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«كسبوكار»گزارشميدهد

آوار زلزله بر چهره محرومیت

انگار قرار نيست مردم نجيب و محروم استانهاي مرزي روي خوش ببينند .چندان
آباد نبودند اين شهرهاي مرزي كه با زلزله  7ریشتری ويرانتر هم شدند .شهرستان
سرپل ذهاب در  144كيلومتري استان كرمانشاه بيشترین خسارت را در زلزله دو شب
گذشته استان كرمانشاه داشت؛ شهرستاني توسعهنيافته با اقتصادي مبتني بر باغداري،
دامداري و كشاورزي سنتي و با ظرفيتهاي مغفول گردشگري و بدون هيچ صنعت بارز و
سرمايهگذاري چشمگيري .براساس آمارهاي رسمي ،استان كرمانشاه يكي از استانها
با باالترين نرخ بيكاري است و شهرستان سرپلذهاب با نرخ بيكاري باالي  30درصد در
بين  20شهر بيكار كشور قرار دارد و با زلزله اخير بيخانماني و ويراني هم بر فقر ،بيكاري،
محروميت و ديگر گرفتاريهاي مردم اين مناطق آوار شــد .در حال حاضر عالوه بر
خسارت جدي منازل مسكوني؛ تنها بيمارستان شهر سرپلذهاب ويران شده و مدارس
خسارت  20تا صددرصدي ديدهاند .آمار كشتههاي استان كرمانشاه تا آخرين ساعات
روز گذشته به بيش از  400نفر و نزديك به  7هزار مصدوم رسيد و مردم وحشتزده و
زلزلهزده با غم و مصيبت از دست دادن عزيزان و با نگراني از پسلرزههاي احتمالي در
شرايط قطعي آب و برق بهشــدت نيازمند مواد اوليه غذايي ،آب ،خدمات بهداشتي و
سرپناه و رسيدگي مسئوالن نه تنها در روزهاي اول زلزله ،بلكه تا آباداني ويرانيها و
محروميتهاي چندساله شهر هستند.
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ایرانوجهان

استان ها
سخنيبااستاندارجديداردبيل

رضا اميرپور
باالخره پس از هفتهها رايزنــي و بحث و تبادل نظر
مهندس اكبر بهنامجو معاون عمراني استان اردبيل
در دوران اصالحات و در زمان استانداري سيد حميد
طهايي و سيد جواد نگارنده در جلسه هيات وزيران به
همراه استانداران سه استان ديگر براي تصدي سمت
استانداري استان اردبيل انتصاب شد تا به تمامي حرف
و حديثها درباره بحثهاي انتخاب اســتاندار براي
اردبيل پايان دهد .بهنامجو اگر چه مدتهاســت از
استان اردبيل فاصله گرفته است اما مدت زمان تقريبا
طوالني را نيز در يكي از پستهاي حساس و كليدي
استان به عنوان معاون عمراني استاندار فعاليت كرده
و اتفاقا پروژهها و طرحهاي مهم و سرنوشتســازي
در اين دوران به چرخه بهرهبرداري اســتان رسيده
است .در حالي كه قاطبه اهالي استان منتظر استماع
سخنان وي پس از انتصاب به اين سمت بودند ،انتشار
مصاحبهاي كوتاه از استاندار جديد استان نويد بخش
آينده پرافت و خيز براي استان اردبيل و در راس آن
شهرســتان پارس آباد مغان بود ،تــا پس از مدتها
انفعال در سايه مديريتي كارآمد و شايسته پتانسيلها
و ظرفيتهاي بالقوه و سرشار آن بهكار گرفته شده و
مورد توجه قرار گيرد .توجه به دو مقوله مهم كشاورزي
و توريسم در مصاحبه مهندس بهنام جو با خبرگزاري
فارس نشان از اشرافيت و نگاه ويژه استاندار به خاك
طاليي و خطه زرخيز مغان و شهرســتان پارس آباد
و آشــنايي كامل با ظرفيتها و پتانســيلهاي اين
منطقه بكر و استراتژيك دارد ،موضوعاتي كه نقطه
قوت استان نيز بستگي به شــكوفايي و بهكارگيري
اين دو ظرفيت مهم دارد و حاكي از آن اســت كه در
آينده يكي از برنامههاي مهم وي نگاه ويژه به تقويت و
بهرهبرداري از اين دو سرمايه عظيم استاني خواهد بود.
با اين وجود و با در نظر گرفتن اين دو مولف ه ميتوان
گفت يكي از برنامههاي مورد توجه اســتاندار جديد
احيای كشاورزي مغان و سرمايهگذاري در زمينهاي
زرخيز مغاني خواهد بود كه در طول ساليان متمادي
از نگاهها و توجهات سياستمداران و سياستگذاران
مغفول مانده اســت .در حقيقت در برهه حساس و
فعلي نيز راهبرد صحيح و منطقي ،توجه به دو عنصر
مهم كشاورزي و توريسم است كه ميتواند تا حدود
زيادي اســتان را از گرداب بيــكاري و ركود رهايي
بخشــد ،اگر تصميمات و برنامههاي منسجمي در
اين خصوص مدون و به اجرا گذاشــته شود چرا كه
امروزه يكي از كم هزينهترين و پردرآمدترين مشاغل
و درآمدهــا همانا ســرمايهگذاري در زمينه صنعت
گردشگري و توريسم است كه نمونه بارز و موفق آن
را دركشورهاي همجوار ميتوان مالحظه كرد كه در
مدت زمان كوتاهي توانستهاند خود را جزو كشورهاي
توســعه يافته و مترقي قلمدادکننــد .همچنين در
حوزه كشاورزي كه امروزه به دليل افزايش چشمگير
جمعيت كشورها و كاهش منابع خصوصا بحران آب،
برخورداري از زمينهاي مرغوب و توليدات كشاورزي
و دامي با مديريت صحيح و اصولي آب ،در راســتاي
توسعه صادرات و امنيت غذايي بسيار مهم و غير قابل
انكار اســت ،نعمتي كه منطقه ما همواره به وفور از
آن برخوردار بوده است ،اما تنها معضلي كه تاكنون
ســبب عدم بهرهبرداري اصولي از آنها شــده است،
ضعف مديريت و عدم توجه كافي به رشــد و توسعه
مكانيزه در صنعت كشاورزي بوده اســت تا آن را به
شكل اصولي به بهرهبرداري و بهره وري برساند .با این
وجود با صحبتها و اظهارنظراتي كه از استاندار جديد
استان شاهد بوديم ميتوان گفت يكي از برنامههاي
مهم وي احياي صنعت كشاورزي و توجه به توليدات و
محصوالت كشاورزي براي صادرات و تبديل منطقه به
قطب كشاورزي كشورخواهدبود ،موضوعي كه تاكنون
از نگاهها مغفول مانده است و نه تنها به شكل مكانيزه از
آن بهره وري نميشود بلكه محصوالت توليدي منطقه
نيز به صورت خام و فلهاي به شــهرها و استانهاي
همجوار با قيمت پاييني عرضه ميشود .ولی ديدگاه
جديد به ظرفيتهاي منطقه ،ميتواند مغان خصوصا
شهرســتان پارس آباد را كه قطب كشاورزي استان
و حتي كشور ميتواند لقب گيرد ،به جايگاه آرماني
و استاندارد خود با تاسيس و احداث صنايع تبديلي
و تكميلي و مكانيزاسيون كشاورزي برساند .فارغ از
اينكه مغان قطب كشاورزي است و در صورت توجه و
نگاه ويژه در اين زمينه ميتواند راه گشاي بسياري از
مشكالت استان باشد ،در زمينه گردشگري و توريسم
هم به دليل برخورداري از آب و هواي مساعد ،به عنوان
ميزبان ثانويه؛ ميتواند پذيراي گردشگران و مسافراني
باشدكه در طول فصول سرد ســال از مركز استان و
شهرهاي توريستي سرازير شده و به مكانهاي گرم
و معتدل پناه مي برند و به انحاي شايســتهاي ازآنان
پذيرايي كرده و ميزبان گردشــگران اســتان باشد
پارس آباد مغان اگر چه از وجودآبهاي گرم سرعين
بيبهره است ،اما به دليل داشتن زمينهاي مرغوب و
باغها و تاالب ها و رود خروشان ارس ،از مكانهاي ناب
و بكري براي گردشگري و استراحت برخوردار بوده و
ميتواند تا ماهها پذيراي گردشگران و مسافران باشد.
بايــد منتظر ماند و ديــد آيا حضــور مهندس اكبر
بهنام جو به عنوان استاندار چهار سال آينده استان
اردبيل ،ميتواند پارس آباد مغان را به جايگاه واقعي و
حقيقي خود برساند و آيا دستورات و برنامهريزيهاي
استاندار جديد ميتواند احياگر ظرفيتهاي بيبديل
اين خاك زرخيز بوده و موجب نجات اســتان از اين
وضعيت بحراني و ركود باشد؟
اميد اســت تيم جديد اســتانداري اســتان ،با نگاه
دورانديشــانه و خالقانــه ،با بهرهگيــري از تمامي
پتانســيلها و ظرفيتهاي اســتان و بــا پرهيز از
يك جانبه نگري ،توسعه اســتان را نه تنها در مركز
گرايي بلكه توسعه همهجانبه استان استنتاج کنند.

همه دستگاهها با سرعت و همه توان به ياري آسيبديدگان بشتابند
در پي وقوع حادثه تلخ و مصيبتبار زمينلرزه در غرب كشور که به جان باختن و زخمي شدن جمعي از همميهنان عزيز انجاميد ،حضرت آيتا ...خامنهاي ،رهبر معظم انقالب اسالمي
با صدور پيامي ضمن تسليت به ملت ايران تاكيد كردند كه همه دستگاههاي لشكري و كشوري با همه همت و امكانات به ياري آسيبديدگان بشتابند.

سخنگوي وزارت خارجه:

تاسيسدفتراتحاديهاروپادرايراندردست بررسياست
گروه ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سخنگوي وزارت خارجه
كشــورمان صبــح دیروز
در نشســت خبري خود
اعــام كــرد :براســاس
برنامهريزيهاي انجامشده
وزيران خارجه فرانســه و انگليس تا قبل از پايان
سال ميالدي جاري به تهران ســفر خواهند كرد.
بهرام قاسمي در ابتداي نشست خبري خود با ابراز
تاسف از وقوع زلزله در ايران و عراق با مجروحان و
خانوادههاي جانباختگان اين حادثه ابراز همدردي
كرد .وي در ادامه در پاسخ به ســوالي درباره سفر
وزير خارجــه انگليس به تهران گفت :ســفر وزير
خارجه انگليس در دستور كار روابط دو كشور است
و زمان آن در حال تنظيم و بررســي است و طبق
برنامهريزيهاي انجامشــده تا قبل از انتهاي سال
جاري ميالدي انجام خواهد شــد .اين مقام وزارت
خارجه افزود :ســفر وزير امور خارجه انگلستان به
ايران ربطي بــه اظهارات اخيــر وي درباره پرونده
نازنين زاغــري ندارد و از قبل مطرح شــده بود .ما
در اين ســفر درباره طيفــي از موضوعات صحبت
ميكنيم .قاســمي همچنين در پاســخ به سوالي
درباره ســفر مكرون ،رئيسجمهوری فرانســه به
تهران و همچنين اظهــارات اخير او درباره فعاليت
موشكي ايران ،اظهار كرد :سفر مكرون به تهران در
دستور كار دو كشور قرار دارد و تاريخ دقيق آن هنوز
مشخص نيست .به نوشته ايسنا ،سخنگوي وزارت
خارجه كشورمان ادامه داد :احتماال اين سفر بعد از
انجام سفر وزير خارجه فرانسه به ايران انجام خواهد
شد.
سفر هيات اقتصادي اتحاديه اروپا هيچ
ارتباطي به تاســيس دفتر اتحاديه در ايران
ندارد
سخنگوي وزارت خارجه كشــورمان همچنين در
پاسخ به سوال خبرنگاري كه مدعي بود جهانگيري
در ديدار با كميسيونر كشاورزي اتحاديه اروپا اعالم
كرده كه ايران با تاســيس دفتر اتحاديــه اروپا در
تهران موافقت كرده اســت ،بيان كرد :من چنين
خبري را از قول معاون رئيسجمهوری نشــنيدم.
وي افزود :بحث تاســيس دفتر اتحاديــه اروپا در
ايران از مدتها پيش مطرح شده بود و مدتي است

كه در دستور كار دســتگاههاي ذيربط قرار دارد.
هر موقع اجماع الزم و پروسه مقدماتي كار فراهم
شود ما در اين زمينه اطالعرســاني خواهيم كرد.
قاســمي همچنين به خبر برخي از رسانهها مبني
بر مرتبط بودن سفر هيات اقتصادي اتحاديه اروپا
با تاسيس دفتر اين اتحاديه در تهران اشاره كرد و
گفت :آنچه در برخي از رسانهها در اين زمينه مطرح
شد خبر غلطي بود و هيچ ارتباطي بين سفر هيات
اقتصادي اتحاديه اروپا به ايران و موضوع تاســيس
دفتر ايــن اتحاديه در ايران وجود نــدارد .اتحاديه
اروپا از چندي قبل از ما درخواست كرد كه دفتري
را در ايران تاسيس كند و همانطور كه بارها گفتهام
اين موضوع در دســتور كار است و هر موقع اجماع
الزم در اين زمينه صورت گيرد و پروسه مقدماتي
كار فراهم شــود مــا در اين زمينه اطالعرســاني
ميكنيم.
سخنگوي دستگاه ديپلماسي همچنين در پاسخ
به ســوالي درباره برخي از اخبار منتشرشده مبني
بر مذاكــره ايران با ديگــر كشــورها در ارتباط با
فعاليتهاي موشكي كشور ،اظهار كرد :ما بارها اعالم
كردهايم كه درباره مباحث موشكي و موضوع دفاعي
ايران با هيچ كشــور و هيچ فردي گفتگو نخواهيم
داشــت .وي با بيان اينكه جمهوري اسالمي ايران
مسائل دفاعي خود را دنبال ميكند و سياستهاي
خود را در اين زمينه دارد ،گفت :توقع اين اســت

که كســاني كه توليدكننده و صادركننده ســاح
به منطقه ما هســتند و در اين ارتباط قراردادهاي
كالن ميبندند و با اين تســليحات به ايجاد جنگ
در خشونت در منطقه منجر ميشوند ،پاسخگوي
اين اقدامات خود باشــند و طبيعي است زماني فرا
خواهد رســيد كه آنها بايد در اين ارتباط پاسخگو
باشند.
موضوع ايجاد دفتر اتحاديه اروپا در ايران
ميتواند از تصميمات شورايعالي امنيت ملي
باشد
معاون ظريف در پاســخ به سوال خبرنگاري مبني
بر اينكه تاســيس دفتر اتحاديه اروپا در تهران نياز
به مصوب ه شــورايعالي امنيت ملي دارد يا نه ،اظهار
كرد :اقداماتي كه در مباحث كالن ميتواند مطرح
باشد عالوه بر وزارت خارجه ،دستگاههاي ذيربط
نيز نظرات خود را در ارتباط بــا آن اعالم ميكنند
و تصميمات در يك اجمــاع و تصميمگيري كالن
رخ ميدهد و بحث دفتر اتحاديه اروپا در تهران نيز
ميتواند در اين چارچوب مطرح و مورد ارزيابي واقع
شود .وي همچنين در پاسخ به سوالي در ارتباط با
تشديد بحران در شــبهجزيره كره و نظر ايران در
اين ارتباط ،گفت :مــا عالقهمنديم كه صلح ،ثبات
و امنيت در شــبهجزيره برقرار شود و از هر اقدامي
كه به افزايش تنش در اين منطقه منجر شود ابراز

نگراني ميكنيم .قاسمي افزود :به طرفهاي درگير
توصيه به خويشــتنداري و ســعه صدر داريم و از
آنها ميخواهيم كه در فراينــد گفتگو و رايزني كار
را دنبال كنند .ما فكــر ميكنيم بخش عمدهاي از
جهان از جمله آن منطقه ،ديگر بيش از اين تحمل
بحران و درگيري را نــدارد و در صورت بروز تنش
آثار تخريبــي اين موضوع براي همــه خواهد بود.
وي در ادامه نشســت با خبرنگاران در پاســخ به
ســوال درباره اظهارات جواد الريجانــي مبني بر
اهداف اتحاديه اروپا از تاســيس دفتــر در ايران از
جمله تالش آنها براي حمايت از همجنسگرايان
و كســاني كه آنها را حاميان فتنه خوانده اســت،
اظهار كرد :همانطور كه پيــش از اين گفتم بحث
تاســيس دفتر اتحاديــه اروپا در ايران در دســت
بررسي است و كســي صحبت از تاسيس يا انجام
شــدن آن نكرده اســت ،موضوع در حال بررسي
اســت و تمام جوانب آن بــه طور قطع بررســي
ميشود .سخنگوي وزارت خارجه افزود :دوستان
نظر خود را دارند و نظراتشــان ميتواند محترم
باشــد و من عموما عالقهمند نيســتم كه درباره
نظرات ديگران ورود پيدا كنم و صحبتي داشــته
باشم.
ايران هيچ سالحي به يمن ارسال نميكند
و اصال امكان ارسال آن را ندارد
وي با بيان اينكــه اين فضاســازيها راه به جايي
نميبرد ،تاكيد كــرد :ايران دخالتــي در موضوع
يمن ندارد و ما هيچ نوع ســاحي را به يمن ارسال
و صادر نميكنيم و اصال امكان ارســال آن وجود
ندارد .ما حتي نميتوانيم مواد غذايي به اين كشور
صادر كنيم .به نظر ميرســد آنچــه در يمن مورد
استفاده قرار ميگيرد سالحهاي قبلي است كه در
پادگانهاي يمن وجود دارد و يمنيها توانستهاند
زير فشارهاي بمباران عربستانيها براي دفاع از خود
تا حدي اين موشكها و تسليحات را تكامل و ارتقا
دهند .سخنگوي وزارت خارجه با بيان اينكه ايران در
اين زمينه هيچ نقشي نداشته و ما هيچگونه اتهامي را
در اين زمينه نميپذيريم ،ادامه داد :اين فضاسازيها
در قالب فشارهاي سياسي و جنگ رواني كه از سوي
معاندان ايران در منطقه صــورت ميگيرد ،انجام
ميشود و آنها در تالش هستند با اين فضاسازيها
روي فجايعي كه در يمن انجام دادهاند ،ســرپوش
بگذارند.

معاون اول رئيسجمهوری:

معاون اول رئيسجمهوری دیروز با اشاره به زلزله
دو شب گذشته كه منجر به كشته و مجروح شدن
تعدادي از هموطنان عزيز كشورمان شد ،از بسيج
همه دستگاهها و امكانات كشــور براي كمك به
آسيبديدگان اين حادثه بسيار تلخ خبر داد.
به گزارش ايسنا ،اسحاق جهانگيري صبح دیروز
(دوشــنبه) در ابتداي جلسه ســتاد فرماندهي
اقتصــاد مقاومتي با تســليت بــه خانوادههاي
كشتهشدگان زلزله دو شب گذشــته در استان
كرمانشاه ،از خداوند متعال براي همه درگذشتگان
طلب مغفرت و علو درجات و بــراي مصدومان و
آســيبديدگان اين حادثه طلب بهبود و شفاي
عاجل كرد.
معاون اول رئيسجمهوری با اشــاره به قدرت و
بزرگي زلزله دو شــب گذشــته ،از اين اتفاق كه
منجر به داغدار شدن تعدادي از هموطنان عزيز

ساختمانهاي تخريبشده متعلق به مسكن مهر بود

كشورمان شــد به عنوان حادثهاي بسيار تلخ ياد
كرد و گفت :همانطور كه رهبــر معظم انقالب و
رئيسجمهــوري تاكيد كردهانــد ،همه امكانات
كشــور براي آواربرداري و كمك به مصدومان و
سانحهديدگان بسيج شده است.
وي دیروز با تاكيد بر اينكه بــا حضور و همكاري
تمام دســتگاهها به ويژه نيروهاي مسلح ،همين
امروز مشكالت ناشي از مســدود شدن جادهها و
معابر ،قطع برق ،گاز و آب مرتفع خواهد شد ،اظهار
داشت :با استانداران استانهاي كرمانشاه ،ايالم،
كردستان و خوزستان درباره اين حادثه و ميزان
خسارتها و تخريبهاي انجامشده و نيز نيازهاي
اصلي مردم و منطقه گفتگو كردهام.
جهانگيري با اشاره به اينكه به جز استان كرمانشاه
گزارشــي از كشته شــدن شــهروندان در ساير
استانها ارائه نشده است ،تصريح كرد :بالفاصله

پس از آواربرداري و رســيدگي آني و ســريع به
مصدومان ،فاز دوم كار براي انجام ساختوســاز
موقت و دائمي براي اســكان ســاكنان مناطق
زلزلهزده را آغاز خواهيم كرد.
معاون اول رئيسجمهوری از اعزام چندين فروند
بالگرد براي كمك به ساكنان مناطق صعبالعبور
خبر داد و با اشاره به زمستانهاي سخت منطقه ،از
وزير راه و شهرسازي خواست تا در زمينه استقرار
كوتاهمدت و بلندمدت ساكنان مناطق زلزلهزده
به ويژه روستاييان كه خانههايشان تخريب شده
است ،اقدامات ضروري را انجام دهد.
وي با ابــراز تاســف از اينكه بيشــتر خانههاي
تخريبشده در زلزله دو شــب گذشته متعلق به
ســاختمانهاي مسكن مهر بوده اســت ،از وزير
راه و شهرسازي خواســت تا با دقت اين موضوع
كه چرا خانههاي نوســاز تا اين حد آســيبپذير

بودهاند را بررسي كند .جهانگيري به حضور وزراي
كشور و بهداشــت و درمان و آموزش پزشكي در
منطقه و نيز سفر رئيسجمهوری براي بازديد از
مناطق زلزلهزده اشاره كرد و گفت :هيچ دستگاهي
در ارســال امكانات مورد نياز كه توسط استاندار
كرمانشاه اعالم ميشود ،نبايد كوتاهي كند.
معــاون اول رئيسجمهوری همچنيــن از وزير
اقتصاد و دارايــي و نيز رئيس ســازمان برنامه و
بودجه كشــور خواســت تا منابع مالــي مورد
نيــاز را هرچــه زودتــر تخصيــص دهنــد تا
در رونــد امــداد و بازســازي خللــي حاصــل
نشود.
پيش از سخنان معاون اول رئيسجمهوری وزراي
راه و شهرسازي ،نيرو و نفت گزارشي درباره ميزان
آســيبها و نحوه كمكرســاني به منطقه ارائه
كردند.

مصاحبه مشكوك حريري زير ذرهبين
رهبر لبنــان كــه همچنان در عربســتان اســت،
مدعي اســت كــه آزاد اســت ،اما مصاحبــه جديد
او هــم نتوانســت پــرده از رازهــاي مگويــي كه
موجب شــده تا او بــه دور از وطنش اســتعفا دهد،
بردارد.
به گزارش ايسنا ،روزنامه نيويوركتايمز نوشته است:
سعد الحريري ،نخستوزير لبنان كه اقامت مرموز او در
عربستان ،خاورميانه را به تالطم انداخته است ،يكشنبه
شــب در مصاحبهاي تلويزيوني مدعي شد قادر است
آزادانه حركت كند و اينكه لبنان را ترك كرد تا از خودش
حفاظت كند و ظرف «چند روز» به خانه بازميگردد.

سرمقاله

ضياءالدين خرمشاهي ،كارشناس اقتصادي

اين اظهارات اولين گفتگوي او از زمان پرواز غيرمترقبه
او به عربستان در سوم نوامبر و استعفاي او يك روز پس از
آن در آنجا محسوب ميشود ،اما به نظر ميرسد اظهارات
او براي ابهامزدايي و كاهش تنشها بر سر اينكه آيا او
آزادانه عمل كرده است؛ آيا او گروگان سعوديهاست يا
اينكه آنها در بخشي از استراتژي گستردهتر خودشان او
را مجاب به استعفا كردند تا به رقيب منطقهاي خودشان
ايران فشار آورند ،كافي نبوده باشد.
چنين سواالتي را نميتوان تنها با مصاحب ه در يكي از
شبكههاي حزب سياسي ســعوديگراي حريري و با
حضور پائوال ياكوبيان ،مجــري تلويزيوني كه مطابق

زلزله مانند سيل و آتشفشان خارج از اراده بشري و
يكي از انرژيهاي نهفته است كه قطعا قابل پيشگيري
نيســت ،اما با اتخاذ تدابير صحيح و اعمال مديريت
هوشمندانه ميتوان آثار سوء و پيامدهاي منفي آن را
به كمترين ميــزان ممكن رســاند .فاجعــه زلزله
يكشنبهشب در استانهاي غربي كشور به ويژه استانهاي كرمانشاه و
ايالم كه خسارات جبرانناپذير انساني و سخت جبران مادي را به دنبال
داشته يك بار ديگر هشدار جدي به مديران كشور است كه در اين زمينه
تدبير جديتري بينديشند .متاسفانه هرگاه حادثهاي از اين دست رخ
ميدهد تا مدت كوتاهي همه مديران تحتتاثير عاطفي قرار گرفته و

خطمشــي ســعوديها حركت ميكند ،پاسخ داد.
حريري پاسخ روشني به چرايي اعالم استعفا از عربستان
به جاي لبنان نداد .او همچنيــن هيچگونه جزئيات
جديدي از آنچه هشت روز پيش به عنوان توطئه عليه
جانش توصيف كرده بود ،ارائه نكــرد .او رنگپريده و
خسته با چشماني گودافتاده اغلب با سرعت به سمتي
مينگريست و اينطور به نظر ميرسيد كه به فرد ديگر
حاضر در اتاق نگاه ميكرد.
آن كساني كه نگرانند كه حريري ممكن است تحت
فشار قرار گرفته باشد و حتي از طرف عربستان بازداشت
شده باشــد ،از جمله مقامهاي لبناني ،ديپلماتهاي

زلزله و اتالف سرمایه ها

تصميماتي اتخاذ ميكنند كه پس از گذشت بحران به فراموشي سپرده
ميشود .آنچه در فقره اخير رخ داد ،از كف رفتن تمام هستي هموطناني
بود كه  30سال پيش نيز در دوران جنگ با عراق اين تجربه تلخ را ديده
بودند .مردمي كه بنابر مالحظاتي همواره محروم از بســياري از مزايا
هستند .مردم شهرستانهاي مرزي آسيبديده از زلزله اخير در دوران
جنگ هست خود را به نيست تبديل كردند و جان و مال خود را در طبق
اخالص نهادند و پس از آن از موج عمران و توسعه دور نگه داشته شدند
و زماني كه در مناطق آنان بازارچههاي مرزي ايجاد شد كمترين سود را
از آن دريافت كردند.
متخصصان امر بارها گفتهاند كه در بسياري از نقاط كشور گسلهاي
فعال زلزله وجود دارد ،اما هيچگاه يك ســند جامع احداث مسكن

غربي و برخي از متحدان سياسي حريري ،بعيد است
كه به چيزي كمتر از بازگشت او به لبنان متقاعد شوند.
آنچه به ظن آنها ميافزايد اين اســت كه اســتعفاي
حريري دقيقا همان روزي انجام شــد كه محمد بن
سلمان ،وليعهد عربستان بر بازداشت صدها سعودي در
طرحي نظارت كرد كه خودش آن را سركوب ضد فساد
و منتقدان آن را پاكسازي توصيف كردند.
به اعالم اســتعفاي حريري ،عمدتا به چشــم تالش
سعوديها براي ساقط كردن دولت ائتالفي حريري با
حضور نمايندگان حزب سياسي شيعه حزبا ...نگاه شد
كه متحد ايران هم هست.

و توسعه روستايي تدوين نميشــود كه اين مالحظات و ايمنيها
در آن ديده شده باشد .اگر قانونگذار و دســتگاه اجرايی به جهت
حفظ منافع عمومي و جلوگيري از اتالف سرمايهها قاطعانه در برابر
درخواستهاي غيرمجاز مقاومت و از ساخت منازل فاقد ايمني حتي
در روســتاهاي كمجمعيت جلوگیري می کردند امروز شاهد اين
حجم از تلفات نميشديم .آنچه در اين حوادث از بين ميرود فارغ
از جان انسانها كه به هيچوجه قابل ارزشگذاري نيست و هر يك از
جانباختگان به تنهايي ارزش بسيار وااليي دارد ،سرمايه ملي است
كه نابود ميشود .زلزله یکشنبهشب نخستين آوردگاه براي مسكن
مهر بود .مسكن مهري كه در زمان احداث تمام مهندسان و فعاالن بر
غيرفني و غير موجه بودن آن تاكيد كردند.

اخبار

ماموريترئيسجمهوریبهجهانگيري

تمــام امكانات بــراي نجات
هموطنانگرفتاربسيجشود

در پي زلزله دو شب گذشته در مناطق غربي كشور و به
ويژه استان كرمانشاه ،رئيسجمهوری طي دستوري
به معاون اول خود به وي ماموريت داد تمام امكانات
كشــور را براي نجات هموطنان گرفتار زير آوارها و
همچنين رسيدگي كامل به مصدومان حادثه بسيج
كند .در دستور حجتاالســام والمسلمين حسن
روحاني به معاون اول رئيسجمهوری آمده است :پيرو
دستوراتي كه شب گذشته براي بسيج تمام امكانات
موجود كشور و به ويژه استانهاي همجوار در جهت
اقدامات فوري و امدادي براي هم وطنان گرفتار زير
آوارها ،خدمــات درماني بــراي مصدومان و تامين
احتياجات الزم هم وطنان آسيب ديده به وزير محترم
كشور داده شده؛ ضروري اســت با توجه به وسعت
اين حادثه دردناك كه متاسفانه به از دست دادن يا
مصدوميت تعداد زيادي از هموطنان عزيز به ويژه در
استان كرمانشاه منجر شد ،جنابعالي ضمن مديريت
عاليموضوعجهتپشتيبانيكامل،مجموعهامكانات
دولت و ساير نهادهاي عمومي ،نظامي و تشكلهاي
مردمي را در اين جهت بسيج کنید.
ميشلعون:

اشاره حريري به بازگشتش از
استعفانشان همثبتياست

رئيسجمهوری لبنان تاكيد كرد كه اظهارات سعد
حريري نشان ميدهد كه حل و فصل سياسي در
كشور همچنان پابرجاست .به گزارش ايسنا به نقل
از رويترز ،ميشل عون ،رئيسجمهوری لبنان در
سخناني گفت :اشاره سعد حريري ،نخستوزير
لبنان به احتمال عقبنشــينياش از استعفا يك
اتفاق مثبت است .اظهارات حريري نشان ميدهد
كه حل و فصل سياسي كه از دولت ائتالفي حمايت
ميكنــد ،همچنان پابرجاســت .وي تاكيد كرد:
كمپين بازگشت حريري از عربستان نتايج مثبتي
داشته است .از اينكه شنيدم حريري گفت به زودي
به كشور بازميگردم ،خوشحال شدم .ميشل عون
تصريح كرد :زمان بازگشت حريري از تمام شرايط
و مواضع و نگرانيهايي كه براي حل مشــكل نياز
است ،آگاه خواهيم شد .سمير جعجع ،رهبر حزب
القوات اللبنانيه نيز گفت :نجات كشــور از طريق
يك راهحل سياسي در صورتي كه دولت عمال به
سياست خويشتنداري يعني خارج كردن حزبا...
از سوريه و بحرانهاي منطقه پايبند باشد ،ممكن
است.منابعلبنانيپيشترازتمايلرئيسجمهوري
لبنان به دعوت به ميز مذاكره طي هفتههاي آينده
با مشاركت حريري خبر داده بودند .منابع افزودند:
نخستوزير حريري كتبا اســتعفايش را تقديم
ميشل عون نخواهد كرد ،بلكه در اين نشست حضور
خواهد يافت .به گفته اين منابع ،نتيجه مذاكرات
روشن نيســت ،اما مسلم اســت كه يك پوشش
عربي ،بينالمللي ،روسي و آمريكايي وجود دارد
كه ثبات لبنان ،وحدت و حاكميت آن را تضمين
ميكند .حريري دو روز گذشته گفت ظرف دو يا
ســه روز آينده به لبنان باز ميگردد .حريري روز
يكشنبه با شبكه المستقبل مصاحبهاي داشت كه
همگان معتقدند اين مصاحبه نيز بر او ديكته شده
بود .بيشتر مسئوالن لبناني معتقدند كه عربستان
حريري را مجبور به اســتعفا كرده و وي در رياض
بازداشت است .حريري چهارم نوامبر استعفاي خود
را از نخستوزيري از رياض اعالم كرد؛ اقدامي كه
لبنان را با بحران سياسي عميقي مواجه كرده است.
رئيسجديديونسكو:

خروج آمريكا مســاله حادي
نيست

رئيس جديد سازمان يونســكو دیروز (دوشنبه)
تصميم اخير آمريكا براي خارج شدن از اين نهاد
فرهنگي سازمان ملل را كماهميت دانسته و تاكيد
كرد اين ســازمان براي دورههاي طوالني بدون
حضور واشنگتن توانسته به كارش ادامه دهد .به
گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري فرانسه ،اودري
آزولي ،وزير فرهنگ ســابق فرانسه روز جمعه به
عنوان رئيس جديد سازمان يونسكو انتخاب شد.
او اظهار كرد :آمريكا قرار نيســت «شــروع يك
پايان» براي سازمان يونســكو باشد .ماه گذشته
ميالدي آمريكا و اسرائيل اعالم كردند كه از سازمان
يونسكو خارج ميشوند و اين ســازمان را متهم
به «غــرضورزي عليه اســرائيل» كردند .آزولي
اظهار داشت كه تصميم واشنگتن «يك غافلگيري
ناگهاني با توجــه به موضع فعلــي آمريكا درباره
چندجانبهگرايي نبود».او در مصاحبه با راديو فرانس
اينتر اظهار داشت :اين تصميم حاكميت كشوري
است كه من به آن احترام ميگذارم اما همزمان قرار
نيست شروع يك پايان براي يونسكو باشد.
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رشد  60درصدي حجم مبادالت تجاري ايران و اروپا در پسابرجام
مديرعامل راهآهن جمهوري اسالمي ايران در ديدار با قائممقام وزير اقتصاد و انرژي آلمان از افزايش  60درصدي مبادالت تجاري ايران و اروپا پس از اجراي توافق هستهاي برجام (برنامه
جامع اقدام مشترك) خبر داد« .سعيد محمدزاده» عصر دیروز در اين ديدار افزود :پس از اجراي برجام ،حجم مبادالت تجاري ايران و آلمان در سال گذشته ميالدي به 9ميليارد و 200ميليون
يورو رسيد .معاون وزير راه و شهرسازي ايران را صاحب دومين اقتصاد بزرگ خاورميانه و شمال آفريقا معرفي كرد و افزود :ايران از ظرفيتهاي بسياري براي سرمايهگذاري در بخش
حمل و نقل و شبكه ريلي برخوردار است و شركتهاي آلماني و ايراني به عنوان داوري قابل اعتماد ميتوانند در اين زمينه شهادت داده و در اين بخش همكاري خود را توسعه دهند.

شافعي در ديدار با كميسيونر كشاورزي اتحاديه اروپا پيشنهاد داد
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ارتباطــات اتاقهــاي بازرگاني
اصفهانوهنددربخشهايصنعتي
وگردشگريتقويتميشود

سيد عبدالوهاب سهلآبادي در ديدار با سوراب
كومار ،سفير هند در تاالر تشريفات اتاق بازرگاني
اصفهان خواستار همكاري نزديك اتاق بازرگاني
هند با اتاق بازرگاني اصفهان شد و گفت :اتاقهاي
بازرگاني سفيران صلح و دوستي بين كشورهايند
و ميتوانند با تبادل كاال و خدمات بين دو كشور
صلح و دوســتي ايجاد كنند .وي افــزود :اتاق
بازرگاني اصفهان آماده است اطالعات بنگاههاي
اقتصادي استان را با هدف توسعه روابط اقتصادي
با بنگاههاي اقتصادي هندوستان را در اختيار
سفارت هند در ايران قرار دهد تا زمينه برقراري
ارتباطات تجاري فراهم شود.
ســهلآبادي در بخش از سخنان خود اصفهان
را صنعتيترين اســتان ايران برشمرد و گفت:
فعاليت  8هزار واحد صنعتي و  150هزار واحد
صنفي نشــان از جايگاه اثرگذار اين استان در
اقتصاد كشــور دارد و ميتواند نقش موثري در
توسعه روابط اقتصادي بين ايران و هند ايفا كند.
وي با اشاره به اقامت چندين هندي در اصفهان
و فعاليت يك رستوران هندي در اين شهر گفت:
گردشــگري ميتواند هند و اصفهان را بيش از
پيش به هم نزديك كند .كومار از همكاري هند
درتوســعه بندر چابهار ايران خبر داد و گفت:
همكاري در توليد فوالد و ريــل ميتواند گام
موثري در همكاريهاي اقتصــادي دو طرف
داشته باشد .وي از امضا شدن توافقنامه تجارت
ترجيحي بين ايران و هند در اينده نزديك خبر
داد و گفت :امضاي ايــن توافقنامه ميتواند به
توسعه روابط اقتصادي دو كشور منجر شود.

سرمايهگذاريمشترك با اروپا

غالمحسين شافعي ،رئيس
اتــاق ايران ميگويــد ايران
نيازمنــد حمايــت و كمك
اتحاديه اروپا براي رسيدن به
بازارهاي جهاني كشــاورزي
است؛ همچنين روشهاي كشاورزي و آبياري در ايران به
تكنولوژيهاي روز دنيا نياز دارد و اتحاديه اروپا ميتواند
در اين زمينه به ايران كمك كند .كميسيونر كشاورزي و
توسعه روستايي اتحاديه اروپا كه در راس هياتي به تهران
سفر كرده است صبح دیروز با غالمحسين شافعي ،رئيس
اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي ايران ديدار كرد.
شافعي در اين نشست گفت :حضور شما و هيات همراه
نشــاندهنده عزم جدي براي توسعه همكاريها بين
اتحاديه اروپا و ايران بهويژه در بخش كشاورزي است.
شافعي افزود :بعد از برجام همكاريهاي خوب و مثبتي
بين ايران و اتحاديه اروپا در بخش كشاورزي آغاز شده و
آينده روشني را براي توسعه روابط دو طرف در اين زمينه
پيشبينيميكنيم .بهگفتهشافعي،زمينههايهمكاري
بين ايران و اتحاديه اروپا متنوع است و آبوخاك ،شيالت،
ايمني غذا ،بهداشت و موضوعات دامي و نباتي ميتواند
محور همكاريهاي دو طرف قرار بگيرد.
او افزود :در دو سال گذشــته هم همكاريهاي خوب و

شافعي همچنين گفت :ايران خاستگاه محصوالتي مانند
خرما ،زرشك ،انار و زعفران است و ميتواند با اتحاديه اروپا
در زمينه توليد اين محصوالت و صنايع تبديلي همكاري
كند .رئيس اتاق ايران افزود :سفر هيات كشاورزي اتحاديه
اروپا به تهران سرآغاز دور جديدي بر همكاريهاي بخش
خصوصي ايــران و اتحاديه اروپا در بخش كشــاورزي
خواهد بود و ما آمادگي داريم همكاري جديدي در زمينه
كشاورزي با اتحاديه اروپا داشته باشيم .شافعي بر لزوم
انعقاد تفاهمنامهاي مشترك بين دو طرف تاكيد كرد و
گفت :با توجه به زمينههاي متنوع و چشماندازهاي آينده
همكاريهاي ايران و اتحاديه اروپا ،بخش خصوصي ايران
ي با اتحاديه اروپا را در قالب يك
آمادگي دارد تا همكار 
برنامه جامع مشخص ادامه دهد.

مثبتي بهويژه در زمينه سموم و دفع آفات نباتي ،مسائل
دامي و محيطي بين ايران و اتحاديه اروپا ايجاد شده و
ادامه اين همكاريها ميتواند نتايج ملموسي را در آينده
نزديك داشته باشــد .رئيس پارلمان بخش خصوصي
كشــور با تاكيد بر موضوع بازاريابــي براي محصوالت
ايراني در بازارهــاي اروپايي گفت :ما نيازمند حمايت و
كمك اتحاديه اروپا براي رســيدن به بازارهاي جهاني
كشــاورزي هســتيم؛ همچنين روشهاي كشاورزي
و آبياري ما هم شــديدا به تكنولوژيهاي روز دنيا نياز
دارد و اميدواريم از كمــك اين اتحاديه در اين زمينهها

بتوانيم اســتفاده كنيم .شــافعي در ادامه بر اهميت
همكاريهاي آموزشي ميان ايران و اتحاديه اروپا تاكيد
كرد و گفت :آشــنايي توليدكنندگان و صادركنندگان
محصوالت كشاورزي ما با اســتانداردهاي اروپايي نيز
ميتواند زمينهساز همكاريهاي خوب دوطرفه باشد.
رئيس اتاق ايران سرمايهگذاري مشترك بين اتحاديه
اروپا و ايران را نيز مورد توجه قرار داد و گفت :در حوزههاي
بسياري امكان سرمايهگذاري مشترك وجود دارد بهويژه
در زمينه خوراك دام و توليد مشترك دو طرف ميتوانند
كل بازار منطقه اطراف ايران را تحت پوشش قرار دهند.

همكاريهاي برد -برد سياسي و اقتصادي اروپا
و ايران
كميسيونر كشاورزي و توسعه روستايي اتحاديه اروپا نيز
در اين ديدار گفت :بعد از برجام و توافق هستهاي ،اتحاديه
اروپا پشت برجام و اجراي كامل آن ايستاده است و من
از طرف موگريني اين قول را ميدهم كه ما از برجام كه
براي به ثمر رسيدن آن تالش كردهايم ،حمايت ميكنيم.
فيل هوگان گفت :ما عالقهمند به توسعه همكاريهاي
برد -برد سياســي و اقتصادي با ايران هستيم .ظرفيت
زيادي بــراي همكاريهاي مشــترك در توليد غذا و
محصوالت كشاورزي با ايران وجود دارد.

امضاي تفاهمنامه همكاري بين انجمن صنايع لبني ايران و انجمن صنايع لبني اروپا

روز شــنبه در پي برگزاري همايش مابين هيات
بلندپايه كشــاورزي كميســيون اتحاديه اروپا و
گروهي از تجار فعال در صنايع غذايي و كشاورزي
اين كشــور و فعاالن صنايع غذايي و كشــاورزي

ايران ،سند همكاري مشــتركي در زمينه انتقال
تجربيات و دانش صنايع لبني مابين انجمن صنايع
لبني ايــران و انجمن صنايع لبنــي اتحاديه اروپا
به امضا رســيد .به گــزارش روابطعمومي كانون
انجمنهاي صنايع غذايي ايران ،رضا باكري ،دبير
انجمن صنايع لبني ايران در ارتبــاط با مفاد اين
تفاهمنامه مشترك توضيح داد :اين سند همكاري با
محوريت موضوعاتي چون تبادالت علمي و تجربي
در زمينه ارتقاي كيفي شير خام در كشور و مطابقت

استانداردهاي محصوالت لبني ايران با استاندارد
اتحاديه اروپا ( )CEبه نحوي كه محصوالت لبني
ايران قابليت صدور به كشورهاي اين اتحاديه و به
تمام كشورهاي دنيا باشــد .وي همچنين با اشاره
به افزايش  300تــا  350كيلويي مصرف لبنيات
خانوارهاي اتحاديه اروپا به طور ساالنه ،يكي ديگر
از محورهــاي اين تفاهمنامــه را انتقال تجربيات
اتحاديه اروپا در زمينه افزايش مصرف سرانه ساالنه
خانوار ايراني ،عنوان و اضافه كرد :تبادل تجربيات

و دانش علمي در ارتباط با زنجيره تامين شــير و
تبادل دانشــجو و متخصص در حوزه صنايع لبني
نيز از ديگر محورهاي اين تفاهمنامه بوده اســت.
همچنين دو روز گذشته هيات بلندپايه اتحاديه اروپا
به تقاضاي تعدادي از شركتهاي فعال در زمينه
صنايع لبني اين هيات و با همراهي كاوه زرگران،
دبيركل كانون انجمنهاي صنايــع غذايي ايران،
از يكي از كارخانجــات توليدي فرآوردههاي لبني
استان تهران بازديد كردند.
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كشف محموله  ۲۲ميليارد ريالي
كااليقاچاقدرمرزهايهرمزگان

فرمانده مرزباني استان هرمزگان از كشف محموله
بزرگ قاچاق به ارزش بيش از  ۲۲ميليارد ريال در
مرزهاي هرمزگان خبر داد.
سرهنگ «علياصغر خرمروي» در تشريح اين خبر
گفت :ماموران پايگاه درياباني بندرعباس پس از
كسب خبري مبني بر تخليه محموله قاچاق از يك
فروند شناور تجاري به داخل يك دستگاه كاميون
مراتب به صورت ويژه در دســتور كار اطالعاتي
دريابانان قرار گرفت.
وي خاطرنشان كرد :پس از دقايقي گشتزني در
محل مورد نظر شناور را كه فاقد عالئم دريانوردي
بوده و در حال تخليه كاالي قاچاق توسط جرثقيل
به داخل يك دســتگاه كاميون اســت ،مشاهده
كردند .فرمانده مرزباني اســتان هرمزگان افزود:
ماموران بالفاصله شناور و خودروهاي متخلف را
توقيف و در بازرسي از آنها موفق شدند انواع كاالي
قاچاق شــامل  ۲۶۹قطعه لوازم ماشين سنگين؛
 ۴۸۰ليتر روغن موتورهاي دريايي؛  ۶۴۵كيلوگرم
انواع ادويهجات؛ ۱۰۲دستگاه انواع مانيتور خودرو؛
2دســتگاه موتور برق و هزاران قلم كاالي قاچاق
ديگر را كشف و ضبط كنند.
سرهنگ علياصغر خرمروی ادامه داد :همچنين
دريابانان شهرستان سيريك در يك عمليات ديگر
با ناكام كردن قاچاقچيان و توقيف يك فروند شناور
تجاري موفق به كشف مقادير قابل توجهي كاالي
قاچاق شامل  77هزار و 360كيلوگرم برنج۱۷۲ ،
هزار و  ۸۰۰پاكت آبميوه؛  936كيلوگرم چاي؛ 10
هزار و  500رشته المپ؛  2هزار و  106تخته پتو؛
 121هزار و 200بسته سوپ؛  6هزار و  792قوطي
شربت فيمتو و ...شدند.
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«كسبوكار» گزارش ميدهد

خبر

آوار زلزله برچهره محرومیت

مجتبي كاوه
News kasbokar@gmail.com

سايپادركنارمردمآسيبديدهزلزله

خبر بس ناگوار بود ،هنوز شوق راهپيمايي اربعين
تمام نشده بود كه تلخي صدمه و آسيب زلزله به
جان و مال عدهاي از هموطنانمان كام همهمان
را تلخ كرد.
به گزارش سايپانيوز ،گروه خودروسازي سايپا در
پي اعالم خبر زلزله استانهاي غرب كشور ضمن
ابراز همدردي با هموطنان آسيبديده اعالم كرد
كه براي كمك و دلجويي از مردم عزيز آن منطقه،
خود را در كنار آنها ديده و با تمام امكانات به ياري
مردم منطقه خواهد شتافت.
براساس دســتور دكتر جمالي مديرعامل گروه
خودروسازي سايپا ،تمامي نمايندگيهاي اين گروه
خودروسازي در استان كرمانشاه و ساير استانهاي
همجوار به كمك مردم خواهند شتافت و خدمات
ارائه خواهند کرد.
شبكه خدمات پس از فروش ســايپا موظف شد
به صورت شبانهروزي آماده ارائه خدمات باشد و
خودروهاي آســيبديده از زلزله را در اسرع وقت
خدماترساني كند.
همچنين تمامي نمايندگيهاي گروه ســايپا در
استان كرمانشاه و استانهاي همجوار موظف به
ارائه خدمات درباره اسكان آسيبديدگان ناشي از
اين حادثه شدهاند .عالوه بر اين با هماهنگيهاي
صورتپذيرفته ،براي خودروهاي آسيبديده در
زلزله كه امكان حمل آنهــا به نمايندگيها وجود
ندارد ،تعميركاران شــبكه خدمات پس از فروش
سايپا به محل اعزام خواهند شد و در همان مكان
خدمات امدادي را ارائه خواهند داد.
گفتني اســت شــماره تماسهاي  096550و
021-84444بــه صــورت  24ســاعته آماده
پاسخگويي به هموطنان خواهد بود.

زلزله يكشنبهشب  22آبان ماه
غرب كشــور در نواحي مرزي
ايران و عراق برخالف تصورات
و اخبار اوليه در عراق خسارت
و قرباني چنداني نداشــت ،اما
در شهرهاي مرزي ايران از جمله كرمانشاه ،قصرشيرين،
سرپلذهاب ،روانسر ،ايالم و شهرها و روستاهاي اين مناطق
خسارات سنگيني ايجاد كرد و بيش از  400قرباني گرفت.
گزارشها و تصاوير ارسالشده از مناطق زلزله بيانگر اين
نكته است كه باز هم بيشترين خسارت و تلفات در روستاها
و نواحي شهري كه ضوابط ساخ 
توساز در آنها رعايت نشده

يادداشت

و به بافتهاي فرســوده يا محدودههاي ناپايدار معروفند،
اتفاق افتاده است.

چرا روند نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و
روستايي كند است؟
يك كارشناس مهندسي عمران با بيان اينكه بافتهاي فرسوده
و ناكارآمد روستايي و شهري در مناطق دورافتاده به وفور وجود
توساز در تهران
دارند ،به «كسبوكار» ميگويد :ايمني ساخ 
و مراكز اســتانها وضعيت بهتري پيدا كرده ،ولي هرچه از
پايتخت دور و خصوصا به نواحي مرزي نزديك ميشويم ،مقوله
توساز بيشتر به فراموشي سپرده ميشود .رضا
ايمني ساخ 
سليماني با اشاره به ناپايداري خانههاي قديميساز روستايي
در برابر زلزله ميافزايد :بنياد مسكن به عنوان متولي نوسازي
و بهسازي خانههاي روستايي وظيفه خطيري بر عهده دارد

لزوم سرمايهگذاري و تجهيز هرچه بيشتر شبكه شتابنگاري كشور
علياكبر معينفر ،رئيس اسبق شبكه شتابنگاري ايران
ضمن عرض تسليت و همدردي با هموطنان زلزلهزده در استان كرمانشاه و ديگر مناطق همجوار ،نكتهاي كه شايسته
است در اين مقطع زماني به آن بيشتر توجه كنيم ،اقتضائات و الزامات ايمن شدن در برابر زلزله است .به جرات ميتوان
گفت تمام پهنههاي كشور ما ايران داراي گسلهاي فعال بوده و هيچ نقطهاي از كشور از گزند آسيبهاي ناشي از
زمينلرزه در امان نيست .به همين علت بر ما واجب است كه آخرين دستاوردهاي علم زلزلهشناسي را به كار گيريم و
مجهزترين پژوهشگاهها ،دستگاهها و تجهيزات لرزهنگاري را در كشور داشته باشيم و از اين رهگذر دانش اين حوزه را
در كشور نهادينه كنيم .شناخت و آگاهي نسبت به ابعاد كمي و كيفي پديده زمينلرزه مستلزم بهكارگيري شبكهاي
از دستگاههاي پيشرفته براي مكانيابي و اندازهگيري هرچه دقيقتر متغيرهاي مرتبط با اين واقعه است .دستگاههاي
شتابنگار و شبكهاي كه دادههاي اطالعاتي اين دستگاهها را براي بررسيها و مطالعات علمي در اختيار كارشناسان و
مهندسان زلزله قرار ميدهد ،ابزارهاي نوين علم مهندسي زلزله به شمار ميروند .ما به عنوان انسانهاي امروزي بايد
به اين واقعيت گردن نهيم كه زلزله قهر طبيعت نيست ،چراكه طبيعت با پروردگان دامن خويش ،سر قهر و آشتي
ندارد .آنچه تحت عنوان زمينلرزه اتفاق ميافتد ،ذات و جوهره طبيعت است و ما انسانها هم بايد به عنوان جزئي
از اين طبيعت ،نسبت به ابعاد آن آگاه شويم ،دركش كنيم و خود را از خسران و زيان آن در امان نگه داريم .شبكه
شتابنگار ايران ،گنجينهاي از اطالعات قابل استناد و مطالعه براي مهندسان زلزلهشناس است و با توجه به زلزلهخيز
بودن تمام پهنه كشور از اين اطالعات بايد در جهت كاهش مخاطرات اين واقعه طبيعي استفاده بهينه كرد .يكي از
مهمترين الزامات توسعه و عمران مناطق شهري و روستايي ،ارزيابي جغرافيايي اين مناطق از نظر پهنهبندي گسلها
و زلزلهخيز بودن آن مناطق است .در تمام كشورهاي پيشرفته ،پيش از تدوين طرحهاي توسعه و عمران هر منطقه،
درباره وضعيت گسلهاي آن منطقه با كارشناسان و مهندسان زلزله مشاوره ميشود و اطالعات شبكه شتابنگار از
مهمترين مراجع مطالعاتي براي تعيين سطح ايمني آن مناطق به شمار ميرود .در واقع شبكه شتابنگاري الزمه
توسعه اقتصادي در كشوري همچون ايران است ،چراكه با عدم توجه به دادههاي اين شبكه ،سرمايهگذاريهاي خرد
و كالن كشور در معرض حوادث طبيعي قرار خواهد گرفت.

و با وجود تالشها و زحماتي كه در اين راســتا كشيده شده،
بودجه نوسازي و بهســازي خانههاي روستايي با حجم نياز،
كامال بيتناسب است .اين كارشناس عمران ادامه داد :زلزله
در كشور ما امري معمول است و تقريبا هر روز در كشور شاهد
زلزله هستيم ،اما يك سوال اساسي هميشه بعد از زلزلههاي
پرخسارت و پرتلفات مطرح ميشود و آن اين است كه چرا روند
نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري و روستايي تا اين
حد كند است؟ وي بيان کرد :روستاييان بودجه و توان بهسازي
و نوسازي خانههاي خود را ندارند و تسهيالت بنياد مسكن هم
جوابگوي اين نياز نيســت ،بنابراين اگر قرار است خسارات و
تلفات زلزله در روستاهاي كشور كاهش يابد ،قطعا نيازمند
اختصاص بودجه بيشتر به اين حوزه هستيم.
مسكن مهر نواحي زلزلهزده را سياسي نكنيم
با يك كارشناس عمران درباره ديگر مسائل مطرحشده درباره
تصاوير سازههاي مسكن مهر در نواحي زلزله به بحث نشستيم.
حسن عظيمزاده با بيان اينكه تصاوير منتشرشده كامال گويا
هستند ،به «كســبوكار» گفت :اين تصاوير نشان ميدهد
سازههاي مســكن مهر اين مناطق در برابر زلزلهاي كه جزو

يادداشت

زلزلههاي پرقدرت و شديد طبقهبندي ميشود ،مقاومت كرده
و فرو نريخته ،ولي تيغهبنديهاي روي نما و به طور كلي نماي
سازه دچار ريزش شده اســت .وي با بيان اينكه تصاوير نشان
ميدهد ساختمانهاي شخصيســاز در همان مناطق و در
نزديكي مسكن مهر آسيب چنداني نديدهاند ،افزود :تحليل
من درباره اين موضوع اين است كه مسكن مهر ساختهشده در
نواحي مرزي كشور – برخالف برخي ادعاها – از نظر مكانيابي
و دوري از گسل وضعيت قابل قبولي دارد و همچنين سازه اصلي
بناها نيز استحكام دارد ،اما در جزئياتي مثل تيغههاي بيروني
و نماي ساختمان ،كيفيت رعايت نشده است .اين كارشناس

نوسازي و بهسازي خانههاي روستايي نياز ملي است
عزيزا ...مهديان ،معاون بازسازي و مسكن روستايي بنياد مسكن
تلفات و خســارات زلزله نواحي مرزي ايران و عراق موجب تالم و تاثر مردم سراسر ايران اسالمي شده است و
مسئوالن بنياد مســكن نيز به نوبه خود با خانواده و نزديكان جان باختگان اين سانحه طبيعي ابراز همدردي
می کنند .بنياد مسكن به عنوان متولي نوسازي و بهسازي واحدهاي مسكوني روستايي بعد از هر زلزله به سرعت
ارزيابي خسارات و اقدامات اوليه براي اسكان زلزلهزدگان را آغاز و در مرحله بعد با ارائه تسهيالت مصوب و بسيج
تمام امكانات به نوسازي واحدهاي خسارتديده اقدام ميكند .این تسهيالت شامل تسهيالت اعطايي با نرخ سود
پايين و بخشي از آن نيز تسهيالت بالعوض است كه با كمكهاي فني و اجرايي ديگر بنياد مسكن ،گام مهمي در
جهت بازسازي فوري مناطق آسيبديده به شمار ميرود .تجربه دو دهه گذشته بنياد مسكن در بازسازي نواحي
آسيبديده از سوانح طبيعي نشاندهنده اين امر است كه اگر در بازسازي ،محوريت كار با مردم باشد و بنياد
مسكن و ديگر ارگانها و سازمانهاي دولتي و غيردولتي پشتيباني ستادي و تسهيالتي از بازسازي را بر عهده
داشته باشند ،بازسازي نواحي آسيبديده با سرعت و كيفيت بهتري انجام ميشود .نكته ديگري كه الزم است به
آن اشاره شود لزوم تقويت بنيه مالي بنياد مسكن براي بهسازي مسكن های روستايي كشور است .آمارها از مناطق
زلزلهزده در سالهاي اخير نشان ميدهد در مناطقي كه نوسازي و بهسازي واحدهاي روستايي انجام شده ،تلفات
و خسارات زلزله به حداقل رسيده است .بنابراين الزم است روند نوسازي وبهسازي خانههاي روستايي به صورت
يك نياز ملي ديده شود و با بسيج تمام امكانات كشور با جديت ادامه پيدا كند.

با بيان اينكه تلفات زلزله اخير بيشــتر متعلــق به خانههاي
قديميساز شهري و روســتايي بوده و از مسكن مهر تلفات
گزارش نشده است ،تصريح كرد :بحثهاي كارشناسي را نبايد
با بحثهاي سياسي خلط كرد و نتايج بيپايه براي زير سوال
بردن رقباي سياسي گرفت .واقعيت اين است كه زلزله با شدتي
كه اتفاق افتاده ،باعث ريزش و تلفات در مسكن مهر نشده است.
زلزله محروميت مناطق مرزي غرب كشور را
نمايانتر كرد
يكي از معتمدان محلي مناطق روستايي اسالمآباد غرب نيز
در گفتگو با «كسبوكار» از حجم گسترده خرابيها در اين
مناطق خبر داد و گفت :درباره مظلوميت و محروميت روستاها
و مناطق و نواحي سرپلذهاب ،كرند ،اسالمآباد غرب و حتي
خود شهر كرمانشاه كمتر صحبت شده است .حقنظر همتي
افزود :روستاهاي اين مناطق به دليل دوري از مركز كشور مورد
كمتوجهي مركزنشينان قرار دارد و آمار نوسازي خانههاي
روستايي در اين مناطق نسبت به ساير استانهاي كشور بسيار
كمتر است .همتي نظامي و امنيتي ديدن اين مناطق توسط
مسئوالن دولتي را مانع هدايت منابع و سرمايهها به مناطق
مذكور دانست و افزود :شــبكه راهها در اين مناطق وضعيت
نامطلوبي دارد ،ارتباطات مخابراتي ،مجازي و موبايلي در برخي
روســتاهاي اين مناطق در حالت عادي و بدون حادثه دچار
اختالل است ،گازرساني و امكانات بهداشتي در اين مناطق
ضعيف اســت و اكنون كه زلزله هم به اين مناطق خسارت
شديد وارد كرده تمام اين مشكالت مضاعف شده است .همتي
در پايان با بيان اينكه گرد و غبار زلزله به زودي فرومينشيند و
سوگواريها هم تمام ميشود ،اما محروميت اين مردم تمامي
ندارد ،خاطرنشان كرد :اين محروميت بايد ديده و شنيده شود
و با فراموشي زلزله ،فراموش نشود.

تحول در صنعت خودروسازي كشور

برترين شركتهاي دنياطراحي پلتفرم ايرانخودرو راآغازکردند

نخستين و بزرگ ترين قرارداد بين المللي صنعت خودرو
ايران با شركت ها و برندهاي معتبر جهاني چند ماه پيش در
تهران امضا شد و براساس آن جمعي از برترين شركت هاي
دنيا طراحي پلتفرم و توليد محصوالت جديد ايران خودرو
را به رهبري شركت پينين فاريناي ايتاليا آغاز كردند.
برمبناي اين قرارداد ،پلتفرم جديد ايران خودرو شــامل
طيف كاملي از خودروهاي بنزيني ،هيبريدي و الكتريكي
در كالس هاي سدان ،هاچ بك ،كراس اوور و وانت خواهد
بود .گروه صنعتي ايران خودرو كه خودروساز واقعي شدن را
هدف اصلي خود قرار داده ،دانش و فناوري طراحي پلتفرم
را به عنوان يكي از ســرفصل هاي مهم اين هدف دنبال
مي كند .برهمين اساس به منظور تحقق پيش بيني ها در
بخش طراحي پلتفرم و توسعه محصول ،نخستين نشست
مشترك ســازندگان پلتفرم جديد با حضور نمايندگاني
از شــركت پينين فارينا و نمايندگان شركتهاي طراح و
سازندگان داخلي و خارجی برگزار شد.
در اين نشست كه بيش از 80سازنده توانمند داخلي در كنار
سازندگان معتبر جهاني حضور داشتند ،فرصتي فراهم شد
تا طرفين اهداف فني و برنامه زماني پروژه پلتفرم جديد
ايران خودرو را تشريح كنند.
نقش مهم زنجيره تامين در پروژه پلتفرم جديد
مديرعامل ساپكو اولين ســخنران اين نشست بود .وي
درباره طرف هاي قرارداد طراحي پلتفرم جديد ايران خودرو
گفت :پينين فارينا از شركت هاي مطرح در بخش طراحي
خودرو ،هيوندايي پاورتك كره در طراحي و توليد گيربكس
اتوماتيك و ماهله آلمان در طراحي موتور خودرو از شركاي
اصلي ايران خودرو در پروژه طراحي پلتفرم جديد هستند
كه با همراهي سازندگان بنام خارجي و بيش از  100سازنده
داخلي مسئوليت اجراي پروژه پلتفرم جديد ايران خودرو
را برعهده دارند.
حسين نجاري هدف پروژه طراحي پلتفرم جديد را ارتقاي
نام ايران خودرو در بازارهاي بين المللي دانســت و ضمن
وســيع خواندن طيف آن از مرحله مفهومي و كانسپت تا

توليد انبوه خودرو گفت :طراحي ،مهندسي ،اجرا ،توليد و
ارزيابي در طيف اجراي اين پروژه قرار دارند.
نجاري افزود :شركت ايتاليايي پينين فارينا طراحي پلتفرم
ماژوالر براي خودرو هايي در كالس هاي سدان ،هاچ بك،
كراس اوور و وانت را برعهده خواهد داشت و شركت ماهله
نيز طراحي پيشرانه با احتراق بنزيني را انجام خواهد داد.
مديرپــروژه طراحي پلتفرم جديد ايــران خودرو تاكيد
كرد :محصوالت در دو بخش مشــخصات ســطح باال و
معمولي طراحي خواهد شد كه پيشرانه محصوالت در هر
دوبخش موتور سه سيلندر توربو شارژ است .وي ادامه داد:
پروژه هاي صنعتي سازي نيز همزمان در بخش هاي بدنه
سازي ،پرس ،مونتاژ و ...درحال انجام است.
مديرعامل ساپكو زمان عرضه اولين محصول اين همكاري
را دو سال و نیم آینده اعالم كرد و گفت :قيمت محصوالت
در دو بخش ســطح باال و معمولي رقابتي خواهد بود .وي
صادرات  30درصدي و بومي سازي بيش از  70درصد قطعات
و مجموعه ها را از ديگر اهداف پروژه عنوان كرد و گفت :در
صورت تحقق اهداف داخلي سازي ،قيمت محصول رقابتي
خواهد بود.

زيرساخت هاي مطلوب؛ عامل مهم سرمايه گذاري
ديگر ســخنران نشســت ســازندگان پلتفرم جديد
ايران خودرو معاون طراحي و توسعه محصول جديد ايران
خودرو بود .وي گفت :با اجراي پروژه طراحي پلتفرم جديد
ايران خودرو و عرضه محصوالت جديد ،سهم بازار افزايش
يافته و اهداف صادراتي نيز محقق می شود.
كامران سپهري با اشاره به رشد اقتصادي ايران در شرايط
لغو تحريم هاي بين المللي گفت :زيرساخت هاي موجود در
ايران نسبت به كشورهاي منطقه در شرايط مطلوبي قرار
دارد ،نيروي انساني جوان در دســترس با سطح دانش و
تخصص مناسب نيز يكي از مزاياي سرمايه گذاري به شمار
مي رود.
وي افزود :ايران با جمعيت  84ميليوني خود تقاضاي بااليي
براي خودرو در آينده خواهد داشت كه اين فرصت و مزيتي

است كه سرمايه گذاران به آن توجه دارند .سپهري به ميزان
باالي فروش خودرو در بازار ايران اشاره كرد و گفت :در سال
 2016با فروش يك ميليون و نيم خودرو رتبه  13فروش از
آن بازار ايران بوده است كه پيش بيني مي شود با عرضه
محصوالت متنوع در آينده اين رتبه ارتقا يابد.
وي ايران خودرو را بزرگ ترين و مشهور ترين خودروساز
ايران توصيف كرد و گفت :با اشباع بازار خودروسازان بزرگ
در غرب ،اين شركت ها به سرمايه گذاري و توليد در ايران
روي آورده اند.
سپهري ظرفيت توليد در ايران خودرو ،قابليت طراحي و
توسعه ،نيروي انساني متخصص و كارآمد را مزيت رقابتي
براي ايران خودرو دانست و گفت :اين شركت بزرگ ترين
شبكه فروش و خدمات پس از فروش را در ايران دارد كه
امكانات مناسبي را در اختيار شركاي خارجي قرار خواهد
داد.
معاون طراحي و توسعه محصول جديد ايران خودرو توليد
بيش از يك ميليون خودرو در ســال ،حفظ ســهم بازار،
افزايش تنوع توليدات با معرفي محصوالت جديد و همچنين
صادرات  30درصدي را از اهداف ميان مدت ايران خودرو
عنوان كرد.

موتور بسيار كم مصرف براي محصوالت آينده
عضو هيات مديره شركت ماهله آلمان نيز در اين نشست
با بيان اينكه همكاري ما با ايران خودرو در مسير پيشرفت
و توســعه قرار دارد ،گفت :يكي از پروژه هاي مشــترك
ايران خودرو و ماهله توليد يك نمونه پيشرانه ٣سيلندر
است كه بسيار كم مصرف خواهد بود.
مارتين برگر اظهار كرد :افزايش استانداردهاي پيشرانه ها
و رفتن به سمت هيبريدي ها پرهزينه است و به همين دليل
از نمونه هاي ساده تر شروع كرديم .ضمن اينكه ماهله در
بخش سي.ان .جي هم تجربيات زيادي دارد.
برگر در ادامه ضمن اشاره به پتانســيل هاي همكاري با
ايران خودرو گفت :شركت ما در بخش پيشرانه كنسرسيوم
طراحي و توليد پلتفرم جديد ايران خودرو فعاليت مي كند

و با توجه به پتانســيل هاي موجود اطمينان داريم كه اين
همكاري چند مليتي نتيجه بسيار خوبي به همراه خواهد
داشت.
وي افزود :مي دانيم كه در سال هاي آينده برقي سازي و
رانندگي اتوماتيك تا ســال ٢٠٣٠و بعد از آن نقش مهمي
در صنعت خودروی جهان خواهد داشــت .از اين رو بايد
فناوري هايي را به كار بگيريم كه در ســال  ٢٠٣٠شــيب
استفاده از پيشرانه هاي درون سوز كمتر شود.
توليد خودروهاي مختلف روي پلتفرم جديد
نماينده مديرعامل شركت پينين فارينای ايتاليا به عنوان
يكي از طــرف هاي اصلي قرارداد ،پروژه اين شــركت در
همكاري با ايران خــودرو را طراحي پلتفــرم آينده اين
خودروســاز اعالم كرد و گفت :طراحي و توسعه خودروها
و موتورهاي احتراق داخلي با همكاري ديگر شركت هاي
حاضر در اين كنسرسيوم از جمله فعاليت هاي ما خواهد بود.
جينو موزاكو اظهار كرد :استراتژي اصلي ما سبك جديدي
دارد كه تنها شامل طراحي يك خودرو نمي شود و مباحثي
مثل مصرف سوخت ،رقابتي بودن ،ايمني و محيط زيست را
نيز در نظر دارد.
وي گفت :توليد خــودرو در كالس هاي مختلف هاچ بك،
سدان ،كراس اوور و اس.يو.وي روي اين پلتفرم پيش بيني
شده اســت ،ضمن اينكه توليد خودروهاي هيبريدي و
الكتريكي نيز در اين كنسرسيوم موردنظر قرار گرفته است.
موزاكو در ادامه ضمن معرفي شركت پينين فارينا گفت:
شركت ما يك شــركت طراحي و مهندســي است كه
محصوالتي مثل فراري از جمله خودروهايي هســتند كه
توسط اين شركت طراحي مي شوند.
وي افزود :پينين فارينا عالوه بــر كار طراحي ،در بخش
پيشرانه هم فعاليت دارد و قادر به توليد خودروهاي خاص
به صورت محدود است.
مسئول امور فني و مهندسي پينين فارينا در ادامه گفت:
پينين فارينا تنها شركتي است كه مي تواند همه تست هاي
مورد نياز را همراه با آناليزها خودش انجام دهد.
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قيمت جهاني طال راكد ماند
خبرگزاري رويترز انگليس اعالم كرد قيمت جهاني طال صبح دیروز (دوشنبه) تغيير چنداني نكرد و در سطح پاييني كه جمعه گذشته تجربه كرده بود ،باقي ماند .به گزارش رويترز ،قيمت
طال دیروز تحت فشار افزايش شاخص دالر و گمانهزنيها درباره افزايش نرخ بهره قرار دارد .فعاالن بازار پيشبيني ميكنند بانك مركزي آمريكا امسال و سال آينده نرخ بهره را افزايش
ميدهد .افزايش نرخ بهره و شاخص دالر ،تقاضاي طال و در نتيجه قيمت آن را كاهش ميدهد .قيمت تحويل فوري طال در ساعت04:31صبح دیروز به وقت گرينويچ در بازار لندن به يك
هزار و 275دالر و 63سنت رسيد كه تقريبا نسبت به آخرين قيمت جمعه گذشته تغييري نداشت.
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نقدينگي شهريور  ۱۳۸۹هزار
ميلياردشد

براســاس اعالم بانــك مركــزي ،نقدينگي
شهريور به  ۱۳۸۹هزار ميليارد تومان رسيد؛
ضمــن اينكــه ســپردهگذاري كوتاهمدت
در نظام بانكــي با  8.9درصــد كاهش جاي
خــود را بــه ســپرد هگذاري بلندمــدت
داده است.
بــه گــزارش مهــر ،بانــك مركــزي بــا
انتشــار رقــم آمارهــاي گزيــده اقتصادي
اعــام كــرد :رقــم نقدينگــي در پايــان
شــهريورماه ســال جــاري  13899.5هزار
ميليارد ريال است.
اين ميزان نقدينگي نسبت به ماه مشابه سال
قبل  23.8درصد افزايش داشــته اســت .در
اين ميان سهم پول  ۱۶۸۲هزار ميليارد ريال
و ســهم شــبهپول نيز  ۱۲۲۱۷هزار ميليارد
ريال است.
در عين حــال ،ســهم وامها و ســپردههاي
بخش دولتــي نيــز  575.3هــزار ميليارد
ريال اســت كــه از ايــن رقم ،ســهم دولت
 ۵۲۹هزار ميليارد ريال و ســهم شــركتها
و موسســات دولتي  ۴۵هزار ميليــارد ريال
است.
همچنين ضربآهنگ تغيير ســرمايهگذاري
كوتاهمدت بــه بلندمــدت در بانكها در اين
آمار قابل مشــاهده اســت؛ به گونــهاي كه
سرمايهگذاري كوتاهمدت در شهريورماه سال
جاري نسبت به اسفندماه  8.9 ،۱۳۹۵درصد
كاهش يافته و ســرمايهگذاري بلندمدت در
همين بازه زماني  35.4درصد رشــد داشته
است.
داراييها و بدهيهاي بخش دولتي
آنگونه كه در خالصــه داراييها و بدهيهاي
سيســتم بانكــي در گزارش بانــك مركزي
آمده اســت ،ميزان داراييهاي خارجي بانك
مركزي در شهريورماه امسال به  ۶۱۷۰هزار
ميليارد ريال رســيده كه نسبت به اسفندماه
سال گذشته  ۶درصد رشد را نشان ميدهد؛
همچنين ميزان بدهيهاي بخش دولتي نيز
شامل بدهي دولت و شــركتها و موسسات
دولتي به  ۲۳۷۳هزار ميليارد ريال رسيده كه
 ۸درصد رشد را نشان ميدهد.
در اين ميان ميــزان بدهيهاي بخش دولتي
 ۲۰۸۹هزار ميليارد ريال و بدهي شــركتها
و موسســات دولتي نيز  284.6هزار ميليارد
ريال است.
همچنيــن بدهي بخشهــاي غيردولتي نيز
 ۹۹۱۵هزار ميليارد ريال است و در عين حال،
ســاير داراييهاي دولتي نيز به  ۹۰۳۱هزار
ميليارد ريال است.

زلزلــهای بــه بــزرگای  7.3در حالــي
اســتانهاي غربي به ويژه كرمانشــاه را
فراگرفته است كه براساس بررسيهاي
موجود اكثر مناطق آســيبديده ،فاقد
بيمهنامههــاي آتشســوزي ،زلزلــه و
بيمهنامه حــوادث طبيعي بودهاند .با توجه بــه اينكه اين حادثه
بخش وســيعي از مناطق غربي و برخي از اســتانهاي محروم
را درگير كرده اســت ،نبود پوشــشهاي بيمــهاي هزينههاي
مردم اين مناطــق و به طور كلــي اقتصاد كشــور را دوچندان
ميكند كــه در حال حاضر ايــن موضوع دغدغــه صنعت بيمه
نيز هست.
براساس بررسيهاي موجود ،خبرهاي رسيده حاكي از آن است
كه اكثر مناطقي كه در ايران با حادثه زلزله تخريب شدهاند ،هيچ
بيمهنامه آتشسوزي ،زلزله يا حوادث طبيعي نداشتند ،به طوري
كه مدير بيمههاي آتشسوزي بيمه ايران كه يكي از بزرگترين
شــركتهاي بيمه دولتي در كشور اســت ،ميگويد :ارزش كل
بيمهنامههايي كه تاكنون شناســايي شــده ،حدود  ۳۰ميليارد
تومان است.
بيمه آتشسوزي و نوشداروي پس از مرگ سهراب
محمد عاملي ،مدير آموزش شركت بيمه ملت
تا پيش از سال  1380ساالنه  4هزار و  442مورد
آتشسوزي رخ ميداد كه از ميانگين روزانه 2.12
حادثه خبر ميدهد ،در خود اين سال ميانگين
وقوع حوادث به عدد  9.14حادثه در روز رسيد.
در ســال  1385نيز  9هزار و  156حادثه يعني
متوسط حدود روزي  25حادثه و سال  1393به طور ميانگين 55
حادثه آتشسوزي در هر روز به ثبت رسيده است.
تقريبا در هر ســال در كشــور ما يك حادثه به وقوع ميپيوندد
كه با توجه به پوشــشهاي بيمه آتشسوزي ذهن افكار عمومي
را به بيمه آتشســوزي و منافع آن جلب ميكنــد .اگر بخواهيم
نمونههاي معروف آن را مثال بزنيم ،شاخصترين حوادث مرتبط
به اين قرارند:
آتشسوزي و فرو ريختن ساختمان پالســكو ،زلزله استانهاي
كرمان و آذربايجان ،ســيلهاي اســتانهاي شــمالي و ايالم،
آتشسوزي هتلهاي مشهد و...
دو شب گذشــته نيز زلزله استان كرمانشــاه به وقوع پيوست و
متاسفانه شاهد آن هستيم كه بيش از  350نفر كشته و  4100نفر
مصدوم شدند .اينك عالوه بر خسارتهاي جاني با از دست رفتن
سرمايه سالها تالش خود نيز روبهرو خواهند شد.
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محمــد رضايــي در هميــن رابطــه اظهار كــرد :در اســتان
كرمانشــاه و در شــهرهاي ســرپلذهاب و جوانــرود،
قصرشــيرين ،گيالنغرب ،ثالث باباجاني ،روانســر ،اســامآباد
غرب و اطــراف ســنقر در اين بخشهــا حــدود  ۱۰۰۰مورد
بيمهنامــه شناســايي كرديم كــه اين تعــداد رو بــه افزايش
است.
وي درباره مجموعه تعهدات بيمه ايــران مربوط به حادثه زلزله
گفت :اين تعهدات حدود  ۳۰۰ميليارد ريال است .تا آنجا كه برآورد
شده در بخش روستاها بيشترين خسارت را داشتيم ،ولي با وجود
اينكه تلفات حادثه دقيق اعالم نشده ،تعداد آن رو به افزايش است.
مدير بيمههاي آتشســوزي بيمه ايران دیروز ادامه داد :در حال
حاضر در آن مناطق مديريت بحران را تشــكيل داديم و من نيز
شخصا عازم استان كرمانشاه هســتم .همچنين ما در اين استان
اعالم كرديم ك هر شــخصي كه بيمهنامه بيمه ايــران را دارد،
به شعبات اين شــركت رجوع كند تا پرونده خسارتي براي آنها
تشكيل شود.
رضايي خاطرنشــان كــرد :چك تمامــي خســارتها پس از
كارشناسي در محل پرداخت ميشــود .ما انتظار داشتيم تعداد
بيمهنامهها در مناطق آسيبديده زياد باشــد ،اما از آنجايي كه
در بحث فرهنگسازي بيمه ضعيف هســتيم ،متوجه شديم كه
بيمهنامههاي كمي وجود دارد.
اما به راستي چرا ما ايرانيان با وجود آنكه در كشوري با نرخ باالي
حوادث طبيعي ،بــه تعبير نهادهاي بينالمللــي ،در انجام بيمه
آتشسوزي و خطارت تبعي (مرتبط) آن چنين بيرغبتي نشان
ميدهيم؟
براي اينكه شدت اين نگرش نادرست مشخص شود ،خوب است
پوششها (مزايا) و قيمت يك بيمهنامه آتشسوزي منزل مسكوني
را بدانيم تا شايد نگاه ما به امر بيمهگري كمي تغيير كند.
در رشته آتشسوزي واحدهاي مســكوني موضوع بيمه عبارت
است از ساختمان ،تاسيسات و اثاث منزل كه در مقابل خطرات
آتشسوزي ،انفجار ،صاعقه به عنوان خطرات اصلي و طوفان ،سيل،
زلزله و آتشفشان ،تركيدگي لوله آب ،ضايعات ناشي از آب باران و
ذوب برف ،خطر سقوط هواپيما و هليكوپتر و قطعات منفك از آنها،
سرقت اثاث و لوازم منزل و بسياري از خطرهاي ديگر تحت پوشش
قرار ميگيرد .ميانگين حق بيمه پرداختي براي بيمه آتشسوزي
يك منزل مسكوني اغلب اندكي بيشتر از يك هزارم ارزش سرمايه
مورد بيمه است .شركتهاي بيمه حتي براي جذابتر شدن بازار
اين بيمهنامه و جلب نظر جامعــه طرحهاي مختلف و متنوعي را
ارائه ميدهند .براي نمونه ،در يكي از اين طرحها چنانچه ارزش
ساختمان مسكوني شما  30ميليون تومان و لوازم آن  10ميليون
تومان باشد حق بيمه ساالنه برابر  48هزار تومان خواهد شد .اگر
سرمايه بيمهشده  40ميليون تومان و ارزش اثاث منزل  12ميليون

تومان و رديف تعهدات ،همان موارد قبلي باشــد ،بايد ساالنه 67
هزار و  200تومان حق بيمه بدهيد و به عبارت دقيقتر چنانچه
هريك از اين دو عدد را تقســيم بر  365روز سال کنیم ،حاصل
تقسيم زير  1000تومان و مبلغي بسيار ناچيز است ،اما سرمايه يك
عمر تالش را نيز از صرف همين مبلغ محروم ميکنیم.
حال مهمترين پاسخي كه ميتوان به ســوال مهم باال داد ،موارد
زير است:
 -1نبود مشاركتهاي دولتي -عمومي (PPP; Private Public
 )Participationبراي مديريت و پوشــش مالي ريسكهاي
فاجعهآميز ملي و منطقهاي
 -2نامعلوم بودن ســرانجام اليحه تاسيس صندوق بيمه حوادث
طبيعي كه 15امين سال مطرح شدن خود را ميگذراند.
 -3نگرش عمومي به دولت به عنوان متولي اصلي رفع مشكالت
بزرگ و بالياي طبيعي
 -4عدم آشنايي با مزاياي بيمهنامه آتشسوزي و گستره پوششها
و حق بيمه كم آن نسبت به اين پوششها
 -5نبود انگيزه براي شــبكه فــروش بيمه جهــت معرفي اين
محصوالت به واسطه كارمزد اندك اين رشته در آييننامه شماره
 83بيمه مركزي ج.ا.ا
 -6روحيــه تقديرگرايي در برابر پيشبيني آينده و انديشــيدن
تمهيدات درست براي آن

 -7كم دانستن احتمال وقوع حادثه براي خود (در باورهاي سنتي
نيز ضربالمثلي داريم مبني بر اينكه مرگ خوب است ،اما براي
همسايه)
 -8ناآگاهی از قوانين مربوط به انجام بيمه آتشسوزي به صورتي
كه ماده  14قانــون تملك آپارتمانها تصريــح ميکند :مدير يا
مديران مكلفند تمام بنا را به عنوان يك واحد در مقابل آتشسوزي
بيمه کنند.
 -9ناآشنايي با مكانيزم بيمهگري و اتكايي؛ بسياري از افراد جامعه
سوالي را مطرح ميكنند كه بايد به درستي به آن پاسخ داده شود:
اگر زلزله يا سيل بزرگي بيايد آيا شركت بيمهاي باقي ميماند كه
من بيمهنامه آن را براي گرفتن خسارت معتبر بدانم؟
پاســخ ســادهاي دارد؛ اول ،اطالعات بيمهگذاران يك شركت
بيمه فقط در يك منطقه جغرافيايي نگهداري نميشود و نسخه
پشتيبان اطالعات در شهرها و استانهاي ديگري نيز نگهداري
ميشود .دوم ،شركتهاي بيمه ريسكهاي يكديگر را نيز متقابال
بيمه ميكنند كه در اصطالح فني به آن بيمه اتكايي گفته ميشود.
با توجه به موارد يادشــده توصيه و اســتدعاي بنــده به عنوان
يك كارشناس در صنعت بيمه خريد بيمه نامه آتش سوزي براي
منازل مسكوني و محل كســب و كار است .اميد است اين نوشته
اثري مثبت بر نوع نگاه و رفتار خوانندگان محترم در امر بيمهگري
داشته باشد.

تنوع در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی با عرضه مس ،فوالد و طال
تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بــورس کاالی ایران ديروز (دوشــنبه) 22آبان ماه
میزبان عرضه  280تن مس مفتول 440 ،تن مس کاتد 300 ،تن مس کاتد 2و  740تن
مس کاتد وارداتی در گروه مس 10 ،هزار تن تختال SMدرگروه فوالد و  10کیلوگرم
شمش طال بود.
به گــزارش روابــط عمومــی و امور بیــن الملــل بــورس کاالی ایــران 20 ،هزار

و  979تــن قیر ،لــوب کات ،پلــی اتیلــن ،پلــی پروپیلــن ،منواتیلــن گالیکول
و اســاک واکــس در تــاالر فــرآورده هــای نفتــی و پتروشــیمی عرضــه
شد.
تاالر محصوالت کشــاورزی بورس کاالی ایران نیز شــاهد عرضه  15هزار تن گندم
خوراکــی و دوروم 100 ،تن روغن خــام آفتابگردان 100 ،تن برنــج وارداتی 68 ،تن

امكان غيرفعالكردن رمز دوم كارتهاي بانك پاسارگاد

حساب ســرمايه وامها و اعتبارات
خارجي
ميزان وامها و اعتبــارات دريافتي از خارج و
سپردههاي ارزي به  ۳۶۷۳هزار ميليارد ريال
رسيده است.
شاخص بورس در جريان معامالت دیروز بازار
سرمايه  ۸۷واحد رشد كرد.
به گزارش تســنيم ،در جريان دادوستدهاي
دیروز بازار سرمايه تعداد  891ميليون سهم و
حقتقدم به ارزش 197ميليارد تومان در 50
هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص
بورس با رشد  87واحدي در ارتفاع  87هزار و
 832واحد قرار گرفت.
بيشترين تاثير مثبت بر رشــد دماسنج بازار
سهام در روز گذشــته به نام نمادهاي فوالد
مباركه اصفهــان ،پااليش نفــت اصفهان و
پارسخودرو شد و در مقابل نمادهاي معامالتي
فوالد خوزستان ،سرمايهگذاري غدير و نفت
بهران با افت خود مانع افزايش بيشتر شاخص
شدند .شاخصهاي اصلي بازار سرمايه هم روز
متعادلي را پشت ســر گذاشتند ،بهطوري كه
شاخص قيمت (وزني ــ ارزشي)  28واحد ،كل
(هموزن)  9واحــد ،قيمت (هموزن)  7واحد،
آزاد شناور  135واحد و شاخصهاي بازار اول
و دوم به ترتيب  81و  86واحد رشد كردند.
براســاس اين گزارش؛ در بازارهاي فرابورس
ايران هم با معامله  309ميليون ورقه به ارزش
 242ميليارد تومان در  41هزار نوبت ،آيفكس
1.9واحد افت كرد و در ارتفاع 987واحد قرار
گرفت.

بانک
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بهمنظــور افزايــش امنيــت اطالعات
كارت مشــتريان ،امكان غيرفعالسازي
رمــز دوم كارتهــاي بانك پاســارگاد

فراهم شد .بهگزارش روابطعمومي بانك
پاسارگاد ،امكان غيرفعالسازي رمز دوم
كارت (رمز خريد اينترنتي كارت) ،از طريق
درگاههاي بانك پاســارگاد فراهم شــد و
مشتريان ميتوانند در صورت تمايل نسبت
به غيرفعال كردن رمز دوم كارت خود اقدام
كنند .براســاس ايــن خبر ،مشــتريان
ميتواننــد از طريق بانكــداري مجازي
پاســارگاد ،دســتگا ههاي PinPad
شــعبهها ،دســتگا ههاي خودپــرداز

بانكپاســارگاد و همچنيــن مراجعه به
شــعبههاي بانك پاســارگاد ،رمــز دوم
كارت خــود (رمــز خريد اينترنتــي) را
غيرفعال كنند .گفتني است همميهنان
عزيز ميتوانند از طريق تمــاس با مركز
اطالعرســاني بانك پاســارگاد به شماره
 82890يا مراجعه به سيســتم بازخورد
در سايت بانك به نشــاني www. bpi.
 irنظرات ،پيشنهادها و ســواالت خود را
مطرح كنند.

پيام مديريت شعب بانك ايرانزمين استانهاي غرب كشور درباره زلزله اخير
همراهــي و همدلي و همدردي شــما
مديران و اعضاي محتــرم هياتمديره
و دوســتان و همكاران بزرگوار و فهيم
در اين رويداد غير قابل تحمل توانست
آرامبخش وجود داغديدگان شــما در
استانهاي غرب كشور باشد.
در اين روز همه همراه ما و براي هموطنان
خود گريستند تا از بار مصيبتها بكاهند
و انســانيت را معناي ديگر ببخشــند،

بنابراين وظيفه ماست كه دست يكايك
عزيزاني را كه از ابتداي ســاعات دیروز

با تماسهاي تلفني و ارســال پيامهاي
تسليت همراه و همدم ما بودند ،ببوسيم
و مراتب سپاسگزاري و قدرداني خود را به
پيشگاه اين عزيزان اعالم کنیم .بار ديگر
از همه خوبيها و مهربانيها و انسانيت و
بزرگواري همه عزيزان تشكر و قدرداني
ميكنيم .اميدواريم كــه بتوانيم مقام
انساني شــما بزرگواران را پاس بداريم و
قدردان شما باشيم.

مرغ منجمد رنج  2و  187هزار قطعه جوجه یک روزه بود.تاالر صادراتی بورس کاالی
ایران نیز در ایــن روز عرضه  14هزار و  840تن قیر ،عایــق رطوبتی و گوگرد را تجربه
کرد.
براســاس این گزارش  2هزار تن پتاس و  100تن روغن پالم نیز در بازار فرعی بورس
کاالی ایران عرضه شد.

پيام تسليت مديرعامل بانك رفاه در پي وقوع زلزله غرب كشور
دكتر محمدعلي ســهماني ،مديرعامل
بانــك رفاه در پــي جــان باختن تني
چند از هموطنان در اســتان كرمانشاه
و ســاير اســتانهاي غرب كشــور در
حادثه زلزله پيام تســليت صادر كرد.
متن پيام به شــرح زير اســت :بسما...
الرحمن الرحيم ،با نهايت تاسف و تالم
درگذشــت جمعي از هموطنانمان در
حادثه زلزله غرب كشور به ويژه استان
كرمانشاه را تسليت عرض کرده و براي

مصدومان اين حادثه تاسفبار در مناطق
زلزلهزده ،از خداوند متعال شفاي عاجل
مسئلت دارم.
با حادثهديدگان ايــن مصيبت بزرگ
از صميم قلب ابراز همــدردي کرده و
با تعظيم در برابر خواســت و مشــيت
خداوند قــادر متعــال ،آمادگي خود را
براي كمك به حادثهديدگان و هرگونه
همكاري و مســاعدت به مردم شريف
مناطق زلزلهزده اعالم داشته و اطمينان

خواهيم داد در اين راه از هيچ كوششي
دريغ نخواهيم ورزيد.
محمدعلي سهماني

تداوم ارائه خدمات بانك تجارت در مناطق زلزلهزده
ارائه خدمات بانكي به مشــتريان بانك
تجارت در مناطق زلزلهزده غرب كشور
بدون وقفه ادامه داشته و اطالعات حساب
و اسناد مشــتريان كامال محفوظ است.
به گزارش روابطعمومــي بانك تجارت،
ابراهيم كاظمپور ،ســخنگوي اين بانك
ضمن تســليت به خانواده جانباختگان
زلزله دو روز گذشته در استانهاي غربي
كشور از ارائه خدمات بانكي به مشتريان

در شــعب اين بانك مطابق روال عادي
خبر داد و گفت :در پي وقوع زلزله استان
كرمانشــاه ،شعب ســرپلذهاب و قصر
شــيرين اين بانك دچار خسارت شده،
اما اطالعات حساب و اسناد مشتريان اين
شــعب در محلي امن نگهداري ميشود.
اين در حاليست كه ارائه هرگونه خدمات
بانكي به مشتريان اين دو شعبه به صورت
يكپارچه در هر يك از شعب بانك تجارت

در شهرها و اســتانهاي همجوار بدون
هيچ مشــكل و وقفهاي قابل ارائه است.
سخنگوي بانك تجارت دیروز خاطرنشان
كرد :عمليات بازســازي و تعمير شعبه
ســرپلذهاب و قصر شيرين از نخستين
ساعات كاري دوشنبه  22آبان در دستور
كار قرار گرفته و به زودي سرويسدهي به
مشتريان اين شعب طبق روال قبل ادامه
خواهد يافت.

بانك سپه 1000ميليارد ريال اعتبار براي بازسازي واحدهاي مسكوني آسيبديده از زلزله استانهاي غربي كشور اختصاص داد
مديرعامل بانك سپه از اختصاص يك هزار ميليارد
ريال منابع اين بانك براي پرداخت تسهيالت به
خانوادههاي آسيبديده از زلزله استانهاي غربي
كشور خبر داد.
به گــزارش پايــگاه اطالعرســاني بانك ســپه،

محمدكاظــم چقــازردي ضمــن تســليت به
خانوادههاي مصيبتزده استانهاي غربي كشور
اظهار داشت :در راستاي فرمايشات رهبر معظم
انقالب مبني بر رســيدگي فوري به مشــكالت
آســيبديدگان و كمــك بــه التيــام آالم

مــردم زلزلــهزده اســتانهاي غربــي كشــور
همچنيــن تاكيــد رياســتجمهوري مبني بر
رفع ســريع مشــكالت مردم اين منطقه ،بانك
ســپه يك هزار ميليــارد ريال براي بازســازي
واحدهاي آسيبديده اســتانهاي غربي كشور

اختصــاص داد .وي افــزود :ايــن منابــع بــا
هماهنگي اســتانداري براي هر واحد مســكوني
تا ســقف يكصد ميليون ريــال بــا بازپرداخت
 5ســاله و تنهــا بــا يــك ضامــن پرداخــت
خواهد شد.
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نفت اوپك (بشكه)
61 / 72 $

نفت برنت (بشكه)
63 / 44 $

نفت سبك ايران (بشكه)
61 / 21 $

نفت سنگين ايران (بشكه)
60 / 81 $

بنزين (گالن)
1 / 81 $

گازوئيل (گالن)
1 / 94 $

گاز طبيعي (ميليون بيتييو)
3 / 21 $

heavy
oil

يك مقام مسئول نفتي اعالم كرد

خبر

خبر

توزيعسوخت  سياردرمناطق  زلزلهزده

گروه انرژی
News kasbokar@gmail.com

توزيع  ۲۰۰هزار بطري آب در
مناطقزلزلهزده

مديرعامل شــركت آب منطقهاي كرمانشاه با
بيان اينكه به دليل زلزله ،كدورت چشمههاي
تامين آب شهرهاي سرپلذهاب ،قصرشيرين،
گيالنغــرب و هرســين افزايــش پيــدا كرده
اســت ،گفت :فعال  ۲۰۰هزار بطري آب ميان
زلزلهزدگان توزيع ميشود.
به گزارش وزارت نيرو ،كياست اميريان با تاكيد
بر اينكه آب شهرهاي سرپل ذهاب و قصرشيرين
از چشمه ســراب گرم تامين ميشود ،گفت :به
دليل زلزله رخ داده در اين منطقه ميزان كدورت
اين چشمه افزايش يافته و بخشي از تاسيسات
آبي اين بخش نيز دچار آسيب شده است.
مديرعامل شــركت آب منطقهاي كرمانشــاه
با اشــاره به توزيــع  100هزار بطــري آب در
ميان زلزلهزدگان شــهرهاي ســرپل ذهاب و
قصرشــيرين ،ادامه داد :در شــهر گيالنغرب
نيز ميزان كدورت چشــمه شــراب به عنوان
تامينكننده آب منطقه افزايش يافته است كه
به همين دليل تا رسيدن كيفيت آب چشمه به
وضعيت مناســب  50هزار بطري آب در ميان
مردم زلزلهزده اين منطقه نيز توزيع خواهد شد.
اميريــان با تاكيــد بر تالش دســتاندركاران
شــركت آب منطقهاي بر حل ســريع مشكل
آب شــهرهاي زلزلهزده ،خاطرنشان كرد :شهر
هرســين نيز همچون مناطق يادشــده داراي
مشكل افزايش كدورت چشمه آب تامينكننده
شهر است كه در اين منطقه نيز  50هزار بطري
آب در اختيار زلزلهزدگان قــرار خواهد گرفت
تا كيفيت و شــفافيت آب بهتر و قابل شــرب
باشد.

تعداد زيــادي نفتكش بنزين
و نفت ســفيد با امكان توزيع
ســوخت ســيار از همدان به
سمت كرمانشاه و كردستان
اعزام شــده تا در صورت بروز
مشكل در تاسيسات و جايگاهها ،سوخترساني به مردم
متوقف نشود .سيد محمدرضا موسوي ،مديرعامل شركت
ملي پخش فرآوردههاي نفتي اعالم كــرد :آمادهباش به
مناطق معين شركت ،ارسال ســوخت هوايي به مناطق
زلزلهزده ،ايجاد سه جايگاه سيار  ۱۸هزار ليتري و ارسال
نفتكشهاي بنزين و نفت سفيد با امكان توزيع سوخت
سيار ،از جمله اقدامهاي اين شركت از شب يكشنبه تاكنون
بوده است .وي با بيان اينكه از دقايق اوليه (شامگاه يكشنبه،
 ۲۱آبانماه) وقوع زمينلرزه شديد در غرب كشور ،ستاد
بحران در شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي تشكيل
شد ،گفت :مناطق معين شركت شامل منطقه همدان،
لرستان و آذربايجانغربي از دو شب قبل در حال آمادهباش
به سر ميبرند .وي افزود :همچنين تعداد زيادي نفتكش
بنزين و نفت سفيد با امكان توزيع سوخت سيار از همدان به
سمت كرمانشاه و كردستان اعزام شده است كه در صورت
مشكل در تاسيسات و جايگاهها ،سوخترساني به مردم
متوقف نشود .مديرعامل شركت ملي پخش فرآوردههاي
نفتي گفت :با توجه به حضور بالگردهادر مناطق زلزلهزده
براي امدادرســاني به مصدومان ،سوخت هوايي ATK
مخصوص بالگردها به صورت مظروف از كرمان ،لرستان و

همدان ارسال به مناطق زلزلهزده ارسال شدهاند .وي ادامه
داد :مردم حادثهديده تا زمان تعبيه جاي مناسب ،بهترين
سرپناه را خودروهاي خود ميدانند ،بنابراين طبيعي است
كه آمار مصرف بنزين و نفتگاز در اين مناطق افزايش يابد.
مديرعامل شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي با بيان
اينكه سه جايگاه در سرپلذهاب حادثه ديد ،اظهار كرد:
يكي از جايگاهها در همان ساعات اوليه از طريق تيم امداد و
عمليات شركت آماده خدمترساني شد و دو جايگاه ديگر
هم ساعاتي بعد در مدار ســرويسدهي قرار گرفته است.
موسويخواه با اشاره به اينكه سه جايگاه سيار با ظرفيت
هريك  ۱۸هزار ليتر در قصر شــيرين آماده شده است،

تصريح كرد :با هماهنگي ستاد بحران كشور اين جايگاهها
استقرار خواهند يافت.
وصل گاز مناطق زلزلهزده بعد از اطمينان از
ايمنيشبكه
در تحولي ديگر معاون وزير نفت گفت :روند گازرساني پس
از اطمينان از سالمت شبكه و تامين امنيت مردم به زودي
به روال عادي بازميگردد .به گزارش وزارت نفت ،حميدرضا
عراقي درباره وضع گازرساني به منازل و اماكن در مناطق
زلزلهزده در غرب كشور گفت :همه شبكه گازرساني در
غرب كشور روند عادي خود را طي ميكنند ،همچنين از

سوي همدان نيز براي مناطق زلزلهزده كمك فرستادهايم
كه در اين ميان بيشترين مشكل مربوط به استان كرمانشاه
بوده اســت .وي افزود :در پي وقوع زلزله در غرب كشور،
شركت ملي گاز ايران دستور توقف فعاليت پااليشگاه گاز
ايالم را صادر كرد تا فعاليت اين پااليشــگاه پس از انجام
بازرسيهاي فني و تاييد نبود مشكالت فني ،ازسرگرفته
شود .مديرعامل شــركت ملي گاز اعالم كرد :گاز در سه
شهر مرزي مسير زلزله در سرپلذهاب ،قصر شيرين ،ثالث
باباجاني و جوانرود را قطع كردهايم تا عمليات نشتيابي
انجام شود .معاون وزير نفت ادامه داد :خوشبختانه در زمان
وقوع زلزله بيشتر مردم خارج از منازل خود بودند و اتفاق
خاصي در امر گازرساني رخ نداد ،با اين وجود زماني كه مردم
به منازل خود بازگردند در صورتي كه گاز منازلشان قطع
باشد ميتوانند به شركت گاز استاني اطالع دهند تا گاز را
وصل كنند ،همچنين در صورتي كه بوي گاز را استشمام
كنند بايد به سرعت به شــركت گاز اطالع دهند .عراقي
تاكيد كرد :به زودي شرايط به روال عادي باز ميگردد و
اين قطعي گاز تنها به دليل حفظ امنيت مردم و بررسي
نشتيابي گاز در شهرهاست.
مجيد بوجــارزاده ،رئيس روابطعمومي و ســخنگوي
شــركت ملي گاز نيز در ايــن باره گفت :كارشناســان
شركتهاي گاز اســتاني در حال بررسي نشتيابي گاز
هســتند و جدا از شــهرهاي يادشــده ،در ديگر شهرها
هيچ مشكلي از بابت گازرســاني و تامين سوخت مردم
وجود ندارد ،اســتان كرمانشــاه نيز از آنجا كه بيشترين
آمار ريــزش منــازل را داشــته بايد پــس از اطمينان
از سالمت شــبكه گازرســاني منازل ،جريان گاز دوباره
وصل شود.

توليد مجتمعهاي پتروشيمي غرب كشور ادامه دارد

مديركنترلتوليدشركتمليصنايعپتروشيميگفت:بررسيهايمابعداز
وقوعزلزلهنشانميدهدكهخوشبختانههيچيكازواحدهايپتروشيميدر
منطقه آسيب نديدند .به گزارش فارس ،عليمحمد بساقزاده ،مدير كنترل
توليد شركت ملي صنايع پتروشيمي با اشاره به حادثه زلزله در غرب كشور
گفت:بررسيهايمابعدازوقوعزلزلهنشانميدهدكهخوشبختانههيچيك
از واحدهاي پتروشيمي در منطقه آسيب نديدند .وي ادامه داد :در حال حاضر

توليد در اين مجتمعها كه براي چنين حوادثي آمادگي داشتند و طراحي
آنها به گونهاي است كه زلزلههاي با ريشتر بيشتر را نيز تحمل ميكنند،
ادامه دارد .بساقزاده تصريح كرد :همچنين خط لوله اتلين غرب كه اتيلن را
از عسلويه به مهاباد منتقل ميكند نيز در شرايط خوبي به سر ميبرد و هيچ
آسيبي به اين خط وارد نشده است .همچنين مجري طرح توسعه ميدان آذر
در شركت مهندسي و توسعه نفت گفت :توليد نفت در ميدان آذر بدون وقفه

در جريان اســت و جاي هيچ نگراني وجود ندارد .كيوان ياراحمدي افزود:
هماكنون توليد تجمعي نفت در ميدان آذر به مرز  6ميليون بشكه نزديك
شده است .ميدان نفتي آذر در بلوك اناران ،در دماغه كوههاي زاگرس و در
امتداد مرز ايران و عراق در جنوب غربي ايالم بين شهرهاي مهران و دهلران
قرار گرفته است .هماكنون روزانه بيش از  30هزار بشكه نفت از اين ميدان
مشترك برداشت ميشود.

آخرين وضعيت برقرساني به
مناطقزلزلهزده

مديــركل دفتــر مديريت بحــران و پدافند
غيرعامل توانير از خــروج  2واحد نيروگاهي
در نيروگاه بيستون كرمانشاه بر اثر زلزله خبر
داد و به تشريح آخرين وضعيت برقرساني به
مناطق زلزلهزده پرداخت.
«محمد ابراهيمنژاد» افزود :بيشترين ميزان
قطعي برق در استان كرمانشاه مربوط به شهر
«سرپل ذهاب» است زيرا تعداد بسيار زيادي
از ترانسهاي  20كيلوولت و تيربرقها سقوط
كرده و آسيب ديدهاند.
به گزارش ايرنا ،وي با بيان اينكه مشكل برق
فوق توزيع در ساعتهاي اوليه حل شده است،
گفت :اكنون برق در ورودي شــهر «ســرپل
ذهاب» وجود دارد ،اما به دليل درهم تنيدگي
شبكه توزيع داخل شهر ،امكان وصل كردن
اين برق به شبكه داخل شهر وجود ندارد زيرا
ممكن اســت منجر به اتصال ،جرقه و تبعات
بعدي شود.
مديــركل دفتــر مديريت بحــران و پدافند
غيرعامل توانير ،با يادآوري اعزام اكيپهاي
عملياتي از پنج استان مجاور ،گفت :اولويت
اين اكيپها ،برقرســاني معابــر براي ايجاد
روشنايي در شهر «سرپل ذهاب» است.
ابراهیمنژاد اضافه كرد :در روشنايي معابر به
تير برقهاي معمولي اكتفا نكردهايم و با تامين
چند حلقه كابل خودنگهدار از اســتانهاي
همجوار ،به صورت مســتقل بحث روشنايي
شــهر را دنبال ميكنيم تا اگــر آواربرداري
به تاريكي رسيد ،مشــكلي از نظر روشنايي
نداشته باشيم.

برگزاري دوره آموزشي «جنگ نرم» در شركت نفت گلستان
استاندار قزوین در هماندیشی با مدیران رسانهها :

رسانهها  درتوسعهوآگاهیبخشیکشور  واستاننقش  بیبدیلیدارند

عبدالمحمد زاهدی اســتاندار قزوین
در نشســت هم اندیشــی مدیران ،
سرپرستان و مسئوالن خبرگزاری ها،
نمایندگی های روزنامه های سراسری،
هفته نامه های محلی و پایگاه های خبری
با عنوان «نقش و جایگاه رسانه در توسعه
پایدار» اظهارداشت :برای توسعه پایدار
باید از همه ظرفیتهای استان استفاده
کنیم و نگاه همه جانبه داشته باشیم.
استاندار قزوین گفت :برای دادن آگاهی
و شــکل گرفتن اراده نیازمند رسانه ها
هســتیم واز این ظرفیت باید به خوبی
استفاده شود.
وی بیان کرد:اگرتوســعه همه جانبه در
بخش های اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی
و اجتماعی رخ دهد می توانیم به نتیجه
برسیم و زندگی بهتری برای مردم مهیا
کنیم در غیر این صورت با فاصله طبقاتی
مواجه خواهیم شد.
استاندار یادآورشد :رسانه ها در توسعه
کشور و استان و آگاهی بخشی نقش بی
بدیلی دارند و با کمال میل انتقاد رسانه ها
را می پذیرم و هرگز از رسانه ها شکایت
نکرده و نخواهم کرد.
وی بیان کرد:نقد کردن برای رســانهها
ســخت اســت و مدیران ما نیز هنوز
نقدپذیر نیستند اما قبول ندارم که هر

کســی نقد کند ،باید راهحل هم بدهد؛
بلکه خود نقد هم به تنهایی ارزشــمند
است.
استاندار یادآورشــد :مدیران رسانهها
نظرات خود را برای حل مشکالت به خانه
مطبوعات ارائه کنند تا در جلســهای با
اعضای خانه مطبوعــات به جمعبندی
واحدی برســیم و آن را به وزارتخانه
منعکس کنیم.
زاهدی در خصوص ارتباط بیشــتر با
رسانه ها گفت :با رسانهها نشست خبری
و جلساتی در مناسبت ها برگزار میکنیم
و برای مصاحبه اختصاصی هم اگر فرصت
نداشــته باشم ،پرســشها را مکتوب
دریافت میکنم و به آنها پاسخ میدهم.
اســتاندار در ادامه گفت :اگر در استان
با من همکاری شــود به حوزه فرهنگ
نگاه ویژه خواهم داشت و در این راستا
ضمن تشکیل شورای خوشنویسی برای
برگزاری مستمر دوساالنه خوشنویسی
هم اقدام خواهیم کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
قزوین:
 ۱۰۷رسانه مکتوب در استان قزوین
فعالیت می کنند
اکبراسکندری نژاد مدیرکل فرهنگ و

ارشاد اسالمی استان قزوین نیز در این
نشست اظهارداشت :در استان قزوین
بیش از  ۱۰۷رســانه مکتــوب فعالیت
می کنند که  ۵۰مورد آنها از دولت یازدهم
مجوز گرفته اند.
وی بیان کرد :در اســتان دو نشــریه
الکترونیک علمی و تخصصی وابســته
به دانشگاه و  ۴۰فقره نشریه سراسری،
 ۱۳خبرگزاری و یک پایگاه خبری فعال
هستند و در مسیر اطالع رسانی تالش
می کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
قزوین تصریح کرد :زمان صدور مجوز از
سه تا  ۵سال به حداقل  ۵ماه تا حداکثر
یک سال رسیده که این روند به افزایش
کمی رسانه ها کمک کرده است.
دبیر شورای اطالع رسانی استان
قزوین:
تحقق توسعه پایدار نیازمند کمک
رسانه هاست
نصــرت ا ...علیرضایی دبیر شــورای
اطــاع رســانی اســتان قزوین نیز
درنشست هماندیشی با مدیران رسانهها
گفت :توسعه پایدار و متوازن به کمک
رسانه های مســتقل و دلسوز و متعهد
نیازمند است و همه باید در استان تالش
کنیم تا این امر ممکن شود.
دبیر شورای اطالع رسانی استان قزوین
بیان کرد :رسانه ها باید ابتدا خود قوی
و توانمند شوند و سپس با اطالع رسانی
دقیق در انتقال باورهای درست همت
کنند تا توسعه پایدار محقق شود.
مسئوالن رســانه های گروهی استان
نیز دغدغه ها و دیــدگاه های خود را با
اســتاندار قزوین در میان گذاشتند و
خواستار توجه بیشتر به رسانه ها و حل
مشکالت خود شدندو همچنین خواستار
تحقق شایســته ســاالری در انتخاب
مدیران ،نظارت بر عملکرد مسئوالن،
توجه به معیشت و اقتصاد رسانه از سوی
استاندار شدند.

به درخواست رئيس حراست شركت ملي پخش
فرآوردههاي نفتي منطقه گلســتان و به همت
واحد آمــوزش منطقه ،دوره آموزشــي «جنگ
نرم» در ســالن اجتماعات اين شــركت برگزار
شد.
شــركتكنندگان در ايــن دوره بــا تعاريــف

جنــگ نــرم و اهــداف آن ،داليــل اســتفاده
دشــمن از جنگ نــرم و اهميت شــناخت آن،
اهداف و تشــكلهاي مورد هــدف اين جنگ و
تاكتيكهــاي آن و تفاوتهــاي جنگهــاي
نــرم و ســخت و راههاي مقابلــه با آنها آشــنا
شدند.
مديرعامل آب و فاضالب گلستان:

مجتمع آبشيرينكن در شهرستان بندرگز احداث ميشود

مديرعامل شــركت آب و فاضالب گلستان با بيان اينكه
مجتمع آبشيرينكن براي تامين آب بندرگز و نوكنده
احداث ميشود ،گفت :با تنشآبي در منطقه گميشان و
بندرتركمن و شمال گلستان روبهرو هستيم .سيدهادي
رحمتي در جلســه ســتاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي
گلستان اظهار داشت :با تنشآبي در منطقه گميشان و
بندرتركمن و شمال استان روبهرو هستيم .آبخوانهاي
ما در مناطق جنوبي به علت هجوم آبهاي شــور دچار
مشكل ميشود و با برداشــت آب شور در منطقه كمك
ب شيرين كمتر شود.
ميكنيم هجوم آب شور به منابع آ 
مديرعامل شركت آب و فاضالب گلستان يادآور شد :آب
استحصالشده از آبشيرينكن گميشان و بندرتركمن با

كيفيت بااليي است و اگر بتوانيم منابع اعتباري بيشتري
داشته باشيم توان توليد  15هزار مترمكعب در اجراي اين
پروژه را داريم .رحمتي به پروژه آبشيرينكن شهرهاي
بندرتركمن و گميشان اشــاره كرد و افزود :محل منابع

اجراي اين پروژه از محل خريد آب تضميني است كه آب
منطقهاي پرداخت ميكند .ظرفيتسازي براي آينده نيز
شده و پيرو اين مهم مجوز ديگري براي آبشيرينكن در
بندرگز و نوكنده گرفتيم كه اســناد آن در حال دريافت
است و دنبال جذب سرمايهگذار هستيم .مديرعامل آب
و فاضالب گلستان يادآور شد 2 :هزار و  700مترمكعب
ميزان حجم اســتحصال اين آبشــيرينكن اســت و
شهرهاي بندرگز و نوكنده را پوشش ميدهد و ميتوانيم
در صورت نياز مصارف ديگر را پوشش بدهيم و افزايش
ظرفيت داشته باشيم .در منطقه بندرگز و نوكنده استان
گلستان ،بريدگي لوله جداره آب شــيرين بر اثر ماسه و
هجوم آب شور داريم.

مدير امور آبفاي بندرلنگه خبر داد

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده  13آیین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
برابر رای شماره  139660210003004456هیات اول/دوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بابلسر تصرفات مالکانه
بال معارض متقاضی آقای علی قاضیانی فرزند عباس بشماره شناسنامه
 260صادره از بابلســر در یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت
 307/86متر مربع پــاک  124فرعی از  1اصلی بخــش  11واقع در
اجاکسرخریداریازمالکرسمیآقایسیداسماعیلحسینیومالکیت
مشاعی متقاضی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد 96/120/140.م الف
تاریخ انتشار نوبت اول96/8/23:
تاریخ انتشار نوبت دوم96/9/6:
حمید روشن ،رئیس ثبت اسناد و امالک

بهرهبرداري از پروژه آبرساني
بندرلنگه تا پايان امسال

مديرامــور آبفــاي بندرلنگــه از
بهرهبرداري از  4پروژه آبرســاني
اين شهرستان با اعتبار  44ميليارد
و  700ميليون ريال تا پايان امسال
خبر داد.
فريد معتمــدي گفــت :در حال
حاضر پروژه اصالح شبكه فرسوده
شهرهاي بندرلنگه و كنگ به طول
 12كيلومتر با اعتبار  860ميليارد
ريال در حال اجراست كه تاكنون
 2كيلومتر آن كامال عملياتي شده
است.
وي افزود :همچنيــن احداث خط
انتقال جديد به طول  11كيلومتر
از ايستگاه پمپاژ شماره  2تا مخزن
ذخيره  20هزار متــر مكعبي نيز
اجرايي شــده كه  7كيلومتر آن با
اعتبار  15ميليارد ريــال اجرا و به
پايان رسيده است.
معتمدي اظهار كرد :اجراي پروژه

ارتقا و تجهيز ايستگاه پمپاژ شماره
( 2نصب تجهيــزات الكتريكال و
مكانيكال) نيز هماكنون در مرحله
تحويل زمين و انعقاد قرارداد بوده و
اعتبار مورد نياز جهت اجراي آن 8
ميليارد و  800ميليون ريال است.
مديرامور آبفاي بندرلنگه در پايان
از تكميل پروژه ســاخت و تجهيز
مخزن ذخيره  10000متر مكعبي
با اعتبار بيش از  2ميليارد ريال خبر
داد و گفت :اين پروژه در حال حاضر
در مرحله تســت و آببندي قرار
دارد.
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احتمال عرضه گوشي گلكسي اس  9ميني
برخي منابع خبري از احتمال عرضه گوشي گلكسي اس  9ميني توسط سامسونگ در سال آينده ميالدي خبر ميدهند .گفته ميشود اين شركت قصد دارد گوشي يادشده
را در اوایل سال  2018ميالدي يعني در اواخر زمستان روانه بازار كند .احتماال اين گوشي با نمايشگر فراگير و منحني عرضه ميشود كه مشابه با نمايشگر گلكسي اس 8
خواهد بود .با توجه به عنوان اين گوشي ميتوان حدس زد كه ابعاد نمايشگر يادشده كمتر از  5اينچ خواهد بود .پيش از اين اخباري درباره احتمال عرضه مدلهاي ميني از
گوشيهاي گلكسي اس  7و اس  8هم منتشر شده بود ،اما در عمل چنين تحولي رخ نداد.

تازه ها

بازار
فناوری
اطالعات

7

وزير ارتباطات از احتمال اتمام باطري ذخيره سايتهاي موبايل در مناطق زلزلهزده خبر داد

پيشبينيافزايشپهنايباند درمناطقزلزلهزده
ارسال مولد برق اضطراري براي سايتهاي موبايل

ثبتسرعتبارگذاری ۶۷۳مگابیت
درثانیهدرشبکههایتلفنهمراه

رکورد بارگذاری اطالعات در شبکههای نسل
چهارم تلفن همراه توسط اپراتور تیموبایل و
با ثبت سرعت  ۶۷۳مگابیت در ثانیه شکسته
شد.
این اپراتــور مخابراتی آمریکایی توانســت با
همکاری شرکت کوالکوم این رکورد استثنایی
را از طریق شبکههای نسل چهارم  LTEبه ثبت
برســاند .پیش از این شعبه آمریکایی شرکت
مخابراتی دویچــه تلهکام هــم از راهاندازی
خدمات پرسرعت نسل چهارم تلفن همراه در
 ۹۲۰نقطه آمریکا خبر داده بود که قرار است
در  ۴۳۰نقطه این خدمات به شکل پرسرعت
راهاندازی شوند.
تیموبایــل برای ارائــه خدمــات مخابراتی
نســل چهارم تلفن همراه با این ســرعت باال
ســه فناوری مختلف را به صــورت ترکیبی
به کار گرفته اســت که عبارتند ازcarrier :
MIMO ۴x۴ ،aggregationو
.۲۵۶QAM
این اپراتــور تلفن همراه ارائه خدمات نســل
چهارم را از ســال  ۲۰۱۴به تدریج آغاز کرده
و میگوید با استفاده از فناوری جدید سرعت
دسترســی به خدمات داده را دو برابر خواهد
کرد.

توليدآيفون 10افزايشمييابد

براســاس گزارشها فروش آيفــون  8پالس و
آيفون  10بيش از انتظارات بوده است .به گزارش
دیجیاتو ،همچنين منابع زنجيره تامين اپل اعالم
كردهاند در سه ماهه انتهايي سال جاري ميالدي،
اپل تعداد 26ميليون آيفون 10را روانه بازار خواهد
كرد .از سوي ديگر« ،مينگ چي كو» ،تحليلگر
مشهور موسســه « ،»KGI Securitiesاعالم
کرده كه توليد آيفون  ،Xدر سه ماهه انتهايي سال
 2017به مقدار 35تا 45درصد نسبت به سه ماهه
قبل افزايش خواهد يافت.
مينگ چي كو براي اثبات گفتــه خود دو دليل
ميآورد :اول اينكه مصرفكنندگان اســتقبال
خوبــي از آيفــون  10كردهاند .از ســوي ديگر
تعطيالت سال نوي چين نيز به اين فروش كمك
خواهد كرد .همچنين با توجه به افزايش فروش
آيفون  10در آينده ،تعداد توليد آيفون  8در ماه
دسامبر سال جاري ميالدي (آذر تا دي ماه سال
 )96به مقدار  50تا  60درصد نسبت به ماه اكتبر
(مهر تا آبان سال  )96كاهش مييابد.
همچنين براســاس تحليلها قرار اســت براي
افزايش بازدهي خط توليد آيفــون  ،10برخي
از خطوط توليــد آيفون  8به توليــد آيفون 10
اختصاص داده شوند .گفتني است در سه ماهه
سوم سال جاري ميالدي اپل تعداد  11.8ميليون
آيفون  8و  8پالس را روانه بازار كرده؛ از اين تعداد،
 6.3ميليون ،مربوط به آيفون  8پالس بوده و 55.
ميليون نيز سهم آيفون 8بوده است.

شركت الجي مفتخر به دريافت
جايزههاي نوآوري CES 2018شد

الجــي بــراي ششــمين بــار متوالــي براي
تلويزيونهاي  ،OLEDلوازمخانگي و گوشيهاي
پرچمدار خود جايزه نوآوري  CESرا دريافت كرد.
انجمن لوازم الكترونيكــي مصرفي ()™CTA
شــركت الجي را به خاطر نوآوريهاي بســيار
پيشرفته در فناوري و طراحي اليق دريافت جايزه
نوآوري  CES® 2018دانست .البته جايزههاي
الجي به همينجا محدود نشــده و اين شركت
براي تلويزيونهاي  OLEDو يخچالهاي خود
نيز افتخاراتي كسب كرد كه در ماه ژانويه به صورت
عمومي رونمايي ميشوند.
اين ششمين سال متوالي است كه جايزه نوآوري
 CESنصيــب تلويزيونهــاي  OLEDالجي،
لوازمخانگي و گوشــيهاي پرچمدار ميشود.
اين نمايشــگاه به عنوان معتبرترين رويداد اين
صنعت براي معرفــي نوآورانهترين محصوالت
شناخته ميشود كه ساالنه فناوريهاي مخصوص
مصرفكنندگان را به نمايش ميگذارد .الجي
دوازدهميــن جايزه نــوآوري خــود را با عنوان
«بهترين نوآوري نمايشگاه  »CESبراي محصول
جديد و منحصربهفردي دريافت كرد كه قرار است
در نمايشگاه  CES 2018معرفي شود .الجي در
هشت بخش بسيار رقابتي جوايز نوآوري را ازCES
 2018دريافت كرده اســت .بخشهايي شامل
نمايشگرهاي ويدئويي ،لوازمخانگي ،دستگاههاي
بيسيم ،خانه هوشمند ،تصويربرداري ديجيتال،
قطعات صوتي و تصويــري خانگي ،لوازم جانبي
كامپيوتري و فناوريهاي داخلي.

مصدومان و خانوادههاي داغدار حادثهديدگان زلزله اخير
خواهيم بود ،بر انجام وظايف حوزه ارتباطات و پست تاكيد
كرد .حســين مهري ،معاون وزير ارتباطات و مديرعامل
شركت ملي پست با انتشــار پيامي ضمن تسليت حادثه
دلخراش زلزله به ملت ايران و خانوادههاي آســيبديده،
گفت :از همكارانم در استانهاي حادثهديده نيز ميخواهم
با تمام توان و امكانات به ياري آسيبديدگان و مصدومان
بشتابند .او همچنين بيان كرد :در پي گزارشهاي رسيده،
در روند خدمترساني شبكه پستي در استانهاي زلزلهزده،
هيچگونه خللي ايجاد نشده و الزم است همكارانم در استان
كرمانشاه و استانهاي همجوار ،با همه توان و بسيج امكانات
به ياري آسيبديدگان و مصدومان بشتابند.

گروه بازار فناوریاطالعات
News kasbokar@gmail.com

وزيــر ارتباطــات و فناوري
اطالعات از ارســال مولد برق
اضطراري براي ســايتهاي
مذكور به دليل قطعي برق در
برخي مناطــق زلزلهزده خبر
داد .محمدجواد آذريجهرمي در صفحه توئيتر خود دیروز
با اشاره به مشكل ادامه قطعي برق در برخي مناطق زلزلهزده
و تاثير آن بر سايتهاي موبايل نوشت :ضمن همدردي با
خانواد ه بازماندگان حادثه دلخراش زلزله شب گذشته و
آرزوي سالمتي براي مصدومان ،متاسفانه با ادامه قطعي
برق در برخي مناطق ،باطري ذخيره سايتهاي موبايل در
اين مناطق در حال اتمام است.
وي درباره پيشبينيهاي صورتگرفته و تالش براي حل
اين مشكل نيز توضيح داد :همكاران در حال ارسال مولد برق
اضطراري براي سايتهاي مذكور هستند .پيش از اين داود
زارعيان ،معاون امور مشتريان شركت مخابرات ايران نيز با
اشاره به تاثير قطعي برق بر سايتهاي تلفن همراه اظهار
كرده بود :در بخش تلفن همراه مخابرات مشــكل خاصي
ندارد ،اما در برخي از مناطق برق قطع اســت و از آنجايي
كه آنتنها به كمك باطري روشــن بــوده ،اگر برق وصل
نشود ،ممكن است مشكالتي ايجاد شود .به همين دليل از
استانهاي معين همجوار در حال انتقال تجهيزات ژنراتوري
به استان هستند كه بتوانيم مشكالت آنها را حل كنيم.
معاون امور مشتريان شركت مخابرات ايران با بيان اينكه
وضعيت ارتباطات در حوزه اينترنت و تلفن ثابت در هر دو
استان ايالم و كرمانشاه مشكل خاصي ندارد ،گفت :تيمهاي
معين را به استانها اعزام كرديم تا اگر ظرفيت مكالمات از
حدي بيشتر شد ،افزايش پهناي باند و افزايش ترافيك را
پيشبيني كنيم .داود زارعيان با اشاره به وضعيت ارتباطات
در استانهاي زلزلهشــده ،گفت :وضعيت ارتباطات ما در
حوزه اينترنت و تلفن ثابت در هر دو استان ايالم و كرمانشاه
نرمال است و مشكل خاصي وجود ندارد .در استان ايالم كه

اصال اتفاق خاصي در حوزههاي شبكه مخابراتي نيفتاده
است .در استان كرمانشاه نيز با وجود اينكه در دو شهري
كه مركز زلزله بوده و خصوصا ســرپلذهاب ،ساختمان
آسيبهاي جزئي ديده است ،اما شبكه تلفن ثابت و اينترنت
مشكلي ندارد .وي درباره وضعيت تلفنهاي همراه نيز اظهار
كرد :در بخش تلفن همراه مخابرات مشكل خاصي ندارد ،اما
در برخي از مناطق برق قطع است و از آنجايي كه آنتنها به
كمك باطري روشن بوده ،اگر برق وصل نشود ،ممكن است
مشكالتي ايجاد شود .به همين دليل از استانهاي مختلف

معاون مركز ملي فضاي مجازي خبر داد

بازديد روزانه  ۸ميليارد ويدئو در فيسبوك
معاون مركز ملي فضــاي مجــازي از اجراي طرح
«اينترنت طبقهبنديشده» در كشور خبر داد و گفت:
تقسيمبندي اينترنت برمبناي دسترسيها براساس
نيازها و ماموريتها خواهد بود.
به گزارش مهر ،امير خوراكيان در حاشيه يازدهمين
نمايشگاه بينالمللي رســانههاي ديجيتال گفت:
سياســتها بايد تبديل به قانون و مقررات شود و با
ابالغ اين مقررات به دستاندركاران امر ،بتوانيم موانع
توليد محتوا را براي توليدكنندگان كاهش دهيم تا
آنها با سهولت و آرامش و اطمينان خاطر بيشتري به
فعاليتشان ادامه دهند.
معاون محتواي مركز ملي فضاي مجازي با اشــاره
به ويژگيهاي محتوا در فضاي مجــازي و اهميت
تصويري شــدن محتوا در فضاي مجــازي گفت :با
گذشت زمان ،تصويري شدن محتوا در فضاي مجازي
امري جدي است.
وي گفت :بيش از  ۸۳درصد كل محتواي جهان در
فضاي مجازي در حال جابهجايي محتواي تصويري
است .ويدئوها در دنيا در سه سال اخير دوبرابر شدهاند.
همچنين فيسبوك روزانه ۸ميليارد بازديد ويدئو دارد.
معاون محتواي مركز ملي فضــاي مجازي تصريح
كرد :دادههاي باز موضوع ديگري اســت كه اهميت
بسياري دارد .هرچه در فضاي مجازي پيش ميرويم،
دسترسي آزاد به اطالعات نرمافزار و دادههاي باز در
فضاي مجازي بيشتر ميشود و اطالعات بيشتري در
اختيار كاربران قرار ميگيرد.
وي از ديگــر مــوارد بســيار مهــم در فضــاي
مجــازي را توليــد و انتشــار محتوا عنــوان كرد و
گفت :توليــد و بهاشــتراكگذاري محتــوا داراي
اهميت است.
خوراكيان اظهار كرد :اين سه مورد تاكيدي در فضاي
مجازي عارضهها و مالحظات بسياري دارد كه الزم
است بيشتر به مباحث توجه داشته باشيم .از جمله
مالحظات بازنگري در قوانين و ضوابط و مدل مواجه
با ســرويس ويدئومحور است .در كشور با مشكالتي
روبهرو هستيم و كســاني كه در اين حوزه فعاليت
ميكنند ،با موانع و محدوديتهايي روبهرو هستند.
وي يادآور شد :همه فعاالن فضاي مجازي و كساني
كه در ارائه سرويس و زيرساخت نقش دارند ،براساس
مسئوليت اجتماعيشان وظيفه دارند اين مساله را
براي كاربران تبيين كنند كه دادهها هيچ امنيتي در
فضاي مجازي ندارد و بايد در توزيع و انتشــار محتوا
توجه بيشتري داشته باشند.
معاون محتواي مركز ملي فضاي مجازي تصريح كرد:
كساني كه در حوزه زيرساخت ،ايجاد شبكه ارتباطات،
مديريت و ارائه سرويس نقش دارند ،مسئوليت اصلي
اجتماعي را دارند و بايد توجه اساسي به موضوع محتوا
داشته باشــند .همچنين ضوابط و مقررات به توليد
محتواي داخلي كمك ميكند.

فضاي شبكههاي اجتماعي در ماههاي
آينده متحول ميشود
خوراكيان با اشاره به پيامرسانهاي داخلي گفت :در
ماههاي آينده شاهد تحوالتي در حوزه سايبر خواهيم
بود و حتما وزارت ارتباطات زيرســاختهاي الزم را
براي پيامرسانهاي داخلي فراهم ميكند .همچنين
سرويسهاي خدماتي هم فعاليتشان را به درستي
انجام خواهند داد.
وي ادامه داد :مردم در حوزه پيامرســانها تصورات
غلطي دارند مبني بر اينكه فضا اطالعاتي خواهد شد
و امنيتي برايشان نخواهد بود ،درحالي كه اينطور
نيست و اطالعات كاربران در فضاي پيامرسانهاي
داخلي امن خواهد بود.
معاون محتواي مركز ملي فضــاي مجازي تصريح
كرد :سند رســانههاي اجتماعي تصويب شده است
و ما مشكلي در اين زمينه نداريم و بهشدت در حال
پيگيري تحول در ابعاد مختلف سند هستيم .وي بيان
كرد :از پيامرســانهاي داخلي به صورت مرحلهاي
حمايــت ميكنيــم .پيامرســانهاي داخلي بايد
فعاليتهاي خود را آغاز كنند و بخشي از حمايتها
در مسير ثبت و مجوز اســت تا در اين بخش نسبت
به گذشته به راحتي وارد عمل شوند .همچنين پس
از فعاليتشــان به ميزان جذب مخاطب ،امكانات
زيرساختي حمايت ميشــود .در ادامه حمايتهاي
ش فني ،تعرفهها و هزينهاي از سوي
سختافزاري ،دان 
وزارت ارتباطات تسهيالتي برايشان در نظر گرفته
شده است.
اينترنت طبقهبنديشده اجرايي ميشود
خوراكيان با اشاره به اينترنت طبقهبنديشده گفت:
طرحاينترنتطبقهبنديشدهطرحياستكهاجرايي
ميشود .بر اين اساس برخي از مراكز خاص همچون
مراكز پژوهشــي و دانشــي ،فرهنگي ،دانشگاهها و
رســانهها ميتوانند به بخش عظيمــي از اينترنت
دسترسي داشته باشند .ســعي داريم تقسيمبندي
اينترنت به گونهاي باشد تا دسترسيها براساس نيازها
و ماموريتها باشد.
وي افزود :در دو سال اخير ،مصوبات كوتاه را تبديل
به اسناد قابل انتشار در كشور كردهايم ،اسنادي كه
وظايف را در حوزههاي مختلف مشخص ميكند تا
زندگي فضاي مجازي براساس اسناد ملي به سهولت و
بدون مشكالت باشد.
معاون محتواي مركز ملي فضــاي مجازي تصريح
كرد :شــبكه ملي اطالعات ،فضاي مجازي ســالم،
مفيد ،ايمن ،توليد محتواي منطبق با فرهنگ ايراني-
اسالمي ،آموزش و فرهنگسازي ،صيانت از كودكان
و نوجوانان ،خط و زبان فارســي از جمله موضوعات
و محورهاي ۲۵گانهاي اســت كه برايمان اهميت
بسياري دارد.

و در حال حاضر استانهاي معين همجوار در حال انتقال
تجهيزات ژنراتوري به استان هستند كه بتوانيم مشكالت
آنها را حل كنيم .معاون امور مشــتريان شركت مخابرات
ايران دیروز با بيان اينكه حجم مكالمات در حال حاضر نرمال
است ،افزود :در ابتداي شــروع زلزله به علت حجم باالي
مكالمات ،اختالالتي در حدود يك ســاعت وجود داشت.
صبح امروز هم در حدود يك ساعت ترافيك مكالمات باال
بود ،اما اكنون ارتباطات نرمال است ،به نحوي كه با نخستين
تماس ميتوان با استان ارتباط برقرار كرد.

زارعيان درباره پيشبينيهاي انجامشده توسط شركت
مخابرات در صورت افزايش ظرفيــت ارتباطات معمول
خاطرنشان كرد :تيمهاي معين را به استانها اعزام كرديم
تا اگر ظرفيت مكالمات از حدي بيشتر شد ،افزايش پهناي
باند و افزايش ترافيك را پيشبيني كنيم .وي در پايان از
هموطنان درخواســت كرد با برقراري تماسهاي كوتاه
به سيستم مخابراتي كمك كرده و از مكالمات طوالني با
مناطق زلزلهزده پرهيز كنند.
مديرعامل شركت ملي پست نيز با تاكيد بر اينكه در كنار

تماس رايگان درونشــبكه در استانهاي
زلزلهزده
اپراتور دوم تماسهاي درونشــبكهاي خود را در تمامي
ساعات دیروز (دوشنبه) در اســتانهاي كرمانشاه و ايالم
رايگان اعالم كرد.
پس از وقوع زلزله در استانهاي كرمانشاه و ايالم ،اپراتور
ايرانســل دیروز اعالم كرد :ضمن تســليت به علت جان
باختن شــماري از هموطنان در زلزله غرب كشور ،براي
تســهيل ارتباطات در اســتانهاي كرمانشــاه و ايالم،
«تمامي تماسهاي درونشــبكهاي ايرانسل» تا ساعت
 ۲۴امروز (دوشــنبه) در تمــام مناطق اين دو اســتان
رايگان است.
اين اپراتور اعالم كرده بود :در پي وقوع حادثه زلزله اخير
براي تســهيل در ارتباطات ،هموطنان در سرپلذهاب،
قصرشــيرين ،ايالم و كرمانشــاه ،تا  ۲۴ســاعت آينده
ميتوانند يك ساعت مكالمه رايگان درونشبكه ايرانسلي
داشته باشند.
البته با توجه به حجم باالي مكالمات و امكان بروز مشكالتي
در برقراري تماس به علت ترافيك باالي شبكه ،به كاربران
توصيه ميشــود از مكالمات طوالني با مناطق زلزلهزده
خودداري کنند تا ســاير هموطنان نيــز بتوانند از امكان
برقراري مكالمات موفق بهرهمند شوند.
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رئيس اتحادي ه قهوهخانهداران مطرح كرد

خبر

افزايش ناهنجاري با برخورد قهريبا قهوهخانههايمجاز

گروه اصناف
News kasbokar@gmail.com

جواهــرات هندي فقــط نامي از
جواهر دارند

رئيس منتخب اتحاديه طال و جواهر معتقد است:
براي جلوگيري از ورود جواهر هندي به كشــور در
حال رايزني هســتيم؛ مردم نيز براي خريد جواهر،
به صنوف معتبــر مراجعه كنند .حدود دو ســال
از ورود جواهــر هندي به شــهرهايي نظير تهران،
اصفهان ،تبريز و مشهد ميگذرد .درواقع اين جواهر
شناســنامه و كارت اتحاديه ندارند كه اگر شخصي
آنها را خريداري كند ،هيچ تضميني براي عيار آن
وجود ندارد .بنابراين هنديها به روشهاي مختلف
با ويزاي تحصيلي و توريستي به كشور وارد شده و
اقدام به فروش جواهر ميكنند .البته مقصد بعدي
آنها ،كشورهاي عربي و بهويژه عراق است .از آنجايي
كه ميزان مصرف طال در اين كشــورها زياد است،
به دليل بينظمي در بازار ،ورود اين جواهر شــيوع
پيدا كرده است .حاال سوال اينجاست كه اين افراد
چگونه به صورت غيرقانوني وارد كشــور شدهاند و
نقش نهادهاي نظارتي مانند تعزيرات ،وزارت امور
خارجه و گمرك چيست .در اين خصوص ابراهيم
محمدولي،رئيسمنتخباتحاديهطالوجواهرپاسخ
ميدهد :متاسفانه جواهر از دو كشور هند و پاكستان
به روشهاي گوناگون و بــا ارتباطاتي كه با برخي
آقايان دارند ،به كشور وارد ميشود؛ البته اين سنگها
فقط اسما جواهر هستند و هيچگونه عياري ندارند و
همچنينازكيفيتالزمبرخوردارنيستند.محمدولي
اضافه كرد :در حال رايزني براي ممانعت از حضور آنها
هستند؛ البته در زمينه تردد و سپس دستگيري آنها
بايد به ترتيب وزارت امور خارجه و نيروي انتظامي
دخالت كند .البته زماني كه اين جواهر در ســطح
كشور فروخته ميشود ،به صورت داللي و سرپايي
بوده و صنف هيچگونه دخل و تصرفي در آن ندارد.

نوبت اول

رئيس اتحادي ه قهوهخان هداران و
سفرهخانهداران سنتي تهران با
بيان اينكه نميتوان اين صنف
تاريخي -فرهنگي را از اصناف
كشــور حذف كرد ،گفت :با
ممنوعيت عرضه قليان ،عرضه آن زيرزميني خواهد شد
و  ۳۵هزار نفر فقط در تهران از كار بيكار ميشوند.
محسن نظري با بيان اينكه برخي قوانين با دورانديشي به
مسائل نگاه نميكند و گاها موجب مشكالت اقتصادي و
اجتماعي ميشود ،اظهار كرد :اكنون قليان و قهوهخانهها از
جمله اصنافي هستند كه قدمت آنها در كشور به چند صد
سال ميرسد و نميتوان به راحتي آن را از جرگه اصناف
حذف كرد .وي درباره غيرقانوني اعالم كردن اســتعمال
مواد دخانــي و عرضه قليان در اماكن عمومي از ســوي
دادستاني تهران افزود :در موضوع مصرف دخانيات ،اگر
به طور مستقيم افراد را به مصرف نكردن تشويق كنيم،
شايد توفيق چنداني نداشته باشيم ،اما اين مهم با گفتمان
فرهنگي بهتر القا ميشود.
اين مقام مسئول هشدار داد :برخورد قهري با قهوهخانههاي
مجازكهتحتنظارتدستگاههايمتوليدرحالفعاليتند،
منجر به تشكيل قهوهخانههاي زيرزميني خواهد شد كه

يادداشت

در آنها نظارتي وجود نداشــته و حتي بيم استعمال مواد
افيوني و مخدر ،شــرب خمر و ديگر ناهنجاريها در اين
مكانها دور از ذهن نخواهد بود .به اذعان وي ،ضرر و زيان
چنين مشــكلي به مراتب از فعاليت قهوهخانههاي مجاز
بيشتر خواهد بود.
وي ادامه داد :در حال حاضر در تهران حدود  ۶۰۰۰واحد
صنفي زير نظر اين اتحاديه فعاليت ميكنند كه مجموعا
 ۳۵هزار نفر سرپرست خانوار در آنها مشغول به كار هستند
و در صورتي كه بدون در نظر گرفتن هيچگونه جايگزيني
اقدام به حذف قليان و تعطيلي محلهاي عرضه صورت
بگيرد ،جداي از برخي مشكالت اجتماعي كه ميتواند در
پي اين تصميم رخ دهد ،در نخستين قدم اين تعداد نفر
از كار بيكار خواهند شــد .رئيس اتحادي ه قهوهخانهداران
و سفرهخانهداران ســنتي تهران با اشاره به برخي تبعات
اجتماعي حذف قليان از واحدهــاي تحت نظر اتحاديه،
گفت :پيش از اين قانون ممنوعيت عرضه قليان در كافهها
و رســتورانها و واحدهاي بدون جواز مطرح شده بود كه
اتحاديه به اين قوانين پايبند بوده و طبق آن عمل كرد ،اما
در حالي امروز صحبت از جمعآوري قليانها از قهوهخانهها
ميشود كه جايگزيني براي آن در نظر نگرفتهاند.
وي در ادامه با اشــاره به اينكه با تدبير مناسب ميتوان از
مشكل بيكاري ناشي از اين قانون جلوگيري كرد ،افزود :با
توجه به اينكه سرانه ايجاد شغل براي هر نفر نزديك به۱۰۰
ميليون تومان است ،اگر طرحهايي از اين قبيل به درستي

آلبرت بغزيان ،اقتصاددان
وقوع زلزله نه تنها براي كشــور ما ،بلکه براي هر كشوري اجتنابناپذير
است ،چراكه اگر از زمان وقوع آن نيز آگاه و مطلع باشيد ،باز هم نميتوان
جلوي وقوع اين حادثه را گرفت .بنابراين اقدامات پيشگيرانه مهمترين و
موثرترين راهكار براي مقابله با آن و متحمل شدن كمترين خسارت است.
بايد توجه داشت به اينكه ضريب خسارت زلزله چقدر خواهد بود و اين مهم با توجه به موارد
قبلي و اينكه آيا كشوري زلزلهخيز است يا نه ،امكانپذير است.
تناوب زلزله و درصد احتمال و ميزان خسارت بستگي به قدرت زلزله دارد و آن موقع معلوم
ميشــود كه دولتها بايد چه هزينههايي انجام دهند .استانداردسازي ساختمانها بايد
افزايش يابد يعني هزينههاي ساختوساز بايد افزايش پيدا كند و اگر بگوييم در كشور ما

(شماره )1396-17
شهرداری پارس آباد مغان در نظر دارد به استناد مجوز شماره /1396/ 382ش 1396/08/07 -شوراي اسالمي شهر ،
اجراي كليه امورات مربوط به خدمات شهري را از طريق مناقصه عمومي به شركت هاي واجد صالحيت و مورد تأييد
اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي به مدت شش ماه شمسي طبق شرايط ذيل واگذار نمايد.
رديف
1

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

تهران با اشاره به اينكه االن درباره مواد مصرفي قهوهخانهها
و قليانها نظارت كافي انجام ميشود ،اظهار كرد :نهتنها در
حال حاضر نظارت الزم روي قهوهخانهها و مواد مصرفي
قليانها صورت ميگيرد ،بلكه درپي تفاهم صورتگرفته
در حال توليد توتونهاي بيضرر و حتي خوراكي هستيم
كه ميتواند مضرات فعلي قليان را بهشدت كاهش دهد.

هزينههاي وقوع زلزله براي دولت

هر  50سال يكبار در كشور زلزله اتفاق ميافتد و هزينههاي اضافي نكنيم ،تفكري كامال
اشتباه است.
اگر كشوري با این اتفاق روبهرو باشد دولتها به اجبارهايي براي ساختوساز ،آمادگي مردم
براي قبل و بعد از زلزله ،آموزش و ...مواجهه هستند و بايد اين امور تكرار شود كه تمام آنها
هزينههايي را براي دولتها خواهد داشــت .اين هزينهها از بودجه صرف خواهد شد و اين
يعني كسري بودجه ،هزينههاي اضافي و فشــارهاي مالياتي .بنابراين دولتها عالقهاي به
وقوع زلزله نخواهند داشت ،اما به ناچار براي رويارويي با آن بايد آماده باشند.
اما بعد از وقوع زلزله مديريت بحران الزم است .بايد آمادگي در حدي باشد كه بتوان با توجه
به قدرت زلزله اين بحران را مديريت كرد تا زماني كه به يك ثبات نســبي برسد و امور را
مردم در دست بگيرند و براي آباداني و جبران خسارت آماده شوند .تمام اين مسائل براي

تجديدآگهی مناقصه عمومي مرحله دوم

موضوع و نوع كار

اجرا نشود فقط در همين يك مورد باعث خواهد شد دولت
مجبور شود ۳۵۰۰ميليارد تومان خرج ايجاد اشتغال براي
افراد بيكارشده اين صنف كند و همچنين سرمايههاي به
كار گرفتهشده در قهوهخانهها و سفرهخانهها نيز عمال به
باد برود.
نظري افزود :از آنجا كه قليان در فرهنگ بخشي از جامعه ما
به طور پررنگ وجود دارد ،اگر عرضه آن از جانب اتحاديهاي
كه به شكل مجوزدار ميتواند واحدها را كنترل كند ،صورت
نگيرد ،به زودي شاهد ظهور و بروز واحدهاي زيرزميني
عرضه قليان خواهيم بود كه نه تنها نظارتي بر آنها نيست،
بلكه ديگر حتي نميتوان مطمئن بود كه به جز قليان چه
مواد يا نوشيدنيهاي ديگري در آنها عرضه ميشود و حتي
هيچ تضميني بابت رعايت مسائل اخالقي در اين فضاها
وجود نخواهد داشت.
وي با اشاره به استانهايي كه پيش از اين اقدام به حذف
قليان به طــور كامــل كردهاند ،گفــت :گزارشهايي از
استانهاي اصفهان و مشهد به عنوان استانهايي كه پيش
از اين چنين قانوني را به اجرا درآوردهاند ،داريم كه برخي
موارد آنها را خود از نزديك ديدهام كه بهشدت واحدهاي
غيرقانوني و زيرزميني عرضه قليان رواج پيدا كرده است
و اكنون به جاي نظارتهاي ســازمانيافته از واحدهاي
اتحاديهاي بايد به شــكل كميســيون قضايي به دنبال
فضاهاي غيرقانوني بگردند.
رئيس اتحاديه قهوهخانهداران و سفرهخانهداران سنتي

قيمت پايه كل (ريال)

مبلغ سپرده (ريال)

7/076/520/000

360/000/000

-1مبلغ سپرده شركت در مناقصه كه در جدول قيد شده بايد توسط شركت كنندگان به شماره حساب 3100000883006
بنام شهرداري پارس آباد مغان نزد بانك ملي مركزي واريز و يا به همان مبلغ ضمانت نامه بانكي را در پاكت تضمين (پاكت
الف ) و پيشنهادات فني و مدارك مربوطه و سوابق كاري  ،ارزيابي فني و شرايط مناقصه را در (پاكت ب) و برگ پيشنهاد
قيمت را در (پاكت ج ) و مجموع سه پاكات را در پاكت لفاف و مهر شده تحويل نمايند.
 -2هزينه چاپ و نشرآگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد .شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 -3در صورتيكه برندگان اوّل و دوّم مناقصه با حق تقدّ م حاضر به عقد قرارداد نباشــد سپرده آنها به ترتيب به نفع
شهرداري ضبط خواهد شد.
 -4شركت هايي مي توانند در اين مناقصه شركت نمايند كه داراي گواهينامه تعيين صالحيت شركت هاي خدماتي از
اداره كار تعاون و امور اجتماعي و همچنين گواهينامه ايمني كار باشند.
 -5به پيشنهادات مبهم ،مشروط ،مخدوش ،ناقص ،فاقد سپرده و يا اينكه خارج از موعد مقرر تحويل داده شده باشد
ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -6تمديد قرارداد براي شش ماهه دوم سال منوط به رضايت شهرداري از عملكرد پيمانكار و پس از اخذ مجوز از شوراي
شهر امكان پذير است.
 -7از برنده مناقصه  10درصد مبلغ كل قرارداد به عنوان تضمين حسن انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد ضمانت نامه
بانكي اخذ خواهد شد.
 -8مهلت دريافت اسناد شركت در مناقصه :از مورخ  1396/08/23تا آخر وقت اداري روز دو شنبه مورخ . 1396/08/29
 -9مهلت قبول پيشنهادات و تحويل اسناد :از مورخ  1396/08/23تا آخر وقت اداري روز پنجشنبه مورخ . 1396/09/02
 -10بازگشايي و بررسي پيشنهادات :روز شنبه مورخ  1396/09/04در دفتر شهردارساعت  16/30بعد از ظهر.
 -11نحوه تهيه و خريد اسناد مناقصه و كسب اطالعات :الف) سايت شهرداري پارس آبادwww.shahrdaryparsabad.
 irب) سايت اطالع رساني مناقصات  iets.mporg.irمراجعه حضور و آدرس ارسال پيشنهادات :اردبيل – پارس آباد-
شهرداري پارس آباد -دبيرخانه كميسيون معامالت شماره تلفن جهت تماس045-32725002-3
احمد ماليي مطلق ،سرپرست شهرداري پارس آباد مغان
نوبت اول - 1396/08/23 :نوبت دوم 1396/08/29 :

نظري گفــت :البته توليد محصول نهايــي اين توتونها
بستگي به مساعدت انجامشده از ســوي مقامات دارد تا
با ســرمايهگذاري الزم عمال بخش مضر قليــان را از اين
محصول حــذف كنيم كه به نظر ميرســد اين از جمله
راهحلهــاي مفيدي باشــد كــه به جاي پــاك كردن
صورتمساله تبعات آن را خواهد كاست.

دولت هزينه دارد .به دنبال مديريت بحران ،برنامهريزي براي ساختوســاز ،سازندگي و
مســائل اقتصادي و همچنين جبران خسارتها توســط بيمهها و خود دولت در موضوع
تامين اجتماعي به ميان ميآيد .خدمات درماني و تاميــن اجتماعي بايد تا آخر عمر براي
خســارتديدگان و مصدومان اجرايي شــود .بنابراين دولت اين هزينهها را به دنبال خود
خواهد كشيد.
خسارات جاني ،اما قابل جبران نيست .خانوادههاي بيسرپرست ،بچههاي يتيم ،توانبخشي
و ...غير قابل جبران است .اين خسارات جاني هزينههاي بسياري براي دولت خواهد داشت.
اين فرزندان بيسرپرســت و افرادي كه تنها بازمانده از خانواده هستند براي دولت هزينه
دارند .كسي چه ميداند اين بچههاي يتيم چه آيندهاي دارند و اگر به آنها رسيدگي و هزينه
نشود خالفكار ،دزد يا سربار جامعه خواهند شد.
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حضور هنرمندان خارجي در ايران مستلزم دريافت مجوز است
مديركل دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي درباره نحوه فعاليتهاي اين مجموعه در حوزه بينالملل توضيحاتي را ارائه داد .فرزاد طالبي ،مديركل دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي در پاسخ به پرسشي مبني بر نحوه فعاليتهاي برونمرزي اين مجموعه توضيح داد :طبيعي است كه گروهها و هنرمندان فعال موسيقي كشورمان براي حضور در برنامهها و رويدادهاي خارجي
باید مجوزهاي الزم را دريافت كنند.

فرهنگ
و هنر

9

موزه درهشهر ترك خورد

هفت هنر

آسيبزلزله بهبناهايتاريخيكرمانشاهوايالم
گروه فرهنگ و هنر
News kasbokar@gmail.com

هنرمنــدان به مــردم داغدار
كرمانشاهتسليتگفتند

به دنبال وقوع زلزله بزرگ در اســتان كرمانشاه و
آسيب ديدن جمعي از هموطنان ،هنرمندان نيز به
اين واقعه واكنش نشان داده و ابراز همدردي كردند.
پوران درخشــنده كه از اهالي كرمانشــاه است،
نوشت :تسليت ،تسليت ،به ايرانم ،به مردم ديارم،
به عزيزانم در غرب كشور ،كرمانشاه ،قصر شيرين،
سرپلذهاب ،ايالم و به همه آسيبديدگان در اين
زلزله .كيهان كلهر ،نوازنده و آهنگساز برجسته كه از
اهاليكرمانشاهاست،نوشت:متاسفانهطبقآخرين
خبرها از غرب كشور و اســتان كرمانشاه ،شمار
زيادي از هموطنانمان طي زلزله ديشب جانشان
را از دست دادند و عده زيادي هم مجروح شدهاند.
با توجه به شــرايط موجود ،به احتمال زياد طي
ساعات آينده شاهد افزايش آمار تلفات زلزله مهيب
ديشــب خواهيم بود .براي مجروحان سالمتي،
براي درگذشتگان آرامش روح و براي هموطنان
داغدارمان ،خصوصا خانوادههاي كشتهشــدگان
اين فاجعه ،صبر و بردباري آرزو ميكنيم.
بيژن بنفشهخواه نوشت :زلزله  7ريشتري در غرب
ايران و شمال عراق ،براي زلزلهز دهها دعا كنيم.
پرواز هماي نوشــت :قلبمــان اندوهگين از غم
كرمانشــاه و مردم شــريف و مهربان كرد است.
پروردگارا سختي و بال از ميهنمان به دور دار .جان
خسته هموطنان داغديدهمان را اميد باش.
نرگس آبيار نوشت :اوضاع وخيمتر از آن است كه
فكر ميكرديم .هموطنان ما احتياج به كمك دارند.
غم سنگيني اســت .اميدوارم همگي صبورانه در
كنارشان باشيم و با كمك و همدلي اين بحران را
قابل تحملتر كنيم .اين فيلم صحنههايي دردناك
از زلزله سرپلذهاب را نشان ميدهد.

براســاس بررســيهاي
انجامشــده تاكنــون ۱۰
بناي تاريخي در استانهاي
كرمانشاه و ايالم در اثر زلزله
يكشنبهشب در غرب كشور
آسيب ديدند ،اگرچه آسيبها قابل جبران هستند.
جليل بااليي ،مدير ادارهكل ميراث فرهنگي استان
كرمانشاه با بيان اينكه حدود  5اثر تاريخي بر اثر زلزله
يكشنبهشب در اين استان آسيب ديدهاند ،بيان كرد:
با اين وجود خوشبختانه آسيبها به اندازهاي نبوده
كه امكان مرمت و ساماندهي وجود نداشته باشد.
وي دیروز با تاكيد بر اينكه پس از بروز زلزله سركشي
و ايجاد محدوديــت براي بناهاي تاريخي اســتان
كرمانشاه توسط اين اداره كل آغاز شده ،گفت :از صبح
امروز (دوشــنبه) نيز با ايجاد ستاد بحران در استان
كرمانشاه ،تيم كارشناسي براي برآورد آسيبهاي
وارده به مناطق مختلف استان رهسپار شدهاند كه
خوشبختانه تاكنون اعالم شده است خسارات قابل

جبران هستند .وي كاروانسراي شاهعباسي ،عمارت
خسرو و چارقاپي در قصر شيرين و قلعه يزدگرد در
شهرســتان داالهو و زيج منيژه در سرپلذهاب را 5
بناي تاريخي در سطح استان دانست كه بر اثر زلزله
آسيب ديدند.
او همچنين با تاكيد بر اينكــه همه بناهاي تاريخي
در سطح اســتان به زودي بررسي كامل ميشوند و
نتيجه نهايي اعالم ميشــود ،گفت :اين بناها قطعا
قابل مرمت هستند .به گزارش ایسنا ،پيمان نعمتي،
مدير دو مجموعه تاريخي بيســتون و طاقبستان
كرمانشــاه نيز تاكيد كرد :اين دو مجموعه به طور
كامل آسيبشناسي شــدهاند و خوشبختانه هيچ
مشــكلي براي آنها به وجود نيامده است .اما هنوز از
وضعيت محور ساساني در ســرپلذهاب خبري در
اختيار نداريم.
عبدالمالك شنبهزاده ،مدير ادارهكل ميراث فرهنگي
اســتان ايالم نيز از ايجاد ســتاد بحران در اســتان
خبر داد و گفت :تيمهاي بررســي در نقاط مختلف
شهرستانها در حال بررسي اوضاع هستند و با توجه
به پراكنده بودن نقاط هنوز براي اعالم نتيجه نهايي
زود است ،بايد بررسيهاي بيشتر انجام شود .او موزه

باستانشناسي «درهشهر» را يكي از بناهايي اعالم
كرد كه دچار تركخوردگي شديد شده به اندازهاي
كه بخشي از فضاي موزه نيز دچار فرورفتگي شده و
گفت :اما خوشبختانه ويترينها و آثار درون اين موزه
هيچ آسيبي نديدهاند و مســئوالن موزه با بررسي
شــرايط موجود ،اقدامات اوليه را بــراي حفاظت و
نگهداري از آثار انجام دادهاند.
وي همچنين با بيــان اينكه مــوزه «فالحتي» در
شهر ايالم ،وضعيتي مشــابه موزه باستانشناسي
درهشــهر پيدا كرده اســت ،افزود :تقريبا ديوارها
دچار تركخوردگيهاي شديد شدهاند ،همچنين
«كاخ والي» در شهرستان كرداول نيز دچار آسيب
شده است« .شــنبهزاده» با بيان اينكه بر اثر اعالم
كارشناسان اســتان تاكنون ،بيشــترين آسيبها
تركخوردگي بناهاي تاريخي بوده است ،تاكيد كرد:
تيمهاي يگان حفاظت و كارشناسان ميراثفرهنگي
ادارهكل براي بررسي ميزان تخريب آثار تاريخي به
مناطق مختلف استان اعزام شدهاند و بعد از اطالع از
ميزان خسارات وارده اقدامات اوليه براي جلوگيري
از آسيب بيشتر آثار تاريخي انجام ميشود.
وي با تاكيد بر اينكه آسيبهاي واردشده به بناهاي

تاريخي در اســتان ايــام بيشــتر تركخوردگي
ديوارههاست ،گفت :ساختمان اداره ميراث فرهنگي
كرداول آسيبهايي ديده اســت ،به اندازهاي كه در
حال حاضر امكان استقرار در اين بناي تاريخي وجود

ندارد .همچنين براساس اعالم سايت خبري سازمان
ميراث فرهنگي ،صنايع دســتي و گردشگري زلزله
در غرب كشور ،به بناهاي تاريخي روي گسل زلزله،
آسيبي وارد نكرده است.

براي اكران فيلم خارجي سالن نداريم
غالمرضا موسوي از تهيهكنندگان سينماي ايران با اشاره به اينكه براي اكران فيلم به
شكل عادالنه در كشــور نيازمند وجود  ۵هزار سالن سينما هستيم ،از مخالفت خود با
اكران فيلم خارجي سخن گفت.
غالمرضا موسوي با تاكيد بر اينكه زيرساختهاي اكران فيلم خارجي در ايران فراهم
نيست ،گفت :ما نياز به  ۵هزار سالن سينما در كشــور داريم ،ولي در حال حاضر فقط
 ۴۰۰پرده سينما در كشور داريم .در همين شرايط مساله فيلمسوزي مطرح ميشود كه
اين بحث از نبود سالن سينما براي اكران فيلمهاي ايراني نشات ميگيرد ،حال در اين
شرايط كه سالن كم است و فيلم ايراني بايد ديده شود درست است يك مصيبت به بار
مصيبتها اضافه شود؟
وي با اشاره به اينكه اول بايد سالن به قدر كافي ساخته و بعد درباره اكران فيلم خارجي
صحبت شود ،توضيح داد :بســياري از مردم فيلمهاي خارجي را با كيفيت خوب و در
صفحه  ۷۵اينچي تلويزيونهاي خانگي با كيفيت صداي خوب ميبينند پس خيليها

آگهی درخواست حصر وراثت
آقای جالل صادقی کاکرودی فرزند علی به شرح درخواستی که به شماره
 4/496/96این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت
نموده و اعالم داشــته که مرحوم علی صادقی کاکرودی فرزند مهدی به
شماره شناسنامه  720صادره از نوشهر در تاریخ  96/8/11اقامتگاه دائمی
خود شهرستان نوشهر فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
 -1رفعت عبدالهی کاکرودی فرزند روح اله ش .ش  126همسر متوفی
 -2جالل صادقی کاکرودی فرزند علی ش.ش  9فرزند متوفی
 -3آسیه صادقی کاکرودی فرزند علی ش.ش  7208فرزند متوفی
والغیر اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک
نوبت آگهی می نماید تا هر کس ادعایی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی
نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و واال
گواهی صادر خواهد شد.
شعبه چهارم شورای حل اختالف نوشهر

رونوشت آگهی حصروراثت

خانم راضیه باباسنی دارای شناسنامه شــماره  817به شرح دادخواست
به کالسه  9601000از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شادروان حســین کریمخانی بیگ بشناسنامه
شماره  133در تاریخ  1396/6/3اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته،
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1 :راضیه باباسنی تاریخ
تولد  1343/5/11شماره شناســنامه  817فرزند محمد نسبت همسر /
 -2پویا کریمخانی بیگ تاریخ تولد  1367/6/27شماره شناسنامه 22942
فرزند حسین نسبت پســر  -3 /پیام ( رضا ) کریمخانی بیگ تاریخ تولد
 1364/4/11شماره شناسنامه  5310فرزند حسین نسبت پسر  /اینک با
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید
تاهرکســی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر
خواهد شد.
م الف/96/8281:ف رئیس شعبه  4شورای حل اختالف کرج -هاشمی

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به آقای /
خانم محمد حسن حبیبی
تجدید نظر خواه آقای  /خانم محمد رضا هاشمی دادخواست تجدید نظر خواهی به طرفیت
تجدید نظر خوانده آقای  /خانم محمد حســن حبیبی و غیره نســبت به دادنامه شماره
 9609972810300553در پرونده کالسه  950273شعبه سوم حقوقی قزوین تقدیم
کرده که طبق موضوع ماده  73و  346قانون آئین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان
بودن تجدید نظر خوانده محمد حسن حبیبی مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید
کثیر االنتشار آگهی می گردد تا تجدید نظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید
نظر خواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید .در غیر این صورت
پسازانقضایمهلتمقررقانونینسبتبه ارسالپروندهبهدادگاهتجدیدنظراقدامخواهدشد.
مدیردفتردادگاهحقوقیشعبه 3دادگاهعمومیحقوقیقزوین–محمدرضاقاسمی
آگهیمفقودی
کارت دانشــجویی اینجانب مهدی کاظمی به شــماره ملی  4322294261و شماره
شناسنامه 1983متولد 1361/06/24مفقودگردیدهوازدرجاعتبارساقطمیباشد.قزوین

از ديدن فيلم خارجي محروم نيست .تهيهكننده فيلم «بغض» افزود :البته نگران تاثير
گذاشــتن فيلمهاي خارجي روي فروش فيلمهاي ايراني نيستيم چون فيلم خارجي
در صورت اكران با كلي مميزي اكران ميشــود و از سوي ديگر هاليوود كه اصليترين
توليدكننده فيلم اســت به راحتي به ما فيلم براي اكران نميدهد و ميماند فيلمهاي
هندي كه بايد رقص و آوازش را در بياوريم و نمايش دهيم كه ديگر فيلم هندي نيست
و باز مردم اگر بخواهند آن را ببينند در خانهشان ميبينند.
موسوي درباره اينكه چرا بحث اكران فيلم خارجي هر چند مدت يكبار مطرح ميشود،
بيان كرد :وقتي يك نفر درباره كم آبي صحبت كند برايش ايجاد هزينه ميشود اما در
عرصه ورزش و هنر هر كس درباره هر چيز صحبت كند يا بد و بيراه بگويد هزينهاي ندارد
حتي ميتواند با اين حرفها پز روشن فكري بدهد.
وي درباره بحث فيلمسوزي نيز گفت :موضوع اين است كه عدهاي فيلمشان نميفروشد
و بحث فيلمسوزي را مطرح ميكنند و عدهاي كمي مانده به اكران فيلمشان اين بحث

حصر وراثت
محسن حاجی نوری فرزند محمود به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده
به کالسه 9609982067500222از این دادگاه درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان هاجر صادقی در اقامتگاه
دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:
محسن حاجی نوری فرزند محمود ش.ش 103ت.ت  1346نسبت فرزند
متوفی
معصومه حاجی نوری فرزند محمود ش.ش 802ت.ت 1354نسبت فرزند
متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور یــک نوبت آگهی
می گردد و چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد
او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان چالوس،
سمیه شکرالهی

آگهی ابالغ اجرائیه

مشخصات محکوم له:
نام :سعید نام خانوادگی :بساطی نام پدر :شاحسین شغل - :نشانی
محل اقامت :ایالم – خ عدالت -جنب دادگاه عمومی حقوقی ایالم
دفتر وکالت روح اله الهی راد
مشخصات محکوم علیه:
 -1نام :سیاوش نام خانوادگی :رحیم پور نام پدر:علی اکبر شغل-:
نشانی محل اقامت :مجهول المکان
محکوم به:
به موجب شماره دادنامه شماره  271مورخ  96/4/20شعبه هفتم
شورای حل اختالف شهرستان ایالم محکوم علیه محکوم است به
پرداخت به مبلغ  167/000/000ريال به عنوان اصل خواسته ،مبلغ
 2/257/500ريال بابت هزینه دادرسی ومبلغ  9/500/000ریال
بابت حق الوکاله و تأخیر تأدیه از مورخ 95/1/28
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه:
 -1در مــورد محکوم به غیر مالــی ظرف ده روز مفــاد اجراییه را
به موقع اجــراء بگذارد-2 .در مــورد محکوم به تا یــک ماه مفاد
اجراییه را به موقع اجراء بگذارد -3 .ترتیبی برای پرداخت محکوم
به یا دین خــود بدهد و یا بــرای اجرای حکم قــراری بگذارد که
به گواهی محکوم له رســیده باشــد .در هرصورت نســخه ای از
موافقت نامه یا رونوشــت مصــدق آن را به اجراء تســلیم دارد.
 -4مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای طلب از آن میسر
باشــد در صورتیکه بدهکار خود را قادر به اجــرای مفاد اجراییه
نداند باید ظرف مهلــت مذکور صورت جامع دارایــی خود را اعم
از منقول و غیر منقول به مســئول اجراء تحویــل دهد و اگر مالی
ندارد صریحاً اعالم نمایــد -5 .عالوه بر موارد بــاال به مفاد قانون
منع توقیف اشــخاص در قبال تخلف از انجام تعهــدات و الزامات
مالی مصوب  22آبان ماه  1352شمسی و همچنین مواد مربوطه
در قانون اصول محاکمات که مســتخرجه ای از این دو قانون در
ظهر برگ اجراییه درج گردیده اســت توجه نمــوده و به آن عمل
نماید.
رئیس هفتم شورای حل اختالف شهرستان ایالم

پرونده کالسه 9609982067100060
شعبه  1شوراهای حل اختالف
شهرستان چالوس تصمیم نهایی شماره
9609972067100005
خواهان:آقای محمد تقی علی زادگان فرزند اصغر
با وکالت آقای جوانشیر سام فرزند داود به نشانی
چالوس خ امام کوچه قنادی دریا جنب درمانگاه
امام علی ساختمان دریا ط2
خواندگان:
_1آقای وحید حامدیان اصفهانی فرزند رحیم به
نشانی تهران اشرفی اصفهانی خ 22بهمن خ نیک
زارع مومن غربی پ 15_7
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را مطرح ميكنند تا نكند سالن سينماي كمتري براي اكران نصيبشان شود ،اما در اين
فضا فيلمي مانند «قهرمانان كوچك» اكران ميشود كه هيچ بازيگر مطرحي هم ندارد
و همه فكر ميكنند چون نميفروشد بعد از  ۲هفته از اكران پايين ميآيد و فيلم «قاتل
اهلي» كيميايي اكران ميشود اما مردم اين فيلم را ميبينند و خوششان ميآيد و االن ۵
هفته است اين فيلم در اكران مانده و حقش است تا هر وقت ميفروشد روي پرده بماند.
وي درباره انتخاب دبير جديد شورايعالي تهيهكنندگان سينما نيز اظهار كرد :با پايان
دوره دبيري مهرداد فريد هنوز كسي به عنوان دبير جديد انتخاب نشده است و كارهاي
شورايعالي تهيهكنندگان به صورت جمعي انجام ميشود.
اين تهيهكننده درباره جديدترين فيلم تهيهشده توسط وي بيان كرد :آخرين كاري كه
تهيه كردم «موريانه» ساخته مسعود حاتمي بود كه يك فيلم تعاملي و اجتماعي و نوع
ويژهاي از كار تجربي اســت .همچنين قصد دارم كار ديگري را تهيه كنم ولي ترجيح
ميدهم تا آغاز فيلمبرداري دربارهاش صحبت نكنم.

_2آقای صادق دلیری _3آقای اکبر زارع همگی
به نشانی
خواسته:تامین خواسته
گردشکار _خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده
به خواسته فوق تقدیم داشته که پس از ارجاع به
این شعبه و ثبت پرونده و جری تشریفات قانونی در
وقت فوق العاده جلسه به تصدی امضاء کننده ذیل
و در حضور وکیل خواهان و غیاب خوانده تشکیل
با بررسی اوراق پرونده بشرح زیر مبادرت به صدور
قرارداد می نماید.
«قرار تامین خواسته»
نظر به اینکه خواهــان با تقدیم درخواســت /

دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته به
استناد چک شماره 1574/551909/37نموده
و ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا
به استناد ماده  292قانون تجارت و ماده  108و
ماده  117قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین
خواسته معدل  200/000/000ریال از اموال بال
معارض خواندگان متضامنا /بالمناصفه تا پایان
رسیدگی صادر و اعالم می دارد  .این قرار پس از
ابالغ قابل اجراء و ظرف ده روز قابل اعتراض در
این دادگاه می باشد.
قاضی شعبه اول شوراهای حل اختالف شهرستان
چالوس_ عبدالمجید کالجی

شماره مجوز139603689

آگهی ارزیابی کیفی

موضوع :مناقصه شماره 96119مربوط به آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار خدمات نمودارگیری ،مشبک کاری و چاه پیمایی در چاه های خشکی
مدیریت اکتشاف-شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذکر را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق برگزاری
مناقصه عمومی دو مرحله ای از شرکتهای واجد شرایط استفاده نماید.
الف) شرح خدمات مورد نیاز :خدمات نمودارگیری ،مشبک کاری و چاه پیمایی در چاه های خشکی
ب) برآورد مدت زمان اجرای قرارداد30 :ماه
مدرییتاکتشاف
ج) محل انجام خدمات :سراسر کشور
د) مبلغ برآورد مناقصه 5.220.000:یورو (پنج میلیون و دویست و بیست هزار یورو) و 3.654.000.000ریال(سه میلیارد و ششصد و پنجاه و چهار میلیون ریال)
ه) شرایط مناقصه گر:
 -1داشتن شخصیت حقوقی
 -2داشتن امکانات ،تجهیزات و دستگاه های مناسب و نیروی انسانی توانمند با تجربه در زمینه موضوع مناقصه
 -3داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه
 -4داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ  137.312یورو و مبلغ  182.700.000ریال (یا در مجموع ضمانت نامه بانکی ریالی به نرخ
تسعیر بانک مرکزی در روز تسلیم ضمانت نامه) طبق مندرجات اسناد مناقصه در صورت ارائه ضمانت نامه بانکی ضمانت نامه باید مطابق ضوابط اعالمی از سوی
کارفرما و قابل استعالم از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران باشد( .ضمانت نامه های صادره از پست بانک قابل قبول نمی باشد) و در صورت برنده شدن ارائه
تضمین انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما ،مندرج در اسناد و مدارک مناقصه.
 -5متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند «ه» فوق می باشند و آمادگی الزم جهت شرکت در مناقصه را دارند می توانند حداکثر تا تاریخ 1396/08/30
آمادگی خود را به صورت کتبی با معرفی نماینده جهت اخذ اسناد استعالم ارزیابی کیفی به آدرس  :تهران – میدان ونک – ابتدای خ سئول -بن بست یکم –
ساختمان مدیریت اکتشاف -طبقه دوم امور حقوقی و قراردادها اعالم و با ارائه صورت های مالی حسابرسی شده سال 1395نسبت به دریافت مدارک ارزیابی
کیفی وفق بند «ج» ماده 12قانون برگزاری مناقصات ( ارزیابی کیفی) اقدام نمایند .ضمناً بایستی تا تاریخ 1396/09/14اطالعات مورد درخواست را به موجب
نامه ای در قالب یک عدد زونکن مدارک ارزیابی کیفی برابر با اصل شده و یک حلقه لوح فشرده تهیه و به همراه مدارک به آدرس فوق االشاره درمقابل رسید تحویل
نمایند .بدیهی است کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد به مدارکی که پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه می گردد ترتیب اثر ندهد.
اسناد و مدارک مناقصه بین شرکتهای واجد شرایط که به تشخیص مناقصه گزار تعیین صالحیت خواهند شد ،توزیع خواهد گردید.
(محل ،زمان و مهلت دریافت اسناد ،تحویل و گشایش پیشنهادات متعاقباً به اطالع خواهد رسید ).بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی را جهت
متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
 -6تاریخ تقریبی گشایش پیشنهادات مالی1397/01/21می باشد .در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 021-82703202تماس حاصل نمایند.
WWW.SHANA.IR
WWW.NIOCEXP.IR
WWW.IETS.MPORG.IR
روابط عمومی مدیریت اکتشاف
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اعالم حمايت شورا از برنامه هاي شهرداري

شهردار چالوس با اقتدارمشغول بهكارشد

گروه کشاورزی
News kasbokar@gmail.com

مهندس جعفر ردايي ،منتخب
اعضاي شوراي اســامي شهر
چالوس با حكم استاندار مازندران
به عنوان شهردار اين شهر با اقتدار
مشغول به كار شد.
در آيين معارفه كه با شكوه تمام برگزار شد ،ابتدا مهندس صابر
سامدليري ،رئيس شوراي اسالمي شهر چالوس در سخناني
ضمن تشريح مسائل و مشكالت شهر چالوس از نظر ساخت
و بافت شهري گفت :همه بايد دست در دست هم دهيم تا اين
شهر را آنگونه بســازيم كه شايسته شهروندان فهيم اين شهر
گردشگري است.
رئيس شوراي اسالمي شهر چالوس:
اعضاي شورا از طرحهاي سازنده شهردار با قاطعيت
حمايتميكنند
رئيسشوراياسالميشهرچالوسبااعالمحمايتازبرنامههاي
شــهردار جديد منتخب شــورا ،تصريح كرد :اعضاي شوراي
اسالمي اين دوره با هدف شــتاب بخشيدن به آهنگ توسعه،
سازندگي ،عمران و خدمات شهري در نخستين گام خود نسبت
به انتخاب فردي به عنوان شهردار اقدام كردند كه اوال اهل منطقه
و از فرزندان بومي است .ثانيا در كسوت شهردار مرزنآباد ،داراي
كارنامهاي درخشان و قابل قبول است .ثالثا برنامهمحور ،اهل
تعامل و داراي قدرت تصميمگيري است .رابعا چهره مردمي و
داراي پايگاه قوي اجتماعي است كه مجموعه اين مشخصات به
انضمام مشخصههاي ديگر از نظر تحصيالت ،آشنايي نسبت به
ظرفيتها ،استعدادها ،توانمنديها ،چالشها و موانع پيشرو و
مسير اجراي طرحها در منطقه موجب شدند تا اعضاي شوراي
اسالمي شهر چالوس از ميان افراد با توانمنديهاي متفاوت،
در انتخاب مهندس جعفر ردايي به اجماع برســند كه رجاي
واثق دارم در اجراي طرح جامعي كه به شورا ارائه داده ،موفق
خواهد شد.
فرماندار شهرستان چالوس:
فرمانداريعضوافتخاريشوراياسالميوحامياجراي
طرحهاي خوب است
در ادامه محمدناصر زندي ،فرماندار شهرستان چالوس نيز در
ســخناني با حمايت از اجراي طرحهاي عامالمنفعه و مصوب
اعضاي شوراي اسالمي شهر چالوس گفت :اين شهر با داشتن
پتانسيل قوي و پيشزمينههاي الزم براي اجراي طرحهاي مهم
و ضروري و با توجه به تعامل ،همدلي و همكاري گستردهاي كه
در حال حاضر بين مردم و مسئوالن و دستگاههاي اجرايي سطح
شهرســتان وجود دارد و از طرفي به علت اينكه اكثر قريب به
اتفاق مديران اجرايي در ادارات و نهادها داراي تعامل ،توانمندي،

منطق ،اخالقمدار ،برنامهمحور و اهل منطقه نيز هســتند،
بنابراين الزم است همه ما مردم و مسئوالن اين شهرستان كه
شهر چالوس را نيز در برميگيرد ،در راستاي بوميگرايي همراه
با بهرهگيري از تمام ظرفيتهاي موجود در راســتاي توسعه،
سازندگي ،عمران و آباداني اين شهر كه زادگاه و محل نشو و نماي
اكثر قريب به اتفاق ما مردم و مسئوالن است ،بكوشيم و سنگ
تمام بگذاريم تا شعار اينكه مســئوالن و مديران دستگاههاي
اجرايي بايد بومي و اهل منطقه باشند را نه تنها با شعار ،بلكه با
شعور و فرهيختگي در كنار حمايتهاي عملي ،در سايه تالش
زياد ،براي داشتن شــهري آباد ،زيبا و سرشار از همه خوبيها
محقق سازيم .در اين صورت است که همدلي و در كنار هم بودن
معناي واقعي خود را بازمييابد و با چنين شرايطي فرمانداري
هم افتخار ميكند كه به عنوان هشتمين عضو شوراي اسالمي
همدوش با شورا و شهرداري در ساختن شهري زيبا و پرداختن
به امور مهم شهروندان مشاركت داشته باشد و با داشتن چنين
شهروندان همراه و مسئوالن كارآمد و همدل بر خود ببالد .چون
هيچطرحعمرانيولوكمارزشوكوچكبهتنهاييبهنحواحسن
ساخته نميشود ،چه رسد به اينكه طرحهاي معظمي كه الزم
است در اين شهر گردشگري ساخته و پرداخته شود.
نماينده مردم چالوس در مجلس شوراي اسالمي:
با تمام توان خود از شورا و شهرداري حمايت ميكنم
سپس دكتر قاسم احمدي ،نماينده مردم منطقه در مجلس
شوراي اسالمي نيز در ســخناني ضمن اينكه از شهرداران و
گذشتگان به نيكي ياد كرده ،با اعالم اين مطلب كه مهندس
جعفر ردايي از فرزندان بومي با كولهباري از تجربه و كارنامهاي
قابل قبول در شهرداري مرزنآباد است كه هماكنون در كسوت
شــهردار چالوس ،عزم آن دارد تا با كمك مردم و با همكاري
اعضاي شوراي اســامي و حمايت مسئوالن محلي و استاني

در اين شهر گردشگري در راستاي خدمت به شهروندان خود
ايفاي نقش كند .من هم به عنوان نماينده مردم عزيز اين ديار در
خانه ملت ،هر آنچه را كه الزم باشد در حمايت ،تقويت و فراهم
آوردن زمينههاي الزم براي رفع موانع ،تسريع در كار و تسهيل
در رسيدن به اهداف در راستاي توسعه و سازندگي اين شهر نه
تنها دريغ نخواهم كرد ،بلكه با تالشي مضاعف سعي ميكنم
كما فيالسابق با دعوت از وزرا و مديران ارشد كشوري نسبت به
تخصيص و تامين اعتبارات ملي و استاني براي اجراي طرحهاي
مهم و بزرگ تسريع به عمل آيد و اگر با تالش و همكاريهاي
همهجانبه ما مردم و مســئوالن اين شــهر با برنامهمحوري،
مجموعه مديريت شهري به ويژه شــورا و شهرداري همراه با
دعوت از ســرمايهگذاران بزرگ با هدف تامين عوايد پايدار،
چنين اتفاقي افتاد و محقق شــد ،در اين صورت امروز كه روز
معارفه فرزندياز فرزندان توانمند منطقهبه سمت شهرداربومي
چالوس است و دوران  ۴ساله شوراي اسالمي اين دوره به عنوان
نقطه عطف دوران سازندگي ،پيشرفت و توسعه شهر چالوس
همواره در تاريخ اين شهر و اذهان عمومي شهروندان قدردان
چالوس همواره زنده و جاودانه باقي خواهد ماند.
معاون عمراني استاندار مازندران:
در اجراي طرحهاي عامالمنفعه توسط شهرداري نبايد
مالحظاتي در ميان باشد
در ادامه مهندس نبييان ،معاون عمراني استاندار مازندران در
سخناني با اشــاره به موقعيت و ظرفيتهاي شهرهاي استان
مازندران از جمله چالوس گفت :در بين تمام شــهرهاي اين
استان چالوس با قرار گرفتن بين دريا و جنگل نزديك به هم
و جاري بودن رودخانهاي پرآب در ميان آن ،با مهاجرپذيري و
حضور گردشگران زيادي از اقصي نقاط كشور در آن ،از هر نظر
منحصربهفرداستكهملزمبهداشتنبرنامههايوسيععمراني،

رفاهي ،خدمات شهري و اجراي ســريع طرحهاي مناسب و
مرتبط با گردشگري است كه در اجراي اين طرحها بايد هدف
ساختن شهري باشد براي همه نسلهاي فعلي و آيندگان ،بر
اين اساس الزم است بســياري از مالحظات ،منسوخ و ناديده
گرفته شوند چون در سايه مالحظات هيچ طرحي را نميتوان
به سرانجام رساند.
شهردار چالوس:
چالوس را با كمك هم زيباتر از هميشه ميسازيم
در اين آيين ،مهندس جعفر ردايي ،شهردار جديد چالوس نيز
طي سخناني با اعالم آمادگي در پذيرش نظرات سازنده افراد
صاحبنظر و داراي تجربيات كافي در امور خدمات شــهري،
عمراني و مدنيت ،گفت :همانگونه كه مورد نظر افراد فرهيخته
و مطلع به امور است ،هيچ شهر و كشوري بدون برنامه و همكاري
عمومي ساخته نميشود .بر اين اساس يقين دارم كه به عنوان
شهردار به تنهايي نميتوانم حتي كوچكترين طرحي را در اين
شهر به سرانجام برسانم چون با داشتن بيش از  ۱۰سال سابقه
خدمت در شهرداري به عنوان شــهردار ،به يقين دريافتم كار
كردن و انجام خدمات شايسته در شهرداري به صورت جمعي
همراه با داشــتن برنامههاي مدون و منظم و با همكاريهاي
مداوم شهروندان همراه با تعامل با تمام دستگاههاي اجرايي
است و در حين اجراي طرحها در شهرداري اگر كوچكترين
خدشه و خللي ايجاد شود خيلي سريع به چشم ميآيد چون
در واقع تمام طرحها و خدمات شهرداريها به طور محسوس و
نامحسوس و مداوم توسط مردم و شهروندان رصد شده و مورد
ارزيابيقرارميگيرند.بنابراينصراحتااعالمميكنمكهبهعنوان
شهردار چالوس با شناخت كاملي كه از چالشها ،موانع ،عوامل
پيشبرنده و بازدارنده كليه طرحهاي مربوط به شهرداري دارم،
به عنوان شهردار همراه با برنامههاي منظم و مدون و گسترده

با شناخت روش اجرا و راههاي برونرفت و با عبور از موانع در
مسير اجراي طرحهاي مختلف عمراني ،خدماتي و رفاهي در
اين شهر گردشگري و مسافرپذير پا به ميدان گذاشته و وارد
عرصه كار و تالش شدم تا با استفاده از فرصتها همراه با كار و
تالش و همكاريهاي گسترده مردم ،دين خود را نسبت به شهر،
شهروندان ،ملت و مملكتم ادا كنم.
در پايان با اعطاي حكم صادره از ســوي اســتاندار مازندران
مهندس جعفر ردايي به عنوان شــهردار چالوس معرفي شد
و با دلگرمي از كمكها و همكاريهاي مســتمر شهروندان و
قشرهاي مختلف مردم ،با همدلي و استفاده از وجود كاركنان
كارآمد شهرداري ،حمايتهاي همهجانبه نماينده مردم منطقه
در مجلس شوراي اسالمي ،فرماندار شهرستان چالوس ،مديران
دستگاههاي اجرايي منطقهاي و استاني ،با اقتدار كامل رسما كار
خود را آغاز كرد.
شهردار چالوس:
چالوس براي كار كردن داراي قابليتها و ظرفيتهاي
زيادي است
متعاقب مهندس جعفر ردايي ،شهردار جديد چالوس ضمن
اعالم اين مطلب گفت :به عنوان شــهردار اولويت طرحهايم
عبارتند از :تكميل طرحهاي نيمهتمام ،ســاماندهي رودخانه
بزرگ چالــوس ،تثبيت بســتر ،اجراي طرحهــاي مختلف
گردشگري در حواشــي اين رودخانه پرآب و خروشان از پل
كمربندي تا كناره دريا توســط بخش خصوصــي و دعوت از
سرمايهگذاران كالن با هدف اشتغالزايي ،كالبدشكافي شهر و
توسعه شبكه راههاي متعدد در نقاط مختلف شهر ،تسريع در
اجراي طرحتفصيلي و تعيين وضعيت اراضي مشمول طرحهاي
متنوع و مختلف براي آزادسازي اراضي متعلق به مردم با هدف
گسترش ساختوسازها ،افزايش درآمدها و عوايد شهرداري،

تعريض مبادي ورودي به شــهر از محور كنــدوان و آزادراه با
نصب تابلويي برگرفته از طبيعت سرسبز منطقه با تلفيقي از
نماد شهر گردشــگري و قدمگاه  ۲۱هزار تن از شهداي دوران
دفاع مقدس ،اجراي طرح ساماندهي و زيباسازي سواحل دريا
از مصب رودخانه بزرگ در فرجآباد به طرف خط  ۸و ادامه آن
تا مصب رودخانه سرد آبرود توسط بخش خصوصي ،پاكسازي
و جمعآوري زبالهها و نخالههاي رهاشــده در ســواحل دريا،
كنارههاي خيابانها ،جادهها ،رودخانهها و انهار ،سازماندهي
و اجراي طرح دفــع زباله به صورت اصولــي و علمي ،احداث
پاركينگ پرظرفيت عمومي در محلهاي مناسب ،احداث پارك
محالت و پارك بزرگ شهر ،احداث فرهنگسراي زيبا با معماري
ايراني -اسالمي مشتمل بر منابع مكتوب هنري و مخاذن انواع
كتاب،ابزاروامكاناتوآثارهنرهاينمايشي،تجسمي،موسيقي،
نمايشگاهكتاب،محلاجرايتئاترونمايشنامهومخصوصاتاالر
بزرگ اجتماعات براي اجراي برنامههاي بزرگ فرهنگي ،هنري،
ادبي ،همايشهاي مهم علمي و اجتماعي كه در صورت تامين
منابع هريك از اين طرحها و برنامهها به تناوب اجرايي ميشوند.
شــهردار چالوس كه با سابقه  ۱۰ســال خدمت در كسوت
شــهردار مرزنآباد ،كارنامه درخشــاني در حوزه خدمات
شهري و عمران شــهري و مدنيت از خود به يادگار گذاشته
است ،درباره جابهجايي نيروها خاطرنشان كرد :با اين نيروها
من بايد كار كنم نه ساير مسئوالن .بنابراين سعي ميكنم با
شناخت كامل از توانمنديها ،تحصيالت مرتبط ،مردمداري،
اخالقمداري ،تكريم اربابرجوع ،سوابق ،خوشنامي و ديگر
خصوصيات الزم ،از ميــان مجموعه ،كاركنان تيمي قوي به
عنوان مسئوالن واحدها و بازوان پرتوان شهرداري و شهردار
تشــكيل دهم تا بتوانند خدمات شايســتهاي را كه درخور
شهروندان عزيز چالوسي است ،ارائه دهند .مهندس ردايي
تصريح كرد :با شناختي كه از كاركنان شهرداري چالوس دارم،
به نظر من همه كاركنان اين شهرداري در زمينههاي مختلف
داراي توانمنديها و استعدادهايي هستند و هركدام در حوزه
مسئوليت خود كارآمد ،توانمند و خدمتگزار صديقي هستند.
مگر آنكه در حين خدمت خالف اين امر ثابت شود .وی تاكيد
كرد :در انتخاب و تقسيم مسئوليتها ،من با كسي عقد اخوت
نبستم .اگر هركســي در ارائه خدمترساني به شهروندان با
من همراه نباشــد و ناكارآمدي هر يك از كاركنان در عمل
برايم ثابت شــود ،در آن صورت ،يقينا بــدون تعلل و تعارف
تغيير خواهد كرد و اين تهديد نيســت ،بلكه منشور كار در
شهرداري است.
شهردار چالوس گفت :با تعامل ،همدلي و همكاري متقابلي كه
بين شهرداري ،شوراي شهر ،مسئوالن دستگاههاي اجرايي و
مجموعه مديريت اين شهر وجود دارد ،جاي بسي اميدواري
است در اجراي طرحهاي فوقالذكر كه يقينا همه آنها قابليت
اجرا دارند ،خللي به وجود نيايد و هركدام پس از تعيين اولويتها
و تخصيص اعتبارات مورد نياز ،انشاءا ...به تناوب به مرحله اجرا
در خواهند آمد.
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زلزله دو شب گذشته عراق بيش از  ۵۰۰مصدوم داشته است
مركز هماهنگي بحران دولت منطقهاي كردستان عراق اعالم كرد :در پي وقوع زلزله با بزرگای  7.3دو شب گذشته در عراق دستكم  6تن كشته و بيش از  ۵۰۰نفر مصدوم شدند .برخي از كاربران
شبكههاي اجتماعي در تركيه و امارات متحده عربي هم اين زمينلرزه را احساس كردند .طبق اعالم مركز لرزهنگاري آمريكا بيش از  ۷۰ميليون نفر زمينلرزه دو شب گذشته را احساس و  ۲۳۹هزار
نفر از آنان ،لرزههاي آن را بسيار قوي و شديد تجربه كردهاند .دربنديخان از شهرهاي عراق ،بيشترين آسيب را ديده و دستكم  ۳۰نفر در اين منطقه مصدوم شدهاند .زمينلرزه همچنين موجب
قطعي برق بيمارستان اين شهر شده و ساختمانهاي شهر نيز بهشدت خسارت ديدهاند.

در پي وقوع زلزله با بزرگای  7/3در استان كرمانشاه

استان ها

گروه کار وکارآفرینی
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آخریناخباراززلزلهدرایالم

مردم ایالم یکشنبه شب را در
پارکهاگذراندند

ایالم -خبرنگار کسبوکار :ساعت  21:40دقیقه دو
شب قبل زلزلهای با بزرگای 7.3نوار غربی کشور را لرزاند
و در استان کرمانشاه عالوه بر خسارات مالی ،بیش از200
کشته نیز بر جای گذاشت.این زلزله که استان ایالم را هم
تحتتاثیر خود قرار داد ،موجب رعب و وحشت مردم شد
و مردم بیشتر نقاط استان شــب را تا صبح در پارکها،
فضاهای باز و در بیرون از منازل گذراندند.

مدارس ایالم تعطیل شدند
ابراهیم رضایی ،مدیــر روابطعمومی آموزش و پرورش
استان ایالم با بیان اینکه وقوع زلزله در استان ایالم موجب
رعب و وحشت همه مردم شــده است ،گفت :مدیریت
بحران استان در تصمیمی همه مدارس استان ایالم را
در دو نوبت صبح و ظهر روز دوشنبه تعطیل اعالم کرد.
اختالل در شبکه آبرســانی بهزودی رفع
میشود
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب ایالم دیروز با اشاره به
اینکه در اثر زمینلرزه شب گذشته  10حلقه چاه دچار
خسارت شدند ،گفت :با تالش گروههای کنترل و اجرایی
این شرکت اختالل ایجاد شده در شبکههای آبرسانی
برخی مناطق استان (گلآلود شــدن آب) در حال رفع
شدن است.
 10حلقه چاه آب در ایالم آسیب دیده و از
مدار خارج شدند
مدیرعامل آب و فاضالب اســتان ایالم نیز با بیان اینکه
وقوع زلزله موجب خسارت آمدن به چاههای آب در ایالم
شده که آب  10حلقه چاه گلآلود شده است ،گفت :این
چاهها تا رفع کدورت از مدار شبکه خارج شده و در تالش
هستیم تا در ساعات آتی مشکل آب کلیه نقاط استان
را برطرف کنیم.داراب بیرنوندی با اشــاره به اینکه آب
چاههای شهرهای سرابله و ایوان نیز با این مشکل مواجه
شدهاند ،اظهارداشت :همه همکاران ما در تالشند تا سریعا
آب همه نقاط استان که دچار کدورت شده ،وصل شده
و مشترکان بتوانند به راحتی و با اطمینان از آب شرب
سالم استفاده کنند.
مراکزدانشگاهیهمتعطیلشدند
ســتاد بحران اســتان ایالم نیز با توجه بهشدت وقوع
زلزله و احتمال وقوع پسلرزهها ،طی اطالعیهای کلیه
ادارات استان به جز دستگاههای خدماترسان همچون
شهرداریها ،مراکز نظامی و بیمارستانها را روز دوشنبه
تعطیل اعالم کرد.همچنین کلیه مراکز دانشگاهی نیز
تعطیل شده و دوشنبه هیچ کالس درسی در این مراکز
دایر نشد.
اضطراب و نگرانی حاکم بر ایالم
با وجود گذشت بیش از  12ساعت از وقوع زلزله در ایالم،
همچنان مردم استان در رعب و وحشت به سر میبرند و
بیشتر خانوارها با برپایی چادر در فضاهای باز در بیرون
از منازل هستند و شهر سکوت است و معابر اصلی شهر
خلوت بوده و نگرانی و اضطراب بر مردم حاکم شده است.

شهردار اصفهان در جلسه علني شوراي
شهر:

شركت اتوبوســراني اصفهان
نيازمندتحولاست

شهردار اصفهان گفت :وضعيت سازمان اتوبوسراني به
شكلي است كه بايد تغيير و تحوالتي در آن انجام شود.
قدرتا ...نوروزي در جلسه علني دیروز شوراي شهر
اصفهان اظهار كرد :با توجه به اين موضوع پيشنهاد
ميشود تا اليحه دوفوريتي انتخاب قدرتا ...افتخاري
براي عضويت در هياترئيسه شركت واحد اتوبوسراني
اصفهان بررسي شود .وي افزود :البته اگر امكان داشت
اين اليحه بايــد به صورت  ۳فوريتي ديده ميشــد.
شهردار اصفهان اضافه كرد :براي انتخاب آقاي افتخاري
تحقيقات زيادي كردم تا وضعيت كاري او مشخص
شود ،چراكه به اتوبوسراني نبايد نگاه غيرسيستمي
كرد به دليل اينكه شــركت واحد اتوبوسراني امروز
مانند گاراژهاي قديم نيست ،بلكه محاسبات زيادي
براي اداره اين شركت نياز است .نوروزي اضافه كرد:
مدير اين شركت بايد با مســائل ترافيكي آشنا باشد
كه البته آقاي افتخاري آشناييهاي الزم با اين حوزه
را دارد .وي اضافه كرد :بنده نســبت به اين فرد هيچ
شناخت قبلي نداشتم ،اما با بررسيها و تحقيق متوجه
شدم كه ميتوان اين فرد را براي اين كار برگزيد .در
ادامه بررسيهاي اين اليحه پورمحمد شريعتي عضو
شوراي اسالمي شهر اصفهان بيان كرد :درباره اداره
اين شــركت نگرانيهايي وجود دارد؛ ازاينرو نبايد
شخصي در آن گمارده شود كه آشنايي با فعاليتهاي
شركت واحد اتوبوسراني را ندارد .عليرضا نصراصفهاني،
اما به شــناختي كه از قدرتا ...افتخاري دارد اشاره
كرد و گفت :شهرداري خواهان استفاده از نيروهاي
جوان اســت كه البته اين فرد از بدو ورود به مديريت
شهري در حوزه حمل و نقل و ترافيك مشغول بوده
است.
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دو شــب قبــل زلزلــهاي
بــا بــزرگای  7.3اســتان
كرمانشــاه و همزمان با آن
چند اســتان همجــوار را
لرزاند كــه در پي آن بيش
از  445نفر فوت كردنــد .بیشــترین قربانیان این
زلزله که دامنه آن بســیاری از اســتانهای غربی را
فراگرفته ،مربوط به استان کرمانشاه است که از بین
شهرهای آن منطقه سرپلذهاب تاکنون بیشترین
تلفات را داشته اســت .براساس گزارشهای موجود
ســرپلذهاب با بیش از  280نفر بیشترین قربانی را
داشته است.
با توجه به بررســیهای موجود میــزان تلفات در
نقاط روستایی به دلیل شــدت زلزله و استحکام کم
ساختمانهای مسکونی ،بیشتر از مناطق شهری بوده
است .از جمله مشکالتی که مردم زلزلهزده با آن مواجه
هستند ،قطعی برق ،نبود جای مناسب برای اسکان و
خدماترسانی کند با توجه به حجم باالی مجروحان
و شدت خرابیهاست .سازمان پزشكي قانوني در پي
وقوع اين زلزله كه در مرز ايران و عراق رخ داد ،اعالم
كرد :تاكنون  348جسد توسط پزشكي قانوني استان
كرمانشــاه معاينه و براي آنان جواز دفن صادر شده
است.
تيمهاي پزشــكي قانوني در شهرستانهاي استان
كرمانشاه مســتقر شــده و در حال معاينه اجساد
هستند .بنابر اعالم سخنگوي وزارت بهداشت ،تاكنون
 5346نفر در بيمارســتانهاي كرمانشــاه پذيرش
شدهاند.
وزير بهداشــت با اشــاره به تامين كامل تجهيزات
پزشكي ،بانك خون ،دارو و خدمات بهداشتي اعالم
كرد ۱۵۰ :دستگاه اتوبوسآمبوالنس و آمبوالنس به
محلحادثه اعزام شده و ۲۰بالگردنيز مسئوليت حمل
مجروحان را بر عهده دارند .سيد حسن هاشمي در
بازديد از مركز مديريت عمليات بحران وزارت بهداشت
( )EOCدرباره تمهيدات انجامشــده بــراي اعزام

تعدادكشتهشدگانبه 445تن رسيد

تيمهاي بهداشتي درماني به محل حادثه زلزله دو شب
گذشته ،گفت :از همان ساعات اوليه ،نيروهاي درماني
از تهران و ساير شهرستانها به مناطق زلزلهزده اعزام
شدند .طبيعي است كه در چنين حوادثي نيروهاي
اورژانس و بيمارستانها بيشتر درگير ميشوند .در
اين حادثه بيمارســتانهاي بعضي از شهرها آسيب
ديدهاند؛ به همين دليل خدمترســاني با مشــكل
روبهرو شده است .هاشمي تاكيد كرد :كار آواربرداري
سختتر از كارهاي درماني است ،اما به نسبتي كه كار
آنها پيش برود خدمات بهداشتي و درماني هم ارائه
خواهد شــد .تجهيزات ،بانك خون و دارو و خدمات
بهداشتي به صورت كامل تامين شده است .معموال
در چنين شــرايطي مسائل بهداشــتي از روز دوم و
سوم حادتر ميشــود ،اما نيروهاي بهداشتي ما در
حال حاضر آماده خدمت هستند .وي با اشاره به آمار
قربانيان و مصدومان زلزله تصريح كرد :تا اين لحظه
بالغ بر  ۲۵۰۰نفر در بيمارســتانها پذيرش شده و
 ۲۱۸۰نفر نيز مرخص شدهاند و اكنون  ۴۰۰نفر در
بيمارستانها بستري هســتند .تعداد  ۱۵۰دستگاه
اتوبوسآمبوالنس و آمبوالنس به محل اعزام شــده
و  ۲۰بالگرد نيز مســئوليت حمــل مجروحان را بر
عهده دارند .ضمن اينكه تعــداد  3هواپيما در محل
مستقر شــده تا مصدومان را به سه اســتان مجاور
آذربايجانغربي ،آذربايجانشــرقي و همدان توزيع
كنند .عالوه بر آن هر ســه دانشــگاه علومپزشكي
تهران بالغ بر  ۲۰۰۰تخت را آماده پذيرش مصدومان
كردهاند .وزير بهداشــت ادامه داد :طبيعي است كه
بايد اولويت بر درمان مصدومان در محل حادثه باشد؛
چراكه راههاي مواصالتي با مشكل روبهرو است .تعداد
زيادي از پرستاران و رشتههاي تخصصي نيز به اين
مناطق اعزام شدهاند و كارها به خوبي دنبال خواهد
شد.بيمارستانهاي صحرايي شامل بيمارستانهاي
تحت پوشــش ســپاه ،بســيج ،ارتــش و وزارت
بهداشــت به تدريج در حال برپايي اســت و جامعه
پزشــكي و پرســتاري به صــورت داوطلبانه براي
امدادرســاني وارد مناطق زلزلهزده ميشــوند .به
دســتور رئيسجمهوری و در معيــت وزير محترم

سرمايهگذاري 10هزار ميليارد ريالي در دو طرح
توسعه چادرملو
مهنــدس محمــود مصري
نژاد ،مديــر مجتمع صنعتي
چادرملــو در اردكان يزد روز
يكشنبه در گفتگوي خبري،
از پيشبيني ســرمايهگذاري
 10هزار ميليارد ريالي شركت
معدني صنعتــي چادرملو در
دو طرح توســعه اين شركت
خبر داد و گفت :طرح احداث
كارخانه گندلهسازي جديد با
ظرفيت  4ميليون تن در سال
در دستور كار اســت و موارد
فني مربوط به ايــن پروژه در
حال تكوين بوده و در حال اخذ
مجــوز از ادارات و ارگانهاي
مرتبط از يكسو و جذب سرمايه
خارجي براي شروع عمليات از
سوی دیگر هستیم .
وي گفت :بــراي اجراي اين
طــرح بالغ بر  7هــزارو 177
ميليارد ريال ســرمايهگذاري
پيشبيني شــده اســت كه
در صورت توفيــق در جذب
فاينانس ،اين پــروژه در بازه
زماني  4ســاله اجــرا خواهد
شد.
مصرينــژاد همچنين اجراي
طرح احــداث دو واحد نورد
 ۵۵۰هــزار تنــي (جمعا یک
ميليون و  100هــزار تن) در
ســال را از ديگــر برنامههاي
اين شــركت عنــوان كرد و
افــزود :ســاخت ايــن واحد
فوالدي نيــز بــا پيشبيني
ســرمايهگذاري  2هزارو646
ميليــارد ريــال در دســت
مطالعه اســت و براي تامين
نقدينگي اجراي اين طرح هم،
استفاده از منابع داخلي شركت
و ساير منابع ،پيشبيني شده
است و طبق برنامهريزيهاي
اوليــه ،ايــن طــرح در بازه
زماني  3ســاله اجــرا خواهد
شد.
مدير مجتمع صنعتي اردكان
در ادامه اين گفتگو از پيشرفت
 83درصدي پــروژه كارخانه
احيای مســتقيم چادرملو در

مجاورت كارخانه شمش فوالد
اين مجتمع خبــر داد و گفت:
عمليات مربوط بــه كارخانه
احياي مســتقيم چادرملو به
عنوان يكي از پروژههاي عظيم
ملي بــا ســاختاري بينظير،
با تــاش و همت همــكاران
زحمــت كــش و خردمند،
ماههــاي انتهايــي نصــب را
پشت سر مي گذارد.
وي افــزود :بــا ســاخت اين
واحــد ،آهــن اســفنجي به
طور مســتقيم و قبل از سرد
شــدن وارد كورههــاي ذوب
ميشــود كــه با ايــن روش
توليــد ،صرفهجويــي قابــل
توجهي در مصــرف آب و برق
ميشود.
ظرفيــت توليــد ايــن واحد
ســاالنه یک ميليون و 550
هزار تن آهن اســفنجي است
و اميدواريم ساخت اين واحد
را تا پايان امســال بــه اتمام
برسانيم.
وي اظهار اميــد واري كرد تا
نيمه اول سال  ۹۷بهرهبرداري
از ايــن واحــد نيــز آغــاز
شود.
مصري نژاد دربــاره فعاليت
كارخانــه توليــد شــمش
فــوالد چادرملو نيــز گفت:
خوشــبختانه توليد شــمش
در مجتمع فوالد چــادر ملو
در حــال افزايــش اســت و
اميدواريم توليد فراتر از ميزان
پيــش بيني شــده در برنامه
توليد امسال را داشته باشيم.
طبــق پيــش بينيهــاي
انجــام شــده در برنامــه
توليــد امســال ،قرار اســت
 300هزار تن شــمش فوالد
خــام در اين كارخانــه توليد
شــود .وي تصريح كرد :توليد
شــمش در حال حاضر در سه
شيفت ادامه دارد و در همين
دوران آموز شهــاي تئوري
و عملــي به دعوتشــدگان
بهكار كــه عمدتــا از جوانان

بومي اســتان هستند ،توسط
كارشناســان مجــرب حاضر
در كارخانــه در حــال انجام
است.
مدير مجتمع صنعتي چادرملو
همچنين درباره طرح شــبكه
فاضالب اردكان گفت :اجراي
اين طرح به طول حدود ۲۶۵
كيلومتر به اتمام رســيده و به
تصفيه خانه فاضالب اردكان
متصــل شــده و بهرهبرداري
از آن در بخشهايــي كــه به
شبكه وصل شدهاند ،آغاز شده
است.
وي تاكيد كرد :اجراي عمليات
تصفيه خانه فاضالب اردكان
بــا اســتفاده از مدرنتريــن
طراحيهــا و تجهيــزات
اروپايــي كــه در نــوع خود
بينظيرنــد به اتمام رســيده
و آمــاده بهرهبــرداري كامل
است.
بــا افزايــش ميــزان ورودي
فاضــاب خــام بــه ايــن
تصفيــه خانــه ،قابليتهاي
درخشان خود در اين صنعت
را در معرض ديد قرار خواهد
داد و عالوه بر انجــام تصفيه
فاضالب ميتواند بــه عنوان
مرجعــي علمــي و عملــي
جهت آموزش دانشــجويان
رشــتههاي مختلف از جمله
محيط زيست و آب و فاضالب
قرار گيرد.
در پايان اين مصاحبه از غيبت
چند روزه ايشان در محل كار
كه شــايعه كنارهگيري هم به
دنبال داشت ،ســوال شد كه
در پاســخ گفت :به دليل نياز
به عمــل جراحــي و درمان
بيمــاري ضرورتــا مدتي در
بيمارســتان بســتري و
تحــت درمــان بــودم كــه
خوشــبختانه به خير گذشته
اســت و ان شــاءا ...با انرژي
مضاعــف و ســامتي كامل
همچنان خدمت گزار خواهم
بود.

كشــور به مناطق آســيبديده براي پيگيري امور
ميرويم.

اعزام  1800مصدوم زلزلــهزده تاكنون به
بيمارستانكرمانشاه
سرپرست اورژانس كشور با اشــاره به اعزام 1800
مصــدوم زلزله در غــرب كشــور به كرمانشــاه از
استقرار دو بيمارســتان صحرايي جديد در منطقه
قصر شــيرين خبر داد .پيرحســين كوليوند ضمن
عرض تســليت ،آخريــن وضعيت امدادرســاني به
بازماندگان زلزله غرب كشــور را اعالم كرد و گفت:
كارهاي اوليه براي تمام مصدومان رهاسازيشــده
از زير آوارها انجام شــده و مصدومان در حال اعزام
به بيمارســتانهاي كرمانشاه هســتند .وي دیروز
افزود :تاكنون  1800نفر از نيروهاي اورژانس اعزام
شــدهاند .شــب گذشــته مصدومان با آمبوالنس و
اتوبوسآمبوالنسهــا منتقــل ميشــدند ،امــا با
روشن شــدن هوا از صبح امروز مصدومان مرتب با
بالگردهاي اورژانــس ،هوانيروز و هالل احمر منتقل
شدهاند و همكاري خوبي بين دســتگاهها مشاهده
ميشــود .سرپرســت اورژانــس كشــور بــا بيان
اينكــه عمليــات امــداد و جســتجو ادامــه دارد،
گفــت :هنــوز افــرادي را داريــم كــه زيــر آوار
ماندهانــد .كوليوند بــا بيــان اينكه بيمارســتان
قصرشــيرين تخريب شده و قابل اســتفاده نيست،
اظهار كرد :ما يك بيمارستان صحرايي در اين منطقه
مستقر كردهايم و دو سيســتم بيمارستان صحرايي
ديگر هم مستقر خواهد شــد كه داراي اتاق عمل و
بخشهاي ويژه خواهند بود.
شــهرداري تهران ســرويس بهداشتي و
دو كانتينر مواد غذايي به سرپلذهاب ارسال کرد
معاون خدمات شــهري شــهرداري تهران با اشاره به
اعزام تجهيزات مورد نياز از ســوي شــهرداري تهران
به مناطق زلزلــهزده گفــت ۲ :تريلــي آب معدني،
 ۴آمبوالنس شهر ســالم ۲ ،كانتينر مواد غذايي۱۰ ،
آمبوالنس از بهشــتزهرا ۱۶۰ ،چشــمه ســرويس

بهداشــتي ۴ ،دســتگاه بيل مكانيكي و  ۴۰هزار پتو،
چادر گروهي و همچنين دارو به ســرپلذهاب ارسال
شد.
بازتاب گسترده زلزله یکشنبه شب ايران در
رسانههاي خارجي
همزمان با وقوع زلزله مهيب با بزرگای  7.3در اســتان
كرمانشاه و چند استان ديگر ،رسانههاي خارجي اقدام
به رصد و انتشار گســترده اخبار مرتبط با اين حادثه
كردهاند .به گزارش ايسنا ،رســانههاي انگليسيزبان
از ســاعات اوليه وقوع زلزله مهيب در غرب ايران اخبار
تلفات و مجروحان اين حادثه را به نقل از رســانههاي
داخلي منتشــر كردند .خبرگزاري رويتــرز به نقل از
رســانههاي دولتي در ايران و عراق به وقوع اين زلزله
مهيب در مناطقــي از اين دو كشــور اشــاره كرده و
روزنامه گاردين نيــز در تازهترين گــزارش خود آمار
قربانيان اين زلزله را بيش از  ۳۲۰تن اعالم كرده است.
والاستريت ژورنال هم با تيتر زلزلهای با بزرگای 7.3
مرز ايران-عراق را به لرزه درآورد ،اقدام به پوشش خبري
مربوط به اين زمينلرزه كرد .روزنامه والاستريتژورنال

با اشــاره به تلفات اين زمينلرزه در ايران نوشــت ه كه
دولت عراق از تلفات و خسارتهاي احتمالي اين زلزله
اطالعاتي منتشر نكرده است .شبكه خبري سيانان
هم با تيتري از شمار تلفات زمينلرزه عراق-ايران اعالم
كرد :لرزشهاي اين زلزله در كشورهاي ديگري از جمله
پاكستان ،لبنان ،كويت و تركيه هم احساس شده است.
شبكه خبري فاكسنيوز هم در خبري به انتشار تعداد
تلفات و مجروحان زلزله غرب ايران پرداخت .شــبكه
خبري بي.بي.سي نيز با مرگبار خواندن اين زمينلرزه
كه در مرز ايران-عــراق رخ داد ،به نقل از منابع داخلي
اعالم كرد :بيشتر قربانيان اين حادثه از استان كرمانشاه
بودهاند .همچنين روزنامه بلومبرگ در خبري به انتشار
آمار تلفــات و مجروحان زلزله كرمانشــاه پرداخت و
به تصاويــر منتشرشــده در شــبكههاي اجتماعي
و رســانههاي داخلي اشــاره كرد كه حاكي از ترس و
وحشت ســاكنان مناطق زلزلهزده است .خبرگزاري
آسوشــيتدپرس ،فرانســه NBC News ،و CBS
 Newsاز ديگر رســانههاي انگليســيزبان هستند
كه اخبــار مرتبط بــا زلزله غــرب ايران را پوشــش
دادهاند.
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آخر
کسب وکار

بســيار مهم اســت كه كارآفرينان جوان بــه اندازهاي
باهــوش باشــند كــه از نادانســتهها ،بيدانشــي يــا
كمدانشي خود آگاه باشند.
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نامه به سردبير
روزنامــه «كســب و كار» جهت طرح مســائل و مشــكالت خوانندگان
محترم،ستوني را با عنوان نامه به ســردبير راهاندازي کرده است .از اينرو
شــما خواننده محترم ميتوانيد از طريق ارسال نامه به پست الكترونيكي
newskasbokar@gmail.comيا تماس با تلفن  88253428صداي
خود را به گوش مسئوالن برسانيد.

مجموعه ناگفتهها و ناشنيدهها
مبحث نخست« :حق كســب و پيشه» و «حق
سرقفلي»

روايت نادرســت برخــي از وكال و
حقوقدانان از نظريــه حضرت امام
خميني(ره)دربارهحقسرقفلي

مهارت هاي مديريتي

كشمكشهاي موجود را متوقف كنيد

به عنوان يك مدير شما بايد گاهي تصميمات
دشوار و ناخوشايندي را اتخاذ كنيد .شما
بايد كشــمكشهاي موجود را متوقف و
به افراد كمك كنيد تــا تغيير و تحولها را
آســانتر قبول كنند .رمز موفقيت شما
برقراري ارتباط است.
اگر مدیــران هیچوقت بــه کارکنان
اجازه ندهند تعارضــات را در بین خود
حل کنند ،هرگز بخشــی از یک واحد
با عملکرد عالی نخواهند شــد .در
مراحلی ،زیردســتها باید یاد
بگیرند چطور همکاری و به طور
مســتقیم ارتباط برقرار کنند.

مداخله کردن یا نکردن هر دو یک استراتژی
محسوب میشود و نباید واکنشی احساسی
باشد ،بلکه باید نتیجه تفکری همهجانبه
باشد .درگیری اغلب بین افرادی رخ میدهد

که نســبت به آنچه انجام میدهند ،دقت
دارند.مواقعی که باید مداخله کنید شامل
موارد زیر است:
 وقتی جر و بحث بین دو کارمند گسترشیافته و دیگر اعضــای کادر را در برگرفته
است.
 به جای پرســش از زیردست مستقیمکه مایل اســت چه کاری شما انجام دهید،
بپرسید در نظر دارد چه کاری انجام دهد؟
 به راهحلها وقــت معقولی اختصاصدهید تا نتیجه دهند .شــش هفته یا
بیشــتر طول میکشــد تا افراد
الگوهای رفتاری را تغییر دهند.

رمضان كريميان ،مدرس و كارشناس رسمي
دادگستري

قائم مقام مدیر مسئول :دکتر علی راعی

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

سازمان آگهيها88253428 :

توزيع  88245573 :توزيع اشتراک88261037 :

اسامي برنده و بازنده را رها كنيد
شما نه برندهايد نه بازنده؛ تالش شما در برخي موارد منجر به
موفقيت و در برخي موارد منجر به شكست خواهد شد.

كمالطلبيفلجكنندهاست
وقتي كمالطلب باشــيد منجمد خواهيد شد و نميتوانيد به جلو
حركت كنيد .بهجاي كمالطلبي بر آنچــه «به اندازه كافي خوب»
است و ميتوانيد آن را امروز انجام دهيد تمركز ميكنيد تا به جلو
حركت كنيد .بهقول معروف ،يك بركه عميق بهتر از
يك اقيانوس سطحي است .به جلو حركت كنيد.
كمالطلبيرارهاكنيد.پيشرفتمهمتراست.
لحظات شادتري را ايجاد كنيد
فهرستي از شــادترين لحظات زندگي خود تهيه
كنيد؛ ميبينيد كه در هيچيك از آنها پول جايي نداشته
است .اين لحظات شــاد معموال دربردارنده دستيابي به
چالشي براي خودتان بوده يا شبي مفرح و شاد
را كنار خانواده و دوستان به چاي خوردن مشغول
بودهايد و از ته دل خندهايد يا تجربهاي فوقالعاده
از هر نوع داشتهايد.

آدرس الكترونيكيnewskasbokar@gmail.com :

وبسايتWWW.KASBOKARNEWS.IR :

شادي و موفقيت
ثروت هم مهم است ،اما همهچيز نيست .زياد به آن فكر نكنيد.
از زندگيتان لذت ببريد .در ذهن خود مرور كنيد و ببينيد كدام
لحظات زندگي واقعا شما را خوشحال كردهاند و تالش كنيد تا آن
لحظات را بيشتر بازآفريني كنيد .وقتي تمركز خود را از روي پول
برداريد و آن را به شادي و خوشحالي منتقل كنيد ،خواهيد ديد كه
پول هم خودش خواهد آمد .باور كنيد پول درآوردن آنقدرها هم
كه ميگويند سخت نيست .آنچه سختتر است ،حفظ پول،
افزايش آن و استفاده كامل از آن براي ساختن زندگياي
است كه دوستش داريد .همه اين نکات چيزهايي
است كه من آموختهام .اينها راهبردها و نكاتي است
كه مخصوصا ظرف دو دهه اخير بــر زندگي من تاثيري
شگرفداشتهاند.منازوقتيشغلمراترككردمباچالشهاي
بزرگتري نسبت به قبل از آن مواجه شدم و به دستاوردهاي
شغليبزرگتريرسيدم.اينمسيربرايمنمثليكترنهوايي
پر از ترس و هيجان بوده و هر روز با هر باال رفتن پاداش بيشتري
نصيبم ميشود .اين را براي شما هم آرزومندم.
منبعrevnyou. com :
ترجمه:چطور

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 :

اگر از موضع خود كوتاه نياييد ،ثروتمند نميشويد
من اخيرا اين فرصت را پيدا كردم تا با يكي از مشاوران برتر
كسبوكار و شاگردانش شام بخورم .يكي از زنان كه در گروه
شركت كرده بود و بهخاطر كالسها ،توانسته بود بهبود زيادي
به كســبوكار خود بدهد راز موفقيت خــود را با من در ميان
گذاشــت« :من فقط كاري رو كه بهم ميگــن انجام ميدم .فقط
همين ».او فقط از فرايند پيروي ميكند و به نتايج عالي كار خود هم
دست مييابد.

تحريريه88253428 :

پول هميشه انگيزهاي ناكافي است
بايد بدانيد كه پول در كوتاهمدت انگيز ه خوبي اســت ،اما وقتي
شرايط سخت شود ،آدم جا ميزند و با خودش ميگويد« :بيخيال
پول… از همين چيزي كه دارم راضيام ».براي اينكه واقعا ترغيب
شويد تا از شرايط و چالشهاي سخت پيش رو عبور كنيد ،بايد به
طور واضح و روشن انگيزه خود را براي مسيري كه انتخاب
كردهايد ،مشخص كنيد.

تنها جاييكه ميتوانيد از آنجا شروع كنيد ،همين جايي است
كه االن هستيد
همه ميخواهند در اول صف باشند و كار خود را از آنجا شروع كنند،
اما دنيا اينگونه ساخته نشده است .براي مثال بازار ترهبار را در نظر
بگيريد .آيا براي انتخاب يك صف در بازار ميو ه و ترهبار با چالش
روبهرو ميشــويد؟ آيا در صف كندي قرار داريد و آرزو ميكنيد
ف خود را عوض
كاش صف ديگري را انتخاب كرده بوديد؟ آيا ص 
ميكنيد؟اكثرمواقعاگرصفراعوضكنيدهيچتفاوتيدرسرعت
شما نخواهد داشت .البته گاهي
اوقات ممكن اســت تفاوت
داشــته باشد .هميشه

بر مديريت انرژي تسلط پيدا كنيد نه بر مديريت زمان
مساله اصلي انرژي است .من در حال حاضر برنامه غذايي ،ورزشي
و كاري خود را حول محور استفاده از انرژي و تجديد انرژي تنظيم
ميكنم .اين نكته مطالب زيادي را در خود دارد ،اما براي رسيدن به
اهدافبزرگخودهمانطوركهبهخواببيشتر،نوشيدنآببيشتر،
قدم زدن و قطع مصرف قند و شكر نياز داريم ،به انرژي هم بسيار
نيازمنديد .اين مقياسها ،ميتوانند ساعتهاي زيادي از انرژي
متمركز را به روزهاي شما بيفزايند.

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

خواهرزاده من دوست دارد ثروتمند شود .او درباره دوستانش كه
خانوادههايثروتمنديدارند،بامنصحبتميكند.تصوراتيكهاز
ثروتمند بودن دارد ،با من در ميان ميگذارد و مدام از من ميپرسد:
«آيا فالن خانواده ثروتمند هستند؛ فالن شخص چطور؟» من قبل
از اينكه به او پاسخ دهم هميشه از او ميپرسم تعريفش از ثروت
چيست.وقتياوازمنميپرسدكهآياماهمثروتمندهستيميانه؟
به او پاسخ ميدهم« :بله ،ما با عشق ثروتمند هستيم».اين پاسخ
براي عوضكردن بحث و سربهسرگذاشتن او مناسب است .اين را
ميگويموبعددربارهاتفاقاتديگردرزندگيروزمر هسخنميگوييم.
راهبردهاي ثروتآفريني را كه در صورت ادامهدار شدن گفتگو با
خواهرزادهام مرور ميكنم در ادامه با شما هم در ميان ميگذارم.

بازده را نبايد به تنهايي سنجيد
جايي كه بازدهي وجود داشته باشد ،ريسك هم هست .بايد با دقت
آن چيزي كه برايش ريسك ميكنيد ،زمان ،انرژي و پول صرف
ميكنيد و بازدهاي كه از آن به دست ميآوريد ،بررسي كنيد.

بهجاي اينكه از خواندن روزنامه لذت ببريد فكر خود را درگير اين
صف و آن صف ميكنيد .يك صف را انتخاب كنيد ،به اول صف هم
ميرسيد ،مگر غير از اين است؟

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

ثروتآفرينيباچندراهكاريكهحتما بايد بدانيد

روزنامه فرهنگي و اقتصادي كسب و كار

مدت خيلي زيادي از مطرح شدن موضوع بازاريابي
چندكاناله ()Multi-channel Marketing
نميگذرد؛ مفهومي كه در مقابل بازاريابي سنتي قرار
گرفت و توانايي شركتها و بهويژه خردهفروشيها را
در استفاده از كانالهاي ارتباطي همچون وبسايت
و ايميل نشان ميداد و حاال با مفهوم جديدي به نام
بازاريابي كانال همــهكاره (Omni-Channel
 )Marketingروبهرو شــدهايم كه در اين مقاله
به اختصار آن را  OCMميناميم .به بيان بســيار
ساده  OCMهمان بازاريابي چندكاناله است كه
به صورت صحيح و كامل اجرا شود .البته عالوه بر
كانالهاي سنتي گذشته (وبســايت و ايميل)،
رســانههاي اجتماعي و موبايل نيز بــه آن اضافه
شدهاند.در OCMكليهرفتارهايمشتريدرتمامي
كانالهاي ارتباطي و نقاط تماس كامال پيشبيني و
حمايت ميشود ،به طوري كه اگر طي پروسه خريد،
مشتري از يك كانال به كانال ارتباطي ديگري تغيير
مسير دهد هيچ تاثير و كاستي در نتيجه خريدش
شــاهد نخواهد بود .در  ،OCMافراد و همچنين
تكنولوژي نقشهاي كليدي را در تجربه مشتري بر
عهده دارند .همچنین سرویسهای پرداخت نیز در
 OCMاهمیت فراوانی دارند ،به طوریکه مشتری
باید بتواند در هر زمان ،هر مکان و توسط هر وسیله
ارتباطی با صرف کمتریــن وقت ممکن پرداخت
خود را انجام دهد .اثر و نقش رسانههای اجتماعی
را نیز نمیتوان نادیده گرفت .ابتدا پیش از معرفی
و مطرح کردن اینکه چــه کاری انجام میدهید و
چه محصوالتی دارید به صدای مشــتریان خود از
طریق این کانالهای مدرن ارتباطی گوش فرادهید.
بشــنوید که او به عنوان یک مشــتری از شما چه
میخواهد .سپس در جواب این خواسته به او بگویید
که چه محصوالت یا خدماتی را بــرای ارائه دارید.
تمامی این اقدامات در رونــد  OCMبه تجربهای
ماندگار برای مشتری تبدیل خواهد شد که باعث
افزایش وفاداریاش نسبت به برند و همچنین ایجاد
تصویر مثبتی از برند خواهد شد که در نهایت نیز به
افزایش سود و فروش منتهی خواهد شد.
www. asrebank. ir
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تبليغات
خالق

بازاريابيكانالهمهكاره
(Omni-Channel
 )Marketingچيست؟

چاپ :بامشاد سبز
پيامك30004800:

قسمت سوم
فتواي حضرت امــام (ره) مبتني بر رعايت تاريخ انقضــای مدت اجاره و
تخليه محل كسب بهموقع و به سررسيد اجارهنامه بوده است .در مانحنه
فيه ،تاسيس حق سرقفلي به موجب قانون مالك و مستاجر مصوب سال
 1376و جايگزيني آن با حق كسب و پيشه؛ به منزله عملي شدن فتواي
امام خميني (ره) و خالف شــرع بودن حق كسب و پيشه و مشروع بودن
حق سرقفلي بوده است .بنابراين كارشناسان محترم كه به استناد ماده 18
قانون مصوب سال  1376ملزم به محاسبه حق كسب و پيشه قراردادهاي
منعقده قبل از سال  1376براساس مقررات حاكم شدهاند ،بايد توجه کنند
كه اين حق از ســال  1355به بعد ،عمال در حدود صفر است .مگر درباره
واحدهاي كسبي خاص و محدود كه مستاجر با ابتكار خود اجرتالمثل
واحد كسبي را به چند برابر نرخ متعارف روز تبديل كرده است .به عبارتي
اگر فعاليت اين مستاجر مبتكر و خالق نبود ،اجارهبهای مغازه همانند ساير
مغازههاي مشابه بود .بنابراين كارشناسان محترم نبايد به مجرد ارجاع قرار
كارشناسي براي ارزيابي حق كســب و پيشه تصور آن را داشته باشند كه
گويا حقي در حدود سرقفلي متصور است ،بلكه بايد به دنبال حقي باشند
كه صرفا از ناحيه قدرت تجارتي و نام و آوازه و آبروي مستاجر حاصل شده
است .در اين صورت اين حق برابر اســت با تفاوت سرقفلي متعارف روز با
سرقفلي اســتثنايي واحد كسبي .مثال مســتاجري كه به قدرت تجارتي
و اخالقي خود توانســته ســرقفلي مغازه را به طور مثال به  200ميليون
تومان برساند ،ولي ســاير مغازههايي كه از حيث فيريكي و محل وقوع با
آن مشابه هستند ،ســرقفلي آن مغازه مثال يكصد و پنجاه ميليون تومان
ميشد .به بياني ديگر ،چنانچه اين مستاجر در آن مغازه فعاليت تجاري
نميداشت و همان مغازه خالي ميماند ،سرقفليش  150ميليون تومان
بود .پس معلوم است كه تفاوت اين دو سرقفلي يعني  50ميليون تومان،
ناشي از كسبوكار و قدرت تجاري و نام و آوازه مستاجر حاصل شده است.
بنابراین اين مستاجر مبتكر و خوشنام در زمان تخليه ،مستحق دريافت
 50ميليون تومان است .اگرچه اين مبلغ نيز به لحاظ شرعي و بنابر فتواي
حضرت امام خميني (ره) مشــروعيت ندارد ،اما به موجب قانون مصوب
ســال  1376رعايت مقررات حاكم براي قرارداد تنظيمي قبل از ســال
 1376الزامآور است .البته امروزه وضعيت فوق شايد براي كمتر از  5درصد
از محلهاي كسب صادق باشد و عموما ســرقفلي مغازه به هنگام تخليه
مستاجر ،همان اســت كه اگر مغازه خالي ميماند .بنابراين حق كسب و
پيشه شــايد براي  95درصد مغازههاي امروز موضوعيت نداشته و حدود
صفر باشد زيرا عموما بين كاركرد و عدم كاركرد مغازه در ميزان سرقفلي
عمال تفاوتي نيست كه مستاجر محق به آن باشد .نتيجه كلي اين است كه
قضات و كارشناسان محترم اوال به خالف شرع و خالف فقه و خالف قانون
مدني بودن حق كسب و پيشه مصوب ســالهاي  1339و  1356عنايت
داشته باشند .ثانيا بدانند آنچه در سنه  30تا  40سبب وضع حق كسب و
پيشه شد ،ديگر موضوعيت ندارد زيرا منشأ وضع حق كسب و پيشه قدرتي
بود كه در يد مستاجر بوده است .منبع اين قدرت ،حرفه و فن و سرمايه و
ابزار كار او بوده است .درحقيقت او بود كه به جاي شهرداري امروز ،مكان
مسكوني را به تجاري تبديل ميكرد .بنابراين امروزه حق كسب و پيشه 95
درصد واحدهاي كسبي مشــمول قانون سال  1356در حدود صفر است
زيرا حق كسب و پيشــه از فرض قانونگذار در سالهاي  1339و 1356
پديد آمده است كه به موجب آن فرض ،محل كسب نه با توانايي مالك و
دولت ،بلكه با توانايي مســتاجر ايجاد ميشد .اما از سال  1355كه قانون
تاسيس شهرداريها وضع شــد ،ديگر اين دولت و مالك بودند كه محل
كسب ايجاد ميكردند .از اين پس شهرداري و اتاق اصناف بود كه با اخذ
عوارض و طي تشريفات و ضوابط قانوني ،محلي را به محل كسب تبديل
ميكردند .بنابراين مستاجري كه بعد از سال  1355به دليل فراواني ابزار
كار و افزايــش صاحبان فن و حرفه و افزايش قيمــت ملك و پديد آمدن
شهرداري ،ديگر نقشــي در تبديل محل مسكوني به محل كسب نداشته
است ،بنابراين توجيه قانونگذار سال  1339و  1356درباره قراردادهاي
قبل از  1376و بعد از سال  1355ديگر وجود خارجي ندارد كه مستاجر
به هنگام تخليه بيآنكه مبلغي بابت سرقفلي در وجه مالك پرداخت كرده
باشد بتواند مبلغي تحت عنوان حق كســب و پيشه از مالك مطالبه كند.
نتيجه اين گفتار اين اســت كه كارشناســان بايد براي مستاجران سال
 1355تا  1376به غير از استثنائاتي كه سبب افزايش سرقفلي شدهاند،
حق كسب و پيشــه را در حدود صفر برآورد کنند .در ادامه مساله يك از
باب سرقفلي كتاب تحريرالوسيله امام خميني (ره) را عينا به سمع و نظر
خوانندگان ارجمند ميرسانم« :اجاره كردن عين مستاجره دكان باشد يا
خانه يا غير آن حقي براي مستاجر در آنها ايجاد نميشود ،طوري كه حق
اخراج كردن او را بعد از انقضای مدت اجاره نداشته باشد ،طوري كه مدت
بقا و تجارت مستاجر در محل كسب طوالني شود .يا اينكه وجاهت و قدرت
و نفوذ تجاري او سبب جلبتوجه مردم به محل كســب او شوند .از آنها
براي مستاجر نسبت به اعيان حقي ايجاد نميشود .پس اگر مدت اجاره
تمام شود بر مستاجر واجب اســت كه محل را تخليه كرده و به صاحبش
تسليم كند و اگر بدون رضايت مالك در محل مذكور بماند غاصب گناهكار
محسوب ميشود .وي ضامن عين مستاجره است و حتي اگر به وسيله آفات
آسماني تلف شــود .همچنانكه تا زماني كه عين مستاجره را به مالك آن
تحويل نداده اجرتالمثل آن بر عهده مستاجر است ».مالحظه ميشود
آنچه فوقا تصريح شــد ،دقيقا موضوع حق كسب و پيشهاي است كه ابتدا
در قانون سال  1339تصويب شد و سپس قانون سال  1356اعتبار آن را
تمديد كرد .بنابراين حضرت امام (ره) خالف شرع بودن حق كسب و پيشه
را تاكيد کردهاند و نه سرقفلي را .والسالم علي من التبع الهدي
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