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آسيب زلزله به
زيرساخت ها
اصغر مشبكي ،كارشناس
اقتصادي

با وقوع باليــاي طبيعي،
يكسري زيرساختهاي
اقتــــصادي و اجتماعي
از بيــــــن مــيرود.
زيرســاختهاي اقتصادي مثل برق ،آب ،گاز
و ...توســط دولت در اندكزماني قابل جبران
اســت و ميشــود آن را برگرداند .همچنين
مشــاغل دولتــي و كارخانههــاي وابســته
بــه دولت نيــز با كمــك مالي دولــت قابل
احياســت ،اما يكسري مشــاغل كه مرتبط
با بخش خصوصي اســت ،با مشــكل مواجه
خواهند شد ...

تسهيالت قطرهچكاني نوسازي

کمبود آب ،چادر ،پتو ،اقالم بهداشتی و ...در مناطق زلزله زده
كندي در خدماترساني به زلزلهزدگان

متن کامل د ر صفحه2

رئيسشورايشهرتهران:

تابآوري تهران
در مقابل زلزله
مناسب  نیست

رئيس شوراي شهر تهران بر لزوم بررسي
وضعيت تابآوري تهران در مقابل حوادث
غيرمترقبه همچــون زلزلــه تاكيد كرد.
محسن هاشــمي صبح دیروز در ابتداي
جلسه شوراي شهر تهران با اشاره به حادثه
دلخراش زلزله غرب كشور ،گفت :حادثه
دلخراشي كه در زلزله كرمانشاه رخ داد ...
صفحه4-2

صفحه 2

اعزام  100روانشناس به مناطق  زلزلهزده
رئيس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره استان
كرمانشــاه از اعزام  100روانشناس و مشاور به
مناطق زلزلهزده خبر داد.
به گزارش ایسنا ،خدامراد مومني با اشاره به زلزله
اخير در اســتان کرمانشــاه كه به كشته و زخمي
شدن افراد زيادي منجر شــد ،افزود :در وهله اول
نيازهاي اساســي از جمله بحث آب و غذا و اسكان
بايد براي حادثهديدگان فراهم شــود ،اما در كنار
همه اينها ايــن افراد نياز دارند بــه لحاظ روحي و

رواني با توجه به شوك حادثه و داغ از دست دادن
عزيزانشان حمايت شوند .مومني دیروز تصريح
كرد :در همين راستا از روز  23آبان كار اعزام حدود
 100روانشناس و مشاور در قالب تيمهاي  6نفره
به مناطق زلزلهزده آغاز شده است .وي افزود :اين
افراد از روانشناســان و مشاوران با مقطع  PHDو
فوق ليســانس هســتند كه دورههاي آموزشي
«مداخله در بحران» را گذراندهاند .مومني تصريح
كرد :كار اين افراد كوتاهمــدت نبوده و اينها مدت

اقدام جديد يوتيوب عليه افراطگرايان

طوالني در منطقه فعاليت خواهند داشت تا بتوانند
به لحاظ روحي و رواني حادثهديدگان را ياري كنند.
رئيس سازمان نظام روان شناسي و مشاوره استان
كرمانشاه با بيان اينكه اعزام اين تعداد روانشناس
و مشاور با هماهنگي دانشگاه علومپزشكي استان
صورت گرفته ،گفت :همچنين از ســازمان نظام
روانشناسي و مشاوره كشور و نيز سازمانهاي ديگر
اســتانها براي كمك در اين زمينه اعالم آمادگي
شده كه در صورت نياز اقدام خواهد شد.

يوتيوب اعــام كــرده ويدئوهايي كــه حاوي
خشــونت آشــكار يــا ســخنان تنفرآميز هم
نباشــد را حــذف ميكند .ايــن اقــدام عليه
افراطگرايانــي انجام ميشــود كــه دولتهاي
آمريــكا و انگليــس آنهــا را تروريســت
ميدانند.
به گزارش ايســنا به نقل از رويتــرز ،اين تغيير
سياست چشــمگير يوتيوب در حالي انجام شده
كه شــركتهاي رســانههاي اجتماعي با فشار

زيادي از ســوي دولتها روبهرو هســتند .اين
سياســت جديد ويدئوهايي را هــدف ميگيرد
كــه در آنها افــراد يــا گروههايي كه از ســوي
دولتهاي انگليس يا آمريكا به عنوان تروريست
شناخته شــدهاند ،به تصوير كشــيده ميشوند،
اما لزوما حاوي خشــونت و كشــتار يا سخنان
تنفرآميزي كه هماكنون در يوتيوب ممنوع است،
نيستند.
يك ســخنگوي يوتيوب كه به داليــل امنيتي

نخواســت نامــش فاش شــود ،اين سياســت
را تاييد كــرد اما اين شــركت مشــخص نكرد
كــه از چه زمانــي اين ايــده به اجرا گذاشــته
ميشود.
در حالي كه قوانين يوتيوب«تروريستها» را از
استفاده از اين سرويس منع ميكند ،اين سياست
جديد ويدئوهايي كه از طرف ديگران بارگذاري
شده و اين شبهنظاميان قصد انتشار آن را داشته
باشند را هم حذف ميكند.

كمبود  عرضه بيشتر در انتظار بازار  نفت
اوپك در جديدترين گزارش ماهانــهاش پيشبيني خود از ميزان تقاضا براي
نفت اين سازمان در سال  ۲۰۱۸را باال برد.
به گزارش ايســنا ،اوپك در گزارش ماهانه خود اعالم كــرد جهان به 33.42
ميليون بشكه در روز از نفت اوپك در ســال ميالدي آينده نياز خواهد داشت
كه  ۳۶۰هزار بشــكه در روز باالتر از پيشبيني قبلي اين سازمان است .براي
چهارمين ماه متوالي اســت كه اوپك پيشبيني خود را نســبت به نخستين
برآوردي كه در ژوئيه داشت ،افزايش ميدهد.
اين گزارش آخرين گزارش اوپك پيش از نشســت  ۳۰نوامبر است كه انتظار
ميرود طي آن اين گروه و متحدانش مدت توافق كاهش توليد را تمديد كنند.
پيشبينيهاي اوپك به كمبود باالتر عرضه در سال  ۲۰۱۸اشاره دارد و ممكن
اســت بر بحث درباره مدت زماني كه محدوديتهاي توليد بايد حفظ شوند،

تاثير بگذارد .اوپك كه متشكل از  ۱۴كشور توليدكننده است ،اعالم كرد طبق
برآوردهاي منابع ثانويه ،توليد اين سازمان در اكتبر پايين  32.59ميليون بشكه
در روز ميزان تقاضاي پيشبيني شده براي سال  ۲۰۱۸بود و حدود  ۱۵۰هزار
بشكه در روز نسبت به سپتامبر كاهش نشان داد.
آمار توليد اوپك در اين گزارش به معناي آن اســت كه پايبندي  ۱۱عضو اين
سازمان به اهداف توليد از  ۹۸درصد در سپتامبر به بيش از صددرصد در اكتبر
افزايش پيدا كرده است.
طبق گزارش اوپك ،ســطح باالي پايبندي كشــورهاي توليدكننده اوپك و
غيراوپك به شكل روشني نقش كليدي در حمايت از ثبات بازار نفت داشته و
آن را در مسير باثباتتري قرار داده است.
اوپك همچنيــن اعالم كرد  :ذخايــر در اقتصادهاي توســعه يافته به ميزان

بغداد فعال   از وليعهد  عربستان استقبال نمي
كند
يك منبع عراقــي نزديك به نخســتوزير اين
كشــور اعالم كرد كه بغداد در شــرايط كنوني
نميتوانــد از وليعهد عربســتان كه قرار اســت
طي مــاه جــاري ميــادي به عــراق بــرود،
استقبال كند.
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه شفقنيوز ،جاسم
جعفر ،از نمايندگان نزديك بــه حيدر العبادي،
نخستوزير عراق گفت :العبادي طي سفر اخير
خود به عربســتان از محمد بن سلمان ،وليعهد
اين كشور براي سفر به بغداد دعوت به عمل آورد

و قرار بود اين سفر اوايل ماه ميالدي جاري باشد.
وي افــزود :رخدادهــاي اخير در عربســتان و
منطقه و مســاله لبنان و استعفاي سعد حريري،
نخســتوزير اين كشــور اوضاع را پيچيده كرد.
در نتيجه براي عراق ســخت اســت كه از فردي
اســتقبال كند كه در آينده و در پي مشــكالت
ميان عربســتان و ايران احتماال بــراي ما ضرر
داشته باشد.
اين نماينده گفت :عراق ميخواهد مستقل باشد.
كامال طبيعي اســت كه زمان اين سفر مناسب

 23.6ميليون بشكه در سپتامبر كاهش يافت و به  2.985ميليارد بشكه رسيد
كه  ۱۵۴ميليون بشكه باالي متوسط پنج ساله است كه نشانه ديگري از كاهش
عرضه محسوب ميشود.
براســاس گزارش اوپك ،ميزان مازاد عرضه كاهش قابــل توجهي پيدا كرده
است .اين سازمان با اجراي توافق كاهش توليد ،كاهش ذخاير نفت به متوسط
پنج ساله را هدفگذاري كرده است.
اوپك اكنون انتظار دارد تقاضا براي نفت  1.55ميليون بشكه در روز در سال
ميالدي آينده افزايش پيدا كند كه  ۱۳۰هزار بشكه در روز باالتر از پيشبيني
قبلي است و به  98.45ميليون بشــكه در روز ميرسد .همچنين انتظار دارد
نرخ رشــد اقتصاد جهاني به  3.7درصد برســد كه باالتر از پيشبيني قبلي
 3.5درصد اســت .همچنين در گزارش اوپك برآورد رشــد عرضه از سوي

كشورهاي غيراوپك در سال ميالدي آينده مورد بازبيني نزولي قرار گرفت و
اين سازمان اكنون انتظار دارد رشد عرضه توليدكنندگان خارج از اوپك ۸۷۰
هزار بشكه در روز افزايش پيدا كند كه  ۷۰هزار بشكه در روز كمتر از پيشبيني
قبلي است .اوپك برآورد كمتر را به بازبيني توليد مكزيك و نروژ نسبت داد.
به گفتــه مقامــات اوپك ،ايــن گــروه و متحدانش دربــاره تمديــد توافق
كاهــش توليد به مــدت  ۹مــاه ديگر مذاكــره ميكننــد .چنيــن اقدامي
به كاهــش قابــل توجــه عرضــه در ســال آينــده منجــر خواهد شــد.
براســاس گزارش رويتــرز ،در گــزارش ماه گذشــته كمبــود عرضه حدود
 ۳۱۰هزار بشكه در روز براي ســال ميالدي آينده پيشبيني شده بود ،اما اگر
اوپك و سايرين همچنان به حفظ سطح توليد اكتبر سال  ۲۰۱۶ادامه دهند بازار
در سال  ۲۰۱۸با حدود  ۸۳۰هزار بشكه در روز كمبود عرضه مواجه ميشود.

اتحاديه اروپا  از حريري خواست به لبنان بازگردد

نيســت مگر زماني كه نتايج آنچه در منطقه رخ
ميدهد ،روشن شــود .وي افزود :تاخير در اين
ســفر بيترديد از جانب عراق خواهد بود ،چراكه
عراق نميتواند از فردي استقبال كند كه خواهان
تشديد موضع با ايران و حزبا ...و حتي طرفهايي
در داخل عراق است.
روابط عراق و عربستان اخيرا به ويژه بعد از سفر
عادل الجبير ،وزير خارجه عربستان به بغداد و پس
از آن سفر حيدر العبادي به رياض شاهد تحوالتي
بوده است.

مسئول سياست خارجه اتحاديه اروپا اعالم كرد
كه ايــن اتحاديه خواهان عــدم هرگونه مداخله
خارجي در لبنان است.
به گزارش ايســنا به نقل از اليومالسابع ،فدريكا
موگريني ،مســئول سياســت خارجه اتحاديه
اروپا در ســخناني در پي نشست وزيران خارجه
عضــو اتحاديه اروپا در بروكســل خاطرنشــان
كــرد پــس از اســتعفاي ســعد حريــري،
نخســتوزير لبنان اتحاديه اروپــا خواهان اين
اســت كه هيچگونه مداخله خارجــي در لبنان

صورت نگيرد .وي گفت :اتحاديه اروپا بر اين باور
اســت كه بايد از ورود درگيريهاي منطقهاي به
اين كشور اجتناب شود.
موگريني با بيــان اينكه با جبران باســيل ،وزير
خارجه لبنان صبح دیروز (سهشنبه) در بروكسل
ديدار كــرد ،تصريح كــرد :بايــد از وارد كردن
نزاعهاي منطقهاي و تنشها بــه لبنان اجتناب
شود و بايد اين تنشهاي منطقهاي خارج از لبنان
باقي بماند.
وي گفت :لــزوم مداخله نكــردن در امور لبنان

درخواســت تمام كشــورهاي اروپــا و در راس
آن فرانســه و آلمان اســت .موگرينــي افزود:
اتحاديــه اروپــا از ســعد حريــري ميخواهد
به كشــورش بازگــردد و در راس دولت وحدت
قرار بگيرد.
مسئول سياست خارجه اتحاديه اروپا از گروههاي
سياســي خواســت بر لبنان متمركز شوند .وي
افزود :بر اين باوريم كه عدم مداخله خارجي براي
اجتناب از درگيريهاي منطقه و سوق دادن اين
درگيريها به لبنان ضروري است.

قيمت اينترنت  ۳۰درصد كاهش مييابد
وزير ارتباطات با ارائه توضيحات جديدي درباره قيمتهاي جديد اينترنت پرسرعت
ثابت ،گفت :با اجراي اين طرح براي كاربران كاهش قيمت حدود ۳۰درصدي اينترنت
پيشبيني ميشود.
به گزارش مهر ،محمدجواد آذريجهرمي در صفحه اينســتاگرام خود به رفع ابهام
درباره قيمتهاي جديد اينترنت كه صبح دیروز اعالم شد ،پرداخت .وي با بيان اينكه
به نظر ميرسد ابهامات زيادي درباره طرح تعرفه جديد اينترنت ثابت ( )ADSLايجاد

شده است ،توضيح داد :در قياس با تعرفه قبلي ،حداقل حدود  ۳۰درصد كاهش هزينه
اينترنت با اجراي اين طرح براي كاربران پيشبيني ميشود.
جهرمي خطاب به كاربران گفت :اطمينان داشته باشــيد كه حتي با وجود مفهوم
«مصرف منصفانه» بيش از  ۸۰درصد كاربران ديگر نيازي به خريد حجم يا پرداخت
هزينه اضافه نخواهند داشت .وزير ارتباطات افزود :سرعت خريداريشده بايد به وسيله
شركتها تضمين شود و اشتراك بين تعداد زياد كاربر در اينجا معنا ندارد.

آذريجهرمي گفت :كاربران كمي صبوري كنند تا شركتها طرحهاي خود را ارائه
كنند .اطمينان خاطر ميدهم كه ديدگاههاي جمع زيادي از مصرفكنندگان لحاظ
شده است .وي با تشكر از كاربراني كه ديدگاههاي خود را درباره تعرفههاي جديد ،به
اشتراك گذاشتهاند ،افزود :به عنوان يك شــهروند درخواست دارم در طرح مطالب
شخصيت ساير شهروندان را در نظر داشته باشيم .وزير ارتباطات گفت :نميشود از دولت
انتظار اشتغال داشت و همزمان از توليدات بومي حمايت نكرد .جوانان ايراني همواره

در عرصه سرويسهاي نوين خوش درخشيدهاند و اليق حمايتهاي ما و شما هستند.
به گفته وي ،استفاده از سرويسهاي ايراني برابر با ايجاد اشتغال براي جوانان اين مرز و
بوم است .ما به نوبه خود تالش كرديم گامي در جهت حمايت از آنها برداريم .به حمايت
مردم هم مثل هميشه اميد داريم .جهرمي اظهار اميدواري كرد كه ساير موانع هم به
وسيله ديگران به سرعت از جلوي پاي كسب و كارهاي نوپاي ايران برداشته شود تا با
همراهي هم يكي از مشكالت مهم كشور كه بيكاري است را رفع كنيم.
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دستور وزير كشور به همه استانداريها براي كمك به مناطق زلزلهزده
وزير كشور به استانداريهاي سراسر كشور ،سازمان مديريت بحران كشور ،استانهاي معين و همچنين ساير دستگاهها و نهادهاي مسئول دستور داد همكاري و تالش در جهت
تسريع در عمليات امدادرساني و برگرداندن اوضاع به شرايط عادي را با استانداري كرمانشاه انجام دهند.

ایرانوجهان

روحانی در کرمانشاه:

اخبار

ثابتشدمردم بهتراز دولتبرایخود خانه میسازند

گروه ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

واليتي اظهارات حريري را تكذيب كرد

اينكه گفتهاند مالقات من و سعد
حريري «تند و خشن» بوده ،دروغ
است

مشاور بينالملل رهبر انقالب با اشاره به اظهارات
نخستوزير مســتعفي لبنان عنوان كرد :اينكه
حريري اعالم كرده در ديــدار اخير به بنده گفته
«ايران در امور داخلي لبنان دخالت نكند» ،درست
نيست ،چراكه او اصال چنين حرفي در آن مالقات
نزد .علياكبر واليتي ،مشاور بينالملل رهبر انقالب
با اشــاره به اظهارات نخستوزير مستعفي لبنان
عنوان كرد :اينكه حريري اعالم كرده در ديدار اخير
به بنده گفته«ايران در امور داخلي لبنان دخالت
نكند» ،درست نيست ،چراكه او اصال چنين حرفي
در آن مالقات نــزد .وي افزود :آنچــه درباره اين
مالقات عنوان شد كه مالقاتي تند و خشن بوده،
دروغ بوده و القائات سعوديها و ديگراني است كه
مايل نيستند لبنان را در آرامش ببينند .واليتي
گفت :غير از بنده و حريري ،دو نفر از طرف آنان و
سفير ما در لبنان هم در آن مالقات حضور داشتند.
در آن مالقات حريري ميخواست ميان جمهوري
اسالمي و عربستان وســاطت كند ،بنده گفتم ما
مشكلي با مذاكره نداريم و از آن استقبال ميكنيم.
مشــاور بينالملل رهبر انقــاب تاكيد كرد :من
همچنين به حريري گفتم كه عربستان حدود سه
سال است كه مردم بيگناه يمن را بمباران ميكند
و غذا و دارو به آنان نميرســاند ۷۰۰ ،هزار نفر در
يمن وبا گرفتهاند و اين موضوع ربطي به سياست
ندارد .به حريري گفتم به ســعوديها بگويد كه
به لحاظ انساني اين مشكالت را براي مردم يمن
ايجاد نكنند.
لزوم بررسي تابآوري پايتخت

تهران در شــرايط مناسبي قرار
ندارد

رئيس شوراي شهر تهران بر لزوم بررسي وضعيت
تــابآوري تهران در مقابل حــوادث غيرمترقبه
همچون زلزله تاكيد كرد .محسن هاشمي صبح
دیروز در ابتداي جلسه شوراي شهر تهران با اشاره
به حادثه دلخراش زلزله غرب كشور ،گفت :حادثه
دلخراشي كه در زلزله كرمانشاه رخ داد موجي از
اندوه و نگراني را در ميان ايرانيان ايجاد كرده است
و اعضاي شوراي شــهر نيز خود را در كنار مردم
كرمانشــاه ميبينند و در غم آنها شريك هستند
و از هيچ كمكــي فروگذار نخواهند كــرد .وي با
بيان اينكه نجات جان آسيبديدگان در اولويت
قرار دارد ،گفت :با اين حال بايد در زمينه ســاير
امدادرسانيها همچون تامين وسايل گرمايشي،
بهداشــتي و ...نيز اقدام كرد .وي با بيان اينكه در
نخستين ساعات امدادرساني محموله كمكهاي
مديريت شهري تهران به منطقه اعزام شد ،گفت:
دقت داشته باشيد كه زلزله خبر نميكند و تهران
نيز به عنوان پايتخت كشور داراي بافت فرسوده
و جمعيت زيادي است كه متاسفانه حتي بايد در
سازه ساختمانهاي جديد نيز تجديد نظر كنيم .به
گزارش ايسنا ،هاشمي با بيان اينكه وضعيت تهران
در شرايط مناسبي قرار ندارد ،گفت :بايد تابآوري
تهران در مقابل اينگونه حوادث بررسي و بايد به اين
مساله توجه ويژهاي شود.

رئيسجمهوری در بدو ورود به كرمانشاه
جهت بازديــد از مناطق زلزلــهزده اعالم
كرد :من به تمام آسيبديدگان اين حادثه
ميگويم كه دولت با تمام توان براي كمك
به شما وارد عمل شده و تالش بر اين است
كه در كوتاهترين مدتزمان ممكن مشكالت و معضل بهوجودآمده
را حل كند.
حجتاالسالم والمســلمين حســن روحاني در بدو ورود به استان
كرمانشاه با بيان اينكه ديدار با مردم قهرمان كرمانشاه هميشه جزو
آرزوهاي ما بوده و نميخواســتيم در چنين شرايطي كه مردم غم
دارند و دچار مصيبت شدهاند با مردم عزيز اين منطقه ديدار كنيم،
اظهار كرد :اميدواريم بتوانيم در روزهاي خوش و براي افتتاح طرح
و پروژههاي عمراني به اين منطقه بياييم و خدمت مردم كرمانشاه
باشيم .وي با بيان اينكه مردم اين ديار مرزبانان و مرزداران خوبي براي
ايران عزيز هستند ،اظهار كرد :متاسفانه به خاطر زلزلهاي كه پيش
آمد صدها نفر جان خود را از دســت دادند و هزاران نفر نيز مجروح
شدند و اين آالم ،دردي براي تمام ايرانيان است .من به نمايندگي از
ملت ايران به همه مردم كرمانشاه تسليت ميگويم و به آنها ميگويم
كه تمام مردم به فكر آنها هســتند .هيچ ايراني نيست كه فكر مردم
كرمانشاه نباشد.
رئيسجمهوری در بخش ديگــري از صحبتهاي خود در فرودگاه
كرمانشاه با تشكر از همدلي و همنوايي ملت ايران با مردم كرمانشاه
اظهار كرد :همه مقامات و مسئوالن كشــور اعم از دولتي ،نظامي،
ارتشي ،ســپاهي ،بســيجي ،هاللاحمر ،بخشهاي امدادي ،بنياد
مسكن ،وزارتخانههاي كشور ،بهداشت ،راه ،نيرو و ...براي كمك به
مردم كرمانشــاه و زلزلهزدگان وارد عرصه شدند تا مشكل آب ،برق
و جاده را حل كنند تا مردمي را كه زير آوار مانده بودند را از زير آوار
نجات دهند.
روحاني ادامه داد :در اينجا الزم ميدانم از امداد هوايي و تالشهايي
كه براي كمك به زلزلهزدگان انجام دادند ،تشكر و قدرداني كنم .اگر
پروازهاي بالگردها طي امروز و ديروز نبود امر كمكرساني سختتر
و مشكلتر ميشد.
روحاني همچنين با تشكر از مقامات كشورهاي همسايه و همچنين
ديگر كشورهاي جهان به خاطر ابراز همدردي با ملت ايران در بخش
ديگري از صحبتهاي خود خطاب به آسيبديدگان اين زلزله اظهار
كرد :دولت با تمام توان براي كمك به شما وارد عمل شده و تالشش
بر اين است كه در كوتاهترين مدتزمان ممكن مشكالت و معضل
بهوجودآمده را حل كند.
وي با بيان اينكه براي اسكان مردم در دوره موقت و بازسازي منازل
آنها مسئول اصلي در اين زمينه بنياد مسكن است و از همه مقامات
دولتي ،نظامي ،خيرين و سمنهاي مردمي ميخواهم كه به بنياد

مسكن در اين زمينه كمك كنند و كار جداگانهاي انجام ندهند ،افزود:
البته آنها ميتوانند براي خدمات عمومي از جمله امور بهداشتي و ...به
صورت جداگانه اقدامات الزم را انجام دهند .رئيسجمهوری همچنين
گفت :دولت با دادن كمكهاي بالعوض و وام تالش خواهد كرد تا اين
زمينه را فراهم كند تا مردم بتوانند در حداقل زمان ممكن منازل خود
را بازسازي كنند .وي در بخش پاياني صحبتهاي خود اظهار كرد:
دلگرمي همه ما رحمت خداوند است .خداوند مردم را تنها نميگذارد
و دولت و مردم نيز همه در كنار زلزلهزدگان خواهند بود .به گزارش
پايگاه اطالعرساني دولت ،رئيسجمهوري در جمع مردم سرپلذهاب
با قدرداني از مردم استان كرمانشاه و سراسر ايران كه در اين حادثه
همچون هميشه در كنار هم بوده و به ياري يكديگر پرداختند ،اظهار
كرد :بايد از تالش نيروهاي امدادرسان و نيروهاي مسلح براي كمك
به زلزلهزدگان قدرداني كرد .دولت همه امكانات خود را براي كاهش
سريع مشكالت مردم بسيج كرده است .روحاني دیروز با اشاره به نياز
مردم به چادر و امكانات زندگي موقت در مناطق زلزلهزده ،گفت :عصر
امروز ستاد بحران در كرمانشاه تشكيل و بودجه الزم براي بازسازي
و جبران خسارتهاي واردشده به مردم اختصاص داده خواهد شد.
رئيسجمهوري تصريح كرد :بنياد مســكن انقالب اســامي تمام
توان خود را براي بازسازي منازل مردم به كار خواهد گرفت و همه
دستگاههاي مسئول نيز اين بنياد را كمك خواهند كرد.
وي با اشــاره به اينكه حوادث طبيعي مانند زلزله ،ســيل و طوفان
آزمايش الهي براي بندگان در مسير ياري و كمك به همنوعان است،
افزود :دولت تالش ميكند در اين آزمايش موفق باشد ،كما اينكه از
ساعتهاي اوليه وقوع اين حادثه تالش ما بر حل مشكل مردم بوده و
همه دستگاهها و مسئوالن در اين راستا بسيج شدهاند.
رئيسجمهوري با تاكيد بر اينكه بهطور مســتمر روند امدادرساني
و جبران خســارات مردم اين منطقه را پيگيري خواهد كرد ،ادامه
داد :بيمارستانهاي تهران ،كرمانشاه و استانهاي معين براي ارائه
خدمات درماني فوري به مصدومان اين حادثه بسيج شدهاند.
روحاني با اشاره به اينكه در اين حادثه برخي ساختمانهايي كه به
صورت تعاوني و دولتي ساخته شده و از عمر احداث آنها زمان كمي
ميگذرد ،تخريب شدهاند ،گفت :بايد اشكاالت و كاستيهاي موجود
در ساخت اين بناها بررسي شود و دولت مطمئنا اين مسائل را دنبال
و مقصران را شناسايي و به مردم معرفي خواهد كرد.
رئيسجمهوري تاكيد كرد :دولت مردم را تنهــا نميگذارد و ما به
عنوان خادم مردم در كنارتان خواهيم بود .روحاني گفت 11 :هزار
خانه روستايي و حدود  4500خانه شهري در اين زلزله تخريب شده
و نياز به ساخت  30هزار مسكن جديد داريم.
رئيسجمهوری گفت :زلزله يك آزمايش الهي است براي دولت و همه
نهادهاي ديگر كه ضعفهاي ما و سازههايمان را نشان داد.
به گزارش مهر ،حجتاالسالم حسن روحاني در ستاد مديريت بحران
كرمانشاه گفت :اتفاقاتي مانند زلزله امتحان و آزمايش الهي است كه
ما در جايگاه بنده خدا به همه ابعاد آن واقف نيستيم.

توافق روسيه و عربستان بر سر سامانه دفاع موشكي اس400

مسكو و رياض به توافقاتي در زمينه تامين
سيستمهاي دفاع موشكي اس  ۴۰۰روسي
براي عربستان دست يافتند.
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري تاس،
عربستان و روسيه قراردادهايي در زمينه دفاع

هوايي به امضا رساندند .ديميتري شوگايف،
رئيس سرويس فدرال همكاري تكنيكي و
نظامي روسيه اعالم كرد :روسيه و عربستان
قراردادهايي را در زمينه دفاع هوايي و ساير
مسائل به امضا رساندند.

آسیب زلزله به زیر ساخت ها
اصغر مشبكي ،كارشناس اقتصادي
با وقوع بالياي طبيعي ،يكســري زيرســاختهاي اقتصادي و يكسري زيرساختهاي
اجتماعي از بين ميرود.
زيرســاختهاي اقتصادي مثل برق ،آب ،گاز و ...توسط دولت در اندكزماني قابل جبران
است و ميشود آن را برگرداند .همچنين مشــاغل دولتي و كارخانههاي وابسته به دولت
نيز با كمك مالي دولت قابل احياست ،اما يكسري مشاغل كه مرتبط با بخش خصوصي
است ،با مشــكل مواجه خواهند شــد و جبران خسارتهاي آن دشوار اســت كه در اين
خصوص پيشنهاد ميشود با همكاري دولت ،ســازمانها و شركتهاي كوچك راهاندازي
شود.

بخش رسانهاي ســرويس فدرال همكاري
تكنيكي و نظامي روســيه نيز اعالم كرده
كه مسكو و رياض به توافقاتي درباره تامين
سيستمهاي دفاع موشكي اس  ۴۰۰دست
يافتهاند.

وي افزود :اين يك آزمايش الهي اســت براي دولت و همه نهادهاي
ديگر و ضعفهاي ما و سازههاي ما را نشان ميدهد .رئيسجمهوری
در ادامه گفت :در ماجراي سيل شمال كشور وقتي آنجا رفتم استاندار
آنجا گفت ما نياز به اسكان موقت پيدا نكرديم .اقوام و قوم و خويش
مردم به يكديگر اسكان دادند و گفتند اجازه نميدهيم اسكان موقت
براي اينها داشته باشيد.
وي در عين حال با اشاره به زلزله اخير گفت :البته آزمايش مهمتري
براي ماست كه بايد بحران را مديريت كنيم.
رئيسجمهوری با تاكيد بر اينكه شوراي تامين بايد امنيت را تامين
كند ،گفت :مديريت بحران هم بايد بحران را كنترل كند .در مجموع
هم شخص استاندار مسئول است.
وي با بيان اينكه مساله امنيت بســيار مهم است ،تصريح كرد :وزير
بهداشت ،وزير كشور و بقيه ميگويند براي كارمان امنيت ميخواهيم.
روحاني همچنين گفت :گزارشهايي كه به من ميدهند ميگويند
امكانات به اندازه كافي هست ،ولي ما مشكل توزيع داريم.
وي افزود :گفتند مثال محمولهاي براي جــاي ديگر ميرفته ،اما در
ميان راه براي افراد ديگري تخليه شده است .اين بايد مديريت شود.
رئيسجمهوری دیروز با اشاره به حضورش در جمع مردم زلزلهزده
ســرپلذهاب گفت :من امروز كه در ميان مردم بودم حقيقتا كسي
توقع عجيب و غريبي نداشت و عمده توقعات درباره نيازهای اوليه
است.

وقت اين نيست مچ همديگر را بگيريم
وي ادامه داد :رقم خسارتها چه شهري و چه روستايي بايد مشخص
شود .تخريبهاي صددرصدي بايد مورد نظر باشد.
روحاني تاكيد كرد :بنياد مســكن بايد ميــزان وامها و كمكهاي
بالعوض را پيشــنهاد كند و نوبخت به هيات دولت بياورد تا بررسي
كنيم.
وي با تاكيد بر ايجاد هرچه سريعتر محلهاي اسكان موقت تاكيد
كرد :براي در اختيار گذاشــتن چادر ســختگيري نكنيد .اينكه
در بازديد هوايــي ديدم چادرها مقابل خانه افراد اســت ،كار خوبي
اســت .اين مــا را هــم از زدن اردوگاه بينياز ميكنــد هم امنيت
ميآورد.
رئيسجمهوری ادامه داد :ما بايد هرچه ميتوانيــم كار را به مردم
بســپاريم نه ما انجام بدهيم .اين مسكن مهرها را ديديم كه در كنار
خانههاي مردم بود .خانهها خراب نشده بودند اما مسكن مهر خراب
شده بود .گرچه وقت اين نيست مچ همديگر را بگيريم.
روحاني در عين حــال تاكيد كرد :برخي اماكن مثل مدرســهها و
بيمارستانها هم كه مربوط به دولت است ،تخريب شده كه بايد براي
اينها هم فكري كرد.
وي در پايان مجددا به مردم كرمانشاه تسليت گفت و اعالم كرد :دولت
درصدد برطرف كردن خسارتهاســت .گرچه برخي خسارتهاي
جاني جبرانناپذير است.

صدور حكم  بازداشت وزير دارايي پاكستان

يــك دادگاه ضد فســاد در پاكســتان
حكــم بازداشــت وزيــر دارايــي را
صادر كرد.
به گزارش ايســنا به نقل از رويترز ،اين
دادگاه پس از عدم حضور«اســحاقدار»

در چنين شــرايطي آنچه مســلم اســت ،اين است كه يكســري شــغلها را از دست
ميدهيــم .دولــت در ايــن رابطــه دو نقــش اساســي دارد؛ يكــي اينكــه ميتواند
بــراي ايــن مناطــق بهطــور ويــژه سياســت را هانــدازي كســبوكارهاي
كوچــك و زودبــازده را در نظــر بگيــرد ،مثــل تبديــل مغازههــاي نانوايــي بــه
كارگا ههــاي نانوايــي و را هانــدازي كارگا ههــاي صنعتــي  10نفــره و امثــال
آن.
اين كارها در كوتاهمــدت ميتواند در حل مشــكل بيكاري موثر واقع شــود .راهاندازي
كارگاههاي زودبــازده ميتواند با تكيــه بر وامهــاي كوتاهمدت و ميانمــدت و با بهره
كم باشد.
كار دوم دولت اين است كه دولت با اعطاي وام به يكسري كارخانههاي كوچك دولتي به

اين سياســتمدار پيشكســوت در چند
جلســه پاســخگويي اين راي را صادر
كرد.
اســحاقدار در حــال حاضــر تحــت
مــداواي پزشــكي در لنــدن قــرار

دارد و انتظــار مــيرود كــه وي پــس
از بازگشــت به پاكســتان بازداشــت
شود.
با اين حال وي همه اتهامــات را رد و ادعا
كرده بيگناه است.

احياي آنها كمك كند تا به گردونه توليد خود بازگردنــد .اتفاق ديگري كه معموال در اين
مناطق ميافتد ،ممكن است كشته شدن عوامل توليد و سرمايهگذاران باشد كه دولت بايد
با جابهجايي تخصصهــا ،كارگاهها و بهكارگيري متخصصان جديــد از جاهاي ديگر اين
مشكل را حل كند .اين سياستها در  6ماه قابل انجام است و ميتوان از آن نتيجه درست
گرفت .البته يكســري سياستهاي كالن هم هســت كه در برنامه بلندمدت بايد آنها را
دنبال كرد مثل راهاندازي زيرساختهاي بزرگتر چون پااليشگاهها و صنايع در بخش گاز
و نفت كه در بلندمدت نتيجه ميدهد و بين 2تا  4ســال ميتوان آنها را برپا كرد تا جلوي
اثرات منفي بحران پيش آمده را گرفت .سياســتهاي ذكر شده مهمترين تدابيري است
كه دولت با اتخاذ آن ميتواند مشكل بيكاري مناطق زلزله زده به ويژه استان كرمانشاه را
حل كند.

در جلسه كميسيون برنامه و بودجه مطرح شد

امضاي ۳۰ميليارد  دالر قرارداد براي تامين مالي پروژهها  از منابع خارجي
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اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد قطعات تجاری مشروحه تحت پالک  5462فرعی از  16اصلی واقع در تاکستان را
از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .از متقاضیان دعوت می گردد ظرف مهلت  10روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی مزایده ،اسناد
مزایده را از دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی واقع در خیابان فلسطین دریافت و در مهلت مقرر تحویل نمایند/.ف
نوبت اول96/8/24 :
نوبت دوم96/8/29 :
اداره روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

يك عضو كميســيون برنامــه وبودجه مجلس
گفت كــه طبق گزارشهــاي ارائهشــده براي
تاميــن مالــي پروژههــا از منابــع خارجــي
تاكنــون  ۳۰ميليــارد دالر قــرارداد امضــا
شده است.
بــه گــزارش ایســنا ،محمدرضا تابــش دیروز
با اشــاره به جلســه روز سهشــنبه كميسيون
برنامــه و بودجه گفت :در جلســه امــروز صبح
كميســيون برنامــه و بودجه دربــاره چگونگي
تامين مالــي پروژهها از منابــع خارجي تكليف
شــده در قانون برنامه توســعه ششــم و قانون
بودجــه ســال  ۹۶بحث و بررســي بــه عمل
آمد.
اين نماينده مجلس ادامه داد :در اين نشست كه با
حضور رئيس كل بانك مركزي و معاونان ذيربط،
همچنين مسئوالن وزارت امور اقتصادي و دارايي
برگزار شــد ،ســيف روند تعامالت درباره تامين
اعتبارات ارزي از كشورهاي آســيايي و اروپايي
را كه ابتدا كند بود ،رو به رشــد و رضايتبخش
دانست.
وي افزود :در اين جلســه عنوان شــد كه براي
تامين مالي پروژهها از منابع خارجي تاكنون ۳۰

ميليارد دالر قرارداد امضا شده و براي  ۴۰ميليارد
ديگر نيز توافق اوليه انجام و منابع در دســترس
است.
تابــش در پايــان تصريــح كــرد :طرحهــا و
پروژ ههــاي معرفيشــده عمدتــا مربــوط
به ســازمان بنــادر ،راهآهــن ،پااليشــگاهها،
نيروگاهها ،بيمارستانســازي ،كاغذســازي و...
اســت كــه توســط بخــش دولتــي و
خصوصــي بــا ضمانــت وزارت امــور
اقتصــادي و دارايــي بــه مرحلــه اجــرا در
ميآيد.
همچنين در ادامه جلســه عدل ،معاون سازمان
برنامــه و بودجه درباره چگونگــي اجراي قانون

حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق
روستايي و عشــايري ،توضيحاتي داد و گفت كه
در چند روز گذشــته آييننامه اين قانون توسط
دولت تصويب و به دســتگاههاي ذيربط ابالغ
شده است.
به گفته وي ،طبق قانون اختصاص  1.5ميليارد
دالر از صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در
مناطق روستايي و محروم كشور و آييننامه آن
كه در هيات دولت به تصويب رسيده ۴۵ ،درصد
اين منابع به كشاورزي ۱۰ ،درصد به معادن۱۵ ،
درصد به مشــاغل و خدماتي و تبادل اطالعات،
 ۱۰درصد به گردشــگري ۱۰ ،درصد به صنايع
دستي و فرش دستباف و  ۱۰درصد براي تامين
سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص
مييابد.
همچنيــن معــادل مبلــغ تخصيصــي از
صنــدوق توســعه ملــي از طــرف بانكهاي
عامــل بــراي اشــتغالزايي موارد معينشــده
اختصــاص خواهــد يافــت كــه پيشبينــي
ميشود با ســرانه هر شــغل  ۵۰ميليون تومان
با اين منابــع  ۲۳۸هزار شــغل جديــد ايجاد
شود.
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بسته شدن حساب ايرانيها در چين تاثيري بر تجارت ندارد
براساس اعالم بانكهاي چيني ارائه خدمات مالي و بانكي به سه كشور ايران ،كرهشمالي و سوريه در چين ممنوع شده است كه به گفته يكي از اعضاي اتاق بازرگاني ،اين
موضوع بر مبادالت تجاري تاثيري ندارد ،بلكه صرفا مربوط به اتباع ايراني در چين است كه از طريق وزارت امور خارجه ،وزارت اقتصاد و سفارت چين در تهران در حال پيگيري
است .به گفته وي ،اتباع ايراني تقريبا در بسياري از كشورهاي دنيا نميتوانند حساب باز كنند و اين موضوع خيلي جديد نيست ،اما رخ دادن اين اتفاق در چين تا حدودي
جديد است .ما به دنبال رايزني با وزارت امور خارجه ،وزارت اقتصاد و سفارت چين در تهران هستيم تا راهحلي براي اين موضوع پيدا كنيم.

شريعتمداري تاکید کرد

خبر

ضرورتحرکت اهرمیمنابعبانکیدراقتصاد
گروه تجارت و توزیع
News kasbokar@gmail.com

بازديد هيــات تجاري اتحاديه
اروپا از كارخانه مارگارين

هياتي از مقامات اروپايي و فعاالن اقتصادي در
روزهاي اخير در تهران حضور يافتند تا با بررسي
ظرفيتهاي موجود بــه افزايش همكاريهاي
تجاري به ويژه در بخش محصوالت كشاورزي
اهتمام ورزند.
بيرالوند ،مديرعامــل بزرگترين كارخانه ملي
توليد روغن ايران و صادركننده برتر سال 1396
در معرفي اين واحد توليدي گفت :ما به عنوان
دومين توليدكننده روغن نباتــي در ايران در
چند سال اخير و با توجه به بازگشت مجدد به
خانواده گروه توسعه صنايع بهشهر توانستهايم
ضمن افزايش اشتغال در كشور و افزايش سهم
بازار داخلي با توليد محصول باكيفيت و متنوع ،به
جايگاه مناسب در كشور و همچنين جايگاه برتر
صادراتي برسيم و اميدواريم با حمايت بيشتر
دولت و ايجاد تسهيالت بانكي ،مالي و گمركي
و همچنين ارائه مشــوقهاي توليد و صادرات،
بتوانيم در اين مسير گامهاي بلندتريبرداريم.
اين صادركننده برتر ادامه داد :ما در حال حاضر به
كشورهاي همسايه ،منطقه خليجفارس و روسيه
و برخي كشورهاي ديگر صادرات داريم ،اما به
دنبال تجارت خصوصا در روغنهاي تخصصي و
دانشبنيان با اتحاديه اروپا هم هستيم.
بيرالوند بيان كرد :يكي از موضوعات مورد نظر
براي همكاري با اين هيات تجاري مشاركتهاي
تحقيقاتي است ،چراكه تبادل دانش و توسعه
همكاريهاي تحقيقاتي با كشورهاي اروپايي در
زمينه صنعت غذا ميتواند فرصتهاي مناسب
در جهت افزايش كيفيت،تنوع و ايمني غذايي
در آينده براي دو طرف ايجاد کند.
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وزير صنعت ،معدن و تجارت
با تاكيد بر ضــرورت حركت
اهرمي منابع بانكي در اقتصاد
ايران گفت :نوسازي صنعتي
در دستور كار وزارت صنعت،

معدن و تجارت قرار دارد.
محمدشريعتمداريباتاكيدبرتوجهبيشتربهتامينمالي
ارزي واحدهاي صنعتي و سوق دادن فعاليتهاي مالي
واحدهاي صنعتي بهويژه واحدهاي كوچك و متوسط به
سيستمبانكيگفت:جاييكبانكتخصصيبرايتامين
مالي واحدهاي كوچك و متوسط در ايران خالي است كه
صنعت و معدن ميتواند نقش هدايتگر را در اين موضوع
كه يكي از نيازهاي كشور است ،ايفا كند.
وزير صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به بررسي و ارزيابي
طرحهاي صنعتي و معدني و روش دسترسي اين طرحها
به مجموعه تواناييها و امكانات بانك صنعت و معدن،
تصريح كرد :برقراري ارتباط عميقتر ميان بانك صنعت و

معدن و سازمانهاي توسعهاي مانند ايميدرو و ايدرو و در
سطوح منطقهاي با سازمانهاي صنعت ،معدن و تجارت
استانهاي كشور در حمايت از فعاليتهاي صنعتي و
معدني ضروري و مفيد خواهد بود.
وي با بيان اينكه بيش از  ۸۱هزار واحد توليدي كوچك و
متوسط در كشور وجود دارد ،افزود :وزارت امور اقتصادي
و دارايي ،بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه در زمينه
تامين مالي اين واحدها نگاه ويژه داشته باشند تا بتوان
حركتي اهرمي در اقتصاد كشور انجام داد و بانك صنعت
و معدن با اين حمايتها ميتواند نقش هدايتگري در
ايجاد اين فعاليت جديد در سيستم بانكي كشور ايفا كند.
شــريعتمداري بزرگ كردن كيك اقتصــادي ايران را
يك دغدغه مهم دانســت و گفت :بــراي اينكه بتوانيم
كار بزرگي انجام دهيم در ايــن دوره بايد حداقل ۲۰۰
ميليارد دالر پــروژه صنعتي و معدنــي را كليد بزنيم،
كشــورما پتانســيلهاي خوبي در حوزه منابع انساني
و ظرفيتهاي خــدادادي و شــركتهاي دانشبنيان
دارد كه بايد به خوبي مديريت شوند و با توجه به اتكاي
توســعه اقتصادي ايران به نظام بانكــي ،بانك صنعت
و معدن به عنوان مهمترين بانك توســعهاي در حوزه

صنعت و معدن پرچمدار اين حركت بزرگ محســوب
میشود و بايد ليدر تامين مالي پروژههاي بزرگ صنعتي
و معدني كشور شــود و براي اين هدف بايد برنامهريزي
كند .وزير صنعت ،معــدن و تجارت بــا تاكيد بر اينكه
نوســازي صنعتــي و معدنــي كشــور از مهمترين و
اولويتدارترين برنامههاي دولت اســت ،تصريح كرد:
امسال ۱۰هزار ميليارد تومان منابع از سيستم بانكي براي
اين كار اختصاص داده شده است كه بانك صنعت و معدن
نيز در اين حوزه ميتواند نقش مهمي ايفا كند و بخش
مهمي از منابع بانكي بايد با اولويت به واحدهاي توليدي
صادراتگرا در كشور پرداخت شود.
به گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،شريعتمداري
با اشاره به تدوين نقشــهراه  ۴ساله براي توسعه معدني
افزود :توســعه معدني از حركت جهادي در اكتشــاف
دقيق آغاز ميشود .متاســفانه ما در اين حوزه تاكنون
از ابزار و تجهيزات قديمي و نه چندان دقيق اســتفاده
كردهايم كه در اين موضوع نيز لزوم بهسازي و نوسازي
وجود دارد و بايد به سمت اكتشاف و توسعه معادن در
كالس جهاني حركت كنيم .وي بــا تاكيد بر ضرورت
حمايت از شركتهاي دانشبنيان گفت :در شركتهاي

دانشبنيانصنعتيومعدنيجواناندانشمندماباحداقل
منابع كارهاي بزرگي ميتوانند انجام بدهند و ميتوانند

با کمک اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

سالن كمكآموزشي دبيرستان سوم شعبان تهران افتتاح شد

با حضور رئيس و اعضاي هياترئيســه اتاق بازرگانــي ،صنايع ،معادن و
كشاورزي تهران ،مديرعامل جامعه نيكوكاري ابرار ،مدير آموزش و پرورش
و شهردار منطقه  18ســالن چندمنظوره دبيرستان دخترانه سوم شعبان
تهران افتتاح شد .به گزارش روابطعمومي اتاق تهران ،در ابتداي اين نشست،
علياصغر خامنوي ،مديرعامل جامعه نيكوكاري ابرار ضمن ابراز تسليت به
بازماندگان زلزله كرمانشاه ،به نحوه مشاركت اتاق تهران در احداث سالن
چندمنظوره دبيرستان سوم شعبان اشاره كرد و گفت :اوايل سال 1395از اين
دبيرستان بازديدي به عمل آمد و مديران مدرسه به برخي نارساييها در آن

اشاره كردند .از آنجا كه اين دبيرستان در حوزه تهران واقع است ،پيشنهادي
را به خوانساري ،رئيس اتاق تهران براي رفع بخشي از اين نارساييها و احداث
اين سالن مطرح كرديم كه اين پيشنهاد از سوي اتاق تهران مورد پذيرش قرار
گرفت .او با بيان اينكه امكانات موجود در اين دبيرستان با همت هياترئيسه
اتاق تهران فراهم شد ،ادامه داد :قرارداد ساخت اين سالن چندمنظوره در
سال1395منعقد و در نهايت اين سالن كه شامل آزمايشگاه ،اتاق كامپيوتر،
كارگاه و نمازخانه است در اواخر تابستان 1396تكميل شد.
پويايي اقتصاد در گرو آموزش و پرورش كارآمد است
در ادامه اين مراسم ،مسعود خوانساري ،رئيس اتاق تهران ضمن ابراز
همدردي با زلزلهزدگان كرمانشاه ،به نقش تربيتي مدارس اشاره كرد و
گفت :وظيفه اتاق تهران اگرچه بيشتر معطوف به حمايت از صنعتگران،

توليدكنندگان ،بازرگانان و كشاورزان است ،اما به اين نتيجه رسيدهايم
كه رونق در توليد و پويايي اقتصاد كشــور در گــرو آموزش و پرورش
كارآمد و تربيت نيروي انساني اســت .او با بيان اينكه اتاق تهران يكي
از ماموريتهاي خود را تربيت نيروي انســاني و آموزش و پرورش قرار
داده است ،افزود :اتاق تهران توانسته است به  150دانشجو و دانشآموز
در سال بورســيه تحصيلي اختصاص دهد كه اغلب در مناطق محروم
هستند .ضمن اينكه اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران هر يك ارقام
قابلتوجهي در حوزه آموزش و پرورش هزينه ميكنند .چنانكه پويشي
توسط اعضاي هيات نمايندگان اتاقهاي بازرگاني كشور با عنوان ايران
من راهاندازي شده كه ســاخت حدود يك هزار مدرسه در كشور را در
دستور كار قرار داده است .او ســپس به بازگشت مديريت بيمارستان
بازرگانان از كميته امداد به اتاق تهران سخن گفت و اينكه اتاق تهران در

در صــورت حمايت بانكها بخش قابــل توجهي از بار
مسئوليت ايجاد اشتغال پايدار و مولد را بر عهده بگيرند.

راستاي ايفاي مسئوليتهاي اجتماعي خويش قصد دارد اين بيمارستان
را براي خدمترساني به محرومان به بيمارستان مجهزي تبديل كند.
پيشنهاد برگزاري كارگاههاي انگيزشي كارآفريني
در ادامه اين مراسم ،سيدهفاطمه مقيمي ،عضو هيات رئيسه اتاق تهران
در جمع دانشآموزان دبيرستان دخترانه سوم شعبان به سخنراني
پرداخت و آنان را ترغيب كرد كه به كارآفريني روي بياورند .او خطاب
به دانشآموزان گفت :اتاق تهران وظيفه خود دانســته است كه اين
دبيرســتان را به امكاناتي تجهيز كند .در عين حال دانشآموزان نيز
بايد در انديشه بالندگي خود باشند و در كنار ايفاي وظايف خانوادگي
به سهيم شدن در رشــد اقتصادي كشور نيز بينديشــند .او توجه
دانشآموزان را به توسعه كسبوكارهاي خانگي به عنوان يكي از وجوه
كارآفريني جلب كرد و گفت :چنانكه مسئوالن اين مدرسه و مسئوالن
آموزش و پرورش منطقه موافق باشند ،برگزاري كارگاههاي انگيزشي
خالقيت و كارآفريني را در دبيرستانهاي اين منطقه آغاز ميكنم.
مشروط بر اينكه دانشآموزان نيز برگزاري اين كارگاهها را مطالبه كنند.
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از دو روز گذشــته و به دنبــال افزايش قابل
توجه تقاضا براي سفر به استانهاي زلزلهزده
شــايعهاي در فضاي مجازي به وجود آمد كه
از افزايــش قابل توجه قيمــت بليت هواپيما
حكايت ميكرد.
به گزارش ايســنا ،در كنار نرخهاي چند صد
هزار توماني مطرحشده تصاويري نيز از يكي از
سايتهاي فروش بليت منتشر شد كه حاكي
از رسيدن قيمت بليت سفر به كرمانشاه به ۹
ميليون تومان بود.
ايــن بليت كــه براي پــرواز  ۶۲۲شــركت
هواپيمايي آســمان در ســامانه فروش بليت
قرار گرفته بود ،براي يك نفر نرخ  ۹ميليون و
 ۵۵هزار تومان را اعالم ميكرد .موضوعي كه
خيلي زود با واكنشهاي جدي مردم در فضاي
مجازي مواجه شد.
با توجه به نيــاز به ثبتنام دقيــق و كد ملي
خريدار بليت در ســامانههاي رسمي توزيع،
اين شائبه به وجود آمد كه شايد بازار سياهي
جداي از دسترســي مردم به وجــود آمده و
شركت يا آژانسهاي هواپيمايي در آن دخيل
هستند؛ موضوعي كه دبير انجمن شركتهاي
هواپيمايي به طور رسمي آن را رد ميكند.
مقصــود اسعديســاماني دیــروز دربــاره
تصاوير منتشرشــده از فروش ايــن بليت در
فضاي مجــازي اعالم كــرد :ايــن تصوير از
صبــح ديروز منتشــر شــد كــه نتيجه آن
شناســايي ســريع آژانــس هواپيمايــي و
جلوگيري از قيمتگذار يهــاي اينچنيني
در بازار بود.
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نوسازي مناطق زلزلهزده در
كشوري مثل ايران كه تقريبا
هر روز در يكي از استانهاي
خود شــاهد زلزله است و به
طور متوسط هر  3سال يك
بار زلزلهاي با خسارات و خرابيهاي سنگين در آن اتفاق
ميافتد ،امري مهم به شمار ميرود .اين كار در كشور ما به
بنياد مسكن واگذار شده است و اين نهاد مردمي طي دو
دههگذشتهعالوهبربازسازي مناطقزلزلهزده ،مسئوليت
بهسازي خانههاي فرسوده روستايي را نيز بر عهده داشته
اســت .زلزله اخير در نواحي و استانهاي مرزي ايران و
عراق بار ديگر بحث بازسازي خانههاي آسيبديده و نقاط
قوت و ضعف اين حوزه را داغ كرده است .آنچه كارشناسان
بر آن تاكيد دارند ،لزوم افزايش تسهيالت نوسازي مناطق
آسيبديده است ،گرچه برخي ديگر از كارشناسان بر لزوم
تغيير نگرش مردم درباره جبران خسارت توسط دولت و
ديگر نهادهاي مردمي اشاره ميكنند.
ارائه تســهيالت نوســازي در دو بخش
بالعوض و كمسود
يك مقام مسئول بنياد مسكن درباره نوسازي مناطق
آسيبديده در زلزله اخير استانهاي مرزي غرب كشور
به«كسبوكار» ميگويد :بررســيهاي اوليه در اين
مورد انجام شده و كار بازسازي به زودي و بالفاصله بعد
از پايان عمليات امداد و نجات آغاز خواهد شد .عزيزا...
مهديان در پاسخ به اين پرسش كه تسهيالت اعطايي
به افرادي كه خانههاي آنها تخريب شــده است به چه
صورت پرداخت ميشود ،گفت :تسهيالت در دو بخش

روستاهاي زلزلهزده در سالهاي قبل ميافزايد :در
روســتاهاي زلزلهزده در حومه بم ،بوشهر ،زنجان و
ديگر مناطق زلزلهزده با گذشت چندين سال از زلزله
هنوز خانههاي نيمهكاره و مخروبــه وجود دارد كه
نشاندهنده ناكارآمد بودن سيستم تسهيالتدهي
قطرهچكاني در نوسازي مناطق زلزلهزده است.

بالعوض و كمبهره براي نوسازي خانههاي آسيبديده از
زلزله پرداخت ميشود .در مناطق روستايي كه بيشترين
حجم خرابي معموال در آن نواحي اتفاق ميافتد ،حجم
تسهيالت بالعوض 5ميليون تومان و تسهيالت كمسود
 18ميليون تومان با نرخ ســود  11درصد خواهد بود
كه اين تسهيالت از محل منابع بنياد مسكن پرداخت
ميشــود .عالوه بر اين دولت نيز در اينگونه ســوانح
مصوبات و تسهيالت ويژهاي اختصاص ميدهد كه هنوز
درباره جزئيات آن خبري اعالم نشده است.
تسهيالت نوسازي با هزينهها تناسب ندارد
يك كارشــناس اقتصــادي روند نوســازي مناطق
زلزلــهزده در ايــران را كند توصيــف ميكند و به

«كســبوكار» ميگويد :علت اصلــي كندي روند
نوسازي ،كمبود تسهيالت اعطايي به آسيبديدگان
زلزله است .اين تسهيالت با افزايش قيمت مصالح و
هزينههاي ساخت تناسبي ندارد و زلزلهزدگان چون
در شرايط مالي عادي نيستند و معموال بر اثر زلزله،
داشــتهها و بنيه مالي خود را از دست دادهاند با اين
تسهيالت نميتوانند نوســازي را به پايان برسانند.
به گفته امير پادياب ،در روســتاها و نواحي محروم،
كار بازسازي مناطق زلزلهزده به مراتب كندتر پيش
ميرود چون روســتاييان بعد از سوانحي مثل زلزله
با از دســت دادن دامها و محصوالت كشاورزي خود
مواجه ميشوند و مشكالت مالي بيشتري نسبت به
شهرنشينان دارند .اين كارشناس با اشاره به وضعيت

دولت براي بيمه منازل روستايي مشوق در
نظربگيرد
يك كارشناس بازسازي سوانح طبيعي با بيان اينكه
نوسازي واحدهاي مســكوني تخريبشده در زلزله و
ديگر سوانح طبيعي بايد با همافزايي كمكهاي دولتي،
مشــاركت خود مردم و پوشش بيمهها انجام شود ،به
«كسبوكار» ميگويد :در هيچ كشوري صفر تا صد
نوسازي به دولت يا يك نهاد مسئول واگذار نميشود،
چراكه هرچقــدر هم دولتها قوي باشــند پرداخت
هزينههاي جبران خســارات اينگونه سوانح از عهده
آنها خارج است .فرهاد خامسي ميافزايد :در كشوري
مثل ايران كه با تعدد زمينلرزه و سوانح طبيعي ديگر
مواجه هستيم ،بايد اين واقعيت به مردم منعكس شود
كه دولت يا بنياد مسكن مسئول جبران خسارت زلزله
نيســتند و فرهنگ عمومي بايد به سوي بيمه كردن
خانهها در برابر زلزله هدايت شــود .اين كارشناس با
بيان اينكه بخشــي از هزينههاي دريافتشده تحت
عنوان ماليات از مردم ،بايد به تخفيف بيمه زلزله خانهها
اختصاص يابد ،تصريح كرد :فرهنگ بيمه در نواحي
شهري ايران ريشه ندارد و طبيعتا در مناطق روستايي
اين فرهنگ اصوال وجود ندارد و دولت بايد مشوقهايي
براي بيمه كردن منازل روستايي در نظر بگيرد و اين
فرهنگ را ترويج كند.

واكنش سازمان راهداري به شايعه «راهزني محمولههاي كمكي به زلزلهزدگان»
معاون راهداري سازمان راهداري نسبت به خبر راهزني محمولههاي
كمكي مردمي به زلزلهزدههاي كرمانشاه و ايالم واكنش نشان داد.
به گزارش ایســنا ،عبدالهاشــم حســننيا دیروز درباره خبرهاي
منتشرشده از راهزني دو شب گذشــته ،اظهار كرد :ما از شب قبل

و امروز در منطقه زلزلهزده حاضر هســتيم و خوشبختانه با عبور از
شرايط بحراني ،فرايند امدادرساني و كمكرســاني به زلزلهزدهها
بدون وقفه ادامه دارد.
به گفته وي ،تمام جادههاي منتهي به مناطــق زلزلهزده باز بوده و

به شــكل كامل زير بار ترافيك قرار دارند .معاون راهداري سازمان
راهداري ادامه داد :خوشــبختانه با حضور ماموران نيروي انتظامي،
ارتش و ســپاه امنيت در نقاط مختلف اين منطقه به وجود آمده و
جادهها از سوي مقامات انتظامي تحت نظر قرار دارد.

بندر عباس  -شارجه درجه 2
180/000

راه و شهرسازی

احتمال كمك 60ميليوني براي
زلزلهزدگانشهري

مديــركل دفتــر نوســازي و بهســازي بنياد
مســكن اعالم كرد :ميزان تســهيالت و كمك
بالعوض براي نوســازي واحدهــاي زلزلهزده
امروز (چهارشــنبه) در جلســه هيــات دولت
مشــخص ميشــود ،اما آنچه تاكنــون براي
واحدهاي شــهري پرداخت شــده  ۳۰ميليون
تومان وام و  ۳۰ميليــون تومان كمك بالعوض
بوده است.
به گزارش ایسنا ،مجيد جودي دیروز اظهار كرد:
طبق برآوردهاي اوليه كه تا شــب گذشته در ۹
شهرستان استان كرمانشاه انجام شد بر اثر زلزله
غرب كشور تاكنون حدود  ۳۰هزار و  ۵۰۰واحد
خســارت ديدهاند كه از اين تعداد حدود ۴۵۰۰
واحد شــهري و  ۱۱هزار واحد روســتايي دچار
تخريب صددرصد شدهاند ۱۵ .هزار واحد هم نياز
به مرمت دارند.
وي افزود :كار بنياد مسكن عمال آغاز شده است.
مرحله برآورد خسارت به اتمام رسيده و ارزيابي
تكتك واحدها از امروز آغاز شده است .اگر كار
امداد و نجات امروز تمام شود عمليات آواربرداري
را شروع ميكنيم.
مديركل دفتر نوسازي و بهسازي بنياد مسكن
انقالب اسالمي با بيان اينكه امروز هيات وزيران
اعتبارات الزم اعم از تسهيالت و كمك بالعوض
را تصويب ميكند ،گفت :آنچه تاكنون در موارد
مشابه پرداخت شده براي واحدهاي صددرصد
تخريبي در شهرها ۳۰ميليون تومان وام به همراه
 ۳۰ميليون تومان كمك بالعوض بوده است .براي
واحدهاي روستايي نيز  ۲۰ميليون تومان وام و 5
ميليون تومان كمك بالعوض پرداخت شده است.

دكتر سبحاني در نشست تخصصي زنجيره فوالد در افق ايران ۱۴۰۴مطرح كرد

رويكرد توليد ۵۵ميليون تن فوالد با نگاه جهاني موفقيتآميز  خواهد  بود

همزمان بــا برگزاري ســيزدهمين نمايشــگاه
بينالمللي معدن ،صنايع معدني ،ماشــينآالت و
تجهيزات (ايرانكانمين  )۲۰۱۷در تهران ،نشست
تخصصي«زنجيره فوالد در افــق ايران  »۱۴۰۴با
سخـــنـــــراني دكتر بهرام سبحاني ،مديرعامل
گروه فوالد مباركه برگزار شد.
در اين كارگروه تخصصي كــه محمدرضا بهرامن
رئيس خانه معدن ايــران ،بهرام شــكوري عضو
هياتمديره خانه معدن و رئيس بخش معدن اتاق
بازرگاني صنايع ،معادن و كشــاورزي و جمعي از
مديران ،كارشناسان معدن و صنايع معدني كشور
و اصحاب رسانه حضور داشتند ،دكتر سبحاني طي

سخناني با ارائه گزارش كاملي درباره وضعيت برنامه
توليد  ۵۵ميليون تن فوالد ،الزامات موازنه ظرفيت
در زنجيره توليد فوالد را تبيين كرد.
وي با اشاره به انگيزههايي كه پيش از اين باعث شده
بود هنگام تنظيم سند چشمانداز ،توليد ۵۵ميليون
تن فوالد در نظر گرفته شــود ،مصرف سرانه فوالد
كشور را حدود  ۲۱۵كيلوگرم اعالم كرد و افزود :اگر
تا سال  ۱۴۰۴جمعيت كشور به حدود  ۹۰ميليون
نفر و مصرف سرانه به حدود  ۳۳۰كيلوگرم افزايش
يابد ،در اين حالت براي مصرف داخلي فقط به ۳۰
ميليون تن فوالد نياز خواهيم داشت و مابقي ظرفيت
توليدي بايستي در بازارهاي صادراتي به فروش رسد.
اين در حاليســت كه مزيتهايي نظير گاز ،انرژي،
معدن و نيروي انساني مســتعد در ايران شرايطي
فراهم آورده است تا با استفاده از اين ظرفيتها توليد
 ۵۵ميليون تن فوالد در دستور كار قرار داده شود كه
البته دستيابي به اين هدف در صورت برطرف شدن
چالشهاي فرارو چندان هــم بلندپروازانه و دور از
دسترس نيست.
وي بر توليد اقتصادي و افزايش توان رقابت با ساير
رقبا تاكيد كرد و ضمن تشريح زنجيره توليد ،ضريب

بهرهبرداري پايين از ظرفيت نصبشده ،پراكندگي
جغرافيايي واحدهاي توليدي فعال و در دست اقدام،
ظرفيتهاي غيراقتصادي ،ناقص بودن و عدم موازنه
در زنجيره توليد ،تكنولوژي توليد ،بهرهوري پايين
نيروي كار و بيتوجهي به نياز بازارهاي صادراتي به
عنوان اساسيترين چالشهاي موجود در زنجيره
توليد ياد كرد.
دكتر سبحاني در همين خصوص خاطرنشان كرد:
با توجه به اينكه هزينههاي مربوط به حمل ونقل را
نيز بايد به اين مشكالت اضافه كرد ،به خوبي واضح
اســت كه نتيجه همه اين كاستيها نداشتن توان
الزم براي رقابت است .دكتر ســبحاني با اشاره به
وضعيت فعلي واحدهاي فوالدسازي كشور و علل
زياندهي آنها و با تاكيــد بر اينكه فوالد مباركه در
تمامي بخشهاي خود هماكنون با تمام ظرفيت
و ضريب صددرصدي در حال كار و توليد اســت،
اظهار كرد :ظرفيت بالقوه فوالدسازيهاي كشور
 ۳۰ميليون تن و ظرفيت بالفعــل آن  ۲۰ميليون
تن و متاسفانه ضريب به كارگيري  ۶۶درصد است
و اين باعث ميشــود واحدهاي توليــدي زيانده
شوند.

مدير فروش و امور نمايندگيهاي گروه سايپا:

شبكه نمايندگيهاي فروش و خدمات با  قابليتهاي جهاني طراحي ميشود
مدير فــروش و امور نمايندگيهاي گروه ســايپا
گفت :برمبناي چشمانداز درنظرگرفتهشده ،شبكه
نمايندگيهاي فروش و خدمــات پس از فروش با
قابليتهاي جهاني طراحي ميشود.
به گزارش ســايپانيوز ،دكتر احمــد كريمپور در
همايش آموزشــي مديريت بازاريابي و مهندسي
فروش سايپا با بيان اين مطلب اظهار كرد :بازاريابي

امروز با شكل بازاريابي در گذشته تفاوتهاي زيادي
پيدا كرده است و بر اين اساس طراحي روشهاي
فروش نيز بايد تغيير كند.
وي افزود :براســاس برنامههاي گروه سايپا توليد
خودرو در گروه سايپا در سال  ۱۴۰۴به يك ميليون
دستگاه در سال خواهد رسيد و بر همين مبنا بايد
روشهاي فروش و بازاريابي نيز متحول شود.

كريمپور با اشاره به تغيير رفتار مصرفكننده نهايي،
ادامه داد :براي تحول در روشهــاي فروش ،بايد
مسئوالن فروش خودرو در نمايندگيها مورد توجه
ويژه قرار گيرند و عالوه بر آن ،سياستگذاريها در
گروه سايپا با نمايندگيها به اشتراك گذاشته شود.
بر اين اساس انجمنهاي صنفي نقش بارز و موثري
ايفا ميكنند.

فرصت يك ماهه به دولت براي ارائه اليحه
اصالح قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
نايبرئيس كميسيون عمران مجلس
از بررسي گزارش كميته نظام فني،
اجرايي و مهندسي كميسيون درباره
طرح اصالح قانون نظام مهندســي
و كنترل ســاختمان در جلسه صبح
دیروز كميسيون خبر داد.
به گزارش ایسنا ،مجيد كيانپور دیروز
گفت :در جلسه صبح امروز كميسيون
عمران طرح مذكور با حضور معاونان
وزارتخانههــاي راه و شهرســازي و

كشور ،معاون سازمان برنامه و بودجه،
شوراي مركزي سازماننظام مهندسي
ساختمان،مركزپژوهشهايمجلس،
اعضاي كانون سراسري انجمنهاي
صنفــي كارفرمايــي انبوهســازان
مســكن و ســاختمان ايران،كانون
سراسري پيمانكاران عمران ايران و
جامع مهندسين مشاور و دبيرخانه
كالنشهرها بررسي و نظرات تكتك
دستگاهها اخذ شد.
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كاهش نرخ مبادلهاي دالر در بانك مركزي
بانك مركزي دیروز (سهشنبه) ارزش برابري  39ارز عمده را در برابر ريال اعالم كرد كه براساس آن  19ارز همچون دالر آمريكا و پوند انگليس افت كردند و  11ارز ديگر از جمله يورو
افزايش داشتند؛  9ارز نيز ثابت ماند .دالر آمريكا دیروز با  4ريال كاهش  35.245ريال ،هر پوند انگليس با افت  14ريالي  46.234ريال و هر يورو با  70ريال رشد  41.145ريال
ارزشگذاري شد.

تاالر شيشه اي

سيف خبر داد

پرداخت ۱۰درصدكسرشده از سپردهگذارانكاسپين

شــاخص بورس در يك قدمي
ارتفاع ۸۸هزار واحد قرار گرفت

شاخص بورس در جريان معامالت دیروز بازار
سرمايه  ۱۱۷واحد رشد كرد و به قله  ۸۸هزار
واحد نزديك شد.
به گزارش تســنيم؛ در جريان دادوستدهاي
دیروز بــازار ســرمايه تعــداد  784ميليون
ســهم و حقتقــدم بــه ارزش  179ميليارد
تومــان در  46هــزار نوبت مورد دادوســتد
قرار گرفت و شــاخص بورس با رشــد 117
واحــدي در ارتفــاع  87هــزار و  949واحد
قرار گرفت.
بيشترين تاثير مثبت بر رشــد دماسنج بازار
سهام در روز گذشــته به نام نمادهاي فوالد
مباركــه اصفهــان ،پااليش نفــت اصفهان
و پارسخــودرو شــد و در مقابــل نمادهاي
معامالتي پتروشــيمي جم ،ســرمايهگذاري
نفــت و گاز و پتروشــيمي تاميــن و بانك
ملت بــا افت خــود مانــع افزايش بيشــتر
شاخص شدند.
شــاخصهاي اصلي بــازار ســرمايه هم روز
متعادلي را پشت سر گذاشتند ،به طوري كه
شــاخص قيمت (وزني ــ ارزشي)  37واحد،
كل (همــوزن)  18واحد ،قيمــت (هموزن)
 14واحد ،آزاد شــناور  130واحد و شاخص
بــازار اول و دوم به ترتيــب  93و  196واحد
رشد كردند.
براســاس اين گزارش ،در بازارهاي فرابورس
ايران هم با معامله  260ميليون ورقه به ارزش
 204ميليارد تومان در  31هزار نوبت ،آيفكس
 1.6واحد رشــد كرد و در ارتفاع  989واحد
قرار گرفت.
براساسمصوبهجديدشورايرقابت

وكيــوم باتوم پااليشــگاهها با
احتساب ارز آزاد در بورس كاال
عرضهميشود

براســاس تصميم جديــد شــوراي رقابت
مقرر شــده اســت تا ظرف مدت يــك ماه،
دســتورالعملي بــراي عرضه وكيــوم باتوم
پااليشــگا هها بــا شــرايط قراردادهــاي
بلندمدت براي عرضــه در بورس كاالي ايران
تهيه شود.
به گزارش ايسنا ،براســاس مصوبه سيصد و
يازدهمين جلسه شوراي رقابت ،عرضه وكيوم
باتوم پااليشــگاهها به طور كامــل در بورس
كاالي ايران و با محاســبه نرخ ارز آزاد انجام
خواهد شد.
بدين ترتيب شــوراي رقابت اعــام كرد :به
موجب بند  ۵ماده  ۵۸تا يك ماه براي برقراري
شرايط همسان در عرضه وكيوم باتوم توسط
كليه پااليشگاههاي كشور از طريق بورس كاال،
دستورالعمل پيشــنهادي تنظيم بازار وكيوم
باتوم را بــا رعايت اصول افزايش شــفافيت،
رفع تبعيض و بهبــود رقابتپذيري ،تدوين
قراردادهــاي طوالنيمدت و بــا لحاظ نرخ
ارز سامانه ســنا بانك مركزي در محاسبات
قيمت وكيوم باتوم ،تهيه و به شــوراي رقابت
ارائه شــود .همچنين شــوراي رقابت اعالم
كرد :عمده انگيــزه توليدكننــدگان قير در
كشــور صادرات اين محصول به مشــتريان
خارجي است.
تخمين زده ميشــود كه ســاالنه نزديك به
 3ميليون تن قير از كشــور صادر ميشــود.
با عنايت به آنكــه در فراينــد تبديل وكيوم
باتوم بــه قير ســرمايه مورد نياز نســبت به
ميــزان فروش كــم اســت ،ازایــنرو ورود
بــه اين صنعــت به ســادگي مقدور اســت
و بســتن و تاســيس مجدد نيــز كمهزينه
خواهد بود.
در عين حال خريد وكيوم باتوم با احتســاب
نــرخ ارز مبادلــهاي و فــروش قير بــه نرخ
ارز آزاد و صــادرات آن بــراي واحدهايي كه
مشــمول خوراك وكيــوم باتوم ميشــوند
امتيــاز بااليــي ايجــاد ميكنــد كــه بــه
تقاضــاي كاذب و اخالل در تقاضــا و رقابت
منجر ميشود.

مركزي باز كرده است ،پاسخگوي سپردهگذاراني
هســتند كه براي دريافت ســپرده خود مراجعه
ميكننــد و به تدريــج تمامي ســپردهگذاران را
در نظر ميگيرد.

وي ادامــه داد :مابقــي ســپرده مشــتريان كه
بــاالي  200ميليــون تومــان ســپردهگذاري
كردهاند پس از شناســايي امــوال جديد پرداخت
ميشود.

بانك قرضالحسنه مهرايران كمكهاي امدادي را در مناطق زلزلهزده توزيع کرد
بانك قرضالحســنه مهرايــران با هدف
همدردي بــا هموطنان آســيبديده در
مناطق غرب كشــور و كمك به برطرف
کردن نيازهاي اوليــه زلزلهزدگان با اعزام
كاميونهاي حامل مواد خوراكي ،به توزيع
بســتههاي امدادي در شهرســتانهاي
زلزلهزده استان كرمانشاه اقدام كرد.
به گزارش روابطعمومي بانك قرضالحسنه
مهرايران ،ايران يكي از آســيبپذيرترين
كشورها از نظر حوادث طبيعي بهويژه سيل
و زلزله است كه آسيبها و خسارات زيادي
از نظر مادي و معنوي برجاي ميگذارد.

شــامگاه يكشــنبه  ۲۱آبان ماه ،زلزلهاي
به بزرگاي  7.3شــهر ازگله يكي از توابع
شهرستان ثالث باباجاني استان كرمانشاه
را لرزاند ،شدت اين زمينلرزه به حدي بود
كه در اغلب اســتانها و برخي كشورهاي
منطقه نيز احساس شد .در چنين شرايطي
همه مردم كشور دچار آسيب ميشوند؛ چه
آنهايي كه عزيزي را از دست دادهاند و چه
افرادي كه آسيب مادي ديده و آواره شدهاند
و چه ســاير افرادي كــه در مناطق ديگر
كشور هستند و در همدردي با هموطنان
آسيبديده خود دچار تالم خاطر ميشوند.

در اين خصوص ،از دو شب گذشته تاكنون
مردم در اقصي نقاط كشور با اتحاد عمومي
براي كمكرساني به آسيبديدگان زلزله،
تالش زيــادي را براي ارســال امكانات و
تجهيزات به مناطق زلزلهزده نشان دادهاند.
بانك قرضالحســنه مهرايران نيز در اين
راستا و در نخستين اقدام خود براي تامين
بخشي از آب آشاميدني مورد نياز مناطق
زلزلهزده ،به ارسال كاميونهاي حامل آب
معدني به شهرستانهاي سرپلذهاب ،قصر
شــيرين و ثالث باباجاني مبادرت ورزيده
است.

استقرار خودپردازهاي سيار بانك صادرات ايران در مناطق زلزلهزده
بانك صادرات ايران با ارسال  ٨دستگاه
خودپرداز ســيار به مناطــق زلزلهزده
اســتان كرمانشــاه ،خدمات بانكداري
الكترونيكي را در اين نقاط تسهيل كرد.
به گزارش روابطعمومي بانك صادرات
ايران ،اين بانك با ارســال  ٨دســتگاه
خودپرداز از مديريت شعب استانهاي
كرمانشــاه ،خوزســتان ،مركــزي و
لرســتان به كمك مردم آســيبديده
شتافت.
موج عظيم ابــراز همدردي مردم اقصي

نقــاط ميهن اســامي بــا هموطنان
آسيبديده زلزله غرب كشور همچنان
ادامــه دارد و بانــك صــادرات ايران
نيز در راســتاي انجام مســئوليتهاي
اجتماعي خود ،ضمــن تالش در جهت
تســهيل خدمات حمايتي بانكي براي
مردم منطقــه زلزلهزده در بــدو امر با
تخصيص يك ميليارد ريــال از هزينه
تبليغاتــي بانــك ،اختصــاص مزاياي
يــك روز مرخصــي كاركنــان بانك و
شــركتهاي تابعه براي كمكرساني

نقــدي و همچنيــن تعيين شــماره
حساب  ٦٥٦٥در شــعبه مركزي (كد
 )٣٠٤٦اين بانك ،ياريرساني به مردم
رنجديده از اين ضايعه بزرگ را سرعت
بخشيده است.
گفتني است شماره حســاب سپهري
 ٠١١١٢٩٧٩٠٢٠٠١و شــماره كارت
 ٦٠٣٧٦٩١٩٨٠٠٣٠٥٩٧بــه نــام
زلزلهزدگان اســتانهاي غرب نيز براي
تجميع كمكهاي نقدي هموطنان در
نظر گرفته شده است.

پيام تسليت مدير عامل بانك دي به زلزلهزدگان غرب كشور
مديرعامل بانك دي در پيامي جان باختن
جمعي از مردم كشورمان را در پي حادثه
زمينلرزه تسليت گفت و با مصدومان و
داغديدگان اين حادثه ابراز همدردي كرد.
متن پيام محمدرضا قرباني ،مديرعامل
بانك دي بدين شرح است :بسما ...الرحمن
الرحيم ،حادثه تلخ زلزله در كشور عزيزمان
ايران چشمها را گرياند و قلبها را به درد
آورد.
ضايعه جــان باختــن و جراحات خيل
عظيمي از هموطنــان عزيزمان در غرب
كشور ،به ويژه در اســتان كرمانشاه و نيز
وارد آمدن خسارات فراوان جاني و مالي،
ايران را يكپارچــه داغدار كــرد و آحاد
مردم عزيزمان در انــدوه فاجعه از عمق
دل گريستند .فاجعه آنچنان غمانگيز و
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بررسي صورتهاي مالي موسسه مالي –
اعتباري فرشتگان در دستگاه قضا
سيف با بيان اينكه قوه قضائيه از طرق مختلف تالش
ميكند تا با بررسي صورتهاي مالي موسسه مالي
– اعتباري فرشتگان شناسايي كند كه داراييهاي
ايجادشده در چه مسيري قرار گرفته است ،يادآور
شد :قوه قضائيه بررسي ميكند كه آيا داراييها بدون
حق به به افراد ديگر منتقل شده يا خير و داراييهايي
كه شناسايي كند ،باز ميگرداند و ظرفيت جديدي
براي پرداخت سپرده مشتريان ايجاد ميشود.

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

رئيــس كل بانــك
مركــزي گفــت :مبلــغ
 ۱۰درصــدي كــه از
ســپردهگذاران زير ۲۰۰
ميليون تومان كاســپين
كســر شــده بــود ،در حــال بازپرداخــت بــه
سپردهگذاران است.
ولــيا ...ســيف در تشــريح آخريــن وضعيــت
ســپردهگذاران كاســپين گفت :براساس آخرين
تصميم مبلــغ  200ميليــون تومان بــه تمامي
سپردهگذاران اعم از ســپردهگذاراني كه زير 200
ميليون تومان و بيش از اين ارقام ســپردهگذاري
كردهاند ،پرداخت شود.
به گزارش خانه ملت ،رئيــس كل بانك مركزي با
بيان اينكه مبلغ  10درصدي كه از ســپردهگذاران
زير  200ميليون تومان كســر شــده بود در حال
بازپرداخت به سپردهگذاران است ،افزود :در حال
حاضر شعب كاســپين با خطوط اعتباري كه بانك
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دلخراش بود كه زخمــي جانكاه بر روح
و روان تمــام مردم ايران نشــاند .در اين
لحظات ســخت ،قلب تمام ما ايرانيان تا
دورترين نقاط كشور به يكديگر پيوسته
است و يك دل و يك زبان با داغديدگان
ايــن حادثه دردنــاك همدرديــم .اين
نخستينبار نيست كه هموطنان خود را در
حادثهاي چنين سخت از دست ميدهيم.
ملت ايران خاطره ازخودگذشــتگيها و
دالورمرديهاي مرزنشينان غرب كشور
را در هشت ســال دفاع مقدس هرگز از
ياد نخواهند بــرد و خــود را وامدار روح
بلند و ايثارگر آنــان ميداند .يقين داريم
هموطنانمان با همان روحيه ايثارگري
اين آزمون سخت را نيز با سربلندي از سر
ميگذرانند و در اين مسير همه ملت ايران

تصميمات جديد درباره تعاوني وحدت و
افضلتوس
رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد :جلساتي به صورت
منظم با نمايندگان سران 3قوه برگزار ميشود كه يكي از
تصميمات جديد در اين جلسات درباره تعاوني وحدت و
افضلتوس بود كه پيشبيني شده تا مبلغ  100ميليارد
تومان پرداخت شود كه البته هنوز تصميم نهايي در اين
خصوص گرفته نشده است ،البته سپرده مشتريان تا 3
ميليون تومان پرداخت شده و حدود 76درصد مشتريان
اين تعاونيها تسويهحساب شدهاند.

كمك 2ميليارد ريالي بانك پارسيان به زلزلهزدگان
در پي رويــداد ناگــوار زلزله در
مناطــق غربي كشــور بــه ويژه
اســتان كرمانشاه ،مســئوالن و
كاركنــان بانك پارســيان مبلغ
 ۲ميليــارد ريــال بــراي كمك
بــه زلزلــهزدگان اختصــاص
دادند.
به گــزارش روابطعمومي بانك
پارســيان ،اين بانــك ضمن ابراز
همــدردي با زلزلــهزدگان غرب
كشــور ،آمادگــي كامــل خود
را بــراي پشــتيباني و كمك به
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همميهنــان زلزلــهزده اعــام
ميدارد.
به همين منظور شــماره حســاب
 201 -00999990-608و شماره
كارت 6221061210641264
به نام كمكهاي مردمي جمعيت
هاللاحمــر ج.ا.ا را جهــت واريز
كمكهــاي نقــدي اختصــاص
داد ه و از ملــت نيكانديــش
ا يــر ا ن د عــو ت ميكنــد در
ايــن امــر انســاني مشــاركت
کنند.

تامين اقــام مايحتــاج مردم و
اختصاصبخشيازحقوقكاركنان
بانكسينا

در راســتاي همــدردي بــا حادثهديدگان
زلزله غرب كشــور ،بانك ســينا نســبت به
تامين و ارســال اقالم مورد نياز و همچنين
اختصاص بخشــي از حقــوق كاركنان خود
براي تهيه مايحتاج مــردم عزيز اين مناطق
اقدام کرد.
به گزارش روابطعمومي بانك سينا ،اين بانك
ضمن تسليت ضايعه درگذشــت تعدادي از
هموطنان عزيز در اين حادثــه غمبار و ابراز
همدردي با بازماندگان ،اعالم كرد براي كمك
به هموطنان شهرهاي آسيبديده ،نسبت به
تامين و ارسال اقالم مايحتاج آنان و همچنين
اختصاص بخشــي از حقــوق كاركنان خود
اقدام کرد.

تســليت بانــك پاســارگاد
بــهمناســبت درگذشــت
هموطنانمان در حادثه زلزله
كرمانشاه

بانكپاسارگاد ضمن تسليت به ملت شريف
ايران به مناســبت درگذشــت تعــدادي از
هموطنــان عزيزمــان در حادثــه غمانگيز
زلزله كرمانشــاه ،از درگاه ايــزد منان براي
درگذشــتگان علو درجات ،براي بازماندگان
صبــر و شــكيبايي ،بــراي مجروحــان
شــفاي عاجــل و بــراي تمــام همميهنان
عزيزمان ســامت و طــول عمر مســئلت
دارد.

همياري بانك قرضالحسنه مهر ايران با زلزلهزدگان استان كرمانشاه
بانك قرضالحسنه مهر ايران ضمن اعالم
تالم از حادثه ناگهاني و جانســوز زلزله
استان كرمانشاه ،در راستاي مسئوليت
اجتماعي خود ،همراه با تمام نهادهاي
دولتي ،عمومي و مردمي به همياري با
زلزلهزدگان اين حادثه شتافت.
روابط عمومــي بانك قر ضالحســنه
مهر ايران اعالم كرد :براســاس دستور
مديرعامل و اعضــاي هياتمديره بانك
قرضالحســنه مهر ايران ،ايــن بانك
مجموعه كمكهاي خود را براي ياري

آسيبديدگان زلزله اســتان كرمانشاه
برنامهريزي كرده و در حال اجراست.
براســاس ايــن گــزارش ،ايــن بانك
امدادرســاني در حين واقعــه زلزله به
آسيبديدگان ،مشــاركت در بازسازي
مدارس مناطــق زلزلــهزده و دريافت
كمكهــاي نقــدي مــردم از طريق
حســابهاي جمعيــت هــال احمر
نزد اين بانــك را در دســتور كار خود
قــرار داده اســت .مردم شــريف ايران
ميتوانند كمكهاي نقــدي خود را به

آسيبديدگان زلزله استان كرمانشاه به
شماره حساب -۹۹۹۹۹۰۰-۱۱-۳۰۲۱
 ۱به نــام كمكهــاي مردمي جمعيت
هالل احمر نزد بانك قرضالحسنه مهر
ايران واريز کنند .گفتني است از ابتداي
صبح  ۲۲آبان مــاه  ۱۳۹۶كاميونهاي
حامل كمكهــاي خوراكي اين بانك با
هماهنگي فرمانداري شهرســتانهاي
قصــر شــيرين ،ســرپلذهاب و ثالث
باباجاني به منطقه اعزام و اقالم خوراكي
در منطقه توزيع شد.

پيام تسليت مديرعامل بانك صادرات ايران در پي حادثه تلخ زمينلرزه در غرب كشور

شانه به شانه ،همراه و همقدم اين عزيزان
بوده و از هر نوع ياريرساني به مصدومان
و آسيبديدگان فروگذار نخواهند بود.
اينجانب به نمايندگــي از خانواده بزرگ
بانك دي اين ضايعه جانكاه را به تمامي
ملــت ايران تســليت عرض کــرده و بر
خود واجب ميدانم بــراي روح پرفتوح
جانباختگان ،علو درجات و آمرزش الهي
و براي مجروحان سالمتي عاجل و براي
بازماندگان صبر و شكيبايي مسئلت کنم.

بسمه تعالي
اناهلل و انااليه راجعون
«از همه كساني كه ميتوانند به نحوي
در ســبك كردن بار مصيبت و جبران
خسارت موثر باشند درخواست ميكنم
كه به ياري آســيبديدگان بشتابند».
رهبر معظم انقالب (مدظله العالي)
باســام ،وقوع حادثه غمبــار زلزله در
غرب كشــور كه موجبات جان باختن و
مصدوميت جمعــي از هموطنان عزيز
كشورمان در اســتانهاي غربي بهويژه
استانهاي كرمانشاه و ايالم را بهدنبال
داشته است ،باعث تاسف بسيار و اندوه
فراوان شد.
اينجانب ضمن عرض تسليت اين ضايعه
غمانگيز به ملت شــريف ايران به ويژه

خانوادههــاي بزرگــوار و مصيبتديده
استانهاي كرمانشــاه و ايالم ،از درگاه
حضرت باري تعالي براي شــادي روح
ازدســترفتگان آرامش ابــدي و براي
مصدومــان حادثــه ،شــفاي عاجــل
مسئلت دارم .باشــد كه ايزد منان صبر
و شكيبايي تحمل اين مصيبت و كاهش
آالم را به تمامــي مصيبتديدگان عطا
فرمايد .بيترديد مــردم غيور و قهرمان
اســتانهاي غربي كــه در دوران دفاع
مقدس ،تصويري زيبا از رشــادت مردم
اين سرزمين را به منصه ظهور رساندند،
با همدلي و همبستگي ملت ايران ،اين
روزهاي سخت را نيز پشت سر خواهند
گذاشت.
اقتــدا بــه فرمايشــات رهبــر معظم

انقــاب (مدظله العالــي) و آموزههاي
ديني و مذهبــي ،ما را بــر آن ميدارد
تــا در اين لحظــات ســخت ،بيش از
پيش در كنار هم و دســت در دســت
هم امواج ايــن حادثه و بــا را كه ابتال
و آزمايــش الهــي را در دل خود پنهان
داشــته ،فروبنشــانيم و به يــاري هم
بشتابيم.
در اين حادثه تلخ و تاسفبار بانك مردمي
صادرات ايران نيز خود را مسئول ميداند
تا با ياريرساني همكاران انساندوست
و غيور خود در سراسر كشور و با اهدای
كمكهاي نقدي ،بخشــي از آالم اين
عزيزان را بكاهد و به نحوي در ســبك
كردن بار اين مصيبت و جبران خسارات
وارده موثر باشد.

دكتر صالحآبادي:

هر پروژهاي در كشور افتتاح شده ،حتما بانكي در كنار آن بوده است
تامين مالــي طرحها براي پيشــرفت در عرصههــاي مختلف
اقتصادي نياز به منابع مالــي فراواني دارد كه بخش عمدهاي از
آنها را نظام بانكي تامين ميكند.
به گزارش روابطعمومي بانك توســعه صــادرات ايران ،دكتر
صالحآبادي در ديدار با اعضاي شوراي اطالعرساني و تبليغات
نظام بانكي كشــور با بيان اين مطلب گفت :از كسبوكارهاي
كوچك گرفته تا تمام پروژههاي بزرگ زيرساختي از منابع بانكي
استفاده ميكنند ،ولي كمتر ميبينيم به نقش حمايتي بانكها
از اين طرحها پرداخته شود.
مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران تصريح كرد :بانكها براي
ايجاد اشتغال و توليد و توســعه اقتصادي سهم و تاثير بسزايي
دارند و بايد اين تصوير در ذهن مردم نقش ببندد نه اينكه بانكها
فقط سود پرداخت ميكنند.

وي گفت :اكنون نظام منسجم اطالعرساني در بانكها به همت
پژوهشكده پولي و بانكي و بانك مركزي با عنوان«ايبنا» ايجاد
شده كه مرجعي است براي ساير رسانهها و هم پشتوانهاي براي
نظام بانكي است.
دكتر صالحآبادي در اين جلســه خواســتار برنامهريزي براي
آموزش مفاهيم و دغدغههاي بانكداري اسالمي براي كاركنان
نظام بانكي شد.
رئيس هياتمديره بانك توســعه صادرات ايــران همچنين به
ضرورت فرهنگسازي براي اصالح نظام كارمزد خدمات بانكي
اشاره كرد و گفت :بايد اين فرهنگ در كشور ترويج شود كه براي
ارائه سرويس خوب ،بايد كارمزد آن را پرداخت .به عبارت ديگر
عمده درآمد منابع بانكها از كارمزدها بايد تامين شود و نه صرفا
از مابهالتفاوت از نرخ سود تسهيالت اعطايي و سپرده.

وي تصريــح كــرد :بــراي تصويرســازي مطلــوب از نظــام
بانكــي ،عــاوه بر ضــرورت اصــاح درونسيســتمي نظام
بانكي ،بايــد همزمان از ظرفيــت خبرنــگاران خبرگزاريها،
نشــر يا ت  ،ر ســا نهها ي ا جتماعــي و صــدا وســيما
بهر ه گرفت.
در اين جلســه محمدعلي كريمي ،مديــر روابطعمومي بانك
مركزي نيز به تشريح اقدامات انجامشده در شوراي اطالعرساني
و تبليغات نظام بانكي كشــور پرداخــت و از اجراي برنامههاي
جديد مشــترك روابطعمومي بانكها براي آگاهيبخشــي از
اقدامات موثر نظام بانكي كشور در آينده نزديك خبر داد و افزود:
اين شــورا به طور مرتب در حال رصد و شناســايي مشكالت و
دغدغههاي جامعه است تا بتواند نســبت به رفع يا اصالح آنها
اقدام كند.

ســيدغالمرضا كاظميدينان ،مشــاور رســانهاي رئيس كل
بانك مركــزي نيز در اين جلســه تصريح كــرد :نبايد از نقش
موثر كاركنان نظــام بانكي براي ارائه تصويــر مطلوب بانكها
نزد جامعه و خانوادههايشــان غافل نشــويم و در اين زمينه
ضرورت دارد در ابعاد درونســازماني برنامهريزيهايي صورت
پذيرد.
در اين جلسه اعضاي شوراي اطالعرساني و تبليغات نظام بانكي
شامل مديران روابطعمومي بانكهاي ملي ،مسكن ،ملت ،اقتصاد
نوين ،ايرانزمين ،توســعه صادرات ايران و موسســه اعتباري
توســعه و همچنين مدير امور ارتباطات و حــوزه مديرعامل
بانك توسعه صادرات ،سردبير ايبنا و مشــاور رسانهاي رئيس
كل بانك مركزي حضور داشــتند و به بيــان ديدگاههاي خود
پرداختند.
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نفت اوپك (بشكه)
61 / 91 $

نفت برنت (بشكه)
62 / 86 $

نفت سنگين ايران (بشكه)
61 / 01 $

نفت سبك ايران (بشكه)
61 / 52 $

گازوئيل (گالن)
1 / 94 $

بنزين (گالن)
1 / 79 $

گاز طبيعي (ميليون بيتييو)
3 / 17 $

heavy
oil

خبر

مديرعامل شركت آب و فاضالب كشور عنوان كرد

شكستگيانشعاباتآب  مناطق  زلزلهزده

گروه انرژی
News kasbokar@gmail.com

تشكيل وزارت انرژي مشكل
نيروگاههاراحلميكند

رئيس سنديكاي برق گفت :از آنجايي كه وزارت
نفت مسئول تامين سوخت نيروگاههاي حرارتي
اســت ،در حالي كه مديريت و سياســتگذاري
آن مربوط بــه وزارت نيرو ،در ايــن ميان همواره
ناهماهنگي وجود دارد.
علي بخشي ،رئيس سنديكاي برق ايران با اشاره
به بررسي كارشناسانه مركز پژوهشهاي مجلس
شوراي اسالمي و همچنين سنديكاي برق پيرامون
جدا شدن بخش برق از وزارت نيرو ،گفت :بخش
عمده توليدات برق كشور از نيروگاههاي حرارتي
است ،نيروگاههايي كه ســوخت عمده آنها گاز و
البته گازوئيل است.
اين فعال بخش خصوصــي مديريت يكپارچه را
مهمترين دستاورد جدا شدن بخش برق از وزارت
نيرو و الحاق آن به وزارت نفت دانســت و تصريح
كرد :در حال حاضر مباحثــي در ارتباط با تغيير
نوع مصرف از حالت گازي به برقي وجود دارد كه
نيازمند بررسي بيشتر است ،اما در صورت انجام،
بيشك وزارت نفت ميتواند متولي مناسبي باشد،
چراكه تامين گاز تمامي بخشهــا بر عهده اين
وزارتخانه است .بخشي درباره شبهات درباره رانتي
شــدن نيروگاهها همانند برخي از پتروشيميها
توضيح داد :با مد نظر گرفتن نرخ خوراك مناسب
ميتوانيم از رانتي شدن جلوگيري كنيم .موضوع
جدایی بخش برقی وزارت نیرو و الحاق آن به وزارت
نفت و تشــکیل وزارت انرژی مطرح شده است،
مطلبی که به نظر میرسد باید از جوانب متفاوتی
بررسی شود؛ البته با توجه به گستردگی بیش از
اندازه ماموریتهای وزارت نفت ،باید دید این الحاق
تا چه حد میتواند عملیاتی باشد.

خبر

مديرعامل شــركت آب و
فاضالب كشور با تاكيد بر
اينكه با رفــع كدورت آب
نســبت به توزيــع آب در
شبكه اقدام ميكنيم ،گفت:
انشــعابات آب به دليل زلزله تخريب شــده است،
بنابراين به دليل احتمــال آبگرفتگي منازل فعال
نميتوانيم آب شرب ســرپلذهاب را وصل كنيم.
حميدرضا جانباز با اشاره به اينكه شبكه توزيع آب
شهري در شهر قصرشيرين تقريبا پايدار است ،گفت:
پسلرزهها باعث افزايش كدورت آب در سرپلذهاب
شده است ،اما بايد تاكيد كنم كه خطوط اصلي آب
در اين شهر مشكلي ندارند ،اما به دليل شكستگي
انشــعابات و احتمــال آبگرفتگــي در منازل فعال
نميتوانيم آب شرب را در شبكه به طور كامل برقرار
كنيم.
توزيع روزانه  100هزار آب بســتهبندي
ميان زلزلهزدگان
وي با بيــان اينكه به هر حال زلزله مشــكل جدي
در تاسيسات آب  150روســتاي كرمانشاه ايجاد
كرده ،ادامه داد :مناطقي كه در سرپلذهاب آسیب

آب شرب در مناطق زلزلهزده آلودگي نداشته باشد
 3آزمايشگاه آب در مناطق شهري و يك آزمايشگاه
در روستاها ايجاد شده است.
وي افــزود :به هــر حال طــي چنــد روز آينده
با كاهــش پسلرزههــا و آغــاز آواربــرداري آب
شــرب پايدار در مناطق زلزلهزده برقــرار خواهد
شــد .جانباز تصريح كرد :با رفع كــدورت آب نيز
به توزيــع آب شــرب در شــبكه اقــدام خواهد
شد.

ديدهاند ،در حال احداث ســكوهاي برداشت آب
هستيم تا هموطنان مشكلي در آب شرب نداشته
باشند.
جانباز خاطرنشــان كــرد :در حــال حاضر يك
و نيم ميليــون بطــري آب معدني توزيع شــد و
 3دســتگاه تجهيزات بســتهبندي آب راهاندازي
شــده كــه ميتوانــد روزانــه  100هــزار آب

بســتهبندي تحويل و ميــان زلزلهزدههــا توزيع
كند.
را هاندازي  ۴آزمايشگاه آب در مناطق
شهري و روستايي زلزلهزده
مديرعامل شركت آب و فاضالب كشور خاطرنشان
كرد :براي مقابله با هرگونه مشــكلي از بابت اينكه

آبرساني با تانكر به زلزلهزدگان تا پايان
آواربرداري
مديرعامل آبفاي كشور روز دوشــنبه اعالم كرده
بود كه از  536روســتاي متاثــر از زلزله در 150
روســتا به دليل آوار مشــكل جدي تاسيســات
آب را داريــم .بــه گفته وي ،تــا زمانــي كه كار
آواربرداري تمام شــود ،بــا اســتفاده از تانكر به
اين مناطق آبرســاني ميشــود؛ در حــال حاضر
 30دســتگاه تانكر نيــز در اين مناطق مســتقر
هستند .وي با بيان اينكه در اسالمآباد غرب كدورت
چاهها را داريم كه موضوع در حال حل شدن است،
تصريح كرد :در داالهو و كرند غــرب كدورت آب
چاهها را داريم كه امروز با جايگزيني دو حلقه چاه
مشكل حل ميشود.

امضای ۳تفاهمنامه همكاري در زمينه آب و آبفا با دانمارك

بــا حضــور قائممقــام وزيــر نيــرو در امــور
بينالملــل و ســفير دانمــارك  3تفاهمنامــه
همــكاري مشــترك بيــن شــركتهاي ايراني با

شــركتهاي دانماركي در زمينــه آب و آبفا امضا
شــد«.عليرضا دائمي» قائممقام وزير نيرو در امور
بينالملل در نشست مشترك با ســفير دانمارك و
تعدادي از شــركتهاي فعال اين كشــور در زمينه
آب و آبفا اظهار داشت :سابقه همكاري شركتهاي
ايرانــي بــا شــركتهاي دانماركــي در زمينــه
مسائل آب و آبفا به گذشته برميگردد .وي افزود :پيش
از اين ما با شــركتهاي دانماركي در زمينه ساخت
پروژههاي تصفيهخانه فاضالب و زمينههاي علمي
و پژوهشي همكاريهاي بســيار خوبي داشتهايم.

قائممقام وزير نيرو در امــور بينالملل تصريح كرد:
طي يك سال و نيم گذشته نيز جلسات بسيار خوبي
با طرفهاي دانماركي براي تعميق اين روابط برگزار
شده و خوشــبختانه اين مساله باعث شــده تا هم
زمينه ظهور شــركتهاي ســرمايهگذار دانماركي
در حــوزه آب و آبفــا در كشــور فراهــم شــود
و هــم اينكــه ايــن شــركت بــا پتانســيلهاي
شــركتهاي همتراز خود در ايران بيشــتر آشــنا
شــود .دائمي با بيان اينكه انتظار ما از شركتهاي
دانماركــي فراهــم كــردن زمينــه مبــادالت

بانكي و تاميــن مالي پروژههاســت ،اضافــه كرد:
همچنيــن اميدواريــم شــركتهاي دانماركــي
در اجرا و ســرمايهگذاري پروژههاي خــود در ايران
حداكثر استفاده از ظرفيتهاي داخلي كشور را در نظر
بگيرند .گفتني است در پايان اين نشست ۳تفاهمنامه
همكاري بين شــركتهاي ايران انشــعاب ،تامين
توسعه انرژي و شركت تارا با شــركتهاي همتاي
دانماركي در زمينه ساخت آبشيرينكن و تصفيه
فاضالب و ســاخت كنتورهاي هوشــمند آب امضا
شد.

مفقودی(نوبت اول)
اصل کارت دانشجویی اینجانب حامد محمودی به کد ملی
 4490082495متولد  69به شماره دانشجویی 921183042
رشــته تحصیلی :مهندســی صنایع – صنایع در مقطع
تحصیلی :کارشناسی ارشد مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.

حصر وراثت
علی منصور سمائی فرزند حسینعلی به شرح دادخواست
تقدیمی ثبت شده به کالسه 9609982067700157از
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان مرحومه ربابه منصور سمایی
فرزند عبداهلل در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و
ورثه حین الفوت آن منحصر است به:
فریبا منصور سمایی فرزند حسینعلی ش.ش5565
بهناز منصور سمایی فرزند حسینعلی ش.ش 5566
صنمبر منصور سمایی فرزند حسینعلی ش.ش 302
گل عنبر فرزند حسینعلی ش.ش 303
فرخیه منصور سمایی فرزند حسینعلی ش.ش 339
مریم منصور سمایی فرزند حسینعلی ش.ش 489
علی منصور سمایی فرزند حسینعلی ش.ش 1
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک
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 هفتم شوراهای حل اختالف
شهرستان چالوس-لیال زال نژاد

افزايش توليد گاز پارسجنوبي به
 570ميليونمترمكعبتاپايانسال

معاون عمليات و پشتيباني شــركت نفت و گاز
پارس گفت :براســاس برنامه ،ميزان توليد روزانه
گاز پارسجنوبي تا پايان امسال به  570ميليون
و  500هزار متر مكعب ميرســد .روابطعمومي
شركت نفت و گاز پارس به نقل از يحيي رشيدي
افزود :اين ميزان توليد با توجه به پيشبينيها در
بخش عمليات توليد و پشتيباني هوايي و دريايي
محقق خواهد شد .وي با اشــاره به توليد 85.40
ميليارد مترمكعب گاز ترش غني در نيمه نخست
امســال از ميدان پارسجنوبي يادآور شد :توليد
تجمعي گاز از ميدان پارسجنوبي سال گذشته به
 155.23ميليارد متر مكعب رسيد .رشيدي ادامه
داد :با افزوده شدن  8فاز جديد گازي به طرحهاي
اوليه پارسجنوبي در دولــت يازدهم ،توليد گاز
ايران از اين ميدان به  64درصد رســيده كه از اين
ميزان 53،درصد مربوط به بهرهبرداري از سكوهاي
جديد در دولت يازدهم است .وي به بهرهبرداري از
 14سكوي گازي (فازهاي  15 ،12و  17 ،16و ،18
 20 ،19و  )21در دولت يازدهم اشاره كرد و گفت:
مجموع گاز ترش غني توليدشــده از اين سكوها
تاكنون 135.60ميليارد متر مكعب بوده است.
رشيدي اضافه كرد :براساس برنامه مصوب ،توان
افزايش توليد فازهاي جديد در زمستان امسال،
 272.9ميليون متر مكعب در روز خواهد بود.
معاون عمليات و پشتيباني شــركت نفت و گاز
پارس با بيان اينكه تاكنون  25ســكوي گازي در
پارسجنوبي به بهرهبرداري رسيده است ،افزود :با
توجه به پايان عمليات تعميرات اساسي ،اين سكوها
تا پيش از زمستان به آمادگي توليد با ظرفيت كامل
ميرسند.

خروج موقت ميدان نفتي نفتشهر از
مدار توليد

وقوع زلزله در غرب كشــور آسيبي به
تاسيســات صنعت نفت وارد نكرده ،به
طوري كه توليد از ميدان مشترك آذر
بدون وقفه ادامه دارد و ميدان تنگ بيجار
نيز پس از راهاندازي مجدد پااليشــگاه
گازي ايالم در مدار فعاليت قرار خواهد
گرفت .به گزارش ايرنا ،زلزلهاي به بزرگي
 7.3ريشــتر ســاعت  21و  48دقيقه
شامگاه يكشنبه (بيســت و يكم آبان
ماه) استان كرمانشاه و مناطقي از عراق
را لرزاند؛ اين زلزله در استان كرمانشاه
حوالي ازگله در عمــق  11كيلومتري
زمين روي داد .وقوع ايــن زلزله عالوه
بر تلفات جانــي ،خســاراتي را نيز به
زيرساختهاي بخشهاي مختلف وارد
كرد ،اما بررسي نشان ميدهد كه در پي
اين حادثه تاسيســات صنعت نفت در
بخش اكتشاف و توليد آسيبي نديدهاند.
به گزارش شــركت ملي نفــت ،كيوان
ياراحمدي ،مجري طرح توسعه ميدان
آذر در شركت مهندسي و توسعه نفت
اعالم كرده اســت :زلزله به تاسيسات
طرح توسعه ميدان آذر آسيبي نرسانده
و توليد بدون وقفه در جريان است؛ جاي
هيچ نگرانيای وجود ندارد .وي ادامه داد:
هماكنون توليد تجمعي نفت در ميدان
آذر به مرز  6ميليون بشكه نزديك شده
اســت .مديرعامل شركت نفت مناطق
مركزي ايران نيز گفت :با اينكه تاسيسات
نفتشهر و تنگبيجار در نزديكي كانون
زلزله قرار داشــتهاند ،اما خوشبختانه

هيچ آســيبي نديدهاند و جاي نگراني
وجود ندارد .رامين حاتمي از مصونيت
تاسيسات شــركت بهرهبرداري نفت و
گاز غرب از تبعات زلزله خبر داد و گفت:
توليد گاز در تنگبيجار بالفاصله پس از
آغاز فعاليت پااليشگاه ايالم از سرگرفته
ميشود .وي با بيان اينكه بررسيهاي
الزم روي تاسيسات و خطوط لوله صورت
گرفته است و جاي نگراني وجود ندارد،
خاطرنشان كرد :فرايندهاي عملياتي در
تمام مناطق تحت مديريت اين شركت
بدون هيچ مشــكلي در جريان است.
مديرعامل شركت نفت مناطق مركزي
ايران افزود :اين آمادگي وجود دارد كه
بالفاصله پس از در مــدار قرار گرفتن
پااليشگاه ايالم ،توليد گاز در ميدان گازي
تنگبيجار از سرگرفته شود .ميدان گازي
تنگبيجار يكــي از ميدانهاي حوزه
فعاليت شركت بهرهبرداري نفت و گاز
غرب از شركتهاي تابعه شركت نفت
مناطق مركزي ايران است كه در فاصل ه
 1٠كيلومتري نوار مرزي ايران و عراق و
حدودا در 5٠كيلومتري غرب شهرستان
ايالم قرار گرفته است .ميدان نفتشهر
هم در فاصله  100كيلومتري شــمال
غربي ايــام و  225كيلومتري جنوب
غربي كرمانشــاه و  60كيلومتري قصر
شــيرين قرار گرفته است .شركت ملي
گاز اعالم كرده كه پااليشــگاه گاز ايالم
از شامگاه دوشنبه دوباره در مدار فعاليت
قرار گرفته است.
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منتظر آيفونهاي جديد اپل در سال  2018باشيد
اپل قصد دارد در سال  2018مدلهاي جديدي از آيفون با نمايشگرهاي بزرگ و فراگير عرضه كرده و نظر عالقهمندان را به خود جلب كند KGI Securities .كه تا به حال بارها
اخباري را درباره ويژگيهاي مدلهاي تازه آيفون منتشر كرده اينبار مدعي شده كه در سال  2018سه مدل جديد از آيفون عرضه ميشود .قرار است يكي از اين گوشيها
داراي نمايشگر  5.8اينچي و ديگري داراي نمايشگر  6.5اينچي باشد .نمايشگرهاي يادشده از نوع  OLEDخواهند بود .مدل سوم از اين گوشيها  6.1اينچي بوده و همراه با
نمايشگر السيدي روانه بازار ميشود .البته اپل هيچيك از اين شايعات را رد يا تاييد نكرده است.

تازه ها

سرمايهگذاري ۸۰ميليون دالري
بيلگيتسدرشهرهوشمند

بيل گيتــس  80ميليون دالر روي توســعه
شهر هوشــمند بلمونت در فونيكس آريزونا
ســرمايهگذاري كرده است .شــهر بلمونت /
 Belmontشهري مجهز به زيرساختهاي
ارتباطاتي-اينترنتي فوق سريع ،خودروهاي
خودران و ديتاســنتر خواهد شــد .بلمونت
ابرشهري هميشــه متصل اســت كه در آن
ميتوان بيزينس فوق مــدرن خود را در آنجا
بدون دغدغه ساخت.
كنسرسيوم بلمونت و شركا از جامعه پيشرويي
صحبت ميكنند كه ستون فقرات آن ارتباطات
و آيتي است .شبكههاي ديجيتال با سرعت
باال ،مراكز داده متنوع ،سيستمهاي كارخانهاي
مبتني بر فناوريهاي نوين ،مدلهاي متفاوت
توزيع فناوري ،شبكهاي از خودروهاي خودران
و لجســتيك خودران؛ از جملــه فاكتورهاي
تعريفشده براي توسعه شهر هوشمند است.
براي اين منظور بيل گيتس  25هزار جريب
از زمينهــاي غرب فونيكــس را خريده و در
تعاريف جديد  3800جريب براي ساختوساز
تجــاري-اداري و  470جريــب براي منطقه
آموزشي با هدف اسكان  80هزار نفر را در نظر
گرفته است.
سيستم ترافيك در شهر هوشمند بيل گيتس
به صورت خودكار عمل خواهد كرد و از پليس
راهنمايي خبري نخواهد بود .با توجه به حضور
كمپاني وايمو (متعلق به گوگل در امر توسعه
خودروي خودران) در آريزونا ،شهر هوشمند
در جاي مناسبي واقع شده و ميتواند پايلوت
خوبي براي نوآوريهاي فناورانه باشد.

شايلي قرايي
News kasbokar@gmail.com

در حالي كه اين روزها بحث
بر سر شبكههاي اجتماعي
و فيلترينگشان داغ است،
شبكههاي اجتماعي داخلي
گوناگوني وجود دارند ،ولي
مردم با آنها ارتباط برقرار نميكنند ،اما به راســتي
دليل ايــن رابطه برقرار نكردن مردم با شــبكههاي
اجتماعي داخلي چيست؟
از سالها قبل كه شبكههاي اجتماعي با اوج گرفتن
ا ُركات در ايران نيز رواج يافتند ،متخصصان داخلي
نيز روي ارائه اين شــبكهها تمركــز كردهاند و بعضا
شبكههايي نيز در يك بازه زماني در ايران رواج پيدا
كردند .شــبكه كلوب را ميتوان يكي از شبكههاي
ايراني موفقي دانســت كه با گســترش شبكههاي
اجتماعي موبايلي ديگر حال و اوضاع چندان خوبي
ندارد .تا آنجايي كه چندي پيش اعالم شد كه شبكه
اجتماعي كلوب از احتمال تعطيل شدن اين شبكه
در آيندهاي نزديك خبر داده اســت .وزير ارتباطات
در واكنش به اعــام قريبالوقوع تعطيلي شــبكه
اجتماعي كلوب گفت :اگر يك پــروژه خوب داخل
كشور توسعه يافته باشــد و از نظر فني و مدلي نيز

صحيح و خوب باشد ،اما استراتژي توسعه بازار نداشته
باشــد موفق نخواهد بود و هر حوزه بدون مشتري،
توجيه سرمايهگذاري ندارد.
محمدجواد آذريجهرمي دربــاره اينكه اخيرا مدير
يك شــبكه اجتماعي ايراني اعالم كرده كه فعاليت
اين شــبكه ديگر مقرون به صرفه نيست و از تصميم
تعطيلي اين شبكه خبر داده است ،درباره اين شبكه
شايد تغيير رفتار مشــتركان در منسوخ شدن مدل
اين شــبكه را بتوان تاثيرگذار دانســت ،اما درباره
پيامرســانهاي ايراني نميتوان اين تصور را داشت،
چه برنامه منظمي براي حمايت از پيامرســانهاي
داخلي وجود دارد كه در آينده شــاهد خبر تعطيلي
پيامرســانهاي ايراني نباشــيم ،گفــت :در عرصه
فعاليت اقتصادي بخش خصوصي ،حســاب دو دو تا
چهار تاســت و نميتوان از بخش خصوصي انتظار
ســرمايهگذاري حاكميتي را داشت .وزير ارتباطات
و فناوري اطالعات افزود :هر حوزهاي كه مشــتري
نداشته باشــد ،طبيعتا پس از مدتي سرمايهگذاري
در آن توجيهپذير نيست و اگر پروژهاي بسيار خوب
داخل كشور توسعه داده شــده باشد و از لحاظ فني
نيز خوب باشد و مدل درســتي نيز داشته باشد ،اما
استراتژي توسعه بازار نداشته باشد ،موفق نخواهد بود
و با مشكل مواجه خواهد شد .وي گفت :از نظر قوانين
حمايتي ،شــورايعالي فضاي مجازي براي حمايت

ضرورت انجام فعاليتها در راستاي راضي و خوشحال بودن مشتري
احمد محتشميراد ،كارشناس بازاريابي
با توســعه فناوري اطالعات و ارتباطات روش و مدل جديدي از ارتباط در جامعه شكل گرفت .فضاي
مجازي نيز به شكلگيري اين نوع ارتباط كمك بسياري كرد .شبكههاي اجتماعي امروزه مدل جديدي
از ارتباطات را در دنيا رواج دادهاند كه به طور جدي ميتوان اشــاره كرد كه زمام تمام امور روزمره را در
دست گرفتهاند .البته هر شبكه اجتماعي كه آغاز بهكار ميكند ،موفق نخواهد بود .اين بدان معناست
كه صرف داشتن يك ايده كفايت نميكند و بايد يك تفكر محكم پشت راهاندازي يك شبكه اجتماعي
باشــد .يك مدير شــبكه اجتماعي بايد دقيقا بداند كه چه اتفاقي براي محتواي توليدياش ميافتد و
اين موضوعي است كه بايد به آن واقف باشد زيرا در دنياي شبكههاي اجتماعي كه رقابت بسيار زياد و
تنگاتنگ است ،بايد بدانيم چطور رقابت و محتواي مناسب هر شبكه را توليد كنيم .اين دانش و دانستن
هم به جز با عميق شدن در موضوعات مختلف اين حوزه و استفاده از ابزارهاي مناسب امكانپذير نخواهد
بود .از سوي ديگر يك مدير يا موسس بايد بداند كه مشــتري پاشنهآشيل يك شبكه اجتماعي است.
بنابراين تمام فعاليتهاي يك مدير شبكههاي اجتماعي بايد در راستاي راضي نگه داشتن و خوشحال
بودن مشتري باشد .تمركز اصلي چنين مديري بايد مشتري باشد .فعاليتهاي مناسب براي مشتري
بايد تقويت شــده و فعاليتهاي غيرضروري بايد حذف شود .اين در حاليســت كه در كنار اين موارد
يك مدير شبكه اجتماعي به معني واقعي كلمه بايد چندوظيفهبودن را به خوبي بداند .بازاريابي ديجيتال،
توصيف كمي و كيفي آماري ،مهارت روابطعمومي باال ،نويسندگي و بسياري ويژگيهاي ديگر مواردي
است كه يك مدير شبكههاي اجتماعي بايد درباره آن به طور دقيق اطالعات داشته و مسلط باشد.

بازار
فناوری
اطالعات
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مشتري ،پاشنهآشيل حيات
شبكههاي اجتماعي است

حكم شكست
براي شبكههاي
اجتماعي
كمكاربر
حاكميتي از پيامرســانها مصوبــهاي دارد كه اين
مصوبه داراي مراحلي است كه پيامرسانهاي داخلي
بايد خود را رشد دهند و به مرحلههاي باالتر برسانند
و اين مصوبه ابالغ شده و بايد جاريسازي شود.
جهرمي يادآور شــد :اين مصوبه براي اجرا به چند
آييننامه نياز داشت كه آييننامه حمايتهاي قضايي

در دادستاني كشــور در حال تهيه است و آييننامه
مقرراتگذاري توســط ســازمان تنظيم مقررات و
ارتباطات راديويي با يك ماه تاخير آماده و براي تاييد
به مركز ملي فضاي مجازي ارسال شده و در صورت
تاييد مركز ،در كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات
به تصويب خواهد رسيد .وي خاطرنشان كرد :تمامي

امكانات شبكههاي اجتماعي داخلي بسيار كم است
مجتبي اسالمي ،پژوهشگر و كارشناس مسائل فضاي مجازي
به طور كلي در بحث شبكههاي اجتماعي و پيامرسانها شاهد هستيم كه استقبال مردم از پروژههاي
داخلي بسيار كمتر و كمرنگتر از انواع خارجي آن است ،به طوري كه اكثر شبكههاي اجتماعي داخلي
محكوم به شكست هستند .در اين باره الزم است اشاره شود كه امكانات شبكههاي اجتماعي داخلي
بسيار كم است و در برخي موارد حداقل امكانات شبكههاي اجتماعي خارجی را نيز ندارند .به همين
دليل كاربران ترجيح ميدهند به جاي سر و كله زدن با اين شبكهها ،از برنامهها و شبكههاي اجتماعي
قويتر خارجي استفاده کنند .از سوي ديگر شبكههاي اجتماعي داخلي سرويس و خدمات جديدي
عرضه نميكنند .با اين حساب مشخص است وقتي شبكه اجتماعي ديگري سرويس بهتر و جديدي
ارائه كند قطعا كاربران جذب آن شبكه ميشوند.

اين آييننامهها پس از تهيه بايد در شورايعالي فضاي
مجازي به تصويب برســند .جهرمي گفــت :البته
وضعيت غيررقابتي مطلوب نيست و ضرر آن متوجه
كاربر نهايي ميشود.
البته معاونت فناوري و نــوآوري وزارت ارتباطات و
فناوري اطالعات گفته اســت به شركتها و افرادي
كه بخواهند شــبكه اجتماعي داخلــي توليد كنند
وام تســهيالتي ارائه ميدهد تا بتوانند كاربران را به
اين شبكهها سوق دهند .با وجود اين سرمايهگذاري
دولت ،كاربران داخلي از شبكههاي داخلي آنچنان
اســتقبال نميكنند و كماكان شبكههاي اجتماعي
خارجــي را ترجيــح ميدهنــد و تعــداد كاربران
شبكههاي داخلي در بهترين حالت به  2.5ميليون
نفر ميرسد ،اما چرا كاربران ايراني تمايلي به استفاده
از محصوالت توليدي داخل ندارند؟ چه موانعي بر سر
راه اين شبكهها قرار دارد كه نميتوانند كاربران زيادي
را به خود جذب كنند؟
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فاضلي در دهمين اجالس دوره ششم نمايندگان اتاق اصناف مطرح كرد

اخبار

به چهحقی بهحسابهای مردم سرکشیمیکنند؟
حسن يونس سينكي :رفتار  امنيتي در مبارزه با قاچاق جواب نميدهد

نان  ۱۵درصد گران ميشود

رئيس اتاق اصناف ايران از موافقت ستاد تنظيم
بازار براي افزايش  ۱۵درصدي قيمت نان خبر
داد و گفت :پيشنهاد نانوايان  ۳۰درصد افزايش
نرخ بود كه با آن موافقت نشــد .علي فاضلي در
حاشيه دهمين اجالسيه دوره ششم اتاق اصناف
ايران در جمع خبرنــگاران از موافقت ســتاد
تنظيم بازار با افزايــش  ۱۵درصدي قيمت نان
خبر داد و گفت :پيشــنهاد نانوايان افزايش ۳۰
درصدي بود كه بر اين اساس ،با افزايش نرخ به
ميزان  ۱۵درصد موافقت شده است .رئيس اتاق
اصناف ايران افزود :به عنوان رئيس اتاق اصناف
ايران شــخصا با افزايش قيمت نــان به صورت
صددرصدي مخالف بودم و معتقدم كه نان بايد
تكنرخي باشد.

 ۶۰درصد بازار كاغذ ديواري
دست چينيهاست

رئيس اتحاديه تزئينات داخل ساختمان گفت:
در حال حاضر يــك رول كاغذ ديواري بســته
به جنس و كيفيــت ،قيمتي بيــن  ۲۵تا ۳۰۰
هزار تومــان دارد .بهــروز چوداريميالني به
ارائه توضيحاتي درباره وضعيت تزئينات داخل
ساختمان پرداخت و گفت :در سالهاي گذشته
ركود بازار مســكن تاثير بسزايي بر كار صنف ما
داشته و شايد بتوان گفت كه حتي  ۴۰درصد از
كار را كاهش داده است.
به گزارش ايســنا ،چوداري ادامه داد :در بحث
كاغذ ديواري اكنون قيمتها از رولي  ۲۵تا ۳۰
هزار تومان شروع ميشود و تا  ۲۰۰تا  ۳۰۰هزار
تومان باال ميرود .در اين ميان حدود  ۶۰درصد
بازار از طريق كاالهاي چيني تامين ميشود.

گروه اصناف
News kasbokar@gmail.com

دهميــن اجــاس دوره
ششــم نماينــدگان اتــاق
اصنــاف ايــران بــا حضور
حسنیونس سينكي ،معاون
امور اقتصــادي و بازرگاني
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در تهران برگزار شــد.
رئيس اتاق اصنــاف ايران در دهميــن اجالس دوره
ششــم نمايندگان اتاق اصناف ايران در جمع روسا و
نمايندگان اتاق اصناف كشور گفت :اصناف تنها بخش
خودكفا و مســتقل در اقتصاد كشور هستند كه هيچ
بهرهاي از ســفره نفت نبردهاند و از نظام بودجهبندي
كشور نيز بيبهرهاند .علي فاضلي افزود :كمتوجهي به
بخش خصوصي و بنگاههاي اقتصادي در برنامههاي
كالن اقتصادي كشور با اصل اقتصاد مقاومتي و اقتصاد
مردممحور منافات دارد.
رئيس اتاق اصنــاف ايران در ادامه افــزود :در برخي
از موارد هنوز شــاهد بــروز يكســري چالشها و
ســنگاندازيها براي اصناف هســتيم .اگر دولت به
دنبال ايجاد اشــتغال در كشور اســت ،بايد به بخش
اصناف اهتمام و توجه خاصي داشــته باشد .فاضلي
در بخش ديگري از سخنانش به موضوع بند  ۲۰ماده
 ۵۵قانون شــهرداريها درباره كوچ دادن بنگاههاي
مزاحم به خارج از شهر اشاره كرد و گفت :تاكنون بسته
حمايتي براي كــوچ دادن بنگاههاي مزاحم پرداخت
نشده و آنچه در شهركهاي صنفي تا به امروز ساخته
شده با ســرمايههاي خود اصناف بوده است و زمين و
زيرساخت الزم به آنها داده نشده است .اين در حاليست
كه با توقف ســاخت شــهركهاي صنفي بسياري از
واحدهاي تابعــه با ضرر و زيان مواجه شــده و بخش
زيادي از اين بنگاهها تعطيل شدهاند و سرمايه آنها به
سمت داللي غيرمولد سوق داده شده است.
فاضلي افزود :وضعيت توليد كشور بسيار نااميدكننده

است ،به گونهاي كه در سال  ۶۴و  ۶۵نسبت واحدهاي
توليدي به خدماتي  ۴۸به  ۵۲درصد بوده است ،اما در
حال حاضر و طي سالهاي اخير اين نسبت به  ۱۹تا
 ۲۰درصد رسيده است .با اين اوضاع چگونه ميتوان
از توسعه ،پيشرفت و تحكيم در اقتصاد صحبت كرد؟
وي با تاكيد بر اينكه تمام انرژي اتاق اصناف صرف حل
و گرهگشــايي از چالشهايي كه دستگاههاي دولتي
براي اصناف درست ميكنند ،شده است ،گفت :برخي
بخشهاي دولتي با هر برنامــه و مصوبهاي به دنبال
جداســازي بخشــي از صنوف بودهاند .مانند بخش
ميراث فرهنگي و گردشگري كه به دنبال جداسازي
 ۷اتحاديه از مجموعه اصناف بــوده و ابالغيه جديد
از سوي وزارت راه و شهرســازي ميخواهند اقدام به
جداسازي  ۹اتحاديه كه با حملونقل سر و كار دارند،
کنند و انرژي ما براي دفاع از اينگونه مســائل گرفته
شده است .با بروز چنين وضعيتي فرصت برنامهريزي
از اتاق اصناف گرفته شــده و تقريبا هر ماه يكبار در
كميســيون زيربنايي دولت براي دفــاع از مجموعه
اصناف جلسه داريم.
رئيس اتاق اصناف ايران تصريح كرد :در اليحه خروج
از ركود رئيسجمهوري بيان كرد درپي كوچك كردن
دولت هستيم .آيا با بردن بنگاههاي صنفي اين مساله
ســازگاري دارد؟ در حوزه تبليغات با وزارت فرهنگ
و ارشاد اســامي و در حوزه كســبوكارهاي نوين و
حوزه بهداشت نيز درباره جداسازي بخشي از اصناف
مشكالت عديدهاي داريم ،به گونهاي كه با برنامههاي
غيرمنطقي در مجموع  ۳۷اتحاديه به دولت بدهيم.
آيا اين مســائل با اصل  ۴۴قانون اساسي و فرمايشات
رهبري كه فرمودنــد اقتصاد را مردممحــور كنيد،
ســازگاري دارد؟ فاضلي با بيان اينكه دخالت در امور
اتحاديهها و تصرف شــغلهاي صنفي به نفع اقتصاد
كشور نيست ،افزود :از سوي برخي ارگانهاي دولتي
مبادرت به دخالت و تصرف مشــاغل صنفي صورت
گرفته ،مانند كاري كه در اتحاديه عكاســان صورت
گرفت؛ اين مساله دخالت و بههمريختگي در ساختار

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی قطعه یک ایالم
 -1برابر رأی شماره 139660315001001038مورخ 1396/04/31هیأت اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نوراله ارجمندی فرزند ابراهیم به کد ملی  4500696180ششدانگ
یک باب مغازه طبقه همکف بدون قدر السهم از عرصه کل ،به مساحت  16/47مترمربع پالک شماره  91فرعی از  37اصلی واقع در ایالم – خ فردوسی–
پاساژ رضا –خریداری شده از روح اله ارجمندی و منتسب به مالکیت یحیی روشنی.
 -2برابر رأی شماره 139660315001001081مورخ 1396/05/1هیأت اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نوراله ارجمندی فرزند ابراهیم به کد ملی  4500696180ششدانگ
یک باب مغازه طبقه همکف بدون قدر السهم از عرصه کل ،به مساحت  18/63مترمربع پالک شماره  92فرعی از  37اصلی واقع در ایالم – خ فردوسی–
پاساژ رضا –خریداری شده از وراث مرحوم ابراهیم ارجمندی و منتسب به مالکیت یحیی روشنی.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول 96/08/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/08/24 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم -صفری

دادنامه
پرونده کالسه950998871340085 7شعبه  107دادگاه کیفری دو شهرستان
سنندج (107جزایی ســابق ) تصمیم نهایی شــماره 960997811900818
شاکی  :آقای فرهاد رمضانی فرزند میرزاآغه به نشانی کردستان – سنندج نایسر
خ شیخ رش ک آســو 1متهم آقای ارشد قاسم زاده شــیخ االسالم فرزند دوست
علی به نشانی کردستان – ســنندج مجهول المکان اتهام  :تحصیل مال از طریق
نامشروع یا سوءاستفاده وتقلب از امتیازات به تاریخ  96/8/8دادگاه با توجه به اوراق
ومحتویات پرونده کالسه  951169ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح زیرمبادرت
به صدور رای می نماید رای دادگاه در خصوص اتهام آقای ارشد قاسم زاده شیخ
االسالم فرزند دوست علی مجهول المکان دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع
یک دســتگاه گوشــی تلفن همراه به شماره ســریال 358001077879993
موضوع شکایت آقای فرهاد رمضانی فرزند میرزا آغه که به موجب دادنامه شماره
 969978711900079مورخ  96/2/9این شعبه قرار جلب به دادرسی وی صادر
شده است دادگاه با توجه به اوراق ومتویات پرونده واحراز مالکیت شاکی نسبت
به گوشی مذکور با ارایه کارتن بسته بندی گوشی مذکور که شماره سریال آن بر
روی آن درج شده است وارائه فاکتور خرید آن وردیابی واستعالم به عمل آمده در
خصوص گوشی که خط تلفن همراه به شماره  09374102849که به نام متهم
می باشد روی آن نصب وفعال گردیده اســت به اتهام انتسابی به متهم موصوف
را محرز ومسلم دانسته وبه استناد ماده  2قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء
واختالس وکالهبرداری متهم را عالوه بر رد اصل مال به شاکی به شش ماه حبس
تعزیری نیز محکوم می نماید رای صادره غیابی وظرف مدت بیست روز پس از ابالغ
قابل واخواهی در این دادگاه وپس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل
تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان کردستان می باشد
.رئیس شعبه  107دادگاه کیفری  2شهرستان سنندج بهمن شریفی رونوشت
برابر با اصل واداریست ،مدیر دفتر شعبه  107دادگاه کیفری  2سنندج – علی
بیگی م الف 2248
دادنامه
پرونــده کالســه  95009988714600241شــعبه  107دادگاه
کیفــری دو شهرســتان ســنندج  107جزایی ســابق تصمیم نهایی شــماره
 9609978711900823شــاکی اداره کل ورزش وجوانان استان کردستان با
نمایندگی آقای پیام انصاری مقدم فرزند بهمن به نشانی کردستان سنندج – اداره

کل ورزش وجوانان اســتان کردســتان متهم آقای مهدی محرم پور به نشــانی
آذربایجان غربی شــاهین دژ بلوار رســالت کوی دوازدهم ت 09193324022
اتهام ها  -1 :اســتفاده از ســند مجعول  -2جعل مهر  -3جعل چک گردشکار :
بتاریخ  96/8/8در وقت فوق العاده شــعبه  107کیفری  2شهرســتان سنندج
بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل وپرونده کالســه  960059تحت نظر قرار دارد
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح آتی مبادرت
به اصــدار رای می نمایــد رای دادگاه در خصوص اتهام آقــای مهدی محرم پور
متواری ومجهول المکان دایر بر جعل واستفاده از ســند مجعول یک بر چک به
شــماره ســریال 863/55363990-08مورخ 95/2/6عهده بانک ملی موضوع
شــکایت اداره ورزش وجوانان اســتان کردســتان که به موجب کیفر خواست
شــماره 9610438712900292مورخ 96/1/24دادســرای عمومی وانقالب
شهرستان سنندج به درخواست کیفری وی شده اســت دادگاه با توجه به اوراق
ومحتویات پرونده از جمله شکایت اداره شاکی واســتعالم به عمل آمده از بانک
ملی که وصول کننده چک مذکور را متهم اعالم نموده است ونظریه کارشناسی
مندرج در پرونده که برگ چک را اصیل وشــماره ســریال آن مواد پاک شدگی
مواد شیمایی پاک کننده قرار گرفته اســت وکلیه نوشتجات وحرف تایپی شامل
شماره سریال چک وکد شعبه وتلفن اتصاالت ومهرهای حک شده در برگ چک
را جعلی اعالم نموده است ومتواری بودن متهم وعدم توفیق در دستگیری متهم
علیرغم تحقیقات انجام شــده وعدم حضور وی در جلسه دادرسی جهت دفاع از
خود بزه های انتســابی به متهم موصوف را علیرغم تحقیقات انجام شــده وعدم
حضور وی در جلســه دادرســی جهت دفاع از خود بزه های انتســابی به متهم
موصوف را محرز ومســلم دانسته وبه اســتناد ماده  134قانون مجازات اسالمی
مصوب  1392مواد523و528و 535قانون مجاات اسالمی مصوب  1375متهم
را از بابت جعل مهر به سه ســال حبس واز بابت جعل در چک ونامه ذی حساب
به سه سال حبس واز بابت استفاده از ســند جعول نیز به سه سال حبس تعزیری
وپرداخت خســارت وارده به اداره ورزش وجوانان اســتان کردستان محکوم می
نماید که با توجه به مســاوی بودن مجازات های تعیین صرفا یک مجازات قابل
اجرا می باشــد رای صادره غیابی وظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی
در این دادگاه وپس از انقضا مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر
خواهی در محاکم تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر اســتان کردستان
می باشد.
رئیس شعبه  107دادگاه کیفری  2شهرستان سنندج بهمن شریفی رونوشت

اجتماعي و اقتصادي را به دنبال داشــته است .رئيس
اتاق اصناف ايران همچنين ضمــن گاليه از قوانين و
برخوردهاي مالياتي با اصناف ،تصريح كرد :در پاسخ به
برخوردهاي مالياتي به ما ميگويند« ۲۵۰۰حساب به
عنوان نمونه بررسي شده است» كه سوال ما اين است
به چه حقي به حسابهاي مردم سركشي ميكنند؟
متوجه نميشوم چرا برخي سياستها از سوي دولت
اعمال ميشــود ،به عنوان مثال مــا در حوزه ماليات
مســتقيم تا حدي مســائل را حل كرديم و در حوزه
ماليات بر ارزش افزوده نيز تالشهايي صورت گرفت،
اما به يكباره بحث تراكنش حسابهاي مالي مطرح
ميشــود .وي ادامه داد :اگر تمام دنيا را بگرديد ،هيچ
كجا نخواهيــد ديد كه چنين برخــوردي با صاحبان
سرمايه صورت گيرد .ما در جلســات ،نسبت به اين
موضوع انتقاد ميكنيم و در پاســخ بــه ما ميگويند
 ۲۵۰۰حساب به عنوان نمونه بررسي شده است .حال
سوال ما اين است كه به چه حقي به حسابهاي مردم
سركشــي ميكنند؟ فاضلي افزود :چرا براي دريافت
ماليات به سراغ آنهايي كه زورتان نرسيده از آنها ماليات
دريافت كنيد ،نميرويد .فاضلي ادامه داد :در تمام دنيا
براي صاحبان سرمايه و كارآفرينان ارزش قائل هستند
و به توليدكننــده كمك ميكنند ،امــا با وجود همه
تعامالت صورتگرفته شاهد برخوردهاي غيرمنطقي
هســتيم .بحث تراكنشهاي بانكي و سركشــي به
حسابهاي خصوصي صاحبان سرمايه و كارآفرينان
كار درستي نبود كه صورت گرفت.
قاچاق اكنون نقطه آســيبپذير اقتصاد
ايران است
معاون وزير صنعت نيز در اين اجالس قاچاق را نقطه
آسيبپذير اقتصاد ايران دانســت و گفت :رفتارهاي
امنيتي و كنترلي در مبارزه با قاچاق جواب نميدهد.
حسنيونس سينكي گفت :دومين تكيهگاه بسياري
از كشورها براي توســعه اقتصاد و توليد ،بانك است،
در حالي كه در ايران جايگاه چهلم به بانك اختصاص

مييابد .معاون وزير صنعت افزود :در بازرســيها از
اصناف بايد به سمت بازرسيهاي تخصصي برويم؛ اين
در حاليست كه بازرسيهاي عمومي بايد متوقف شود
و البته دستورالعملهاي بازرسي از عمومي به حرفهاي
تغيير داده شود.
وي تصريح كرد :قاچاق اكنون نقطه آسيبپذير اقتصاد
ايران است و همه بايد تالش كنند اين موضوع را حل
كنند .البته مبارزه با قاچاق در اتخاذ سياســتهاي
معنادار اســت و اين موضوع در رفتارهاي عملياتي،
امنيتي و كنترل و بازرسي به پاسخ نهايي نميرسد.
ســينكي با اشــاره به جاي خالي اصنــاف خرد در
فروشــگاههاي زنجيرهاي ،گفت :بايد با تهديدي كه
در اين رابطه وجود دارد ،مقابله شــود .حسنيونس
سينكي با تاكيد بر لزوم ايجاد فروشگاههاي زنجيرهاي
با سهامداري صنوف خرد اظهار داشت 3 :ميليون واحد
صنفي 2.5 ،ميليون واحد داراي جــواز و  500هزار

آگهی ختم پرونده ورشکستگی
با عنایت به اینکه با پرداخت صددر صد از مطالبات
تصدیق شده بستانکاران ورشکسته شرکت ایزوگام
گلبام پرونده ورشکستگی ایشان مختومه گردیده
است  ،لذا مراتب ختم پرونده ورشکستگی شرکت
یادشده در اجرای مفادماده  49قانون اداره تصفیه
امور ورشکستگی و ماده  6آئین نامه اجرایی قانون
مذکور ورشکستگی اعالن می گردد.
مدینه ای – مستشار قضائی اداره تصفیه امور
ورشکستگی تهران – شعبه سوم

برابر با اصل واداریست -مدیر دفتر شعبه  107دادگاه کیفری  2سنندج علی
بیگی م الف 2249
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در پرونده کالسه  941073شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان کردستان آقای احمد
قهرمانی فرزند محمد امین به اتهام مشارکت در جعل وکالهبرداری تحت تعقیب می
باشد وبه علت مجهول المکان بودن امکان ابالغ احضاریه به نامبرده وجود ندارد لذا به
استناد مواد  174قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  1392به نامبرده ابالغ می گردد
که جهت رسیدگی به اتهام انتسابی  1396/11/8راس ساعت  10صبح در جلسه دادگاه
حضور یابد انتشار آگهی به منزله ابالغ وقت رسیدگی محسوب می شود ودر صورت عدم
حضور دادگاه به صورت غیابی مبادرت به صدور رای خواهدنمود .
مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان کردستان عزیز پور م الف 2245
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر بــه اینکه پرونــده کالســه  940898ایــن دادگاه اتهامی آقای شــهریار
سعدالهی فرزند علی دایر برجعل واســتفاده از سند مجعول در این شعبه مورخه
 96/10/10ساعت  10صبح دارای وقت رسیدگی می باشد وبا توجه به اینکه فعال
مجهول المکان می باشــد لذا با توجه به ماده  394تبصره یک این آگهی در یک
نوبت جهت شرکت در جلســه دادگاه در یکی از جراید کثیر االنتشار چاپ وعدم
حضور مانع از رسیدگی نبوده ودادگاه وفق مقررات اقدام خواهد نمود .
مهران ،مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان م الف 2246
آگهی ابالغ وقت دادرسی
در پرونده  960734شعبه  107دادگاه کیفری دو سنندج آقای مهران محمدی فرزند
محمد که مجهول المکان می باشند به دستور ریاست محترم دادگاه وفق ماده 344
قانون آیین دادرسی ککیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار
درج تا نامبرده در صورت عدم حضور دادگاه غیابا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود
.علی بیگی مدیر دفتر شعبه  107دادگاه کیفری دو شهرستان سنندج م الف
2247
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در پرونده کالســه  950040شــعبه نهم دادگاه تجدید نظر اســتان کردستان

واحد بدون جواز امروز در معــرض اين پديده جديد
قرار گرفتهاند.
وي اين ســوال را مطرح كرد كه با توســعهيافتگي و
تجاري شــدن فعاليتها چه پاســخي براي جامعه
شبكههاي سنتي خواهيم داشــت و اصناف در بين
 2900شــعبه فروشــگاههاي زنجيرهاي چه سهمي
دارند؟
ســينكي با بيان اينكه همه بايد بــراي بهرهگيري از
فرصتهاي فعلي وقت بگذارند ،گفت :تهديدي كه  5تا
 10سال ديگر متوجه جامعه خرد صنفي كشور ميشود
را چطور پاســخ خواهيم داد؟ وي با اشــاره به اينكه
 17.5درصد توليد ناخالص داخلي كشــور در دست
اصناف اســت ،افزود :درصد قابل توجهي از شاغالن
در بخش اصناف مدرك ديپلم يا زير ديپلم دارند ،در
نتيجه براي آموزش اين بخش بايد دورههاي تخصصي
برگزار شود.

آگهی ختم پرونده ورشکستگی
بدینوسیلهبهاطالعاشخاصذینفعحقیقیوحقوقیمیرساند
که پرونده شرکت طلوع گستر کاسپین به شماره ثبت248913
به استناد ماده  22قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب
سال  1318مختومه گردیده لذا چنانچه بستانکاران بعضا یا کال
درخواست اجرای اصول ورشکستگی را داشته باشند ظرف
مدت ده روز هزینه های آن را پرداخت نمایند در غیر اینصورت
جریانورشکستگیخاتمهخواهدیافت.
حسین زاده – معاون قضائی اداره کل تصفیه امور
ورشکستگی قوه قضائیه

آقای اقبال محمــدی فرزند فتاح به اتهــام توهین ومزاحمــت تلفنی (موضوع
تجدید خواهی دادستان محترم ســنندج از دادنامه شماره  01263شعبه 105
دادگاه کیفری  2سنندج تحت تعقیب می باشــد وبه علت مجهول المکان بودن
امکان ابالغ احضاریه به نامبرده وجود ندارد لذا به اســتناد مواد  174قانون آئین
دادرســی کیفری مصوب  1392به نامبرده ابالغ می گردد که جهت رسیدگی به
اتهام انتسابی روز یک شــنبه مورخ  1396/11/8راس ساعت  12صبح در جلسه
دادگاه حضور یابد انتشــار این آگهی به منزله ابالغ وقت رسیدگی محسوب می
شــود ودر صورت عدم حضور دادگاه به صــورت غیابی مبادرت بــه صدور رای
خواهد نمود
مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان کردستان ،عزیز پور
م الف 2244
دادنامه
پرونده کالسه  9509988713701103شعبه  103دادگاه کیفری دو شهرستان
سنندج ( )103جزایی سابق تصمیم نهایی شماره  9609978711501134شاکی :
دادستان سنندج به نشانی شهرستان سنندج متهم آقای مصلح باسامی فرزند محمد
به نشانی کردستان – مریوان روستا بیســاران اتهام غیبت زندان پس از مرخصی
بتاریخ  96/6/21در وقت فوق العاده جلسه شعبه  103محاکم کیفری دو سنندج به
تصدی اینجانب تشکیل است پرونده تحت نظر است دادگاه با مداقه در اوراق پرونده
وبا استعانت از خداوند متعال با اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل اقدام به صدور رای
می نماید رای دادگاه در خصوص کیفر خواست شماره 9610438712900300
صادره از دادسرای عمومی وانقالب شهرستان سنندج در خصوص اتهام مصلح باسامی
فرزند محمد فاقد سایر مشخصات وقرار تامین به لحاظ عدم دسترسی به متهم دایر بر
فرار زندان با استفاده از مرخصی از تاریخ  94/5/28موضوع اعالم جرم زندان مرکزی
سنندج بدین شرح که متهم که مرخصی اعزام شــده بود از تاریخ فوق پس از اتمام
مرخصی اقدامی در خصوص مراجعت ننموده است دادگاه در نهایت نظر به شکایت
واعالم جرم زندان مرکزی سنندج وصورت جلسه بزهکاری متهم را محرز ومسلم
تشخیص ومستندا که تبصره ماده  547از قانون تعزیرات  75متهم را به تحمل 74
ضربه شالق محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده وظرف مهلت بیست روز از تاریخ
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه وپس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه
تجدید نظر استان کردستان می باشد .
جلیل پور ،دادرس شعبه  3دادگاه کیفری دو سنندج – م الف 2243
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همدردي«انريكه» با بازماندگان زلزله در ايران
«انريكه ايگلسياس» ،خواننده معروف اسپانيايي با انتشار پيامي در صفحه مجازي خود ،با زلزلهزدگان در ايران و عراق ابراز همدردي كرد .اين خواننده معروف در پيامي كه در صفحه اينستاگرام
خود منتشر كرد ،با طرحي از پرچم ايران و عراق به شكل قلب و نوشتن كلمه«عشق» به زبان فارسي و عربي نوشته است«:همه عشق ،فكر و دعاهاي خود را براي كساني كه در ايران و عراق از زلزله
رنج ميبرند بفرستيد ».صفحه اينستاگرام«انريكه ايگلسياس» بيش از  11.5ميليون نفر دنبالكننده دارد و مطلبي كه وي درباره زلزله اخير در ايران و عراق منتشر كرده ۱۳۹ ،هزار اليك خورده
است .ايرانيها نيز با مراجعه به صفحه اينستاگرام اين خواننده ،از انتشار اين پيام همدردي تشكر كردند.

شمال و جنوب شهر فقط از منظر مالي و اقتصادي تفاوت دارند

هفت هنر

گروه فرهنگ و هنر
News kasbokar@gmail.com

حــراج آثــار هنري بــه نفع
زلزلهزدگانغربكشور

با برپايي حــراج خيريه  3روزه آثــار هنري در
گالــري مــژده ،جامعه تجســمي بــه كمك
آســيبديدگان زلزله كرمانشــاه و غرب ايران
ميرود .مژده طباطبايي ،مدير گالري مژده كه
در زلزله بم نيز چنين رويدادي را براي كمك به
آسيبديدگان تدارك ديده بود ،اظهار داشت:
از همه هنرمنداني كه دوســت دارنــد در اين
حركت خيرخواهانه حضور داشته باشند ،دعوت
ميشــود آثار خود را به گالري مــژده تحويل
دهند تا در حراج خيريه  3روزه ارائه شــود .او
افزود :گالري مــژده ضمن ابراز تاســف از اين
حادثه غمانگيز براي همــدردي با عزيزاني كه
در زلزله آســيب ديده و دچار خسارت شدهاند،
در نظر دارد بخشــي از گنجينه خود را طي اين
حراج از روز جمعه  26تا  28آبان ماه به فروش
رسانده و ازاينرو از همه هنرمنداني كه دوست
دارند در اين اقدام خيرخواهانه مشاركت كنند،
دعوت ميكند در صورت تمايل يك يا چند اثر
خود را براي ارائه در حــراج اهدا كنند .او تاكيد
كرد :بديهي اســت تمامي عوايــد فروش اين
حراج به آســيبديدگان زلزله اخير اختصاص
داده خواهد شد .مدير گالري مژده درباره شيوه
فروش آثار در اين حراج خيريه توضيح داد :همه
آثار ،حتي آثار بزرگان ،نصف قيمت واقعيشان
و حتي كمتر روي ديــوار ارائه ميشــود و در
پايان سومين روز به باالترين پيشنهاد فروخته
خواهد شد .گالري مژده در سعادتآباد ،عالمه
شمالي ،خيابان هجدهم شرقي ،پالك  27واقع
اســت و عالقهمندان ميتوانند با شماره تلفن
 02122067442تماس بگيرند.
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شهاب حســيني در حاشيه
بازديد از پرديس تئاتر تهران با
تاكيد بر اصالت منابع انساني
كار پرديس تئاتــر تهران را
توليد انديشه دانست و ابراز
اميدواري كرد اين مركز موجب شكوفايي استعدادهاي
جوان شــود .شهاب حســيني ،بازيگر تئاتر ،سينما و
تلويزيون از پرديس تئاتر تهران بازديد كرد و در حاشيه
اين بازديد گفت :پرديس تئاتر تهــران ميتواند يك
مجموعه فرهنگي بسيار خوب باشــد و در عين حال
برنامههاي فرهنگي و جشنوارهها در آن برگزار شود،
جايي كه نيرو پرورش دهد .من اصالت را به منابع انساني
ميدهم ،منابع انساني هم نياز به فضا دارند.
ويدربارهموقعيتجغرافياييپرديستئاترتهرانعنوان
كرد :به نظرم امروز شمال و جنوب شهر فقط شايد از
منظر مالي و اقتصادي تفاوت داشته باشند و در شرايطي
كه اين سطح از آگاهي و اطالعات وجود دارد ،چيزي به
نام شمال و جنوب شهر نداريم .اگر بخواهيم از اين منظر
يعني از منظر تالش براي ساختن آينده نگاه كنيم ،اتفاقا
برعكس اســت .اينقدر كه در جنوب شهر انگيزه براي
رشد و پيشرفت وجود دارد ،در جاهاي ديگر ممكن است

يكسالنتئاتر بهازاي هر ۵فستفود

وجود نداشته باشد .حسيني با اشاره به فقر فرهنگي
گفت :فقر فرهنگي به خاطر نبود ارائه درست فرهنگ
به مخاطب ايجاد ميشــود .زماني كه فقر شــناختي
وجود دارد .امروز جوان نميتواند مســير زندگياش
را به وضوح ترســيم كند و هويت خود را به درســتي
تشخيص دهد .چه كار كنيم كه هويتها شكل بگيرد؟
بايد مردم را به خودشناســي دعوت كنيم .شرايطي را
برايشان فراهم كنيم كه به كشف و شهود و جستجو
بپردازند و ظرفيتهاي درونيشان را كشف كنند .من
نوعي وقتي كالسهاي آموزشي اســتاد سمندريان
به وجود آمد ،رفتــم و تازه فهميدم كه شــايد بتوانم
بازيگر شوم.
اين بازيگر سينما و تئاتر اظهار كرد :وقتي هيچ انتخابي
وجود ندارد ،آدم ســرگردان ميشود ،وقتي سرگردان
ميشود ،زندگياش باري به هر جهت ميشود .شايد
دنبال اين نميرود كه خودش را ارتقا دهد ،ولي وقتي
فضايي باشد كه رقابت ســالم و در عين حال جدي در
آن شكل بگيرد ،آدمها تشــويق ميشوند كه جز روي
توانمنديهاي شخصي خودشان براي ساختن زندگي
وآيندهشان،نميتوانندحسابكنند.بسترشبايدوجود
داشته باشد ،اگر اينجا مثال جشنوارههايي را بگذاريم و
اين امكان را بدهيم كه از همه نقاط كشور تئاترهايشان
را بياورند و تمرين و اجرا كنند ،انگيزهدهنده است .من

جوانهاي زيادي را در حيطه كاري خودم ميشناسم
كه بسيار خالق و دست به قلم هستند ،فيلمسازهاي
خوبي داريم .در واقع موضوع منابع انساني نيست ،مكاني
براي ارائه وجود ندارد.
وي متذكر شــد :متاســفانه همه جا چرخدندههاي
خردكننده روابط اجازه نميدهد خيليها وارد شوند .اگر
جايي باشد كه با آغوش باز از هر نوع استعداد و انديشهاي
استقبال كند ،ما شاهد شكوفايي زيادي هستيم .منابع
انساني اصالت دارند .نفت ،گاز ،طال و ...هيچ كدام بدون
مغزي كه بتواند اينها را از دل زمين بيرون بكشد ،ارزش
ندارند .هيچ كاري بدون تفكر و منابع انسانياش شكل
نميگيرد و پيش نميرود .سينما يك بت يا يك قلعه
دستنيافتني نيست ،سينما را آدمها به وجود آوردهاند.
سينماگري بايد وجود داشــته باشد كه سينما وجود
داشته باشد ،نمايشگري بايد وجود داشته باشد كه تئاتر
وجود داشته باشد .اساسا انديشهاي بايد وجود داشته
باشد .كار اين مركز و همه مراكز فرهنگي ديگر بايد توليد
انديشه باشد .حسيني به لزوم ايجاد فضاهاي فرهنگي
اشاره كرد و گفت :به ازاي هر  5فستفودي كه در شهر
باز ميشود ،حداقل يك سالن نمايش الزم است .فقط به
خوراك جسمي توجه ميكنيم ولي بايد توجه بيشتري
به خوراك روحي داشــته باشيم .مســلما با نگاههاي
راديكال نميشود اينطور كارها را پيش برد ،جوانهاي

امروزواقعابهنسبتنسلهايگذشتهفرهيختههستند،
جوانها اهــل تحقيق و گفتگو هســتند ،فضا ندارند.
بعضي وقتها اسم مراكز دولتي كه ميآيد ،همه موضع
ميگيرند چون فكر ميكنند آنجا دست و پاي آدم بسته
است و كاري پيش نميرود ولي اصال اينطوري نيست.
بهمنگفتنداينجابالغبر ۲۵۰ميلياردتومانهزينهشده

است ،مديريت شهري كار خودش را كرده ،ما بايد اين
را به يك بهرهوري برسانيم كه شهرداري تشويق شود
در يك منطقهاي بياييم اين كار را بكنيم ،ولي اگر فقط
يك سري تجهيزات باشد ،طبيعتا شهرداري هم ديگر
انگيزهاي براي ايجاد چيزي نخواهد داشت چون ميبيند
فقط هزينه است و استفادهاي از آن نميشود.

حراج گيتار  400هزار دالري «باب ديلن»

گيتار آكوســتيك«باب ديلن» خواننده و ترانهسراي برنده نوبل ،به
قيمت تقريبي  ۴۰۰هزار دالر فروخته شد«.رولينگ استونز» نوشت:
گيتاري كه«باب ديلن» در كنسرت«براي بنگالدش» نيويورك خود

نواخته اســت ،در حراجي«هريتج» به قيمت گزاف  ۳۹۶هزار دالر
خريداري شد .خريداري ناشناس اينساز را به قيمتي باالتر از آنچه
پيش از حراجي پيشبيني شده بود ،از آن خود كرد .قيمت تخميني
اين گيتار كه در سال ۱۹۶۳توليد شده ۱۰۰،هزار دالر كمتر از اين بود.
«لري كرگ» كه گيتارهاي«ديلن» را تعمير ميكرد ،اينساز را در
سال  ۱۹۷۷به قيمت  ۵۰۰دالر از خود«ديلن» خريداري كرد .او طي
دهههاي اخير ،گيتار«باب ديلن» را در محيطي مناسب با رطوبت
كنترلشده نگهداري ميكرد .از سال  ۱۹۷۷كه اين نوازنده و خواننده
ن بار اين گيتار آكوستيك را نواخت ،هيچ دستي آن را به
براي آخري 
صدا درنياورده است.

«رابرت آلن زيمرمان» معروف به باب ديلن خواننده ،نقاش ،آهنگساز،
شاعر و ترانهسراي آمريكايي متولد  ۲۴مي ۱۹۴۱در مينهسوتا ،در
سبك موسيقي بومي آمريكا به فعاليت ميپرداخت كه در دهه۱۹۶۰
ميالدي به سبك راك روی آورد و اشعار عاشقانه«راكاند رول» روز
را با اشعار ادبي و روشنفكرانه كالسيك در هم آميخت .وي در پديدار
شدن سبكي در موسيقي به نام«راك بومي» در اواسط ده ه  ۶۰بسيار
تاثيرگذار بود و به«شكسپير» همنسالن خود شهرت يافت .او به خاطر
ترانههاي نغز و پرمفهومش بارها نامزد دريافت جايزه نوبل ادبيات شده
است«.ديلن» در پنج ده ه اخير در موسيقي آمريكا به عنوان پديده
مطرح بوده است.

«باب ديلــن» از نگاه بســياري تاثيرگذارترين چهــره در تاريخ
موسيقي آمريكا بودهاست .برخي از ترانههاي او توسط بسياري
از خوانندگان مشهور دوبارهخواني شد ه كه از جمله آنها ميتوان
به«از فراز برج ديدباني» كه توســط«جيمي هندريكس» اجرا
شد اشاره كرد .او در سال  2016به عنوان برنده جايزه نوبل ادبيات
معرفي شــد اما با واكنشهاي عجيب و غريبش حواشي بسيار
بهپا كرد«.ديلن» در ابتدا جوابي بــه تماسهاي اعضاي آكادمي
نوبل نميداد و باالخره پس از پديرفتن اين افتخار ،در مراســمي
نيمهخصوصي سخنراني نوبل خود را ايراد و جايزه هنگفت نوبل را
دريافت كرد.
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آمادگيشركتخدماتحمايتي
براي همكاري با توليدكنندگان
برترماشينآالتكشاورزي

معاون فني و توليدي شركت خدمات حمايتي
از انعقــاد دو قرارداد بــا توليدكنندگان برتر
ماشينآالت و ادوات كشــاورزي خبر داد و
گفت :ساير توليدكنندگان برتر نيز ميتوانند
در اين زمينه با ما همكاري كنند.
شــمسا ...مالزاده اظهار كرد :در حال حاضر
شــركت خدمات حمايتي آماده همكاري با
توليدكنندگان داخلي ماشينآالت كشاورزي
است و تعدادي قرارداد با توليدكنندگان برتر
ديگر نيز در دست اجراست.
وي افــزود :در اين همكاريهــاي دوجانبه
متعهد شدهايم ماشينآالت داخلي با ضمانت
و گارانتي شركت خدمات حمايتي كشاورزي
و توسط شــبكه كارگزاريهاي ما در سراسر
كشور به كشاورزان عرضه شود .ضمن اينكه
ماشينسازان نيز ملزم به ارائه خدمات پس از
فروش به كشاورزان و بهرهبرداران شدهاند.
معاون فنــي و توليــدي شــركت خدمات
حمايتي كشاورزي با اشــاره به نتايج مثبت
اين همكاريها براي كشاورزي كشور ،تصريح
كرد :در راســتاي اين طرح ،بانك كشاورزي
نيز متعهد شــده است به كشــاورزاني كه از
طريق شبكه كارگزاريهاي خدمات حمايتي
ماشينآالت خريداري ميكنند ،تسهيالت با
نرخ سود  ۱۵درصدي پرداخت كند.
مالزاده به برنــد و اعتبار شــركت خدمات
حمايتي نزد كشــاورزان و زارعان اشــاره و
اظهار كرد :شبكه گســترده كارگزاريهاي
سراسري شركت خدمات حمايتي در راستاي
پشــتيباني و حمايــت از توليدكنندگان و
زارعــان قــرار دارد و تمامــي نهادههــا و
ماشــينآالت و ادوات كشــاورزي در ايــن
شبكه با كيفيت مناسب در اختيار كشاورزان
قرار ميگيرد.
وي همچنيــن درباره كيفيت ماشــينآالت
و مكانيزاســيون داخلي ،گفت :تالش داريم
تا در اين طــرح با توليدكنندگان خوشــنام
و برتر كشــور همــكاري كنيــم و بهترين و
باكيفيتتريــن ماشــينآالت را در اختيار
كشاورزان قرار دهيم.
مــازاده ادامــه داد :بــر همين اســاس از
ماشينســازاني كه با ما همكاري ميكنند،
تعهــد ميگيريــم تــا خدمــات مطلوب و
گارانتي پــس از فروش به كشــاورزان ارائه
دهند و رضايــت زارعــان و خريــداران را
جلب كنند.
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رايزني نمايندگان مازندران
در مجلس شــوراي اسالمي
بــا وزارت امــور خارجــه و
دســتاندركاران حــوزه
كشاورزي براي فعال كردن
ديپلماسي جهت صادرات مركبات اين استان به خارج
از كشور كليد خورده است .نماينده مردم بابل در مجلس
شوراي اســامي گفت كه به همين منظور جشنواره
مركبات مازندران زمستان امسال با حضور ديپلماتهاي
خارجي مســتقر در تهران و دســتاندركاران حوزه
كشاورزي و متوليان اســتاني باغداري در بابل برگزار
ميشود.علينجفيخوشروديافزود:برايمعرفيظرفيت
توليد و همچنين بررسي مسائل و مشكالت باغداران و
توليدكنندگان مركبات و زمينههاي توسعه صادرات آن،
اين جشنواره با حضور و مشاركت مسئوالن و نمايندگان
تشكلهاي ذيربط اســتاني و شهرستاني و در صورت
امكان سفرا و ديپلماتهاي خارجي مقيم ايران برگزار
خواهد شد .مازندران با توليد ساالنه دستكم 2.5ميليون
تن معادل  45درصد مركبات كشور ،جايگاه نخست را
در اين زمينه دارد .جمهوري اسالمي ايران نيز با مجموع
توليد حدود  5ميليون تن ،هفتمين كشور توليدكننده
مركبات در جهان است.

وجود بيش از 110هزار هكتار باغ مركبات در
مازندران
نجفي گفت :شهرســتان بابل به عنــوان بزرگترين
شهرستان استان مازندران و با پيشينه روشن تجاري و
اقتصادي كه نام و عنوان«بارفروش» سمبل آن است ،با
توليد حدود 500هزار تن مركبات ،قطب توليد مركبات
مازندران و سورتينگداري استان است .وي مشكالت
موجود در توليد ،توزيع ،بازاريابــي و فروش مركبات از
قبيل پايين بودن قيمت و باال بودن هزينههاي توليد،

ضرورت حمايت بيشتر دولت از توليدكنندگان مركبات
را مورد تاكيد قرار داد و اين موضوع را در راستاي اقتصاد
مقاومتي و همچنين بهبود وضعيت اقتصاد كشاورزي
شهر و روستا موثر برشمرد .نماينده مردم بابل در مجلس
شوراي اسالمي گفت:مهماناني از سطح كشور همچون
جشنوارههايي كه براي ساير محصوالت در استانهاي
ديگر برگزار ميشود ،در اين جشنواره دعوت ميشوند.
سفير سابق جمهوري اسالمي ايران در قرقيزستان افزود:
تالشبرايايجادوتوسعهصنايعتبديليازطريقحمايت

از بخش خصوصي و جذب ســرمايهگذاري خارجي و
حمايتدولتبرايتسهيلصادراتمركباتبهكشورهاي
همسايه از برنامههاي مهم اين جشنواره خواهد بود .وي
در اين راستا نقش وزارت امور خارجه و سفارتخانههاي
ايران در خارج از كشور به ويژه در كشورهاي همسايه را
مهمارزيابيكردوگفتكهوزارتصنعت،معدنوتجارت
و وزارت جهاد كشــاورزي هم بايد براي تحقق اقتصاد
مقاومتي در جهت تقويت ديپلماسي اقتصادي تالش
كنند .نجفي توضيح داد :به عنوان نمونه كشور برزيل كه
با توليد ساالنه  20ميليون تن ،بزرگترين توليدكننده
مركبات در جهان است ،با بهرهگيري از صنايع تبديلي،
بيشتر محصول مركبات را به كشورهاي مختلف صادر
ميكند .وجود بيش از  110هزار هكتار باغ مركبات در
مازندران سبب شده است تا ميزان توليد اين محصول
در كشور بيشتر از نياز مصرف تازهخوري بوده و ضرورت
صادرات آن را دوچندان كند .حدود 70درصد از مركبات
مازندرانراانواعپرتقالتشكيلميدهدوتنهاكمتراز10
درصد آن كيوي و بقيه نارنگي است .نبود صنايع تبديلي
مركباتدراستان،فسادپذيريسريعمحصولونبودرويه
مشخصبرايصادراتبهويژهمشوقهايصادراتيسبب
شده است تا بازار مركبات استان از اواخر شهريور تا پايان
پاييز به عرصهاي براي سودجویي دالالن تبديل شود.
هماكنون هر كيلوگرم مركبات مازندران به ويژه پرتقال
كمتر از  10هزار ريال از باغداران خريداري و با چند برابر
قيمتدربازارهايكشورعرضهميشود.

ايران نيازي به واردات كيوي ندارد
رئيس اتحاديه باغداران استان تهران با بيان اينكه كشور حتي در فصل غير
توليد نيازي به واردات كيوي ندارد ،گفت :ايران از صادركنندگان مطرح
منطقه است.
مجتبي شادلو در واكنش به مباحث مطرحشده از سوي مقامات اروپايي
درباره توافقنامه ايران و نيوزلند براي واردات كيوي به كشورمان و همچنين
تقاضاي آنان براي صادرات ميوههاي تازهخوري خارج از فصل توليد به
ايران ،اظهارداشت :ما اصال نيازي به واردات ميوه به كشور نداريم ،خارجيها
در اين زمينه فقط منافع خودشان را در نظر دارند و به فكر بازاريابي براي
محصوالتشان هستند ،مسئوالن كشور ما بايد به اين مساله توجه كنند

كه نفع كشور ما در چيست .وي با بيان اينكه كيوي كشور در فصل پاييز
برداشت ميشود و تا تابستان سال بعد در سردخانهها قابليت ماندگاري
دارد ،گفت :كيوي توليد داخل ميوهاي مرغوب و بازارپسند است و ما طي
ســالهاي اخير صادركننده قابل توجه منطقه بودهايم و به كشورهايي
مانند روسيه ،تركيه ،پاكستان و كشورهاي حوزه خليجفارس كيوي صادر
كردهايم.
رئيس اتحاديه باغداران استان تهران با اشاره به اينكه اگر صادرات نباشد ،در
بازار داخلي بازار كيوي مشكل پيدا ميكنيم ،افزود :هميشه ظرفيت توليد
در كشور بيش از مصرف بوده است.

شــادلو با بيــان اينكه ايــران جــزو كشــورهاي نوظهــور در زمينه
توليد كيوي اســت ،اضافه كرد :ضمــن اينكه هنــوز  ۳۰درصد باغات
كيوي كشــور نهالهــاي جــوان دارنــد و در انتظــار ورود به چرخه
توليدهستند.
وي تصريح كرد :تنوع ميوهاي كشور بســيار زياد است و اين محصوالت
ميتوانند هر مصرفكنندهاي را با هر سليقه راضي كنند .بنابراين ما نيازي
به واردات هيچ محصولي نداريم ،اگر بخواهيم چند محصول وارداتي به
ســبد مصرف ميوه اضافه كنيم پس تكليف توليد داخل و بحث اقتصاد
مقاومتي چه خواهد شد؟

اداره كل راهداري و حملونقل جادهاي استان گلستان:

ضوابطفعاليتدرحملونقلبينالملليمسافراعالمشد
مديــركل راهــداري و حملونقــل جــادهاي
گلســتان با اعالم ضوابط فعاليت در حمل و نقل
بينالمللي مســافر ،ضوابط كليه مقــررات مغاير
از جملــه ضوابــط فعاليت موقت شــركتهاي
مســافربري داخلــي در خطــوط برونمرزي و
ضوابط فعاليت موقت شــركتهاي مســافربري
بينالمللــي بــا انــواع وســيله نقليــه عمومي
مســافربري در خطوط برونمرزي را ملغي بيان
كرد.
مهدي ميقانــي اظهار كــرد :اين اختيــارات از
محل ماده  3آييننامه اجرايــي تبصره ( )1ماده
( )31قانــون رســيدگي به تخلفــات رانندگي و

از ســوي مهندس كشــاورزيان معــاون وزير راه
و شهرســازي و رئيــس ســازمان راهــداري و
حملونقــل جادهاي كشــور بــه اســتان ابالغ
شده است.
به گفتــه وي ،ضوابــط فعاليت در حمــل و نقل
بينالمللــي مســافر شــامل  5بخــش تعاريف،
شــرايط اخذ پروانــه ،شــرايط فعاليــت ،نحوه
فعاليــت شــركتهاي خارجي و ســاير مقررات
ميشود.
ميقانــي ادامه داد :بــا ابالغ اين ضوابــط ،از اين
پس عالوه بــر شــركتهاي حمــل و نقلي كه
مجوز بينالمللي داشــتند ،شــركتهاي داخلي

هــم در صورتي كــه حائــز شــرايط آييننامه
جديد باشــند ،ميتوانند در بخــش بينالمللي
فعاليت كنند.
مديركل راهداري و حملونقل جادهاي گلســتان
اظهار كــرد :در صورت عــدم رعايــت مفاد اين
ضوابط ،با شــركتها و راننــدگان متخلف برابر
آييننامهها و دســتورالعملهاي سازماني اعمال
مقررات و با تكرار تخلفات ،مجوز فعاليت آنها باطل
ميشود.
ميقاني يادآور شد كه جامعه هدف از طريق دانلود
فايل  zavabet. rarzavabet. rarميتوانند به
مفاد كامل اين ضوابط دسترسي پيدا كنند.

با حضور مهندس محمدهادی رحمتی ،مدیرعامل آبفای گلستان

مراسماستقبالازهمکارانزائرحماسهپیادهرویاربعینامسال برگزارشد

مراســم اســتقبال از همــکاران زائــر حماســه پیــادهروی اربعیــن امســال
بــا حضــور مهنــدس محمدهــادی رحمتــی مدیرعامــل آبفــای گلســتان،
مهندس ســیدمنصور هاشــمی فرمانده پایگاه بســیج امام ســجاد (ع) ،معاونان،
مدیــران و همــکاران شــرکت آب و فاضــاب گلســتان در محــل ســتاد
برگزار شد.
مد یر عا مــل شــرکت آب و فاضــاب گلســتان در ایــن مراســم ضمــن

خیرمقــدم بــه زائــران اباعبدا...الحســین حضــور در راهپیمایــی اربعیــن را
عنایــت الهــی بــه همــکاران خوانــد .رحمتــی افــزود :راهپیمایــی اربعیــن
ســید و ســاالر شــهیدان حماســه جهانــی عاشــقان اهــل بیــت عصمــت و
طهارت است.
تعداد  21نفر از کارکنان شاغل در شرکت آب و فاضالب گلستان در مراسم پیادهروی
اربعین شرکت کردند.

مديركل آموزش و پرورش هرمزگان در حاشيه بازديد از مدارس روستاهاي جاسك:

استاندار هرمزگان عنوان كرد

شرق هرمزگان در كانون توجه آموزش و پرورش هرمزگان قرار دارد

اقدام مشترك براي ارزانسازي سفرها به استان هرمزگان و جزاير قشم و كيش

مديــركل آمــوزش و پــرورش هرمزگان بــا بيــان اينكه
رويكرد وزارت آمــوزش و پــرورش در دولت تدبيــر و اميد
گســترش عدالت آموزشــي در مناطق كمترتوســعهيافته
اســت ،اظهــار كــرد :در راســتاي ايــن سياســت مبنايي
وزارت آمــوزش و پــرورش ،شــرق هرمــزگان بــه ويــژه
شهرســتان جاســك در كانون توجــه آمــوزش و پرورش
هرمزگان است.
دانش هاشميپور در ســفر يك روزه به شهرستان جاسك و
در حاشــيه بازديد از مدارس اين شهرســتان ،افزود :پوشش
حداكثري تحصيلي ،توسعه زيرســاختهاي آموزشي ،توجه
ويژه به دانشآموزان بيبضاعت ،تقويت شاخصهاي آموزشي با
گسترش امكانات تحصيلي و همچنين انسداد مبادي بيسوادي
از جمله مهمترين برنامههاي آموزش و پرورش هرمزگان براي
شرق هرمزگان است كه در ســال تحصيلي جاري در دستور
كار است.
وي تصريح كــرد :اگرچــه به واســطه محروميــت ديرينه
شــرق هرمزگان توســعهيافتگي آموزشــي در ايــن منطقه
نيز با چالشهايي همراه اســت ،اما روند تحــوالت و تقويت
زيرســاختهاي آموزشــي خصوصــا توجــه بــه كيفيت
آمــوزش در ايــن منطقه بــا نگاه ويــژهاي دنبال ميشــود
و همــه ظرفيتهــا بــراي ارتقــاي شــاخصها پــاي كار

است.
اين مقام مســئول همچنيــن گفت :اولويــت اصلي آموزش
و پــرورش هرمزگان براي شــرق اســتان توجــه جدي به
فراگيري پوشــش تحصيلي و حمايت ويــژه از دانشآموزان
نيازمنــد اســت كه بــراي تحقــق آن عــاوه بــر امكانات
آموزش و پــرورش ،از ظرفيتهاي برونســازماني خصوصا
خيرين نوعدوســت بهــره گرفتهايــم و نتايج ايــن رويكرد
نيــز در رشــد شــاخصهاي آموزشــي منطقــه مشــهود
است.

اســتاندار هرمــزگان با تاكيــد بــر اهميت افزايش ســهم
گردشگري ايران از مسير گردشــگري حالل ،اقدام مشترك
براي ارزانســازي سفرها به اســتان هرمزگان و جزاير قشم و
كيش را مورد اشــاره قرار داد و خواســتار معرفي هرچه بهتر
ظرفيتهاي گردشگري استان هرمزگان به ويژه جزاير قشم و
كيش شد.
فريدون همتي در آيين معرفي قشــم به عنوان نخستين مركز
گردشگري حالل كشور در سالن مركز بينالمللي رشد قشم،
گفت :براي ارتقاي جايگاه گردشــگري حالل در كشــورمان

بايد زبان و ادبيات و همه ابعاد حوزه گردشــگري كشــورمان
استانداردسازي شود.
او با اشاره به اينكه لوازم و اسباب متناسب در حوزه گردشگري
حالل بايد در چارچوب قوانين اســامي به سطح اعالي خود
برســد ،افزود :در شــرايطي كه عالوه بر كشــورهاي اسالمي
بســياري از نقاط ديگر جهان هم به اهميت اســتفاده از برند
حالل پي بردهاند ،بايد از ظرفيتهاي ارزشــمند كشورمان در
حوزه گردشگري با هدف ارتقاي سهم اقتصادي مردم استفاده
بهينه كنيم.
به گفته استاندار هرمزگان ،براي ايران با داشتن پتانسيلهاي
مهم طبيعي و تاريخي داشتن سهم كمتر از  3درصد از مجموع
 151ميليارد دالر كه چند كشــور اسالمي از آن بهره ميبرند،
رقم نگرانكنندهاي است و انتخاب قشــم به عنوان نخستين
مركز گردشگري كشــور را با هدف ايجاد تغيير در اين روند به
فال نيك ميگيريم.
وي با اعالم اينكه بسياري از مردم كشورمان هنوز با ظرفيتهاي
گردشگري در جايجاي ايران آشنا نيستند ،افزود :براي موفقيت
در صنعت گردشــگري با رويكرد حالل ،بايد ظرفيتهاي مهم
گردشگري كشورمان از جمله استان هرمزگان به ويژه قشم و كيش
را ابتدا به مردم سراســر ايران ،سپس به مسلمانان در كشورهاي
مختلف و در نهايت به مردم سراسر جهان معرفي كنيم.

اخبار

معاونوزارتجهادكشاورزياعالمكرد

سناريوهايخريدتوافقيزعفران

معاون توسعه بازرگاني و صنايع كشاورزي وزارت
جهاد كشاورزي از هدايت سازوكار خريد توافقي
محصول زعفران از طريق ظرفيتهاي ايجادشده
در بورس كاال با قيد فوريــت خبر داد .علياكبر
مهرفرد ضمن تشريح نظام خريد توافقي محصول
زعفران از طريق ظرفيتهاي ايجادشده در بورس
كاال ،دستورالعمل معامالت توافقي اين محصول
با اســتفاده از گواهي ســپرده كااليي در بورس
كاال را ابالغ كرد .طبق اين دستورالعمل ،خريد
زعفران به قيمت توافقي توسط سازمان مركزي
تعاون روســتايي ايران در قالب دو ســناريو در
نظر گرفته شــده كه زمان اجــراي آن از تاريخ
 2آبان ماه ســال جاري تا سيام ماه آينده است؛
ســناريوي اول ،خريد فيزيكي زعفران است كه
توسط سازمان مركزي تعاون روستايي ايران با
پرداخت  40درصد از پول كشاورز بوده كه در آن
معامله به صورت قطعي انجام ميشود و زعفران
خريداريشده براي تقويت بخش صادرات و حفظ
جايگاه بينالمللي زعفران از طريق بورس كاالي
ايران عرضه ميشود.
ســازمان مركزي تعاون روستايي موظف است
مابقي وجه زعفران خريداريشده از كشاورزان را از
محل درآمد ناشي از فروش محصول يا تسهيالت
دريافتي براي خريدهاي تضميني و توافقي تسويه
كند .در سناريوي دوم نيز خريد زعفران به شكل
گواهي سپرده كااليي مورد معامله در بورس كاالي
ايران اســت كه طي آن قيمت توافقي زعفران
برمبناي مشخصات كيفي و وضعيت ظاهري انواع
محصول ،در 4دسته تعيين شده است.
بدين ترتيب ،قيمتهاي توافقي مصوب زعفران
ممتاز رشتهاي بريده (نگين) به ازاي هر كيلوگرم
 54ميليون ريال ،قيمت زعفران رشتهاي بريده
ممتاز (سرگل يا سرقلم) هر كيلوگرم  51ميليون
ريال و قيمت توافقــي مصوب بــراي زعفران
رشتهاي درجه يك (پوشال مرغوب) هر كيلوگرم
به قيمت 48ميليون ريال است.
قيمت مصوب توافقي زعفران رشــتهاي درجه
دو (پوشــال معمولي) نيز به ازاي هر كيلوگرم
 43ميليون ريال تعيين شده است.
در اين شيوه ســازمان مركزي تعاوني روستايي
موظف بــه خريــد  30درصد گواهي ســپرده
كااليي صادرشــده براي كشــاورز با سازوكار
معامالت گواهي سپرده كااليي بوده و نسبت به
تسويهحساب با كشاورزان براساس مقررات بورس
اقدام ميكند 70 .درصــد باقيمانده محصول
كشاورز توســط مباشر به مدت ســه ماه با اخذ
هزينه انبارداري از كشاورز نگهداري ميشود و در
صورتي كه طي سه ماه مذكور كشاورز موفق به
فروش محصول خود در بورس نشود 70 ،درصد
مذكور نيز پس از سه ماه با همان حداقل قيمت
خريد توافقي توســط مجري طرح با ســازوكار
معامالت گواهي سپرده كااليي خريداري شده و
با كشاورز تسويه ميشود.
در اين راستا 2 ،انبار با ظرفيت مناسب و قابل ارتقا
در شهرهاي مشهد و تربت حيدريه در بورس كاال
پذيرش شدهاند و ظرفيتهاي انباري جديد نيز
در حال پذيرش هستند .جهت تسهيل معامالت
براي كشاورزان ،بورس كاال آمادگي خود را براي
فراهم كردن بسترهاي مورد نياز از جمله اخذ كد
بورسي ،استقرار نمايندگان شركتهاي كارگزاري
و غيره و همچنين تدوين ضوابط مورد نياز براي
عملياتي كردن اين طرح ،اعالم كرده است.
پيش از صدور اين ابالغيه ،رئيس امور بازرگاني و
خدمات مالي سازمان برنامه و بودجه كشور نيز
طي صدور نامهاي خطاب به مديرعامل سازمان
مركزي تعاون روستايي ايران با اشاره به مزيتهاي
بورس كاال در زمينه شفافســازي معامالت و
قيمتهاي عرضهشده ،حذف واسطهگريهاي
غيرضــروري ،كاهش هزينههــاي معامالتي و
نگهداري ،ايجاد رقابت ســالم و رونق صادرات،
خواستار هدايت ســازوكار فرايند خريد توافقي
محصول زعفران از طريق بورس كاال شده بود.

بررسي كشت فراسرزميني در
سفرحجتيبهغنا

محمود حجتي ،وزير جهاد كشاورزي وارد غنا شد
و در اين سفر با معاون رئيسجمهوری اين كشور
ديدار خواهد كرد .همچنين وي پس از اين ديدار
در ششمين كميســيون اقتصادي مشترك دو
كشور حضور خواهد يافت.
براساس اين گزارش ،در اين سفر كارخانه سيمان
غنا كه پيمانكاران ايراني آن را احداث كردهاند،
با حضور وزير جهاد كشاورزي كشورمان افتتاح
خواهد شد .امضای چند سند همكاري مشترك
از ديگر برنامههاي سفر هيات ايراني به غناست.
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مستمري مددجويان  ۶شهرستان آسيبديده كرمانشاه  ۳برابر ميشود
رئيس كميته امداد گفت :مستمري مددجويان  ۶شهرستان آسيبديده كرمانشاه  ۳برابر ماههاي قبل ميشود .پرويز فتاح گفت :تمامي مددجويان ،منازل و اثاثيه آنها با دورانديشي همكارانم در
امداد بيمه حوادث هستند؛ ازاینرو به لطف الهي خسارتهاي مادي كامال جبران و منازل آنها از نو ساخته ميشود .رئيس كميته امداد تاكيد كرد :كمكهاي مالي هموطنان دريافت و سريعا با تامين
نيازهاي اساسي به دست آسيبديدگان خواهد رسيد .كميته امداد امام خميني (ره) شماره حساب  ۹۹۹۹بانك ملي را براي جمعآوري كمكهاي نقدي و غيرنقدي مردم نيكوكار ايران براي كمك به
حادثهديدگان زلزله غرب اعالم كرد.

در مناطق زلزله زده کمبود آب ،چادر و پتو وجود دارد

استان ها

كندي درخدماترساني بهزلزلهزدگان

گروه کار وکارآفرینی
News kasbokar@gmail.com

معاون عمران شهري شهرداري اصفهان
مطرحكرد

پيشــرفت  ۶۷درصــدي مركــز
همايشهايبينالملليامامخامنهاي

معاون عمران شهري شهرداري اصفهان از پيشرفت
 ۶۷درصدي مركز همايشهــاي بينالمللي امام
خامنهاي خبر داد و گفت :پروژه مركز همايشهاي
بينالمللي امام خامنهاي (مدظله العالي) يك ابرپروژه
و يك سالن نمونه در كشور است .ايرج مظفر اظهار
كرد :مركز همايشهاي بينالمللي امام خامنهاي با
تمام امكانات استاندارد ،امكان برگزاري همايشهاي
بزرگ داخلي و خارجــي را دارد .وي ادامه داد :اين
مركز در زميني به وســعت  ۷۰هكتار در دو بخش
ساخته شده كه يك بخش سالنهاي برگزاري مراسم
و بخش ديگر هتل ،تجاري ،و ويالهاي اقامتي است
كه در دست احداث اســت .وي يادآور شد :سالن و
امكانات مركز همايشهاي بينالمللي امام خامنهاي
را شــهرداري احداث کرده ،اما مركز تجاري و هتل
از طريق مشــاركت احداث ميشود .معاون عمران
شهري شهرداري اصفهان با اشاره به پيشرفت ۶۷
درصدي اين پروژه گفت :در حال حاضر سالن اصلي
و  ۳ســالن جنبي ،فضاهاي نمايشگاهي ،ويالهاي
اقامتي و موتورخانه و تاسيساتي كه نياز است تا مركز
خدمترساني كند ،در دست احداث است .وي تاكيد
كرد:درصددجذبمنابعماليدولتيهستيمتاشاهد
پيشرفتهرچهبيشترپروژهباشيم.مظفرپروژهمركز
نالملليامامخامنهاي(مدظلهالعالي)
همايشهايبي 
را يك ابرپروژه و يك ســالن نمونه در كشور خواند
و تصريح كرد :ســاختمان اين مجموعه به گونهاي
طراحي شده كه گوياي عبارت معروف«اصفهان،
نصف جهان» باشد ،چراكه شكل نيمكره بودن آن
نماد«نصف جهان» است.

کار و
کارآفرینی
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عمــق و شــدت زلزلــه
ب ــا بــزرگای 3و  7كــه
یکشنبهشــب در اســتان
كرمانشاه به وقوع پيوست،
به حدي بود كه بسياري از
ساختمانها تخريب شــدند و پسلرزهها همچنان
ادامه دارد .آمار كشتهشــدگان در ايــن زلزله 530
نفر و تعداد مجروحان  7460نفر اعالم شــده است
كه البته گفته ميشــود اين تعداد بــاز هم افزايش
پيــدا میكند .در ايــن حادثه همچنيــن  44واحد
آموزشي شــديدا تخريب شــدهاند و در پي آن 21
دانشآموز جان خــود را از دســت دادهاند.آخرين
گزارشها از وضعيــت مناطق آســيبديده حاكي
از آن اســت كه خدماترســاني به مــردم زلزلهزده
همچنان ناكافي اســت و مردم با مشكل نبود چادر،
آب و غذا و مشــكالتي از اين دســت مواجه هستند
كه البته سرماي هوا نيز شرايط را براي آنها دشوارتر
كرده است.
قدمت نه چندان زياد ســاختما نهاي
سرپلذهاب
يكي از ساكنان سرپلذهاب در گفتگو با«كسبوكار»
درباره وضعيت اين شــهر توضيح ميدهد :با وجود
آنچه در اخبار و رســانهها شنيده ميشود ،وضعيت
بســيار بحرانيتر از آن چيزي است كه بتوان تصور
كرد .تقريبا  90درصد ساختمانها تخريب شده و اين
خرابيها البته نه تنها مربوط به منازل قديمي ،بلكه
حتي خانههاي نوساز را نيز شامل ميشود .برق اين
منطقه هنوز قطع است و امكان ارتباط با خارج از شهر
دشوار است .بسياري از مردم مشكل آب و غذا دارند،
در حالي كه در رسانهها گفته ميشود اين خدمات به
مردم ارائه شده ،در صورتي كه خدماترساني بسيار
ضعيف است.وي با اشــاره به قدمت نه چندان زياد
ساختمانهاي سرپلذهاب و با اشاره به شدت زلزله
ميگويد :اين شهر در دوران جنگ تحميلي تخريب

آگهی حصر وراثت
پیرو درخواست آقای بیوک کیومرثی فرزند رستم
دادخواســتی بشــماره پرونده  960497بطرفیت
سایر وراث مرحوم رســتم کیومرثی فرزند قدرت
تقدیم این مرجع نموده که مشــخصات سجلی این
مرحوم بتاریخ تولد  1316و بشــماره شناســنامه
 10صادره از مغان در تاریــخ  1391/3/21در محل
اقامتگاه دائمی خویش در قشــاق اســمی خان
کندی فوت نموده اســت و وراث حیــن الفوت وی
عبارتند از :
-1حمزه کیومرثی اجیرلو فرزند رستم ش ش 4143
ت ت  1347صادره مغان کد ملی  5049169501پسر
متوفی
 -2کیومــرث کیومرثی اجیرلو فرزند رســتم ش
ش  4146ت ت  1349صــادره پــارس آباد کد ملی
 5049169534پسر متوفی
 -3بیوک کیومرثی فرزند رستم ش ش 4610ت ت
 1350صادره مغان کد ملی  5049174295پسر متوفی
 -4مقصود کیومرثی فرزند رســتم ش ش  4611ت
ت  1353صادره مغان کد ملی  5049174309پسر
متوفی
-5رسول کیومرثی فرزند رستم ش ش  887ت ت
 1362صادره مغان کد ملی  1621413624پسر متوفی
-6حافظه کیومرثی اجیرلو فرزند رستم ش ش 4144
ت ت 1347صادره مغان کد ملی  5049169518دختر
متوفی
 -7تازه بیگم کیومرثی اجیرلو فرزند رســتم ش ش
 4145ت ت  1348صادره مغان کد ملی 5049169526
دختر متوفی
 -8سعیده کیومرثی فرزند رستم ش ش  0ت ت 1356
صادره پارس آباد کد ملی  5040282133دختر متوفی
-9صفوره کیومرثی فرزند رستم ش ش  80ت ت 1360
صادره مغان کد ملی  1620252562دختر متوفی
 -10ناهیده حمزه کیومرثی فرزند رستم ش ش  81ت
ت  1361صادره مغان کــد ملی 1620252570دختر
متوفی
 -11مرتبه کیومرثی فرزند سعید اله ش ش  2168ت
ت  1332صادره پارس آباد کد ملی 5049268362
همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد
و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر
آگهی ظرف یک ماه به ایــن مرجع تقدیم نماید و اال
گواهی صار خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف جعفرآباد

شد و دوباره كار بازسازي آن در دوران پس از انقالب
از سر گرفته شد ،يعني تقريبا از سال  74بود كه مردم
اين شهر بازسازي خانهها و مسكنهای خود را كه در
جنگ ويران شده بود ،شــروع كردند .با اين حساب
عمر ساختمانهاي اين شهر تقريبا نزديك  20سال
اســت كه براي مقاومت در برابر زلزلــه عمر زيادي
نيست ،بلكه علت تخريب شدت زلزله بوده است.
این ســاكن ســرپلذهاب در ادامه ميگويد :آمار
كشتهشدگان بيشتر از  500نفر و به نظر حتي باالي
 1000نفر ميآيد .تنهــا در همين محله ما چندين
ساختمان بزرگ تخريب شد ه كه ساكنان آن زير آوار
مانده و جانشان را از دست دادهاند .دولت  3روز را
تعطيل رسمي اعالم كرده است ،در حالي كه حتي
اگر تعطيل هم نبود مدرســه يا ادارهاي باقي نمانده
كه بخواهد داير باشــد .اكثر مدارس خراب شده و
تخريب بيمارستان نيز مشــكالت را دشوارتر از هر
چيزي كرده است.

دستور تامين  ۲۰هزار چادر براي مناطق
زلزلهزده
وزير بهداشت در جلسه ستاد مديريت بحران استان
كرمانشاه گفت :مهمترين اقدام پيش روي ما ،تامين
امنيت و اســكان و تامين مواد غذايي مردم مناطق
زلزلهزده و توزيع چــادر در بين آنهاســت كه بايد
دســتگاههاي ذيربط ،نهادها و ارگانهــا در اين
زمينه تالش مضاعفي داشته باشــند .سيد حسن
قاضیزادههاشــمي با بيان اينكه در حوزه بهداشت
و درمان ،اقدامات اوليه در مناطــق زلزلهزده ،اعزام
مصدومان به مراكز درمانــي و اعمال جراحي مورد
نياز انجام شــده اســت ،گفت :تيمهاي بهداشت و
حمايتهــاي روحي و رواني در مناطــق زلزلهزده،
مســتقر و تحت مديريــت اســتاندار و فرمانداران
شهرســتانهاي اســتان كرمانشاه هســتند .وزير
بهداشــت افزود :همكاري بســيار خوبي در حوزه
بهداشــت و درمان از سوي دســتگاههاي اجرايي
و نيروهاي امــدادي و نظامــي در مناطق زلزلهزده
وجــود دارد و مصدومــان بــا  ۱۵۰آمبوالنــس و

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم اعظم ســادات اردســتانی دارای شناسنامه شــماره  2087به شرح
دادخواست به کالســه  898/3/96از این شــورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد حسین زعیم باشی
بشناسنامه شماره  1695در تاریخ  1395/10/4اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته ،ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1 :اعظم سادات
اردستانی فرزند سید حسین شــماره شناسنامه  2087متولد 1339/5/2
همسرمتوفی  -2 /شاهین زعیم باشی فرزند محمد حسین شماره شناسنامه
 8638متولد  1363/4/16پسر متوفی  -3 /شهرزاد زعیم باشی فرزند محمد
حسین شماره شناسنامه  432متولد  1361/1/13دخترمتوفی  -4 /سادات
سجادیه فرزند سید حسین شماره شناسنامه  46380متولد 1315/1/2
مادرمتوفی  /اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک
نوبت آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای از متوفی
نزد اوباشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهد شد.
م الف/96/8294:ف رئیس شعبه  3شورای حل اختالف کرج -کرامت

آگهی ختم پرونده ورشکستگی

بدینوسیله به اطالع عموم اشخاص ذی نفع می رساند:
(امر تصفیه) پرونده ورشکســتگی شرکت منحله

مقواسازی ایران با مســئولیت محدود به شماره ثبت
 4853با پرداخت صددرصد مطالبات (تصدیق شده)

بســتانکاران در این اداره مختومه و بایگانی گردیده
است.

حسین زاده – معاون قضائی اداره کل تصفیه امور
ورشکستگی قوه قضائیه

آگهی صورت طبقه بندی بستانکاران
صورت طبقه بندی بســتانکاران شرکت ورشکسته میالن
کاالی پارس تهیه و تنظیم گردیــده و در دبیرخانه اداره
تصفیه امور ورشکستگی به نشــانی تهران ،خیابان شهید
سپهبد قرنی  ،مجتمع قضائی شهید بهشتی  ،طبقه هفتم
موجود است  .لذا اشخاص ذی نفع می توانند به آن مراجعه
نموده و چنانچه اعتراضی به صورت مذکور داشــته باشند
ظرف مدت  20روز از تاریخ انتشــار آگهی ،اعتراض خود را
به دفتر شــعبه محترم  121دادگاه عمومی حقوقی تهران
(دادگاه صادر کننده حکم توقــف) تقدیم نمایند .بدیهی
اســت پس از انقضای مدت مذکور تصمیم این اداره قطعی
خواهد بود.
کرمانشاهی  -مستشار قضائی شعبه اول و رئیس اداره
تصفیه امور ورشکستگی تهران

اتوبوسآمبوالنــس و  ۲۰فروند بالگــرد ،به مراكز
درماني انتقال يافتند .هاشــمي دیروز خاطرنشان
كرد :اقدامات اوليه در حوزه بهداشت و درمان تا امروز
بعد از ظهر به طور كامل انجام ميشود و پس از آن،
اقدامات تيمهاي روانشناختي و تيمهاي بهداشت
وزارت بهداشت آغاز خواهد شــد .وزير بهداشت در
ادامه به همكاري ساير دستگاهها و سازمانها در اين
حادثه اشاره كرد و گفت :وزير كشور دستور تامين
 ۲۰هزار چادر براي مناطق زلزلــهزده را صادر كرد
و شــهرداري تهران  ۴۰هزار پتو و چادر و همچنين
مواد غذايي به مناطق زلزلهزده ارســال كرده است.
وزير بهداشت در ادامه گفت :دستگاههاي اجرايي در
زلزله غرب كشور به ويژه در تامين آب ،برق ،امنيت،
بهداشت و درمان و اســكان زلزلهزدگان ،اقدامات
خوبي داشتند كه جاي تقدير دارد ،اما بايد از مردم
اين مناطق تقدير مضاعف كرد چون بينظير هستند
و با وجود كاســتيها و نقايص از جمله كمبود غذا و
چادر ،از آنها چيزي جز احترام نديدم.

پايــان آواربرداري ســبك در مناطق
زلزلهزده
معاون عمليات ســازمان امداد و نجــات جمعيت
هاللاحمــر نيز از پايــان آواربرداري ســبك براي
دسترسي به مصدومان خبر داد و گفت :در حال حاضر
سعي ميكنيم فرايند اســكان و تغذيه اضطراري را
تكميل كنيم .شــاهين فتحي دیروز گفت :از صبح
ديروز  ۱۰فروند بالگرد هاللاحمر در عمليات انتقال
مصدومان از مناطق آســيبديده وارد عمل شدهاند
و  ۱۶۲مصدوم را به بيمارســتانهاي معين منتقل
كردهاند .وي با اشاره به اينكه اين بالگردها پشتيباني
عمليات امدادرســاني را نيز بر عهده داشتند ،افزود:
دو نكته مهم در ايــن حادثه يكي وســعت منطقه
آســيبديده و ديگري برودت هواست كه ما هم اين
دو نكته را در شــب گذشــته با همه وجود احساس
كرديم و براي همين با اســتفاده از نيروهاي كمكي
تازهنفس ســعي كرديم توانمــان را افزايش دهيم.
فتحي گفت :در امدادرســاني به زلزلهزدگان غرب

كشور  ۱۶استان همجوار در فرايند عمليات مداخله
كردند و تيمهاي واكنش سريع ،اسكان اضطراري و
حتي تيمهاي درمان اضطــراري هالل احمر نيز در
منطقه حضور فعال دارند .وي افزود :در حوزه اسكان
و تغذيه اضطراري بايد ســعي كنيم با ايجاد سرپناه،
نياز آسيبديدگان را رفع كنيم .در اين زمينه بالغ بر
 ۱۰هزار تخته چادر ۲۰ ،هزار تخته پتو و  ۱۸۵هزار
كنسرو توزيع شد ،اما با توجه به وسعت منطقه حادثه
و گسترده بودن جمعيت ســاكن منطقه و جمعيت
تحتتاثير كه شامل  ۵۲۶روستا و  ۸شهر هستند ،نياز
بيشتري احساس ميشود .معاون عمليات سازمان
امداد و نجات جمعيت هاللاحمر با اعالم اينكه براي
 ۷۰هزار نفر تســهيالت اســكان و تغذيه اضطراري
فراهم شده اســت ،افزود :بخشــي از اين تسهيالت
به دست ما رســيده و بخشــي هم در شب گذشته
در بين حادثهديدگان توزيع شــد .تالش ميكنيم
 ۳۰هزار تخته چادر ديگر را نيز بــراي زلزلهزدگان
كرمانشــاه فراهم كنيم .وي تصريح كرد :با توجه به
شايعاتي مبني بر عدم امدادرساني به برخي مناطق
روســتايي زلزلهزده ،قويا اين شايعات را رد ميكنم.

بارها اعالم كردهايم كه مردم به شايعات توجه نكنند
و اطالعات را فقط از سايتهاي معتبر و خبرگزاريها
دنبال كنند ،اما در اين باره نميتوان گفت مطمئنا به
صددرصد مناطق زلزلهزده امدادرساني كامل صورت
گرفته باشــد ،به عنوان مثال روز گذشته به ما اعالم
كردند روســتايي وجود دارد كه امدادرساني نشده
و ما دو بار بالگردهايمان را به آنجــا اعزام كرديم و
تكتك روستاها را پيگيري كرديم ،اما اگر منطقهاي
وجود دارد كه با توجه به گذشت  ۴۸ساعت از زمان
امدادرساني همچنان امدادرساني نشده ،تلفن ۱۱۲
براي اعالم اين مســائل در نظر گرفته شــده است.
فتحي افزود :در حــال حاضر تمام تالش هاللاحمر
براي اسكان و تغذيه زلزلهزدگان است و آواربرداري
سنگين نيز از سوي ديگر دســتگاهها در حال انجام
است.
وي همچنين درباره كمك به زلزلهزدگان اســتان
كرمانشاه گفت :سازمان هالل احمر شماره حسابي
را براي كمكهاي نقدي مردم اعالم كرده و ســاير
اقالم امدادي مانند پتــو و كنســرو را نيز دريافت
ميكنيم.
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آخر
کسب وکار

يكي از رازهاي اصلي موفقيت اين اســت كه شغلتان
يكي از سرگرميهايتان باشد.

WWW.KASBOKARNEWS.IR

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

امنيت
دوري از دوستان ناباب

قائم مقام مدیر مسئول :دکتر علی راعی

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه

 .۱۳محصول خود را تبليغ كنيد
مهمترينابزارمتقاعدسازيهمينتبليغاتاست.بايدكااليخودرا
به هر طريق ممكن از روزنامه و راديو گرفته تا وبسايت و شبكههاي
اجتماعي،تبليغوترويجكنيد.
 .۱۴بخش سواالت متداول را اضافه كنيد
بخش ســواالت متداول يكــي از پرطرفدارتريــن و پركاربردترين
بخشهاست .در دنياي ديجيتال امروز ،مشتريان حوصله ندارند براي
يافتن سواالتشان زياد جستجو كنند .براي اين كار بخشي را در سايت
درنظربگيريدكهبهراحتيدرمعرضديدوقابلدسترسيباشدوكاربران
با كليك روي آن بتوانند پاسخ تمام سواالت احتمالي خود را پيدا كنند.
 .۱۵نسبت به بازخوردهاي منفي درباره شركت عكسالعمل
نشانبدهيد
براي حفظ مشتريان خود و باال بردن قابليت اعتماد برندتان ،حتما
بايد به انتقادات و بازخوردهاي منفي عكسالعمل نشان بدهيد.
منبع:چطور

آدرس الكترونيكيnewskasbokar@gmail.com :

 .۵يك هنر يا صنعت آموزش دهيد
حتي اگر در زمينه آموزش درسي مهارتي نداريد ،افرادي هستند كه تمايل دارند
سرگرميهاي جديدي ياد بگيرند.
منبعpennypinchinmom :
ترجمه :بازده

 .۵ويژگيهاي كاال را كامل و شفاف بيان كنيد
خيلي مهم است كه ويژگيها و نحوه استفاده از كاال را
به طور كامل و شــفاف توضيح بدهيد .بخش عمدهاي از
جامعه در امر خريد محتاط هستند .آنها قبل از خريد ،وقت

 .۱۲خدمات پسازفروش را به سرويس خود اضافه كنيد
بعد از اينكه معامله انجام شد ،مشتري را رها نكنيد .بايد خدمات
پس ا ز فروش را هم در نظر بگيريد .براي مثال ارسال رايگان ،تماس
دورهاي براي سنجش ميزان رضايت مشتري و مشكالت احتمالي،
وارانتي محصول و پشتيباني فني را در برنامه خود قرار بدهيد.

وبسايتWWW.KASBOKARNEWS.IR :

 .۴به يك مربي تبديل شويد
شما ميتوانيد با آموزش به دانشآموزان كسب درآمد كنيد .از دوران ابتدايي تا
دانشگاه ،هميشه كساني وجود دارند كه در موضوعات مختلف به اندكي كمك
نياز دارند.

 .۴امكان استفاده آزمايشي از كاال را مهيا كنيد
اجازه استفاده آزمايشي يكي از استراتژيهاي فروش موفق
است و بهخصوص روي مشترياني كه براي خريد شك دارند،
خيلي خوب جواب ميدهد .اگر به مشتري اجازه بدهيد به
طور رايگان از كاال استفاده كند ،ميتواند بهتر بفهمد كه
استفاده از كاال چه حسي دارد و آن كاال چگونه كار ميكند .از
طرفي وقتي دوره استفاده آزمايشي از كاال تمام شد ،احتمال
اينكه مشتري نسبت به خريد نسخه كامل احساس تعهد
كند،بيشترميشود.

 .۱۱كاالهاي مكمل را به مشتريان معرفي كنيد
اگر كاالي مكملي داريد كه ميتواند همراه با كاالي خريداريشده
استفاده شود ،حتما مشتري را ترغيب كنيد آن را هم بخرد تا فروش
بيشتريداشتهباشيد.

چاپ :بامشاد سبز
پيامك30004800:

 .۳كسب و كار خانگي راهاندازي كنيد
مطمئنا چيزهايي درباره كســبوكارهاي مبتني بر مشــاوره شنيدهايد ،مانند
 Thirty-One Gifts، Mary Kayو ...اينها شركتهاي بزرگي هستند كه اين
امكان را براي شما فراهم ميكنند تا ساعتهاي كاريتان را تنظيم كنيد ،بيرون
برويد و با افراد جديد آشنا شويد و درآمد كسب كنيد.

روابط عمومي88261074:

 .۲مهدكودك باز كنيد
اين گزينه براي كساني مناسب است كه واقعا عاشق بچهها باشند .بايد براي آنها
غذا آماده كنيد ،به آنها آموزش دهيد و چينشي در محل داشته باشيد كه مناسب
كودكان باشد.

 .۳متناسب با مشتريان به آنها پيشنهادهاي خالقانه ارائه بدهيد
از روشهاي ترغيب مشتري بهره بگيريد .مثال بيشتر افراد زماني
كه بدانند ميتوانند كااليي را به قیمت كمتر بخرند ،بيشتر به خريد
ترغيب ميشوند .گاهبهگاه به اين فكر كنيد كه چطور با پروموشنها
و انواع تخفيفات در فروش ،ميتوانيد مشتريان را جذب كنيد.

 .۱يك بالگ راهاندازي كنيد
باور كنيد يا نكنيد ،بالگنويسي ميتواند يك راه سودآور براي پولسازي باشد.
نكته اينجاست كه درباره عاليقتان بالگنويسي كنيد .تنها در مدت چند دقيقه،
ميتوانيد بالگ خودتان را راهاندازي كنيد و در مسير پولسازي از طريق بالگ
قرار بگيريد.

.۸مشتريانرامطمئنكنيدكهحريمخصوصيشانمحفوظميماند
بوكار امروزي ،حفظ حريم شخصي براي مشتريان
در دنياي كس 
اهميت ويژهاي دارد .برخي از شــركتها اطالعات مشتريان را به
يكديگر ميفروشند .در صورتي كه اكثر مشتريان دوست دارند

 .۱۰هميشه در دسترس باشيد
موضوع ديگري كه خيلي اهميت دارد ،اين است كه بايد هميشه در
دسترس مشتري و پاسخگوي تماسهاي او باشيد .وقتي مشتريان
چيزيسفارشميدهند،مطمئنشويدكهآنسفارشبهبهتريننحو
به دست آنها خواهد رسيد .اگر بهصورت تلفني سفارش ميدهند يا
سوالي دارند ،بايد مطمئن شــويد كه سفارش به طور دقيق ثبت
ميشود و سوالشان به طور كامل پاسخ داده ميشود .اگر هم كسي
شكايت يا انتقادي دارد ،بايد فردي با گوشي شنوا در خدمت او باشد
و در اسرع وقت براي رفع مشكل اقدام كند.

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 :

به دنبال ايدههاي پولسازي و راهي براي پول درآوردن هستيد؟ در اين نوشتار
با ما همراه باشيد تا ايدههاي پولسازي بيشتر و  5روش آسان براي پولسازي
را بدانيد.

 .۲محصوالتتان را در معرض ديد قرار بدهيد
از قديم گفتهاند« :شنيدن كي بود مانند ديدن؟» اين ضربالمثل
در مبحث فــروش هم صدق ميكند .يك راه هوشــمندانه براي
متقاعدسازيمشتريانايناستكهكااليخودرادرمعرضديدشان
قرار بدهيد .ميتوانيد مكاني عمومي يا مكاني پرتردد مثل مراكز
خريد يا ايستگاههاي مترو را براي نمايش كاالي خود انتخاب كنيد.
زمانيكهبهطورعموميكااليخودرابهنمايشميگذاريد،مشتريان
قادرند بهخوبي مزايا ،ويژگيها و كاربردهاي كاال را ببينند و سواالت
احتمالي و شكوشبهات مربوط به كاال را با شما به اشتراك بگذارند.

 .۷اطالعات مربوط به شرايط و ضوابط را كامل درج كنيد
اگر در بخش شرايط و ضوابط ،اطالعات كاملي ارائه ندهيد ،ممكن
استمشتريفكركندكاسهايزيرنيمكاسهاستوازخريدمنصرف
شود.برخيشركتهايافروشندگانزرنگيميكنندوجزئياتكااليا
قيمت آن را براي عموم واضح بيان نميكنند .چنين رفتارهايي قطعا
مشتري را دچار بدبيني ميكند .اگر حساب كسي پاك باشد ،از ارائه
اطالعات كامل براي عموم مردم باكي نخواهد داشت .پس مشتريان
خود را با اين استراتژي غلط بدگمان نكنيد.

سازمان آگهيها88253428 :

 .۱به هنر متقاعدسازي در فروش مسلط شويد
متقاعدسازي مشــتري به معني قانع كردن مشتري به خريد از
طريق تاكيد روي منافعي است كه كاال براي او به ارمغان ميآورد.
ميتوانيد به مشتري نشان بدهيد كه چرا كاالي شما اثرگذارتر و
بهتر از كاالي رقباست .به عنوان يك تكنيك ،ميتوانيد تقدير و
تشكرهاي مشترياني را كه از كاالي شما راضي بودهاند ،به مشتري
جديدنشانبدهيد.

 .۶جوايزي در نظر بگيريد
براي مشتريان جوايزي طراحي كنيد و مطمئن شويد آنها از اين
جوايز باخبر هستند .مثال در تبليغات خود عنوان كنيد جوايزي در
ن كار احتمال اينكه
راه است كه مدت اهدايشان محدود است .با اي 
مشتري سريعتر تصميم به خريد بگيرد ،باال ميرود.

 .۹برند قابلاعتمادي شويد
با جلب اعتماد مشتريان به برند ،راحتتر ميتوانيد كاالي خود را
بفروشيد .برندي مثل «نستله» مشكلي در اين زمينه ندارد .چنين
برندهايي را الگوي خود قرار بدهيد و شــهرت خوبي براي خود
توپاكنيدتادرمتقاعدسازيمشتريانسختيكمتريبكشيد.
دس 

توزيع  88245573 :توزيع اشتراک88261037 :

شايد سوال بنيادين بسياري از فروشــندگان و نيروهاي فروش
شركتها اين باشد كه چگونه مشتري را قانع كنيم از ما خريد كند؟
در دنياي رقابتي امروزي ،عالوه بر آشنايي با روشهاي مشترييابي
(پيدا كردن مشتري) ،بايد براي متقاعدسازي انواع مشتريان نيز
برنامه داشته باشيم تا نظر آنها را جلب كنيم و در رقابت با سايرين
پيروز شويم .بهرهگيري از مهارت متقاعد كردن ديگران ،به ما كمك
ميكند بتوانيم مشتري بالقوه را به مشتري بالفعل تبديل كنيم .در
اين مقاله با آموختن  ۱۵راهكار بسيار ساده ،ياد ميگيريم چگونه
مشتري را قانع كنيم و ميزان فروشمان را بيشتر كنيم .با ما همراه
باشيد.

ميگذارند و توضيحات محصول را بهدقت ميخوانند .هيچوقت
اطالعات محصول خود را پنهان نكنيد .به مشتريان كمك كنيد
خريدي آگاهانه انجام بدهند و در اين امر صداقت داشته باشيد.

بدون اينكه هويتشان دستبه دست بچرخد ،دادوستد كنند .شما
در برابر حريم خصوصي مشتريان خود مسئول هستيد .در هنگام
فروش يا در فرايند تصميمگيري ،به مشتريانتان اطمينان بدهيد
كه اطالعاتشان محفوظ خواهد ماند.

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

 ۱۵قدمبرايمتقاعدسازيمشتري

روزنامه فرهنگي و اقتصادي كسب و كار

تبليغات
خالق
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كنيد .آيا اين منطقي اســت؟ خير ،چون
مدادها و گيرههاي كاغــذ معيار خوبي از
چيزهاي مهم براي يك تجارت نيستند.

مدادها و گيرههــاي كاغذ هيچ تاثيري در
درآمد ،رضايت مشتري ،رشد بازار و از اين
قبيل ندارند .بايد چيزهايي را بسنجيد كه
مستقيما به هدف اوليه شما مرتبط باشد.
رويكرد مناسب اين است كه بفهميد هدف
اصليتان چيســت و بعد چيزهايي را كه
مستقيما در رســيدن به آن هدف دخيل
هستند ،بسنجيد.
براي تعيين هدف اصليتان وقت بگذاريد،
بعد مهمترين موارد براي بررسي كردن را
تعيين كرده و بعد بالفاصله شروع به بررسي
كنيد.
@PracticalManagement

در تعاريف جديد بازاريابي روابط مشتري ،جايگزين
چهار پي« »۴Pبازاريابي (محصول ،قيمت ،مكان و
پيشبرد) ميشود .روابط بلندمدت با مشتري كليد
ماندگاري در بازارهاي پوياي امروزي است .مديريت
روابط مشــتري يك اســتراتژي مهم براي حفظ
مشتري در سازمانهاي بزرگ و كوچك است .بر
اين اساس توجه پژوهشــگران معطوف به بررسي
تاثير مديريت روابط مشــتري بر رضايت مشتري
است .مبحث بازاريابي روابط مشتري بزرگترين
تغيير در نظريههاي بازاريابي و مهمترين عملكرد
در بخش بازاريابي در جهان كنوني است .بازاريابي
روابط مشتري تشخيص ،ايجاد ،حفظ و توسعه و در
صورت ضرورت قطع روابط با مشتريان و سهامداران
است .رضايت مشتري عملكردي متفاوت از انتظار
و درك مشتري اســت .بازاريابي روابط مشتري به
ايجاد رابطهاي مثبت بين مشتري و سازمان كمك
ميكند؛ ازاينرو پژوهش درباره رابطه بين بازاريابي
روابط مشتري و رضايت مشتري بسيار مهم است.
تمركز بازاريابي روابط مشــتري بر جذب توسعه
و حفظ روابط با مشتري اســت .همچنين هدف
بازاريابي روابط مشــتري به وجود آوردن ارزشي
ماندگار براي سازمان است .تحقيقات نشان ميدهد
ايجاد اعتماد در مشــتري به ايجاد ارزشي ماندگار
كمك شاياني ميكند زيرا اعتماد موجب وفاداري و
بهبود روابط ميشود و در عين حال توسط ارزشي
كه مشتري از روابط درك ميكند ،تعديل ميشود.
همچنين تعهد و روابط بلندمدت و دوطرفه نيز از
عوامل مهم در فراهم كردن نيازها و خواستههاي
مشتري اســت .بايد توجه داشت رضايت مشتري
عاملي است كه تحتتاثير متغيرهاي مختلفي است
و در كسبوكارهاي مختلف نيز تغيير ميكند ،اما
تحقيقات اخير نشان ميدهد كه رضايت مشتري
ارتباط تنگاتنگي با بازاريابي روابط مشتري دارد.
رضايت مشتري احساس و نگرش مشتري نسبت
به محصول يا خدمتي است كه از آن استفاده كرده
است .البته رضايت مشتري عاملي است كه در رفتار
بلندمدت مشتري بررسي ميشود و به عنوان ابزار
مهمي در فعاليت بازاريابي در نظر گرفته ميشود كه
فعاليت خود را بر روابط با مشتري مديريت ميكنند.
www. asrebank. ir

تحريريه88253428 :

راهکار

نميتوانيــد چيــزي را كه به درســتي
نســنجيد هايد ،كنتــرل و مديريــت
كنيد .بنابراین بايد معيارهاي ســنجش
درستي را مشــخص و اندازهگيري كنيد،
چراكه چيزي كه ميســنجيد آينده شما
را تعيين ميكند و اگر چيزهاي درســتي
را بررسي نكنيد نســبت به فرصتهايي
كه برا يتــان پديــدار ميشــود ،كور
ميشويد.
تصور كنيد براي سنجش ميزان پيشرفت
كارتان در تجــارت كوچكي كــه انجام
ميدهيد ،مقرر كنيد كــه ميزان مدادها و
گيرههاي كاغذ كه مصرف كرديد را حساب

معيار سنجش داشته باشيد

بازاريابيروابطمشتريچيست؟

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

ستوان يكم قلخانباز
«دشمن لبخند ميزند ،شــما هم لبخند ميزنيد ،اما بايد مراقب بود كه
پشت لبخند دشــمن چه حيلهاي نهفته اســت ».حضرت امام خامنهاي
(مدظله العالي)
تاثير دوست بر نوجوان و جوان اجتنابناپذير و بسيار زياد است .اين تاثير
ممكن است در جهت مثبت و رشــد كماالت اخالقي و فضايل معنوي و
شكلگيري ساختار شخصيت بههنجار باشــد يا برعكس ،در جهت سوق
دادن او به ناپسندهاي اخالقي و دوري از انسانيت و اخالق؛ ازاينرو قرآن
كريم در آيات متعددي هشدار ميدهد كه:
«و ال تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه و كان امره فرطا» (كهف)28 :
و از آن كس كه دلش را از ذكر خود ،بيخبر ساختهايم و از پي هواي نفس
خود ميرود و در كارهايش اسراف ميورزد ،پيروي مكن.
امام جواد (ع) فرموده است«:كسي كه به سخن گويندهاي گوش فرادهد،
با اين عمل ،وي را بندگي كرده است و اگر گوينده سخن از خدا ميگويد،
او خدا را بندگي كرده و اگر ناطق از زبان شيطان سخن ميگويد ،شيطان را
بندگي کرده است( .الكافي ،ج ،6ح ،434باب الغناء ،...ص)431
به فرموده امام علــي (ع) (الكافي ،ج ،6ح ،434باب الغنــاء ،...ص:)431
«ال تصحب الشرير فان طبعك يسرق من طبعه شــرا و انت ال تعلم» (ابن
ابيالحديد ،شرح نهجالبالغه ،ج ،20بيتا ص ،272حكمت)147
از مصاحبت با مردم شرير و فاسد بپرهيز كه طبيعت به طور ناآگاه ،بدي و
ناپاكي را از طبع منحرف ميدزدد و تو از آن بيخبري.
اما صادق (ع) نيــز ميفرماينــد (الكافــي ،ج ،6ح ،434بــاب الغناء،...
ص«:)431من يصحب صاحب الســوء ال يســلم» (ميرزا حسين نوري،
مستدرك الوسايل ،ج ،8بيروت ،انتشارات موسسه آل البيت الحياء التراث،
 ،1987ص :)339كســي كه با رفيق بد ،همنشين شود ،سالم نميماند و
سرانجام به ناپاكي آلوده ميشود ».در حديثي از پيامبر آمده (ميرزا حسين
نوري ،مستدرك الوسايل ،ج ،8بيروت ،انتشارات موسسه آلالبيت الحياء
التراث ،1987 ،ص«:)339اولي الناس بالتهمته من جالس اهل التهمته»
(همان ،ج ،12ص )313شايستهترين مردم براي بدنامي و ننگ اجتماعي
كساني هستند كه با بدنامان رفيق ميشوند و با آنان مجالست ميکنند».
اگر نوجوان و جوان بخواهــد در دام كژيها و بزهكاريهــا ،ارتباطهاي
نامشروع و دوستي نامتعارف با جنس مخالف نيفتد ،بايد مراقب دوستيهاي
خود باشد؛ با چه كساني دوست ميشود و دوستانش ،او را به چه كارهاي
مثبت و سازنده يا نادرســت و زيانبار ميخوانند .اگر در ميان دوستانش،
كسي با مالكهاي اســامي مطابقت ندارد ،بتواند با او قطع رابطه کند،
چراكه انسان ،خواه ناخواه از رفتار ،منش و بينش دوست خود متاثر ميشود.
بنابرايــن جواني كه با دوســتان بدنــام و گناهكار رفاقــت ميكند ،اگر
خويشــتندار و با اراده نيز باشــد و مراقبت كند كه به گناهان آنها آلوده
نشــود ،از بدنامي اجتماعي امن نيســت زيرا بدنامي ،اثري قهري اســت
كه بر اثر اين دوســتي دامنگيــر جوان ميشــود و ســوابق او را ننگين
ميكند.
منبع:
 راهكارهاي جلوگيري از روابط ناســالم دختر و پسر در جامعه ،محبوبهجوكار ،فصلنامه عرصه مطالعات زنان و خانواده
 ميرزا حسين نوري ،مستدرك الوسايل ،ج  ،8بيروت ،انتشارات موسسهآلالبيت الحياء التراث ،1987 ،ص)339
 الكافي ،ج  ،6ح  ،434بابالغناء ،...ص431 كهف28 :مركز مشاوره طالقاني ،معاونت اجتماعي فاتب-اداره مشاوره و مددكاري

مهارت هاي مديريتي

مفاهيم بازاريابي

