
رئيس جمهوری قانون استفساريه تبصره )۱( ماده 
واحده قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان 
را براي اجرا به سازمان اداري و استخدامي كشور 

ابالغ كرد. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دولت، در ابالغيه 
رئيس جمهوری به ســازمان اداري و استخدامي 
كشور آمده است: در اجراي اصل يكصد و بيست 
و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به 
پيوست قانون استفساريه تبصره )۱( ماده واحده 
قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان كه در 

جلسه علني دوم مهر ماه ۱۳۹۶مجلس شوراي 
اســالمي تصويب شــد و در تاريخ نوزدهم مهر 
۱۳۹۶ به تاييد شوراي نگهبان رسيده جهت اجرا 

ابالغ مي شود. 
در موضوع استفســاريه تبصره يك ماده واحده 
قانــون ممنوعيــت به كارگيري بازنشســتگان 
آمده اســت كه آيا در تبصره يك مــاده واحده 
قانــون ممنوعيت بــه كارگيري بازنشســتگان 
مصوب ۱۳۹5/02/20 منظور از مســتثنا شدن 
مقامــات مصرح در مــاده ۷۱ قانــون مديريت 

خدمات كشــوري و هم طرازان آنها به كارگيري 
افرادي اســت كــه در زمــان بازنشســتگي به 
 يكي از ســمت هاي مذكور انتصاب يــا انتخاب

 مي شوند؟ 
پاسخ: بلي، بازنشســتگاني كه به واسطه انتصاب 
يا انتخاب در يكي از ســمت هاي مذكور در ماده 
۷۱ قانون مديريت خدمات كشوري و هم طرازان 
آنها به كارگيري مي شــوند از شمول ممنوعيت 
اين قانون مستثنا هســتند و هر سمتي در زمان 

بازنشستگي يا قبل از آن داشتند. مالك نيست. 

در هفتمين حراجي سكه در حالي سكه تمام بهار آزادي 
تا حداكثر يك ميليون و ۴۱5 هزار تومان فروش رفت كه 
قيمت همزمان در بازار به يك ميليون و ۴0۶ هزار تومان 

رسيده بود و خريداران ضرر كردند. 
به گزارش ايســنا، ديروز )دوشنبه( هفتمين مرحله از 
حراجي سكه كه از دو هفته پيش با دستور بانك مركزي 
براي كم كردن حباب قيمت ســكه در بــازار در بانك 
كارگشايي انجام مي شود، برگزار شد. براساس گزارشي 
كه ســليماني، مديرعامل بانك كارگشايي اعالم كرده 
است ديروز حدود 5۳00 قطعه ســكه تمام و نيم بهار 
آزادي در حراجي به فروش رفته است. 2۹00 قطعه سكه 

تمام بهار با پايه قيمت يك ميليون و ۱۱۶ هزار تومان 
فروخته شد. در فروش هر قطعه تمام بهار حداقل قيمت 
به يك ميليون و ۴0۷ هزار تومان و حداكثر قيمت يك 
ميليون و ۴۱5 هزار تومان رسيد. اين در حاليست كه در 
بازار آزاد قيمت ها كه از صبح به حدود يك ميليون و ۴۱5 
هزار تومان رسيده بود تا عصر حدود ۹ هزار تومان ارزان 
شده و قيمت هاي آخر تا يك ميليون و ۴0۶ تومان نيز 
بود. در اين شرايط خريداران سكه تمام بهار با ضرر مواجه 
شده اند كه البته دليل قيمت گذاري هاي اينچنيني در 
حراجي مشخص نيست، ولي مديرعامل بانك كارگشايي 
معتقد اســت برخي به دليل ناآگاهي دست به چنين 

خريدهايي مي زنند كه متضرر خواهند شد. همچنين 
در حراج ديروز 2۴00 قطعه سكه نيم بهار فروش رفته 
كه قيمت پايه آن از سوي بانك مركزي 5۸2 هزار تومان 
اعالم شده بود و در نهايت با حداقل قيمت ۶۸۹ و حداكثر 
۶۹۸ هزار تومان فروش رفت. قيمت نيم سكه در اواخر 
ديروز به حدود ۷0۱ هزار تومان در بازار رسيد كه سود 
چنداني براي خريداران در حراج ندارد. حراجي سكه در 
حالي برگزار مي شود و هدف آن شكستن حباب قيمتي 
در بازار است كه در اين مدت قيمت ها همچنان باال مانده 
و دليل اصلي اين موضوع از ســوي مسئوالن مربوطه 

افزايش قيمت دالر طي روزهاي اخير مطرح مي شود. 

رئيس صندوق نوآوري و شكوفايي با بيان اينكه از 
كل شركت هاي دانش بنيان 2 هزار و ۳۱۹ شركت 
به صندوق درخواست وام داده اند، گفت: تاكنون 
۸۶ ميليارد تومان توســط شركت ها بازپرداخت 

شده است. 
به گزارش مهر،  بهزاد سلطاني اظهار كرد: ضريب 
نفوذ صندوق نوآوري و شكوفايي ۷۴ درصد بوده 
و بدان معناســت كه از ۳ هزار و ۱۴۹ شــركت 
دانش بنيان 2 هزار و ۳۱۹ شركت به صندوق طرح 
ارائه كردند تا وام دريافت كنند. وي با بيان اينكه 

طي مدت ۴ ســال، بيش از ۱00 طرح به نتيجه 
رسيده و محصول خود را وارد بازار كرده اند، گفت: 
بازپرداخت وام اين شركت ها آغاز شده و تاكنون 

۸۶ ميليارد تومان را بازگردانده اند. 
به گفته ســطاني، اين طرح ها كوتاه مدت يك تا 
دوساله بودند. رئيس صندوق نوآوري و شكوفايي 
خاطرنشان كرد: مابقي شركت هايي كه به صندوق 
نوآوري و شكوفايي رجوع نكرده اند به اين دليل 
است كه يا اطالعي ندارند يا اينكه شركت هاي نوپا 

يا صنعتي هستند. 

وي ادامــه داد: شــركت هاي نوپــا هنــوز 
نتوانســته اند طرح خــود را به نتيجه برســانند 
و شــركت هاي صنعتي هم نيازي بــه وام هاي 
صنــدوق ندارنــد؛ شــركت هاي صنعتــي 
 تنها براي معافيت هــاي مالياتــي دانش بنيان 

مي شوند. 
سلطاني عنوان كرد: همچنين طرح هايي وجود 
دارند كه در شهرســتان ها هســتند و اطالعي 
از اقدامــات معاونت علمي و فنــاوري و صندوق 

نوآوري و شكوفايي ندارند. 

 محققان موفق بــه ابــداع روش جديدي براي 
تزريق كدهاي مخــرب به تمامي نســخه هاي 
سيستم عامل ويندوز شده اند كه شناسايي آنها را 
توسط نرم افزارهاي ضدويروس ناممكن مي كند. 
به گزارش مهر به نقل از تك اســپات، اين روش 
توســط دو محقق امنيتــي به نام هــاي يگني 
 Process كوگان و تــال ليبرمن ابداع شــده و
Doppelgänging نام گرفته اســت. تمامي 
نرم افزارهاي ضدويروســي كه براي شناســايي 
كدهاي تزريق شــده بدين شــيوه به كار گرفته 

شده اند، موفقيتي كسب نكرده اند. 

در ايــن روش حافظــه رايانه هــاي مجهــز به 
سيستم عامل ويندوز دستكاري شده و داده هايي 
به آنها تزريق مي شــود كه باعث مي شود فرايند 
عادي اجراي برنامه هاي مختلف متوقف شــده 
و كدهاي مخــرب بتواننــد به طــور مخفيانه 

فعاليت هاي مدنظر خود را اجرا كنند. 
 Process Doppelgänging در روش
فرايندهاي باال آمدن سيســتم عامل ويندوز در 
حافظه رايانه به طور دائمي و غيرقابل بازگشــت 
دســتكاري شــده، ولي اين دســتكاري براي 
برنامه هاي امنيتي قابل تشــخيص نيست و آنها 

متوجه دستكاري حافظه دستگاه نمي شوند. 
از ايــن روش تا به حــال براي تزريــق كدهاي 
آلــوده بــه ويندوزهــاي ايكــس پــي، ۷، ۸ و 
۱0 با موفقيت اســتفاده شــده و نرم افزارهاي 
 امنيتــي قدرتمندي ماننــد وينــدوز ديفندر، 
بيت ديفندر، سمانتك، مك آفي، كاسپراسكاي، 
 پاندا، آواســت و غيره موفق به شناســايي آنها 
در  مايكروســافت  نشــده اند. البتــه 
 تازه تريــن نســخه از وينــدوز ۱0 موســوم به
 Windows ۱۰ Fall Creators Update

مشكل يادشده را برطرف كرده است. 

با وجود فراگير شدن رايانه ها و تلفن هاي همراه در همه 
جاي جهان اما هنوز هستند كساني كه عالقه دارند   با 
روش قديمي مطالب مورد نظر را با دســت خط خود 

ذخيره كنند. 
به گزارش ايسنا به نقل از پاپيوالر ساينس، با توجه به 

اينكه ذخيره دست خط در رايانه همواره با مشكالتي 
همچون عدم امكان جستجو، عدم طبقه بندي و اشغال 
فضاي اضافي همراه اســت، بنابرايــن بهترين روش 
استفاده از نرم افزارهاي مربوطه براي ديجيتالي كردن 
دست نوشته هاي كاغذي است. يكي از بهترين ابزارهاي 

كمكي براي تبديل دست نوشته هاي خود به فايل هاي 
ديجيتال نرم افزار Moleskine است. اين نرم افزار با 
سخت افزار مربوطه كه در واقع يك خودكار مجهز به 
بلوتوث است، مي تواند دست نوشته هاي شما را هنگام 

نوشتن معمولي به صورت ديجيتالي ذخيره كند. 

ســخنگوي نيروي انتظامي در نشســتي خبري، هرگونه افزايش نرخ جرائم 
راهنمايي و رانندگي در كشور را تكذيب كرد. 

به گــزارش ايرنــا، ســردار ســعيد منتظرالمهدي ديــروز )دوشــنبه( در 
نشســتي صميمي با خبرنگاران رســانه ها ضمن اعالم ايــن مطلب اظهار 
 داشــت: تاكنون هيچ گونه افزايشــي در نــرخ جرائم راهنمايــي و رانندگي

 نداشته ايم. 
وي درباره توزيع مواد مخدر در قالب دســتمال هاي مرطوب افزود: هيچ گونه 
گزارشــي از وجود اين دســتمال هاي اعتيادزا، توهم زا يــا روانگردان ثبت 
نشــده اســت، اما از آنجايي كه ۷00 نوع مــواد مخدر توهــم زا وجود دارد، 
ممكن اســت چنين چيزي باشــد، اما پليس مواد مخــدري در اين قالب را 

تاييد نكرده است. ســخنگوي ناجا ادامه داد: در ۹ ماه امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته با ۱۳ درصد افزايش كشــفيات يعني حدود 525 هزار 
 كيلوگرم انواع موادمخــدر مواجه بوده ايم كه بخش اعظمــي از آن را ترياك 

تشكيل مي دهد. 
 منتظرالمهــدي بــا اشــاره بــه اينكــه هــر كيلوگــرم تريــاك معادل

 ۳0 كيلوگرم هروئين اســت، گفت: امسال در افغانســتان زمين زير كشت 
موادمخــدر ۶0 درصــد افزايش داشــته، يعنــي ۳2۱ هزار هكتار كشــت 
ترياك داشــته اســت كه با افزايــش ۹0 درصــدي )۹ ميليــون كيلوگرم 
 ترياك( مواجــه بوده، در حالي كه ســال گذشــته ۴۶2 تن تريــاك توليد

 كرده بودند.

 ســخنگوي ناجــا اضافه كــرد: طي ۱0 ســال اخيــر باالترين كشــفيات 
 مواد مخــدر بالغ بر ۸ هــزار و ۷00 كيلوگــرم، مربوط به اســتان هرمزگان

 بوده است.
 همچنين در ۹ ماه امســال ۸0 درصد كشــفيات موادمخدر مربوط به شرق 
 كشور و حواشــي آن بوده، يعني اين كشفيات به ســطح پايين تر )شهرها(

 نرسيده است. 
وي با اشــاره به افزايش ۷ درصــدي توزيع كنندگان مواد مخــدر گفت: در 
۹ ماه امســال جمع آوري معتادان متجاهر 20 درصد افزايش داشــته است 
 كه با ايجاد زيرســاخت ها در كمتــر از ثانيه مي توانيم تمام ايــن معتادان را 

جمع آوري كنيم.

 منتظرالمهدي با اشــاره بــه اينكه حــدود 255 ميليون معتــاد و بيش از 
۷00 نوع مــواد مخدر توهــم زا و روانگــردان در جهان وجــود دارد، افزود: 
بحران اعتياد از ســن ۱5 تا 20 سالگي اســت كه بايد در اين مقطع سني در 
كنار فرزندان مان باشــيم. اين در حاليســت كه آغاز انحــراف به مواد مخدر 
 ۱5 سالگي اســت و ســن اعتياد در مردان 2۴ ســال و زنان 2۶ سال اعالم

 شده است. 
بــه گفتــه وي، دروازه ورود مواد مخــدر قليان و ســيگار اســت و پليس 
مبارزه بــا مواد مخدر در حوزه پيشــگيري اقــدام به داير كــردن ۱۶ مركز 
 مشــاوره و همچنيــن ۶50 دايــره مشــاوره و مــددكاري در كالنتري ها 

كرده است. 

زمين لرزه اي به بزرگاي ۶ در مقياس امواج دروني 
زمين، ديروز مرز عراق و كرمانشاه، حوالي ازگله 

را لرزاند. 
بــه گــزارش ايســنا، شــبكه هاي لرزه نگاري 
مركز لرزه نگاري كشــوري موسســه ژئوفيزيك 

دانشــگاه تهــران در ســاعت ۱۷:۳۹:5۶ ثانيه 
 روز دوشــنبه، 20 آذر مــاه اين زمين لــرزه را

 ثبت كردند. 
 مختصــات ايــن زمين لــرزه كــه در عمــق 
۱0 كيلومتــري زميــن رخ داده، ۳5.0۷ درجه 

عرض شمالي و ۴5.۸0 درجه عرض شرقي ثبت 
شده است. 

 Halubcah اين زمين لــرزه در 2۱ كيلومتري
عراق، 2۶ كيلومتري ازگله و ۳۹ كيلومتري نوسود 

در استان كرمانشاه به ثبت رسيده است. 

ابالغ تبصره قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان

ضرر خريداران در حراجي سكه

درخواست وام بيش از ۲ هزار شركت دانش بنيان

ابداع روش جديدي براي آلوده كردن تمامي نسخه هاي ويندوز

چگونه دست نوشته ها  را ديجيتالي كنيم؟

افزايش نرخ جرائم راهنمايي و رانندگي تكذيب  شد

زلزله ای به بزرگی 6 ازگله  را   لرزاند
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»كسب وكار« گزارش مي دهد

۲۰ هزار  واحد  نانوايي 
مازاد  داريم

درآمد افزايش عوارض 
براي اقشار كم درآمد 
هزينه   مي شود
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بخشي از  معافان 
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مشمول  شوند
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سرمقاله
بودجه 97 پاسخگوي فقر 

و نابرابري نيست

در ســال هاي اخيــر با 
عملكرد نامناســب نظام 
بانكي و پرداخت سودهاي 
كالن بدون ماليات بر سود 
سپرده ها از يك سو و ركود و بيكاري گسترده 
شــاهد افزايش خط فقر و نيز ضريب جيني 
به 0.۴0۴ و تشــديد نابرابري دهك هاي باال 
و پايين درآمدي به بيــش از ۱5 برابر بوديم. 
بنابرايــن جهت گيــري بودجه ســال ۹۷ و 
سال هاي بعد بايد به سمت فقرزدايي و كاهش 
شكاف طبقاتي باشد ، در حالي كه بودجه سال 

۹۷ پاسخگوي اين وضعيت نيست. 

  وحيد شــقاقي، كارشناس 
اقتصادي
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»كسب وكار« سهم رونق و اشتغال 
در بودجه 97 را بررسي می كند

وعده  اشتغالزايي  بدون  
منابع  كافي

طالق صوري براي 
دريافت مستمري

»كسب وكار« انتقاد فعاالن اقتصادي از نرخ ارز در بودجه 97 را بررسي مي كند

تعیین نرخ  ارز دور  از  واقعیت
صفحه2

صفحه3

مدل  بخش خصوصی برای مبارزه  با  فساد
همایش  مبارزه  با  فساد  در اتاق  تهران  برگزار  شد

بــا رونمايــي از اليحه بودجــه ســال آينده، 
گمانه زني هايي كه پيش از ايــن درباره ارقام و 
اعداد مهم اين ســند وجود داشت، جاي خود را 
به بحث هاي كارشناسي داده و پيش فرض هاي 
بودجه اي دولــت در محك نقد كارشناســان 
اقتصادي قرار گرفته است. روز گذشته قائم مقام 
وزير صنعت در امور توليد نيز با بيان ارقامي كه 
در بودجه سال آينده براي رونق توليد و اشتغال 
پيش بيني شده، پرسشي را كه طي ۴ سال اخير 
همواره محور مباحث اقتصادي كشور بوده است، 
دوباره زنده كرد: دولت براي رونق بخشي به توليد 

و ايجاد اشتغال...

مدير اداره كل تامين اجتماعي شرق تهران گفت: 
طالق هاي صــوري براي برقراري مســتمري، 
عالوه بر هزينه هاي مالي كه بر سازمان تحميل 
مي كند، تاثير منفي نيز روي جامعه گذاشــته 

است. 
خداقلــي ميرزايي درباره تعداد بيمه شــدگان 
تحــت پوشــش اداره كل شــرق تهــران، 
اظهارداشــت: در حال حاضر يــك ميليون و 
 ۳۴5 هــزار و ۷۷۶ نفــر بيمه شــده اصلــي و

 يك ميليون و ۷2۴ هزار و ۹۴5 نفر بيمه شده 
فرعي تحت پوشــش اداره كل شــرق تهران 
هســتند كه ۳ ميليون و ۱۱ هــزار و ۴۷2 نفر 

مستمري بگير اصلي...

با گشــتي در خيابان هاي پايتخــت با تعدد 
نانوايي هايي مواجه مي شويم كه در آن واحدها 
همه مدل نان از جمله سنگك، بربري و لواش 
 پخت مي شــود. متاســفانه تعدد نانوايي ها از 
يك ســو و آرد بي كيفيت نيز از ســوي ديگر 
موجب شده مردم از كيفيت نان ناراضي باشند 
و اين موضوع سال هاســت كه مطرح شده، اما 
مســئولي پاســخگوي اين نارضايتي نيست. 
گزارش هاي سازمان حمايت مصرف كنندگان 

و توليدكنندگان...



ایران وجهان2

نوبخت: 
بخشي از معافان مالياتي بايد 

مشمول شوند
رئيس سازمان برنامه و بودجه مي گويد حدود٤٠ 
هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي شناســايي 
شده كه البته پرداخت نمي كنند و طبق قانون 
معاف هســتند. وي همچنين از فعاليت هايي 
در اليه هاي پنهان و خاكستري سخن گفت كه 
ماليات پرداخت نمي كنند و بايد شناسايي شوند. 
به گزارش ايسنا، سال هاســت كه يك روز پس 
از ارائه اليحه بودجه به مجلس، رئيس سازمان 
برنامه و بودجه در نشست خبري به تبيين ابعاد 

اليحه پيشنهادي به مجلس مي پردازد. 
دو روز گذشــته همزمان بــا ١٩ آذر ماه اليحه 
بودجه ١٣٩٧ از سوي رئيس جمهوري به مجلس 
تقديم شــد. محمد باقر نوبخت، رئيس سازمان 
برنامه و بودجه ديروز )دوشنبه( نشست سنتي 
بودجه را در جمع خبرنگاران برگزار كرد و ضمن 
تشــريح اليحه بودجه به ســواالت خبرنگاران 

پاسخ داد. 
رئيس سازمان برنامه و بودجه در توضيح بخش 
درآمدي بودجه ســال آينده به اهميت بخش 
مالياتي اشاره داشــت و با اعالم رشد بيش از 6 
درصدي در اين بخش و افزايــش آن به حدود 
١٣٠ هزار ميليارد تومان گفت كه بايد درآمدهاي 
مالياتي را افزايش داد، اما نه از طريق افرادي كه 
اكنون پرداخت دارند، بلكه كساني كه خارج از 

دور پرداخت ماليات قرار دارند. 
وي افزود: در حال حاضر افراد و بخش هايي كه 
طبق قانون معاف از پرداخت ماليات هستند را 
مورد بررسي قرار داديم و مشخص شد كه حدود 
٤٠ هزار ميليارد تومــان از اين طريق پرداخت 
نمي شود. با اين حال در حال بررسي هايي هستيم 
تا بتوان بخشي از آنها را مشمول پرداخت كرد. 
نوبخت اين را هم گفت كه اكنون فعاليت هايي به 
طور خاكستري و كدر وجود دارد كه در آنها هنوز 
شناسايي نشده و ماليات پرداخت نمي كنند، در 
حالي كه بايد زير نور سازمان امور مالياتي قرار 

گرفته و با ابزار و مكانيزم هايي شناسايي شوند. 

هنوز نحوه و تعداد حذف يارانه بگيران 
قطعي نيست

موضوع ديگر مورد بحث در نشســت بودجه به 
تبصره پرحاشــيه هدفمندي يارانه ها در اليحه 

بودجه برمي  گردد. 
در حالي مبلغ قابــل پرداخت براي يارانه نقدي 
در اليحه بودجه ســال آينده حــدود ٢٣ هزار 
ميليارد تومان تعيين شــده كه در حال حاضر 
براي حدود ٧٧ ميليون نفر در ســال نزديك به 
٤٢ هزار ميليارد تومان پرداخت انجام مي شود، 
بنابراين با كاهش منابع بايد تعداد گسترده اي از 
يارانه بگيران حذف شوند. تعدادي كه حدود ٣٠ 
ميليون نفر برآورد مي شود، موضوعي كه نوبخت 
تاكيد دارد با وجــود پيش بيني هايي كه درباره 
غربالگري داريم، ولي هنوز نهايي نشــده و بايد 
درباره سازوكار آن با مجلس به توافق برسيم. پس 
تعداد قطعي يارانه و برنامه آن قطعي نشده است. 

اميدواريم دالر ارزان شود
در حالــي در بودجه ســال آينده نــرخ تبديل 
درآمدهاي ارزي بــراي دالر به ريــال ٣۵٠٠ 
تومان تعيين شــده كه نوبخــت درباره چرايي 
تعيين ايــن قيمت بــا توجه به اينكــه اكنون 
دالر در مركــز مبــادالت ارزي ٣۵٤٠ و در 
 بــازار آزاد تــا بيــش از ٤٢٠٠ تومان اســت، 

توضيح داد. 
وي همچنين دربــاره ادامه رونــد فعلي بازار و 
ركوردشــكني هاي قيمت دالر نيــز اظهاراتي 
داشت. آنطور كه نوبخت عنوان كرد، نرخ ٣۵٠٠ 
توماني در بودجه برمبناي دالر دولتي بوده و اصال 
دولت قيمت هاي بازار را به رسميت نمي شناسد 
و اين صرافان و بازاريان هستند كه بايد خود را با 
واقعيت منطبق و قيمت ها را براساس آن تنظيم 

و اعالم كنند. 
نوبخت گفت كــه اكنون دالر حــدود ٤٢٠٠ 
تومان است، در حالي كه در سال گذشته هم در 
همين مواقع قيمت دالر افزايشي شد و تا ٤٠٠٠ 
تومان پيش رفت، ولي در ادامه اين روند متوقف 
شد. بر اين اســاس هم با توجه به اعالمي كه از 
ســوي بانك مركزي وجود دارد اين اميد وجود 
 دارد كه قيمت دالر در ماه هــاي آينده ارزان تر

 شود. 
وي تاكيد كرد كه براي ما ثبات قيمت ارز و برابري 
آن و آرامش بازار مورد توجه خواهد بود و روحاني 
همواره تاكيد دارد كه نبايد اقدامي انجام شود كه 
موجبات كاهش ارزش پول ملي در برابر ســاير 

ارزها را فراهم آورد. 

خبر

اليحه بودجه در حالي 
روز گذشته به مجلس 
ارائه شد كه دولت براي 
نــرخ ارز قيمت 3500 
تومان را در نظر گرفته 
است كه به اعتقاد فعاالن اقتصادي، عده اي را 
 ناگزير از تهيه ارز از بازار آزاد كرده و اين خود 

عامل فساد مي شود.
 به اعتقاد كارشناســان، نرخ تعيين شده با 
واقعيت هاي اقتصادي و حتي سياست هاي 
كالن نيز همخواني ندارد. مهم تر آنكه موضوع 
يكسان ســازي نرخ ارز با اين محاســبات 
ناديده انگاشته شده و به حاشيه رفته است.

بررسي هاي موجود از بودجه در اين چند سال 
اخير نشان مي دهد نرخ ارز براي واقعي شدن 
ســير صعودي را در پيش گرفته است. با اين 
حال نرخ ارز هنوز با واقعيت هاي بازار و قيمت 
دالر همخواني ندارد. طبق گزارش هاي موجود، 
نرخ رســمي ارز در بودجه سال 92 از 2450 
تومان شروع شده و در آخرين اليحه بودجه 
 دولت نيز نرخ ارز رسمي كشور 3300 تومان

 شده است. 

تعيين نرخ غيرواقعي ارز
حسين ساســاني، عضو اتاق 
بازرگاني تهران در اين مورد به 
»كسب وكار« توضيح مي دهد: 
اين رقم غيرواقعي است. رقم 
غيرواقعي از آن جهت كه در 
واقع قيمت دالر و يورو در كشــور مشخص 
اســت و از اين قيمت كه در بازار وجود دارد، 

پايين نمي آيد. 
تجربه نشــان داده زماني كه روي قيمت ارز 
كنترلي بوده اســت در مواقعي كه قيمت ارز 
افزايش پيدا مي كند  يعنی در بازار به رسميت 

شناخته شده و با اين قيمت خريد و فروش 
مي شود، قيمت آن برگشت ناپذير خواهد بود 
و ديگر كاهش پيدا نمي كند. سال هاست كه از 
سوي دولت روي قيمت ارز كنترل وجود دارد و 
 قيمت واقعي آن چيزي نيست كه دولت اعالم 
مي كند. اگر دولت بودجه را براساس واقعيت 
مي نوشــت، منطقي اين بود كه قيمت امروز 
دالر كــه چيزي باالي 4 هزار تومان اســت 
را لحاظ مي كرد. اگرچــه وقتي قيمت دالر 
 افزايش پيدا مي كند بسياري از مردم آسيب
 مي بينند. اگــر دولت تــالش كند قيمت 
برابري ريال بــا دالر را افزايش بدهد يعني 
قدرت پــول ملي را بيشــتر ســازد، اين 
 صدمه كمتر مي شــود و هم بــه نفع توليد، 
صادرات و هم كمكي به مردم است تا از رفاه 
نسبي برخوردار باشند وگرنه اگر انتظار داشته 
باشيم قيمت دالر بدون اين برابري افزايش 

يابد ميزان دارايي مردم كاهش پيدا مي كند 
 و از طرف ديگر قــدرت خريد آنها هم پايين

 مي آيد. بنابراين به نظر مي آيد دولت بايد در 
ارقام بودجه ارقامي كــه به واقعيت نزديك 
است را بگذارد و ســعي كند از هزينه هاي 
خود بگذرد. دولت اگر مي خواهد قيمت ارز 
را با برابري ريال ثابت نگه دارد بايد اقدامات 
ديگري انجام دهد كه در عمل انجام نمي دهد 
مثال بايد هزينه هاي خــود را كاهش دهد، 
اما در بودجه سال جاري60 هزار ميليارد به 
هزينه هاي دولت اضافه شده است. طبيعتا 
دولتي كه خود را بــزرگ می كند و هزينه ها 
را افزايش مي دهد نبايد انتظار داشته باشد 

قدرت خريد ريال در برابر ارز باال برود.
 اين مشكل عمده اي است. اگر دولت كوچك 
شود، سيستم اقتصادي ما به سمت سيستم 
پويا مي رود و در سيستم پويا ديگر نگران اين 

نخواهيم بود كه مثال نرخ دالر واقعي است يا 
نه چون قدرت پول ملي باالست، اما ما هر روز 
هزينه دولت را افزايش مي دهيم. در نتيجه 
درآمد ملي را هزينه دولت مي خورد و وقتي 
با اين مشكل مواجه مي شويم ارزش برابري 
ارز با ريال كاهش فاحشي پيدا مي كند و يكي 
از نتايج آن غيرواقعي نشان دادن نرخ ارز در 
 بودجه است كه نشان از ناكارآمدي مديريت

 كالن دارد. 

يكسان سازي نرخ ارز دغدغه دولت نيست
علي مروي، كارشناس اقتصادي 
در اين رابطه به »كسب وكار« 
مي گويد: به نظر مي آيد دولت 
براي تعيين نرخ ارز بيشتر از 
آنكه به اصول اقتصادي توجه 
كرده باشد بحث هاي سياسي و اجتماعي را مد 
نظر قرار داده اســت. وقتي نرخ ارز در بازار 
4200 تومان است منطقي نيست كه اين نرخ 
براي سال آينده 3500 باشد. طبيعتا اين نرخ 
ســال آينده به عقب بر نمي گردد. اين بدين 
معناست كه دولت همواره رانت مابه التفاوت 
قيمت رســمي و بازار آزاد را پذيرفته است. 
وقتي اين را مي پذيــرد يعني منافع حزبي و 

سياسي را در نظر گرفته است.
 البته دولت به دليل تــرس از اثرات تورمي 
و... كه براي او تبديل به نقطه ضعف مي شود، 
نــرخ ارز را اينگونــه تعيين كرده اســت. 
بنابراين اين نرخ منطقي نيســت و همچنان 
به نفع وارد كننده اســت و قــدرت رقابتي 
صادر كننده ها را كاهش مي دهد و البته نرخ 
ســود بانكي با نرخ تورم، هماهنگ نيست و 
نابه ســاماني دارد و به نتيجه نخواهد رسيد. 
عالوه بر آن تعيين نرخ ارز در بودجه نشــان 
مي دهد يكسان ســازي نرخ ارز براي دولت 
هنوز دغدغه نيست و در حاشيه باقي مانده 

است. 
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تعیین نرخ  ارز دور  از  واقعیت

نتانياهو در بروكسل: 
انتظار دارم اروپا از ترامپ پيروي كند

بنياميــن نتانياهــو، نخســت وزير رژيــم 
صهيونيســتي كه براي بازديد از مقر اتحاديه 
اروپا به شهر بروكســل سفر كرده، اقدام اخير 
دونالد ترامپ، رئيس جمهــوری آمريكا را در 
به رســميت شناختن شــهر قدس به عنوان 
پايتخت اين رژيم تحسين كرده و گفت انتظار 
دارد كه اروپايي ها نيز از اين كار پيروي كنند. 

به گزارش ايســنا به نقل از رويترز، بنيامين 
نتانياهو در آســتانه نشســت وزراي خارجه 
اتحاديه اروپا در شهر بروكســل گفت: اقدام 
ترامپ كه از جانب فلسطيني ها و دولت هاي 
اروپايي محكوم شده به نفع صلح در خاورميانه 
خواهد بود. او از فلســطيني ها خواســت تا 
اســرائيل را به عنوان يك كشــور يهودي با 
پايتختي شهر قدس به رسميت بشناسند. در 
عين حال فدريكا موگريني، رئيس سياســت 
خارجي اتحاديه اروپا نيز كمي پيش از آن به 
خبرنگاران به هنگام اســتقبال از نتانياهو در 
نخستين سفرش به مقر اتحاديه اروپا گفت كه 
اين بلوك همچنان »اتفاق نظر بين المللي« بر 
سر شهر قدس را به رسميت خواهد شناخت. 
موگريني خواهان يك راه حل دو كشوري كه 
نتانياهو آن را به چالش كشيده، شد. در عين 
حال نتانياهو از يك توافق صلح احتمالي كه از 
جانب كاخ سفيد در دست تهيه است، ستايش 
كرده و گفت: اســرائيل بايد به صلح فرصت 
بدهد. موگريني نيز اين ســفر نتانياهو را كه 
نخستين سفر يك نخســت وزير اسرائيل به 
مقر اتحاديه اروپا در ٢٢ ساله گذشته محسوب 

مي شود يك سفر تاريخي خواهند. 

خبر
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رئيس  دفتر رئيس جمهوری با اشاره به اينكه درآمد 
حاصل از افزايش عوارض خروج از كشور و كاهش 
بودجه يارانه نقدي، صرف مــواردي چون بيمه 
سالمت و كمك به اقشار ضعيف جامعه مي شود، 
گفت: با اين وجود قطعــا دولت همواره به نظرات 
مردم توجه كرده است و هر جا تصميم گرفته شده 
دولت با عكس العمل اجتماعي مناســبي مواجه 
نشده، نظر نهايي خود را با خواست مردم تطبيق 

داده است. 
به گزارش ايســنا، محمود واعظي در پاســخ به 
انتقادي درباره  افزايش عوارض خروج از كشــور 
در اليحه بودجه ٩٧ اظهار كرد:  من هم در فضاي 
مجازي با اين انتقادات مواجه شده ام. به هر حال 
كساني كه بودجه را طراحي كردند به دنبال اين 
بودند كه در اين بودجه موضوع عدالت و رسيدگي 
به طبقات محروم جامعه بيشــتر مورد توجه قرار 
گيرد. رئيس جمهوری هم قول داده  است كه تا سال 

١٤٠٠ فقر مطلق را از بين ببرد. 
وي در ادامه افزود: ما امروز يك دولت بزرگ داريم و 
بايد هر ماه يك عدد قابل توجه به كارمندان دولت 
حقوق بدهيم. از سويي تعداد بازنشستگان در ٧-8 
سال گذشته بيشتر شده و صندوق هاي بازنشستگي 
نمي توانند حقوق بازنشستگان را پرداخت كنند 
و دولت اين حقــوق را مي دهد. بنابراين عمال اگر 
بخواهيم عدالت را اجرا كنيم نيازمند اين هستيم 
كه منابع جديد پيدا كنيم يا منابع موجود را افزايش 
دهيم و از اين منابع به مستمري بگيران كميته امداد 
و سازمان بهزيستي بيشتر كمك كنيم و با اين كار 

فقر مطلق را از بين ببريم. 
رئيس  دفتر رئيس جمهوری با اشاره به اينكه يكي 
از منابعي كه براي كمك به اقشار ضعيف جامعه در 
نظر گرفته شده همين عوارض خروج از كشور است، 
تاكيد كرد: اما قطعا دولت همواره به نظرات مردم 
توجه كرده است و هر جا ديده تصميم گرفته شده 
دولت با عكس العمل اجتماعي مناســبي مواجه 
نشده، نظر نهايي خود را با خواست مردم تطبيق 
داده است. ما اين انعطاف را خواهيم داشت كه اگر 
در تصميمات دولت، فشاري به قشري از مردم بيايد 

آن را بازنگري كنيم. 
وي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به كاهش 
بودجه  يارانه ها در اليحه بودجه ٩٧، دولت با چه 
سياستي به دنبال حذف يارانه بگيران است، گفت: 
مجلس سال گذشته هم در بودجه، دولت را مكلف 
كرده اســت كه يارانه را فقط به نيازمندان بدهد. 
بنابراين اين اقدام را مجلس از ما مي خواهد، ديگران 

هم اين انتظار را از ما دارند. 
واعظي با بيان اينكه وقتي يارانــه را به افرادي كه 
نياز ندارند مي پردازيد به معناي آن است كه بايد از 
سهم كساني كه نيازمندند كم كنيد، تصريح كرد: ما 

مي خواهيم نيازمندان واقعي را شناسايي كنيم و به 
آنها بيشتر بپردازيم. در سال گذشته دريافتي برخي 
از مستمري بگيران را ٣ برابر افزايش داديم. در حال 
حاضر كساني هستند كه يارانه مي گيرند، ولي يارانه 
در زندگي آنها تاثيري ندارد در صورتي كه اگر همين 
يارانه را در طرح تحول سالمت كمك كنيم بخشي 
از نيازهاي مــردم را تامين مي كنيم. طرح تحول 
ســالمت به اين دليل اجرا شد كه فكر مي كرديم 
بسياري از مردم داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف 
مي دهند و طرح سالمت راه اندازي مي شود تا اگر 
كسي نيازمند به عمل جراحي باشد ديگر دغدغه  

تامين هزينه هاي آن را نداشته باشد. 
رئيس دفتر رئيس جمهوری تاكيــد كرد: بر اين 
اســاس االن به دنبال اين هســتيم كه بودجه را 
ساماندهي كنيم تا به نيازمندان بيشتر بپردازيم 
و توجه بيشــتري به طرح تحول سالمت كنيم، 

اشتغال ايجاد كرده و فقر مطلق را از بين ببريم. 
وي همچنين در پاســخ به اين پرسش كه آيا در 
ســفر وزير خارجه انگليس به ايران و ديدار وي با 
رئيس جمهوری موضوع نازنين زاغري بررسي شد، 
اظهار كرد: به هر حال طبيعي است وقتي سفري 
در اين رده چه از طرف ايران به كشــور مقابل چه 
از كشــورهاي مقابل به ايران انجام شود، مسائل 
متنوعي از سوي مهمان مورد بحث قرار مي گيرد. 

واعظي در پاسخ به اين پرســش كه آيا نتيجه اي 
هم از بررســي اين موضوع به دســت آمد، گفت: 
رسيدگي نهايي به اين موضوع از اختيارات دستگاه 

قضايي است. 
رئيــس دفتــر رئيس جمهوری دربــاره تكميل 
طرح هاي نيمه تمام در كشور از جمله طرح هاي 
نيمه تمام مجموعــه ورزشــي آزادي در تهران 
خاطرنشان كرد: ما سياستي را در پيش گرفته ايم 
كه دولــت اگــر بودجه تملــك دارايــي دارد، 
در بخش هايي كه براي مردم ســودآور نيســت، 
سرمايه گذاري كند و ساير پروژه ها را به مردم واگذار 
كند. ممكن است نظر برنامه ريزان در سازمان برنامه 
و بودجه بر اين بوده است كه مشوق هايي را ايجاد 
كنيم تا سالن هاي ورزشي را مردم تكميل كنند. 
مساله ورزش در اين دولت همواره مورد توجه بوده 

است و كم و كسري ها را مي توان جبران كرد. 
وي ادامه داد: در سراســر كشــور بررسي كرديم 
كه اگــر دولــت همه ســرمايه گذاري خــود را 
در بخش عمراني انجــام دهد، ٢٠ ســال طول 
مي كشــد كه طرح هاي كلنگ خــورده تكميل 
شود. در تالشــيم كه تمام پروژه هاي نيمه تمام 
را با يك مكانيزمي به مــردم واگذار  كنيم و حتي 
سرمايه گذاري خود را رقم خيلي پاييني مي گذاريم 
 تا مشوقي براي مردم باشد تا اين طرح ها تكميل

 شود. 

واعظي با اشاره به افزايش عوارض خروج از كشور در بودجه 97: 

درآمدافزايشعوارضبراياقشاركمدرآمدهزينهميشود
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اتاق تهران بــه نمايندگي از 
بخش خصوصي در كشــور 
با همكاري دانشــگاه علم و 
صنعت در حال تدوين يك 
نظام ارزيابي بنگاه هاي بخش 

خصوصي در امر عاري بودن از فساد است. 
سومين همايش مبارزه با فساد توسط اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشــاورزي تهران برگزار شد. در اين 
همايش كه هر ساله توســط اتاق تهران و به مناسبت 
روز جهاني مبارزه با فساد )نهم دسامبر( برپا مي شود، 
نمايندگان بخش خصوصي و سازمان هاي مردم نهاد از 
تالش هاي خود براي مبارزه با فساد مي گويند و به دولت 
راهكارها و توصيه هايي براي برخورد با ريشه ها و عوامل 

ايجاد فساد پيشنهاد مي دهند. 
در اين همايش كه ديروز با حضور جمع گســترده اي 
از فعاالن بخش خصوصي و روساي اتاق هاي بازرگاني 
ايران و تهران برگزار شد، از مدل اتاق تهران براي ارزيابي 
بنگاه هاي بخش خصوصي در مساله عاري بودن از فساد 
رونمايي شد. اين مدل كه توسط اتاق تهران و با همكاري 
دانشگاه صنعت و براساس اســتانداردهاي جهاني و 
مدل هاي موفق در ساير كشورهاي جهان در حال تدوين 
است، به بخش خصوصي اين امكان را مي دهد كه مبارزه 
با فساد را از درون خود آغاز كند. عامليت اتاق تهران براي 
تدوين اين مدل ارزيابي توسط اتاق بازرگاني بين الملل 
و اتاق بازرگاني ايران به رسميت شناخته شده است و 
رايزني با نهادهاي ملــي و دولتي نيز براي تكميل اين 
فرايند و برقراري مشوق ها و انگيزه هايي براي بنگاه هاي 

بخش خصوصي ادامه دارد. 

اتحاد بخش غيردولتي و بخش خصوصي؛ 
كليد موفقيت در مبارزه با فساد

حســن عابدي جعفري، عضو هيات نمايندگان اتاق 
تهران و دبير سومين همايش مبارزه با فساد با اشاره به 
اينكه  در روزهاي آينده گزارش 2018 سازمان شفافيت 
بين الملل در رابطه با وضعيت فساد در كشورها منتشر 
مي شــود، ابراز اميدواري كرد كه رتبه ايــران در اين 

گزارش نسبت به سال هاي گذشته ارتقا يافته باشد. 
عابدي جعفري در ادامه دو نكته را درباره رتبه احتمالي 
ايران مورد اشاره قرار داد و گفت: ارتقای رتبه ايران در 
اطلس جهاني فساد به آساني ميسر نيست. ضمن آنكه 
با وجود رتبه نامطلوب ايران، تالش هاي ارزشــمندي 
طي ســال هاي اخير براي برون رفــت از اين وضعيت 
صورت گرفته است.  او گفت: يافته هاي سازمان سنجش 
جهاني فساد نشان مي دهد كه ميزان فساد در جهان با 
شيب ماليمي در حال افزايش است و افكار عمومي  باور 
ندارد كه فساد در كشورها در حال كاهش است. ضمن 
آنكه اركان حكومت ها در همه كشورها اعم از پليس، 
قوه قضائيه، احزاب سياسي و بخش هاي اقتصادي كم 
و بيش گرفتار عارضه فساد هستند. حال آنكه صنايع 
در كشورها نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و بيش از ساير 
صنايع، صنايع معدني، دارويي، ساخت و ساز و انرژي در 

جهان گرفتار اين مساله هستند. 
 اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران سپس با اشاره به 
نتايج ارزيابي هاي سازمان جهاني سنجش فساد، گفت: 
تنها 18 درصد از كشورها در طول يك سال گذشته، 
نسبت به سال پيش از آن، توانسته اند سالمت اداري را 
بهبود ببخشند. ميزان فساد در 29 درصد كشورها بدون 
تغيير باقي مانده و در 53 درصد كشورها نيز فساد رو به 
افزايش گذاشته است. اين بدان معناست كه 88 درصد 
مردم دنيا نسبت به اقدامات دولت هاي شان در راه مبارزه 
با فساد خوش بين نيستند.   او با بيان اينكه در طول 15 
سال گذشته، نمره ايران از 30 نسبت به 100 فراتر نرفته 
است، افزود: شهرداري ها، دادگاه ها و ثبت شركت ها از 

مراكز آسيب پذير در مقوله فساد هستند. 
عابدي جعفــري در ادامه از تــالش موثر انجمن هاي 
مردم نهاد و بخــش خصوصي در امر مبارزه با فســاد 
ســخن گفت و ادامه داد: ســازمان هاي مردم نهاد با 
وجود دشواري ها در اين مسير پايمردي نشان داده و 
كوشيده اند گفتمان مبارزه با فساد را شعله ور نگاه دارند. 
در عين حال بخش خصوصي نيز به اين نهضت پيوسته، 
ابتكار عمل هاي مناسبي در راه مبارزه با فساد به خرج 

داده و  سازوكارهاي اثربخشي را پيشه كرده است. 
او گفت: در همه 18كشوري كه بهبود وضعيت فساد 
مشاهده مي شود، مشاركت بخش خصوصي در فرايند 

مبارزه عليه فساد، كليد توفيق بوده است. در واقع اتحاد 
دو بخش مردم نهاد و بخش خصوصي كليد برون رفت 
از اين مسير به ظاهر بن بستي است كه كشورها در آن 
گرفتار شده اند. دبير همايش مبارزه با فساد در ادامه سه 
توصيه خطاب به بخش مردم نهاد، بخش خصوصي و 
دولت داشت. توصيه او به انجمن هاي مردم نهاد فعال در 
امر مبارزه با فساد اين بود كه موفقيت هاي خود را در اين 
حوزه ناچيز نشمارد و حركت خود را به صورت مستقل 
ادامه دهد و همچنين پيوند خود با بخش خصوصي را 
تداوم ببخشد. عابدي جعفري به بخش خصوصي نيز 
توصيه كرد كه بخش خصوصي مبارزه با فســاد را از 
خود آغاز كرده، اين حركت را ســاختارمند ادامه دهد 
و ائتالف خود با بخش مردم نهاد را تقويت كند.  توصيه 
او به بخش دولتي نيز اين بــود كه تخصيص منابع به 
امر مبارزه با فساد را با جديت پيگيري كرده و ساختار 
پراكنده خود را براي اين مبارزه بســيج كند. او گفت: 
دولت از همكاري بخش غيردولتي و بخش خصوصي 
در اين مسير استقبال كرده و استقالل بخش غيردولتي 
را در اين حركت به رسميت بشناسد و ميدان را براي 

فعاليت هاي اين بخش باز كند. 
 

زيربناي چالش هاي اقتصادي و اجتماعي 
فساد است

 در ادامه اين همايش، مسعود خوانساري، رئيس اتاق 
تهران طي سخناني به اهميت مبارزه با فساد پرداخت 
و گفت: در سال 1390 قانون ارتقای سالمت اداري در 
مجلس به تصويب رسيده؛ اما آمارها و گزارش ها حاكي 
از آن است كه وضعيت فســاد نه تنها بهبود نيافته كه 

وخيم تر نيز شده است. 
خوانساري سپس به چالش هاي اقتصادي كشور اشاره 
كرد كه نخستين آن بيكاري بود. او گفت: در حال حاضر 
3.5 ميليون بيكار در كشور وجود دارد كه ويژگي اين 
جويندگان كار اين است كه اغلب تحصيل كرده هستند. 
چالش بعدي اين است كه رشد سرمايه گذاري از سال 
1390 منفي شده و سرمايه گذاري خارجي به ميزان 
الزم جذب نمي شود. پيش بيني ها بر اين بود كه الزمه 
تحقق رشد 8 درصدي، جذب 50 ميليارد دالر سرمايه 
خارجي در سال است كه جذب اين ميزان سرمايه بعيد 

به نظر مي رسد. 
 او در ادامه گفــت: وضعيت نظام بانكــي نيز يكي از 
چالش هاي بزرگ اقتصاد ايران است كه نمي تواند در 
تامين سرمايه و نقدينگي موثر واقع شود. كمبود آب، 
آلودگي هوا و در مخاطره قرار گرفتن محيط زيست از 
ديگر چالش هاي مهم محسوب مي شود و البته مساله 
صندوق هاي بازنشستگي كه به سرباري براي بودجه 

تبديل شده را نيز بايد به فهرست اين چالش ها افزود. 
رئيس اتاق تهران آسيب هاي اجتماعي را نيز به عنوان 
يكي از چالش ها عنوان كرد و گفت: از فرار مغزها نيز بايد 
به عنوان يكي از چالش هاي اساسي ياد كرد. چرا كه گفته 
مي شود حدود يك و نيم ميليون نفر در صف مهاجرت 
از كشور قرار دارند كه اين خطرناك است، چراكه عمده 
اين افراد از تحصيل كردگان و نخبگان جامعه هستند. 

آخرين چالشي كه خوانســاري به آن اشاره كرد، افول 
ســرمايه اجتماعي بود و او در اين بــاره گفت: بحران 

بي اعتمادي مانند خوره به جامعه نفوذ مي كند. 
 او با بيان اينكه زيربناي اين چالش ها فساد است، ادامه 
داد: اگر فساد مهار شود، اغلب اين چالش ها نيز قابل حل 
خواهد بود.   رئيس اتاق تهران با طرح اين پرسش كه 
براي مبارزه با فساد چه بايد كرد؟ ادامه داد: نبايد چرخ 
را از نو اختراع كنيم و الزم است تجربه ساير كشورها در 
امر مبارزه با فساد را مالك عمل قرار دهيم. بايد اذعان 
كرد كه هر چه دولت بزرگ تر باشد و نهادهاي نظارتي نيز 
افزايش يابند، به شدت فساد افزوده خواهد شد. در حالي 
كه اگر بخش خصوصي مورد اعتماد قرار گيرد، رقابت 
تقويت شود و رسانه ها نيز آزاد باشند، به طور قطع، فساد 
كاهش مي يابد. خوانساري بيان كرد كه اگر قرار است 
اقتصاد رشد كند، راهكار آن مبارزه با فساد است. او ابراز 
اميدواري كرد كه اتاق تهران با گام هايي كه برداشــته 
است، بتواند سهمي هرچند كوچك در عرصه مبارزه با 

فساد به خود اختصاص دهد. 

راهكارهاي مدون اتاق بازرگاني بين المللي   
براي مبارزه با فساد

دبيركل كميته ايراني اتاق بازرگاني بين الملل نيز در 
اين همايش به توضيح راهكارهــا و رويكردي كه اين 
نهاد بين المللي در موضوع مبارزه با فساد دارد، پرداخت. 
محمدمهدي بهكيش در اين رابطه با بيان اينكه اتاق 

بازرگاني بين الملل )ICC( در اين رابطه راهكارهاي 
مشــخصي دارد، افزود: براي مبارزه با فساد، در وهله 
نخست بايد اقتصاد رقابتي شود و اتاق بازرگاني بين الملل 
در اين باره تاكيد جدي دارد.  وي افزود: همچنين در 
اين رويه، قوه قضائيه شفاف، پاك و پاسخگو بايد وجود 
داشته باشد. نكته ديگر اينكه دولت نيز بايد به طور واقعي 
پاك دست باشد.  دبيركل كميته ايراني اتاق بازرگاني 
بين المللي در ادامه به اليحه بودجه سال 97 كه دولت 
دو روز گذشته سند آن را به مجلس تحويل داد، اشاره 
كرد و گفت: در بودجه سال آينده، نرخ ارز از سوي دولت 
3500 تومان تعيين شده است حال آنكه اين نرخ در 
بازار در حال حاضر نزديك به 4200 تومان است، از اين 
رو اين شكاف قيمتي همچنان در نرخ ارز وجود خواهد 
داشت كه خود فسادآور است.   بهكيش افزود: اين در 
حاليست كه بخش خصوصي طي سال هاي اخير به طور 
مداوم بر تك نرخي كردن ارز تاكيد و پافشاري داشته 
است. بنابراين با اين شيوه، نمي توان براي مبارزه با فساد 

گام جدي برداشت. 
اين اقتصاددان با بيان اينكه براي مبارزه با فســاد بايد 
تفاهمي ميان بخش خصوصي و دولت شــكل گيرد، 
افزود: بر اساس رويكردهاي اتاق بازرگاني بين المللي، 
اگر مقررات و قوانين در كشوري كه به دنبال ريشه كني 
فساد است، اصالح نشود اتفاقي در مبارزه با اين پديده 
رخ نخواهد داد. اين در حاليست كه مقررات و قوانين در 

دست بخش خصوصي ايران نيست. 
دبيركل كميته ايراني اتاق بازرگاني بين الملل سپس 
تصريح كرد: در ايــران براي مقابله جدي با فســاد و 
دســتيابي به راهكارهاي عملياتي آن، بايد به ســراغ 
تجارب و رويكردهاي كشورهاي موفق در اين زمينه 
رفت و از برنامه هاي عملياتي كشورهاي در حال توسعه 

و هم سطح ايران استفاده كرد. 
بهكيش با بيان اينكه بخش خصوصي بيش از همه در 
پديده فساد اقتصادي لطمه مي بيند، افزود: به طور قطع 
در منجالب فساد، دولت ها نيز غرق خواهند شد. تاكيد 
دارم كه از نظر هزينه و فايده، فساد به نفع هيچ كسی 
نيست. ازاين رو بخش خصوصي بايد با صراحت بيشتري 

در اين رابطه به گفتگو با دولت بنشيند. 

 حمايت رئيس اتاق ايران از پروژه عملياتي 
اتاق تهران

رئيس اتاق بازرگاني ايــران نيز در ادامه اين همايش با 
بيان اينكه رفتارهاي فسادآلود در كشور طي دهه هاي 
اخير با اوج گيري درآمدهاي نفتي به شــدت افزايش 
يافته است، گفت: گزارش هاي بين المللي از وضعيت 
شاخص هاي فســاد نشــان مي دهد كه ايران از نظر 
بعد گستردگي فســاد در يك چهارم پاياني فهرست 

كشورهاي فاسد جاي دارد. 
غالمحسين شافعي با اشــاره به اينكه فساد عالوه بر 
تضعيف شاخص هاي اقتصادي كشور، به نابودي اعتماد 
عمومي و سرمايه هاي اجتماعي نيز دامن خواهد زد، 
افزود: بر اســاس مطالعات صورت گرفته، فساد منجر 
به كاهش رشد ســرانه يك كشــور از يك تا 7 درصد 
مي انجامد. عالوه بر اينكه كاهش يك درصدي فساد 
مي تواند به افزايش 3.53 درصدي صــادرات و 2.27 

درصدي رشد واردات در يك كشور منجر شود. 
وي با تاكيد بر اينكه رانت و فساد در كشور سيستمي 
شده است، افزود: در چنين شرايطی، كشور در موقعيت 
خطرناك سقوط اخالقي در جامعه نيز قرار گرفته است 
كه متاسفانه در كشور به آن توجهي تاكنون نشده است. 
رئيس اتاق ايران سپس با اشاره به اينكه رعايت كدهاي 
اخالقي بايد در بخش خصوصي كشور حكمفرما شود، 
گفت: در ايــن رابطه نياز به تدويــن آيين نامه اخالق 
حرفه اي كسب وكار در بخش خصوصي كامال احساس 
مي شود. متاسفانه بايد گفت كه در امر مبارزه با فساد 

شاهد مبارزه با مفسد هستيم و نه فساد و عوامل آن. 
وي با بيان اينكه براي پيشگيري از فساد بايد هزينه هاي 
ارتكاب به آن را در كشور باال برد، افزود: در اين مسير، بايد 
آمار و اطالعات به صورت شفاف در دسترس همگان 
باشد و ضمن آنكه استقالل قوه قضائيه و اعمال بي طرفانه 
قانون و برخــورد قاطع با عامالن فســاد در هر مقام و 
جايگاهي در دستور كار قرار گيرد.  به گفته وي، يكي 
از مشكالت كشــور در حال حاضر تعدد و تورم قوانين 
است، حال آنكه با كاهش مجوزها مي توان بخش هاي 

قابل توجهي از ديوار فساد را فرو ريخت. 
رئيس اتاق ايران در پايان با اشاره به اينكه اولويت نخست 
كشور در امر مبارزه با فساد بايد رفع كانون هاي فساد 
باشــد، افزود: اتاق بازرگاني تهران در پيوندي مناسب 

ميان بخش خصوصي و دولت اقدامات جدي و عملياتي 
براي مبارزه با فســاد را آغاز كرده است كه اين روند با 

حمايت هاي جدي بايد ادامه پيدا كند. 
در ادامه اين نشســت، بيانيه دفتر مقابله با مواد مخدر 
و جرم ســازمان ملل )UNODC( كه به مناسبت 
روز جهاني مبارزه با فســاد صادر شــده است، توسط 
كاوه مرادي  نماينده اين دفتر در تهران قرائت شد. در 
بخشي از اين بيانيه آمده است: فساد تاثيرات  شگرفي  
بر  جوامع دارد، فرصت ها را خفه  مي كند و دسترسي به 

زيرساخت هاي ضروري را نيز محدود  مي سازد. 
 در بخش ديگري از اين بيانيه رهايي از فقر و توســعه 
كشــورها را  در گرو اتحاد همه اركان براي  طرد فساد، 
مســئوليت پذيري و حاكميت قانون دانســته است. 
رهنمود دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در 
اين بيانيه براي مقابله با فساد، توجه به كنوانسيون هاي 
بين المللي  و نيز اجماع  بخش خصوصي، جامعه مدني، 

دانشگاهيان و فرهيختگان است. 

اهداي مجوز ICC به اتاق تهران  
در ادامه اين مراسم و پيش از تشكيل پانل تدوين نظام 
مبارزه با فساد، لوح و مجوز اتاق بازرگاني بين الملل در 

امر مبارزه با فساد به اتاق تهران داده شد. 
 

استفاده از تجربيات بين المللي در تدوين 
مدل مبارزه با فساد

در ادامه اين همايش، پانلي با حضور بهمن عشــقي 
دبيركل اتاق تهران، حسن عابدي جعفري عضو هيات 
نمايندگان اتاق تهران، ملك رضــا ملك پور قائم مقام 
كميته ايراني اتاق بازرگاني بين الملل، ناصر عندليب 
رئيس مركز آموزش اتاق تهران و رسول نورالسنا عضو 

هيات علمي دانشگاه علم و صنعت تشكيل شد. 
حسن عابدي جعفري در ابتداي اين پانل، با بيان اينكه 
اتاق تهران به نمايندگي از اتاق ايران در حال تدوين نظام 
مديريتي ضد رشوه در بنگاه هاي بخش خصوصي است، 
گفت: اين نظام در بنگاه هاي اقتصادي بخش خصوصي 
داوطلب مستقر خواهد شد و قرار است از ايجاد رشوه و 
فساد در بنگاه ها پيشگيري كند.  وي سپس خاطرنشان 
كرد كه تدوين اين نظام طي همــكاري اتاق تهران و 
دانشگاه علم و صنعت در حال انجام است. دبيركل اتاق 
تهران نيز در ادامه اين پانل، با اشــاره به اينكه تدوين 
نظام مديريتي ضدرشوه در بنگاه هاي بخش خصوصي، 
از ســوي اتاق ايران به اتاق تهران محول شــده است، 
گفت: اتاق تهران در تدوين اين نظام نامه، به تجربه هاي 
بين المللي به ويژه تجارب و دســتورالعمل هاي اتاق 
بازرگاني بين الملل مراجعه كرده است.  بهمن عشقي 
با اين توضيح كه مسئول انجام اين پروژه، مركز آموزش 
اتاق تهران است، افزود: طي فراخواني كه از سوي اتاق 
تهران براي همكاري در اين زمينه صادر شد، در نهايت 
دانشگاه علم و صنعت تهران براي همكاري با اتاق تهران 
در زمينه تدوين دستورالعمل هاي اين نظام نامه انتخاب 
شد و در حال حاضر نيز اين سند مراحل نهايي را طي 

 مي كند. 
 

اتاق تهران پرچمدار مبارزه با فساد در ايران
قائم مقام دبيركل كميته ايراني اتاق بازرگاني بين الملل 
نيز در اين پانل به توضيح دليل اهداي لوح و مجوز اتاق 
بازرگاني بين  الملل به اتــاق تهران پرداخت. ملك رضا 
ملك پور گفت: با اهداي اين نشان و لوح، اتاق بازرگاني 
بين الملل كه مقر آن در پاريس است، صالحيت اتاق 

تهران را به عنوان شخصيت حقوقي كه مكانيزم هاي 
الزم براي مبارزه با فساد بر اساس مقررات ICC را دارد، 

تشخيص داده است. 
وي افزود: بر اين اساس، اتاق تهران به زودي فهرست 
سه گانه اي از بنگاه هاي مجاز در سيستم مبارزه با فساد، 
ارزيابان مجاز و همچنين صادركنندگان گواهي نامه هاي 
مجاز اين بخش را روي سايت اين اتاق منتشر خواهد 
كرد و به اطالع فعاالن اقتصادي خواهد رساند.  ملك پور 
در ادامه افزود: در روز 9 دسامبر همزمان با روز جهاني 
مبارزه با فساد كه مراســم آن نيز در هلند برپا شد، نام 
كشــور ايران در فهرست 12 كشــوري از جهان قرار 
گرفت كه بخش خصوصي در اين كشورها براي مبارزه 
با فساد گام برداشته است. از ايران نيز نام اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشــاورزي تهران به عنوان نماينده 
بخش خصوصي ايران در اين فهرست قرار گرفته است 
و به نوعي اين حركت اكنون پشتوانه بين المللي بخش 

خصوصي را دارد. 
 

مدل ارزيابي مبارزه با فساد  تا پايان سال 
رونمايي  مي شود

در ادامه اين پانل، ناصر  عندليب، معاون  آموزشي اتاق 
تهران و مجري پروژه تدوين مدل ارزيابي مبارزه با فساد 
نيز  توضيحاتي  درباره اين  مدل ارائه  كرد و گفت: تلقي ما 
در اتاق تهران اين بود كه اكنون بيش از آنكه به مباني 
نظري نياز باشد، الزم است الگويي اجرايي و عملياتي 
پياده شود. بنابراين اين ماموريت  برعهده مركز آموزش  

اتاق تهران قرار گرفت. 
 او با اشــاره به اينكه كنوانســيون مبارزه با فساد، ايزو 
37001 و رهنمود هاي اتــاق بازرگاني بين الملل به 
عنوان اسناد  باالدستي اين الگوي  اجرايي است، ادامه 
داد: ما  براي  طراحي اين الگو تجربيات بين الملل از جمله 
تجربيات  كشور مكزيك در امر مبارزه با فساد را مورد 
 توجه قرار داديم.  عندليب گفت: اين مدل بايد بر اساس 
هزينه – فايده طراحي  مي شد. به نحوي كه شركت ها 
را براي  به كارگيــري اين مدل ترغيب كند. همچنين 
مديريت ريسك در تعامالت بين الملل شركت ها و نيز 
برخورداري از برخي مشوق ها از جمله ويژگي هاي اين 
مدل است. اين مدل در عين حال بايد شفاف باشد و از 

عارضه هاي ايزوهاي پيشين نيز در امان بماند. 
 او  پيش بيني كرد كه عالوه بر رونمايي از  اين مدل در  
اسفند ماه سال جاري، 10 شركت  عضو اتاق تهران كه 
داوطلب به كارگيري اين مدل هســتند نيز در پروسه 

اجراي آن قرار گيرند. 
رسول نورالسنا، استاد و نماينده دانشگاه علم و صنعت به 
عنوان مجري  پروژه تدوين مدل ارزيابي مبارزه با فساد  
نيز  عنوان كرد كه براي طراحي اين مدل، مســتندات  
بين الملل و كنوانسيون ها  مورد  مطالعه قرار گرفته است. 
او ادامه داد: چندين  كميته تشكيل شده كه هر كميته 
به مباحث تخصصي نظير حسابرسي، مديريت و مسائل 
مالي  مي پردازد. مدل طراحي شده نيز مدلي پوياست كه 
به مرور زمان بايد  توسعه يافته و كامل شود تا در نهايت 

براي صنايع مختلف قابل استفاده باشد. 
نورالســنا با بيان اينكه يكي از  مباحث مورد توجه در 
كنوانسيون ها، ارزيابي ريسك است، گفت: الزم است 
روزنه هاي شــكل گيري فساد  در كشــور به درستي 

شناسايي شود. 
در پايان اين پانل، ملك رضا ملك پور به اين نكته اشاره 
كرد كه يكي از  نهادهاي  دولتي نيز از  اتاق تهران خواسته 

است كه سامانه ملي مبارزه با فساد را طراحي كند. 

همایش مبارزه با فساد در اتاق تهران برگزار شد

مدل  بخش خصوصی برای مبارزه  با  فساد

براساس آمار ۸ ماهه گمرك
واردات ذرت دامي ۱۰ درصد 

افزایش یافت
براســاس آمار 8 ماهه گمرك واردات ذرت دامي 
نسبت به سال گذشته 10 درصد افزايش يافته است. 
به گزارش ايسنا، براســاس تازه ترين آمار گمرك 
جمهوري اسالمي ايران از تجارت خارجي هشت 
ماهه سال جاري، در اين مدت 4 ميليون و 3۶۶ هزار 
و 285 تن ذرت دامي به ايران وارد شده كه ارزش 
آن به 979 ميليون و 9۶1 هزار و 391 دالر مي رسد. 
اين در حاليست كه در مدت مشابه سال گذشته 
ميزان واردات ذرت دامي به ايران 4 ميليون و 22 
هزار و 314 تن بوده است. ارزش واردات انجام شده 
مربوط به ذرت دامي نيز در هشت ماهه سال گذشته 
برابر با 890 ميليون و 778 هزار و ۶7 دالر بوده است. 
بدين ترتيب واردات ذرت دامي در ســال جاري 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزايش همراه 
بوده است، به طوري كه افزايش واردات اين كاال از 
نظر وزني 8.5 درصد و از لحــاظ ارزش 10 درصد 
است. براساس آمار هشت ماهه سال جاري تجارت 
خارجي ايران، ذرت دامي در ميان اقالم واردشده در 
رتبه دوم اقالم عمده وارداتي به ايران قرار دارد و پس 

از برنج سفيد قرار گرفته است. 

بررسي آمار ۸ ماهه گمرك نشان مي دهد
كاهش ۱۹ درصدي صادرات 

پسته

آمار گمرك حاكي از كاهش 19 درصدي صادرات 
پسته ايران در هشت ماهه سال جاري نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته است. به گزارش ايسنا، 
براســاس تازه ترين آمار گمرك ايــران از تجارت 
خارجي هشت ماهه سال جاري، در اين مدت 59 
هزار و 744 تن پسته از ايران به كشورهاي خارجي 
صادر شده است كه ارزش مجموع اين محموله ها 

به 495 ميليون و 827 هزار و 170 دالر مي رسد. 
بدين ترتيب قيمت هر كيلوگرم پسته صادراتي 
ايران در اين مــدت برابر 8.3 دالر بــوده كه اگر 
متوســط قيمت دالر در ســال جاري را 4000 
تومان فرض كنيم رقمي در حدود 33 هزار تومان 
مي شود. اين در حاليست كه در هشت ماهه نخست 
سال گذشته ميزان صادرات پسته از ايران 72 هزار 
و 734 تن به ارزش ۶11 ميليون و 520 هزار و 380 
دالر بوده است. مقايسه آمار صادرات پسته در سال 
جاري و سال گذشته نشــان مي دهد كه صادرات 
پسته ايران  در هشت ماهه سال جاري نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزني با كاهش 
18 درصدي و از لحاظ ارزش با كاهش 19 درصدي 

همراه بوده است. 

 بخــش خصوصــي ایــران و كره 
۲۲ تفاهمنامه همكاري امضا كردند

 22 تفاهمنامه همكاري مشترك انتقال فناوري 
بين شــركت هاي بخش خصوصــي جمهوري 
اسالمي ايران و كره جنوبي در چهارمين نشست 
»به هم رساني فناوري؛ محور بنگاه هاي كوچك و 

متوسط« بين دو كشور امضا شد. 
به گزارش سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي 
صنعتي، اين تفاهمنامه ها با حضور هشــت بنگاه 
خارجي و 50 بنگاه داخلي در زمينه هاي مختلف 
از جمله توليد قطعات خودرو، عايق هاي حرارتي 
و برودتي، صفحه هاي خورشــيدي و انرژي هاي 
نو، باطري هــاي ليتيومي و موتورهــاي برقي به 

امضا رسيد. 
در آيين امضاي اين تفاهمنامه ها مديرعامل سازمان 
صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران و رايزن 
اقتصادي كره جنوبي در تهران حضور داشتند. در 
اين مراسم معاون وزير صنعت و مديرعامل سازمان 
صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران گفت: 
راه اندازي مراكز مبادله اي بين كشورهاي مختلف 
تجربه اي بســيار خوب و انتخاب كره جنوبي نيز 

هوشمندانه بوده است.
 صادق نجفي اظهارداشــت: امروز كره جنوبي با 
كمك بنگاه هاي كوچك و متوسط به يكي از 20 
اقتصاد بزرگ جهان تبديل شده است. نجفي ادامه 
داد: بنگاه هاي ايراني بايد از اين تجربه بنگاه هاي 
كره اي نهايت استفاده را ببرند؛ در اين ميان، وظيفه 

دولت بسترسازي است. 

اخبار
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سرمايه گذاري ۱۱ ميليارد دالري خارجي ها در ايران
مديركل سرمايه گذاري خارجي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعالم اينكه از ابتداي دولت يازدهم تاكنون ۱۱ ميليارد دالر سرمايه گذاري خارجي در حوزه صنعت، معدن و تجارت مدنظر قرار 
گرفته، گفت: آلمان، ايتاليا و چين به ترتيب بيشترين ميزان سرمايه گذاري خارجي را در ايران داشته اند. افروز بهرامي درباره آخرين وضعيت سرمايه گذاري خارجي در بخش صنعت، معدن 
و تجارت كشور، اظهار كرد: از زمان آغاز به كار دولت دوازدهم تاكنون 2 ميليارد دالر سرمايه گذاري خارجي جذب شده است.وي با اشاره به اينكه از ابتداي دولت يازدهم تاكنون حدود ۱۱ 
ميليارد دالر به تصويب هيات سرمايه گذاري خارجي رسيده است، گفت: اين رقم مربوط به 2۵2 پروژه در حوزه صنعت، معدن و تجارت بوده كه ۱۰۶ پروژه در حال بهره برداري است. 

گروه تجارت و توزيع
News kasbokar@gmail.com



با رونمايي از اليحه بودجه 
سال آينده، گمانه زني هايي 
كه پيش از اين درباره ارقام 
و اعــداد مهم اين ســند 
وجود داشت، جاي خود را 
به بحث هــاي كارشناســي داده و پيش فرض هاي 
بودجه اي دولت در محك نقد كارشناسان اقتصادي 
قرار گرفته است. روز گذشته قائم مقام وزير صنعت در 
امور توليد نيز با بيان ارقامي كه در بودجه سال آينده 
براي رونق توليد و اشتغال پيش بيني شده، پرسشي 
را كه طي 4 سال اخير همواره محور مباحث اقتصادي 
كشــور بوده اســت، دوباره زنده كــرد: دولت براي 
رونق بخشي به توليد و ايجاد اشتغال در سال آينده 
چه سياســت و برنامه اي دارد و آيا منابعي كه براي 
برنامه هاي دولت اعالم مي شــود تحقق پذير است؟ 
سوال ديگري كه اين گزارش بيشــتر بر آن تمركز 
دارد، اين اســت كه حتي اگر منابع پيش بيني شده 
محقق شود، آيا اين منابع پوشش دهنده برنامه هاي 

اعالم شده در حوزه توليد و اشتغال خواهد بود؟

تخصيص 180 هزار ميليارد ريال به توليد 
و اشتغال از محل هدفمندي يارانه ها

به گزارش »كسب وكار«، رضا رحماني، قائم مقام وزير 
صنعت در امور توليد روز گذشته در نشست خبري 
تبيين برنامه ها و تشــريح عملكرد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در بخش توليد بــا بيان اينكه يكي 
از شــاخص هاي مهم اليحه بودجه سال ٩٧، توجه 
به توليد و اشتغال است، گفت: در اليحه بودجه سال 
آينده، ١٨٠ هزار ميليارد ريال از درآمدهاي حاصل 
از صرفه جويي هاي اجراي هدفمندي يارانه ها براي 
توليد و اشــتغال ديده شده اســت. رحماني گفت: 
منابع مورد توجه براي توليد و اشتغال فقط به منابع 
هدفمندي يارانه ها خالصه نمي شود و منابع بانكي، 
سرمايه گذاري خارجي و برخي منابع حاصل از فروش 
دارايي های دولت نيز به اين طرح اضافه می شــود. 

وي افزود: يكي از ماموريت هــاي وزارت صنعت در 
اقتصاد مقاومتي و در راستاي رونق توليد و اشتغال، 
راه اندازي واحدهاي جديد است. براساس اين برنامه، 
هدف گذاري شده بود كه تا پايان سال جاري ٦ هزار 
واحد جديد )ماهانه ٥٠٠ واحد جديد( را راه اندازي 
كنيم. رحماني در ادامه مدعي شد: اين برنامه محقق 
شــده و تاكنون ماهانه به طور متوسط ٥٠٠ واحد 
جديد افتتاح شده است و پيش بيني مي شود تا پايان 

امسال بيش از ٦ هزار واحد به بهره برداري برسد. 

ناكارآمدي نسخه دولتي رونق توليد و اشتغال 
يك كارشناس اقتصادي معتقد است: رونق بخشي به 
توليد و اشتغالزايي در حوزه صنعت با اهرم تسهيالت 
دولتي نيازمند منابع بسيار هنگفتي است كه دولت 
در سال هاي پيش از پرداخت آن ناتوان بوده و در سال 
آينده نيز تحقق اين منابع بسيار غيرمحتمل است. 
ابراهيم رزاقي با بيان اينكه نسخه اي كه دولتمردان 
براي اشــتغالزايي در حوزه توليــد مطرح مي كنند 
كارآمد نيست، به »كســب وكار« مي گويد: منابعي 
كه طبق اليحه بودجه از محل هدفمندي يارانه ها به 

بخش توليد تخصيص داده شده با شرط كاهش 2٠ 
ميليون يارانه بگير از فهرست يارانه بگيران و افزايش 
قيمت حامل هاي انرژي تامين خواهد شــد كه به 
تجربه ثابت شده دولت در روند اجرا چنين رقمي از 
يارانه بگيران را حذف نخواهد كرد. علت اين امر اين 
است كه دولت از يك سو تاب پيامدهاي اجتماعي و 
سياسي هدفمندي يارانه ها را ندارد و از سوي ديگر 
بانك اطالعاتي قابل دفاعي براي حذف 2٠ ميليون 
يارانه بگير ندارد. بر اين اســاس، ١٨٠ هزار ميليارد 
ريالــي كه دولــت مي خواهد از محــل هدفمندي 
يارانه هــا صرفه جويي كند – كــه اتفاقا هدفمندي 
يارانه ها بســيار مورد تاكيد كارشناسان است، ولي 
متاســفانه دولت توان اجراي آن را نــدارد – عمال 
محقق نمي شود و حتي نيمي از اين مبلغ هم محقق 
نمي شود. وي تصريح كرد: منابع بانكي هم كه براي 
رونق توليد به آن اشاره شده را همه مي دانيم، بانك ها 
چنين منابعي نمي توانند اختصــاص بدهند چون 
توليد منابع ارزان قيمت نياز دارد، ولي بانك ها منابع 
گران قيمت دارند يعني قيمت تمام شده منابع براي 
آنها باالست و پول گران را نمي توانند به صورت ارزان 

به توليد بدهند. مابه التفاوت نرخ ســود اين پول را 
اگر دولت به بانك ها بدهد آنها تسهيالت را به توليد 
مي دهند، ولي دولت از نظر درآمد در مضيقه است. 
وي در پاسخ به اين پرسش كه منابع صندوق توسعه 
ملي نمي تواند به توليد تخصيص داده شــود، گفت: 
استفاده از منابع صندوق توسعه ملي پيچيدگي هاي 
قانوني دارد و به راحتي به صنايع كوچك و متوسط 

قابل تخصيص نيست. 

هزينه هنگفت اشتغالزايي در بخش صنعت 
يك كارشــناس اقتصادي ديگر نيز بــا بيان اينكه 
دولت بدون منابع كافي ســخن از اشتغالزايي بيش 
از ٦3٠ هزار نفر در بخش توليد بــه ميان مي آورد، 
به »كسب وكار« مي گويد: يك محاسبه نسبتا ساده 
نشان مي دهد اين رقم اشــتغالزايي در بخش هاي 
صنعتي و توليدي با منابعي كــه دولت پيش بيني 
كرده – البته در صورت تحقــق منابع – امكان پذير 
نيست. اميرحســين كاوه مي افزايد: اشتغالزايي در 
بخش توليد و صنعت برخالف بخش هاي خدمات و 

گردشگري هزينه هنگفتي دارد.
 برآوردهايي كه كارشناســان مطرح مي كنند اين 
اســت كه براي ايجاد يك واحد اشــتغال پايدار در 
بخش توليد و صنعت 4٠٠ تــا ٥٠٠ ميليون تومان 
ســرمايه گذاري الزم اســت كــه البته ايــن رقم 
در حال حاضر با توجــه به افزايش نرخ ارز بســيار 
بيشتر است. بنابراين براي اشــتغال ٦3٠ هزار نفر 
در بخش توليــد نيازمند منابعــي در حدود 3١٥ 
هزار ميليارد ريال هســتيم و اين درحاليســت كه 
منابع دولت فقــط ١٨٠ هزار ميليارد ريال اســت، 
يعني تقريبا نصف منابع مورد نياز. وي با بيان اينكه 
دولت مي تواند بــا تقويت نقــش بخش خصوصي 
مولد در اقتصاد تنگناهاي اقتصادي را برطرف كند، 
يادآور شــد: دولت در اليحه بودجه سال آينده نيز 
به جاي بهــا دادن به بخش خصوصــي، نقش خود 
را در شــاخص هاي كالن اقتصاد همچنان تقويت 
 كرده كه بحــث درباره اين مباحــث نيازمند مجال

 بيشتر است. 

»کسبوکار«سهمرونقواشتغالدربودجه97رابررسيمیکند

وعده  اشتغالزايي  بدون  منابع  كافي

قائم مقــام ارشــد مديرعامــل گروه 
خودروسازي سايپا: 

حمايتسايپاازقطعهسازانيکه
بهدنبالافزايشکيفيهستند

قائم مقام ارشد مديرعامل گروه خودروسازي 
سايپا گفت: سايپا به دنبال همكاري و حمايت 
از قطعه سازان همكار با اين گروه خودروسازي 
اســت اما ايــن حمايت ها درصورتي شــكل 
مي گيرد كه توسعه فعاليت ها و افزايش كيفيت 

در دستور كار اين شركت ها قرار گيرد. 
به گزارش ســايپانيوز، محمدرضا هنري كيا 
اظهار داشــت: از نظر ما شــركت هاي همكار 
در زنجيره تامين جزئي از گروه خودروسازي 
ســايپا هســتند. بنابراين با همفكــري آنها 
مشكالت پيش روي اين بخش را مورد بررسي 
قرار خواهيم داد، به شرطي كه توجه به توسعه 
فعاليت ها و افزايش كيفيت در دستور كار اين 
شركت ها قرار گيرد و تمامي تالش خود را براي 

رفع موانع پيش رو به كار خواهيم بست. 
وي ادامه داد: نگاه دولــت در صنعت داخلي، 
توانمندي اين بخش مهم و تاثيرگذار است و 
اين نگاه اســتراتژيك نياز به توجه، مراقبت و 
همچنين برنامه عملي دارد، بنابراين بنگاه هاي 
اقتصــادي بايد بتواننــد در اجــراي اين امر 
برنامه ريزي مدوني براي توسعه فعاليت هاي 

خود داشته باشند. 
وي با اشــاره به هجوم قطعــات بي كيفيت و 
قاچاق به بازار خودروي كشور تاكيد كرد: اين 
پديده باعث شده است كه سهم قطعه سازان 
داخلي و شركت هاي ارائه دهنده خدمات پس 
از فروش و در نهايت اشتغال اين بخش به نفع 

شركت هاي چيني تغيير يابد. 
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544شهرکشوربافتفرسوده
دارند

معاون دفتر راهبري و هدايت طرح هاي بازآفريني 
شهري شــركت مادرتخصصي عمران و بهسازي 
شهري ايران گفت: از يك هزار و 243 شهر كشور، 

٥44 شهر داراي بافت فرسوده هستند. 
به گزارش ايرنا، ماندانا ملك ديروز )دوشنبه( در 
نخستين كارگاه آموزشي بازآفريني محدوده ها و 
محالت ناكارآمد مبتني بر رويكرد اجتماع محور 
در قزوين افزود: از شهرهاي داراي بافت فرسوده، 
١٦٨ شهر از جمله قزوين بافت تاريخي نيز دارند. 
وي با بيان اينكه بافت هاي تاريخي به بافت هايي 
در داخل شهرها گفته مي شود كه منعكس كننده 
هويت فرهنگي و تاريخي شهر هستند، اظهار كرد: 
اين محدوده ها همچنيــن دربردارنده ثروت هاي 
فرهنگي و ميــراث تاريخي، معنــوي و طبيعي 
شهرها محسوب مي شــوند. معاون دفتر راهبري 
و هدايت طرح هاي بازآفريني شــهري شــركت 
مادرتخصصي عمران و بهســازي شــهري ايران 
همچنيــن گفت: ســكونتگاه هاي غيررســمي، 
محله هايي هستند كه در اثر گسترش شهرها در 

حاشيه شهرها شكل مي گيرند. 
ملك درباره محدوده هاي شهري نيز اظهار كرد: 
محدوده هاي شهري با پيشــينه روستايي نيز از 
اين قبيل هستند كه از لحاظ خدمات اجتماعي 
و توســعه فرهنگي كمي عقب افتاده اند و بايد به 
آنها بيشتر رســيدگي كرد. اين مسئول شركت 
مادرتخصصي عمران و بهســازي شهري ايران با 
اشاره به مهم ترين مشكالت بافت هاي فرسوده، 
گفت: مسائل زيســت محيطي، كمبود امكانات، 
عقب ماندگي فرهنگي و آســيب هاي اجتماعي 

مهم ترين مشكالت بافت هاي فرسوده است. 

راه و شهرسازی

   آگهی ابالغ اجرائيه
مشخصات محكوم له:

نام: آقای رمضان نام خانوادگی: صيديان  نام پدر: اله بخش شغل: آزاد  نشانی محل 
اقامت: ايالم – بلوار مدرس- روبروی اداره كل ثبت اسناد، گروه ساختمانی آريا

مشخصات محكوم عليه:
١- نام: آقای علی 2- وراث مرحوم عبدالرحيم نام خانوادگی: ١- رضائی نسب 2- احمدی 

نام پدر: ١- فتح اله2- عبدالرحيم شغل:- نشانی محل اقامت: ١و2-مجهول المكان
محكوم به: به موجب شماره دادنامه شــماره ٥٦١ مورخ ١3٩٦/٠٧/23 شعبه نهم 
شورای حل اختالف شهرستان ايالم  حكم به محكوميت خوانده اول) آقای علی رضائی 
نسب( به انتقال سند يكدستگاه خودرو سمند مدل ١3٨٥ به شماره انتظامی 2١ ب 
٦٩3 – ٩٨ به عنوان اصل خواسته به نام خواهان و پرداخت مبلغ ١٠٧٠٠٠٠ريال به 

عنوان هزينه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد.
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجراييه:

١- در مورد محكوم به غير مالی ظرف ده روز مفاد اجراييه را به موقع اجراء بگذارد. 2-در 
مورد محكوم به تا يك ماه مفاد اجراييه را به موقع اجراء بگذارد. 3- ترتيبی برای پرداخت 
محكوم به يا دين خود بدهد و يا برای اجرای حكم قراری بگذارد كه به گواهی محكوم 
له رسيده باشد. در هرصورت نسخه ای از موافقت نامه يا رونوشت مصدق آن را به اجراء 
تسليم دارد. 4- مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفای طلب از آن ميسر باشد 
در صورتيكه بدهكار خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مذكور 
صورت جامع دارايی خود را اعم از منقول و غير منقول به مسئول اجراء تحويل دهد و اگر 
مالی ندارد صريحاً اعالم نمايد. ٥- عالوه بر موارد باال به مفاد قانون منع توقيف اشخاص 
در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 22 آبان ماه ١3٥2 شمسی و 
همچنين مواد مربوطه در قانون اصول محاكمات كه مستخرجه ای از اين دو قانون در 

ظهر برگ اجراييه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. 
شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان ايالم

حصر وراثت
 روح انگيز الغوسی فرزند درويشعلی به شرح دادخواست تقديمی 
ثبت شــده به كالســه ٩٦٠٩٩٨2٠٦٧٥٠٠2٧٨ از اين دادگاه 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان محبعلی سام دليری در اقامتگاه دائمی خود بدرود حيات 

گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر است به:
روح انگيز الغوسی  فرزند درويشــعلی ش.ش٩٧١ ت.ت ١34٨ 

نسبت همسر متوفی
محمد باقر سام دليری فرزند محبعلی ش ش 4٨3٠3٩٨٩2 ت ت 

١3٧٠ نسبت فرزند متوفی
مهدی سام دليری فرزند محبعلی ش ش 4٨3٠٠٥٩443 ت ت 

١3٧١ نسبت فرزند متوفی
زالله ســام دليری فرزند محبعلی ش ش ٨4 ت ت ١3٦٥ نسبت 

فرزند متوفی
زينب ســام دليری فرزند محبعلی ش ش 4٨3٩٩٧٥٦٦3 ت ت 

١3٦٧ نسبت فرزند متوفی 
اينك  با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور يك نوبت آگهی 
می گردد و چنانچه شــخصی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای از 
متوفی نزد او می باشــد از تاريخ نشر آگهی ظرف مدت يك ماه به 

دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان چالوس -  سميه شكرالهی

فراخوانمناقصهعمومي)يكمرحلهاي(
١- شماره و موضوع مناقصه: مناقصه شماره ٩٦١٥٨2 )پروژه تغليظ گازهاي اسيدي يك واحد تصفيه گاز(

2- نام و نشاني مناقصه گزار: استان خراسان رضوي–كيلومتر ١٦٥ جاده مشهد/سرخس-شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد.
3- شرايط مناقصه گر: كليه شركت هاي داراي حداقل پايه ٥ رشته نفت و گاز از سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور.

4- مهلت و آدرس دريافت اسناد: حداكثر تا ساعت ١٥ مورخ ٩٦/١٠/٠2 ، متقاضيان می توانند به صورت حضوری با در دست داشتن درخواست كتبي جهت 
دريافت اسناد مناقصه به آدرس : مشهد–خيابان آبكوه– نبش دانشسرای شمالی–شماره 2٥٥-واحد امور قراردادها مراجعه نمايند و يا درخواست كتبی خود 
را جهت شركت در مناقصه به شماره نمابر 3٧2٩٨٠٥٥-٠٥١ ارسال نمايند، در اين صورت اسناد مناقصه به آدرس اين متقاضيان ارسال خواهد  گرديد. 

متقاضيان بعد از دريافت اسناد مناقصه مي بايست حداكثر تا ساعت ١٥  مورخ ٩٦/١٠/١٩ پيشنهاد خود را تكميل و به صورت الك و مهر شده به آدرس اعالم شده فوق تحويل دهند 
و يا چنانچه در نظر است پاكت پيشنهادي به وسيله پست سفارشي  ارسال گردد، مي بايست زمان الزم جهت پست رساني توسط مناقصه گران در نظر گرفته شود، در هر صورت به 
پاكت هاي پيشنهادي كه بعد از ساعت اعالم شده تسليم گردند، ترتيب اثر داده نخواهد شد و پس از برگزاري جلسه كميسيون مناقصات و ثبت موضوع در صورتجلسه، پيشنهادهاي 

مذكور ناگشوده به متقاضيان عودت خواهد گرديد.
٥ – ميزان و نوع تضمين شركت در مناقصه:  مبلغ 2.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال )دو ميليارد ريال( از انواع تضامين مجاز اعالم شده در آيين نامه تضمين معامالت دولتي مي باشد.

٦- زمان گشايش پاكت ها: پاكت هاي مناقصه راس ساعت ١4 مورخ ٩٦/١٠/2٠ در حضور پيشنهاد دهندگان و با حداقل 3 پيشنهاد قيمت گشايش خواهد يافت.
در صورت نياز به دريافت اطالعات بيشتر به سايت شركت پااليش گازشهيد هاشمي نژاد به آدرس  WWW.Nigc-khangiran.ir مراجعه فرماييد. 

روابط عمومي شركت پااليش گاز شهيد هاشمی نژاد

شركت ملي گاز ايران
شركت پااليش گاز 
شهيد هاشمي نژاد 

)S.G.P.C(

نوبت اول

شماره مجوز: 
١3٩٦/42٥٧

نخستين محموله از كانكس هاي اهدايي نمايندگي هاي 
مجاز گــروه ســايپا به مــردم زلزله زده روســتاهاي 
اطراف سرپل ذهاب اهدا شــد.   به گزارش سايپانيوز، 
نمايندگي هاي ســايپا در راستاي مســئوليت هاي 
اجتماعي خود نســبت به تهيه و توزيع 2٠ دســتگاه 
كانكس بين مردم روســتاهاي زلزله زده اقدام كردند. 

در اين راســتا با هماهنگي نيروهاي امدادي حاضر در 
منطقه در روز ميالد پيامبر اسالم )ص( و امام صادق )ع( 
نخستين كانكس در روستای ازگله به يك خانم باردار با 
يك فرزند و يك خانم بدون سرپرست تحويل داده شد. 
اين كانكس ها در روستاهاي نقطه صفر مرزي، ازگله، 
كوئيك و مناطقي از سرپل ذهاب بين خانواده ها توزيع 

شد كه رضايت آنها از توجه گروه سايپا به زلزله زدگان 
را در پي داشت. محمدرضا ورزنده، رئيس كانون انجمن 
صنفي نمايندگي هاي سايپا درباره اين اقدام داوطلبانه 
انجمن هاي صنفي گفت: مردم ما هميشه پشتيبان و 
ياور يكديگر بوده و هستند و ما وظيفه خود مي دانيم كه 

به ياري هموطنان خود بشتابيم. 

تحويلكانكسهاياهدايينمايندگيهايسايپابهمردمزلزلهزده
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مديــركل بيمــه مركزي 
با انتقــاد از رونــد فعلي 
پيشــگيري نكــردن از 
حوادث، تاكيد كرد: ادامه 
اين روند براي كشور مقدور 

نيست. 
به گزارش ايســنا، عبدالناصر همتي در اختتاميه 
نخستين جشنواره كشوري پيشــگيري از سوانح 
و حوادث در ســالن همايش هاي بين المللي صدا و 
سيما، اظهار كرد: با مروري كه به حوادث يك سال 
گذشته داشته ايم مانند ساختمان پالسكو، معدن 
يورت، قطار ســمنان، حادثه بوعلي و... مشــخص 
شد كه تقريبا همه آنها قابل پيشــگيري بوده اند. 
در زلزله اخير نيز نظارت بر ساختمان ها و منازل از 
نظر پيشگيري ضعيف بوده است. ما از نظر گرفتن 

پوشش بيمه اي براي حوادث ضعف جدي داريم. 
وي ادامه داد: ما بايد براي زلزله اخير ۱۵۰ ميليارد 
تومان به عنوان صنعت بيمه بپردازيم. بيش از ۹۰ 
درصد اين خسارت ها نيز مربوط به بيمه وام هاست. 
بانك ها وام هايي كه براي ساخت و ساز و خريد گرفته 
بودند تحت پوشش بيمه قرار دادند. اين يعني براي 
حوادث طبيعي پوشش بيمه اي قابل توجهي نداريم. 
رئيس كل بيمه مركزي همچنيــن اضافه كرد: در 
حال حاضــر تنها ۱۱ درصد مناطق مســكوني در 

كشور تحت پوشش بيمه آتش سوزي و زلزله قرار 
دارند. با كمك مجلس اليحه تشكيل بيمه حوادث 
در حال نهايي شدن اســت و اگر اين تصويب انجام 
شود اتفاق مهمي در پوشــش بيمه اي حوادث در 

كشور خواهيم داشت. 
همتي تاكيد كرد: مردم در زمــان حادثه بايد حق 
خود را بگيرند نه كمك، ما به مديريت خطر اهميت 
زيادي نمي دهيم. رئيس كل بيمه مركزي با اشاره به 
رخ دادن روزانه ۳۰۰ آتش سوزي در تهران تصريح 
كرد: در شــهر هنگ كنگ با وجود تعــداد زيادي 

آسمان خراش به دليل اطالع رساني و مانورهايي كه 
انجام شــده روزانه به طور متوسط ۱۶ آتش سوزي 
رخ مي دهد. سال گذشته ۳۳۰ هزار مجروح ناشي 
از حوادث رانندگي داشــته ايم. در هفت ماه امسال 
نيز ۲۱۰ هزار مجروح ناشــي از اين حوادث ثبت 
شده است. با اين حساب هر ۳ سال يك ميليون نفر 
در كشور مجروح و معلول ناشي از حوادث رانندگي 

مي شوند. 
وي افزود: در هفت ماه امسال ۱۰ هزار و ۵۰۰ كشته 
به دليل حوادث رانندگي داشته ايم. برآورد مي شود 

امســال ۲۵ هزار ميليارد تومان خسارت پرداختي 
محقق شده در صنعت بيمه داشــته باشيم كه ۱۰ 
هزار ميليارد تومان آن براي حوادث رانندگي است. 
اين رقــم يعني معادل حدود ۲ يــا ۳ ميليارد دالر 

پرداختي ديه و حوادث رانندگي داريم. 
همتي با تاكيد بر اينكه ما براي جلوگيري از حوادث 
نياز به همبستگي ملي داريم، اضافه كرد: بيمه ۱۸۰۰ 
ميليارد تومان به نيروي انتظامي براي جلوگيري از 
تصادفات و ۴۱۰ ميليارد تومان به وزارت بهداشــت 
براي هزينه در حوزه پيشگيري پرداخت كرده است، 
اما نتيجه اي نمي بينيــم. ۲۵۰ ميليارد تومان نيز به 
نيروي انتظامي و راهداري پرداخت شــده است. به 
همين دليل انتظار داريم كه تصادفات كاهش پيدا كند، 
اما نتيجه اي نمي بينيم و اين موضوع نشان مي دهد 
برنامه اي براي پيشــگيري از حوادث نداريم. دولت 
مصوب كرده است كه ۲۰ تا ۲۵ ميليارد تومان براي 
تقويت اورژانس پرداخت كنيم. اين موضوع به تدريج 
باعث ايجاد مشكالت و ضعف ما مي شود. نمايندگان 
مجلس كمك كنند كه قوانيني براي درگير شــدن 
سازمان هايي كه در زمينه پيشگيري از حوادث دخيل 
هستند، تصويب شــود. رئيس كل بيمه مركزي با 
بيان اينكه ادامه اين روند درباره پيشگيري نكردن 
از حوادث و همچنين هزينه هاي باالي آن كه براي 
كشور مقدور نيســت، ادامه داد: اخيرا توانسته ايم 
پوشــش اتكايي براي حوادث ملي بگيريم. تالش 
كرده ايم كه بعد از برجام نيز شركت هاي خارجي به 

ما در زمينه پوشش بيمه اي كمك كنند. 

مدير کل بيمه مرکزي: 

براي حوادث طبيعي پوشش بيمه اي  قابل توجهي  نداريم

همراهي بانك توسعه صادرات ايران
گزارش 100 روز فعاليت دولت 
دوازدهم به روايت مجموعه هاي 

وزارت اقتصاد منتشر مي شود
گزارش ۱۰۰ روز فعاليت هاي دولت دوازدهم 
در مجموعه هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي 
با هدف افزايش پاسخگويي دولت ذيل عنوان 

اقتصاد مردم مدار به تدريج منتشر مي شود. 
به گزارش روابط عمومي بانك توسعه صادرات، 
تاكنون اقدامات مجموعه وزارت امور اقتصادي و 
دارايي در زمينه تسهيالت ازدواج، شفاف سازي 
مالي، تامين سرمايه ارزان، جذب ۲۸.۵ ميليارد 
دالر ســرمايه خارجي، جهش پرداخت هاي 
عمراني، رونق توليد ملي از طريق كاهش ضرايب 
مالياتي فعاليت توليدي و مبــارزه با قاچاق از 
طريق انتشار گزارش، اينفوگرافيك و ويدئوهاي 
كوتاه معرفي شــده اند. بنابر ايــن گزارش، در 
بخش دستاوردهاي ســازماني مجموعه هاي 
اين وزارتخانه تاكنون دستاوردهاي خزانه داري 
كل كشــور، بيمه ايران، بانك توسعه صادرات، 
سازمان امور مالياتي، بانك كشاورزي و سازمان 
خصوصي سازي در دسترس عموم قرار گرفته 
است. اين گزارش ها با هشتگ # اقتصاد_مردم_

مدار از طريق شــبكه هاي اجتماعي در فضاي 
مجازي منتشــر شــده و كانال تلگرامي بانك 
توسعه صادرات ايران همراه با ساير دستگاه هاي 
تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي با بازنشر اين 
هشتگ به معرفي اين دستاوردها پرداخته است. 
در بخش گالــري اينفوگرافيك هاي ۱۰۰ روز 
فعاليت دولت دوازدهم در مجموعه وزارت امور 

اقتصادي و دارايي قابل دسترس است.

حراج بانك کارگشــايي نرخ 
سكه را کنترل کرد

حراج سكه در بانك كارگشايي طي دو هفته 
گذشته به خوبي موجب كنترل نرخ سكه در 

بازار شده است. 
به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، در 
شرايطي كه همه عناصر محرك در بازار ثابت 
بمانند، افزايش عرضه يــك كاال مي تواند به 
كاهش قيمت آن بينجامد. از سوي ديگر در 
مواقعي كه حباب در نرخ سكه ايجاد مي شود، 
بانك كارگشــايي طبق دســتورالعمل بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران، حراج سكه را 

در دستور كار قرار مي دهد. 
در دوره اخير نيز بانك كارگشــايي از چهارم 
آذر ماه حراج سكه را براي بازگرداندن تعادل 
قيمت به بازار آغاز كرد و تا دو روز گذشــته، 
حدود ۲۸ هزار قطعه سكه تمام بهار و نيم بهار 
آزادي را به فروش رساند. با تقريب بيش از ۹۵ 
درصد، همه نرخ هاي ارائه شده در حراجي هاي 
بانك كارگشايي پايين تر از نرخ بازار بوده و در 
نتيجه نرخ بازار را با كاهش مواجه كرده است. 
نرخ سكه متاثر از دو عامل اساسي قيمت طال 
و نرخ دالر در بازار آزاد است. اطالعات موجود 
نشان مي دهد گرچه نرخ جهاني طال طي دو 
هفته اخير كاهش يافته، اما قيمت آن در بازار 
داخلي با نوسان همراه بوده است. از سوي ديگر 
روند نرخ دالر چه در بانك مركزي و چه در بازار 
آزاد طي اين مدت به طور كامل صعودي بوده 
و در نتيجه نرخ سكه نمي توانسته ثابت بماند. 
در چنين شرايطي، افزايش عرضه سكه، شيب 
شــديد افزايش نرخ اين كاال را كنترل كرده، 
به طوري كه اين عدد روي حدود يك ميليون 

و ۴۰۰ هزار تومان تثبيت شده است. 
طبيعي است تا زماني كه حراج سكه ادامه يابد 
و شاهد تغييرات غيرقابل پيش بيني در نرخ 
طال يا دالر نباشــيم، روند كنوني باز هم قابل 

تصور خواهد بود.

انتصاب رئيــس اداره پيگيري 
و وصــول مطالبــات بانــك 

ايران زمين
مديرعامل بانك ايران زمين طي حكمي رئيس 
اداره پيگيري و وصــول مطالبات اين بانك را 

منصوب كرد. 
به گزارش روابط عمومي بانــك ايران زمين، 
با حكــم عبدالمجيد پورســعيد مديرعامل، 
محمود طيبان به سمت رئيس اداره پيگيري 

و وصول مطالبات منصوب شد. 
در حكم پورســعيد خطاب بــه طيبان آمده 
اســت: موفقيت شــما را بــراي به كارگيري 
مجموعــه عوامل و امكانــات در جهت انجام 
وظايف و مســئوليت هاي محولــه و تحقق 
 اهــداف عاليــه بانــك، از خداونــد متعال 

مسئلت دارم.

بانک

در معامالت تاالر شيشه اي رخ داد
 شــاخص کل بورس در تراز 

۹1 هزار و ۵۵0 واحد 
در ســومين روز معامالت بــورس تهران در 
اين هفته شــاخص كل توانســت تــا نيمه 
كانال ۹۱ هزار واحدي بــاال رود، ديروز روند 
قيمت ســهم هاي خودرويي عمدتا افزايشي، 
اما قيمت هاي ســهم ها در گروه محصوالت 

شيميايي اكثرا كاهشي بود. 
به گزارش ايسنا، ديروز )دوشنبه( شاخص كل 
بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران 
۳۵۳ واحد رشد كرد و به رقم ۹۱ هزار و ۵۵۲ 
واحدي رسيد. همچنين شاخص كل هم وزن 
پس از ۱۲ واحد افزايش تا رقم ۱۷ هزار و ۶۸۶ 

باال رفت. 
شاخص آزاد شناور نيز در مدت زمان معامالت 
روز گذشته با ۵۰۹ واحد رشد كانال ۹۸ هزار 
واحدي را پشت سر گذاشت و تا رقم ۹۹ هزار و 
۳۲۵ باال رفت. شاخص بازار اول نيز ۳۹۳ واحد 
رشــد كرد و به رقم ۶۵ هزار و ۱۷۴ رسيد، اما 
شاخص بازار دوم با كمتر از يك واحد كاهش 

در تراز ۱۹۴ هزار و ۲۰۸ باقي ماند. 
فوالد مباركــه اصفهان، معدنــي و صنعتي 
چادرملــو، ايران خودرو و معدنــي و صنعتي 
گل گهر، چهــار نمــادي بودند كــه ديروز 
بيشترين تاثير را در رشد دماسنج بازار سرمايه 
داشــتند، اما در طرف مقابل مخابرات ايران، 
سرمايه گذاري نفت، گاز و پتروشيمي تامين و 
گروه مپنا به ترتيب با ۴۰، ۳۴ و ۳۲ واحد تاثير 
كاهنده سعي كردند دماسنج بازار را به سمت 

پايين هدايت كنند. 
در داد و ستدهاي ديروز روند قيمت ها در گروه 
خودرو عمدتا افزايشي و در گروه محصوالت 
شيميايي عمدتا كاهشي بود. در گروه خودرو 
بيش از ۳۳۹ ميليون ســهم به ارزش نزديك 
به ۴۵ ميليارد تومان دست به دست شد و در 
گروه محصوالت شيميايي ۲۷ ميليون سهم 
به ارزش بيــش از ۶ ميليارد تومان مورد داد و 

ستد قرار گرفت. 
اما روند قيمت ها در گروه فلزات اساســي نيز 
بيشتر كاهشي بود. در اين گروه ۱۱۳ ميليون 
سهم به ارزش بيش از ۲۸ ميليارد تومان مورد 

داد و ستد قرار گرفت. 

رئيس اتاق بازرگاني ايران و هند: 
ايجاد سكوي مشــترك معامالتي 
بورس کاالي ايران و هند واسطه ها 
را حذف و معامالت را شفاف مي کند

رئيس اتاق بازرگاني ايــران و هند با بيان اينكه 
راه اندازي سكوي معامالتي ايران و هند بر اقتصاد 
كشــور تاثيرات مثبتي خواهد داشت، گفت: با 
اجراي اين طرح مشتريان توانمند هند شناسايي 
شده و با آنها به طور مستقيم معامله مي كنيم كه 
در اين صورت واسطه هاي غيرضروري حذف شده 

و معامالت شفاف خواهد شد. 
به گزارش ايرنا، بورس كاالي ايــران و »بورس 
ملي كااليي و مشــتقه هند«، در اوايل مهرماه 
امســال، تفاهمنامه ايران براي ايجاد ســكوي 
مشترك معامالتي را امضا كردند كه براساس آن، 
زيرســاخت هاي الزم براي معامالت كااليي دو 

كشور در حال انجام است. 
قرار اســت براســاس اين تفاهمنامه، معامالت 
مشترك براي صادرات قير انجام شود و به تدريج 
به ساير كاالها تسري يابد. از طريق اين سكوي 
معامالتي، بازرگانان دو كشور مي توانند وضعيت 

سفارش هاي ارائه شده و قيمت ها را رصد كنند. 
ابراهيم جميلي، رئيس اتاق بازرگاني ايران و هند 
هدف از راه اندازي سكوي معامالتي ايران و هند 
را شفاف سازي معامالت و پيدا كردن مشتريان 
جديد و انجام معامالت در يك چارچوب قانوني 
دانست. وي خاطرنشان كرد: انجام معامالت در 
قالب بورس كاال باعث شــفاف شدن معامالت و 

حذف واسطه هاي غيرضروري مي شود. 
ابراهيم جميلي مزاياي راه اندازي سكوي معامالتي 
ايران و هند را مورد توجه قرار داد و گفت: همكاري 
بورس كاالي ايران و هند و راه اندازي ســكوي 
معامالتي براي فروشندگان و توليدكنندگان و نيز 
براي خريداران مزيت هاي زيادي به همراه داشته 
و محصوالت را از واسطه گري نجات مي دهد. وي 
افزود: صادرات برخي محصوالت مانند پتروشيمي 
و قير به هند از استانداردهاي الزم برخوردار نبوده 
و اعتبار كاالي صادراتي كشور را زير سوال مي برد 
و باعث كاهش شفافيت معامالت مي شود. اين 
در حاليست كه با انجام معامالت در بورس كاال 
معامالت شفاف و استاندارد شده و اعتبار كاالي 

ايراني حفظ مي شود. 
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بانك مركزي با انتشــار آمار چك هاي مبادله اي آبان ماه امســال، 
اعالم كرد: ۱.۵ ميليون فقره چك به ارزش ۱۳۸ هزار ميليارد ريال 

برگشت خورد. 
به گزارش بانك مركزي، ســهم ارزشــي چك هاي برگشــتي در 
آبان ماه ســال جاري نســبت به ماه قبل از ۲۱.۳ درصد به ۲۲.۵ 
درصد افزايــش و ســهم تعــدادي آن از ۱۵.۷ درصد بــه ۱۵.۴ 
درصد كاهش يافته اســت. بديــن ترتيب، ۱۵.۴ درصــد از تعداد 
و ۲۲.۵ درصــد از ارزش كل چك هــاي مبادله اي آبان ماه ســال 
جاري را چك هاي برگشــتي تشــكيل مي دهد كه ســهم ارزشي 
اين چك ها نســبت به ماه قبل افزايش و نســبت به آبان ماه ســال 
گذشته كاهش يافته است. ســهم تعدادي چك هاي برگشتي نيز 
 نسبت به ماه قبل كاهش و نســبت به آبان ماه سال گذشته افزايش 

داشته است. 
طبق آمار موجــود، بخش عمــده اي از چك ها به دليــل فقدان يا 
كســري موجودي برگشــت داده شــده اســت، به طــوري  كه 
در آبان ماه ســال جاري ۹۷.۱ درصــد از تعــداد و ۹۶.۳ درصد از 

 ارزش كل چك هاي برگشتي به دليل كســري يا فقدان موجودي
 بوده است. 

چك به عنوان يكــي از ابزارهاي مهم نظــام پرداخت همواره نقش 
قابــل توجهي در تســويه مبادالت خــرد و كالن جامعه داشــته 
اســت، اما طي دو دهه اخير به دليل تداوم توســعه ســامانه ها و 
تجهيزات پرداخت الكترونيكــي، تراكنش هاي پردازش شــده از 
طريق اين ابزارها و ســامانه ها رشــد متناسبي داشــته و ابزارهاي 
پرداخــت الكترونيكــي بــه  مــرور زمــان جايگزيــن ابزارهاي 
 پرداخــت ســنتي نظيــر اســكناس و مســكوك و انــواع چك

 شده است. 
با ايــن وجــود، بــه دليــل اهميــت كاركــرد و امتيــاز چك و 
به خصوص جايــگاه اعتباري چــك در مبادالت كشــور، اين ابزار 
 پرداخت هنوز هــم از مهم تريــن ابزارهاي نظام پرداخت كشــور 

محسوب مي شود. 
بانك مركزي در راســتاي مقاوم ســازي اقتصــاد، در كنار تكميل 
زيرســاخت پردازش و پذيــرش الكترونيكي چك، پياده ســازي 

كامل ســامانه هاي نظارتي مرتبط نظير ســامانه چك برگشــتي، 
ســامانه مركز كنترل و نظارت اعتباري )مكنا( و به خصوص سامانه 
صدور يكپارچه الكترونيكي دســته چك )صيــاد( را با هدف ايجاد 
زمينه نظارت موثر بر ســازوكار صدور دســته چك در دستور كار 
قرار داده اســت. در ســامانه صياد عالوه بر مــواردي نظير ايجاد 
شــفافيت اطالعاتي و ايجــاد محدوديت براي صــدور چك هاي 
 بالمحل، تدابيــري جهت ارتقاي ضرايب امنيتــي چك نيز در نظر

 گرفته شده است. 
بررســي صالحيت دارنده دســته چك و همچنين ايجاد شفافيت 
اطالعاتي و جلوگيري از سوءاســتفاده  براي اختصاص دسته چك 
به متقاضيان فاقــد صالحيــت از ديگر قابليت هاي ســامانه هاي 
نظارتي مرتبط بوده و عملياتي شــدن كامل اين سامانه ها مي تواند 
موجب ايجاد شــفافيت اطالعاتي از طريق برپايي نظام اســتعالم 
همگاني شــده و انتظــار مي رود با تكميل ســامانه مزبور، ســهم 
 چك هاي برگشتي در نظام پرداخت كشور به طور قابل مالحظه اي

 كاهش يابد. 

 دويچه بانك قبل از آغاز فروش اوراق سهام بيت كوين در روز يكشنبه 
اعالم كرد: جنون بيت كوين در سال آينده مي تواند ريسكي واقعي براي 

بازارهاي بزرگ تر جهاني، به همراه داشته باشد. 
به گزارش مهر به نقل از سي.ان.بي.سي، تورستن اسالك، اقتصاددان 
بين المللي ارشــد اين بانك، در پيامــي براي مشــتريان مهم ترين 
ريسك هاي بازار در سال ۲۰۱۸ را به صورت يك فهرست ارسال كرد. 
مواردي كه در اين فهرســت آمده اند شامل سقوط قيمت بيت كوين، 

تورم باالتر و تهديد كره شمالي و ۲۷ مورد ديگر هستند. 
با رشــد قيمت بيش از ۱۰۰۰ دالري اين پول ديجيتال تنها در يك 
ساعت، بيت كوين امسال به عنوان يك پديده مالي ظهور كرده است. بر 
همين اساس، امسال با رشد سرسام آور ارز ديجيتال، اسالك مي گويد 
كه بازارها تاثير گســترده تري كه بيت كوين به صورت بالقوه مي تواند 

داشته باشد را به درستي در نظر نگرفته اند. 
او قبــال در روز پنج شــنبه هــم در برنامه تيدينگ نيشــن شــبكه 
سي.ان.بي.ســي گفتــه بــود: به نظــر من ايــن چيزي اســت كه 

 بازارهــاي مالــي تا بــه حــال آن را به عنــوان مســاله اي كوچك
 در نظر گرفته اند. 

او گفت كه نگران است كه با ادامه گرايشات موجود، بيت كوين و اوج و 
فرودهاي شديد قيمت آن سال آينده بتواند بيشتر سيستماتيك شود. 
اسالك گفت: با اين ســرعتي كه قيمت بيت كوين در حال باال رفتن 
اســت، حتي نمي توان گفت كه در پايان ۲۰۱۸ با چه قيمتي روبه رو 
خواهيم بود؛ اما ما معتقديم كه در ۲۰۱۸ هم همچنان با اين موضوع 

مواجه خواهيم بود؛ ولي هنوز سواالتي هست كه بي پاسخ مانده اند. 
در حالي  كه تعداد معتقدان واقعي به بيت كوين از آنچه بايد باشد هم 
بيشتر شده و وجود همين افراد باعث شده است قيمت اين ارز ديجيتال 
در هفته گذشــته ميالدي، به ۱۹۰۰۰ دالر هم برسد، در عين حال، 
نوسانات شديد بيت كوين و عدم شفافيت آن باعث شده است كه تعداد 

زيادي هم منتقد براي خود به دست بياورد. 
در هفته گذشــته، ميزبــان برنامه جيــم كرامر، مد مانــي، تجارت 
بيت كوين را به يك بازي قمــار مرموز در كازينو تشــبيه كرد كه به 
 نظر مي رســد فقط برنده دارد و هيچ بازنده اي ندارد؛ اما اين مي تواند

 تغيير كند. 

 بانك صادرات ايــران موفق به دريافــت گواهينامه »اســتاندارد 
بين المللي IMT« از موسسه ICS GROUP كانادا شد. 

به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران، گواهينامه »استاندارد 
بين المللي IMT « موسســه ICS GROUP به دليــل نوآوري و 
 INNOVATION .TECHNOLOGY( فناوري هاي نوين بانكي

AND MODERN SERVICES( به اين بانك اعطا شد. 
بنابر اين گزارش، گســتردگي خدمات نوين بانكداري الكترونيكي 
توسط بانك صادرات ايران در فضايي امن با داشتن بيش از ۳۰۰۰ 
شــعبه و باجه داخلي و خارجي، بســتري قابل اتكا براي مشتريان 

فراهم كرده است. 

عالوه بر اين، »نشــان زرين برترين بانك در حمايت از بزرگ ترين 
پروژه هاي ملي و اقتصادي كشور« به دليل فراگير بودن دامنه خدمات 
بانكي و حضور همه جانبه در حمايت از زيرساخت هاي اقتصادي و 

صنايع مادر به بانك صادرات ايران تقديم شد. 
شــايان ذكر اســت بانك صادرات ايران در جهت حمايت و ايجاد 
واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي طي سال ۹۵ و شش ماه ابتداي 
ســال ۹۶ مبلغ ۱۲۵ هزار ميليارد ريال تسهيالت بلندمدت ارزي و 
ريالي به ۸۹ طرح بزرگ كشوري اختصاص داده كه طي سنوات آتي 
به تدريج به بهره برداري خواهند رسيد. از جمله اين موارد مي توان 
به طرح هاي آلومينيوم جنوب، پتروشيمي هاي سبالن و دنا، توسعه 

نفت و گاز صباي كنگان، نيروگاه افق توسعه خليج فارس و... اشاره 
كرد. 

گفتني اســت در چهارمين اجالس توســعه مديريت كيفيت كه با 
حضور جمعي از مسئوالن كشوري از جمله مشاور رئيس جمهوری، 
نمايندگان مجلس، مديران سازمان ها و نهادهاي دولتي و خصوصي، 
بانك ها و بيمه ها در مركــز همايش هاي بين المللي صدا و ســيما 
برگزار شد، از بانك صادرات ايران به پاس كيفيت خدمات بانكداري، 
مســئوليت پذيري، نوآوري در فنــاوري و رعايت اســتانداردهاي 
 مربوطه با اعطاي نشــان و لوح تقدير در ســطح بين المللي و ملي

 قدرداني شد. 

اوراق گواهي سپرده عام با نرخ سود علي الحساب 
۱۶ درصد ساالنه از تاريخ ۲۲ آذرماه در شعب بانك 

تجارت سراسر كشور به فروش مي رسد. 
به گزارش روابط عمومي بانك تجارت، اين اوراق 

يكســاله، بانام و معاف از ماليات است و به مدت 
شش روز كاري از فردا ۲۲ آذرماه سال جاري در 

شعب بانك تجارت عرضه مي شود. 
سود ســاالنه اين اوراق علي الحساب ۱۶ درصد و 

قابل پرداخت در مقاطع ماهانه اســت و بازخريد 
اوراق قبل از سررسيد با نرخ ۱۴ درصد ساالنه از 
تاريخ انتشار پرداخت مي شود. انتشار اوراق گواهي 
سپرده عام توســط بانك تجارت در راستاي ارائه 

خدمات مالي به هموطنان و بــا دريافت مجوز از 
بانك مركزي صورت پذيرفته اســت. مشتريان 
مي توانند با حضور در شعب بانك تجارت نسبت به 

خريد اين اوراق اقدام كنند.

آمار چك هاي مبادله اي آبان ماه

1/5 ميليون فقره چك برگشت خورد

دويچه بانك اعالم کرد

سقوط بيت كوين در بين ريسك هاي  مهم  بازار در  سال ۲۰1۸

اعطاي گواهينامه »استاندارد بين المللي IMT« موسسه ICS GROUP به بانك صادرات ايران

فروش اوراق گواهي سپرده  عام يكساله  در شعب بانك تجارت
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بانک 
بورس
 بيمه

طال به ۱۲۴۹ دالر در هر اونس رسيد
قيمت هر اونس طال ديروز با ۰.۲ درصد افزايش به ۱۲۴۹ دالر و ۹۰ سنت رسيد. در پي كاهش ارزش دالر ديروز قيمت طال با افزايش مواجه بود، اما احتمال باالي افزايش نرخ بهره در 
آمريكا مانع از آن شد كه قيمت فلز زرد رشد قابل توجهي را تجربه كند. قيمت فلز زرد در هفته گذشته به پايين ترين رقم از ۲6 ژوئيه تاكنون يعني ۱۲۴3 دالر و 7۱ سنت رسيده بود. 

قيمت طالي آمريكا نيز ديروز با ۰.3 درصد افزايش به ۱۲5۱ دالر و 7۰ سنت رسيد. دالر بخشي از رشد ارزش تجربه شده در اوايل ديروز را از دست داده، اما با توجه به انتشار آمارهاي 
قوي تر از حد انتظار از بازار كار و احتمال باالي افزايش نرخ بهره، كاهش ارزش دالر محدود بوده است. 

گروه بانك،بورس و بيمه
News kasbokar@gmail.com



انرژي6

عضــو كميســيون انرژي 
مجلــس بــا اشــاره بــه 
پيش بيني درآمد ۱۷ هزار 
ميليارد توماني از افزايش 
قيمت حامل هــاي انرژي 
در بودجه ۹۷ گفت: مجلس در شرايط فعلي اقتصاد 

موافق افزايش قيمت حامل هاي انرژي نيست. 

محاسبه دقيق ارقام بودجه در كميسيون 
تلفيق 

غالمرضا شرفي با اشاره به تبصره ۱۸ اليحه بودجه 
سال ۹۷ كل كشور كه روز يكشنبه ارائه شد، گفت: 
قبل از هر چيــز بايد اليحه و بندهــاي آن پس از 
تشكيل كميسيون تلفيق در اين كميسيون مورد 
بررسي قرار گيرد و براساس آمار و ارقام موجود، به 

طور دقيق محاسبه شود. 

دولت به دنبال گراني 20 درصدي گازوئيل 
است

وي ادامــه داد: اما درباره اينكه آيــا مجلس موافق 
افزايش قيمت حامل هاي انرژي و درآمد ۱۷ هزار 

ميليارد توماني اين افزايش اســت، بايد بگويم به 
طوركلي مجلس نــگاه مثبتي در شــرايط فعلي 
اقتصاد به افزايش قيمــت حامل هاي انرژي ندارد، 
هرچند دولت در اين اليحه و براساس جدول شماره 
 ۵ افزايــش ۲۰ درصدي قيمت گازوئيــل را ديده

 است. 

افزايــش قيمــت حامل هــاي انرژي 
پيامدهاي بسيار بدي خواهد داشت

عضو كميسيون انرژي مجلس در پاسخ به اين سوال 
كه ظاهرا دولت تنها به افزايش ۲۰ درصدي قيمت 
گازوئيل اكتفا نخواهد كرد و قطعا ديگر قيمت هاي 
حامل هاي انرژي افزايش پيدا مي كند، گفت: من در 

جلسه اي كه با وزير نفت و برخي از مسئوالن دولتي 
داشــتم تاكيد كردم كه افزايش قيمت در شرايط 
فعلي مي توانــد زيان ها و اثرات بســيار بدي را در 
جامعه ايجاد كند و دولت نمي تواند به هدف خود در 

اين افزايش قيمت ها برسد. 

سهميه بندي در شــرايط فعلي مفيد 
نيست

شــرفي با تاكيد بر اينكه بحث انرژي بايد به طور 
دقيق و براساس آمار مورد بررسي قرار گيرد، گفت: 
البته مواردي مانند ســهميه بندي نيز در شرايط 
فعلي اقتصــادي نمي تواند مفيد واقع شــود، زيرا 
فشارهاي اقتصادي را به مردم تحميل مي كند. وي 
در پاسخ به اين ســوال كه مدت زمان اجراي قانون 
هدفمندي يارانه ها به اتمام رسيده است و هر سال 
اين قانون تمديد مي شــود، گفت: در اين باره بايد 
گفت كه نخستين ســال اجراي برنامه ششم براي 
دولت موفقيت آميز نبود، زيرا دولت جسارت اجراي 
برنامه هاي اســتراتژي را ندارد. شرفي گفت: قانون 
هدفمندي يارانه ها نيز از اين دست برنامه هاست و 
اگر مجلس هم بخواهد به آن ورود كند، قطعا دولت 
به اين قانون ورود نخواهد كرد، بنابراين ترجيح ما 

اين است كه رويه مانند گذشته ادامه پيدا كند. 

عضو كميسيون انرژي عنوان كرد

مخالفت مجلس با   افزايش قيمت حامل هاي انرژي 

INFO@biznews.ir

انتقال آب خليج فارس به كرمان 
و يزد بدون اتكا به بودجه دولت

وزير نيرو گفت: تمام منابع مالي مورد نياز براي 
انتقال آب خليج فارس به استان كرمان و يزد بر 
عهده سرمايه گذار خصوصي است و دولت هيچ 

منبع مالي را براي آن در نظر نخواهد گرفت. 
رضــا اردكانيــان در نشســت كميســيون 
ويژه حمايــت از توليد و نظارت بــر اجراي 
سياســت هاي كلي اصل ۴۴ درباره بررســي 
مشــكالت آب شــهرك هاي صنعتي استان 
كرمان و بحث انتقــال آب از خليج فارس به 
اين استان گفت: در كشور با طرح هاي ناموفق 
زود بازده مواجه هســتيم، اين كارها از جمله 
اقداماتي اســت كه مرتب در كشــور صورت 
مي گيرد، بنابراين بايد بدون بحث و قضاوت 
كاري كنيم كه سرمايه هاي كشور به هدر نرود. 
وزير نيرو در ادامه با تاكيد براينكه اين وزاتخانه 
مرجعيت كارشناســي خود را حفظ خواهد 
كرد، درباره طرح انتقــال آب خليج فارس به 
اســتان هاي يزد و كرمان گفت: طرح انتقال 
آب از خليج فــارس تنظيم شــده كه مطابق 
آن، شــركت تامين انتقال آب خليج فارس به 
عنوان سرمايه گذار خصوصي عهده دار اجراي 

آن شده است. 
وي توضيح داد: تامين بخشــي از آب و سهم 
شــركت ها از جمله شــركت گل گهر، مس 
ايران، چادر ملو و بخش هاي مصرف شــرب 
آب تعييــن و مجموعــه آن ۳۵۰ ميليــون 
متر مربع در ســال مشخص شــد. همچنين 
فــاز اول طــرح انتقــال آب، نمك زدايــي 
 ۱۵۰ ميليــون متــر مربــع در ســال انجام

 مي شود. 

خبر

مديركل منابع طبيعــي و آبخيزداري 
گلستان خبر داد

ايجاد 2500 آبگير در مراتع 
شمال آق قال براي جمع آوري 

آب باران
مديــركل منابــع طبيعــي و آبخيــزداري 
گلستان گفت: براي نخســتين بار در استان 
دوهــزار و ۵۰۰ آبگير بــراي جمع آوري آب 
باران و ذخيره نــزوالت آســماني در مراتع 
 شمال شهرســتان آق قال در دســت ايجاد

 است. 
 ابوطالب قزلسفلو اظهار كرد: عمليات ايجاد 
اين آبگيرها از ۲۵ آبان در ســطح ۵۰ هكتار 
و در اراضي داراي شــيب ۵ تــا ۲۵ درصد با 
پيمانكاري شركت تعاوني تخصصي و فراگير 
 نماد طبيعــت اين شهرســتان آغاز شــده 

است. 
بــه گفتــه ايــن مقــام مســئول ؛ تاكنون 
يك هــزار و ۵۰۰ آبگير با مشــخصات فني 
شــكل هاللي نزديك به نيم دايــره به قطر۳ 
 متر و عمق ۴۰ تا ۵۰ ســانتي متر اجرا شده

 است. 
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري گلستان 
افزود: با انجام اين طرح عالوه بر ذخيره نزوالت 
آســماني در راســتاي حفظ و تقويت خاك 
محل، اقدام به كشت بوته هاي مرتعي متناسب 
 با منطقه از جمله آتريپلكس و قره داغ خواهد 

شد. 
قزلســفلو گفت: بودجه اين طرح با اعتباري 
افزون بر ۲۷۵ ميليون ريال از محل اعتبارات 
ملي طرح جامع مقابله با بيابان زدايي تامين 

مي شود. 

استان ها
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پنجمين برنامه از جشــنواره نخستين واژه آب با 
حضور بيش از ۲۰۰ نفــر از دانش آموزان كالس 
اول ناحيه دو آموزش و پرورش با همكاري آبفای 

منطقه يك برگزار شد. 
در اين جشنواره ســعيد توكلي مدير آبفا منطقه 
يك پيرامون نهادينه كردن مصرف بهينه آب در 
ميان اقشــار مختلف جامعه گفت: در چندسال 
گذشته آبفای منطقه يك با تشكيل اكيپ مروجين 
مصرف آب و ساماندهي اين اكيپ درصدد ترويج 
مصرف بهينه آب در سطح جامعه بوده بطوريكه 

اعضاي اكيپ با سركشي به ادارات، بيمارستان ها 
و مراكز درماني، مدارس و ديگر مراكز آموزشــي 
نحوه صحيح مصرف را به افرادي كه در اين مراكز 
مشغول به فعاليت بودند آموزش مي دهند و از آنها 
مي خواهند كه آب را به شيوه صحيح مصرف كنند 
همچنين با شناســايي مشــتركين پرمصرف در 
ابتدا از آنها مي خواهند كه الگوي مصرف را رعايت 
كنند. در غير اينصورت مطابق قانون با آنها رفتار 
مي شــود. وي ادامه داد: در آبفای منطقه يك كه 
نمايشگاه دائمي مصرف صحيح آب با استفاده از 

ابزار و تجهيزات كاهنده و اقالم فرهنگي روش هاي 
درســت مصرف كردن آب را توصيه مي كنند به 
نمايش گذاشــته شــده و اين امر موثر در ترويج 
فرهنگ صحيح مصرف آب ميان مراجعه كنندگان 
است. توكلي به راهكارهاي مصرف بهينه آب اشاره 
و اعالم كرد: مطمئنا استفاده از ظرفيت حداكثري 
ماشين لباسشــويي، ظرفشــويي، بهره گيري از 
تجهيزات كاهنــده آب، آبيــاري صحيح فضاي 
سبز، كاهش مدت زمان اســتحمام و مواردي از 
اين قبيل بسيار موثر در مصرف صحيح آب است. 

مدير آبفای منطقه يك بر ضرورت مصرف صحيح 
آب تاكيد كرد و خاطرنشــان ساخت: آب نه تنها 
مايه حيات و باعث تداوم زندگي است بلكه توسعه 
اقتصادي، اجتماعي هم بستگي به دسترسي پايدار 
به آب دارد بر اين اساس آبفا منطقه يك به جهت 
جلوگيــري از هدررفت آب و توزيــع عادالنه آب 
كنترل فشار شبكه، كاهش مدت زمان رسيدگي 
به حوادث، اصالح شــبكه هاي فرســوده، اصالح 
حوضچه هاي كنترل جريان از جمله ديگر اقدامات 

در اين زمينه بوده است. 

برگزاري پنجمين برنامه از جشنواره فراگير نخستين واژه آب  در آبفا ی منطقه يك اصفهان

خواهان اشرف حاجی بيگلو دادخواستی به طرفيت خوانده رحمان 
بلبل آبادی خواسته طالق تقديم دادگاه  های عمومی شهرستان 
چالوس نموده كه جهت رسيدگی به شــعبه اول دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان چالوس واقع در چالوس ارجاع و به كالســه 
۹6۰۹۹۸۱۹۷۷۱۰۰۳۹۲ ثبت گرديده و به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده ۷۳ قانون آيين 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاظر گردد.
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالوس _ زهرا 
حاجی نوری

آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقا/خانم ادريك 
وارتوميان  فرزند ساوخ خواهان آقای حميدرضا عباسی دادخواستی به 
طرفيت خوانده ادريك وارتوميان به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به 
اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه ۹6۰۹۹۸۱۹۷۷۳۰۰۲6۵ 
شــعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان چالوس ثبت و وقت 
رسيدگی مورخ ۱۳۹6/۱۲/۹ ساعت ۱۱:۰۰ تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آيين دادرســی مدنی به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت 
در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
كامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.
 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالوس-عيسی 
پاشازاده

آگهی ابالغ وقــت رســيدگی و دادخواســت و ضمائم بــه خانم 
معصومه افشــين پور  فرزند الــه يار خواهان آقــای نقی منتظری 
دادخواســتی به طرفيت خوانده معصومه افشــين پور به خواسته 
مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
۹6۰۹۹۸۲۰6۷6۰۰۱6۸ شعبه 6 شورا های حل اختالف شهرستان 
چالوس ثبت و وقت رسيدگی مورخ ۱۳۹6/۱۱/۱ ساعت ۹:۳۰ تعيين 
كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آيين دادرسی 
مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی كامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.
شعبه ششم شورا های حل اختالف شهرستان چالوس- سحر 
اسديان

اخطار ارزيابی
بدينوسيله به آقای سيد مرتضی سرحدی فرزند سيدعلی اكبر به ش ش ۲۰6 وشماره ملی 
۲۱۲۱۴6۱6۱۲ ساكن گرگان جاده ناهارخوران عدالت ۹۷ مجتمع قناری به كدپستی 
۴۹۱۷۷666۳۷ وآقای سيدمرتضی حسينی فرزند سيدرضا به ش ش ۱6۷۳وش ملی 
۲۲6۹۲۷6۷۳6 وخانم نفيســه وركيانی پور فرزند علی اكبر به ش ش ۱۲۹۸۰ وش 
ملی ۰۰6۱۷۳۷۸۳6 ابالغ ميگردد،درخصوص پرونده اجرايی كالسه ۹۵۰۰۰۴۲ له 
موسسه اعتباری نور عليه نفيسه وركيانی پور وسيد مرتضی حسينی وسيدمرتضی 
سرحدی طبق گزارش مورخ ۹6/۰۵/۱۷ كارشناس رسمی دادگستری به شرح تصوير 
پيوست،پالك ثبتی ۹۹فرعی از۵۲- اصلی بخش سه ثبت گرگان مورد وثيقه سندرهنی 
شماره ۲۲۳۷۵تنظيمی دفترخانه اسنادرسمی شماره ۱۱۴شهر گرگان استان گلستان 
به مبلغ ۱۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰)پانزده ميلياردوچهارصد ميليون( ريال ارزيابی گرديده.لذا 
چنانچه نسبت به پرداخت بدهی خود به موسسه اعتباری نور اقدام ننماييد برابر مقررات 

بادرخواست بستانكار موردوثيقه بامبلغ فوق به مزايده گذاشته خواهد شد//
م الف:۱۰۲۸

حسين اسماعيلی، معاون ثبت گرگان

دادنامه
پرونده كالسه ۹6۰۹۹۸۲۸۲۲۴۰۰۲۳6شعبه ۱۴ شورای 
حل اختالف شهرســتان قزويــن تصميم نهايی شــماره 

۹6۰۹۹۷۲۸۲۲۴۰۰۴۸6
خواهان: آقای محمدرضا تعهدی فرزند محمود به نشــانی 

قزوين-بلوار شمالی انتهای كوچه گلها پ۲۸ ط۳
خوانده: خانم شيوا مراديان  به نشانی مجهول المكان 

خواسته ها: ۱-مطالبه وجه چك۲-مطالبه خسارات دادرسی 
۳-مطالبه خسارت تاخير تاديه

رای قاضی شــورا:در خصوص دعوی خواهــان محمدرضا 
تعهدی فرزند محمــود بطرفيت خوانده شــيوا مراديان به 
خواســته مبلــغ ۱۴۰۰۰۰۰۰ ريال وجه يــك فقره چك 
بانكی به شــماره۸6۴۳۱۱۸ از حســاب جاری به شــماره 
۱۱۱6۸۰۰۱۵۴۵۰۴ عهده بانك سپه با احتساب خسارات 
دادرســی و تاخير تاديه بدين شرح كه خواهان مدعی شده 
به موجب يك فقره چك فوق مبلــغ ۱۴۰۰۰۰۰۰ ريال از 
خوانده طلبكار می باشد كه مشــار اليه با وصف مراجعات 
متعدد از تاديه دين خود امتناع می نمايد شورا با عنايت به 
خواسته مطروحه و مداقه در مفاد مدلول چك موصوف كه بر 
طبق مقررات قانونی صادر شده و علی االصول وجود و بقای 
آن در يد خواهان ، ظهور در اشتغال و استمرارذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و از آن جايی كه 
خوانده دعوی با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر 
نشــده و اليحه دفاعيه ای نيز به اين مرجع تقديم ننموده و 
بدين ترتيب مســتندات دعوی و خواسته مطروحه مصون 
از هر گونه ايراد و تعرض خوانده باقی مانده از اين رو شــورا 
با توجه به مراتب مطروحه دعوای خواهــان را وارد و ثابت 
دانسته و با استناد به مواد ۱۹۸ ، ۵۱۵ ، ۵۱۹ و ۵۲۲ از قانون 
آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صــدور چك مصوب ۱۳۷6 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام و ماده واحده استفساريه 
تبصره مذكور و مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ از قانون تجارت و مواد ۱۱ 
و ۳۱ از قانون شــوراهای حل اختالف خوانده را به پرداخت 
۱۴۰۰۰۰۰۰ ريال به عنوان اصل خواسته و ۴۹۰۰۰۰ ريال 
بابت هزينه دادرسی در حق خواهان محكوم و اعالم ميدارد 
كه اجرای احكام شورا مكلف است كه خسارت تاخير تاديه 
چك فوق الذكر را از تاريخ ســر رسيد آن مورخ ۹۵/۱۱/۱۰ 
لغايت اجرای حكم بر طبق شاخص بانك مركزی محاسبه 
و از خوانده اخذ و در حــق خواهان ايصال نمايد. رای صادره 
غيابی بوده و ظرف مدت بيست روز از ابالغ قابل واخواهی در 
همين شعبه و پس از گذشت مدت مذكور ظرف بيست روز 
قابل تجديد نظر خواهی نزد محاكم محترم عمومی حقوقی 

قزوين می باشد
قاضی شعبه ۱۴ شورای حل اختالف شهرستان قزوين

آگهی ابالغ طالق غيابی
با توجه به مراجعه خانم عهديه بقائی ولی خانلو فرزند 
اصالن و با توجه به مقررات قانون حمايت خانواده و 
قطعيت دادنامه شماره 9609974548200957مورخ 
96/7/25 صادره از دادگاه محترم شعبه دوم عمومی 
حقوقی شهرستان پارس آباد با موضوع طالق و صدور 
گواهی عدم امکان ســازش به درخواست زوجه و به 
لحاظ انقضای مهلت واخواهی و تجديد نظر خواهی و 
عدم وصول دادخواست تجديد نظر خواهی از طرف 
خوانده آقای قاسم خدائی فرزند شفاد مجهول المکان 
طبق مقررات قانونی ظرف 15روز پس از انتشار آگهی 
ابالغ نسبت به اجرای صيغه طالق اقدام خواهد شد. 

م الف 7102
دفتر طالق 6پارس آباد

سردفتر عسگر سليمانی گيکلو

شماره: ۱۰/۹۸۷/۹6
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای شــهريار آهی خاكپور دارای شناسنامه شــماره۷۷۴ به شرح 
درخواست به كالسه ۱۰/۹۸۷/۹6 از اين دادگاه  درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنين توضييح داده كه شادروان سليمان آهی 
خاكپور به شناسنامه ۲۷در تاريخ ۱۳۹6/۸/۱۳ اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به
۱_شهريار آهی خاكپور   به ش ش ۷۷۴ فرزند سليمان و عاليه متولد 

۱۳۳۷ محل تولد بابل نسبت پسرمتوفی
۲_  مريم آهی خاكپور  به ش ش ۱۰۰۱ فرزند سليمان و عاليه متولد 

۱۳۴۷ محل تولد بابل نسبت دخترمتوفی
۳_ فرزانه آهی خاكپور  به ش ش 6 فرزند ســليمان و عاليه متولد 

۱۳۴۹ محل تولد بابل نسبت دخترمتوفی
۴_ شهربانو آهی خاكپور به ش ش 6۲۰  فرزند سليمان و عاليه متولد 

۱۳۵۱ محل تولد بابل نسبت دختر متوفی
۵_عاليه لكائی اندی فرزند علی آقا و خاتون خانم به ش ش ۳۰ متولد 

۱۳۱6 محل تولد بابل همسر متوفی
اينك با انجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در يك 
 نوبت يك مرتبه آگهی می نمايد تا هر كســی اعتراضــی دارد و يا 
وصيت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی 

ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف بابل



7 بازار 
 فناوری

 اطالعات

INFO@biznews.ir

www.kASBOKARNEWS.ir1396 روزنامه كسب و كار| سال پنجم،شماره 1245| سه شنبه 21 آذر  ماه

ويژگي هاي گوشي جي ۷  ال جي لو رفت
قفل كردن برنامه ها با  چشم

برخي منابع خبري اطالعاتي درباره گوشــي 
جديد شركت ال جي موسوم به جي ۷ كه قرار 
است در سال ۲۰۱۸ ميالدي عرضه شود، ارائه 

كرده اند. 
اين گوشــي نيز مانند گوشــي جي ۶ از يك 
 نمايشــگر قدرتمنــد بــا نســبت تصويري

 ۱۸ بــه ۹ برخــوردار خواهــد بــود و براي 
نخستين بار يك اســكنر عنبيه چشم براي 
 شناســايي دقيق هويت كاربران به آن افزوده 

شده است. 
از اين اسكنر براي باز كردن قفل گوشي جي ۷ 

استفاده خواهد شد.
 اين فناوري رقيبي براي فناوري فيس آي دي 
شركت اپل محسوب مي شود كه با استفاده از 
آن كاربر براي باز كردن قفل گوشي تنها بايد 

به صفحه آن نگاه كند. 
اســكنر عنبيه چشــم گوشــي جي ۷ براي 
قفل كــردن برخــي برنامه هاي نصب شــده 
 روي تلفــن همــراه نيــز قابــل اســتفاده

 خواهد بود. 
گفته مي شــود ال جــي در گوشــي مذكور 
از فناوري تــازه ديگري نيز بهــره گرفته كه 
تعداد حسگرهاي مورد نياز براي فعال سازي 
 قابليت هــاي بيومتريــك آن را كاهــش

 مي دهد. 
اين شــركت همچنيــن در حــال همكاري 
 بــا كوالكــوم بــراي نصــب تراشــه هاي

 Snapdragon ۸۴۵ SoC روي گوشي جي 
۷ است. قيمت و زمان دقيق عرضه گوشي جي 

۷ مشخص نيست. 

تازه ها

گروه بازار فناوری اطالعات
News kasbokar@gmail.com
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در حالي كه كسب وكارهاي 
مختلف بــراي تبليغات 
خود راه هايي مانند ارسال 
پيامك از شــماره هاي 
شخصي و ثابت را برگزيده 
بودند، اكنون با راه اندازي ســامانه ۱۹۵، امكان 
شكايت از شــماره هاي تبليغاتي با شماره هاي 
شخصي، ثابت و سرشــماره هاي ديگر نيز فراهم 
شده و مشتركان با استفاده از اين سامانه مي توانند 
امكان قطع سرويس ارسال پيامك از اين شماره ها را 
فراهم كنند. به گزارش ايسنا، پيامك هاي تبليغاتي 
در برهه اي از زمان به معضل بسياري از مشتركان 
اپراتورها تبديل شــده بود و در شرايطي كه با 
مسدود شدن پيامك ها با سرشماره هاي تبليغاتي، 
كسب وكارها به ارسال پيامك با شماره هاي شخصي 
اقدام كرده بودند، سامانه اي براي رسيدگي به اين 
پيامك ها نيز راه اندازي شد. پيش از اين محمود 
واعظي، وزير پيشين ارتباطات و فناوري اطالعات 
در رابطه با پيامك هايي كه در قبال آنها هزينه اي 
براي كاربر در نظر گرفته مي شود، اظهار كرده بود: 
»هيچ شركتي حق ندارد بدون رضايت مشترك 
پيامكي را بــراي او فرســتاده و از كاربر هزينه 
دريافت كند.« او همچنيــن درباره پيامك هاي 
تبليغاتي گفته بود: »ايــن پيامك ها وقت و ذهن 
مردم را درگير مي كند و بر همين اساس ما هم با 
آنها موافق نيستيم، چراكه اين روند جالبي نيست 
كه يك مشترك براي رســيدن به پيامك هاي 
شخصي چندين پيامك را بگردد تا به پيامك هاي 
خود برســد.«اما در آيين نامه مصوب شورايعالي 
فضاي مجــازي، خدمات پيامكي به دو دســته 
تقسيم مي شود؛ خدمات پيامك انبوه كه جنبه 
اطالع رساني و تبليغاتي دارد و بدون درخواست 
مشترك ارسال مي شود و هزينه اي براي مشتركان 
دربر نخواهد داشت؛ اين پيامك ها پس از ارسال 

تحت نظارت وزارت ارشــاد قرار خواهند گرفت. 
دسته دوم پيامك هاي ارزش افزوده كه به انتخاب 
مشترك خواهد بود و بايد بابت آن هزينه پرداخت 
شود و پيش از ارســال بايد تحت نظارت وزارت 
ارشــاد قرار گيرد و پس از دريافت مجوز، امكان 
استفاده از آن براي مشتركان ممكن خواهد بود. 
پيش از اين روش هاي مختلف ارسال درخواست به 
سامانه مربوط به لغو پيامك هاي تبليغاتي از طريق 
ارسال پيامك به سرشماره ۸۰۰ يا شماره گيري كد 
دستوري#۸۰۰* فراهم بود. با ارسال درخواست، 
فهرستي با چند گزينه باز مي شود كه سرويس هاي 
فعال، پيامك هاي تبليغاتي و خدمات مبتني بر 

محتوايي )ارزش افزوده( را نشان مي دهد. 
در اين شــرايط، محمدجواد آذري جهرمي، وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات با اشاره به ساماندهي 
فضاي مجازي براي بهره گيري كسب وكارها از ايجاد 
سامانه اي براي دريافت گزارش هاي آنالين شكايات 
مزاحمت هاي ناشي از پيامك هاي تبليغاتي خبر 
داد و گفت: پيامك هاي تبليغاتي مزاحم، آرامش 
حريم خصوصي مردم را به هم ريخته است. پس از 
ساماندهي پنل هاي ارسال انبوه از طريق سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، اكنون ارسال 
اين پيامك ها از طريق شماره هاي عادي فزوني يافته 
است. به سازمان تنظيم مقررات ابالغ شد كه با تمام 
توان جلوي مزاحمت براي مردم را بگيرد و راهكاري 
نيز براي كسب وكارها كه نيازمند بهره گيري از اين 

فضا هستند، بيابد. 
پس از آن حسين فالح جوشقاني، رئيس سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از ساماندهي 
پيامك هاي تبليغاتي كه با شــماره هاي شخصي 
براي مشتركان تلفن همراه ارسال مي شود تا پايان 
مهرماه خبر داد و گفت: با توجه به نياز به ساماندهي 
پيامك هاي تبليغاتي كه با شــماره هاي شخصي 
ارسال مي شوند، ارتقاي سامانه ۱۹۵ و راه اندازي 
بخش دريافت شكايات از طريق پيامك ضروري 
است تا مشــتركان تلفن همراه در صورت لزوم 
بتوانند پيامك تبليغاتي و شماره ارسال كننده را از 

طريق پيامك به سامانه ۱۹۵ ارسال كنند. 
در نهايت وزير ارتباطات با اشــاره به راه اندازي 
سامانه ۱۹۵ توســط وزارت ارتباطات و فناوري 

اطالعات گفت: اين سامانه گزارش هاي مردمي 
را درباره مزاحمت هاي تبليغاتي برخي 

شماره ها دريافت مي كند و پس 
از بررسي هاي الزم توسط 

اجــع ذي صالح  ر م
شماره ريپورت شده 

و مسدود مي شود. 
در فاز دوم ســامانه 
رسيدگي به شكايات 
پيامك هاي تبليغاتي 
نيز قابليت دريافت 
گزارش  پيامك هاي 
مزاحــم تبليغاتي 
بــا شــماره هاي 
تلفن ثابــت و نيز 
اره هاي  م ـ ـ ش ر س

۱، ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰  ۰۰۰
فراهم شده است. وزير 

ارتباطات در اين خصوص 
خاطرنشان كرده است: با 

راه اندازي اين سامانه و 
همكاري مردم، حجم 

قابل توجهي از پيامك هاي 
مزاحم رفع شــده  اســت. 

همچنيــن مجيد حقــي، معاون 
نظارت و اعمال مقررات رگوالتوري درباره قالب 
درست ارسال شــكايت از پيامك هاي انبوه به 
ســامانه ۱۹۵ اظهار كرد: مشــتركان مي توانند 
شماره ارســال كننده پيامك را براي شماره هاي 
تلفن ثابت به همراه كد مانند ********۰۲۱ و 
*******۰۲۶ و براي سرشماره هاي تبليغاتي به 
شكل ***۱۰۰۰، ***۲۰۰۰، ***۳۰۰۰ و ***۵۰۰۰ 
و براي شماره هاي تلفن همراه شخصي به شكل 

*********۰۹ براي سامانه ۱۹۵ ارسال كنند. 

طبق آخرين آمار، رئيس سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي نيز با اشاره به آمار ساماندهي 
پيامك هاي تبليغاتي اظهار كــرد: بيش از ۴۰۰۰ 
قطع سرويس پيامكي 
براساس شكايات 
مردم داشتيم. 
اخيرا وزير 

ارتباطات دستور 
ويژه داد كه شرايط را تسهيل 

كنيم تا موارد باقيمانده ديگر حل شود. حدود 
۱۵۰ هزار شــكايت بوده، اما عده اي فرمت 
شماره را اشتباه نوشته يا متن پيامك را ارسال 
كردند، اما حدود ۵۰ درصد آنها با فرمت درست 
ارسال شده است. فالح جوشقاني همچنين در 
توضيح اينكه قطع سرويس به صورت قطع 
سيم كارت يا پيامك اجرايي مي شود، بيان 
كرد: اين سيم كارت ها معموال صرفا با هدف 

ارسال پيامك خريداري مي شوند و در صورت 

تماس با آنها پاسخگو نيستند. با شكايت مردم قطع 
پيامك از اين سيم كارت ها انجام مي شود كه براي 
چنين سيم كارت هايي به معني قطع كلي است. 
نحوه رسيدگي به شكايت از شماره هاي پيامك هاي 
تبليغاتي نيز چنين است كه اگر شكايت از يك 
شماره به ۵ عدد برســد و بررسي  شود كه طي ۳ 
روز گذشته اين شــماره اقدام به ارسال پيامك 
انبوه كرده كه براســاس مصوبه ۴۰۰ عدد در نظر 
گرفته شده است، همچنين اگر اين شماره تماس 
صوتي نداشته باشد، سرويس آن قطع خواهد شد. 
بنابراين صرف شكايت كافي نيست زيرا ممكن 
است برخي با هدف شــخصي اقدام به ارسال 

شماره كنند. 

فراهم سازي امكان شكايت از شماره هاي تبليغاتي با شماره هاي شخصي، ثابت و سرشماره هاي ديگر

آب پاكي كه روي پيامك هاي تبليغاتي   ريخته   شد
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حمايت همه جانبه اتاق اصناف از 
فعاالن فرش دستباف

نايب رئيس اول اتاق اصناف كشور به حمايت همه جانبه 
اتاق اصناف از فعاالن فرش دستباف اشاره كرد و گفت: 
طراحان فرش بايد سوسن چهل چراغ را در طراحي 
خود بگنجانند. جالل الدين محمد شكريه اظهار كرد: 
بايد با رويكرد فرهنگي و اقتصــادي اتحاديه فرش 
دستباف استان گيالن را راه اندازي كنيم. وي با اعالم 
اينكه ۵۸ كارگاه فعال با بيش از ۱۳ هزار نفر فعال در 
حوزه فرش داريم، افزود: بايد فعاليت واقعي فرش بافان 
اســتان افزايش پيدا كند و ما نيز دست نياز به سوي 
فرش بافان دراز مي كنيم. نايب رئيس اول اتاق اصناف 
كشور با تاكيد بر ضرورت برنامه ريزي مدون در اعتالي 
فرش دستباف گفت: فرش دستباف ايراني و گيالني 
كه در گذشته ارزآوري داشته متاسفانه بازارش را در 
اختيار چين و ساير كشورها قرار داده است. رئيس اتاق 
اصناف گيالن با تاكيد بر اينكه همه ۱۳ هزار و ۳۹۶ 
فعال فرش بايد بيمه شوند، خاطرنشان كرد: بايد نقاط 
آسيب در همايش فرش دستباف با هر اختالف سليقه 
شناسايي و سپس در جهت رفع معايب آن اقدام شود. 
عضو شوراي اسالمي شــهر رشت به ضرورت ارتقاي 
علمي فعاالن فرش تاكيد كرد و گفت: يك قالي باف 
تحصيل كرده در حوزه فرش خيلي بهتر از قالي باف 
ديپلمه مي تواند در اعتالي فرش استان موثر باشد و 
الزم است همه در اين راستا اهتمام ويژه داشته باشند. 
شكريه با اشاره به نياز و حمايت مالي فرش بافان افزود: 
در حوزه فرش نياز به تسهيالت بانك ها با درصد پايين 
بهره و سود است تا فرش بافان بتوانند روي پاي خود 
بايستند. نايب رئيس اتاق اصناف كشور با تاكيد بر اينكه 
نبايد صرفا با پشت ميزنشيني جايگاه فرش را رونق 
بخشيد، گفت: مركز ملي فرش بايد كت را كنده و با 

قدرت بيشتري به ميدان فرش ورود كند. 
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بــا گشــتي در خيابان هاي 
پايتخت با تعدد نانوايي هايي 
مواجه مي شــويم كــه در آن 
واحدها همه مدل نان از جمله 
سنگك، بربري و لواش پخت 
مي شود. متاسفانه تعدد نانوايي ها از يك سو و آرد بي كيفيت 
نيز از سوي ديگر موجب شده مردم از كيفيت نان ناراضي 
باشند و اين موضوع سال هاست كه مطرح شده، اما مسئولي 
پاســخگوي اين نارضايتي نيســت. گزارش هاي سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در موارد متعدد 
حاكي از اين است كه بيشترين شــكايات مردم به بحث 
كيفيت نان مربوط مي شود، چراكه درباره نحوه پخت آن 
و بهداشت و حتي وزن آن گاليه هاي بسياري وجود دارد. 
مردم در موارد متعدد از دورريز زياد نان كه اسراف آرد و گندم 
به عنوان بركت سفره شان است، گاليه دارند و معتقدند با 
وجود هزينه اي كه براي خريد نان مي پردازند كيفيت كافي 
در محصول وجود ندارد. در اين ميان نانوايان هم همواره از 
پايين بودن كيفيت آرد مي گويند و توپ پايين بودن كيفيت 

نان را به زمين كشاورز و آردسازان مي اندازند. 
مجتبي صفايي، سخنگوي اتاق اصناف كشور در ارتباط با اين 
موضوع گفت: بايد توجه داشت كه توليد نان يك چرخه است 
و از لحظه اي كه يك كشاورز بذر گندم را مي كارد تا زماني كه 
يك نانوا نان را در تنور مي گذارد، عوامل مختلفي در كيفيت 

نان دخيل هستند. 
وي افزود: بر همين اساس نمي توان تنها نانوا يا كشاورز را 
در كيفيت نان دخيل دانست. وقتي بذري كاشته مي شود، 
نوع بذر، شــرايط آبياري آن، آب و هواي محل كشت، نوع 
نگهداري، همه و همه اهميت بسيار دارد. اكنون شايد گفته 
شود كه كيفيت نان در شهر تهران نسبت به ساير استان هاي 
كشور باالتر است، چراكه در اكثر موارد آرد استان تهران از 
گلستان و استان هاي شمالي كشور تامين مي شود كه نقاطي 

پرآب هستند و قطعا كيفيتي مطلوب تر دارد. 
سخنگوي اتاق اصناف كشــور همچنين اظهار كرد: نوع 
نگهداري در سيلوها هم امري بســيار مهم است. در موارد 
متعدد ممكن اســت كه در يك سيلو گچ يا سنگ ماسه با 
گندم و آرد مخلوط شود كه همه اين موارد در كيفيت آرد 
تاثير خواهد داشت. حتي در كارخانه هاي توليد آرد نيز بايد 
اين مساله را مورد توجه قرار داد كه تا چه اندازه از تجهيزات 

مدرن دنيا استفاده مي شود. اصال آيا كيفيت كارخانه هاي آرد 
در سراسر كشور يكنواخت است؟

اين در حاليســت كه محمدرضا نظرنژاد، رئيس اتحاديه 
نانوايان سنگكي هم درباره كيفيت گندم و نان معتقد است 
كه آردهاي دولتي كه در اختيــار نانوايي ها قرار مي گيرد، 
كيفيت بسيار نامرغوبي دارد و ۹۰ درصد نانوايان از كيفيت 
آنها شاكي هستند، چراكه نان سنگك بايد با گندم مناسب و 
آرد با گلوتن )پروتئين در گندم، جو و چاودار يافت مي شود 
كه اين ماده باعث كش آمدن خمير و ترد شدن بافت فرآورده 
نهايي مي شود( باال باشد كه خمير حاصل از آن نرم و براي 
پخت سنگك مناســب باشــد، اما در حال حاضر به دليل 
نامرغوب بودن گندم و آرد دولتي شاهد نارضايتي نانوايان، 
مردم و حتي مسئوالن هســتيم. حال با تمام اين تفاسير 
همچنان كيفيت نان و آرد و ســالمت مردم مانند قطعات 
نامرتب يك پازل در كنار هم قرار دارند و در اين شــرايط 
حداقل اميد مردم آن است كه اكنون كه در آستانه افزايش 
۱۵ درصدي قيمت نان هســتيم، كيفيت آن نيز افزايش 
يابد و اسراف هايي كه در اين زمينه صورت مي گيرد، حذف 
شود،  چراكه ايران يكي از كشورهايي است كه ميزان بااليي 

ضايعات از گندم تا نان سفره مردم دارد. 

»كسب وكار« از افزايش صدور مجوز احداث نانوايي گزارش مي دهد

نان   متولي   ندارد
۲۰ هزار واحد نانوايي مازاد  داريم
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آگهی مزايده عمومي مرحله سوم
شماره :   20 - 1396

شهرداری پارس آباد مغان در نظر دارد به استناد مجّوز شماره 96/365 ش- 1396/7/30 شوراي اسالمي شهر 
اجراي طرح پاركبان در سطح شهر را از طريق نشرآگهي مزايده عمومي به شركت هاي خدماتي واجدشرايط 

به مدت يك سال واگذار نمايد.
قيمت پايه ماهانه هر 12/5 مترمربع به ابعاد 2/5×5 طول مسير به مبلغ 143/120 ريال مي باشد.

- مهلت فروش اســناد قبول پيشــنهادات: از مورخ 1396/09/21 تاآخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 
1396/09/30 خواهد بود.

- بازگشايي و بررسي پيشنهادات: روز شنبه مورخ 1396/10/02 در دفتركميسيون معامالت ساعت 16 بعد از 
ظهر. حضور شركت كنندگان در جلسه آزاد است.   

4- نحوه تهيه و كسب اطالعات : الف( سايت شهرداري پارس آباد www.shahrdaryparsabad.ir  ب(
سايت اطالع رساني ملي مناقصات iets.mporg.ir  ج( مراجعه حضوري و آدرس ارسال پيشنهادات: اردبيل 
– پارس آباد – شهرداري – دبيرخانه كميسيون معامالت د( شماره تلفن جهت تماس: 04532725002-3            
احمد ماليي مطلق- سرپرست شهرداري پارس آباد مغان

آگهی مزايده عمومي  مرحله سوم
شماره: 21- 1396

شهرداری پارس آباد مغان در نظر دارد ساماندهی ايستگاه هاي مسافربری مسير پارس آباد مغان- اصالندوزمغان و پارس آباد مغان – بيله 
سوار ، گرمي را از طريق مزايده به صورت اجاره ماهانه با شرايط ذيل به اشخاص واجدالشرايط واگذار نمايد. 

ف
ردي

مبلغ ســپرده شــركت مبلغ پايه )تومان(ايستگاه
درمزايده )تومان(

ايستگاه مسير پارس آباد به بيله سوار و گرمي واقع در خيابان شهيد بهشتي تقاطع ۱
شهيد محمدزاده

۱/۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۰۰۰

1- واريز نقدی سپرده شركت در مناقصه به شماره حساب 3100000883006 يا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر)حداقل با اعتبار سه ماهه(
2- مهلت فروش اسناد قبول پيشنهادها: از روز سه شنبه مورخه 1396/09/21 تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخه 1396/09/30.

3- بازگشايي و بررسي پيشنهادها : روز شنبه مورخ 1396/10/02 در دفتر شهردار ساعت 16 بعداز ظهر. حضور شركت كنندگان در جلسه 
آزاد است.   

4- نحوه تهيه و كسب اطالعات : الف( سايت شهرداري پارس آباد www.shahrdaryparsabad.ir  ب(سايت اطالع رساني ملي مناقصات 
iets.mporg.ir  ج( مراجعه حضوري و آدرس ارسال پيشنهادات: اردبيل – پارس آباد – شهرداري – دبيرخانه كميسيون معامالت د( شماره 

تلفن جهت تماس: 04532725002-3            
احمد ماليي مطلق  - سرپرست شهرداري پارس آباد مغان 

هر كسي بيکار مي شود، نانوايي مي زند
قاسم زراعت كار، رئيس اتحاديه نانوايان تهران

مشكالت بسيار زيادي صنف نانوايي و نانوايان زحمت كش را آزار مي دهد كه پرداختن به آن حديثي مفصل مي شود. در حال حاضر همواره صحبت از احداث نانوايي و صدور مجوز براي واحد صنفي نانوايي مي شود، 
در حالی كه در ارتباط با كيفيت نان كه مهم ترين موضوع قابل رسيدگي است هيچ گاه صحبتي نمي شود يا حداقل به اندازه اهميت آن به اين موضوع پرداخته نمي شود. در حال حاضر ۸۵ هزار واحد نانوايي در كشور 
فعال است و ۱۵ تا ۲۰ هزار واحد نانوايي مازاد داريم و اين در حاليست كه وزارت صنعت بخشنامه احداث نانوايي را ابالغ مي كند. پيش از ابالغ بخشنامه وزير صنعت وقت در تاريخ ۹۵/۵/۱۱ مجموعا ۷۲ هزار واحد 
نانوايي در كشور فعال بود، اما پس از بخشنامه وزير ۱۳ هزار نانوايي اضافه شد. بنابراين با مازاد تعداد نانوايي ها مواجه شديم. به عبارت بهتر امروزه و در اين شرايطي كه قرار گرفته ايم هر فردي كه بيكار است يا شغلش 
را از دست داده، به فكر احداث نانوايي مي افتد و مشاهده كرده ايم كه در برخي موارد مغازه و خانه هاي زيادي تبديل به نانوايي مي شوند كه اين امر بي نظمي زيادي ايجاد كرده است. البته اگر اين واحدها مشكلي از 
مشكالت بيكاري را حل مي كرد حرفي در آن نبود، اما متاسفانه واحدهاي نانوايي مازاد واحدهاي اشتغالزا نيستند و در واقع يارانه بگير شده اند. ديگر مشكل اين صنف به كيفيت گندم مورد استفاده در نانوايي ها 
برمي گردد. درباره كيفيت گندم توليد داخل بايد اشاره شود كه ۳۵ درصد گندم درجه يك، ۳۵ درصد درجه ۲ و ۳۰ درصد مابقي درجه ۳ است. بنابراين گندم توليد داخل كيفيت مناسبي دارد، اما اينكه چرا گندم 
دامي وارد و با گندم داخل مخلوط مي شود، دليل آن مشخص نيست. با مخلوط كردن گندم دامي با گندم خريد تضميني ۱۳۵۰ توماني گلوتن موجود در گندم كاهش مي يابد و اين مساله كيفيت نان را پايين 
مي آورد. تحقيقات به عمل آمده نشان مي دهد كه سودجويان به بهانه خوراك دام گندم دامي را وارد و با گندم توليد داخل مخلوط مي كنند. بنابراين براي موضوع كيفيت نان كه براي مردم اهميت بسياري دارد، 
كاري انجام نشده است. شور بودن نان نيز موضوعي است كه اخيرا از سوي وزير بهداشت مطرح شده است. اين در حاليست كه تا پيش از اين ۸۵ درصد مسئوالن اين وزارتخانه از ميزان نمك موجود در نان راضي 
بودند، نمي دانيم به وزير چه گفتند كه وي اعالم كرد ميزان نمك در نان ۳ برابر افزايش يافته است. به طور كلي متولي نان در كشور از سال ۵۲ تاكنون مشخص نيست و نمي دانيم كدام وزارتخانه- جهاد كشاورزي 
يا صنعت، معدن و تجارت- متولي نان در كشور است. مديريت صنعت نان بايد به بخش خصوصي واگذار و قيمت واقعي نان نيز براساس تورم تجزيه و تحليل و در كميسيون نرخ گذاري اتاق بازرگاني تعيين شود. 

فکري به حال تعدد نانوايي ها  شود
مرتضي متدين، نانوا

زماني كه صحبت از كيفيت نان مي شود، تمام تقصيرات متوجه نانوايي هاست و مردم نانواها 
را مقصر مي دانند، اما اين در حاليست كه كيفيت گندم متاسفانه افت كرده و آردي كه تحويل 
نانوايي ها مي شود براي پخت نان خيلي مناسب نيست. از طرف ديگر اگر فكري به حال تعدد 
نانوايي ها شود شايد در كيفيت آرد و ناني كه به دست مردم داده مي شود، تاثير زيادي داشته 
باشد، چراكه در حال حاضر مازاد نانوايي داريم و در هر خياباني تعداد زيادي نانوايي احداث 
شده كه همين مازاد بر كيفيت نان هم تاثير گذاشته است. اگر در تعداد نانوايي ها و مجوزهايي 
كه براي احداث آنها صادر مي شود تجديد نظر انجام شود مسئوالن مي توانند براي كيفيت نان 
نيز بهتر تصميم گيري كنند. همچنين مشكل ديگري كه در حال حاضر با آن روبه رو هستيم 
قيمت گذاري نان است. فقدان نرخ گذاري نان موجب اعتراض نانوايان در سراسر كشور شده زيرا 
بر اين باورند كه نرخ فعلي نان كفاف هزينه هاي توليد از جمله هزينه هاي تامين آرد، انرژي، آب، 
برق، دستمزد كارگري و حق بيمه را نمي دهد. ما هر ساله با نرخ تورم مواجه هستيم. بنابراين 

بايد اين مهم در قيمت نان نيز لحاظ شود كه تاكنون عملياتي نشده است. 
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»ايشي گورو« بي حاشيه مدال نوبل را دريافت كرد

مراسم اعطاي جوايز نوبل ۲۰۱۷ با حضور پادشاه سوئد برگزار شد و »كازوئو ايشي گورو« نويسنده انگليسي مدال نوبل ادبيات را به گردن آويخت. »كازوئو ايشي گورو« نويسنده انگليسي متولد 
ژاپن كه سخنراني نوبل خود را از هفتم دسامبر به آكادمي نوبل تسليم كرده بود، در مراسمي در استكهلم با حضور »كارل گوستاو« پادشاه كشور سوئد و ديگر برندگان جوايز نوبل، شركت و مدال و 
ديپلم خود را دريافت كرد. اين نويسنده كه تا پنج سالگي در ژاپن زندگي كرده، در سخنراني خود به سادگي درباره فرايند نوشتار خالق خود و آرزوهايش در زمينه نويسندگي و ادبيات صحبت كرد. 

فرهنگ
 و هنر

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
در مراســم توديع و معارفه 
معاونــان پيشــين و جديد 
امور هنري، اظهار كرد كه در 
مديريت برنامه محور، وزير و 
معاونان در صدور مجوزها دخالت نمي كنند. به گزارش 
روابط عمومي و اطالع رســاني وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمي، ســيد عباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمي در آيين تكريم و معارفه معاونان هنري پيشين و 
جديد امور هنري كه با حضور علي مرادخاني و سيد محمد 
مجتبي حسيني معاونان پيشين و جديد معاونت امور 
هنري و مديران اين حوزه برگزار شد، گفت: فعاليت هاي 
اين وزارتخانه به طور كلي از پيچيدگي هايي برخوردار 
است اما فعاليت معاونت امور هنري به عنوان پيشاني كار 
با توجه به گستردگي فعاليت ها در بخش هاي مختلف، 

نسبت به ديگر معاونت ها و بخش ها دشوارتر است. 
وي ادامه داد: ايــن معاونت به جهــات مختلف يكي از 
بخش هاي پردامنه و پركار در وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمي اســت كه اگر بخواهيم برخي از اين جهات را 
برشماريم، بايد گفت كل گســتره موضوعي هنر متنوع 
اســت و تكثر حوزه هاي فعاليت هنري اعم از موسيقي، 
تئاتر، هنرهاي تجسمي، مد و لباس، آموزش هاي متنوع 
كالسيك و آزاد و... حجم متنوعي از كارها با شاخه هاي 
متكثر را به دنبال دارد. طبعا اين معاونت به لحاظ حجم 
باالي كار، دايره مخاطبانش هم افزون تر است و كنشگران 
فراواني دارد. هر يك از شــاخه هاي هنــري كه در اين 
معاونت مشغول به فعاليت هستند ذي نفع هايي دارند. 
بنابراين با توجه به گستردگي كنشگران آن، سطح توقع، 

انتظارات و فاصله منابع و انتظارات آن نيز متفاوت مي شود. 
صالحي گفت: تكثر رويدادها و جشنواره ها نيز جهت ديگر 
گستردگي فعاليت هاي اين معاونت محسوب مي شود. 
بسياري از اين جشنواره ها در سطح ملي و استاني برگزار 
مي شود كه حجم وسيعي از منابع انساني و فعاليت ها را 
مشغول خود مي كند. جهت چهارم گستردگي فعاليت هاي 
اين معاونت حضور مراكز وابسته به آن است. برخي از اين 
مراكز از لحاظ فضايي نيز داراي پيشينه تاريخي و حس 
خاطره انگيز اســت؛ از جمله تئاتر شــهر و تاالر وحدت 
كه بخشي از تاريخ حوزه هنر محســوب مي شوند. اين 
ساختمان ها مورد توجه مجموعه اي از اصحاب فرهنگ، 
هنر و رســانه هســتند. عضو كابينه دوازدهم در بخش 
ديگري از سخنان خود با اشاره به تكثر ديدگاه ها و ساليق 
عام و خاص در جامعه نسبت به موضوعات هنري، ادامه 
داد: وجود اين نوع ساليق، مديريت در چنين فضايي را 
دشوار و سخت مي كند. ولي در چهار سال گذشته در اين 
معاونت اتفاقات مثبتي رخ داده است و در دولت يازدهم 

فضاي امن تري براي هنرمندان به وجود آمد. 
وي تصريح كرد: توجه به كرامت و حقوق اهالي فرهنگ و 
هنر در دولت يازدهم از جمله اين اقدامات بود و تالش ها 

و خدمات مرادخاني در اين حوزه شايسته تقدير است. 
صالحي در ادامه گفت: يكي ديگــر از موضوعاتي كه در 
دولت يازدهم به آن اهميت داده شد و در دوره جديد هم 
استمرار خواهد يافت، توجه به موضوع اقتصاد هنر است. 
در اين بخش تكاپويي را شاهد بوديم كه قابل مقايسه با 
دوره قبل از آن نيست. رشد كّمي همراه با كيفيت نسبي 
نيز يكي ديگر از اقداماتي است كه در حوزه معاونت امور 
هنري انجام شد. توجه به ديپلماسي هنري يكي ديگر از 
اولويت هاي اين معاونت در دولت تدبير و اميد بوده است 
و ديپلماسي هنري و بين المللي تر كردن هنر را مدنظر 

داريم. وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي يادآور شد: ايران با 
خودروي خود شناخته نمي شود، بلكه فرهنگ و هنر ما 
معرف ايران در جامعه جهاني است. استعدادهاي هنري 
فراواني داريم كه مي توانيم از طريق اين استعدادها خود را 
به جهان معرفي كنيم و تاكنون تالش هاي قابل توجهي 
در اين زمينه شده است و از آن جمله مي توان به اجراي 
مشترك اخير اركستر سمفونيك تهران و جوانان جهان 
در تاالر وحدت اشاره كرد. اينكه بتوانيم دروازه هاي جهان 
را از دريچه فرهنگ و هنر به روي خود بگشاييم، نه تنها 
به نفع فرهنگ و هنر كشور كه به نفع سياست، امنيت و 
اقتصاد كشور نيز خواهد بود. اين دريچه به طور قطع منجر 

به ايجاد دولت و نظامي با ثبات تر مي شود. 
وي با اشاره به ديگر اقدامات معاونت امور هنري در چهار 
سال گذشته ادامه داد: تغييرات زيرساختي عرصه فرهنگ 
و هنر در دولت گذشته چه در حوزه هنري و چه در حوزه 
منابع انساني قابل توجه و تحوالت كيفي نيز در اين دوره 
بسيار بوده اســت. صالحي با تاكيد بر استمرار اقدامات 
مثبت اين معاونت در دوره جديد گفت: در دوره پيش رو 
نوع مديريت مورد توجه است. مديريت نبايد وزيرمحور 
و معاون محور باشــد بلكه بايد به سمت برنامه محوري و 
ساختارمندي حركت كنيم. در دوره هاي گذشته فرايند 
بســياري از صدور مجوزها در بخش هــاي مختلف اين 
وزارتخانه با دخالت هاي افراد باال دستي همراه بود، ولي 
در دولت يازدهم اين رويه برچيده شد و در اين دولت نيز 
اين روش ادامه خواهد داشت. اعتماد به معاونان و مديران 
كارآمد و اهالي فن و هيات هاي علمي در انجام امور اين 
وزارتخانه از اولويت هاســت. صالحي در عين حال تاكيد 
كرد: سياست وزير درباره اكران و مجوزها، اتكا و اعتماد به 
شوراهاي تخصصي است و به صورت موردي ورود نمي كند. 
مبناي حركت بايد بر اساس نقشه راه باشد. بايد برنامه قابل 

دفاع در انجام امور داشته باشيم. نيازمند دفاع از حقوق 
هنرمندان و اجراي قانون به صورت همزمان هستيم. هم 
بايد حافظ حقوق هنرمندان بود، زيرا آنها وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمي را به عنوان پناهگاه خود در امور هنري 
خود مي دانند و هم بايد حافظ قانون بود، زيرا قانون خط 
روشني از تفاهم اجتماعي را ايجاد مي كند بنابراين صيانت 

همزمان از اين دو از اهميت بااليي برخوردار است. 
وزير فرهنگ و ارشاد اســالمي ادامه داد: پاسداري از هنر 
ايراني نيز يكي ديگر از اولويت هاست. توجه به هنر ايراني در 
عين عدم انكار هنر مدرن، كالسيك و پسامدرن مهم است. 
صيانت از هنر بومي رويكرد همه دولت ها و ملت هاست. بايد 
بتوانيم از هنر ايراني در قالب هاي ملي، اقوام و نواحي صيانت 
كنيم. توجه همزمان به پيشكسوتان هنر و نسل جديد و 
نوظهور يكي ديگر از موضوعاتي است كه بايد در اين دوره 
به آن توجه داشت. تركيب اين دو با يكديگر اتفاقات بسيار 
خوبي را در اين حوزه رقم مي زند و توازن ميان اين دو نسل 
نقش بسزايي در مسير ارتقاي هنر كشور دارد. وي در پايان 
ضمن تقدير از خدمات و تالش هاي علي مرادخاني معاون 
امور هنري گفت: اميدوارم در دوره حسيني شاهد اتفاقات 
خوب و استمرار اقدامات دوره گذشته باشيم. سپس علي 

مرادخاني معاون پيشين هنري وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
گفت: با تمام كاستي ها و مشكالت پيش روي هنر، ويترين 
هنر كشور آبرومند است. تالشم اين بود آنچه براي ارتقاي 
هنر كشور موثر اســت را به منصه ظهور برسانم. تالش بر 
اين بود وعده هاي رئيس جمهــوری محترم در حوزه هنر 
كشــور را عملي كنم. در بخش هاي مختلف اين معاونت 
از جمله هنرهاي تجسمي، موسيقي، هنرهاي نمايشي، 
مد و لباس و... شــاهد اتفاقات خوب و جديدي بوديم. در 
بخش زير ساختي نيز اتفاقات موثري افتاد و اميدوارم اين 
اتفاقات در دوره جديد استمرار داشته باشد. وي در پايان 
از تالش ها و خدمات مديران و كاركنــان اين معاونت در 
 مدت همكاري اش تشــكر كرد. در پايان اين آيين سيد 
محمد مجتبي حسيني معاون جديد امور هنري وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت: هنر ايراني به قدري كهن 
است كه پايايي، پويايي و اســتمرار آن به پرآوازه شدنش 
منجر شده است و خرســندم كه از كودكي از داالن هنر 
عبور كرده ام. ما توانسته ايم با زبان هنر با جهانيان به گفتگو 
بنشينيم. ما زبان هنر و تفاهم را هيچ وقت فراموش نكرده ايم. 
امروز بزرگ ترين سرمايه ام در انجام اين وظيفه حضور اهالي 

هنر و همكاران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است. 

وزير ارشاد در معارفه معاون هنري: 

در صدور مجوزها  دخالت  نمي كنيم

ايده كامپيوتري پوستر فيلم فجر 
نخ نماست

قباد شيوا از اساتيد پيشكسوت گرافيك ايران با 
اشاره به پوستر سي وششمين جشنواره فيلم فجر 
گفت: ايده اي كه با كامپيوتر اجرا شده، نخ نماست 
و ابداع نيست. ضمن اينكه تكنيك استفاده شده 
در اين پوستر هم ضعيف است. پس از رونمايي 
پوستر سي و ششمين جشنواره فيلم فجر توسط 
رئيس سازمان سينمايي، انتقادهايي به اين طرح 
وارد و عنوان شد: اين پوستر با ساده ترين طرح هاي 
آماده فوتوشاپي طراحي شده و بال هاي سيمرغ 
آن هم كپي است. حميدرضا بيدقي طراح پوستر 
در واكنش به اين انتقادها تاكيد كرد كار او كپي 
نيست، بلكه طرحي آوانگارد است. وي مدعي شد: 

نقد كوچه بازاري جاي نقد آگاهانه را گرفته است.
قباد شيوا از اســاتيد پيشكسوت گرافيك گفت: 
اتفاقا درباره اين پوســتر با يكي از دانشــجويانم 
صحبت مي كردم، او تصاويري شبيه اين پوستر 
را نشــانم داد اما فارغ از اينكه خود كار آيا كپي 
هست يا نيســت، قطعا تكنيك آن كپي است و 

نوآوري ندارد. 
اين استاد گرافيك خاطرنشان كرد: تكنيك ايده اي 
كه با كامپيوتر است، نخ نماست، پس ابداع نيست. 
ضمن اينكه شبيه اين پوستر، پوسترهاي فرنگي 
زيادي طراحي شده است. شــيوا درباره قوت و 
ضعف پوستر جشنواره 36 فيلم فجر تاكيد كرد: 
پوستر ضعيفي است، چون ديده شدن شرط اول 
هر پوستري است. زمينه اين سفيد است، نماد هم 
در حال اضمحالل بوده و رنگ نوشته )تايتل( هم 
نخودي است و به خوبي ديده نمي شود. مخصوصا  
كه نور هم بر آن بتابد! طراح بايد به اين نكات هم 

توجه داشته باشد. 

هفت هنر
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 پس از تغيير چارت اداري اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمي گلستان، مهندس ايرج رمضاني رئيس اداره 
رسانه اين اداره كل شد.  در اين ساختار جديد معاونت 

فرهنگي اداره كل داراي سه اداره فرهنگي، رسانه و قرآني 
اســت كه تبليغات، مطبوعات و رسانه هاي ديجيتال 
زيرنظر اداره رسانه قرار گرفته است.  همچنين در اين 

ســاختار جديد اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي گرگان 
غيرفعال و تمام مســئوليت هاي اين اداره به اداره كل 

فرهنگ و ارشاد اسالمي گلستان سپرده شده است. 

روزنامه »كسب وكار« اين انتصاب شايسته و بجا را به 
مهندس رمضاني تبريك گفته و بــراي وي توفيقات 

بيشتر را آرزومند است. 

رئيس اداره رسانه فرهنگ و ارشاد اسالمي گلستان منصوب شد
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معاون مشاركت هاي مردمي 
اداره كل نوســازي مــدارس 

هرمزگان معارفه شد
به گــزارش روابــط اداره كل نوســازي مدارس 
هرمزگان، با حضور مهندس احمدي سرپرست 
نوســازي مدارس معاونت مشاركت هاي مردمي 
اداره كل نوســازي مدارس هرمزگان معارفه شد. 
در اين مراســم علي مرادي ديگه ســرا به عنوان 
معاونت مشاركت هاي مردمي اداره كل نوسازي 
مدارس هرمزگان معرفي شد.  مهندس احمدي 
سرپرست اداره كل نوســازي مدارس هرمزگان 
با اشاره به تجربيات ارزشــمند مرادي در حوضه 
مشــاركت هاي مردمي بر تكريم هرچه بيشــتر 
خيرين تاكيد كرد و اظهار داشت: يكي از راه هاي 
همگاني كردن فرهنگ شركت در امور خير درباره 
رفع نيازهاي مدرســه ها و مدرسه سازي تقدير از 
اقدامات سخاوتمندانه و ايثارگرانه خيرين دانست. 
احمدي در ادامه افزود. با توجه به برگزاري نشست 
معاونان مشاركت هاي مردمي در استان هرمزگان، 
اين نشست را فرصتي مناسب براي اداره كل دانست 
كه مي توان با تبادل تجربيا ت و اتخاذ راهكارهاي 
تاثيرگذار در پيشــبرد اهداف ســازمان نوسازي 
مدارس درباره خيرين مدرسه ساز نقش معاونان 
مشاركت هاي مردمي را برجسته تر كند. در پايان 

حكم معاونت مرادي به ايشان ابالغ شد.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان خبر داد
صادرات يك ميليارد و 533 ميليون 

دالر محصوالت توليدي استان 
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان 
اظهار داشت: در هفت ماهه سال جاري يك ميليارد 
و 533 ميليون دالر صادرات محصوالت توليدي 

استان به كشورهاي هدف صورت گرفته است. 
خليل قاسمي با اعالم اين خبر افزود: از ابتداي سال 
اهداف صادراتي استان هرمزگان در كارگروه توسعه 
صادرات غيرنفتي مطرح شد. وي مبلغ ابتدايي براي 
صادرات محصوالت استان را يك ميليارد و 700 
ميليون دالر اعالم كرد و گفت: پس از بررسي هاي 
ثانويه و تاكيد استاندار اين مبلغ به 2 ميليارد دالر 
افزايش يافت. قاسمي افزود: از ابتداي سال تاكنون 
يك ميليارد و 533 ميليون دالر صادرات غيرنفتي 
محصوالت توليدي اســتان به كشورهاي هدف 
انجام شده كه طبق برنامه 77 درصد از پيش بيني 

صادرات غيرنفتي استان تحقق پيدا كرده است. 
دبير كارگروه توسعه صادرات غيرنفتي استان در 
بخش ديگري از ســخنان خود، اظهار داشت: در 
مدت هفت ماه بخش صنعت و معدن با صادرات 
يك ميليارد و 438 ميليون دالر توانست 98 درصد 
از برنامه پيش بيني خــود را محقق كند كه رتبه 

نخست را در صادرات محصوالت استاني داشت. 
وي ادامه داد: ديگر محصوالت واحدهاي مستقر 
در شــهرك هاي صنعتي با صادرات 7.9 ميليون 
دالر، 80 درصد از برنامه خود را محقق كرد. قاسمي 
تصريح كرد: بخش هاي شــيالت، كشــاورزي و 
گردشــگري به ترتيب با 58 ميليــون دالر، 30 
ميليون دالر و 0.066 ميليون دالر محصوالت خود 
را به كشورهاي هدف صادر كرده اند كه طبق برنامه 
پيش بيني شده به ترتيب 33 درصد بخش شيالت، 
10 درصد بخش كشاورزي و 0.66 درصد بخش 

گردشگري محقق شده است. 

مديركل راهــداري و حمل و نقل جاده اي 
استان ايالم: 

80 درصد بودجه راهداري ايالم 
محقق نشده است

ايالم- زهرا محمدمرادي - خبرنگار كسب وكار: 
مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان ايالم 
گفت: تنها 20 درصد بودجه ســال جاري راهداري و 
حمل و نقل جاده اي اســتان ايالم محقق شده و 80 

درصد باقيمانده آن محقق نشده است. 
نــورا... دلخواه ديروز )دوشــنبه( با بيــان اينكه 
پيمانكاران طرف قرارداد اين دســتگاه اجرايي، 
مطالبات بســياري دارند، اظهارداشت: در سال 
جاري 25 ميليارد تومان از محل اعتبارات استاني 
و 40 ميليارد تومان از محل اعتبارات ملي به اين 
دستگاه اختصاص يافته كه تاكنون تنها 20 درصد 
از اين ميزان بودجه محقق شده است. وي با اشاره 
به اينكه به فراخور اعتبارات پروژه ها پيشــرفت 
داشته اند، افزود: مشــكالت بودجه اي و اعتباري 
موجب شده كه حقوق پرســنل و مطالبات آنها 
نيز معوق بماند. مديركل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي اســتان ايالم ادامــه داد: در حال حاضر 
پيمانكاران طرف قرارداد 14 ميليارد تومان از اين 
دستگاه اجرايي مطالبه دارند كه اميدواريم با تزريق 
به موقع اعتبارات، مطالبات آنان پرداخت شده و 

پروژه ها به سرانجام برسند. 

اخبار

همزمان با روز جهانی معلوالن، به همت وهمكاری اداره بهزيستی 
شهرستان چالوس، جشن با شكوهی در سالن آمفی تئاتر اداره 

بهزيستی اين شهرستان برگزار شد .
به گزارش خبر نگار »كســب و كار« در اين جشن پر شكوه كه 
نماينده مردم منطقه درمجلس شورای اسالمی، فرماندارشهرستان 
چالوس جمعی از مسؤالن محلی، معلوالن، كاركنان ومددجويان 
تحت پوشش بهزيستی اين شهرســتان به همراه  خانواده های 
خود حضور داشتند، محمد گلچين مهر رئيس اداره بهزيستی 
شهرستان چالوس در ســخنانی ضمن گراميداشت روز جهانی 
معلوالن و تجليل از معلوالن حاضر در اين جشن، خطاب به آن ها 
گفت: معلوليت ناتوانی ومحروميت محض از تمام نعمات خدادادی 
نيست. چون ممكن است برخی از شما در بخشی از اندام وعضوی 
از بدن خود دچار مشكل باشيد اما در بســياری از اعضای بدن 
خود دارای نعمت سالمتی وچه بسا در مواردی به مراتب سالم تر 
وتوانمند تر از كسانی باشيد كه در اطرافتان قرار دارند وبه حسب 
ظاهر سالم ترند. كما اين كه درميان شما معلوالن عزيز ، افرادی 
هستند كه درزمينه های مختلف علمی،  فرهنگی، هنری، ورزشی، 
صنعتی وســاير مهارت های زندگی دارای تبحر وتوانمندی ها 
واستعدادهای زيادی هستند كه برخی از اين گونه افراد، هم اكنون 
در ميان شما، دركنار شما ويا اين كه خود شما هستيد كه شناخته 

شده واز نظرها پنهان نيستيد وجای بسی خوشبختی است .
در اين  آيين  با شــكوه، پس از اعــالم برنامه ها، كه اجــرای آن را 
هنرمندی توانا ، خوش استيل، خوش صدا، مسلط برصحنه وآشنای 
كامل بر نحوه اجرا در بكار بردن به جای  كلمات قصار، تمثيل ها، اشعار 
واعالم به موقع سين ومراتب  برنامه به صورت رديف بندی، يعنی  
دكتر مسعود پورمرادی، دانشجوی مقطع دكترای هوش مصنوعی، 
مجری توانمند صدا وسيمای مركز مازندران وشبكه سراسری ومسؤل 
انجمن هنر های نمايشــی چالوس برعهده داشته  كه اين مجری 
وهنرمند دانش آموخته  اغلب اوقات اجرای  برنامه های وزين وفاخر را 
برعهده می گيرد كه به مناسبت های ايام در مناطق مختلف مازندران 
ويا خارج ازاين استان برگزار می شوند. دراعالم برنامه ها توسط دكتر 
پورمرادی، گروه فرهنگی وهنری وابســته به بهزيستی شهرستان 
چالوس برنامه های متنوع فرهنگی وهنری  اجرا كردند كه بسيار 

مورد توجه  قرار گرفتند.

دكتر احمدی، نماينده مجلس:
به زودی طــرح جامع حمايت از معلــوالن به تصويب 

نمايندگان خواهد رسيد 
در حاشيه اين مراسم پر شكوه، فرصتی دست داد تا با نماينده مردم 
منطقه در مجلس شورای اسالمی در مورد قانونی شدن  طرح جامع 
حمايت از معلوالن گفتگويی صورت بگيرد .دكتر قاسم احمدی 
نماينده مجلس در اين گفتگو اظهار داشت : پس از آن كه اليحه 

تقديمی از سوی دولت به مجلس شورای اسالمی بين نمايندگان 
به بحث گذاشته شد ومورد تصويب اوليه  قرار گرفته  برای تأييد 
نهايی به شورای نگهبان ارسال شده .شورای نگهبان اشكاالتی را 
 بر آن وارد كرده  كه برای رفع آن ها  مجددا به مجلس اعاده شد 
وهم اكنون اين طرح  در صحن مجلس قرار دارد كه به زودی به  
بحث گذاشته می شود وان شاء ا... مورد تصويب نمايندگان قرار 
خواهد گرفت واگر اين طرح تصويب واجرايی شــود بسياری از 
مشكالت معلوالن از نظر اشتغال، مالی، بسته های حمايتی  ،عوايد 

ماهيانه وديگر مسائل معلوالن  برطرف خواهد شد.

مهندس  زندی فرماندار شهرستان چالوس:
در طول تاريخ ازميان معلوالن شخصيت های برجسته 

علمی ظهور كردند 
 همچنين گفتگوی كوتاهی هم با محمد ناصر زندی فرماندار 
شهرســتان چالوس در مورد جايگاه معلوالن در جامعه انجام 
شده كه نامبرده اظهار داشت: امروزه با روش های علمی وطبق 
تحقيقات پزشكی كامال مشخص وثابت شده كه ديگر معلوليت  
 ناتوانــی ومحروميت از همه اســتعدادهای نهفتــه در وجود 
انســان ها نيســت .همان طوری كه امروزه از ميــان جامعه 
 معلوالن كشورمان وجهان، شخصيت های برجسته، بزرگ و
صاحب نامی در زمينه های علوم مختلف از جمله پزشــكی، 
فلسفه، اقتصاد، ادبيات، سياست، صنعت  وساير علوم پايه ظهور 
كردند وبا تراوشات فكری وانديشه تابناك ذهنی خود،  منشأ 

اثرات وخدمات شايسته ای در جامعه ايرانی وجهانی شدند .

گلچين مهر ،  رئيس بهزيستی چالوس: 
شعار امسال جهانی، تصويب اليحه حمايت از معلوالن 

است 

 محمد گلچين مهر، رئيس اداره بهزيستی شهرستان چالوس، در 
حاشيه جشنواره روز جهانی معلوالن، كه به همت اداره يهزبستی  
در سالن آمفی تآتر اين اداره در چالوس برگزار شده، در گفتگويی 
ضمن گراميداشت اين روز وتجليل از معلوالن، با ابراز خرسندی، 
اعالم كرد: در مجلس شورای اســالمی طرح جامع حمايت از 
معلوالن در جريان است كه خوشبختانه اميد است به تصويب 
نمايندگان  برســد واگر اين طرح پس از تصويب نمايندگان، 
اجرايی شود، يقينا وضعيت اشتغال ، مالی وعوايد ماهيانه معلوالن 

به عنوان جامع هدف به مراتب بهتر خواهد شد . 
رئيس اداره بهزيســتی چااوس حمايت های اين اداره نسبت به 

معلوالن را به شرح زير برشمرد:

 ۱- حمايت در حوزه تحصيلی
گلچين مهر همچنين اظهار داشــت: درحال حاضر وبر اساس 
قوانين مربوطه از گذشته ، معلوالن تحت پوشش اداره بهزيستی 
اين شهرستان از نظر تحصيالت از ابتدايی و قبل از آن  تا مقطع  
كارشناسی ارشد در مراكز دانشگاهی نيمه دولتی ويا غير انتفاعی 
كامال رايگان است واز مقطع دكتری نيز، نيمه رايگان يعنی تا 50 
در صد از كل هزينه های تحصيلی معلوالن تحت پوشش برعهده 

بهزيستی است.

۲- حمايت های الزم برای ساخت مسکن 
رئيس بهزيســتی شهرستان چالوس با اشــاره به حمايت های 
 مربوط به مسكن معلوالن تصريح كرد: در ساخت مسكن برای 
خانواده هايی كه دارای 2 معلــول در خانه دارند، عالوه بر كمك 
وتخصيص اعتبارات الزم جهت ساخت مســكن، می توانند از 
مجوزهای آب، برق، گاز وتلفن به طور رايگان استفاده كنند البته 
در مورد ساخت واحداث مسكن برای خانواده هايی كه دارای تك 

معلول هستند نيز حمايت هايی صورت می گيرد .
۳- حمايت از ورزشکاران

محمدگلچين مهر رئيس پرتالش ودلســوز اداره بهزيســتی 
شهرستان چالوس كه خود نيز ار ورزشكاران ويكی از ستارگان تيم 
واليبال نشسته معلوالن وجانبازان بوده كه به كرات در مسابقات 
منطقه ای، استانی، كشــوری وخارج از كشور به عنوان بازيكن 
مطرح، برتر وصاحب سبك مشاركت داشته، همچنين در مورد 
حمايت های الزم بهزيســتی چالوس نسبت به معلوالن تحت 
پوشش كه دررشته های مختلف ورزشی فعاليت دارند، گفت: 
كليه ورزشكارانی كه در رشته های مختلف ورزشی نظير فوتبال، 
 واليبال نشسته، وزنه برداری، پوچيا، شــطرنج وبرخی ديگر از 
رشته های ورزشی فعال هستند،  می توانند از طريق هيأت ورزشی  
معلوالن وجانبازان  تحت پوشش بهزيستی اين  شهرستان قرار 
بگيرند و از امكانات موجود آن استفاده كنند همان گونه كه برخی 
از ورزشكاران صاحب نام امروزی زمانی استفاده كردند تا به مراحل 

باالرسيده و به عنوان بهترين ها، عضو تيم ملی شدند .

۴- حمايت های رفاهی و تفريحی 
رئيس بهزيســتی چالوس گفت:  هراز چند گاه به مناسبت های 
مختلف و خاص ويا به علت موفقيت ها و برتری های  معلوالن خوش 
استعداد درزمينه های علمی، ورزش، فرهنگی، هنری، تحصيلی 
وغيره امكانات رفاهی، تفريحی وسفرهای سياحتی وزيارتی برای آن 
ها در نظر گرفته می شود كه اين امكانات ممكن است اعزام معلوالن 
به مقصد واياب وذهاب با هواپيما ويا اقامت در هتل های مجهز چند 
ستاره با انواع غذاها به صورت سلف  سرويس وتفريحات وگردش 

هايی همراه  باشد كه هزينه های آن تماما برعهده بهزيستی است .

۵-حمايت ازهنر مندان 
رئيس بهزيستی چالوس درموردمعلوالن هنرمند اظهار كرد:  
اداره بهزيســتی چالوس خود  دارای گروه هنری مســتقلی 
اســت كه اعضای آن را عده ای از معلوالن تحت پوشش اين 
اداره تشــكيل می دهند كه در ميان آن ها هنرمندان برتری 
وستارگانی هستند كه در ســطح كشور شناخته شده وكامال 
مورد حمايت اداره بهزيستی چالوس قرار دارند .اين هنرمندان  
 به مناســبت های مختلف ودر قالب گروه هنری بهزيستی به

 هنر نمايی می پردازند كه اغلب به طــور ويژه مورد حمايت 
وتشويق قرار می گيرند.كما اين كه با حمايت های بهزيستی 
هر ساله به مناسبت های مختلف از وجود چنين هنرمندانی 
استفاده می شود  وبه هنر نمايی می پردازند ويا اين هنرمندان  
در مسابقات هنری در ســطوح منطقه ای، استانی وكشوری 
شركت می كنند كه درصورت كسب امتياز از طرف بهزيستی 

به طور ويژه مورد حمايت قرار می گيرند .

برگزاری جشنی با شکوه  به مناسبت روزجهانی معلوالن دربهزیستی چالوس
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کشف 75 درصد »تریاک« جهان توسط ایران 
به گفته قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر به طور میانگین 75 درصد کشفیات جهانی تریاک، 61 درصد کشفیات مرفین، 17 درصد هروئین و همچنین بیشترین 
کیس های کشف پیش سازهای شیمیایی مواد مخدر توسط ایران صورت می گیرد.

شهردار اصفهان: 
بخش خصوصي به عنوان موتور 

محرك شهر محسوب شود
 شــهردار اصفهان با اشــاره به اينكه بخش 
خصوصي به عنــوان موتور محرك شــهر 
محسوب شود، گفت: پيگير تشكيل تيمي با 
تخصص هاي مختلف هستم تا به صورت ويژه 
 مشكالت مربوط به ســرمايه گذاري را رصد

 كند. 
قدرت ا... نوروزي ديــروز  در آيين تكريم و 
معارفــه خدمتگزاران مردم در شــهرداري 
اصفهان بــا بيان اينكــه 3 نفــر از مديران 
جديدي كه  در شهرداري معرفي مي شوند 
از مديران خود شــهرداري بوده و تنها يك 
 نفر از آنها خارج از حوزه شــهرداري است، 
اظهار كرد: ما هميشه نكاتي را براي حوزه اي 
كه مدير معرفي مي شود اشــاره مي كرديم 
 كه امروز نيز در همان راستا نكاتي را مطرح 

مي كنيم.
 اميــدوارم مديــران جديــد نيــز در 
سياســت هاي  و  برنامه هــا  راســتاي 
 مــا عمــل كــرده و كارهــا را جلــو

 ببرند.
وي با بيان اينكه در حوزه ســرمايه گذاري 
و مشــاركت هاي مردمــي از دو جهــت با 
موضوع جديــدي مواجه هســتيم، تصريح 
كــرد: اين قســمت يــك واحد بــوده كه 
هم اكنــون بر اســاس چارت تشــكيالتي 
جديد به يك ســازمان به نام سرمايه گذاري 
 و مشــاركت هاي مردمــي تبديــل شــده

 است. 
شــرايط فعلــي شــهرداري و مشــكالت 
دروني و مســائل مالي مي طلبــد اين حوزه 
با شــرايط جديــد و توانمندي بيشــتر به 
گونــه اي وارد عمل شــود تا شــهرداري از 
وضعيت كنونــي خارج شــده و شــرايط 
عادي را رقــم بزند كــه البته با انســجام، 
روحيه قــوي، وحــدت و اراده اي كه وجود 
 دارد به زودي شاهد شــرايط عادي خواهيم

 بود. 
وي حبس ســرمايه در شــهرداري، شهر و 
كشــور را يكي از معضالت اساسي دانست 
و ذكر كرد: تا زماني كه ســرمايه هاي مردم 
در حبس بــوده و از آزادي عمــل و گردش 
 برخوردار نباشــد با شرايط ســختي مواجه 

هستيم. 
شــهردار اصفهان با اشــاره به حضور آقاي 
رئيســي به عنوان مديرعامل جديد سازمان 
ســرمايه گذاري و مشــاركت هاي مردمي 
 شــهر اصفهان، گفت: اميدوارم بــا تجربه و

بــا  دارد  ايشــان  كــه  ســوابقي   
ســرمايه گذاران و صاحبــان ســرمايه 
 وارد مذاكــره شــده و بخــش خصوصي را 
مدنظر داشته باشــند چرا كه امروز مشكل 
بســياري از پروژه هاي نيمــه كاره به دليل 
ناتواني بخــش خصوصي و موانــع قانوني 
ايجــاد شــده اســت و رفــع آن مي تواند 
بســياري از مشــكالت را حل كنــد. بايد 
براي رهايــي ســرمايه ها از زنــدان ايجاد 
 شده راهكار انديشــيد و موضوع را پيگيري

 كرد. 

انتصاب در بنياد مسكن گلستان
 علــی صادقلو مشــاور جوان 
مدیر كل بنیاد مســکن استان 

گلستان شد 

مهندس زماني نژاد، مديركل بنياد مســكن 
گلســتان در حكمــي آقاي علــي صادقلو، 
كارشناس اداره حقوقي و امالك بنياد مسكن 
اســتان را با حفظ ســمت به عنوان مشاور 
 جوان مديركل بنياد مسكن استان منصوب

 كردند. 
صادقلــو داراي دو مدرك كارشناســي در 
رشــته هاي عمران و حقوق و كارشناســي 
ارشد حقوق خصوصي و مولف تعداد زيادي 

مقاله است. 

استان ها 

نیاز 22 هزار میلیاردي تهران 
براي اتمام پروژه ها

رئيس شوراي شــهر تهران از نياز به 22 هزار 
ميليارد تومان براي اتمام پروژه هاي شــهري 

خبر داد. 
محســن هاشــمي صبح ديروز در حاشــيه 
مراســم بهره بــرداري از پــروژه پل هــاي 
تقاطــع غيرهمســطح بزرگــراه شــهيد 
خرازي با محــور 45 متري شــهيد باقري با 
حضور در جمع خبرنــگاران با بيــان اينكه 
پروژه هاي زيــادي در شــهر تهــران فعال 
اســت، گفت: بر همين اســاس بــراي اتمام 
 پروژه ها بــه 22 هــزار ميليارد تومــان نياز 
داريم. وي با بيان اينكه اين 22 هزار ميليارد 
تومان در صورتي اســت كه پروژه ديگري به 
پروژه هاي پايتخت اضافه نشــود،  گفت: اما 
قطعا در آينده پروژه هاي ديگري به شهر اضافه 
مي شــود و اميدواريم درآمدهاي شهرداري 
تهران از محل منابع پايدار بيشتر شود و دولت 
نيز كمك هايي كه وعده داده بود را به شــهر 

تهران ارائه دهد. 
به گزارش ايسنا، رئيس شــوراي شهر تهران 
با بيان اينكه نيازمند ســرمايه گذاري بيشتر 
بخش خصوصي هســتيم، گفت: در صورتي 
كه پروژه هاي شــهر تهــران بــراي اجرا به 
 تعويق بيفتد نياز به 30 هــزار ميليارد تومان

 داريم. 

كارگروه ملي توانمندســازي 
جامع زنان سرپرســت خانوار 

تشکیل شد

كارگــروه ملــي توانمندســازي زنــان 
سرپرســت خانوار بــا مســئوليت معاونت 
امــور زنــان و خانــواده و بــه رياســت 
معصومه ابتكار با مشــاركت دســتگاه هاي 
 اجرايــي مرتبــط در اين معاونت تشــكيل

 شد. 
به گزارش مهــر،  اين كارگروه با مشــاركت 
دستگاه هاي مرتبط با موضوع زنان سرپرست 
خانوار شامل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
سازمان بهزيستي، كميته امداد امام خميني، 
و با همكاري سازمان هاي ديگر نظير سازمان 
برنامــه و بودجــه، وزارت كشــور، وزارت 
جهاد كشــاورزي و تعدادي از ســازمان هاي 
مردم نهاد فعــال در حوزه زنــان و خانواده و 
 همچنين مجلس شوراي اسالمي آغاز به كار 

كرد. 
 در نخســتين جلســه ايــن كارگــروه ابتدا

 آيين نامه مربوطه مورد بررســي قرار گرفته 
 و پــس از اصــالح و تاييد اعضا، بــه تصويب

 رسيد. 
 هدف از تشــكيل اين كارگــروه، تحقق بند 
ت مــاده ۸0 قانون برنامه ششــم توســعه 
مبني بــر تدويــن و اجــراي طــرح جامع 
 توانمندســازي زنــان سرپرســت خانــوار 

است. 
همكاري و تشــريك مســاعي بخش دولتي 
و ســازمان هاي مــردم نهاد، بازشناســي و 
اقدام در جهــت رفع خألها و كاســتي ها در 
سياســت ها و برنامه هاي موجود دستگاه ها 
و همچنيــن تــالش در جهــت توســعه 
اقدامات جــاري درباره توانمندســازي اين 
گروه از زنــان از ديگر اهــداف كارگروه ملي 
 توانمندســازي زنــان سرپرســت خانــوار

 اســت. چارچوب فعاليت كارگــروه مبتني 
بر تمركز روي شش محور شــامل اشتغال و 
كارآفريني زنان سرپرســت خانوار، وضعيت 
سالمت و بهداشت، حمايت ها و مساعدت هاي 
اجتماعي، وضعيت اجتماعي فرهنگي، مسائل 
حقوقي و همچنين تدويــن بانك اطالعاتي 
جامع از وضعيت زنان سرپرست خانوار است. 

 الزم به ذكر است بند ت ماده ۸0 قانون برنامه 
ششم توسعه، معاونت امور زنان و خانواده را به 
همراه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير 
دستگاه هاي ذي ربط، متعهد به تهيه و اجراي 
طرح جامع توانمندســازي زنان سرپرســت 

خانوار كرده است. 

مدیر اداره كل تامین اجتماعي شرق تهران مطرح كرداخبار

طالق صوري براي دریافت مستمري
مديــر اداره كل تاميــن 
اجتماعــي شــرق تهران 
گفت: طالق هــاي صوري 
براي برقراري مســتمري، 
عالوه بــر هزينه هاي مالي 
كه بر سازمان تحميل مي كند، تاثير منفي نيز روي 

جامعه گذاشته است. 
به گزارش مهــر، خداقلي ميرزايي دربــاره تعداد 
بيمه شدگان تحت پوشــش اداره كل شرق تهران، 
اظهارداشــت: در حال حاضر يك ميليون و 345 
هزار و ۷۷۶ نفر بيمه شــده اصلــي و يك ميليون 
و ۷24 هــزار و ۹45 نفر بيمه شــده فرعي تحت 
پوشش اداره كل شرق تهران هستند كه 3 ميليون 
و ۱۱ هــزار و 4۷2 نفــر مســتمري بگير اصلي و 
 204 هزار و 5۱2 مســتمري بگير تبعي را شــامل

 مي شود. 
وي گفت: از جمعيت 3 ميليون و 5۸۶ هزار و ۷۱5 
نفر تحت پوشش شرق تهران ۹0 درصد اين افراد 
مربوط به جامعه شــهري ما هستند كه در مجموع 
بيشتر اين افراد در شهر تهران تحت پوشش اداره 

كل شرق هستند. 
مديركل تامين اجتماعي شــرق تهران با تاكيد بر 
اينكه ۷۸ درصد جمعيت افراد تحت پوشش يعني 
حدود يك ميليون و ۶0 هزار و ۷۸3 نفر بيمه شده 
اجباري هستند، افزود: ۸ درصد حدود ۱۱۹ هزار و 
50 نفر نيز بيمه شده اختياري هستند. همچنين 4 
درصد بيمه شدگان مربوط به حرف و مشاغل آزاد، 
2.۷ درصد بيمه رانندگان، 0.3 درصد بافندگان و 

3.5 درصد بيمه كارگران ساختماني هستند. 

پرداخت بيمه بيكاري به بيش از ۱۴ هزار 
نفر

به گفتــه ميرزايي، ۱4 هــزار و ۹۱۸ نفــر از بيمه 
بيكاري و هــزار و 232 نفــر نيز از بيمــه توافقي 

بهره مندمي شوند. 

وي بــه تعــداد كارگاه هاي بــاالي 50 نفــر نيز 
اشــاره كــرد و افــزود: 3 هــزار و ۷3۹ كارگاه 
۱۱ تا 50 نفر كارگــر و ۱۷ هــزار كارگاه ۶ تا ۱0 
نفر كارگــر دارند كــه تمامي آنها تحت پوشــش 
 تامين اجتماعي هســتند و از خدمــات بهره مند 

مي شوند. 
مديــركل تامين اجتماعي شــرق تهــران درباره 
بازنشستگان تحت پوشش اين اداره كل نيز اظهار 
داشت: در حال حاضر بيش از ۱۷5 هزار بازنشسته 
تحت پوشش هستند كه 5۶5 نفر بازنشسته ناشي 
از كار، 5۹2 نفر بازنشســته جزئي ناشي از كار و ۷ 
هزار و ۱0۶ نفر نيز بازنشسته غير ناشي از كار تحت 
پوشش هستند و همچنين ۷5 هزار و ۸50 بازمانده 
از خدمات و مستمري ســازمان تامين اجتماعي 

بهره مند مي شوند. 

۳۶  صنــف از پرداخــت ســهم بيمه 
كارفرمايي از سال ۶۲ معاف هستند

وي بــه قوانينــي كــه تعهــدات خــارج از توان 
تامين اجتماعي ايجاد كرده اســت، اشــاره كرد 

و افزود: دولت در ســال ۶۱ يك ســري شرايطي 
براي كارگاه هــاي توليدي كه دچار بحران شــده 
بودند ايجاد كرد، به طوري كه دولت ســهم بيمه 
كارفرمايــي در 3۶ صنــف را به عهــده گرفت كه 
متاسفانه اين قانون از تاريخ ۶2/۱/۱ تا حال حاضر 
ادامه دارد و بســياري از كارگران براساس همين 
قانون بازنشسته شدند، در حالي كه اينگونه قوانين 
بايد تاكنون اصالح مي شــد، چراكــه باعث ايجاد 
هزينه هاي ســنگيني شــده كه به تبع آن با عدم 
پرداخت بدهي هــاي دولت به تاميــن اجتماعي، 
 مشــكالتي را نيز براي اين ســازمان ايجاد كرده

 است. 
ميرزايــي گفــت: پــرده دوزي، تراشــكاري، 
كابينت ســازي و... از اين مشاغل هستند كه از 20 
درصد پرداخت ســهم كارفرما معاف شــدند و از 
سوي ديگر قوانين طي ۱0 سال گذشته در مجلس 
به تصويب رســيد كه اين قوانين نيــز باعث بروز 
مشكالتي براي سازمان شده اســت، در حالي كه 
در هيچ جاي دنيا قوانيــن بدون منبعي به تصويب 

نمي رسد. 

ازدواج مجــدد و طالق صــوري براي 
دريافت مستمري

وي گفت: ازدواج مجدد براي دريافت مستمري و 
برقراري حقوق مجدد فوت شده، طالق هاي صوري 
براي برقراري مستمري و... عالوه بر هزينه هاي مالي 
كه بر سازمان تحميل مي كند تاثير منفي نيز روي 

جامعه گذاشته است. 
ميرزايي ادامه داد: در برخي موارد شوهر زن را طالق 
مي دهد براي اينكه زن بتواند از مستمري پدر خود 
استفاده كند و در قبال آن با خواندن صيغه ۹۹ ساله 
با يكديگر زندگي مي كنند و اينگونه است كه آمار 
طالق در برخي شهرستان هاي كوچك تا حدودي 

افزايش پيدا كرده است. 
وي گفت: در ۶ ماهه اول سال 2 هزار و 350 ميليارد 
تومان مستمري پرداخت كرده ايم و بيش از ۱00 
ميليارد تومان نيز براي بيمــه بيكاري به جمعيت 

تحت پوشش پرداخت شده است. 

احتســاب سابقه بيشــترين شكايت 
بيمه شدگان به ديوان عدالت

ميرزايي به قوانين بدون منبع مجلس نيز اشــاره 
كرد و گفت: طي سال هاي گذشته، مجلس قوانيني 
تصويب كرده كه محل بودجه آن مشخص نيست. 
اين در حاليســت كه نظام هاي بيمــه اي در دنيا 
تعاريف خاصي دارنــد و حتما هزينه هــا و منابع 
آن مشــخص مي شــود و در قبال آن مطالباتي از 
 ســوي كارفرمــا و دولت بــه ســازمان پرداخت 
مي شــود. به گفته وي، با تمام اين مــوارد تاكنون 
با پيگيري هاي مديرعامل ســازمان و مســئوالن، 
پرداخت مستمري ها و مطالبات به تاخير نيفتاده 
است و ســعي كرده ايم نگراني براي بازنشستگان 
ايجاد نشــود. ميرزايي به راي ديوان عدالت درباره 
موضوعات مربوط به تامين اجتماعي اشاره كرد و 
گفت: اين راي ها معموال مربوط به احتساب سابقه 
مي شود كه بيشترين شكايات نيز در همين زمينه 
اســت، اما در مجموع در مواردي نيــز راي به نفع 

سازمان صادر مي شود. 

گروه كار وكارآفرينی
News kasbokar@gmail.com
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    سيد محمد امامي نژاد
قسمت پنجم

در بخش چهارم، مسير كسب و كار با شروع طرح ايده شروع كرديم و به اجراي نهايي يا توليد انبوه 
يك ايده با اسم محصول يا خدمت خاتمه داديم. در بخش پنجم با مسير آموزش كسب و كار و توسعه 

سازماني آغاز مي كنيم. 

مسير آموزش كسب و كار
اين مسير از تشخيص فرصت شروع، به سمت راه اندازي كسب و كار )كارآفريني( ادامه پيدا كرده و از راه اندازي كسب و 

كار تا مرحله عرضه عمومي سهام شركت )مديريت كسب و كار كوچك( امتداد مي يابد. 

در ذيل پاره اي از منابع آموزش كارآفريني به شرح ذيل است: 
- ژورنال هاي دانشگاهي شامل: 

 Journal of Small Business Management. Entrepreneurship Theory and Practice.
 Journal of Business and Entrepreneurship. Journal of Business Venturing. Strategic
 Management Journal. Journal of Small Business Strategy. Academy of Management

Review. Academy of Management Executive
- مجالت كارآفريني شامل: 

 Black Enterprise. Entrepreneur. FSB. Inc. . Family Business. Business Insider. Forbes.
Fortune

- كنفرانس هاي كارآفريني شامل: 
 Proceedings of the U. S. Association for Small Business and Entrepreneurship.
 Proceedings of the Academy of Management. Proceedings of the International

Council for Small Business. Frontiers’ in Entrepreneurship Research

توسعه سازماني
ابتدا مفاهيم سازمان و مديريت را در اين نگاشت توضيح مي دهيم: 

سازمان:  هماهنگي معقول تعدادي از افراد كه از طريق تقسيم وظايف و برقراري روابط منظم و منطقي براي تحقق 
هدف يا منظور مشتركي به طور مستمر فعاليت مي كنند.

مديريت: فرايند محقق سازي موثر و كارآمد اهداف سازمان به همراه و از طريق افراد.
- كاركردهاي مديريت شامل: 

- برنامه ريزي: پيش بيني و تدارك وسايل براي آينده عمليات
- فرماندهي )رهبري(: هدايت و جهت دهي افراد براي انجام كار

- هماهنگي: وحدت دادن همه فعاليت ها و كوشش ها
- كنترل: رسيدگي به اينكه آيا امور طبق مقررات صورت مي گيرد

توسعه سازماني عبارت از كاربرد سيســتمي دانش علوم رفتاري، براي توسعه برنامه ريزي شده و تقويت و تاكيد بر 
استراتژي ها، ساختارها و فرايندهاي سازماني براي بهبود اثربخشي سازمان است. 

طبق نظريه ريچارد بكهارد توسعه سازماني تالشي است برنامه ريزي شده، در كل سازمان، هدايت شده از طرف مديريت 
رده عالي سازمان براي اثربخشي و سالمت سازمان از طريق مداخالت طرح ريزي شده در فرايندهاي سازماني با استفاده 

از دانش علوم رفتاري.

توسعه پايدار
براي يك بنگاه تجاري، توسعه پايدار به معني پذيرش استراتژي هاي كسب وكار و فعاليت هايي است كه نيازهاي بنگاه 
و ذي نفعانش را تامين مي كند و از نيروي انساني و منابع طبيعي كه بنگاه در آينده به آنها نياز پيدا مي كند، محافظت 

مي كند و آنها را توسعه مي بخشد. 

كاربردهاي توسعه پايدار در كسب وكار
توسعه پايدار، فرصت هايي براي: 

- تامين كنندگاني كه مشتريان آنها »مصرف كننده سبز )مصرف كنندگان كاالهاي منطبق با محيط زيست(« هستند،
- شركت هاي توليدكننده مواد اوليه غير مضر براي محيط زيست )دوست محيط زيست(، 

- همچنين شركت هايي كه در زمينه افزايش كارايي سرمايه گذاري در سيستم هاي زيستي فعاليت مي كنند،
- و كساني كه در ارتقای مسائل اجتماعي درگير هستند، 

خلق مي كند. 
كسب وكارهاي مختلف و جوامع مختلف مي توانند رويكردهايي را بيابند كه به طور همزمان به طرف هر 3 هدف حفاظت 

از محيط زيست، شهرت اجتماعي و توسعه اقتصادي، حركت كند. 

مدل توسعه سازماني پايه اي

 

همانطور كه در شكل باال مشخص است، توسعه سازماني از ورودي برنامه ريزي كه »به اصطالح مايه شدن سازمان 
عنوان مي شود« شروع، وارد فرايند انتقال يا »به اصطالح تغيير« مي شود و در نهايت به فاز نتايج يا »به اصطالح جامد 
شدن مجدد سازمان« مي رسيم. در حين اين فرايند بازخوردها مي تواند از فاز 2 به فاز ۱، از فاز 3 به فاز 2 و در انتها از فاز 

3 به فاز ۱ حركت كند تا نتايج مناسب تري از عملكرد توسعه سازماني پايه اي به دست آوريم. 

اقتصاد سازماني
اقتصاد سازماني عبارت از مجموعه اي از فعاليت هاي اقتصادي كه متمركز بر نقل و انتقاالت مالي شركت ها به صورت 
مستقل و در نقطه مقابل به صورت گسترده در بازارهاست. همچنين اقتصاد سازماني بر توسعه سياست هاي منابع 
انساني، تعريف چگونگي و ارزيابي ريسك تجاري، پياده سازي نظام پاداش و نهايتا بهبود تصميمات مديريتي تمركز دارد. 
براي جمع بندي اين بخش از مسير آموزش كســب وكار به صورت خيلي مختصر و معرفي چند گزيده از مجالت و 
همايش ها در اين حوزه گذر كرديم و با توسعه سازماني، توسعه پايدار كه در اين روزها خيلي راجع به اين مقوله صحبت 
مي شود )چگونه توسعه اي داشته باشيم كه نسل هاي آينده نيز از اين توسعه منفعت ببرند( صحبت كوتاهي به عمل 

آمد و با اقتصاد سازماني اين بخش را جمع بندي كرديم. 
الزم به ذكر است دوستان در صورت عالقه به هركدام به اين مباحث نياز به بررسي بيشتري دارند تا بتوانند به نتايج 

مستمرتري برسند و تنها در اين مجموعه يادداشت ها بخش كمي به عنوان نيم نگاه عنوان مي شود. 
در بخش ششم وارد اهداف، استراتژي كسب وكار و فرهنگ سازماني مي شــويم تا برگزيده اي از اين مباحث براي 

عالقه مندان عنوان شود. 

 مسیر آموزش كسب و كار و توسعه سازماني

آرمان شهر  توسعه  ايران
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روزنامــه »كســب و كار« جهت طرح مســائل و مشــكالت خوانندگان 
محترم،ستوني را با عنوان نامه به ســردبير راه اندازي كرده است. از اين رو 
شــما خواننده محترم مي توانيد از طريق ارسال نامه به پست الكترونيكي     
newskasbokar@gmail.comيا تماس با تلفن 88253428 صداي 

خود را به گوش مسئوالن برسانيد. 

نامه به سردبير

بودجه 97 پاسخگوي فقر و نابرابري نيست
همچنان گران اداره شــدن دولت در اجزاي بودجه ديده مي شود. چندان 
اثري از كاهش شــكاف روزافزون درآمدي مشاهده نمي شــود. با اينكه 
جهت گيري به سمت حذف 3۰ ميليون نفر از دريافت يارانه نقدي است، ولي 
روند افزايش جدي حمايت هاي رفاهي از دهك هاي پايين درآمدي وجود 
ندارد. شكاف بين دالر دولتي و آزاد در سال آينده تداوم خواهد يافت و به 
تشديد فساد و رانت دامن خواهد زد. در ضمن در مورد بودجه ۹۷ بايد اشاره 
داشت كه ردپاي توزيع تسهيالت و پول براي اشتغالزايي ديده مي شود كه 
ساليان گذشته تجربه اي شكست خورده است، همچنان شاهد تزريق بودجه 
جاري به برخي دســتگاه ها با ماموريت هاي موازي يا زائد هستيم، فروش 
اوراق مالي اسالمي تداوم دارد كه سياست خطرناكي است و موجبات تشديد 
بدهي هاي آينده را در پي خواهد داشت. در خاتمه بايد اشاره كنم بودجه 
سال ۹۷ انتظارات اقتصاد ايران براي خروج از ركود و كاهش نابرابري و فقر 
را برآورده نمي كند و همچنان تناســب هزينه اي بين دولت و ماموريت ها 
وجود ندارد و انحراف جدي اســت و مديريت ارزي و بودجه اي با شرايط 

كنوني اقتصاد ايران در بودجه ۹۷ ديده نشده است.

ادامه سرمقاله

خواهرزاده من دوست دارد ثروتمند شود. او 
درباره دوستانش كه خانواده هاي ثروتمندي 
دارند، با من صحبت مي كند. تصوراتي كه از 
ثروتمند بودن دارد را با من درميان مي گذارد و 
مدام از من مي پرسد: آيا فالن خانواده ثروتمند 

هستند؟ فالن شخص چطور؟
من قبل از اينكه به او پاســخ دهم هميشه از او 
مي پرسم تعريفش از ثروت چيست. وقتي او از 
من مي پرسد كه آيا ما هم ثروتمند هستيم يا 
نه؟ به او پاسخ مي دهم: »بله، ما با عشق ثروتمند 
هستيم.« اين پاسخ براي عوض كردن بحث و 
سربه سرگذاشتن او مناسب است. اين را مي گويم 
و بعد درباره اتفاقات ديگــر در زندگي روزمره  
سخن مي گوييم. راهبردهاي ثروت آفريني را كه 
در صورت ادامه دار شدن گفتگو با خواهرزاده ام 
مرور مي كنم در ادامه با شــما هــم درميان 
مي گذارم. من اميــدوارم كه به مرور زمان، اين 
نكات در ذهن او هم جــاي بگيرند. وقتي خود 
من واقعا اين نكات را درك و در عمل اجرا كردم 
زندگي  مالي ام زير و رو شد. اين راهبردها شايد 

زندگي مالي شما را هم زير و رو كنند. 

 پول هميشه انگيزه اي ناكافي است
شما تا وقتي اين نكته را درك نكنيد، مدام به 

خيال ثروتمند شدن دور خود مي چرخيد 
و از خود مي پرســيد: »پس چرا ثروتمند 
نمي شــوم؟« بايد بدانيد كــه پول در 
كوتاه مدت انگيزه  خوبي اســت، اما وقتي 
شرايط سخت شود، آدم جا مي زند و با خودش 

مي گويد: »بي خيال پول… از همين چيزي 
كه دارم، راضي ام.« براي اينكه واقعا ترغيب 
شويد تا از شرايط و چالش هاي سخت پيش رو 
عبور كنيد، بايد به طور واضح و روشن انگيزه 

خود را براي مسيري كه انتخاب كرده ايد، 
مشخص كنيد. 

  اگر از موضع خود كوتاه نياييد، ثروتمند نمي شويد
من اخيرا اين فرصت را پيدا كردم تا با يكي از 
مشاوران برتر كســب وكار و شاگردانش شام 
بخورم. يكي از زنان كه در گروه شركت كرده بود 
و به خاطر كالس ها، توانسته بود بهبود زيادي 
به كسب وكار خود بدهد راز موفقيت خود را با 
من درميان گذاشت: »من فقط كاري رو كه بهم 
مي گن انجام مي دم. فقط همين.« او وقت خود را 
با بحث درباره اينكه چرا فالن كار را به فالن روش 
انجام داده هدر نمي دهد. او اشتباهات خود را 
مي پذيرد و در برابر پيشنهاد ديگران مقاومت 
نمي كند. او فقط از فرايند پيروي مي كند و به 

نتايج عالي كار خود هم دست مي يابد. 

  اسامي برنده و بازنده را رها كنيد
شما نه برنده ايد نه بازنده؛ تالش شما در برخي 
موارد به موفقيت و در برخي موارد به شكست 

منجر خواهد شد. 

سنجيد  بــازده را نبايد بــه تنهايي 
جايي  كــه بازدهي وجود 

داشته باشد، ريسك هم 
هست. بايد با دقت آن 

چيزي كه برايش ريسك مي كنيد، زمان، انرژي 
و پول صرف مي كنيد و بــازده اي كه از آن به 

دست مي آوريد، بررسي كنيد. 

  تنها جايي كه مي توانيد از آنجا شروع كنيد، 
همين جايي است كه االن هستيد

همه مي خواهند در اول صف باشند و كار خود 
را از آنجا شروع كنند، اما دنيا اينگونه ساخته 
نشده است. براي مثال بازار تره بار را در نظر 
بگيريد. آيا براي انتخــاب يك صف در بازار 
ميوه  و  تره بار با چالش روبه رو مي شويد؟ آيا 
در صف كندي قرار داريد و آرزو مي كنيد كاش 
صف ديگري را انتخاب كرده بوديد؟ آيا صف  
خود را عوض مي كنيد؟ اكثر مواقع اگر صف 
را عوض كنيد هيچ تفاوتي در ســرعت شما 
نخواهد داشت. يك صف را انتخاب كنيد، به 
اول صف هم مي رسيد، مگر غير از اين است؟ 
تازه وقتي هم برسيد بعضي مواقع يك صف 
ديگر جلوي تان ايجاد خواهد شد. به عبارت 
بهتر، باالخره به اول صف مي رسيد. زندگي هم 
همين طور است. پس به جاي اينكه به اين 
صف و آن صف فكر كنيد كارتان را انجام 

دهيد.

  بر مديريت انرژي 
تسلط پيدا كنيد نه 

بر مديريت زمان
همانطور كه به خواب 
بيشتر، نوشيدن آب 
قدم  زدن  بيشتر، 
قند  و قطع مصرف 
و شــكر نياز داريم، 
به انرژي هم بســيار 
نيازمنديم. اين مقياس ها 
مي توانند ســاعت هاي زيادي از 
انرژي متمركز را به روزهاي شما بيفزايند. 
من بر ايــن باورم كه با رعايــت اين نكته، 
خواهيد توانست كاري را كه ديگران ظرف ۸ 
تا ۱۰ ساعت در يك روز كاري انجام مي دهند، 

طي دو ساعت به انجام برسانيد. 

  كمال طلبي فلج كننده 
است

وقتي كمال طلب باشيد منجمد 
خواهيد شد و نمي توانيد به جلو 
حركت كنيد. به جاي كمال طلبي 
برآنچه »به اندازه كافي خوب« 
اســت و مي توانيد آن را امروز 
انجام دهيد، تمركز كنيد تا به 

جلو حركت كنيد. به قول معروف، يك بركه 
عميق بهتر از يك اقيانوس سطحي است.

 
 هر روز خدا روز خوبي است، مگر اينكه شما 

آن را خراب كنيد
من اين اختيار را دارم كه روز خوبي داشته باشم 
يا بد. من در دقيقه هــاي بد زندگي مي دانم كه 
خودم با دست خودم كاري كرده ام كه اين طور 
شده است و اين نكته را نيز مي دانم اگر شاد بودم 

خودم خواسته ام شاد باشم؛ به همين سادگي. 

  براي خودتان مساله هاي مختلفي طرح 
كنيد

من خودم هزار مشكل دارم و ترجيح مي دهم 
اين مشكالت را مانند يك چالش درنظر بگيرم. 
هروقت هم كه مشكلي را حل مي كنم، انگار 
مشكل جديدي به وجود مي آيد، اما تالش دارم 

كه غرق در يك مشكل واحد نشوم. 

  لحظات شادتري را ايجاد كنيد
فهرستي از شــادترين لحظات زندگي خود 
تهيه كنيد؛ مي بينيد كه در هيچ يك از آنها پول 
جايي نداشته است. اين لحظات شاد معموال 
دربردارنده دستيابي به چالشي براي خودتان 
بوده  يا شبي مفرح و شــاد را كنار خانواده و 
دوستان به چاي خوردن مشغول بوده ايد يا 

تجربه اي فوق العاده از هر نوع داشته ايد.  

  شادي و موفقيت
ثروت هم مهم است، اما همه چيز نيست. زياد 
به آن فكر نكنيد. از زندگي تان لذت ببريد. در 
ذهن خود مرور كنيد و ببينيد كدام لحظات 
زندگي واقعا شما را خوشحال كرده اند و تالش 
كنيد تا آن لحظات را بيشتر بازآفريني كنيد. 
وقتي تمركز خود را از روي پول  برداريد و آن 
را به شادي و خوشحالي منتقل كنيد، خواهيد 
ديد كه پول هم خودش خواهد آمد. همه اين 
نكته ها چيزهايي است كه من آموخته ام. اينها 
راهبردها و نكاتي است كه مخصوصا ظرف 
دو دهه اخير بر زندگي من تاثيري شــگرف 
داشته اند. من از وقتي شغلم را ترك كردم با 
چالش هاي بزرگ تري نسبت به قبل آن مواجه 
شدم و به دســتاوردهاي شغلي بزرگ تري 
رسيدم. اين مســير براي من مثل يك ترن 
هوايي پر از ترس و هيجان بوده و هر روز با هر 
باالرفتن پاداش بيشتري نصيبم مي شود. اين 

را براي شما هم آرزومندم. 
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ثروت آفريني با چند  راهكاري كه حتما  بايد  بدانيد

بازاريابي بين المللي چيست؟
بازاريابی بين المللی عبارت است از فعاليت هاي 
تجاري براي رساندن كاال و خدمات يك كشور 
به مشــتريان در ساير كشــورها براي كسب 
ســود. بازاريابي بين المللي همچنين شامل 
عمليات توليد و فروش كاال و خدمات در بيش 
از يك كشور است، بي آنكه كااليي از مرزهاي 
اصلي يك كشور عبور كند. مثال شركت فورد 
كه محل اصلي آن در آمريكاســت، خودروي 
توليدشده در آلمان را به ساير كشورها صادر 
مي كند. بــه همين دليل گاهي بــه بازاريابي 
بين المللي، بازاريابــي چندمليتي نيز اطالق 
مي شود. الزم به توضيح است كه مفهوم، مراحل 
و اصول بازاريابي جنبه استاندارد دارد و در تمام 
بازارها و كشورها قابل اجراست. بنابراين وجه 
تمايز بازاريابــي بين المللي و بازاريابي داخلي 
مربوط به حوزه فعاليت آنهاست. در بازاريابي 
بين المللي هدف اين نيست كه خود را محدود 
به هزينه هاي آوردن كاالها به بازارها و سرعت 
مورد نياز جهت انجــام فعاليت ها كنيم، بلكه 
نياز داريم به رقبايي موثر تبديل شويم. زماني 
كه رقابت به طور فزاينــده اي پويا، متمركز و 
حرفه اي شده است به نظر مي رسد كه عمليات 
بازاريابي همچنان رويكردهاي تمركز بر بازار، 
تمركز بر رقبا، تمركز بر محصوالت و تمركز بر 
مشتري را تعقيب مي كند، اما بايد متوجه باشيم 
كه امروزه مي خواهيــم در بازارهايي فعاليت 
كنيم كه كيفيت را در راستاي هزينه هاي پايين 
پذيرفته است. امروزه هيچ كشوري در جدايي 
كامل از كشورهاي ديگر زندگي نمي كند. منابع 
اقتصادي، تكنولوژي و سطح زندگي افراد يك 
كشور، بستگي نسبي به اقتصاد كشورهاي ديگر 
دارد كه به وسيله جريان پيچيد ه اي از كاالها، 
خدمات، ســرمايه و تكنولوژي، به هم مربوط 
مي شوند. كشورها از طريق مبادالت بين المللي، 
ســطح توليد خود را باال برده و سود بيشتري 
كسب مي كنند. آنها از طريق واردات، كاالهايي 
را كه قادر به توليد آنها نيستند، به دست آورده 
و از طريق صادرات، كاالهاي توليدي مازاد بر 
مصرف خود را به كشورهاي ديگر مي فرستند. 
www. linkedin. com

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

پاسخگو بودن فرايندی است كه ضمن آن همه 
اعضای ســازمان در برابر اختيارات و وظايف 
محوله بايد جوابگو باشند. از نظر امور عمومی 
پاسخگويی يعنی كاركنان سازمان در هر مرتبه و 
مقامی بايد سرزنش و يا ستايش ناشی از اخذ يك 
تصميم يا انجام يك اقدام را بپذيرند، بنابراين 
كاركنان در هر رده سازمانی در برابر يك مقام 

ارشدتر از خود در برابر اقدامات شان پاسخگو 
هستند. مدير يك ســازمان نيز بايد در برابر 
كاركنان درون و بيرون سازمان پاسخگو باشد. 
شما نيز به عنوان مدير يك سازمان بايد به تماس 
يا ايميل كاركنان بيرون سازماني سريع جواب 
دهيد. كاركنان بيرون سازمان نمي توانند وارد 
دفتر شما شده و توجه تان را به خود جلب كنند، 

بنابراين مهم است وقتي به شما احتياج دارند، به 
آنها پاسخ دهيد. 

   ويژگی های اساسی يك سيستم پاسخگويی 
مناسب 

۱- دسترسی آسان ، ۲- پاسخگويی سريع ، ۳- 
دسترسی بدون دردسر، ۴- گزينش و آموزش 

كاركنان ، 5- منصفانه و بی طرف بودن

پاسخگو   باشید

نز
ابي

ي ر
تون

از من مي پرســند بهاي شــاد بودن چيست؟ پاســخ من همواره يك كلمه است: آن
پيشرفت، پيشرفت و رشــد منجر به حس شــادي و رضايت واقعي در زندگي 

مي شود. براي همين است كه هدف اصلي ما بايد رشد و پيشرفت باشد.

WWW.KASBOKARNEWS.IR

INFO@biznews.ir

مبحث نخست : »حق كســب و پيشه« و »حق 
سرقفلی«

منشأ حق كسب و پيشه و چگونگی 
ارزيابی آن

 مهنــدس رمضــان كريميــان، مدرس و 
كارشناس رسمی دادگستری

قسمت هفتم
فرضا مستاجِر مشمول حق كسب و پيشه  كه ضمن اجاره ، مبلغی به عنوان سرقفلی 

پرداخت نكرده  و اجاره  نامه او   نيز قبل از سال 13۷6 تنظيم و مبادله شده است. 
 در ســال 136۰ )پــس از وضع قانون تاســيس شــهرداری هــا ( يا 
 در ســال 134۰ )قبــل از وضــع قانــون تاســيس شــهرداری ها ( 
 مغازه ای را اجاره  كرده  و فی المثل در سال 13۹5 با اخذ حق كسب و پيشه ، آن را 
تخليه و تحويل مالك داده است.  اوال برخالف تصور عام و ادعای مستاجر ، طوالنی 

بودن زمان تصرف ، هيچ گونه حق ويژه ای را  ايجاد نمی كند. 
 بالعكس تصرف و انتفاعی كه زائد بر مدت قرارداد و متضمن عدم رضايت 
مالك بوده ، چهره  منفی طوالنی بودن  اجاره است و نه  چهره  مثبت آن .  ثانيا  
همانطور كه قبال عرض كرديم . آنچه  منشأ حق كسب و پيشه بوده  ، اين است كه  

مكانی با توانايی تجاری مستاجر  ، به محل كسب تبديل شده  است. 
 بنابراين برای  سال 134۰ ) قبل از سال 55(  اين فرضيه موضوعيت دارد  . در  اين مورد 

بايد سرقفلی مغازه را به هنگام تخليه )سال ۹5(  ارزيابی كنيم .
 اگر سرقفلی مغازه  ، مثال يكصد ميليون تومان باشد . بايد  اين مبلغ بالمناصفه  بين 
مالك و مســتاجر )مكان غير تجاری  اوليه از مالك و  تبديل به تجاری از مستاجر(  

تقسيم شود. در اينجا  حق كسب و پيشه مستاجر  5۰ ميليون تومان خواهد شد. 
 اما در مورد سال 136۰ فرضيه تاسيس محل كسب  موضوعيت ندارد. زيرا مالك  به 
هزينه خود محل كسب را تاسيس كرده است.  بنابراين  در اين حالت بايد بررسی كنيم 
كه آيا اين مستاجر  به بركت فعاليت كسبی و خوشنامی و ابتكار و خالقيت خود  ، 
توانسته است سبب افزايش سرقفلی  محل كسب  شود يا نه ؟ در چنين وضعيتی بايد 

سرقفلی مغازه را  در سال 13۹5 )زمان فرضی تخليه (  در دو حالت ارزيابی كنيم.
 در فرضی كه اين مغازه خالی و بدون مستاجر  بوده و در حالتی كه مستاجر  در آنجا 

فعاليت كسبی كرده است. 
 اگر  در فرض فعاليت، سرقفلی مغازه يكصد ميليون تومان ارزيابی شود و درفرض راكد 
بودن و نداشتن فعاليت  تجاری  مانند مغازه های جديد التاسيس همجوار  و مشابه  
خود  كه خالی و غير فعال است وصرفا  از  پتانسيل تجاری و سرقفلی بالقوه  برخوردار  

است و اين سرقفلی بالقوه  8۰ ميليون تومان  ارزيابی شده باشد .
 مشخص می گردد كه 2۰ ميليون تومان اضافی ناشی از اثر فعاليت كسبی مستاجر 
بوده است كه بايد بالمناصفه )مكان تجاری از  مالك و  ارزش افزوده  بر سرقفلی  از 

مستاجر ( بين آنها تقسيم شود. 
در اينصورت  مبلغ ده ميليون حق كسب و پيشه  مستاجر خواهد بود. بنابراين ترديد 
نكنيد كه اگر حق كسب و پيشه از اساس ، خالف شرع و خالف قانون مدنی بوده ، از 

سال 1355 فاقد اركان فرضيه نخستين نيز بوده است. 
زيرا حق از قبض و اقباض عوضين حاصل می شود. در اثر معامله و بده بستان ايجاد می 
شود.  وقتی مالك ، محل كسب را به هزينه خودش تجاری كرده و در اختيار مستاجر 
قرارداده و مبلغی  هم  بابت ســرقفلی دريافت نكرده و مستاجر  نيز سبب افزايش  
سرقفلی روز مغازه  او نشده  چگونه مستاجر مستحق دريافت وجهی به نام كسب و 
پيشه  می شود؟  بنابراين چرا بايد كارشناس صرف شمول قانونی سال 1356 مبلغ 
گزافی را  تحت عنوان حق كسب و پيشه بر ذمه مالك  مستقر كند؟!  درحالی كه به 
جهت فقدان اسباب موجد حق كسب و پيشه ، اين حق تاسيسی  ، معادل  
صفر و يا در وضعيت استثنائی كه سابقا به عرض رسيد ، معادل يك دوم 
ارزش افزوده بر سرقفلی  است.  اعالم مبلغ صفر  به معنای نقض قانون سال 1356 

نيست. بلكه نتيجه ارزيابی كارشناس است. 
 بنابراين كارشناس با اين استدالل  كه  : 

1-مستاجر  محل كسب را  ايجاد و تاسيس نكرده  ، بلكه مالك راسا با اخذ پروانه از 
شهرداری  محل كسب را داير كرده است.  

2- مستاجر مبلغی به عنوان سرقفلی پرداخت نكرده  
3- مستاجر موجبات ارزش افزوده سرقفلی را فراهم نكرده  و وضعيت ملك به گونه 
ای است  كه چنانچه مالك به اجاره نمی داد ،  سرقفلی  ملك ، همان می بودكه اكنون 
است . می تواند به استناد مراتب  سه گانه فوق  ، حق كسب و پيشه مستاجر  را صفر 
و يا در حدود  صفر اعالم  كند . حدود صفر  به اين معنا است كه كارشناس مستاجر را  
باعث افزايش سرقفلی به ميزان حداقل يكی دو درصد  تشخيص داده باشد. علت العلل 
احتساب مبلغ گزافی  تحت عنوان حق كسب و پيشه ، بدون توجه به  اساس و فرضيه 

قانون گذار خلط مفاهيم  سرقفلی و حق كسب و پيشه بوده است.
  والسالم علی من التبع الهدی
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