانه از جمله
مكانهاي پذيرايي ،آشپزخانه ،لوسترهاي تزئيني،
ظرف و ظروف ســرو و پذيرايي ،ديوارپوشهايي از
جنس دســتبافتههاي هنري و اصيــل ،ديوارهاي
طراحيشده براســاس هنر ايراني-اســامي و ارائه
طرحها و سبكهاي متنوع چيدماني خانه با استفاده از
آثار هنري ايراني از جمله ارائههاي موجود در نمايشگاه
ميدكس بود كه با استقبال عالقهمندان نيز مواجه شد.
راهي به سوي اشتغالزايي پايدار
براســاس سياســتهاي كلي اقتصــاد مقاومتي از
مهمترين محورها و راهبردها براي رسيدن به اشتغال
پايدار در مناطق مختلف كشور بايد اقداماتي از اين
دست انجام شود :محور قراردادن رشد بهرهوري در
اقتصاد با تقويت عوامل توليد ،توانمندسازي نيروي
كار،تقويترقابتپذيرياقتصاد،ايجادبستررقابتبين
مناطق و استانها و به كارگيري ظرفيت و قابليتهاي
متنوع در جغرافياي مزيتهاي مناطق كشور .با توجه
به الزامي بــودن رعايت چنين عواملــي ،حوزههاي
مختلفصنايعدستيايرانباتوج هبهپيشينهفرهنگي
ايراني-اسالمي ،فراگيريشان در همه مناطق كشور و
به ويژه در مناطق كمتربرخوردار ،زمينههاي بسيار

مناسبي براي تحقق اهداف مربوط به ايجاد اشتغال
پايدار به شمار ميروند .وجود مواد اوليه صنايع دستي
در كشور و عدم نياز به واردات اين منابع و در نتيجه
جلوگيري از خروج ارز از كشور ،قابليت رقابتپذيري
در بازارهاي منطقه و حتي بازارهاي جهاني ،قرارگيري
ايران در زمره سه كشور برتر توليدكننده صنايع دستي
در جهان كه از اين لحاظ در كنــار چين و هند قرار
ميگيرد ،وجود بيش از 3ميليون فعال در حوزه صنايع
دستي كه خود به معناي حضور منابع انساني داراي
مهارت است ،تنوع باالي صنايع دستي با بيش از 300
رشته مختلف در ايران و ...از جمله مهمترين عوامل و
داليلي به شمار ميروند كه صنايع دستي را در راس
توجه براي اشتغالزايي در كشور قرار داده است .معاونت
صنايع دستي كشــور نيز كه طرحهايي براي ايجاد
اشتغال بيش از 70هزار شغل در كشور را در دستور
كار دارد ،حمايت خود را به صــورت ويژه از طرحها

و رشتههاي رو به رشد صنايع دســتي كه بازار روي
خوش به آنها نشان ميدهد و امكان توسعه و پيشرفت
بيشتري دارند ،نشان داده است .از ديگر مزاياي توجه
به ظرفيتهاي صنايع براي اشتغالزايي تقويت فرهنگ
جهادي در ايجاد ارزش افزوده ،توليد ثروت ،بهرهوري،
كارآفريني ،سرمايه گذاري و اشتغال مولد است.
ظرفيتهايداخليكشورراناديدهنگيريم
اما مهمتريــن رويكردهاي امروز در حــوزه صنايع
دستي ،تغيير ديدگاهها نســبت به دستسازههاي
خالقانه و هنري اســت .تاكنون نگاه صرفا تزئيني به
صنايع دستي ،موجب شده بود كه اين صنايع هنري
در كنج ويترينها قرار بگيرند و كمتر در زندگي روزمره
ايرانيان جايگاهي داشته باشند .اما با تغيير ديدگاهها و
آشنا كردن مردم با جنبههاي كاربردي صنايع دستي،
رفتهرفتهگفتمانمصرفصنايعدستيدركشورشكل

ميگيرد و موجب ميشــود بازاري فراگير و پررونق
شكل گيرد .چراكه در حال حاضر يكي از بزرگترين
نيازهاي بازار صنايع دستي ،رونق خريد و فروش در اين
عرصه است .چون ايران به لحاظ توليد اين آثار هنري،
در زمره سه كشور نخست دنيا قرار دارد .البته قرارگيري
ايران در زمره برترينهاي توليدكننده صنايع دستي
در جهان نبايد موجب شود كه هنرمندان ايراني خود
را بينياز از نوآوري و ابتكار بدانند .چون بنابر نيازهاي
روز انسانها ،بايد نوآوريها و خالقيتهايي براساس
زندگي امروز مردم در طراحي ،توليد و حتي شيوههاي
عرضه صنايع دستي رخ بدهد .در حال حاضر بسياري
از هنرمندان با ايجاد تغيير در مسير طراحي و توليد،
آثار خالقانهاي توليد ميكنند كه مطابق با سليقه روز
جامعه است .اين امر به شــكلگيري كارگاههايي با
ابزارآالت مدر ن و استفاده از مواد اوليه به شكلي امروزي
منجر شده است .همين امر زمينههاي كارآفريني و
ايجاد بازارهاي جديد را فراهم ســاخته است .امروزه
شيوه بازاريابي و بازارسازي در زمينه صنايع دستي نيز
تغييرات كلي به خود ميبيند .استفاده از ظرفيتهاي
حوزهآنالينبرايترويجهرچهبيشتراستفادهكاربردي
از صنايع دستي در زندگي روزمره و توليد صنايع دستي
براســاس نيازهاي روز و نيازهاي امروز بازار از جمله
دستاوردهاي مثبت فروشگاههاي آنالين و تكيه بر
بازاريابي مدرن در حوزه صنايع دستي بوده است .نتايج
ملموس در اين زمينه به ايجاد فروشگاههاي متعدد
صنايع دستي انجاميده است .كما اينكه طي يكي دو
سال اخير بزرگترين فروشگاه خردهفروشي آنالين
ايران يعني ديجيكاال نيز با راهاندازي بخش فروش
صنايع دستي به اين حوزه كمك زيادي كرده است.
اما آنچه در اين زمينه بسيار چشمگير است ،راهاندازي
فروشگاههاي تخصصي فروش آنالين صنايع دستي
بوده اســت .چون در فروشــگاههاي غيرتخصصي

صنايع دستي تحتالشعاع ساير كاالها قرار دارد اما
در فروشــگاههاي تخصصي نورافكن توجه خريدار
كامال بر صنايع دستي و شاخههاي متنوع و متعدد
آن متمركز است.
شيوههاي نوين فروش صنايع دستي
يكي از مدرنترين شــيوههاي عرضه صنايع دستي
در حال حاضر كه بسيار هم مورد توجه عموم مردم
قرار گرفته ،رايج شدن فروشــگاههاي آنالين است.
تجارب ثبتشــده در اين زمينه ثابت ميكند كه از
اينگونه فروشگاهها به اين دليل كه دسترسيپذيري
به هنرمنــدان متعدد صنايع دســتي را براي عموم
مردم فراهم ميســازند ،بايد از ظرفيتهايشــان
براي تحقق هرچــه بهتر اقتصــاد مقاومتي و ايجاد
شغل براي تامينكنندهها و هنرمندان بهره جست.
براســاس آمار ،طي دو سه ســال اخير بيش از 170
سايت و فروشگاه آنالين در حوزه صنايع دستي ايجاد
شده كه بخش زيادي از آنها به صورت جدي و پايدار
در حال فعاليت هســتند .بنا به اظهارات مسئوالن
فروشگاه آنالين دستســازههاي خالقانه و هنري
چونك به عنوان مجري ايده خانه ايراني در نمايشگاه
بينالمللي ميدكس ،اين كسبوكار آنالين توانسته
آثار هنري بيش از  100هنرمند صنايع دستي را به
صورت مداوم در دسترس عموم قرار دهد و با جذب
سرمايهاي بيش از 10ميليارد تومان ،زيرساختهاي
الزم براي هدف ترويج اســتفاده از آثــار هنري در
خانههاي ايراني را فراهم كند .در اين ميان تيم 30نفره
متخصص با تحصيالتي در زمينههاي صنايع دستي و
هنري ،بازاريابي و ماركتينگ ،ارتباطات ،لجستيك
و كارشناســان حوزه فروش آنالين را گرد هم آورده
تا بدينوسيله در جهت ايجاد گفتمان مصرف صنايع
دستي در كشور و منطقه بكوشد.
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وزير جهاد كشاورزي:

استان ها

اتحاديهها تامينكننده نهاده و بازاركشاورزان باشند

يا بازار فروش نداشــتند .وي در پايان با تاكيد بر اينكه
كشاورزان و روستاييان از شريفترين ،زحمتكشترين
و مقربترين بندگان خدا هستند ،اظهار كرد :تعاونيها
بايد بهدنبال حل مشكل مردم باشند ،قبل از اينكه مردم
به آنها رجوع كنند؛ بنابراين اگر بتوانيم ســفره مردم را
هرچه بيشــتر پررنگ كنيم ،كار و عمل ما ارزشمندتر
خواهد بود.

گروه کشاورزی
News kasbokar@gmail.com

بيشاز 7هزارمدركدريانوردي
براي دريانوردان خوزســتاني
صادرشد

اهواز :بيش از  ۷هزار و  ۸۰۰مدرك دريانوردي
طي نه ماهه سال جاري توسط اداره كل بنادر و
دريانوردي استان خوزستان براي دريانوردان
خوزستاني صادر شد.
معاون امور دريايي اداره كل بنادر و دريانوردي
استان خوزســتان ضمن اعالم اين خبر اظهار
داشــت :در راســتاي اعمال حاكميت دريايي
توسط اين اداره كل و با هدف ارتقای روزافزون
ايمني دريانوردان ۷۸۹۶ ،فقــره انواع مدرك
دريانوردي شامل گواهينامههاي شايستگي،
مهارت ،صيادي و شناسنامه دريانوردي براي
دريانوردان استان خوزستان صادر شد.
موسيپور درباره نحوه صدور اين مدارك تصريح
كرد :دريانوردان و متقاضيان اشتغال در شناورها،
ضمن شركت و پشت ســر گذاشتن دورههاي
آموزشي برابر با استانداردهاي جهاني آموزش
دريانوردي و كســب آگاهيهــاي الزم درباره
دريانوردي ،در آزمونهاي مربوطه شركت كرده
و نائل به دريافت اين مــــدارك ميشوند كه
اين مدارك ،صالحيت و شايستگي آنان را براي
آغاز يا ادامه فعاليت در حوزه دريانوردي تاييد
ميکند .وي در ادامه افزود :طي نه ماهه ســال
جاري  ۳۱۶نفر از متقاضيــان در آزمونهاي
دريانوردي شــركت كردهاند كه اين آزمونها
توســط اداره امتحانــات و گواهينامههــاي
دريانوردي اين اداره كل برگزار شده است.
موسيپور در ادامه خاطرنشان نمود كه از اين
تعداد متقاضي ۲۰۳ ،نفر موفق به كسب نتيجه
قبولي شدهاند.
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وزير جهــاد كشــاورزي در
ديدار با مديران اتحاديههاي
استاني ،اين تشكلها را نهادي
مهم بــراي توليــد و فروش
محصوالت كشاورزي دانست.
به گــزارش ايانا ،محمــود حجتي در جمــع مديران
اتحاديههاي استاني در سازمان مركزي تعاون روستايي
ايران گفت :اتحاديه بايد تامينكننده بذر ،نشــا ،كود و
ديگر نهادههاي كشاورزان باشد و بازار را براي محصول
توليدشده مهيا كند.
حجتي با اشاره به اينكه هر كسي بايد با ارزيابي كار خود
توانمندي واحد متبوعش را مرحله به مرحله ارتقا دهد،
افزود :اين تحليلها و ارزيابيها از اقدامات صورتگرفته
در تعاونيها به مرور زمان نقاط ضعف را كاهش داده و
توانايي آنها را براي حل مشكل افزايش ميدهد.
به گفته وي ،الزمه تعاوني ،داشــتن روحيه همفكري،
همنظريوهماهنگيدركارهاست.بهعبارتيبايددغدغه
مسئوالن و توليدكنندگان يكي شده و همگي مشكل را
شناخته و براي حل آن اقدام كنند .در اين صورت است كه
نتيجه نيز كارساز بوده و در راستاي رفع موانع طرحريزي
ميشود .به عبارتي بايد به صورت فردي عمل كرده ،اما
تيمينگاهكنيم.
حجتي بيان كرد :نخستين و اساســيترين كار ما بعد

از نگاه مشترك ،بايد نهادسازي باشد كه محوريترين
مسئوليت سازمان تعاون روستايي همين است .وي با
ذكر مثالي درباره روحيه همكاري و فرهنگ مصرف در
ژاپن يادآور شد :در فروشگاههاي ژاپن ،هم برنج داخلي به
فروش ميرسد و هم برنج آمريكايي كه البته قيمت نوع
داخلي چند برابر نوع خارجي است ،اما مردم اين كشور
برنج داخلي را بر خارجي ترجيح داده و به اين طريق از
توليد داخل حمايت ميكنند.
وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه در تعاونيهاي ايران نيز
وجود چنين روحيهاي الزامي است ،عنوان كرد :اتحاديهها

بايد بهگونهاي حركت كنند كه اعضا خريد نهاده از او را بر
رقباي ديگر ترجيح دهند؛ حتي اگر اتحاديه عددي باالتر
را پيشــنهاد داد .زيرا گردش اين پول در نهايت به نفع
خودشان تمام ميشود.
حجتي ادامه داد :هلند كشوري اســت كه نه خاك به
اندازه كافي دارد و نه آفتاب .اما آنها توانستهاند با كمك
اتحاديههايشان ،گلخانهها را رونق داده و از نور مصنوعي
به جاي آفتاب استفاده كنند .بهطوريكه اتحاديه گل
و گياه اين كشــور ،ســاالنه  5.5ميليارد يورو صادرات
دارد و توليدكنندگان هم مشكلي از بابت تامين نهاده

عرضه محصوالت كشــاورزي ازســوی
شهرداري قابل قبول نيست
مديرعامل ســازمان مركزي تعاون روستايي كشور نيز
در جمع مديران اســتاني اتحاديهها گفت :قابل قبول
ي عرضهكننده مواد غذايي در سطح
نيست كه شهردار 
شهر باشد.
علي اوسطهاشمي با بيان اينكه شهرداري بايد تنها به
ايجاد زيرساخت بپردازد ،افزود :به نظر ميرسد كه تيم
جديد مديران شهري به اين امر واقف بوده و بر اين باورند
كه هر كســی بايد در جايگاه خــود نقشآفريني كند.
هاشمي در بخش ديگري از سخنانش مطرح كرد :اگرچه
جمعيت روستايي كشور از ۶۰درصد قبل از انقالب به۳۰
درصد در حال حاضر رسيده ،اما بايد با اميدي راسخ قدم
برداشت و هيچگاه مايوس نشد .زيرا هماكنون با خيل
عظيم دانشآموختگاني روبهرو هستيم كه به عنوان اصل
سرمايه يك ملت محسوب ميشوند .وي عنوان كرد :بايد
باورمان را نسبت به سازمان تعاون روستايي تغيير داده و
آن را به جايگاه راستين خود برگردانيم.

دبير رويداد همنت فاضالب در اصفهان اعالم كرد

همنت فاضالببررسيچالشهاوفرصتها را به دنبال دارد

دكتر عبدالرضا كبيــري ،دبير رويــداد همنت فاضالب در دانشــگاه صنعتي
اصفهان گفــت :همنت يــك رويــداد كارآفريني ســه مرحلــهاي ،مبتني
بــر شـــــرايط بومــي اقتصــــادي و كارآفرينــي در هــر منطقه اســت.
دكتر عبدالرضا كبيريساماني افزود :اين رويداد از پنل بيان فرصتها يا با طرح
مساله شروع شده و طي آن افراد سعي ميكنند براي خلق ارزش و نيــز نشان دادن
توانمندي خود به سرمايهگذار يا صاحبان مساله ايدهپردازي كنند ،تيم تشكيل

دهنـد و اگر توانستند آن را به يك مدل كسبوكار تكــــرارپذير و با ارزش افزوده
تبديل کنند .وي با اشاره به توسعه و صنعتي شدن جوامع و تغيير اقليم كه منجر به
كاهش منابع آب در دسترس در بسياري از نقاط جهان از جمله ايران شده است،
ادامه داد :توجه به فاضالب و مديريت صحيح آن ،به عنوان يك منبع آبي دائم و
مطمئن ،اهميت بسياري يافته است و همچنين اثرات زيانبار مديريت ناصحيح
آنبرمحيطزيستوبهداشتعمومي،اهميتارائهراهكارهاييبرايحلمعضالت

مربوط به اين بخش را بيش از پيش روشن ميکند .عضو هيات علمي دانشكده
مهندسي عمران دانشگاه صنعتي اصفهان اضافه كرد :با وجود پژوهشها و اقدامات
گوناگون و عمده درباره مسائل مربوط به فاضالب ،همچنان راهي طوالني براي
رسيدن به اهداف مدنظر در پيش است و براي غلبه بر چالشهاي پيشرو ،الزم
است مديران ،متخصصان ،عالقهمندان و تمام مردم هر كدام وظيفه خود را در قبال
اين چالشها به درستي دانسته و به آن عمل کنند.

استان ها

با حضور مديران كل استاندارد و شيالت
استاناصفهان

همايــش تخصصــي «صنعــت
كنسروسازي ،سالمت ،امنيت غذايي
و رشد پايدار كشاورزي» برگزار شد

در همايش تخصصي «صنعت كنسروسازي،
سالمت ،امنيت غذايي و رشد پايدار كشاورزي»
كه با حضور مديران كل اســتاندارد و شيالت
اســتان اصفهان ،رئيس ســنديكاي صنايع
كنســرو كشــور ،جمعي از توليدكنندگان،
مديــران دســتگاههاي اجرايي و اســاتيد
دانشگاه استان برگزار شــد ،اطالعات ناكافي
شهروندان و برخوردهاي سليقهاي مسئوالن
از مهمترين چالشهاي صنايع كنسروسازي
كشور عنوان شد .به گزارش روابطعمومي اتاق
بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي اصفهان
اين نشســت با اهداف بررسي جايگاه صنعت
كنسروسازي در ســامت و بهداشت غذايي
جامعه ،نقش و جايگاه صنعت كنسروســازي
در امنيت غذايي جامعه ،نقــش اين صنعت
در رشد پايدار كشــاورزي ،سهم مواد غذايي
كنسروشــده در ســبد خانوارهاي ايراني و
عوامل فرهنگي موثر بر آن و همچنين بررسي
نقاط قــوت و ضعف اين صنعت در اســتان و
كشــور در اتاق بازرگاني اصفهان برگزار شد.
جواد حصاري ،مدرس دانشگاه و مشاور تحقيق
و توسعه صنايع غذايي پيشينه كنسروسازي
را مربوط به ســال  1790ميالدي در زمان
جنگ دولت فرانسه با كشورهاي اروپايي بيان
كرد و گفت :اين صنعت به عنوان روشي براي
نگهداري مواد غذايي سالم براي تامين غذاي
سربازان به وجود آمد.

در بازدید رسانه ها عنوان شد

اتمام پروژه دانشگاهمنابعطبیعیگرگاننیازمندکمک خیرین است
پروژهها سرانه ما به  ۱۵مترمربع رســیده و به استاندارد نزدیک
میشویم.

بهرام الوارزندی:مســئوالن دانشــگاه منابع طبیعــی گرگان در
بازدید رســانه ها از پروژه های این دانشــگاه از نیاز به  ۳۰میلیارد
تومان اعتبار برای تکمیل پروژه ها خبردادنــد و برای اتمام پروژه
نیازمند کمک خیران هستیم.علی نجفی نژاد در مراسم بازدید از
طرحهای عمرانی دانشــگاه از جمله مجتمع ورزشی سرپوشیده
دانشگاه،در جمع خبرنگاران افزود :مجتمع ورزشی دانشگاه از پنج
قسمت مختلف تشکیل شده که شامل سالنهای تنیس ،فوتبال
دستی،بدنسازی،اسکواش و تیراندازی است.
وی با بیان اینکه سالنهای این مجتمع چندمنظوره هستند،اضافه
کرد:این پروژه از سال  ۹۱راکد باقیمانده بود و از محل درآمدهای
اختصاصی دانشگاه،صرفهجویی از هزینههای غیرضروری،پرهیز از
تجملگرایی و استفاده مشترک دانشکده ها از فضاها این طرح انجام
شد.نجفی نژاد با بیان اینکه قولهایی از وزارت خانه برای تکمیل
طرح داده شده،تصریح کرد :این پروژه ها را در دو فاز به بهرهبرداری
میرسانیم ،فاز اول که کار آن به اتمام رسیده و محوطهسازی بیرونی
آن مانده تا دهه فجر به بهرهبرداری میرســد و فاز دوم که شامل
استخر ،سونا و جکوزی است در  ۶ماهه اول سال  ۹۷به شرط تحقق
درآمدها به بهرهبرداری خواهد رسید.
مشابه مجتمع ورزشی دانشــگاه منابع طبیعی در
گلستان وجود ندارد
وی ادامه داد:این پروژه یکی از بزرگترین مجتمعهای ورزشــی
ن ترکیبی از فعالیتهای ورزشی
دانشگاه گلستان است که مشابه آ 
بوده که در استان وجود ندارد.
نجفی نژاد تأکید کرد :کالسهای تربیتبدنی و برنامههای آموزشی
دانشجویان هم در این ساختمان انجام خواهد شد.
وی در خصوص استخر گفت:این استخر استانداردهای الزم برای
مسابقات ورزشی و برگزاری المپیاد دانشجویی را دارد که قسمت
تماشاچی هم در آن تعبیه شده اســت،اجرای مسابقات می تواند

زمینه ای برای جذب گردشگر باشــد .نجفی نژاد با بیان اینکه این
پروژه منحصر به فرد اســت،افزود :با بهرهبرداری آن دانشجویان و
کارکنان دانشگاه و در صورت امکان زمانی،همشهریان هم میتوانند
از آن استفاده کنند.
رسیدنبه استانداردهابا اجرایطرحهای فعالدانشگاه
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اظهار کرد:
با اتمام این پروژهها ما به شرایط اســتاندارد فضاهای آموزشی،
آزمایشــگاهی و غیره میرســیم ،در ســال  ،۹۵پنج مترمربع
سرانه آموزشی ما بوده که با توجه به اینکه برای رشتههای علوم
کشاورزی سرانه اســتاندارد  ۱۷مترمربع اســت ،با تکمیل این

تکمیل خوابگاه دانشگاه منابع طبیعی گرگان نیازمند
همت خیران است
رئیسدانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگاناظهارکرد:یکی
دیگر از پروژههای فعال خوابگاه دانشگاه است که راکد مانده بود .وی
ادامه داد:اکنون فاز اول آن مراحل پایانی را طی میکند و برای اتمام
پروژه نیازمند کمک خیران هستیم،یکی از بهترین زمینههایی که
خیران میتوانند در آن سرمایهگذاری معنوی انجام دهند،کمک به
برطرف کردن نیاز اجتماعی از جمله خوابگاه است.
نجفی نژاد با بیان اینکه اجرای این پروژهها محصول کار تیمی است،
افزود :اجرای این طرحها طبــق کالم رهبر معظم انقالب مبنی بر
کاهش هزینهها و صرفهجویی و همچنین اســتفاده حداکثری از
ظرفیت ها انجام شده است.وی گفت :از سال  ۹۲تاکنون حدود ۴۰
میلیارد تومان کار عمرانی انجام شده که توانستیم ۲۵هزار مترمربع
فضای آموزشی را به بهرهبرداری برسانیم و با انجام این طرحها تا پنج
سال آینده دیگر نیازی به کار توسعهای جدیدی نمی باشد.
نجفی نژاد آموزش را از ارکان مهم توسعه هر جامعهای دانست و بر
نقش و اهمیت دانشگاه در این زمینه تأکید کرد.
افزون بر  30میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های
دانشگاه الزم است
در ادامه مدیر دفتر طرحهای عمرانی دانشگاه منابع طبیعی گرگان

اظهار کرد :عملکرد عمرانی دانشگاه در چهار سال گذشته ۱۶،پروژه
است که هشت پروژه آن به بهرهبرداری رسیده و هشت پروژه دیگر
هم به شکل فعال داریم.
محمدحسین صفریان گفت :تاکنون ۴۰میلیارد تومان برای پروژهها
سرمایهگذاری شده و برای اتمام پروژههای فعال  ۳۰میلیارد تومان
بودجه الزم است.
وی در خصوص پروژه مجموعه ورزشــی سرپوشیده افزود :از سال
 ۸۷با اجرای این طرح موافقت و مبلــغ  ۶۰۰میلیون تومان به آن
تزریق شد.
صفریان با بیان اینکه با این مبلغ کارهای مقدماتی آن انجام شده بود،
اظهارکرد :در سال ۹۱این طرح در مرحله اسکلت و دیوارچینی بود و

بودجهای نداشت و در بهمن ماه سال گذشته از محل صرفهجوییها
طرح فعال شد.
وی ادامه داد :جمعاً تاکنون چهار میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان هزینه
شده و برای تکمیل آن دو میلیارد تومان کسری نقدینگی داریم.
احداث کارخانه صنایع غذایی کوچک در راســتای
کارآفرینی است
در ادامه بازدید از طرحهای پایلوت صنایع غذایی کوچک و کارگاه
صنایع چوب صورت گرفت ،علی نجفی نژاد در این بازدید اظهار کرد:
کارخانه صنایع غذایی کوچک و کارگاه صنایع چوب در سطح پایلوت
در حال ساخت است که همزمان دانشجویان در کنار تحصیل کار
عملی هم انجام دهند..
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ادامه داد :یکی
از سیاستهای وزارت علوم ،ایجاد دانشگاه نسل سوم و کارآفرین
است که دانشجویان همزمان با مسائل تئوری کار عملی هم داشته
باشند .نجفی نژاد کارآفرینی انباری را عامل توسعه برخی از کشورها
اعالم کرد و گفت :با اتمام این دو پــروژه فضاهای مطلوبتری در
اختیار دانشــجویان قرار میگیرد تا بتوانند با توجه به استعدادها،
طرحهای خود را تجاریسازی کنند..
وی مساحت پروژه را سه هزار مترمربع عنوان کرد و افزود :چندین
صنایع غذایی کوچک از قبیل خطوط تولید شیر ،رب ،مرباجات ،نان
و غیره در اینجا مستقر خواهد شد.
نجفی نژاد در خصــوص کارگاه صنایع چوب هم گفت :این کارگاه
فعالیتهای استفاده و بهرهبرداری از چوب را انجام خواهد داد که
از اواخر شهریور کار آن شروع شد و با کار سه شیفت به این مرحله
رسیده است.
وی افزود :تاکنون برای این دو پروژه یک میلیارد و  ۵۰۰هزار تومان
هزینه شــده و با بخشهای تکمیلی آن بــه دو میلیارد تومان هم
خواهد رسید.
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آموزش و پرورش به جذب  ۷۰هزار نيرو در سال  ۹۷نيازمند است
محمد بيرانوند  ،عضو كميسيون آموزش مجلس شوراي اسالمي در برنامه تلويزيوني پرسشگر كه با موضوع تعيينتكليف معلمان حقالتدريس روي آنتن شبكه آموزش رفت ،با اشاره به فعاليت ۹۲۵
هزار پرسنل فرهنگي براي تربيت بيش از  ۱۱ميليون دانشآموز اظهار كرد :سال قبل  ۴۰هزار نفر در سن بازنشستگي قرار گرفتند كه البته  ۸هزار نفر باقي ماندند و استمرار خدمت داشتند .وي
افزود :سال آينده براي نخستين بار دوره فني  3ساله ميشود و در مجموع به حدود  ۷۰هزار نيرو نياز داريم .البته بخشي از فرهنگيان تمايل به ادامه همكاري دارند و مجرباند و خواهش ميكنيم
هركدام بتوانند و توانايي تدريس دارند ،بمانند و ادامه دهند.

خبر

عباس زارعي ،رئيس پار ك علم و فناوري دانشگاه تهران در گفتگو با «کسب و کار»

پایههایاقتصاددانشبنیاندردانشگاههاست

معاونسازمانمحيطزيست:

معاون سازمان محيطزيست با اعالم اينكه سن
فرسودگي اتوبوس در كشــور ما  8سال است،
گفت 8 :سال اســت كه هيچ اتوبوس جديدي
وارد ناوگان ما نشده است .معاون محيطزيست
انساني سازمان حفاظت محيطزيست در نشست
خبري تشريح تكاليف دســتگاهها در اجراي
قانون هواي پاك ضمن اشــاره به سهم باالي
اتوبوسها در آلودگي هوا گفت 8 :ســال است
كه هيچ اتوبوس جديدي وارد ناوگان ما نشده
است .مسعود تجريشي افزود :سن فرسودگي
اتوبوسهاي ما  8سال است .تا سال  ۹۲حدود
 ۸هزار اتوبوس داشــتهايم كــه  ۹۷درصد آنها
االن فرســوده هســتند .در حوزه كاميونها
سن فرسودگي  ۱۵سال اســت كه  ۳۴درصد
كاميونها فرسوده هســتند .وي ادامه داد :در
مينيبوسها سن فرسودگي  8سال است ،ما ۸
هزار و  ۱۳۷مينيبوس داريم كه  ۹۱درصد آنها
فرسوده هســتند .معاون محيطزيست انساني
سازمان حفاظت محيطزيست تاكيد كرد :كل
ظرفيت ساخت اتوبوس شركت هيونداي  ۲هزار
اتوبوس در سال است .كل اتوبوسهايي هم كه
خود ما با فرض وجود همه منابع مالي و فناوري
و ...ميتوانيم اضافه كنيم  ۵۰۰اتوبوس اســت.
تجريشي تاكيد كرد :اين آمار به معناي آن است
كه بزرگترين شركت خودروساز دنيا و توليد
خود ما روي هم نميتوانــد حتي درصد كمي
از اين ميزان فرسودگي ناوگان را نوسازي كند.

استان ها

مشاورعاليشهرداراصفهان:

بيــش از  50درصــد منابــع
شهرداريدراختيارمترواست

مشاور عالي شهردار اصفهان گفت :دو ايستگاه
ميدان امام حســين (ع) تا اواخر بهمن ماه و
ايستگاه انقالب تا پايان اسفندماه سال جاري
به بهرهبرداري ميرســد .جلسه هياتمديره
قطار شــهري اصفهــان با حضور شــهردار
اصفهان ،مديرعامل ســازمان قطار شهري،
رئيس و تني چند از اعضاي شــوراي شــهر
اصفهان و معاونان شــهردار برگزار شد .جواد
شعرباف با اشاره به اين جلسه و روند تكميل
خطوط مترو اظهار كرد :همه هفته روزهاي
پنجشنبه جلسات هياتمديره مترو به صورت
مستمر برگزار ميشود كه به دليل اهميت اين
جلسات حضور شهردار و اعضاي شوراي شهر
در آن بسيار موثر و راهگشــا براي مشكالت
فني ،اقتصادي و مديريتي پروژه مترو است.
وي با اشاره به حضور معاون عمراني استاندار
در جلسه هياتمديره مترو ،تصريح كرد :سهم
دولت در اين پروژه كه مجري آن شهرداري
است سهمي  50درصدي است كه با توجه به
اينكه ابعاد مالي و اجرايي آن بسيار زياد بوده
و با دستگاههاي بسيار زيادي مانند آب ،برق،
مخابرات ،ميراث فرهنگي و ...درگير اســت
حضور معاون اســتاندار نقش كليدي در اين
جلسات دارد ،چراكه به عنوان نماينده دولت
اقدامات ايــن حوزه را ميتواند در ســازمان
برنامه و بودجــه ،اقتصاد دارايــي و معاونت
رئيسجمهــوري پيش بــرده و پيگير منابع
مالي مترو باشد .اصل اساســي در اين پروژه
عظيم تامين مالي آن اســت كه اگر از طريق
فاينانس يا وامهاي خارجــي صورت بگيرد
تكميل مترو را ميتوانيم در زمانبنديهاي
مناسب نه مانند زمان بســيار طوالني كه در
خط يك داشــتيم ،به پايان برسانيم .مشاور
عالي شــهردار اصفهان ادامه داد :در صورت
تامين منابع مالي ظرف  5تا  6سال ميتوانيم
خطوط مختلف مترو را به پايان برسانيم ،اما در
صورت عدم وجود منابع مالي و تكيه صرف به
منابع جاري دولت و شهرداري پيشرفت پروژه
قابل توجه نخواهد بود .وي با اشاره به خط يك
مترو اضافه كرد :مردم از اين خط از ايستگاه
قدس تا ايســتگاه ميدان آزادي به طول 16
كيلومتر و  14ايستگاه بهرهمند هستند و دو
ايستگاه ميدان امام حسين (ع) تا اواخر بهمن
ماه و ايســتگاه انقالب تا پايان اســفندماه به
بهرهبرداري ميرسد .تالشمان بر اين است 4
كيلومتر باقيمانده اين خط از ايستگاه ميدان
آزادي تا صفــه نيز با حمايتهاي شــهردار
اصفهان ،شوراي شهر و اســتانداري تا پايان
سال جاري به بهرهبرداري برسد.

عباس زارعي به گفته خودش
سابقه طوالني در پاركداري
ندارد .خود را بيشتر تكنوكرات
و چهره دانشــگاهي ميداند،
اما انگيزه ،ايدهها و برنامههاي
زيادي دارد براي همراهي بيشتر دانشگاهها با موج چهارم
انقالب صنعتي .دوره قبلي مديريت پارك را دوره موفقي
ميداند و خود را ادامهدهنده مسيري ميداند كه از پيش
از او شروع شده و قرار است در دوره جديد در جهت تسريع
فرايند تبديل ايده به ثروت شتاب بگيرد .برنامههاي زيادي
براي تجاريسازي ايدههاي ناب دانشجويي و محصوالت
شركتهاي نوبنيان و دانشبنيان مستقر در پارك دارد و به
گفته خودش وارد مذاكره با صنايع بزرگ ،بيمهها و نهادها
براي همراهي بيشتر با موج چهارم انقالب تكنولوژيك شده
است .انقالبي كه از نظر او هم فرصت است و هم تهديد.
عباس زارعي دكتراي متالورژي و مواد از دانشگاه مكگيل
كانادا دارد و دوران كارشناســي و كارشناسيارشد را در
دانشگاه تهران گذرانده است .او شهریورماه امسال ریاست
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران را بر عهده گرفت  .در
ادامه گفتگو با ایشان را می خوانیم.
؟ در حال حاضر در جهان صحبت از موج چهارم
انقالبي ميشود كه به واســطه دانش ديجيتال
و شــركتهاي دانشبنيان و تكنولوژي در حال
شكلگيري اســت .اگر بخواهيم وضعيت كشور
خودمان را با توجه به پتانســيلهايي كه داريم،
بررسي كنيم آيا ميتوانيم بگوييم موج اين انقالب
به كشور ما هم رسيده است؟
تاسال 2020انقالبصنعتيچهارمبهجايگاهبسياررفيعي
خواهد رسيد .انقالب صنعتي چهارم يا نسل چهارم صنعت
با خودش تغييرات بسيار وسيعي را ميآورد .اين تغييرات از
هوش مصنوعي تا)IOE) Internet of Everything،
 )IOT) Internet of Things ،اينترنت اشــيا ،مواد
بسيار پيشــرفته ،بيوتكنولوژي ،ژنتيك ،واقعیت افزوده
و امثال آن اســت .اتفاقي كه در صنعت چهارم ميافتد،
اين است كه دنيا به سمت هوشمند شدن ميرود و شهر
هوشمند مفهوم پيدا ميكند .ما در بهترين شرايط با نسل
سوم صنعت انتقال تكنولوژي كردهايم؛ در غير اين صورت
داراي نسل اول و دوم انتقال تكنولوژي در صنعت هستيم.
يعني صنايعي كه 30،20و 40سال پيش انتقال پيدا كرده
را دوباره ساختهایم يا خودمان مهندسی مجدد کردهایم و
خودكفا شده ایم .در اقتصاد مقاومتي در شرايط سختي كه
تحريم بوديم ،خيلي خوب بازتوليد كرديم ،اما هنوز هم در
صنعت نسل دوم و سوم عقب هستيم و براي اينكه حتي
بتوانيم كارهايي كه در اين دو نســل صورت گرفته انجام
بدهيم ،دير شــده اســت ،اما در صنعت نسل چهارم هر
تغييري هم فرصت است و هم تهديد.
ت از اين جهت است كه ما منابع زيادي داريم؛ منابع
فرص 
انساني كه ميتوانند در صنعت هوشمند بسيار موثر باشند.
تكنولوژيهاي هوشــمندي كه ايجاد ميشــود پايه در
 100ســال پيش ندارد؛ پايه در  20،15و  30سال پيش
دارد .منابع انساني ،دانشمندان ،دانشجويان و كارآفرينان
ما به راحتي ميتوانند مبدع باشــند و خالقيت داشــته
باشــند .در خيلي از موارد حتي نياز به انتقال تكنولوژي
هم نداريم.
بنابراين از نظر من صنعت نســل چهار براي ما فرصت
اســت و در اين فرصت دانشــگاه كارآفرين و پاركهاي
علم و فناوري وظيفه بســيار مهمي دارنــد .چرا؟ چون
اســاس نســل چهارم صنعت اقتصاد دانشبنيان است.
پايههاي اقتصاد دانشبنيان در هر كشوري چه در حال
توسعه ،چه حتي كشــور توســعهيافته در دانشگاهها و
در پلتفرمهايــي اســت كــه بــه دانشــگاه و صنعت
وصلهستند.
قبــا در دنيــا بحــث  science technologyرا
داشــتيم .امــروز بحــث
science technology
engineering art and
 mathematicsاســت .قبال
ميگفتندSTP) Science ،
 )Technology Parkحاال
صنعت نسل چهار باید بگوییم  STEAMاست
براي ما فرصت است كه بــا خودش مفهــوم قدرت
بخار را به همراه دارد ،اما مخفف
و در اين فرصت
دانشگاه كارآفرين science technology
و پاركهاي علم engineering art and
 mathematicsاست .اينها
و فناوري وظيفه
بسيار مهمي دارند .در دانشــگاه كارآفريــن اتفاق
چرا؟ چون اساس ميافتد؛ دانشگاهي كه قبال در
نسل چهارم صنعت پژوهش و آموزش خوب عمل
اقتصاد دانشبنيان كرده و حاال شرايط را آماده كرده
براي اينكه دانشجويان ،اساتيد
است .پايههاي
و حتي مردم ايــن پلتفرمها را
اقتصاد دانشبنيان
براي كارآفريني ،كســبوكار
در هر كشوري چه
و ايجاد شــرايطي كــه علم به
در حال توسعه،
ثروت تبديل شــود ،استفاده
چه حتي كشور
كنند.
توسعهيافته در
دانشگاهها و در
؟ ايــن پلتفــرم در
است
پلتفرمهايي
حال حاضر در كشــور ما
و
دانشگاه
كه به
ويژگيهايي كه بايد را دارد؟
صنعت
يعني پارك علم و فناوري
وصل هستند
ما مشخصاتي كه الزمه يك

پارك علمو فناوري براي رشد اقتصاد دانشبنيان
هست را داراست و ما پتانسيل اين را داريم كه مثال
چيزي مشابه سيليكونولي در كشورمان داشته
باشيم؟
در اين زمينه هنوز کشورهایی مثل امارات متحده عربی
که پول هنگفتی خرج کردهاند نتوانستهاند سیلیکونولی
بسازند ،اما شخصا نسبت به اتفاقاتي كه در نسل چهارم
ميتواند بيفتد ،در کشور خودمان بسيار خوشبين هستم.
رسيدن به سيليكونولي فقط يك پارادايم شيفت است.
 20سال پيش كه ما در فضاي نسل سوم تكنولوژي بوديم،
مكاترونيك حرف اول را مــيزد .امروز واقعيت مجازي و
به قول خودشان  Virtual Realityو augmented
 realityحرف اول را ميزند .در اين نسل من هيچ بعيد
نم 
يدانم كه بتوانيم با فرصتهايي كه خداوند در اختيارمان
ميگذارد ،با فرصتهايي كه كشور از نظر منابع انساني و
منابع ديگر دارد ،به اين هدف برسيم .به عنوان يك معلم
دانشگاه از من چيز ديگري نميتوانستيد بشنويد ،اما اينكه
آيا در پاركهاي علم و فناوري همه شرايط را داريم اوال بنده
در پاركداري و نگاه به پارك خيلي جديد هستم و عالوه
بر دانشگاه بيشتر در صنايع خدمتگزار كشور بودهام ،اما آن
چيزي كه در اين مدت متوجه شدهام ،اين است كه تعدادي
از اين پاركها واقعا خوب رشــد كردند .شهرك صنعتي
اصفهان فوقالعاده است .بسيار زحمت كشيدهاند و چند
سال مداوم است كه دارند كار ميكنند .امروز ما پاركي را
داريم كه در صنعت جهاني ميتواند حرف بزند .همانگونه
كه در ســال آينده ما در اصفهان كنفرانس ( )IASPرا
داريم كه مخفف International Association of
Science Parks and Areas of Innovation
است؛ اين نشــان ميدهد اين پارك با حمايت معاونت
علمي رئيسجمهوري و با مديران اليقي كه داشــته در
حد بينالمللي توانسته خودش را نشان دهد .همچنين
پارك پرديس و پارك دانشگاه تهران هم با مديران اليقي
كه داشتهاند ،بســيار خوب عمل كرده اند .مديراني كه
برنامهريزي خيلي خوبي كردهاند و رئیس محترم دانشگاه
هم پشتيباني كرده و در حال حاضر آمادهاند براي اينكه با
نوآورها و كارآفرينها تحول را همراهي كنند.
؟ از لحاظ حمايت مالي از ايدهها و كمك به فرايند
تجاريسازي ايده چه پتانسيلهايي در پارك وجود
دارد؟
ما صندوق پژوهش و نوآوري را داريم كه اقدامات مناسبي
در آن صورت گرفته است و در حال حاضر ميتوانيم براي
كمك به رشــد شــركتها از اين صندوق بهره بگيريم.
شركتها عالقهمندند هرچه بيشتر به آنها كمك شود و
اين نيروي محرك و در واقع  driving forceماست .در
حال حاضر مثل  99درصد پاركهاي دنيا بيزينسمد ل ما
براساس  Real Estateاست .ما براي كمك به شركتها
فضا اجاره ميدهيم و شرايطي كه يك محقق و يك فرد
خالق براي نوآوري نياز دارد را فراهم ميكنيم كه به صورت
انكوباتور براي رشد از آن استفاده كند .در اين فضا اينترنت
و پشتيبانيهاي الزم هم وجود دارد .قصد ما اين است كه
اين خدمات را به كمك هياترئيسه دانشگاه و آقایان دكتر
نيلي و دكتر صديق كه پشتيبان اين قضيه هستند ،توسعه
بدهيم.
؟ بسياري از شركتهاي دانشبنيان موجود در
پارك متشكل از افرادي است كه ايده و خالقيت
دارند ،اما با اصول بازار و برندينگ و تجاريسازي
آشنايي ندارند .مثال در رشتههاي فني هستند و
چندان ارتباطي با بازار براي تجاريسازي ايده و
در واقع كسب درآمد ندارند .شما براي پوشش اين
ضعفچهكمكيبهشركتهاميكنيد؟
اينجا يك دپارتماني به اســم بخش تجاريسازي وجود
داشته و دارد و توسعه خواهد يافتCommercialize .
كردن و  industrializeكردن بخ 
ش مهم نوآوري است.
شايد  90درصد نوآوري رســاندن به پول است وگرنه از
نوآوري ای كه  patentنشــده و مقالهاي از آن استخراج
نشــده و به بازار نرســيده ،هيچجاي ديگري نميتوانيد
استفاده كنيد .در دنيا تكنولوژيها ثبت ميشودpatent ،
ميشود Paper ،ميشود و همه ميتوانند از آن استفاده
كنند .بنابراين تجاريســازي و اينكه شما بتوانيد تولید
مجدد كنيد و آنچه دیگران ســاخته اند را دوباره بسازيد
و بفروشــيد ،اين همــان درآمد غيرنفتي اســت كه به
دنبالشهستيم.

؟ يكــي از چالشهايي كه شــركتها با آن
مواجه هســتند ،مالكيت معنوي ايدههاست .ما
در زمينههايي همچون ثبت ايده و اختراع هنوز
مشكل داريم .در مســائلي نظير برند و ثبت حق
اختراع و مالكيت محتوا هم هنوز مشكالت اساسي
وجود دارد .در اين زمينه چطور به شركتها كمك
ميكنيد؟
در تكميل توضيحــات قبلي در حمايت از شــركتها،
نخستين گام اين اســت كه آن كســي كه نوآور است،
مطمئن باشد داشته ذهني و خالقيتش به يغما نميرود.
ما وارد بحث با فرابورس شــديم و تفاهمنامهاي در اين
زمينه بســته شــده اســت .در حال حاضر تنگاتنگ با
فرابورس كار ميكنيم تــا راهكارهايــي ارائه دهيم كه
كساني كه خالقيت دارند و نوآور هستند ،ايدههايشان
را ثبت كنند و در تابلو ببرند تا زماني كه  patentشــود.
در بخش  patentيعني ثبت تكنولــوژي و داراييهاي
فكري كارهاي بسيار خوبي در كشــور انجام شده است.
در حال حاضر هم ما با ســازمان جهاني مالكيت معنوي
WIPO (World Intellectual Property
 )Organizationوارد بحث شديم كه بتوانيم بخشي
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از كار را در پارك انجام بدهيم WIPO .يك آيدينامبر
به دانشــگاه و يك آفيس هم به پارك مربوط به دانشگاه
ميدهد كه مذاكرات اوليهاش را انجام دادهايم .اين فرصتها
باعث ميشــود كه نوآور ما مطمئن باشد ايدهاش از بين
نميرود .گام بعدي اين است كه ايده تبديل به پول شود
و بتواند توليدي شود .اينجا vcها ،صندوقهاي نوآوري
و ســرمايهگذارها ميتوانند به ايدهها كمك كنند تا ایده
ها بتوانند صنعتیســازی شوند .خود دانشــگاه تهران
 4صنــدوق( vc (Venture capitalرا برنامهريــزي
ت شــده اســت .خود ما در پارك
كرده كه يكي از آنها ثب 
صندوق پژوهش و نوآوري را داريم كه داراي بودجه بسيار
خوبي است براي اينكه بتواند به ابتكارات و نوآوري كمك
كند و خودمان هم در ادامه برنامههاي گذشــته برنامه
شكوفايي يك ،شــكوفايي دو و رشد و توســعه در واقع
 post developmentرا داريم كه به شــركتهاي در
حال رشد اجازه بدهيم كه  clusterايجاد كنند .يعني به
عنوان يك هلدينگ عمل کرده و بعد شركتهاي ديگر را به
عنوان زیرمجموعه خود در مسير خودشان راهبری کنند و
پروژههاي بزرگتر ايجاد كنند.
؟ به غيــر از حمايتهاي صنــدوق نوآوري و
شكوفاييوبودج هدانشگا هوپاركشماواردمذاكره
با بخش خصوصي براي جذب سرمايه شدهايد؟
صددرصد؛ اين كار در دوره مديرهاي قبلي هم انجام شده
است .نوآوري از من نيست .من دوستان خوبي در صنايع
خودرو ،نفت و ...دارم كه حتما استفاده ميكنيم.
؟ اين همكاري در چه مرحلهاي است؟ چون اين
مقاومت در دورههاي قبلي از سوي صاحبان صنايع
و كسبوكارهاي سنتي در مقابل شركتهاي نوپا
وجود داشته است.
آنها تقصيــر ندارند .ما تقصيــر داريم .ايــده را فروختن
روشهــاي تئوريك و علمــي و تجربي خوبــي دارد .از
اين فرصت بايد اســتفاده كنيم .نكته مهم اين است كه
صنايع در حال حاضــر ميدانند با تكنولوژي نســل دو
و سه قيمتهايشان رقابتي نيســت و از بين ميروند.
خودروسازي ما در حال حاضر با نسل دو دارد كار ميكند.
در حال حاضر  connecting carنسل چهارم تكنولوژي
آمده اســت .يعني يك  IOTبــزرگ و internet of
 thingsالزم اســت .كنار اين شركتهاي بيمه ،بورس،
بانكها و بخش خصوصي هم بايد وارد شــود به شــرط
اينكه اين پلتفرم را آماده كنيم .در واقع من بايد بلد باشم
متاعم را بفروشم .همچنين در همين راستا شروع كرديم
و با بيمهها ارتباط گرفتيم .بسيار عالقهمند هستند كه كار
را شروع كنند چون بيمه مفهوم ديگري پيدا كرده است؛
در بحث انقالب چهارم تكنولوژي وقتي شــما منزلتان
كامال  intelligentاست چطور بايد بيمه حوادث كنيد؟
وقتي شما گجتهايي را ميتوانيد بسازيد كه به سرعت
اجازه بدهد كه آتشنشــاني آماده شــود ،بيمه مجبور
است ســرمايهگذاري كند وگرنه بايد خسارت بدهد .در
بانكداري هم فينتكها و اســتارت آپهايي را داريم كه
دارند كار ميكنند .ما بايد بلد باشــيم بفروشيم .بخش
خصوصي آماده اســت .بخش خصوصي خيلي بهتر از ما
ميداند كه با تكنولوژي نسل دو و سه حتي در كشور هم
نميتواند به هيچوجه رقابت كنــد .به هر صورت درهاي
كشــور چه بخواهيم چه نخواهيم و چه تحريم باشــيم
چه نباشيم ،باز ميشــود براي اينكه صنعت را حتي در
كشور بفروشيم .يك مثال بزنم؛ چين  18ميليون خودرو
توليد ميكند ،اما فقط براي خودش است .چين خودش
با خودش در كشــور رقابت دارد .چــرا؟ چون BMW،
 …, FORDهمه آنجا هســتند .بنابرايــن بحث اين
نيست كه بازارهاي دنيا را كسب كنيم .ما براي اينكه بازار
خودمان كه بخشــي از بازار دنياست را حفظ كنيم ،بايد
رقابت كنيم.
؟ به نظر شما اين نگرش در مديران و مسئوالن
ما براي همراه شدن با الزامات انقالب چهارم و عصر
تكنولوژيك وجود دارد؟
البتهاينحرفهايياستكهدر 20سالگذشتههمهمديران
ما زدند ،اما چه كارهايي را كرديم؟ پارك علم و فناوري يكي
از مواردش است .هميشه ما درگير يكسري مسائلي بوديم
كه كمتر به اين موارد رسيديم .من آدم سياسي نيستم ،يك
تكنوكرات هستم .حرف زدن راحت است ،اما عمل كردن نياز
به اين دارد كه روي محمل درستي باشيد .استفان كاوي،

نويسنده كتاب «هفت عادت مردمان موفق» ميگويد :اگر
شما نردبانت روي ديوار اشــتباه باشد هر چه تندتر برويد،
سريعتر پايين ميافتيد .در شــهري كه شما نقشه نداريد
هرچه سريعتر رانندگي كنيد ،زودتر گم ميشويد .در قديم
به بچهها ميگفتند اگر يك موقع گم شديد يك جا بايستيد
چون اگر شروع به حركت كردن كنيد گم ميشويد .كسي
كه نقشه ندارد مشكل براي او ايجاد ميشود .ما هم نقشهراه
تكنولوژي خوبي نداشتيم يا اگر داشتيم ،استفاده نكرديم .در
حال حاضر فشارهايي كه از دنيا به ما ميآيد فرصت خوبي در
اختيار ما ميگذارد كه به اين فكر بيفتيم .نكته مهمتر نسل
چهارم صنعت است؛ نسل چهارم صنعت به فكر و ايده شما
جوانان مربوط است .اين كشور FULL of IDEA , full
 of knowledgeاست .درست است يكسريها ميروند،
ولي خيليها هم ماندند .ديگر تكنولوژي اين نيست كه خوب
آهنگريوبتنبسازيد.اينتكنولوژيرابهشماميدهند.اينها
تكنولوژي نسل سه است .تكنولوژي نسل چهار هوشمندي
پشت اين اتفاقات است .هوشمندي اين است كه شما وقتي
ميخواهيد يك شهر را بسازيد ،براي intelligent city
برنامهريزيكنيد .اين نســل چهار تكنولوژي است كه اگر
پااليشگاهي ميخواهيم تاســيس كنيم ،ديگر نميرويم
تكنولوژي نسل يك ،دو و سه بخريم .اگر اين نگرش در همه
مديران ما نباشــد ،باختهايم .اين يك بايد بودن يا نبودن
اســت .حاال اين نگرش چقدر وجــود دارد ،من نميدانم،
ولي در دانشــگاه تهران كامال برنامهريزي شده و در حال
پیگیری است.
؟ نقش پاركهاي علم و فناوري در دســتيابي
به دانشــگاه كارآفرين را چطور ميبينيد؟ چه
شاخصهايي الزم دارد و چه برنامهريزياي در اين
زمينه صورت گرفته است؟
دكتر نيلي بحث دانشــگاه كارآفرين را مطــرح كردند.
يكــي از شــاخصها و بازيكنهاي اصلي اين دانشــگاه
كارآفرين ،پاركهاي علم و فناوري هســتند و ايشــان
اين موضــوع را روزانه از ما پيگيــري ميكنند .برنامه در
اين جهت اســت كه بتوانيم دانشــگاهيان را بيشــتر
درگير كنيم و بتوانيم مراكز حل مســاله درست كنيم و
شــركتهايمان را كه به صورت منفعل توزيع شــدند،
 clusterكنيم .براي اينكه بتوانند مشكالت را حل كنند.
كسي كه مكانيك است ،كسي كه کار الكترونيك انجام
می دهد ،كســي كه كا ر آيتي انجام داده است ،اينها را
وقتي كنار هــم ميگذاريم كار مكاترونيك نســل چهار
انجام ميشود.
؟ شركتها براي ورود به پارك چه شرايطي بايد
داشته باشند؟ چطور ميتوانند وارد پارك شوند؟ در
مرحله اول چه حمايتي ميكنيد؟
مســتندات كامال در پارك وجود دارد .مسيرها متفاوت
است .زماني که شما ميخواهيد از بيرون از دانشگاه تهران
با يك ايده بياييد باید از مسير حرکتهای رشد و توسعه
اقدام کنید .در تكنولوژيهای نسل سه و حتي نسل چهار
بايد سطح رشد براساس مفهوم (TRL (Technology
 readiness levelمشخص باشــد TRL .در ارتباط
تنگاتنگ با  Manufacturing readiness levelو
با  Marketing readiness levelو براساس قواعدي
كه پارك دارد پروپوزال را تهيه ميكنند ،بررسيهاي اوليه
و داوريهاي مربوطه صورت ميگيــرد ،كارگروه وجود
دارد؛ كارگروه تخصصي كه بيشتر درباره تجاريسازي و
ماركتينگ بحث ميشود و حتي اگر شركت نداشته باشيد
به عنوان هسته وارد پارك ميشويد و بعد فرصت ميدهند
كه آن شركت را ثبت كنيد ،مشاورههاي حقوقي كه چگونه
شركت ثبت شود كه به بهترين نحو بعدا بتواند عمل كند،
در اختيار دوستان قرار ميگيرد .زماني هست كه ایده شما
در حدي است كه براي اينكه توســعه پيدا كنيد ،نياز به
 Post Incubationداريد و از صدمات بيروني مقداري
محفوظ بمانيد .مثال از معافیت مالياتی استفاده کنید و یا
در عوارض كمك شويد .آنجا بحث شركتهاي توسعهاي
است كه بعد از مرحله رشد وارد توسعه ميشود .خيلي از
شركتهايي كه ما داريم ،شركتهايي هستند كه شايد
 60درصد از خارج از دانشگاه تهران هستند و  40درصد از
دانشگاهتهرانهستند،درسطحدانشجوياننیزبرنامههایی
داريم .شكوفايي يك و شكوفايي دو براي دانشجوها و اساتيد
ما هستند .كمك مالي كه ميكنيم زياد نيست ،اما كمك
راهبردی كه ميكنيم خيلي باالست ،يعني منتورهاي ما
كه اسمشان را ميگذاريم داور ،ولي داورهايي كه به شما

ميگويند کار شما اين ايراد را دارد ،درست كنيد ،فقط نمره
نميدهد ميگويد بيزينسمدلت را هم درست كنيد ،بازار
را هم ببينيد .اگر الزم است بيشتر در ماركت تمركز كنيد،
اينها همه گفته ميشود؛ ازاينرو اين بخش از دانشجوها در
پارك مستقر نميشوند ،اما به عنوان هسته در شبكه پارك
حضور دارند.
؟ ميزان درآمدزايي پارك از محل شركتهاي
دانشبنيان چه ميزان بوده است؟
از  109شركت مســتقر عضو پارك كه در ارزيابي ساالنه
 1395حضور پيدا كردند ،تعداد كاال و خدمات  602مورد
بوده است .نيروي انساني تماموقت شاغل  1914نفر بوده
است ،جمع داراييها  650ميليارد تومان بوده است .جمع
گردش مالي  700ميليارد تومان بوده اســت .تعداد ثبت
اختراع داخلي  14مورد و تعداد ثبت اختراع بينالمللي 3
مورد بوده است .ما شركتهايي را داريم كه  80،70و 100
ميليارد درآمد دارند .در يكي از شركتهايي كه با توليدات
سنتي ايتاليا رفت ،توانست يك روز ميليوني بفروشد.
؟ براي رشــد اقتصاد دانشبنيان يكسري
حمايتها بايد از طريق دولــت انجام بگيرد ،چه
نهادها و زيرساختهايي براي دستيابي به اقتصاد
دانش بنيان بايد تغيير پيدا كند و وظيفه مسئوالن
چيست؟
من اعتقادم اين است که در كشــورهاي در حال توسعه
مثل كشور ما ،محتوم هستيم كه با اين مشكالت روبهرو
باشيم و بايد آنها را حل كنيم .اين مشكالت اجتنابناپذير
است ،اما گاهي وقتها دلسرد ميشويم و عقب ميرويم.
هركجا كه دلسرد نشديم كار پيشرفت كرده است .پشتكار
ميخواهد و اعتقاد و ايمان به كاري كه انجام ميدهيم .در
كشور در حال توسعه قوانين نوشته شــده ،اما چون اين
قوانين به صورت يك  TOTAL PICTUREو با يك
جامعيت كه همهچيز را ببيند ،نوشــته نشده است ،نياز
به اين دارد كه پافشــاري كنيم و صبور باشيم تا تصحیح
شــوند.االن WIPO WORK SHOPدر ايران دارد
برگزار ميشود .سازمان جهاني مالكيت معنوي World
Intellectual Property
 Organizationبــه همــه
كشورهاي در حال توسعه هم
آموزشهــاي رايگان ميدهد،
هــم مســتندات كه مــا بايد
براساس قواعد و چارچوبهاي
اعتقادم اين است که جمهــوري اســامي نهادينه
در كشورهاي در حال كنيم .امــا يكســري قواعد
توسعهمثلكشور نوشــته شــده اســت كه ما
ما،محتومهستيم نميتوانيم تغيير بدهيم .قانون
كه با اين مشكالت  PATENTدر دنيا هســت.
حفظ و حرمت داشتن اين هم
روبهرو باشيم و
نياز به قوانين دارد كه مجلس
بايد آنها را حل
كنيم.اينمشكالت بايد قوانينــي را تصويب كند
اجتنابناپذير است ،كه اين كار دارد اتفاق ميافتد.
اينكه حاال چگونه ما ميتوانيم
اما گاهي وقتها
صدايمان را به دولت برسانيم
دلسرد ميشويم
نیــاز بــه  Associationاز
و عقب ميرويم.
پاركهاست كه ما نداريم .من
هركجا كه دلسرد
با دانش خودم Association
نشديمكارپيشرفت
قوي داخل كشور نميبينم كه
كرده است .پشتكار
بگوييم ما يك NGOپاركها
ميخواهد و اعتقاد
يــا  Associationداريــم.
و ايمان به كاري كه
پاركهاي كشور كه حدود 35
انجام ميدهيم.
پارك هستند سالي يكي دوبار
حال
در كشور در
دور هم جمع ميشوند .درست
نوشته
قوانين
توسعه
است كه نشستهاي پارك علم
اين
چون
اما
شده،
و فناوري از طريق دفتر و وزارت
صورت
به
قوانين
علوم برگزار ميشــود ،ولي آن
يك TOTAL
سازمان دولتي است .پاركها
و
PICTURE
بايــد  Associationخود را
جامعيت
بايك
كه
مثل همه دنيا كه مينشينند
همه
ببيند،
را
چيز
مسائلشــان را با هــم مطرح
است،
نشده
نوشته
و مطالباتشــان را  Paperو
نياز به اين دارد
 documentميكننــد و به
كهپافشاريكنيم
اطالع آن كساني كه بايد پاسخ
و صبور باشيم تا
بدهند ميرســانند ،داشــته
باشند.
تصحیحشوند
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آخر
کسب وکار

انســانهاي زيادي درباره چيزي كه باعث خوشــبختي ميشــود در اشــتباه هســتند.
خوشبختي از طريق لذتهاي ساده و زودگذر به دست نميآيد ،بلكه از طريق وفاداري
و تعهد به يك هدف شايسته ميتوان به دستش آورد.

WWW.KASBOKARNEWS.IR

آگاهی

تجسمخالقوتكنيكهايپيادهسازيآن

براي مديري عالي شــدن بايد به هدفها
و نتايج انديشيد نه نوع رفتار آد مها .يك
مدير موفق كسي است كه ميتواند بهخوبي
نيروهاي خود را براي انجــام كاري كه
در ابتدا انجامش غيرممكن بهنظر
ميرســد ،به چالش بكشد .يك
مدير خوب از قــدرت خود براي
موفقيت خــود و كارمندانش
اســتفاده ميكنــد .وقتي
نيروهاي مستعد و باهوش
دريابند كاري كه ميكنند،
بسيار راحت يا خستهكننده
است ،به دنبال كاري ميروند كه آنها

قائم مقام مدیر مسئول :دکتر علی راعی

توزيع  88245573 :توزيع اشتراک88261037 :

روابط عمومي88261074:

سازمان آگهيها88253428 :

تحريريه88253428 :

آدرس الكترونيكيnewskasbokar@gmail.com :

وبسايتWWW.KASBOKARNEWS.IR :

 .۵آنهــا آمادگي توضيــح درباره
محصوالتشان را ندارند
همان اوايل كه تازه وارد دنياي فروش
شــده بودم ،روزي با یک مشتري
تماس گرفتم تــا پيامي در صندوق
پست صوتياش بگذارم ،اما ناگهان
خودش تماس مرا پاسخ داد .من كه
اصال آمادگي نداشتم ،بهجاي اينكه
سواالت درستوحسابي بپرسم و
كنترل مكالمه را در دست بگيرم،
تمام وقتم را صرف پاســخ دادن به
سواالت او كردم .اين موضوع باعث شد
مشــتري كنترل فرايند فروش را تمام
و كمال در دســت بگيرد و چه در جلسه
فروش شركت كنيد ،بســيار مهم است
كه آمادگي كافي داشــته باشيد .يا حتي
بيشازحد آماده باشيد .آمادگي يعني
داشتن تمام اطالعات مرتبط ،از
جمله قيمت ،سابقه و نمونه در
ذهن يا روي كاغذ و فهرستي
از سواالتي كه بايد بپرسيد.
پيشنهاد ميكنم چكليستي
شامل تمام اطالعات موردنياز

چاپ :بامشاد سبز
پيامك30004800:

 .۳آنهــا در طول
فرايند فروش خيلي
صحبت ميكنند
از
بســياري
فروشــندگان وقت
زيادي را صرف
صحبت كردن
طوالني درباره
تخصصشا ن ،
محصــو ل ،

 .۴آنها اطالعات بيربطي ارائه ميكنند
زماني كه در دنياي تجارت بودم ،در جلسات
بيشماري شــركت ميكردم و بارها ديده
بودم كه فروشندگان از چيزهايي صحبت
ميكنند كه كامال بــه افراد حاضر در جمع
بيارتباط اســت .براي مشتريان اهميتي
ندارد كه شما چه پشــتوانه مالياي داريد
يا چه كســاني مشتري شــما هستند؛
آنها فقــط به اين موضــوع فكر ميكنند
كه محصول يا خدمت شــما به دردشان
ميخورد يا خير.
بيشــتر زمان جلســه را به بيان مزاياي
محصو لتان در رابطه با مشكل يا خواسته
مشــتري بپردازيد تا آنها متقاعد شوند
كه محصولتان مشــكل آنهــا را حل و
زندگيشان را سادهتر ميكند.

 .۶آنها نميتوانند معامله را ببندند
اگر داريد محصول يا خدماتي را به فروش
ميرســانيد ،بايد از مشــتري بخواهيد
كــه آن را بخرد .بهويژه وقتــي كه مدتي
را صرف بررســي كردهايد و ميدانيد كه
محصول شــما ميتواند نياز يا مشــكل
مشــتري را حل و به او كمك كند .مادامي
كه به روشــي مودبانه ،بــا اعتمادبهنفس
و خيرخواهانــه از مشــتري بخواهيــد
محصولتــان را بخرد ،نتيجــه خوبي نيز
خواهيد گرفت.
منبعwww.modiresabz. com :

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

 .۱آنها به مشــتري اجازه ميدهند كه
فرايند فروش را در دست بگيرد
بهترين روش كنتــرل فرايند فروش
اين اســت كه ســوال بپرسيد.
اگر ســواالت خوبي بپرسيد،
ميتوانيد مشكالت شخصي
يا سازماني مشتر يتان
را شناسايي كنيد و
بســنجيد كه آيا

 .۲آنها قبل از جلسه فروش به تحقيق و
بررسي نميپردازند
اگر آنقدر خوششانس بوديد كه توانستيد
جلسه فروشي با مدير يكي از شركتهاي
هدفتان داشــته باشــيد ،بهتر است از
قبل كمي تحقيق كنيد .متاســفانه من به
بدترين شكل ممكن اين درس را آموختم.
مدتي بود كه ميخواستم مشتري سازمان
خاصي را به دست آورم و درنهايت شانس
با من يار بود و توانســتم جلسهاي با آنها
بگذارم.
با اين حال آنقدر وقت نگذاشــتم و درباره
آن شــركت تحقيق نكردم و
درنتيجه بيشتر زمان جلسه به
معرفي مســائل ساده و اساسي
آن ســازمان گذشــت و من
فرصت چنداني بــراي معرفي
محصوالتم نداشــتم .بديهي
است كه نتوانستم چيزي به
آنها بفروشم ،اما درسي
از اين موضوع آموختم
كه تا آخر عمر فراموش
نميكنم .قبل از آنكه
با مشــتري تماس
بگيريد يا جلسهاي
بگذاريــد ،زماني
را صــرف تحقيق
و بررســي كنيد.
اينگونه شــانس
بســيار بهتري در
رسيدن به اهدافتان
خواهيد داشت.

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

آيا تا به حال از خود پرسيدهايد چه چيزي
باعث متمايز شدن فروشندگان حرفهاي
از ديگران ميشود؟ بسيار اهميت دارد كه
بدانيد فروشــندگان حرفهاي براي كسب
موفقيت بايد چه كارهايــي انجام دهند
و از چه كارهايــي بپرهيزند .گاهي اوقات
فروشــندگان عاداتي دارند كه آنها را از
موفق شدن دور ميكند .ميخواهم  6رازي
را با شــما در ميان بگذارم كه فروشندگان
حرفهاي بايد در هنگام فروش از آنها دوري
كنند .اگر شما نيز بتوانيد از اين  6اشتباه
اجتناب ورزيد ،كمكم در حيطه شغليتان
به يك رهبر تبديل ميشــويد و از ثروت و
شهرتي كه كسب ميكنيد ،لذت خواهيد
برد.

محصول شما ميتواند گرهي از مشكالت
مشــتري باز كند يا خيــر .همچنين اين
بهترين روش براي كشف نيازها و ارزشهاي
مشتري و شناساندن خودتان به عنوان يك
متخصص است.

ويژگيهاي محصول ،خدمات و مسائل ديگر
ميكنند .ايــن صحبتها به متقاعد كردن
مشتري به خريد از شما كمكي نميكند و
حتي ممكن است آنها را به اين فكر بيندازد
كه شــما توجهي به خواستهها يشــان
نميكنيد .از مشــتري درباره تجربهها و
نيازهايش ســوال كنيد تا بتوانيد بهترين
راهحل يا استراتژي را به او پيشنهاد كنيد.

داشته باشــيد و قبل از هر تماس يا جلسه
آن را بررسي كنيد .مهم نيست كه تا بهحال
چندين بار تماس تلفني يا جلسات فروش
داشتهايد؛ هميشــه بايد قبل از تماس يا
جلسه همهچيز را آماده كنيد .شما فقط يك
بار شانس اين را داريد كه تاثير خوبي روي
مشتري بگذاريد .آن را از دست ندهيد.

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه

اجتناب از ۶اشتباه در فروش حرفهاي

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

تقسيم يك بازار را به گروههاي مختلف همگني از
مصرفكنندگان يا كاال (و خدمات) ،بخشبندي
بازار يا  Market Segmentationميگويند.
درست نيست كه بخواهيم يكسري فرايندهاي
بازاريابي مشــخص و ثابت را براي همه مشتريان
احتمالي بازارمان اعمال كنيم .باالخره مخاطبان
ما همه از يك شكل نيستند .هر كسي خلق و خوي
خودش را دارد؛ توان مالي خودش را دارد؛ سليقه و
توقعات و… مخصوص خودش را دارد .پس بازار را
به بخشهاي مختلفي كه در هر بخش ،ويژگيهاي
مخاطبان يكسان است ،دســتهبندي ميكنيم.
سپس براي هر كدام از اين بخشها ،برنامه بازاريابي
مخصوص خودش را برنامهريزي و اجرا ميكنيم.
زماني كه ميخواهيد بازارتان را بخشبندي كنيد؛
توجه داشته باشيد كه هر كدام از بخشها بايد اين
 5ويژگي را داشته باشند:
 قابل اندازهگيري باشند. تحت پوشــش ارتباطات و شــبكههاي پخششما باشند.
 واكنششان در برابر فعاليتهاي بازاريابيمانمتفاوت باشد.
 طول عمر باال داشته باشند (سريع از بين نروند). سودآوري قابل توجهي داشته باشند.مشــتريان (فعلــي و احتمالي) را ميتــوان به
روشهاي مختلفي دستهبندي كرد؛ اما اصليترين
روش دستهبندي آنها اين  4گروه است:
بخشبنديجغرافيايي :اين دستهبندي براساس
تغييرات آب و هوا ،تغييرات نژادي و رنگ پوست،
تراكم جمعيت و رشد جمعيت صورت ميگيرد.
بخشبندي دموگرافيــك :ايــن طبقهبندي بر
المانهايي مانند جنسيت ،ســن ،درآمد ،تحصيالت،
طبقه اجتماعي ،وضعيت درآمد و اشتغال تمركز ميكند.
بخشبندي روانشناسي :كه شامل مواردي
چون سبك زندگي ،تفكر ،عقيده و… است.
بخشبندي رفتاري :اين طبقه از مشتريان را
با توجه به الگوهاي خريد ،حساســيت به قيمت،
وفاداري به برند و ارزش خدمات و بازخوردشان در
جامعهمشخصميكنند.
www. modir. tv

روزنامه فرهنگي و اقتصادي كسب و كار

بودجه 79و تورم

را به چالش بكشــد .در مديريت برمبناي
هدف به مشــاركت افراد در تعيين هدف
تاكيد ميشــود .اين هدفها بايد
قابل لمس ،قابل تاييد و قابل
سنجش يا اندازهگيري

باشــند .يا به عبارت ديگر فرايندي كه به
واســطه آن رئيس و زيردســت با كمك
هم اهداف را شناســايي كرده ،همچنين
معيار عملكرد و مسئوليت افراد را تعريف
ميکنند .مديريت برمبناي هدف ،تكنيكي
مديريتي براي افزايش مشــاركت
كاركنــان در برنامهريــزي و
كنترل فعاليتهاست .باور بر
اين است كه تعهد كاركنان
به اعمال برنامهريز يشده
از طريق مشاركت افزايش
مييابــد و عملكردهــا
كارآمدتر خواهد بود.

تبليغات
خالق

ادامه سرمقاله

كسري بودجه ،ب) شرايط اقتصادي كالن ،ج) چگونگي تامين كسري بودجه،
همواره كسري بودجه به تورم انجاميده است .براي تحليل اين موضوع به چند
نكته اشاره ميشود:
 -1عمده درآمد دولت همواره از محل نفت و مشــتقات آن و ماليات تامين
شده اســت .درباره محل درآمد نفت قيمت جهاني نفت و ميزان توليد ايران
تعيينكننده درآمد نفتي (ارزي) بوده است .همانگونه كه ميدانيم قيمت
جهاني نفت را ما تعيين نميكنيم و شامل عوامل متعدد و پيچيده عرضه و
تقاضاي نفت و نقش دالالن نفتي ،ميزان ذخاير و دهها عامل ديگر اســت .از
طرفي ميزان فروش و استخراج نفت نيز شامل عرضه و تقاضا ،سهميه اوپك،
توان توليد و استخراج ،توان فروش و بازاريابيها و عوامل متعدد ديگر است
كه عمال نشان ميدهد كه دو پارامتر قيمت نفت و ميزان فروش خارج از توان
تصميمگيري دولت و مجلس ايران بوده و تابع بازار جهاني نفت است.
 -2ماليات :در حال حاضر بخش روشن و شفاف اقتصاد ايران شامل شركتها،
افراد و مشــاغل توان افزايش ماليات را ندارند ،ماليات شركتها با توجه به
مســائل ركود كلي در اقتصاد خصوصا شــركتهاي توليدي رو به افزايش
قابل مالحظه نيســت .ماليات حقوقبگيران جهش قابــل مالحظهاي در
سال  97نخواهد داشت و ماليات كســبه و مشاغل نيز به طرز معجزهآسايي
باال نخواهد رفت .متاســفانه تاكنون تورمهاي مالياتي نتوانستهاند قسمت
پنهان اقتصاد كه شامل قاچاق ،پولشويي ،فرار مالياتي و ...است را به درستي
شناسايي كنند و زور قسمت غيرشفاف اقتصاد و قاچاقچيان بر توان ماليات
و عوارضگيري كشــور چربيده اســت و حجــم باالي قاچاق بيــن  13تا
 23ميليارد دالر كه در آمارهاي متفاوت گفته ميشود از معافيت كامل مالياتي
و عوارض برخوردار هستند.
 -3بخش هزينهاي دولت همواره رو به افزايش است و به طور سنتي قرار بر اين
است كه حقوق افراد ،كاركنان و كارگران دولت در ابتداي هر سال افزايش يابد.
اين درحاليست كه با كمرنگ شدن نقش بخش خصوصي در اقتصاد ،حجم
بخش غيردولتي نا كارآمد و هزينهساز در اقتصاد بيشتر شده است .پس سوال
اين است كه اين افزايش هزينههاي دولت چگونه بايد تامين شود؟
همانگونه كه گفته شد ،پيشبيني افزايش درآمد نفتي و اخذ ماليات از فراريان
مالياتي و قاچاقچيان قابل تصور چندان نخواهد بود .پس راهحل تامين كسري
بودجه كدام اســت؟ با نگاهي كوتاه به بودجه ميتوان به اين موضوع پي برد
كه دولت راهحل تامين كســري بودجه را از محل افزايش قيمت حاملهاي
انرژي (عمدتا بنزين و نفت) و كاهش ميزان پرداخت يارانه و افزايش برخي
از هزينههاي ديگر جستجو ميكند .در حال حاضر با توجه به اتفاقات اخير،
مجلس به گونهاي ديگر موضوع را نگاه كرده و احتمال مخالفت با افزايش قيمت
بنزين و گازوئيل در صحن علني مجلس دور از انتظار نيست يا درباره پرداخت
يارانه هم مجلس به فرمول قابل اجرا و جايگزين اليحه بودجه نرسيده است و
بيشتر كليگویي و درخواست از دولت جهت كاهش ميزان يارانه پرداختي به
اقشار برخوردار مد نظر مجلس است كه عينا اين گفتار در سنوات قبل نيز به
تصويب مجلس رسيده است ،اما به علت عدم تعيين مصداق دقيق و درست در
عمل غيرقابل اجرا بوده است .پس دولت (اگر مجلس با افزايش قيمت بنزين و
گازوئيل مخالفت كند) با افزايش هزينهها ،عدم تامين درست درآمدي و كسري
بودجه ميماند .در اين حالت محتملترين روش كه بدترين روش از نظر اقتصاد
كالن است ،استقراض از بانك مركزي و به تعبيري چاپ پول و افزايش حجم
نقدينگي بدون افزايش توليد ناخالص ملي خواهد شد كه عالوه بر تورم اثرات
مخرب اقتصادي را به همراه خواهد داشت .مجلس باید با نگاه كاهش هزينهاي
به بودجه توجه کرده و دولت را يــاري كند و با ترتيباتي براي امكان دريافت
ماليات از اقتصاد زيرزميني و قاچاق ،راهگشاي تامين بودجه باشد وگرنه شاهد
تخريب اقتصاد و تورم خواهيم بود.

به هدفها و نتايج بینديشيد

بخشبنديبازار
 Market Segmentationچيست؟
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تجسم خالق تكنيك قدرتمندي اســت كه ميتوان آن را به چشم تمرين ديد،
تمرينيكهبارهاوبارهادرذهناتفاقميافتد.بهكمكاينتمرينميتوانيدازتخيل
خود براي ايجاد تغييرات مثبت در زندگي استفاده كنيد .تجسم تاثير بسيار مهمي
روي ناخودآگاه دارد و باعث ميشــود براي رسيدن به روياها و آرزوهاي خودتان
مرتبا فعال باشيد .اگر تجسم بهدرستي انجام شود ،ميتواند شرايط مناسب را جذب
زندگيتان كند و قدرت اين را دارد كه محيط را تغيير دهد و فرصتهاي مناسبي
به وجود بياورد .درواقع براي اينكه بتوانيد از قدرت تفكر خود استفاده كنيد و از آن
در جهت دستيابي به روياهايتان بهره ببريد ،بايد از تجسم خالق كمك بگيريد؛
براي اين كار هم بايد از قوانين روحي طبيعياي استفاده كنيد كه هركسي قابليت و
توانايي استفاده از آن را دارد .با استفاده از تجسم ميتوان براي ايجاد تغييرات رواني
مفيد از تصاوير ذهني هدفمند كمك گرفت .درحقيقت تجسم كاري است كه
بهطور مداوم در ذهن انجام ميپذيرد .شما با تصور كردن روشن و واضح اهدافتان
ميتوانيد ضمير ناخودآگاه خود را براي رسيدن به آنها آماده كنيد .تجسم روي
شبكه و سيستم عصبي هم اثر مثبتي دارد .تجسم برخي رفتارها و فعاليتهاي
خاص باعث ميشود وقتي آن فعاليتها واقعا تحقق پيدا كردند ،با آنها آشناتر باشيم.
دليل آن هم اين است كه با تجسم كارها ،دقيقا همان عصبهايي تحريك ميشوند
كه با انجام دادن واقعي آن كارها فعال ميشوند.
چطورتجسمكنيم؟
در جاي راحتي بنشــينيد؛ مكاني كه انتخاب ميكنيد ،بايد آرام باشد و چيزي
حواستان را پرت نكند .بعد چشــمانتان را ببنديد و تصــور كنيد به هدفتان
رسيدهايد .سعي كنيد همه جزئيات را در ذهنتان مجسم كنيد .خودتان را مجسم
كنيد كه داريد آرزويتان را تجربه ميكنيد .اين فيلم را بارها و بارها در ذهنتان
تكرار كنيد .طوري تصور كنيد كه انگار همهچيز واقعي است.
 ۳تكنيك ساده براي تجسم
در ادامه به چند روش از آنها اشــاره ميكنيم .ميتوانيد از اين روشهاي قوي و
اثباتشده براي رسيدن به خواستههايتان كمك بگيريد.
نقشهگنج :همانطوركهازاينعنوانپيداست،اينروشقدرتمند،نقشهگنجيرا
ايجادميكندكهنشانگرحقيقتمطلوبشماست.ايننقشهتصويرفيزيكيبزرگي
است كه جزئيات دقيقي از آينده شما را پيشبيني ميكند .اين نقشه را ميتوان
با دست كشيد ،اما ميتوان از چيزهايي مثل فوتوشاپ و تصاوير مجلهها هم براي
خلق آن كمك گرفت.
خاطره اصالحشده :اين روش بهجاي تمركز روي آينده ،به شما كمك ميكند
با گذشته مقابله كنيد .با انجام دادن اين تكنيك ميتوانيد خاطره مثبتي از گذشته
در ذهنتان ثبت كنيد .اين تكنيك بهدنبال تغيير يا نابودي گذشته يا سركوب
خاطرات بد نيست ،بلكه بهدنبال اين است كه با خاطرات بدتان كنار بياييد.
تجسم در حال مديتيشن :اگر مديتيشن ميكنيد ،ميتوانيد از اين فرصت
استفاده كنيد و بعد از آن به تجســم بپردازيد .وقتي به سطح عميقي از آرامش
رسيديد ،تجسم را شروع كنيد.
منبعplanetofsuccess. com :
ترجمهwww. chetor. com :

مهارت هاي مديريتي

مفاهيم بازاريابي

