
اعتصاب دیروز )دوشنبه( كارمندان بخش حمل ونقل 
در یونان باعث شد تا بسياري از نقل و انتقاالت ریلي 
شهري و خطوط هوایي با مشكل روبه رو شوند و مردم 

براي رسيدن به محل كار خود به مشكل بربخورند. 
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، این اعتصاب سراسري 
در یونان در اعتراض به الیحــه اصالحات در زمينه 
محدود كردن برگزاري اعتصاب هاي سراسري است كه 
كارمندان بخش حمل و نقل این كشور بيم آن را دارند 
كه باعث ایجاد محدودیت هایي براي آنها شود. این 
اعتصاب بيشتر خودش را در آتن، پایتخت یونان نشان 

داد، به طوري كه بسياري از مردم نتوانستند به موقع 
خود را به محل كارشان برسانند. همچنين در حمایت 
از كارمندان بخش حمل ونقل، افراد  دیگري شامل 
آموزگاران، قضات و پزشكان بيمارستان هاي دولتي 

دست از كار كشيدند و اعتراض خود را ابراز كردند. 
اتحادیه هاي كارگري یونان در بيانيه اي اعالم كردند: 
 دولت یونان به دنبال اقداماتي است كه به ضرر كارگران 
و نيروهاي خدمت رسان تمام مي شود و تنها جامعه 
یونان را فقيرتر كرده اســت. ایــن آخرین ضربه به 
كارگران، بازنشسته ها و قشر بيكار است چون براساس 

این الیحه، امكان برگزاري اعتصــاب از آنها گرفته 
مي شــود. پيش نویس این الیحه كه قرار بود دیروز 
به راي گذاشته شــود، برگزاري اعتصاب را سخت تر 
كرد. این الیحه به ضرر حزب حاكم »سيریزا« است 
كه ریشه هایش در حمایت از حقوق كارگران است. 
اتحادیه هاي كارگري مي توانند از یك سوم اعضاي 
خود براي برگزاري اعتصاب ها استفاده كنند. صاحبان 
مشــاغل و تامين كنندگان اعتبار بين المللي یونان 
اميدوارند كه این قانون بتواند اعتصاب ها را محدود و 

توليد را ارتقا دهد.

رشــد اقتصادي آلمان در ســال ۲۰۱۷، بــه باالترین 
ركورد 6 سال اخير رســيد و مازاد بودجه، اميدواري ها 
 را نسبت به ثبت یك عملكرد قوي دیگر در سال ۲۰۱۸   

باال برد. 
به گزارش ایســنا به نقل از رویترز، دفتــر آمار فدرال 
آلمان اعــالم كرد كه رشــد اقتصادي این كشــور در 
ســال ۲۰۱۷ به ۲.۲ درصد رسيده اســت كه اگرچه 
پایين تر از پيش بينــي ۲.4 درصــدي تحليلگران در 
نظرسنجي رویترز اســت، اما كماكان باالترین ميزان 
از سال ۲۰۱۱ تاكنون به شــمار مي رود. قدرت هزینه 
مصرف كننده كــه به كمك هزینه هاي بســيار پایين 

اســتقراض، اشــتغال باال و افزایش دستمزدها حاصل 
شد، بزرگ ترین سهم را در رشد اقتصادي آلمان داشت. 
سرمایه گذاري ها و صادرات شركت ها كه به طور سنتي 
عامل اصلي رشــد بزرگ ترین اقتصاد اروپا بوده است، 
به دنبــال افزایش تقاضا براي كاالهاي ســاخت آلمان 
 در منطقه یورو و جهان، در رشــد اقتصادي این كشور

 سهم داشــت. دفتر آمار فدرال آلمان ماه گذشته نرخ 
رشــد اقتصادي آلمان را ۲.6 درصــد پيش بيني كرده 
بود. نرخ رشد اقتصادي پایين تر از رقم پيش بيني شده را 
مي توان تا اندازه اي به دليل ناكام ماندن رهبران سياسي 
 این كشور در تشكيل یك دولت ائتالفي پس از چندین 

ماه دانســت. آنگال مركل، صدراعظم محافظه كار این 
كشور اميدوار است تا بتواند با حزب سوسيال دموكرات 
بر سر تشكيل دولت ائتالفي به توافق برسد، با این حال 
وي در آخرین روز از مذاكرات اعالم كرد هنوز مسائلي 
وجود دارد كه باید شفاف شوند. هرچند كه در ۱۱ سال 
از ۱۲ ســال دوره زمامداري مركل، اقتصاد آلمان رشد 
داشته اما وي با نارضایتي هایي از سياست هاي اقتصادي 
خود روبه رو شده است و برخي از كارشناسان اقتصادي و 
گروه هاي البي تجاري درخواست یك بازبيني اساسي در 
سيستم مالياتي این كشور را دارند كه به عقيده آنها باعث 

جلوگيري از سرمایه گذاري بخش خصوصي مي شود. 

محققان ناســا با بررســي اطالعات دو تلسكوپ 
فضایــي دوردســت ترین كهكشــان جهان در 
 فاصله ۲۵۰۰ ســال نــوري با زمين را كشــف 

كردند. 
به گــزارش مهر به نقــل از هندوســتان تایمز، 
دانشمندان ناسا موفق شــده اند دوردست ترین 
كهكشــان جهــان را در فاصلــه ۲۵۰۰ ســال 
نوري زمين كشــف كنند. این كهكشــان یك 
 خوشــه از ســتارگان با قدمــت ۵۰۰ ميليون 

سال است. 
محققان ناســا با كمك تلســكوپ هاي فضایي 

هابل و Spitzer تحقيقات عميق و گسترده اي 
انجام دادند. نتيجه تحقيق آنان تصویري از یك 
كهكشــان به نام SPT۰۶۱۵-JD است كه تحت 
تاثير پدیده »لنز گرانشي« گســترده و واضح تر 

شده است. 
هرچند چند كهكشــان اوليه دیگر نيز مشاهده 
شــده اند، اما با توجه به حجــم كوچك و فاصله 
زیادشان بيشتر شبيه نقاط قرمز رنگ در تصویر 
بودند. به هر حال در این نمونه، حوزه گرانشــي 
كهكشان خوشــه اي عظيم نه تنها نور بيشتري 
به پس زمينه تصویر بخشــيد، بلكــه تصویر آن 

را واضح تر كرد. برت ســالمان از موسســه علوم 
تلســكوپ فضایي در آمریكا مي گوید: تا به امروز 
كهكشــاني با این ميزان فاصله كشف نشده بود. 
البته تصویر این كهكشــان نيز اطالعات فضایي 

دقيقي در اختيار دیگران قرار مي دهد. 
با تحليــل تاثيــرات فرایند لنز گرانشــي روي 
تصویر این كهكشــان مي توان اندازه و شــكل 
اصلي آن را تعيين كــرد. SPT۰۶۱۵-JD یكي از 
نمونه هاي اوليه كهكشــان هاي جواني است كه 
 در مدت كوتاهــي پس از رویــداد انفجار بزرگ 

به وجود آمدند.

یــك شــركت آمریكایــي قصــد دارد بــا عرضــه یــك باطــري بي ســيم 
 كــه نيــازي بــه تعویــض نــدارد، از دور ریختــن ســاالنه باطري هــا 

جلوگيري كند. 
به گزارش ایسنا به نقل از تك اسپلور، شــركت آمریكایي »اوسيا« )Ossia( روي 
اختراعي به نام »باطري هميشگي كوتا« )Cota Forever Battery( كار كرده 
اســت. براي توجه بيشــتر به این محصول، نياز به توضيح بيشتري است. باطري 
هميشــگي و فناوري مرتبط با آن كه »كوتا« نام گرفته، در نمایشگاه CES، توجه 

زیادي را به خود جلب كرد. 
صحبت از باطري ای است كه شاید هرگز نياز به جایگزین كردن آن نباشد. »مارك 
 Tom’s( »سردبير شــركت »تامز گاید ،)Mark Spoonauer( »اســپوناور
Guide( گفت: موضوع بســيار قانع كننــده اي درباره ایده باطري هميشــگي و 

سيستمي كه نيرو را به فاصله دور انتقال مي دهد، وجود دارد. 

این باطري، نيروي خود را از »كاشــي كوتا« )Cota Tile( مي گيرد. این شركت، 
»كاشــي كوتا« را یك فرستنده قدرت بي ســيم در قالب یك كاشي سقف كاذب 

تعریف مي كند. 
اســپوناور در توضيح بيشــتر این محصول افــزود: این فرســتنده در خانه مورد 
 استفاده قرار مي گيرد و شاید روي یك دیوار نصب شود و نيروي برق را روي طيف

 ۲.4 گيگاهرتز، به یك گيرنده كوچك در باطري مي رساند. 
سال گذشــته، »حاتم زین« )Hatem Zeine( در ســایت این شركت نوشت: 
امواج رادیویي مورد اســتفاده كوتا )بــا فركانس ۲.4 گيگاهرتــز( تقریبا دنياي 
ما را مي بيند؛ مثل اینكه از آینه و شيشــه ساخته شده باشــد. همه چيز یا جذب 
مي شــود )مثل بدن ما( یــا تا حدي منعكس مي شــود )مانند دیوار خشــك( یا 
كامال منعكس مي شود )مانند قفســه هاي فلزي.( »الكس لي« )Alex Lee( در 
سایت »Alphr « نوشت: سيستم شــركت اوســيا، تا وقتي باطري در محدوده 

یكي از كاشــي هاي كوتای این شــركت باشــد، به طور مداوم آن را در هر جایي 
از خانه شــارژ خواهد كرد. جزئيات بيشــتر درباره چگونگي عملكرد این باطري 
مورد بحث قرار گرفت. »ژوئل هروســكا« )Joel Hruska(، تكنسين این حوزه 
گفت: به گفته اوســيا، كار كردن كوتا به این دليل است كه فرســتنده آن، ده ها 
آنتــن فركانس رادیویي كوچــك یا آر اف، بــه همراه آنتن هاي مشــابهي كه در 
 داخل باطري قلمي، محفظه شــارژ یا گوشــي هوشــمند فرضي نصب شده اند، 
در بر دارد. »ليزوفسكي« گفت: این فرستنده، یك سيگنال آر  اف مستقيم و متمركز 
را به دستگاهي كه در خانه قرار دارد، مي رساند كه با آنتن هاي آر  اف خود این دستگاه 

جذب و به نيروي قابل استفاده تبدیل مي شود.
 به گفته این شــركت، باطري كوتا تنها محدود به چند فوت نيســت. قدرت این 
كاشــي مي تواند چندین دســتگاه در حال حركت را بدون خط دید و در فاصله 
دور نيرو ببخشــد. به گفته الكس لي، بسياري از ابزارها و اســباب بازي كودكان، 

هنوز به باطري هــاي فيزیكي تكيه مي كنند. اســتفاده از ایــن باطري هاي قابل 
حمل، در انواع ابزار از دســتگاه هاي كنترل از راه دور و ردیاب هاي دود تا ابزارهاي 
هوشمند IOT مانند چراغ ها، سيستم ها و قفل هاي امنيتي، اجتناب ناپذیر است. 
پيامدهاي باطري هاي یك بار مصرف كه نياز به جایگزین شــدن دارند، هميشه 
دردسرساز است. به گفته Alphr، هر سال، تنها در بریتانيا، 6۰۰ ميليون باطري 
دور ریخته مي شود و تنها یك ســوم از این مقدار بازیافت مي شوند. با اینكه مقدار 
جيوه این باطري هاي قليایي كاهش یافته است، ماده موجود در باطري ها هنگام 
 دفن زباله، به خــاك و آب هاي زیرزميني نشــت و آالینده ها و ســموم را در هوا 
پخش مي كند. شركت اوسيا همچنين درباره دور ریختن ساالنه بيش از 3 ميليارد 
باطري، تنها در آمریكا هشدار مي دهد. اگرچه سازندگان باطري، ميزان مواد سمي 
باطري ها را كاهــش داده اند، دفع باطري ها به همان حالــت باقي مانده و خطرات 

زیست محيطي ایجاد مي كند.

عضو هيات علمي و استاد گروه شــيمي دانشگاه ایالم 
براســاس آخرین نتایج اعالم شــده از ســوي پایگاه 
شــاخص هاي اساســي علم )ISI - ESI(، در فهرست 

دانشمندان یك درصد پراستناد دنيا قرار گرفت. 

به گزارش ایسنا، آرش قرباني چقاماراني، تاكنون ۲۱۱ 
مقاله در مجالت معتبر ISI چاپ كرده كه در ســایت 
رسمي ISI به این مقاالت ۲۷6۰ بار ارجاع داده شده و در 
حال حاضر وي داراي h- index ۲۷ در این سایت است. 

پایگاه شاخص هاي اساسي علم یا ESI محققان را بر اساس 
 تعداد اســتنادهاي دریافتي مقاالت آنها در رشته هاي

 ۲۲ گانه علم، مرتب سازي مي كند و یك درصد آنها تحت 
عنوان دانشمندان یك درصد برتر معرفي مي شوند. 

زمين لرزه اي به بزرگاي 4.3 در مقياس امواج دروني 
زمين، عصر دیروز استان تهران حوالي فيروزكوه را 
لرزاند. به گزارش ایسنا، شبكه هاي لرزه نگاري مركز 
لرزه نگاري كشوري موسســه ژئوفيزیك دانشگاه 

تهران در ساعت ۱۷:۲۰:۰3 ثانيه دیروز )دوشنبه( 
۲۵ دي ماه این زمين لرزه را ثبت كردند. 

مختصات این زمين لرزه كه در عمق ۱3 كيلومتري 
زمين رخ داده، 3۵.۷6 درجه عرض شمالي و ۵۲.66 

درجه طول شرقي ثبت شده است. این زمين لرزه 
در 9 كيلومتري فيروزكوه )تهران(، ۱4 كيلومتري 
ارجمند )تهران( و 3۷ كيلومتري آالشت )مازندران( 

رخ داده است. 

اتحادیه اروپا از اختصاص ۵ ميليون یورو بودجه براي 
حمایت از آوارگان روهينگيایي حاضر در بنگالدش 

خبر داد. 
به گزارش مهــر به نقــل از توئيتر  دفتــر »فدریكا 
موگریني« مسئول سياســت خارجي اتحادیه اروپا، 
بروكســل بــراي حمایــت از آوارگان روهينگيایي 
 حاضر در بنگالدش ۵ ميليون یورو بودجه اختصاص

 داده است. 
هر چند ميانمار و بنگالدش براي بازگشــت آوارگان 
روهينگيایي به ميانمــار توافق كرده انــد اما وجود 

مشكالتي از جمله عدم اطمينان از امنيت مسلمانان 
 در ميانمار، مانع بازگشــت آوارگان به منازل شــان

 شده است. 
ميانمار و بنگالدش در ماه نوامبر توافقنامه اي را براي 
بازگشــت آوارگان روهينگيا امضا كردند و همچنين 
 كارگروه مشــتركي را بــراي نظارت این بازگشــت

 قرار دادند. 
از روز ۲۵ اوت پــس از آنكه موج جدید خشــونت ها 
عليه مسلمانان روهينگيا آغاز شد، خانه هاي شان به 
آتش كشيده شــد و زنان و كودكان شان مورد تجاوز 

ارتش ميانمار قرار گرفت كه در نتيجــه آن بيش از 
 646 هزار نفر از این افراد آواره شــدند  و به بنگالدش 

گریخته اند. 
مســلمانان ميانمــاري ســاكن ایالــت راخين در 
غرب ميانمار به نام مســلمانان روهينگيا شــناخته 
مي شــوند. آنان دستكم از ســال ۲۰۱۲ مورد حمله 
بودایيان هســتند و آنچه بر شــدت ایــن وضعيت 
مي افزاید، ســكوت مقامات دولتي اســت، تا جایي 
 كه گاه نظاميان دولتي نيز در اقدامات خشــونت بار 

سهيم مي شوند. 

اعتصاب در  يونان حمل ونقل را   فلج كرد

ناسا  يك كهكشان دوردست  را  كشف كردثبت  بزرگ ترين  رشد اقتصادي آلمان در 6 سال اخير

ابداع يك  باطري قلمي كه هيچ گاه خالي نمي شود

زلزله ای  به  بزرگی 4/3 حوالي فيروزكوه  را   لرزانديك محقق ايراني در فهرست دانشمندان يك  درصد برتر دنيا  قرار گرفت

اتحاديه  اروپا  براي حمايت از  مسلمانان روهينگيا  بودجه  تعيين كرد
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براي ساخت راه آهن رشت-آستارا

 ايران از آذربايجان  وام 
۵۰۰ ميليون  دالري  مي گيرد

اولويت  روسيه 
در  2018 حفظ 
برجام  است

الوروف:

ادبيات  ترامپ   ما  
را   به سمت توحش  
مدرن  هل   مي دهد
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الريجاني:

سرمقاله

اقتصادسنجي غم  و شادي

انگار به صفحــه حوادث 
یــك روزنامــه پرتيراژ 
ســنجاق شــده ایم. از 
ســاختمان پالســكو تا 
كشتي ســانچي، از زلزله كرمانشــاه تا زلزله 
 كرمــان. اگر بپذیریــم در دل هــر تهدیدي

 یك فرصت اســت و در دل هر مصيبتي یك 
حكمت آنگاه مي توانيم طبيعي تر زندگي كنيم 
و سازنده تر بيندیشيم. سال گذشته بيش از دو 
هفته تمام ایران در التهاب روزهاي ســخت 
پالســكو بود، روزهایي كه لحظــه به لحظه 
گزارش شد و بيش از صدها ساعت پخش زنده 

تلویزیون به آن اختصاص یافت...

  عليرضــا عباســي، فعال 
اقتصادي
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»كسب وكار«  گزارش  می دهد

فرصت سوزي   با   فيلتر 
كاريابي هاي آنالين

»كسب وكار« انتشار اوراق مالی دولتی  در  بودجه 97 را   بررسي مي كند

تبعات  انتشار  بدون  ضابطه  اوراق
صفحه۵

صفحه4

كوچ   واحدهاي  توليدي
 به  شهرهاي كوچك

»كسب وكار«   طرح   تسهيالت    توسعه    اشتغال    روستايي    را   بررسي   می كند

طي چند روز گذشته برخي كاریابي هاي مجازي 
به طور ناگهاني فيلتر شدند كه دليل آن تا امروز 
در هاله اي از ابهام است و مسئوالن دولتي هم 
تا هنگام نوشتن این مطلب پاسخ شفافي ارائه 
نداده اند، اما در گفتگو با مدیران این سامانه ها، 
به نظر مي رســد در این موضوع هم نقش بازار 
ســنتي و نارضایتي اش از بازار مدرن كاریابي 
بي تاثير نبوده و همچنين مســاله ساماندهي 
سيستم هاي كاریابي آنالین ازسوی دولت نيز 
جزو دالیل فيلترینگ كاریابي هاي مجازي به 
شمار مي رود. »هادي محمدآبادي«، مدیرعامل 
»جاب ویژن« از دریافت ایميلي از سمت كارگروه 
مصادیق جرائــم رایانه اي مي گویــد كه براي 
سامانه آنها و برخي وب سایت هاي مشابه ارسال 
شده و تنها ساعاتي بعد از ارســال این اخطار، 
فيلترینگ به ســراغ آنها آمده اســت. او ضمن 
تاكيد بر مستقل بودن مجموعه »جاب ویژن« 
و ربط نداشــتن این ســامانه به هيچ مجموعه 
دیگري مي گوید: »سر و سامان دادن به سایت ها 
و مجموعه هاي كاریابي آنالین امري است كه 
همگي بــا آن موافق هســتيم، چراكه موضوع 
سوءاستفاده در این مجموعه ها بسيار زیاد شده 
است، مسئوالن دولتي هم سازش مناسبي با ما 
داشتند و پيشنهاداتي مبني بر رفع فيلترینگ 
مشروط و موقت تا اخذ مراحل مجوز و تدوین 
قوانين در این رابطه هم از سوي ما ارائه شد. باید 

صبر كرد و نتيجه این پيشنهادات را دید.«
او معتقد است كه بازار سنتي هم نقش بسزایي 
در این فيلترینگ داشــته و مثل موارد مشابه 
دیگري كه این روزها در بازار استارت آپ كشور 
رخ مي دهد، اعتراضاتي نســبت به سامانه هاي 

آنالین كاریابي...

رنا
/ ای

س
عک

هيات وزیران در جلسه عصر یكشنبه خود 
به ریاست حسن روحاني، رئيس جمهوری 
به بررســي گزارش وضعيت آلودگي هواي 
كالن شــهرها و اقدامات انجام شده، موانع 
اجرایــي و راهكارهاي موجــود پرداخت و 
تصميماتي را در این زمينــه اتخاذ كرد.  بر 
این اساس مقرر شد طرح محدودیت تردد 
خودروهــا و نيز تردد شــبانه كاميون ها در 

سطح شهر ...



ایران وجهان2

الوروف در كنفرانس ساالنه اش در مسكو:
آمريكا به دنبال چند تكه كردن 

سوريه است
وزير امور خارجه روسيه با تاكيد بر اينكه حفظ توافق 
هسته اي با ايران اولويت مسكو در سال 2018 است، 

گفت: فعاليت هاي موشكي ايران قابل مذاكره نيست. 
به گزارش ايسنا به نقل خبرگزاري اينترفكس، سرگئي 
الوروف، وزير امور خارجه روســيه ديروز )دوشنبه( 
در يك نشست خبري درباره دستاوردهاي سياست 
خارجي روسيه در سال 2017، با اشاره به بيانيه اخير 
رئيس جمهوری آمريكا درباره توافق هسته اي و ايران 
گفت: اظهارات ترامپ درباره ايران با هدف نابودي برجام 
بر خوش بيني ها نمي افزايد. هدف او نابودي اين توافق 
است، اما حفظ توافق هسته اي اولويت روسيه در سال 

2018 خواهد بود. 
وزير امور خارجه روســيه در كنفرانس مطبوعاتي با 
رسانه هاي اين كشور در مســكو تاكيد كرد: 2017 
سالي دشوار بود كه در آن ما شاهد تهديدهاي آمريكا 
عليه كره شمالي و ايران بوديم و چنين اقداماتي باعث 
از بين رفتن ثبات مي شود. به گزارش ايسنا به نقل از 
راشاتودي، سرگئي الوروف، وزير امور خارجه روسيه 
در اين كنفرانس خبري ضمن اظهار اميدواري درباره 
اينكه فرايند مذاكرات ملي سوريه در سوچي به پيشرفت 
فرايند ژنو كمك كند، گفت: ما مي خواهيم جلوي افتادن 
جهان به ورطه آشوب و انحطاط را بگيريم. ما شاهد 
پيشرفت در مساله ســوريه هستيم. روسيه مشغول 
همكاري با تركيه و ايران بر سر سوريه است، در حالي 
كه خود سوريه نيز آماده يك كنفرانس ملي مي شود. 
او در ادامه به فرايند مذاكرات آستانه با ميانجي گري 
روسيه، تركيه و ايران پرداخته و گفت: بعد از آنكه دولت 
اوباما در تمايز قائل شدن ميان مخالفان و تروريست ها 
در سوريه شكســت خورد. ما اين فرايند را به جريان 
انداختيم. وضعيت در سوريه باثبات شده اما همچنان 
خطرهايي وجود دارند كــه از جمله آنها حمله اخير 
به پايگاه حميميم روسيه است. الوروف گفت: ما به 
موجب فرايند آستانه مي خواهيم به گسترده تر شدن 
ابعاد طرف هاي سوري شركت كننده در فرايند صلح 

كمك كنيم. 

سوریه
 الوروف گفت: به نظر مي رسد كه بين موضع دولت اوباما 
و دولت ترامپ درباره سوريه فرق چنداني وجود ندارد. 
نشانه ها حاكي از آن هستند كه ظاهرا آمريكا نمي خواهد 
سوريه به عنوان كشوري در مرزهاي فعلي آن حفظ 
شــود. با وجود آنكه غرب به انتقاد از دولت سوريه از 
بابت اقدامات نظامــي اش ادامه مي دهد اما نيروهاي 
سوري تنها در پاسخ به حمالت تروريست هاي جبهه 
النصره اقدام مي كنند. وي گفت: ما اين نگراني را داريم 
كه آمريكا مشغول پيگيري سياست چند تكه كردن 
سوريه است، در حالي كه در قطعنامه هاي سازمان ملل 
از اين بابت هيچ چيز وجود ندارد. بنابراين ما مي خواهيم 
يك شفاف ســازي صورت بگيرد. او گفت: يكسري 
ابتكارعمل هاي آمريكا بــراي تامين امنيت مرزهاي 
سوريه از طريق نيروهاي مرزباني كرد با واكنش منفي 
تركيه مواجه شده و در عين حال روسيه هم مي خواهد 
آمريكا به پرسش هاي موجود درباره حفظ تماميت 
ارضي سوريه پاسخ دهند. رئيس دستگاه ديپلماسي 
روسيه درباره استقرار نيروهاي تامين امنيت مرزي 
در سوريه گفت: همانطور كه شاهد هستيد اين اقدام با 
واكنش منفي تركيه مواجه شده است از نظر ما هم اين 
اقدام سواالت جدي و مهمي را در رابطه با حفظ تماميت 
ارضي سوريه به دنبال دارد. مساله ديگر روابط ميان 
تركيه و كردهاست. اين اولتيماتوم يك جانبه جديد 

نمي تواند در حل و فصل مساله عفرين موثر باشد. 

اوكراین
او در عين حال رويكرد غرب در قبال اوكراين را نيز 
مورد انتقاد قرار داده و گفــت: در ارتباط با اوكراين 
توافق هاي مينسك كامال روشن هستند و بايد بر آنها 
تمركز شود. اما حمايت كوركورانه غرب از كي يف در 
اين فرايند اخالل ايجاد كرده است. الوروف تاكيد 
كرد: روسيه نهايت تالشش را براي حفظ منافع مردم 
و شركت هاي اين كشــور و در ضمن آن احترام به 
قوانين بين المللي از طريق صداقت و احترام دوجانبه 

انجام مي دهد. 

ایران
وزير امور خارجه روسيه تصريح كرد كه كار  روي توافق 
هسته اي ايران يكي از اهداف ديگر براي سال 2018 در 
كنار رسيدگي به مساله فلسطين و وضعيت اوكراين 
است. الوروف همچنين توافق هسته اي با ايران را يك 
دستاورد بزرگ خواند و گفت: ما به واشنگتن گفتيم 
كه معتقديم رويكرد آنها در قبــال اين توافق منجر 
به نتايج غيرقابل پيش بيني خواهد شــد اما تاكنون 
نتوانسته ايم آمريكا را براي تغيير موضعش متقاعد كنيم. 
 واقعيت اين اســت كه ايران به اين توافق پايبند بوده

 است. 

خبر

رئيــس مجلس شــوراي 
اســالمي با تاكيد بر اينكه 
بايد براي مبارزه با تروريسم 
يد واحده اي باشيم، نسبت 
به اظهارات نژادپرســتانه 
ترامپ واكنش نشان داد و گفت كه استفاده از اين نوع 
ادبيات تحقيرآميز و توهين آميز ما را به سمت دوره 
توحش مدرن هل مي دهد كه در آن ادبيات سياسي 
از حالت عادي خارج شده و به جاي احترام به ملت ها، 
با ادبيــات زننده و تحقيرآميز صحبت مي شــود. به 
گزارش ايسنا، علي الريجاني در نشست بيستم كميته 
عمومي مجمع مجالس كشــورهاي عضو ســازمان 
همكاري هاي اســالمي در واكنش به صحبت هاي 
نژادپرستانه ترامپ، گفت: تاسف خود را از حرف هاي 
بسيار نسنجيده رئيس جمهوری آمريكا اعالم مي كنم. 
وقتي چند روز پيش صحبت هاي ايشــان را نسبت 
به كشــورهاي ديگر آن هم با ادبيــات تحقيرآميز و 
توهين آميز شنيدم، تاســف خوردم. وي افزود: فكر 
مي كنم اين ادبيات ما را به سمت دوره توحش مدرن 
هل مي دهد كه ادبيات سياسي از حالت عادي خارج 
شــده و به جاي احترام به ملت ها، با ادبيات زننده و 
تحقيرآميز صحبت مي كنند. اين عالوه بر نشــان از 
كم بينشي باعث تحريك ملت ها و عصباني شدن آنها 
مي شود. رئيس قوه مقننه تاكيد كرد: بايد ما اينگونه 
صحبت ها را تقبيح كنيم چون هيچ رئيس جمهوري 
نبايد از ادبيات تحقيرآميز عليه ملت ها استفاده كرده 
و با آن صحبت كند، اين مايه تاسف است. بايد چنين 
روشي اصالح شود. قطعا اين نوع روش به پايداري و 
استحكام و همكاري كشورها كمك نمي كند و باعث 
افزايش شكاف ها و دشمني ها مي شود. رئيس مجلس 
شوراي اسالمي در ادامه موضوع قدس و فلسطين را 
از مسائل مهم و دغدغه فكري براي همه كشورهاي 
اسالمي دانست و گفت: مســاله فلسطين موضوعي 
است كه در اجالس هاي مختلف در سطح دولت ها و 
پارلمان ها جايگاه جدي دارد، اما در سال هاي اخير به 

دليل توطئه هاي مختلفي كه براي كشورهاي اسالمي 
ايجاد كرده، مشكالت امنيتي ســختي براي آنها به 
وجود آورد، نمونه آن مشكالت تروريستي در سوريه 
يا عراق است. وي افزود: در اين بين توطئه هاي آمريكا 
براي فلسطين باعث شد كه تمركز بيشتري بر موضوع 
قدس شــريف صورت گيرد. قطعا موضوع فلسطين 
داراي اهميت اســت و بايد به آن توجه شود. در اين 
اجالس نيز در دستور كار قرار گرفته است. الريجاني با 
بيان اينكه بين  المجالس كشورهاي اسالمي جايگاهي 
براي شنيدن صداي مردمان مسلمان منطقه و امت 
اسالمي است، گفت: انتظار مي رود در اين اجالس ها 
مهم ترين مسائل كه به نفع همه كشورهاي اسالمي 
اســت، مورد توجه قرار گيرد كه ممكن اســت اين 
مسائل داراي وجوه سياسي، امنيتي، اقتصادي و به 
طور كلي آينده امت اســالمي باشد. رئيس مجلس 
شوراي اسالمي توجه به موضوعات اقتصادي را در بين 
كشورهاي اسالمي ضروري خواند و توضيح داد: امروز 
ظرفيت هاي اقتصادي بسيار مهمي در جهان اسالم 
وجود دارد كه بايد كشورهاي اسالمي از ظرفيت هاي 

يكديگر استفاده كنند. بايد همگان در اين باره بررسي 
كنيم كه چطور مي شــود ظرفيت هاي كشــورهاي 
اسالمي را كنار هم قرار داده و هم افزايي ايجاد كرد. 
بايد زيرساخت هاي اقتصادي فراهم شود تا كشورهاي 
اســالمي بتوانند در روابط عميق تر به همكاري هاي 
اقتصادي بپردازند. بنابراين اولويت جمهوري اسالمي 
ايران نيز طي كردن اين مسير است و ما همكاري هاي 
اقتصادي با كشورهاي اسالمي را به عنوان يك اولويت 
در نظر داريم. وي ابراز اميدواري كرد كه اين موضوع 
در اين نشست مورد توجه قرار گرفته و با فعال شدن 
دبيرخانه، موضوعات اقتصادي نيز از توجه بيشتري 
برخوردار باشــد. الريجاني در ادامه بــا بيان اينكه 
در منطقه بحراني از نظر تروريســت وجــود دارد، 
گفت: سال ها بحران تروريســتي را براي كشورهاي 
اسالمي ايجاد كرده اند. البته داعش در عراق و سوريه 
ضربه هاي جدي خورد. ما هميشــه گفته ايم كه در 
مبارزه با تروريســم كنار كشــورهاي ديگر هستيم 
چون معتقديم كه نبايد امت اسالمي دست به كشتن 
مردم بي گناه بزند، اين وجهه كشورها و امت اسالمي 

را زير ســوال مي برد. به همين دليل همواره در خط 
مبارزه با تروريسم هســتيم. رئيس مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه مســاله تروريست مهاجرپذير 
است، گفت: مادامي كه برخي كشورها به تروريسم 
كمك مي كننــد ماجراي غم انگيــز و تاثربرانگيزي 
براي كشورهاي اسالمي وجود دارد و ضايعاتي ايجاد 
مي كند. جريان تروريســم با وجود ضربه خوردن در 
عراق و ســوريه فعال است، بايد كشــورها نسبت به 
اين موضوع حساس شده و از ارتباطات امنيتي بين 
خود براي تبادل تجربيات استفاده كنند. به عبارت 
ديگر بايد يد واحده براي مبارزه با تروريســم باشيم. 
وي تاكيد كرد: جمهوري اسالمي ايران آماده است كه 
تجربياتش را در مبارزه با تروريســم با ساير كشورها 
در ميان بگذارد و بــراي مبارزه همــكاري امنيتي 
انجام دهد تا اين معضل از دامن كشورهاي اسالمي 
رفع شــود. اميدوارم اين اجالس باعث سمت گيري 
به ســمت آينده با چنين رويكردي شود. الريجاني 
همچنين گفت كه هرچه متفرق باشــيم ديگران از 
فاصله ما سوءاســتفاده مي كنند، اين يك مشكل در 
كشورهاي اسالمي است كه بيشتر به نقاط اختالف 
با نقاط اتفاق تمركز مي شود، به طوري كه به محض 
بروز اختالفي بين كشــورهاي اســالمي ديگران به 
دنبال تشديد آن هستند. حال اينكه بايد تالش شود 
كه آن مساله حل شــود. بايد از گذشته پند گرفت 
و براي آينده مســير پايداري را طراحي كرد. رئيس 
مجلس شوراي اســالمي همچنين از رئيس مجلس 
مالي براي ابراز همدردي با مردم ايران به دليل سانحه 
كشتي سانچي و از دست دادن ملوانان و خدمه اين 
كشــتي قدرداني كرد و گفت: متاســفانه ضايعه اي 
پيش آمده كه نفتكش ما در درياي چين دچار حادثه 
شده اســت. ما به ارواح اين افراد درود فرستاده و از 
خداوند براي خانواده آنهــا صبر طلب مي كنيم. وي 
در پايــان خطاب به  مهمانان جلســه، گفت: حضور 
شما باعث افتخار ماست. اميدواريم اين سفر و حضور 
در اين اجالس دســتاوردهاي خوبــي براي ملت ها 
 و روابط دوجانبه بين كشــورهاي مختلف داشــته

 باشد. 

الريجاني در مجمع عمومي كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اسالمي:

ادبيات  ترامپ  ما  را   به سمت توحش  مدرن  هل  مي دهد

براي ساخت راه آهن رشت-آستارا
 ايــران از آذربايجــان وام 

۵۰۰ ميليون دالري مي گيرد
هيات وزيران در جلســه عصر يكشــنبه خود به 
رياست حسن روحاني رئيس جمهوری، به بررسي 
گزارش وضعيت آلودگي هواي كالن شــهرها و 
اقدامات انجام شــده، موانع اجرايي و راهكارهاي 
موجود پرداخت و تصميماتــي را در اين زمينه 
اتخاذ كرد. به گزارش ايسنا، بر اين اساس مقرر شد 
طرح محدوديت تردد خودروها و نيز تردد شبانه 
كاميون ها در سطح شهر به محض اعالم پيش بيني 
سازمان هواشناســي درباره احتمال وقوع پديده 
پايداري هوا از حداقل ســه روز قبل از تاريخ وقوع 
پيش بيني شده در محدوده مورد نياز به تشخيص 
مراجع مورد نظر عملياتي شود و نيروي انتظامي 
نيز موظف شد كليه مشكالت اعمال مقررات براي 
متخلفين از جمله فراهم كردن امكان استعالم و 
ارسال پاســخ به تعداد كليه خودروهاي متخلف 
از طريق سامانه ســيمفا را مرتفع كند. در همين 
راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف شد 
با همكاري وزارتخانه هاي كشور، راه و شهرسازي 
و سازمان برنامه و بودجه طرح بهسازي و نوسازي 
ضربتي ناوگان حمل و نقل عمومي كالن شهرها را 
با استفاده از حداكثر توان توليد داخل و بهره گيري 
 از همه ابزارهاي مالي و سرمايه گذاري قانوني ارائه 

كند. 

صدور ضمانتنامه كلي براي الزم االجرا 
شدن موافقتنامه مالي با ایتاليا

دولت در راســتاي تجهيــز و تــدارك منابع مالي 
خارجي مورد نياز در چارچوب احــكام برنامه هاي 
توســعه و قوانين بودجه ســنواتي، به وزارت امور 
اقتصادي و دارايي اجازه داد به نمايندگي از ســوي 
دولت بــراي الزم االجــرا شــدن موافقتنامه مالي 
منعقده بين نظام بانكي كشــور و نهــاد اينويتاليا 
گلوبال اينوســت منت از كشــور ايتاليــا به ارزش 
 ۵ ميليارد يــورو، ضمانتنامه كلي مربــوط را صادر

 كند. 

موافقت دولت با اخذ وام از آذربایجان براي 
اجراي طرح ساخت راه آهن رشت – آستارا

هيات وزيران با صدور مجوز به وزارت امور اقتصادي و 
دارايي براي اخذ تسهيالت از كشور آذربايجان به مبلغ 
معادل يورويي حداكثر ۵00 ميليون دالر براي اجراي 
طرح »ساخت راه آهن رشت – آستارا« موافقت كرد. 
دوره استفاده و ساخت طرح در اين موافقتنامه ۳ سال، 

دوره تنفس ۶ ماه و دوره بازپرداخت 7 سال است. 

 استاندار گيالن خبر  داد
احداث ۵ هزار واحد بوم گردي 

تا 18 ماه آينده
رشت- استاندارگيالن در كارگروه توسعه اقامتگاه هاي 
بوم گردي اســتان از هدف گذاري احداث ۵ هزار واحد 
بوم گردي تا 18 ماه آينده خبــر داد و افزود: با احداث ۵ 
هزار واحد بوم گردي صرفا ۵ هزار شــغل ايجاد نخواهد 
شد، بلكه حلقه هاي زنجيره گردشگري مجاور همانند 
رستوران، شناگاه ، بازار و بخش های مختلف نيز رونق 
گرفته و فرصت هاي شغلي ديگر به وجود خواهد آمد. 
دكتر مصطفي ساالري با اشاره به وجود جديت، عالقه 
و انگيزه در بخش هاي مختلف اســتان جهت اجراي 
طرح بوم گردي تصريح كرد: با تحقق اين مهم خواهيم 
توانست عالوه برايجاد اشتغال و رونق روستاها، از ساخت 
و ســازهاي غيرمجاز به صورت پراكنده كه هميشــه 
مخاطره آسيب رساندن به محيط زيست، جنگل ها و 
مراتع را به همراه دارد، جلوگيري كنيم. وي از جانمايي 
واحدهاي بوم گردي با محوريت بنياد مسكن در داخل 
طرح هاي هادي روســتايی خبر داد و افــزود: احداث 
اين واحدها عالوه بر اشــتغالزايي روستاييان ساكن در 
روستا، براي آن دسته از روستايياني كه مهاجرت كرده  
و اكنون تمايل به بازگشــت به روســتاي خود را دارند 
فرصت مناسبي به وجود آورده است. ساالري بر ضرورت 
در نظر گرفتن معماري سنتي در واحدهاي بوم گردي 
تاكيد كرد و افــزود: طراحي هــاي الزم در اين زمينه 
صورت پذيرفته تا ضمن احيای هويت فرهنگي، مجددا 
 چهره روستاها به سبك معماري زيباي سنتي گرايش

 پيدا كند.

خبر

استان ها 
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در اطالعيه دفتر رئيس جمهوری تاكيد شد
انتساب جمله »امام زمان )عج( هم قابل نقد است« به رئيس جمهوری، كذب محض است 

دفتر رئيس جمهوری در واكنش به برخي حاشيه سازي هاي كذب پيرامون سخنراني رئيس جمهوری در ديدار وزير و مسئوالن وزارت امور اقتصادي و دارايي، ضمن تكذيب انتساب اين جمله به رئيس جمهوری 
كه »امام زمان )عج( هم قابل نقد است«،  تاكيد كرد: باور و اعتقاد به عصمت انبيا و ائمه معصومين )ع( از مسلمات قطعي تشيع است. در اين اطالعيه از اصحاب رسانه،  خطبا و خصوصا علماي ارجمند و فضالي 

محترم درخواست شده تا پيش از آنكه مطالب تحريف شده و بعضا  هدفمند برخي چهره هاي سياسي در رسانه ها را مالك قضاوت و نقد قرار دهند؛ به اصل جمالت بيان شده از سوي رئيس جمهوری رجوع كنند. 

رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر لــزوم ايجاد راه هاي 
امن متعــدد در فضاي مجازي گفــت: بايد كاري 
كنيم كه مردم حق انتخــاب ميان گزينه هاي امن 
را داشته باشــند و مضطر به اســتفاده از راه ناامن 

دشمن نباشند. 
به گزارش ايســنا، آيت ا... آملي الريجاني در جلسه 
مسئوالن عالي قضايي با تسليت مجدد جان باختن 
تعدادي از دريانوردان كشورمان در جريان حادثه 
تصادف نفتكش ســانچي در آب هاي چين، تالش 
اين دريانوردان براي اعتالي كشــور را جهادگونه 
توصيف كرد و گفت: اين حادثه واقعا مصيبت بسيار 
بزرگي بود كه عالوه بر خانواده هاي اين عزيزان، كل 
كشــور را عزادار كرد. اين جان باختگان، فرزندان 
ايران بودند كه در جريان خدمت به كشور گرفتار 

اين حادثه غمبار شدند. 

ایران در برابر تحریم هاي اخير آمریكا 
ساكت نخواهد ماند

رئيس قوه قضائيه گســترش دايــره تحريم ها به 
بهانه هاي گوناگــون را از جملــه اقدامات موذيانه 
آمريكا دانست و با اشــاره به انتشار فهرست جديد 
تحريم هاي اشخاص و ســازمان ها از جمله شخص 
رئيس دســتگاه قضايي، برخي نهادهاي مرتبط با 
سپاه و همچنين شــورايعالي فضاي مجازي اظهار 
كرد: تحريــم رئيس قوه يك كشــور، عبور از همه 
خطوط قرمز بين المللي اســت و آمريكا بايد بداند 
كه جمهوري اسالمي در برابر چنين اقدامي ساكت 
نخواهد نشست. البته نه به لحاظ شخصي، بلكه از 
نظر ملي بايد مسئوالن، عكس العمل مناسبي نشان 
دهند كه بيانيه وزارت امــور خارجه در اين زمينه 
قابل قدرداني است، اما آمريكا بايد بداند كه هر رفتار 
خصومت آميزي واكنش متناســب خود را از سوي 

ايران در پي خواهد داشت. 
آملي الريجاني با بيان اينكه خوشــبختانه خداوند 
دشــمنان ما را از ميــان حمقاء قرار داده اســت، 
خاطرنشــان كرد: دولت آمريكا و خصوصا شخص 
ترامپ، شأني ندارند كه تحريم هاي شان براي امثال 
ما به لحاظ شخصي اهميتي داشته باشد. اقدامات 
هيات حاكمه اي كه ترامپ بــه عنوان رئيس آن به 
انواع رفتارهاي نژادپرستانه، نامتعادل و جنون آميز 
شــهرت دارد و همواره مورد هجو و تمسخر است، 

هيچ شأن و جايگاهي ندارد. 
رئيس قوه قضائيه با اشــاره به تحريم خود از سوي 
آمريكا تاكيد كرد: از نظر شخصي اين امر را افتخاري 
براي خود مي دانم و معتقدم كه اين اقدام دليل بر 
صحت مسير و راهي اســت كه در پيش گرفته ايم. 
بنابراين از اين جهت اقدام آمريــكا هيچ اهميتي 

ندارد. مهم اين اســت كه جمهوري اســالمي به 
عنوان يك نظام مقتدر در مسير استقالل خود گام 
برمي دارد و مسئوالن نظام نيز با پشتوانه مردمي كه 
همواره در صحنه هســتند، هيچ خوفي به خود راه 
نمي دهند. آملي الريجاني با اشاره به انواع اقدامات 
خصمانه آمريــكا در طول تاريخ عليــه ملت ها از 
كودتاي 28 مرداد تا ايجاد آشوب در آمريكاي التين، 
به خاك و خون كشــيدن مردم بي گناه ســوريه، 
لبنان، عراق، افغانستان، يمن و ويتنام و همچنين 
شيطنت هاي اخير در كره افزود: امروز اگر بگوييم كه 
دولتمردان آمريكا به ويژه مسئوالن اخير اين كشور 
به واسطه اقدامات شان منفورترين جنبندگان روي 

زمين هستند، بيراه نگفته ايم. 

برجام به همين شكل فعلي باید اجرا شود 
و قابل تغيير نيست

رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: مســير جمهوري 
اسالمي و راهي كه طي مي كند، بسيار روشن است. 
ما نه ملت آمريكا، بلكه دولت اين كشور را شيطان 
بزرگ مي دانيم. نظام جمهوري اسالمي نيز با اتكا به 
قدرت مردم، مقتدرانه مسير خود را ادامه مي دهد 
و بار ديگر اعالم مي كنيم كه برجام به همين شكل 
فعلي بايد اجرا شــود و به هيچ عنوان قابل تغيير يا 

پيوند زدن به مسائل ديگر نيست. 
آملي الريجاني در بخش ديگري از ســخنان خود 
با اشــاره به اهميت فضــاي مجازي اظهــار كرد: 
آنچه درباره فضــاي مجازي فارغ از مســائل فني 
آن مورد توجه ماســت، بحث امنيت اين فضاست. 
فضاي مجازي يــك فضاي فوق العــاده مهم براي 
انجام امور گوناگون است و هيچ كسی هم قائل به 
بستن اينترنت و فيلترينگ همه امكانات آن اعم از 

پيام رسان ها و غيرپيام رسان ها نيست. 

نباید راه دشــمن در فضاي مجازي باز 
باشد

رئيس قوه قضائيه افزود: دلســوزان نظام به خوبي 
مي داننــد كه دشــمن مي توانــد از طريق فضاي 
مجازي تاثيرگذار باشــد. در همين حوادث اخير، 
همه دستگاه هاي امنيتي اذعان داشتند كه از مسير 
يك پيام رسان، افراد تحريك به آشوب مي شدند و 
در همين فضا ســاخت بمب آموزش داده مي شد. 
واقعا كدام پدر و مــادري مي پذيرد كه فرزندش از 
اين طريق تحريك شود و پرچم كشور يا ساختماني 
را آتش بزند؟ بر اين اساس ما معتقديم نبايد راه را 
براي دشــمن باز كنيم. آملي الريجاني با اشاره به 
برخي اظهارنظرها تصريح كرد: چه كسي گفته كه 
مسير امن در فضاي مجازي فيلتر شود؟ متاسفانه 

برخي تحليل هاي شان در اين زمينه كامال خطاست. 
اينكه گاه گفته مي شود فيلتر فايده اي ندارد و ما بايد 
با اعتماد به مردم به آنهــا حق انتخاب دهيم، اتفاقا 
حرف خود ماست. ما مي گوييم برخي دستگاه هاي 
عريض و طويل متولي در ايــن زمينه كه با ماليات 
مردم و از محل بيت المال اداره مي شــوند موظف 
بوده اند راه هاي امن متعددي در فضاي مجازي ايجاد 
كنند تا مردم حق انتخاب داشــته باشند و مجبور 
نباشند از فضايي استفاده كنند كه در اختيار دشمن 
اســت. آيا ما انتخابي براي مردم جز راه اداره شده 

توسط دشمن باقي گذاشته ايم؟ 

راه مردم در فضاي مجازي باید متعدد، 
هموار و امن باشد

رئيس قــوه قضائيه ادامــه داد: اســتدالل برخي 
مانند اين اســت كه پليس به جــاي انجام وظيفه 
انتظام بخشــي خود بگويد من همه چيــز را آزاد 
مي گذارم تا مردم خودشــان ترافيــك را مديريت 
كنند. اين به هيچ عنوان عقالني نيســت. ما اجازه 
نداريم به ســوءمديريت و كــم كاري خود لباس 
»انتخاب مردم« و »اعتماد به مردم« بپوشــانيم. 
حرف ما اين است كه دشــمن بايد فيلتر شود، اما 
راه مردم در فضاي مجازي بايد متعدد، هموار و امن 
باشد. چه كسي در كشور مي پذيرد دشمن شاهراهي 
را در اختيار داشته باشد كه مردم باالضطرار بايد در 
آن رفت و آمد كنند؟آملي الريجاني ايجاد فضاي امن 
در محيط سايبري را در راستاي احقاق حقوق عامه 
و حقوق شخصي شهروندان دانست و خاطرنشان 
كرد: نمي توانيم به بهانه حق انتخاب مردم به سارق 
مسلح اجازه دهيم كه با نقاب در خيابان ها حضور 
داشته باشد و به هركسي كه خواست حمله كند. در 
فضاي مجازي نيز به همين شكل است. ما معتقديم 
اگر دولت بــه معناي عام، راه هــاي امن در فضاي 
مجازي ايجاد كند بسياري از امور اجرايي مردم نيز 
به راحتي در همين بستر قابل انجام است. فراتر از 

آن چيزي كه امروز در جريان است. 
آملي الريجاني ادامه داد: در حال حاضر نهادها اجازه 
ندارند مكاتبات رســمي و داخلي خود را از طريق 
پيام رســاني مانند تلگرام انجــام دهند. وقتي يك 
فضاي امن ايجاد شود، خود دستگاه ها نيز مي توانند 
از آن بهره مند شــوند و انواع خدمات از اين طريق 

قابل ارائه است. 

ایجاد مسيرهاي امن در فضاي مجازي با 
بهره مندي از متخصصان داخلي ممكن است

رئيس قوه قضائيه بــا تاكيد بر ضرورت بهره مندي 
از استعدادهاي پرشــمار داخلي در عرصه فضاي 

مجازي خاطرنشان كرد: ايجاد مسيرهاي امن در 
فضاي مجازي با بهره منــدي از متخصصان قوي و 
ذهن هاي مستعد در كشور قابل تحقق است منتها 
اين امر در گرو فراهم ســاختن مجال، امكانات و 
مشوق هاي مناسب است. آملي الريجاني افزود: آيا 
ما مركز تحقيقاتي داريم كه امكانات و مشوق هاي 
الزم را به استادان و دانشــجويان خوش استعداد 
كه بي منت كار مي كنند، فراهم كند؟ آيا با فراهم 
آوردن چنين شــرايطي، اســتعدادهاي داخلي 
نمي توانند نرم افزارهاي الزم را براي فضاي مجازي 
تهيه كنند؟ بنابراين ما بايد كار دشمن را به دقت 
رصد كنيم. آمريكا كه سايت هاي علمي و مجالت 
خود را به روي پژوهشگران ايراني مسدود مي كند 
و به دانشمندان ما اجازه نمي دهد كه براي حضور 
در همايش هاي علمي به اين كشور بروند، چگونه 
براي فيلتر شــدن تلگرام در كشــور ما دلسوزي 
مي كند؟ مشخص است كه از مسدود بودن تلگرام 
به دليل آنكه نمي توانســت به برخــي از اهداف 
خود دســت يابد، ناراحت بود. رئيس قوه قضائيه 
با بيان اينكه در چنين فضايي كه برخي كشــورها 
به دنبال اعمال فشــارهاي ظالمانه هستند، بايد 
به اســتعدادهاي داخلي كمك كرد، يادآور شــد: 
همين مقدار كارهايي هم كه از سوي برخي از اين 
جوانان و متخصصان انجام شــده كامال با تالش و 
هزينه خودشان بوده اســت، درحالي كه بايد همه 

دستگاه ها به آنها كمك كنند. 

باید اقتدار در فضاي حقيقي را در فضاي 
مجازي نيز مقابل دشمن داشته باشيم

آملي الريجاني با طرح اين پرســش كــه چرا بايد 
40 درصد پهنــاي باند اينترنت كشــور در اختيار 
تلگرام باشــد و بعد يك مسئول جمهوري اسالمي 
بخواهد بابت بستن چند كانال تلگرامي با مدير اين 
پيام رسان وارد مذاكره شود، تصريح كرد: ما بايد با 
همان اقتداري كه در فضاي حقيقي راه دشمنان را 
سد و از مرزهاي خود حفاظت مي كنيم، در فضاي 
مجازي نيز راه دشمن را ســد و از مرزهاي مجازي 
حفاظت كنيم. همه دستگاه ها با همدلي، فضايي را 
ايجاد كنند كه مردم در آن احساس امنيت كنند و 
آن وقت است كه به راحتي مي توان ديد مردم از راه 
 امن و عقالني فراهم آمــده، اظهار رضايت خواهند 
كرد. براســاس اين گزارش، ادامه بحث و بررسي 
پيرامون اصالح مــوادي از قانون آيين دادرســي 
كيفــري مصــوب 1۳92 در دســتور كار ديروز 
مســئوالن عالي قضايي قرار داشــت كه برخي از 
 اين مواد مورد تصويــب رئيس قــوه قضائيه قرار 

گرفت.

واكنش آملي الريجاني به تصميمات اخير دولت آمريكا

نبايد  راه دشمن در فضاي مجازي باز  باشد
تحريم خود از سوي آمريكا را  افتخار مي دانم

گروه ایران وجهان
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ماليات، ميــزان عوارض و 
حقــوق ورودي ۹۵۹ مدل 
خودروي ايراني و خارجي 
در ســال ۹۷ از ســوي 
سازمان امور مالياتي ابالغ 
شد.  سيدكامل تقوي نژاد، رئيس كل سازمان امور 
مالياتي در بخشــنامه اي به مخاطبان، رئيس امور 
مالياتي شهر و اســتان تهران، مديران كل ماليات 
بر ارزش افزوده شــهر و اســتان تهران، مديركل 
امــور مالياتي موديــان بزرگ و مديــران كل امور 
مالياتي اســتان ها؛ جــدول مالياتــي ۹۵۹ مدل 
 خودروي داخلي و خارجي را براي اجرا در سال ۹۷

 ابالغ كرد. 
به گزارش مهر، در اين ابالغيــه با عنوان اعالم بهاي 
فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش 
گمركي و حقوق ورودي انــواع خودروهاي وارداتي 
موضوع مواد ۴۲ و ۴۳ آمده است: در اجراي مواد ۴۲ 
و ۴۳ قانون ماليات بر ارزش افــزوده مصوب ۱۳۸۷ 
بدينوسيله لوح فشــرده )CD( حاوي بهاي فروش 
انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمركي 
و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي كه مبناي 

محاســبه ماليات و عوارض موضوع مواد ذكر شده و 
همچنين حق الثبت موضوع مــاده )۱۲۳( اصالحي 

قانون ثبت قرار مي گيرد. 
۱. بهاي فروش مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال 

خودروهاي توليد داخل
۲. مجموع ارزش گمركي و حقــوق ورودي مبناي 

محاسبه ماليات نقل و انتقال خودروهاي وارداتي

۳. بهاي فروش مبناي محاســبه ماليات و عوارض 
شماره گذاري و عوارض ســاالنه خودروهاي توليد 

داخل
۴. مجموع ارزش گمركي و حقــوق ورودي مبناي 
محاسبه ماليات و عوارض شــماره گذاري و عوارض 
ســاالنه خودروهاي وارداتي، با رعايــت نكات ذيل 
)جهت اجرا در سال ۱۳۹۷ براي خودروهاي توليد و 

مونتاژ داخل و سال ۲۰۱۸ ميالدي براي خودروهاي 
وارداتي( ارسال مي شود: 

الف( با توجــه به تبصــره )۱( مــاده ۱۲۳ اصالحي 
قانون ثبت )موضوع ماده ۱۰ قانــون الحاق موادي به 
قانون تنظيم بخشــي از مقررات مالي دولت مصوب 
۱۳۸۴/۰۸/۱۵( مبناي وصول حق الثبت درباره انواع 
خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غيرسواري 
توليد داخل يا وارداتي حســب مورد ماخذ محاسبه 
ماليات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقليل مصرح در 

ماده ۴۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود. 
ب( ماليات، عوارض و حق الثبت ساير انواع خودروهاي 
خاص و خدماتي كه لوازم و تجهيزاتي از قبيل جرثقيل، 
باالبر، بونكر ميكســر و... روي آنها نصب شده است، 
براساس بهاي فروش يا مجموع ارزش گمركي و حقوق 
ورودي تعيين شده براي خودرو هاي مربوط، با توجه به 
نوع، تيپ، مدل و شاسي آن، از رديف هاي مندرج در 

جداول مذكور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. 
ج( در اجراي تبصره ۶ ماده ۴۲ قانون صدراالشــاره، 
قيمت فروش انواع خودروهاي توليد يا مونتاژ داخل 
و مجمــوع ارزش گمركــي و حقــوق ورودي انواع 
خودروهاي وارداتي كه حسب مورد بعد از تاريخ مقرر 
در تبصره مذكور توليد يا به كشور وارد مي شوند توسط 
دفتر فني و اعتراضات موديان ماليات بر ارزش افزوده 

اين سازمان اعالم مي شود. 

از سوي سازمان مالياتي

ماليات و  عوارض  ۹۵۹  مدل خودرو  تعيين   شد

نشســت فعاالن اقتصــادي با 
استاندار اصفهان

در ابتداي اين نشست سيد عبدالوهاب سهل آبادي، 
رئيس اتاق بازرگاني اصفهان تصريح كرد: اهدای 
نشان امين الضرب به محمدعلي رجالي باعث افتخار 
اتاق بازرگاني و همه توليدكنندگان و صنعتگران 
استان اصفهان اســت و اســتان ما با داشتن اين 
افتخارات، بايد به رشد و توسعه اقتصادي متناسب 
با اين ظرفيت ها دست يابد.  رئيس اتاق بازرگاني 
اصفهان به فعال شدن انجمن صادركنندگان طال 
در اصفهان اشاره كرد و گفت: در حال حاضر ميز 
طالي ايران در اصفهان قرار دارد. سهل آبادي در 
پايان اظهار اميدواري كرد ارمغان برگزاري نشست 
فعاالن بخش خصوصي با مسئوالن ارشد استان 
براي مردم، حل مســاله بيكاري جوانان اصفهاني 
باشد. دكتر محسن مهرعلي زاده از كمك مردم و 
فعاالن اقتصادي به زلزله زدگان سرپل ذهاب تشكر 
كرد و در ادامه گفت: شروع مسئوليت استانداري 
با نوبت آب كشت پاييزه كشــاورزان شرق و غرب 
استان بود كه متاسفانه با وجود گسترش خشكسالي 
تامين نشد و البته همزمان نياز به هوشياري و حضور 
در تهران براي پيگيــري تخصيص منابع مالي در 
بودجه  سال ۹۷ كل كشور جهت توسعه استان به 
ويژه براي ادامه احداث سد تونل كوهرنگ شد. وي 
اولويت هاي كاري خود در مســئوليت استانداري 
اصفهان را آب، اشتغال و محيط زيست معرفي كرد.  
استانداري اصفهان بخش خصوصي را ميدان دار و 
موتور اصلي اقتصاد كشور دانست و افزود: بايد دست 
سرمايه گذاران را بوسيد و به احترام آنان ايستاد و نه 
آنكه ۸۰ درصد مكاتبات، بي دليل به تهران ارسال 
شود و به اين واسطه فعاليت هاي بخش خصوصي 

به تعويق بيفتد. 

استان ها

 افزایش توليد و بهبود كيفيت 
صادرات در 9 ماهه 96 ثبت شد

رئيس كنفدراســيون صــادرات ايران گفت: 
بررســي تجارت خارجي كشــور در ۹ ماهه 
امســال حاكي از رونق گرفتن توليد و بهبود 

كيفيت صادرات كشورمان بوده است. 
»محمد الهوتــي« ديروز )دوشــنبه( افزود: 
بررسي آمار تجارت خارجي كشور در ۹ ماهه 
امسال، رشــد منفي ۲ درصدي صادرات در 
همسنجي با مدت مشــابه سال گذشته ثبت 
شد؛ اين در حاليســت كه تراز تجاري در اين 
مدت منفي ۵ هــزار و ۹۰۰ ميليــارد دالر را 

نشان مي دهد. 
به گفتــه اين فعال صنفي، بررســي ســبد 
صادراتي طرف هاي خارجي حاكي از حضور 
افغانستان و كره جنوبي در بين ۵ كشور مقصد 
صادراتي ايران اســت. وي اضافه كرد: امروز 
در مقوله واردات نيز كشــورهاي صاحب نام و 
مطرحي از جمله آلمان، كره جنوبي و ژاپن در 

فهرست ۱۰ كشور نخست قرار دارند. 
الهوتي يادآور شد: كاهش آمار تجارت خارجي 
با امارات در اين مدت آشكار ساخت كه دليل 
اصلي اين مساله رفع تدريجي تحريم ها عليه 
ايران متاثر از برجام اســت و بســتر ارتباط 
مستقيم كشورمان با بازارهاي جهاني را فراهم 

كرده است. 
وي يادآور شد: پيش از اين حتي صادرات به 
كره جنوبي نيز با واسطه و از طريق كشورهاي 
ثالث مثل امارات صورت گرفت، اما امروز اين 
مشكالت كاهش يافته و بر اين اساس كاهش 
تجارت خارجي با امارات زيــاد نگران كننده 

نيست. 

خبر
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تسهيالت پرداختي به بخش صنعت و معدن در 8 ماه امسال 14/7درصد افزايش يافت
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد: تسهيالت پرداختي به بخش صنعت و معدن تا پايان آبان ماه امسال 14.7 درصد و به بخش بازرگاني 9.8 درصد رشد يافت. با توجه به گزارش 
وضعيت شاخص هاي بخش صنعت، معدن و تجارت، تسهيالت پرداختي بانك ها و موسسات اعتباري به بخش صنعت و معدن در هشت ماهه امسال بيش از يك هزار و 60 ميليارد ريال بود 
كه با احتساب ميزان اين تسهيالت در مدت مشابه سال 95 )بيش از 920 هزار ميليارد ريال( 14.7 درصد رشد داشت. برپايه اين گزارش، تسهيالت پرداختي هشت ماهه امسال به بخش 
صنعت و معدن 29.8 درصد از كل تسهيالت پرداختي به بانك ها و موسسه هاي اعتباري بود؛ در حالي كه در هشت ماهه سال گذشته اين رقم 28.5 درصد كل تسهيالت بود. 
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خبرگزاري فرانســه در گزارشــي اعالم كرد: با وجود 
تالش هاي مصرانه رئيس جمهوري آمريكا براي تشديد 
تحريم ها و فشارها عليه ايران، برخي از رهبران تجاري 
غرب همچنان به بازگشت كشورشان به اقتصاد ايران 

و گسترش مناسبات اقتصادي با تهران ايمان دارند. 
فرانس پرس ديروز )دوشنبه( به نقل از يك مقام تجاري 
غربي كه خواست نامش بيان نشــود، نوشت: ترامپ 
بي ثباتي زيادي ايجاد كرده و هيچ كسی نمي داند چه 

مي شود. 
وي افزود: اگر ترامپ از برجام خارج شود حتي ممكن 

است اوضاع بهتر شود. در مقابل اروپايي ها مي توانند 
به برجام پايبند بماننــد و اتحاديه اروپا نيز مي تواند از 
صنايع خود در برابر تحريم هاي آمريكا محافظت كند. 
اين مقام تجاري به تصميم روز جمعه ترامپ مبني بر 
تمديد تعليق تحريم هاي هسته اي ايران اشاره مي كند 
و مي افزايد: شــايد به نظر برسد ســخنان تند ترامپ 
براي برجام فاجعه بار باشد، اما براساس اظهارنظرهاي 
ديپلمات هاي غربي و اروپايي قراردادهاي زيادي در ۲ 

سال گذشته با ايران منعقد شده است. 
يك ديپلمــات غربي ديگــر به فرانس پــرس گفت: 

شركت هاي زيادي هستند كه ســرمايه گذاري هاي 
بزرگي در ايران كرده اند كه نمي توانند كنار بكشــند. 
وي تصريح كرد: آنها به طور حتم راهي براي مقابله با 
اقداماتي كه ترامپ انجام مي دهد، پيدا خواهند كرد. 
اين مقام تجاري غربي همچنين با بيان اينكه مهم ترين 
فرق دولت ترامپ با دولت هاي پيشــين، پنهان كاري 
است، گفت: اگرچه شركت هاي زيادي با آمريكا داراي 
همكاري هاي تجاري هســتند و ممكن است نگران 
برخي مسائل باشند، اما شركت هاي بزرگ تر به ويژه 

شركت هاي فرانسوي كمتر از اين بابت نگرانند. 

وي ادامه داد: توتال، غول نفتي فرانســه در ژوئن سال 
گذشته )خرداد - تير ۱۳۹۶( با ايران يك قرارداد گازي 
۵ ميليارد دالري بست و شركت هاي خودروسازي پژو 

و رنو خط توليد خود را در تهران راه اندازي كرده اند. 
ايتاليا درست چند روز قبل از آخرين حمله ترامپ به 
برجام، اعالم كرد كه يك خط اعتباري ۶ ميليارد دالري 
براي توسعه پروژه ها در ايران ايجاد كرده است. »فريد 
دهديالني« مشاور سازمان خصوصي سازي ايران در امور 
بين الملل نيز در سخناني گفت كه فاصله گرفتن اروپا و 

آمريكا از يكديگر درباره برجام هر روز بيشتر مي شود.

رهبران  تجاري غرب  براي بازگشت  به  اقتصاد ايران ايمان  دارند



ثبت نام در ســامانه طرح 
تسهيالت توسعه اشتغال 
روستايي با استفاده از منابع 
صندوق توسعه ملي اخيرا 
آغاز شــده و با وجود آنكه 
براي ارزيابي اســتقبال از اين تسهيالت زود است، 
ولي انتظار مي رود اين تسهيالت با استقبال فراواني 

روبه رو شود.
 نكته اي كه موجب نگراني كارشناســان شده، اين 
است كه تســهيالت – همچون بســياري ديگر از 
تجربه هاي قبلي تزريق تسهيالت به توليد- از مسير 
و هدف اصلي كه ايجاد و تقويت ساختارهاي توليدي 
در شهرهاي كوچك و روستاهاست، منحرف شود و 
دولت هم تسهيالت را بدهد، هم توليد در ركود بماند 
و هم روستاييان از روستاييان بيكار به روستاييان 

بيكار بدهكار تبديل شوند.
 نكته ديگري كه كارشناســان مطــرح مي كنند، 
اين اســت كه طرح هاي اشــتغالزايي بايد توسط 
خود ساكنان روســتاها و شــهرهاي زير 10 هزار 
نفر جمعيت تهيه و به مرجع مربوطه – كميته اي 
متشــكل از نماينــدگان شــركت شــهرك هاي 
صنعتي و پســت بانك – تحويل شود تا اين كميته 
طرح هاي توليدي را بررســي و تصويــب كند، اما 
ســوال اينجاســت كه روستانشــينان يا ساكنان 
شــهرهاي كوچك چه تجربه اي در ارائه طرح هاي 
توليدي دارند كــه تدوين كننــدگان اين طرح از 
آنها انتظــار طرح هــاي داراي توجيــه اقتصادي 
دارند؟ با اين وضعيت، آيا نهايتــا نتيجه اين طرح 
– در بهترين حالت - اســتفاده ســرمايه داران از 
اسم و عنوان روستاييان براي دريافت تسهيالت و 
راه اندازي واحدهاي توليدي در روســتاها نخواهد 
بود؟ بدين ترتيب روســتاها و شــهرهاي كوچك 
شــاهد كوچ واحدهاي توليدي براي بهره مندي از 
تسهيالت و معافيت هاي خاص اين طرح خواهند 
بود كــه تبعات اين امــر از نظر زيســت محيطي، 

فرهنگــي و اقتصــادي از حــاال پيش بيني ناپذير 
اســت، امــا در ايــن حالت قطعــا روســتاييان 
 صاحبــان كســب وكارهايي كه ايجاد مي شــود، 

نخواهند بود. 
در بدترين حالت ســرانجام اين طرح با عنايت به 
اينكه روســتاييان و ساكنان شــهرهاي كوچك 
عموما دانش ارائــه طرح اقتصادي قابــل قبول را 
ندارنــد، افتادن آنهــا بــه دامن ســودجويان و 
شراكت شــان در دام بدهي بازپرداخت تسهيالت 
 دولتــي، بــدون رســيدن بــه اشــتغال و توليد

 است. 

ارائه تســهيالت يك ميلياردي براي 
سرمايه در گردش با نرخ 10 درصد

غالمرضا سليماني، معاون سازمان صنايع كوچك 
و شــهرك هاي صنعتي با بيان اينكه ثبت نام براي 

دريافت تســهيالت توسعه اشــتغال روستايي از 
23 دي مــاه جاري آغاز شــده اســت، گفت: اين 
تسهيالت با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي 
و با امضاي تفاهمنامه همكاري بين سازمان صنايع 
كوچك و شهرك هاي صنعتي، پست بانك و شركت 
 توسن، پس از بررسي در كميته مربوطه تخصيص

 مي يابد.
 به گفته اين مقام مســئول، براســاس آيين نامه 
تهيه شــده 10 درصــد منابــع يك ميليــارد و 
500 ميليــون دالري صنــدوق توســعه ملــي 
براي طرح هــاي اشــتغالزايي روســتايي در نظر 
گرفته شــده و معادل ريالــي اين رقــم از منابع 
 بانك هــا در اختيار طرح هــاي اشــتغالزايي قرار 

خواهد گرفت. 
وي تصريح كرد: 10 درصد از ايــن منابع در قالب 
ســرمايه در گردش با نــرخ بهــره 10 درصدي و 

بازپرداخت حداكثر 18 ماه به متقاضيان پرداخت 
خواهد شد. سليماني خاطرنشان كرد: محدوديتي 
براي پرداخت ســرمايه در گردش بــه واحدهايي 
كه تاييد مي شــوند، وجود ندارد و مبالغي بين يك 
ميليارد تــا 10 ميليارد ريال بــه واحدها پرداخت 
خواهد شد. معاون صنايع كوچك سازمان صنايع 
كوچك و شــهرك هاي صنعتي ايــران گفت: در 
همين پيونــد، كميته اي در اســتان ها از ســوي 
اين ســازمان و پســت بانك شــكل گرفته است 
 كه مســئوليت تاييد يا رد طرح هاي رســيده را بر

 عهده دارد. 

تناقض تســهيالت توســعه اشتغال 
روستايي با تمركز توليد در نواحي صنعتي 

يك كارشــناس بخش صنعت با بيان اينكه دولت 
براي رونق بخشي به توليد و اشتغال در كنار تقويت 
شهرك هاي صنعتي و خوشــه هاي توليد، در حال 
ايجاد ساختارهاي توليدي در روستاها و شهرهاي 
كوچك است، به »كسب وكار« گفت: اين سياست 
با خط مشي متمركز ســازي توليد در شهرك ها و 
نواحي صنعتي – كه روش مورد قبول و تجربه موفق 
جهاني در رونق توليد به شمار مي رود - در تناقض 
است و تبعات زيست محيطي و اجتماعي خاص خود 

را به همراه دارد.
 اباذر رحيمي با بيان اينكه تســهيالت اشتغالزايي 
روســتايي بيش از آنكه طرحي اقتصادي باشــد 
طرحي سياسي اســت، گفت: اين تسهيالت براي 
تقويت پشــتوانه برخــي جناح هاي سياســي كه 
در مناطق روســتايي و شــهرهاي كوچك پايگاه 
ضعيفي داشــتند در مقطع پيش از انتخابات ارائه 
شــد و مجلس هم در جو هيجاني با اين تسهيالت 
موافقت كرد، اما چنين طرحي نمي تواند به تقويت 
توليد در روستاها و شهرهاي كوچك كمكي كند، 
چراكه خطر انحراف تســهيالت از هــدف اصلي 
حتي بيشــتر از تســهيالتي كه به توليدكنندگان 
 متمركز در شهرك ها و نواحي صنعتي داده مي شود، 

وجود دارد. 

»کسبوکار«طرحتسهيالتتوسعهاشتغالروستاييرابررسيمیکند

كوچ  واحدهاي توليدي  به  شهرهاي كوچك

ايرانخودروپيشتازدرتحقق
اهدافاقتصادمقاومتي،توليدو

اشتغال
گروه صنعتــي ايران خودرو كــه بزرگ ترين 
خودروســاز خاورميانه و طاليــه دار صنعت 
خودروی كشور به شــمار مي رود، توانسته در 
شاخص هاي مختلف توليد، كيفيت، خدمات 
پس از فــروش و طراحي و توســعه محصول 
گام هاي مهمي را در مســير تحقــق اهداف 

اقتصاد مقاومتي بردارد.  
آمــار و اطالعــات موجــود از عملكــرد اين 
گروه صنعتي در 9 ماه سپري شــده از ســال 
96، حكايت از تحقق بخــش زيادي از اهداف 
ترسيم شــده ســاالنه دارد. در ســال جاري 
گروه صنعتي ايران خودرو توانســت با ايجاد 
پايــگاه توليد محصول در شــهر ســمنان و 
كرمانشــاه گام مهمي را در ايجاد اشتغال در 
اين مناطق و جلوگيــري از مهاجرت نيروي 
 كار جــوان به ســمت شــهرهاي بــزرگ بر

دارد. 
با بهره برداري از خط توليد در شــهر سمنان 
150 نفر به صورت مســتقيم مشغول به كار 
شدند كه اشتغال غيرمستقيم در بخش هاي 
خدماتي را نيز بايد به اين رقم افزود. ســايت 
توليد در سمنان در فاز نخست توليد سمند را 
در دستور كار داشــت كه در پاييز سال جاري 
توليد پژو پارس نيز به آن اضافه شد. همچنين 
بــا بهره بــرداري از كارخانــه ايران خودروی 
كرمانشاه با ظرفيت اســمي ساالنه توليد 30 
هزار دستگاه و در دو شيفت كاري تعداد زيادي 
از جوانان جوياي كار اين شهر مشغول به كار 

شده اند. 

خبر
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قائم مقام مديرعامل در حوزه بازاريابي و 
فروش سايپا خبر داد

آغازفروشاينترنتيکوييكسايپا
قائم مقام مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در 
حوزه بازاريابي و فــروش گفت: فروش اينترنتي 
خودروي كوييك جديدترين محصول سايپا از 
روز سه شنبه 26 دي ماه سال جاري آغاز مي شود. 
 به گزارش سايپانيوز، سيد عليرضا محمودي با 
بيان مطلب فوق اظهار كرد: گروه خودروسازي 
سايپا در راستاي توسعه محصول و پاسخ به نياز 
بازار، فــروش اينترنتي خــودروي كوييك را با 
شــرايط متنوع و ظرفيت محدود از 26 دي ماه 

سال جاري آغاز مي كند. 
وي خاطرنشــان كرد: كوييك داراي گيربكس 
اتوماتيــك CVT، فرمان برقي، كــروز كنترل، 
استارت دكمه اي و سيســتم ورود بدون كليد، 
مولتي مديا و دوربين دنده عقب، سيستم پايش 
فشار باد تايرها، سيستم كنترل صوتي روي فرمان 
و ساير امكانات و آپشن هاي جانبي ديگر است كه 
در بين خودروهاي توليــد داخل از ويژگي هاي 

كم نظيري برخوردار است. 
محمودي تاكيد كرد: متقاضيان توجه داشــته 
باشند كه مبلغ ثبت نام را صرفا به حساب بانكي 
شركت سايپا واريز كنند. وي تصريح كرد: با توجه 
به ظرفيت محدود، بديهي است پس از تكميل 
ظرفيت فرآيند فروش اينترنتي كوييك متوقف 

خواهد شد. 
 گفتني اســت عالقه منــدان و متقاضيان براي 
ثبت نام و كسب اطالعات بيشــتر مي توانند به 
وب سايت گروه خودروسازي ســايپا به نشاني  
www. saipacorp. com يا نمايندگي هاي 

گروه سايپا در سراسر كشور مراجعه كنند. 

خبر

به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري و حمل و 
نقل جاده اي استان كرمانشاه، مهندس امجد افسري 
با بيان فعاليت هاي سه ماهه سوم اين شهرستان 
گفت: 500 تن آســفالت گرم و 350 تن آسفالت 
سرد صرف لكه گيري موضعي محورهاي بيونيج، 

تنگ گول و تختگاه از توابع داالهو شده است. وي 
افزود: شانه سازي و حذف 10 كيلومتر ازپرتگاه ها 
در محورهاي مختلف، تعريض پيچ و تقاطع ها در 
سه راهي حرير، پيچ ريجاب و تنگ گول و تيغه زني و 
پاكسازي 35 كيلومتر از حريم راه ها از ديگر اقدامات 

اين اداره طي سه ماهه اخير به شمار مي رود. مهندس 
افسري همچنين از ساماندهي ميدان ورودي داالهو 
خبر داد و گفت: اين اقدام با اتصال الين هاي بزرگراه 
و نصب تابلو نيوجرسي و چراغ چشمك زن همراه 

بوده است. 

850 تن آسفالت سرد و گرم صرف لكه گيري راه هاي شهرستان داالهو شده است

آگهی اعالم غايب مفقوداالثر)نوبت دوم(
خواهان سارا نژادی اضماره فرزند ولی دادخواستی به 
طرفيت خواندگان دادستان محترم دادسرای عمومی 
و انقالب پارس آباد و حسن آقا عالی زاده فرزند الی 
خان به خواســته صدور حکم مبنی بر فوت فرضی 
حسن آقا عالی زاده فرزند الی خان تقديم اين شعبه 
نموده و به كالسه 9609984548200279ثبت شده 
اســت . به علت مفقود االثر بودن نامبرده از تاريخ 
1386/10/1 از محل سکونت و درخواست خواهان 
و به تجويز ماده 1023قانون مدنی و دستور دادگاه، 
مراتب در سه نوبت متوالی با فاصله يك ماه در يکی 
از جرايد كثيراالنتشار تهران و نيز محلی آگهی می 
شود تا چنانچه خبری از غايب مفقوداالثر )حسن آقا 
عالی زاده( دارند پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 

به اين دادگاه مراجعه و اطالع دهند.
 م الف 7088

مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( 
شهرستان پارس آباد- شهبازی

)آگهی مزايده عمومی( 
نوبت دوم

 ســازمان مياديــن ميوه و
تره بار وفرآورده های كشاورزی 
شهرداری شهريار در نظر دارد 

اجازه بهره برداری ازكانکس ها وغرف ســطح شهر را 
از طريق مزايده عمومی واگذار نمايد .لذا از متقاضيان 
واجد شرايط دعوت می شــود جهت دريافت اسناد 
مزايده وشرايط آن پس از تاريخ درج نوبت دوم آگهی به 
مدت 10 روز كاری به امور مالی سازمان مراجعه نمايند، 
سازمان در رد يا قبول پيشنهاد مختار بوده وهزينه درج 

آگهی به عهده برنده مزايده می باشد.
آدرس سازمان :شهريار –شهرک وائين –ميدان امام 
خمينی – خيابان ميالد هفتم – جنب شورای اسالمی 

شهر شهريار 
تلفن :65321052-55-66

تاريخ چاپ نوبت اول:96/10/19
تاريخ چاپ نوبت دوم:96/10/26

محمد رهنما- مدير عامل سازمان

شماره دادنامه:9609972510802449
تاريخ تنظيم:1396/10/16

شماره پرونده:9609982503400212
شماره بايگانی شعبه:961265

دادنامه
پرونده كالسه 9609982503400212شعبه 108 دادگاه كيفری دو مجتمع قضايی دادگا ه های كيفری شهرستان قم )108 جزايی سابق(تصميم نهايی شماره 9609972510802449

شكات:1.آقای مهدی نوروزی فرزند محمد به نشانی قم-قم
2.مجتمع قضايی جمكران شهرستان قم)شعب دادسرا(-معاون دادستان به نشانی قم-جمكران-روبروی درب شماره 3 مسجد مقدس جمكران –جنب كالنتری36-مجتمع قضايی جمكران

متهم:آقای محمد رمضانی فرزند رمضان به نشانی قم اتهام:مشاركت در سرقت شبانه
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای محمد رمضانی فرزند رمضان 27 ساله، شغل آزادف متاهل ساكن قم تابعيت ايرانی دارای سابقه كيفری دائر بر سرقت تعزيری شبانه )دو كارتن دمپائی(با توجه به محتوای پرونده از 
جمله 1:-اظهارات گواهان و مطلعين 2-فيلم سرقت3-عدم دفاع موثر از سوی متهم و عدم حضور وی علی رغم احضار وی حتی از طريق روزنامه كثير االنتشار 4-شكايت شاكی خصوصی مهدی نوروزی 
فرزند محمد 5-كيفر خواست صادره لذا بزه انتسابی به متهم فوق محرز می باشد . دادگاه بااستناد ماده 656قانون مجازات اسالمی بخش تعزيرات متهم فوق را به تحمل دو سال حبس تعزيری با احتساب 
ايام بازداشت قبلی و 50 ضربه شالق تعزيری ورد مال به شاكی /شكات حسب ماده 214 قانون مجازات اسالمی مصوب 92  محكوم می نمايد. رای صادره غيابی پس از ابالغ ظرف 20 روز قابل و اخواهی در 

همين دادگاه می باشد و پس از انقضای مدت واخواهی ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان قم می باشد.
دادرس شعبه 108 دادگاه كيفری دو قم :خوانساری

اجرائيه
مشخصات محكوم له /محكوم لهم:

1-ايرج مختاريــان دهكردی   نام پدر اســفنديار    به نشــانی 
چهارمحال و بختياری-شهركرد-منظريه-خيابان شهيد ابراهيم 
شهرياری-محله 35 ساختمان 4 پالك 411 بازنشستگان نيروی 

انتظامی
مشخصات محكوم عليه /محكوم عليهم:

1-سيد سجاد دانشی نيا  نام پدر: سيد عيسی  نشانی: ياسوج-زير 
تل فرعی-روستای سی سخت

محكوم به:
بسمه تعالی

بموجــب درخواســت اجــرای حكــم مربوطــه به شــماره  
9610093844800465  و شــماره دادنامــه مربوطــه 
9609973844800318 محكوم عليه محكوم است به پرداخت 
مبلغ 56/000/000 ريال  بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات 
تاخير تاديه از تاريخ سررســيد 95/06/07 تا اجرای كامل حكم 
بر اساس شاخص اعالمی از ناحيه بانك مركزی و پرداخت مبلغ 
2/220/000 ريال بابت هزينه دادرسی در حق خواهان و پرداخت 

نيم عشر دولتی در حق صندوق دولت جهت اجرا.
قاضی شورای حل اختالف شعبه 8 شهرستان شهركرد

محمد خسروی فارسانی

محکوم عليه مکلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه :
1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای 
احكام مدنی(.2-ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3-مالی 
معرفی كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميسر باشد. 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سی 
روز كليه اموال خود را شــامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال 
منقول و غير منقول ، بطور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدی 
كه به هر عنوان نزد بانك ها و موسسات مالی و اعتباری ايرانی يا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهای مذكور و كليه 
اموالی كه او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و كليه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نيز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير 
ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعوای اعسار 
به ضميمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نمايد واال به 
درخواست محكوم له بازداشت  می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محكوميت مالی 1394(.4- خــودداری محكوم عليه از 
اعالم كامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حكم ،حبس 
تعزيری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 34 قانون اجرای احكام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا  و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكوميت 
مالی 1394(.5-انتقال مال به ديگری به هر نحو با انگيزه فرار از 
ادای دين به نحوی كه باقيمانده اموال برای پرداخت ديون كافی 
نباشد موجب مجازات تعزيری درجه شش يا جزای نقدی معادل 
نصف محكوم به يا هر دو مجازات می شود.)ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محكوميت مالی 1394(.6-چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شــود آزادی محكوم عليه از زندان منوط به 
موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفی كفيل توسط محكوم 
عليه خواهد بود)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكوميت 

مالی 1394("

شماره دادنامه:9609972511301859
تاريخ تنظيم:1396/10/12
شماره پرونده: 9509982505200652
شماره بايگانی شعبه:960604

دادنامه
پرونده كالسه 9509982505200652 شعبه 113 دادگاه كيفری دو مجتمع قضايی دادگاه های كيفری شهرستان قم )113 اجزايی سابق(تصميم 

نهايی شماره 9609972511301859
شاكی:آقای يوسف ساعدی فرزند فضايل با وكالت آقای علی ثقفی فرزند ابراهيم به نشانی قم-خيابان باجك –نبش كوچه 40-ساختمان آفتاب –طبقه 

دوم-واحد يك
متهمين:1-آقای علی آقاخانی 2-خانم صغری نوراهلل خانی3-آقای مهدی نوراهلل خانی همگی فعال متواری

اتهام:مشاركت در كالهبرداری به مبلغ 120/000/000 تومان
رای دادگاه

در خصوص اتهام 1-آقای علی آقا خانی 2-خانم صغری نوراهلل خانی و 3-آقای مهدی نور اهلل خانی مبنی بر مشاركت در تحصيل مال از طريق نامشروع به 
مبلغ يكصد و بيست ميليون تومان موضوع شكايت آقای يوسف ساعدی با وكالت آقای علی تقفی بشرح كيفر خواست ،دادگاه با توجه به شكايت شاكی، 
گزارش مرجع انتظامی، تحقيقات صورت گرفته ، اسناد واريز وجه به حساب خانم صغری نوراهلل خانی و پيامهای رد و بدل شده بين شاكی و وی در فضای 
مجازی و ساير استعالمات صورت گرفته در پرونده و عدم هر گونه دفاعی از سوی متهمين به جهت عدم حضور در دادسرا و دادگاه با ابالغ قانونی و ساير 
قرائن و امارات موجود در پرونده كه همگی حكايت از ارتكاب بزه از سوی متهمين فوق الذكر دارد بزهكاری ايشان را محرز دانسته فلذا با استناد به ماده 
2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختالس و كالهبرداری هر كدام را به دو سال حبس و متضامنا به پرداخت يكصد و بيست ميليون تومان در 
حق شاكی بعنوان رد مال محكوم می نمايد.رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل و اخواهی در همين دادگاه و سپس ظرف بيست روز 

ديگر قابل تجديد نظر خواهی در محاكم تجديد نظر استان قم می باشد.
رئيس شعبه 113 دادگاه كيفری دو قم-رحيمی فرد

رونوشت برابر با اصل و اداريست جهت ابالغ به علی آقا خانی و صغری نوراهلل خانی و مهدی نوراهلل خانی تهيه و ارسال می گردد.
مدير شعبه 113 دادگاه كيفری دو قم -جاللی
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يكــي از شــيوه هايي كــه 
پيش روي دولت براي تسويه 
بدهي وجــود دارد، انتشــار 
اوراق مالي اســت كه البته با 
چالش هايي نيز مواجه بوده 
است. طبق بررسي هاي موجود انتشار اوراق مالي معموال 
به رقابت دولت و بانك ها براي جذب منابع بيشتر منجر 
شده و جدا از آن افزايش انتشار آن با وجود عدم شفافيت 
عملكرد اين اوراق، ريسك انتشار اوراق بدون ضابطه را 
افزايش مي دهد. بر همين اساس از نظر كارشناسان براي 
كنترل تبعات منفي انتشار اوراق مالي الزم است ضمن 
جلوگيري از انتشار اوراق براي بدهي جديد سقفي براي 

نسبت انتشار اوراق به منابع عمومي تعيين كرد. 
طبق بررســي هاي موجود در اليحه بودجه سال آينده 
در حوزه مديريت تبعات انتشار اوراق تصميماتي گرفته 
شده است كه ريسك انتشار اوراق بدون ضابطه و بدون 

هماهنگي با خزانه داري كشور باال را مي برد. 
معاونت امور اقتصــادي وزارت امور اقتصــاد و دارايي 
پژوهشــي تحت عنوان جايگاه اوراق مالــي دولتي در 
اليحه بودجه سال ۱۳۹۷ در كل كشور انجام داده كه در 
متن آن آمده اســت: در حال حاضر در ايران اوراق مالي 
دولتي مختلفي از جمله اوراق مشــاركت، اسناد خزانه 
اسالمي، صكوك اجاره و اوراق تسويه خزانه براي تامين 
منابع مورد نياز دولت مورد استفاده قرار مي گيرد. ميزان 
انتشــار و چگونگي بازپرداخت اصل و سود اوراق دولتي 
به موجب احكام قانون برنامه ششــم توسعه، در قانون 
بودجه سنواتي تعيين و تصويب مي شود. اليحه بودجه 
سال ۱۳۹۷ نخستين بودجه دولت دوازدهم است كه در 
راستاي عملياتي كردن برنامه هاي پيشنهادي دولت و نيل 
به اهداف قانون برنامه ششم توسعه حاوي احكام متعددي 
در حوزه مديريت بدهي هاي دولت از طريق انتشار اوراق 
بهادار اســت. در اليحه بودجه سال آينده، ميزان انتشار 
اوراق مالي اسالمي دولت معادل ۵۵۵ هزار ميليارد ريال 
پيش بيني شده است. اين رقم نســبت به قانون بودجه 
سال گذشته بالغ بر ۷۳ هزار و ۲۵۰ ميليارد ريال معادل 
۲۴ درصد كاهش يافته است كه از داليل كاهش مذكور 
مي توان به كاهش اوراق تسويه خزانه مطابق با رويكرد 

قانون برنامه ششم توسعه و حذف ظرفيت انتشار اوراق 
از محل تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ اشاره كرد. 

الزم به ذكر اســت از كل رقم پيش بيني شده براي انتشار 
اوراق مالي در اليحه بودجه سال آينده معادل ۵۲۵ هزار 
ميليارد ريال بــا تضمين دولت اســت. از كل رقم در نظر 
گرفته شده براي انتشــار اوراق مالي دولت در سال آينده 
معادل ۲۶۰ هزار ميليارد ريال مربوط به انتشار اوراق مالي 
اســالمي جهت تامين مالي طرح هاي تملك دارايي هاي 
سرمايه اي نيمه تمام و طرح هاي ساماندهي دانشگاه ها، ۹۵ 
هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسالمي، ۳۰ هزار ميليارد ريال 
اوراق تسويه خزانه، ۲۰ هزار اوراق مالي اسالمي با تضمين 
دولت براي اجراي طرح هاي قطار شهري شهرداري ها، ۱۰۰ 
هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسالمي كوتاه مدت جهت 
استمرار جريان پرداخت هاي اسالمي و تخصيص اولويت دار 
و ۵۰ هزار ميليارد ريال براي بازپرداخت اصل سود اوراق 
سررسيدشده در ســال ۱۳۹۷ است. اين در حاليست كه 
مطابق با احكام قانون برنامه ششم توسعه سقف انتشار اوراق 
در سال ۱۳۹۷ معادل ۳۸۵ هزار ميليارد ريال پيش بيني 
شده است. نكته حائز اهميت اين است كه در اليحه بودجه 
سال آينده موجبات كاهش اثربخشي تصميمات كميته بند 
»ك« تبصره ۵ در حوزه مديريت تبعات انتشار اوراق را به 
دنبال داشته باشد. حذف عبارت »منوط بودن انتشار اوراق 
مالي پس از تاييد كميته از قسمت اخير جزء يك« است كه 
اين امر با توجه به احتمال انتشار اوراق توسط دستگاه هاي 
متعدد ريسك انتشار بدون ضابطه و بدون هماهنگي با خزانه 
كل كشور و به تبع آن مشكالت پرداخت به موقع اصل و فرع 
اوراق و در نتيجه افزايش ريســك نكول اوراق مالي دولت 
را تشديد خواهند كرد. مضافا اينكه تبعات اين موضوع از 
طريق اختالل در نرخ بازدهي اوراق، زمينه آشــفتگي در 

بازارهاي پول و سرمايه را در پي خواهد داشت. 

جلوگيري از انتشار اوراق خارج از چارچوب 
بودجه

اصغر مشبكي، كارشناس اقتصادي در 
اين خصوص به »كسب وكار« توضيح 
مي دهد: فروش اوراق به عنوان يكي از 
منابع مهم كسري بودجه تعيين شده 
است، ولی آنچه مسلم است، اين است 
كه براي جلوگيري از تعدي و تخطي دولت از چاپ و انتشار 
اوراق خارج از مقدار تعيين شده در بودجه رديفي در نظر 

گرفته شده است. تامين بخشي از درآمدهاي دولت در آن 
رديف لحاظ شده است كه دولت بايد در قالب آن رديف ها 
نسبت به انتشار اوراق اقدام كند. نظارت بانك مركزي و 
وزارت امور اقتصادی و دارايي درباره جلوگيري از هرگونه 
چاپ اوراق مشاركت فراتر از آنچه در بودجه ديده شده 
مي تواند بسيار نقش آفريني كند و جلوي تخطي دولت 
يا دستگاه هايی كه مجري اوراق هستند را بگيرد، اما نكته 
قابل ذكر اينكه اين اوراق بايد يا توسط بانك مركزي يا 
يكي از بانك هاي تجاري پشت نويسي و تضمين شود كه 
اين خود تضميني براي جلوگيري از چاپ اوراق مشاركت 
بيش از سقف معين است. بر همين اساس در اين خصوص 
الزم است كه بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي 
نظارت داشته باشند. با اين نظارت مي شود مانع از چاپ 
بي رويه انتشار اوراق شــد. نكته ديگر آنكه بايد ديد آيا 
دولت منابع ديگري غير از اين براي متوسل شدن براي 
پرداخت بدهي دارد يا نه. به نظر مي رسد چنين منابعي 
وجود داشته باشــد، ولي در بودجه ديده نشده است و 
تا اين منابع در بودجه ديده نشــود، نمي شــود از آن در 
بودجه براي رفع بخشي از كسري آن استفاده كرد. اوراق 
مشاركت نوعي نقدينگي و نقدشوندگي است كه ساير 
منابع نقدشوندگي را ندارد. اوراق مشاركت در مقايسه با 
ساير منابع نقدشوندگي بااليي دارد. به همين دليل انگيره 
دولت براي تامين بدهي از طريق اوراق باالست. از منابع 
ديگر كه دولت مي تواند  استفاده كند؛ استفاده از منابع 
بانكي اســت. دولت مي تواند با جلوگيري از بنگاه داري 
بانك ها بيشترين پول نقد آنها را به عنوان اعتبار در تامين 
بدهي هاي خود استفاده كند كه در حال حاضر بانك ها 
 آمادگي الزم براي اين كار را ندارنــد و آلوده بنگاه داري

هستند.
 زمان زيادي مي برد تا بانك هــا از بنگاه داري نجات پيدا 
كنند. به عبارتي دولت نمي تواند از نظام اعتباري بيش 
از اين براي بدهي هاي خود اســتفاده كند، در حالي كه 
استفاده از اين ابزار راحت تر است. با توجه به اينكه اوراق 
مشاركت يك يا ۲ درصد سود  بيشتر از بانك ها پرداخت 
مي كند، عمال به عنوان رقباي سرسخت در كنار سيستم 
بانكي عمل مي كند و چون ابــزار اجرايي اين خود نظام 
بانكي است؛ ازاين رو اين پول به سيستم بانكي رفته و از 
طريق سيستم بانكي هزينه مي شود و خود بانك ها با اين 
پول بدهي هاي دولت را پرداخت مي كنند. بنابراين بانك ها 
بي بهره از آثار اعتباري ناشــي از فروش اوراق مشاركت 

دولت نيستند و آنها هم درصدي از آن استفاده مي كنند. 
به عبارتي اين كار براي بانك ها مزيت اعتباري دارد. 

تجربه ناموفق انتشار اوراق در كشور
ضياءالدين خرمشاهي، كارشناس 
اقتصــادي در ايــن رابطــه مــی 
گويد:استفاده از اوراق مشاركت براي 
جلوگيري از  افزايش  حجم پول در 
گردش و نيز براي كنترل نقدينگي يا 
پرداخت بدهي هاي دولتي همواره يكي از راه حل هاي 
مورد توجه سياست گذاران اقتصادي بوده و هست و 
تجربه استفاده از اين ابزار كنترلي در بسياري از جوامع 
تجربه موفق و كارآمدي بوده است، اما همين تجربه در 
ايران با توفيق چنداني همراه نبوده و ابهامات فراواني 
هنوز در ذهن آگاهان اقتصادي در اين خصوص وجود 
دارد. بر اين اســاس فروش اوراق مشاركت و چاپ و 
انتشــار آن از جانب دولت عملي كامال دوسويه و با 
دو رويكرد متفاوت است. در صورت استفاده صحيح 
و رعايت نظامات مربوطــه ابزاري مفيد و پيش برنده 
اهداف از پيش طراحي شده است و در غير اين صورت 
حتما با فاصله گرفتن از هدف بر مشكالت جامعه می 
افزايد. براي بهتر باز شدن مزايا و احيانا معايب استفاده 
از اوراق مشاركت مي توان موارد ذيل را در نظر گرفت: 

مزايا
۱. جلوگيري از افزايش حجم پول در گردش

۲. نظارت و كنترل بر مصرف سرمايه هاي بزرگ
۳. تسويه بدهي هاي دولت به شيوه اي آبرومندانه و توأم با 

در نظر گرفتن انصاف
معايب

۱. عدم اطالع عموم از ميزان واقعي انتشار اوراق
۲. ناآگاهي از محل مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق

۳. به وجود آمدن فضاي توأم با ابهام براي به كارگيري اين 
ابزار در امور غيرقانوني مثل پولشويي

نكته قابل توجه بررســي تناســب و توازن بين معايب و 
مزاياي اين اوراق است.  در يك نگاه ساده به راحتي مي توان 
متوجه شد كه وزن مزاياي اين كار بسيار بيشتر از معايب 
آن اســت. بنابراين مي توان با يك برنامه ريزي دقيق مانع 
از بروز اين آسيب ها شــد و از مزايا و ويژگي هاي آن بهره 
گرفت. آنچه در سال هاي اخير همواره قسمتي از مشكالت 
دولت بوده، مواجهه با حجم فراوان بدهي به پيمانكاران و 
به تبع آن كاهش شــديد اعتبار بدهكاران نزد ديگران در 
اثر عدم ايفاي تعهد بوده اســت. اميدواريم در اين فقره، با 
برنامه ريزي صحيح و استفاده از نظرات كاربردي مشاوران 
دولت در ايفاي تعهدات مالي خود موفق شود و با اين كار 
 زمينه توفيق ايفاي تعهدات پيمانــكاران به ديگران را نيز

 فراهم سازد. 

»كسبوكار«انتشاراوراقمالیدولتیدربودجه97رابررسيميكند

تبعات  انتشار  بدون  ضابطه  اوراق

در معامالت ديروز بورس تهران
بورس7۱۵واحدرشدكرد

در جريان معامالت بازار ســرمايه، شاخص 
كل با رشــد ۷۱۵ واحدي، به مــرز ۹۸ هزار 
واحد نزديك شد و روي ۹۷ هزار و ۹۴۴ واحد 
نشست. در جريان معامالت ديروز )دوشنبه( 
بازار سرمايه، شاخص با رشد ۷۱۵ واحدي به 

۹۷ هزار و ۹۴۴ واحد رسيد. 
بر اين اساس، ۱۰۵۴ ميليون سهم به ارزش 
۲ ميليون و ۷۱۳ هزار و ۶۸۵ ميليون ريال در 
قالب ۷۵ هزار و ۳۷۰ معامله، دست به دست 
شد. ارزش بازار سرمايه اكنون به ۳ ميليون و 
۹۱۵ هزار و ۲۲۷ ميليارد ريال رسيده است. 

پاسخ سيف به نامه مديران بانكي
مجوزپرداختوامنوســازي

بافتفرسودهدادهشد

رئيس كل بانك مركزي گفت: در بخشنامه هاي 
قديمي بانك مركزي اجازه پرداخت تسهيالت براي 
نوسازي بافت هاي فرسوده به بانك ها داده شده و 

نيازي به بخشنامه جديد نيست. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ولي ا... سيف 
درباره نامه بانك ها به بانك مركزي براي پرداخت 
تسهيالت بازسازي بافت هاي فرسوده، اظهارداشت: 
نظر بانك مركزي نسبت به اين موضوع مثبت است. 
وي افزود: در سال ۹۳ هم ابالغيه اي به شبكه بانكي 
داشتيم كه براســاس آن بانك ها مي توانند طبق 
دستورالعمل هاي موجودشان نسبت به پرداخت 
تسهيالت براي نوسازي بافت هاي فرسوده اقدام 
كنند. رئيس كل بانك مركــزي با تاكيد بر اينكه 
بانك ها در اين زمينه هيــچ محدوديتي ندارند، 
افزود: بنده قبل از آنكه نامــه اي از طرف بانك ها 
دريافت كنم در يكي از رسانه ها خواندم كه رئيس 
شوراي هماهنگي بانك ها و رئيس كانون بانك هاي 
خصوصي نامه اي به من نوشته اند و تقاضاي چنين 
كاري را دارند. ســيف تصريح كرد: اگر بانك ها به 
بخشنامه هاي قديمي مراجعه كنند، مي بينند كه 
اجازه پرداخت تسهيالت براي نوسازي و بازسازي  
بافت هاي فرسوده را دارند و در اين زمينه نيازي به 

بخشنامه جديد نيست. 
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دالر عقب نشيني كرد
در بازار آزاد تهران قيمت هر دالر آمريكا با كاهش به ۴۳۸۹ تومان رسيد، ضمن اينكه هر يورو ۵۴۲۰ تومان معامله شده و بازار سكه هم بدون تغيير مانده است. در جريان معامالت 

ديروز )دوشنبه( بازار آزاد تهران، قيمت هر دالر آمريكا ۴۳۸۹ تومان، يورو ۵۴۲۰ تومان، پوند ۶۰۹۰ تومان، درهم امارات ۱۲۲۰ تومان و لير تركيه ۱۱۹۰ تومان بود. هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد يك ميليون و ۴۸۹ هزار و ۷۵۳ تومان، طرح قديم يك ميليون و ۴۵۱ هزار و ۲۴۶ تومان، نيم سكه ۷۲۰ هزار و ۱۲۲ تومان، ربع سكه ۴۲۰ هزار و ۷۱ تومان و 

سكه يك گرمي ۲۸۲ هزار و ۴۷ تومان است. هر اونس طال در بازارهاي جهاني ۱۳۴۲ دالر و ۲۷ سنت و هر گرم طالي ۱۸ عيار ۱۳۹ هزار و ۶۵۳ تومان است. 

ثمانه نادري
News kasbokar@gmail.com

توكلي، عضو هيات مديره بانك قرض الحسنه مهر ايران در بازديد از شعب و دواير ستادي 
مديريت شعب استان كرمان با اشاره به نقش خدمات قرض الحسنه در توانمند سازي 
جامعه بيان داشــت: بهبود وضعيت اقتصادي كشور و معيشــت مردم از اركان مهم 
 اقتصاد ملي اســت و بانك قرض الحســنه مهر ايران در اين راســتا نقش موثري را بر

 عهده دارد. 
به گزارش روابط عمومي بانك قرض الحسنه مهر ايران، توكلي عضو هيات مديره براي 
بازديد از شعب و دواير ستادي اســتان به همراه نجدي مدير امور استان ها و طبلشي 

رئيس اداره كل پشتيباني به كرمان سفر كرد. 
در اين سفر، دواير ستادي و شعب شهرستان هاي كرمان، زرند و رفسنجان مورد بازديد 

قرار گرفت و ضمن ارزيابي آمار عملكرد شعب در حوزه هاي منابع، مصارف و مطالبات، 
نكات الزم براي تحقق اهداف ترسيمي در فرصت باقيمانده از سال ارائه شد. 

توكلــي ضمــن تاكيــد بــه عملكــرد مطلــوب بانــك در زمينه هاي معيشــت، 
اشــتغالزايي و كارآفرينــي، بهداشــت و درمــان و همچنيــن توانمند ســازي 
نيازمنــدان جامعــه بيــان داشــت: در ۱۰ ماهــه نخســت ســال جــاري بالغ بر 
 ۵۱۰ هزار فقره تســهيالت قرض الحســنه به نيازمنــدان واقعي جامعــه پرداخت

 شده است. 
وي افزود: نقش قرض الحسنه در بهبود معيشت مردم و ايجاد رونق اقتصادي بي بديل 
است و اعطاي تسهيالت قرض الحســنه عالوه بر ايجاد فرصت هاي شغلي مي تواند با 

تحريك تقاضا براي كاال و خدمات داخلي در وضعيت اقتصادي كشــور نيز تاثيرگذار 
باشد. 

در ادامــه، نجــدي مدير امــور اســتان ها نيز بــا ارزيابي گــزارش آمــار عملكرد 
شــعب اظهــار داشــت: كاركنــان صــف و ســتاد مي بايســت در فرصــت 
 باقيمانده از ســال تمامــي تالش خــود را بــراي تحقق اهــداف تدوين شــده به 

كار گيرند. 
شايان ذكر است، در ادامه اين سفر، توكلي، نجدي و طبلشــي به همراه هاشمي نژاد 
مدير استان كرمان با دكتر ارسالن معاون منابع انساني مجتمع مس سرچشمه ديدار 

و گفتگو كردند. 

مانده تســهيالت اعطايي بانك صادرات ايران به شــركت هاي دانش بنيان در پايان مهرماه سال جاري 
۷۴۲۱.۳ ميليارد ريال است كه بيشترين ســهم را در حمايت از اين شــركت ها در كل شبكه بانكي در 
اختيار داشــته اســت. همچنين اين بانك طي مهرماه ۹۶ بيش از ۶۴۶ ميليارد ريال به اين شــركت ها 
تســهيالت پرداخت كرده كه از مجمــوع ۳۱۱۳ ميليارد ريال تســهيالت پرداختي كل شــبكه بانكي 
به دانش بنيان ها در اين ماه، بيــش از ۲۰ درصد بر عهــده بانك صادرات ايران بوده اســت. به گزارش 

روابط عمومي بانك صادرات ايران، قريب به ۷۰ درصد تسهيالت پرداخت شده به شركت هاي دانش بنيان 
در مهرماه امســال، توســط بانك هاي »خصوصي شــده« پرداخت شــد كه در اين ميان مشاركت ۲۰ 
درصدي بانك صادرات ايران از كل پرداخت هاي نظام بانكي، قابل توجه اســت. بنابر اين گزارش، مانده 
كل تســهيالت اعطايي به ۹۹۵ شــركت دانش بنيان در پايان مهرماه بالغ بر ۳۵ هــزار و ۷۱۸ ميليارد 
ريال بوده كه بيشــترين مانده اين تســهيالت با رقم ۷۴۲۱ ميليارد ريال به بانك صــادرات ايران تعلق 

دارد. برپايه همين گزارش، طي مهرماه ســال جــاري بانك هاي دولتي ۲۷۵ ميليــارد ريال، بانك هاي 
»خصوصي شده« قريب به ۲۱۵۰ ميليارد ريال و بانك هاي خصوصي و موسسات اعتباري ۶۸۸ ميليارد 
ريال به ۱۲۲ شركت دانش بنيان تســهيالت داده اند كه بانك صادرات ايران با تسهيالت حمايتي بالغ بر 
 ۶۴۶ ميليارد ريالي از اين شركت ها، سهمي ۲۰ درصدي در حمايت از توليد صنايع دانش بنيان بر عهده 

گرفته است. 

شــعب داخلي بانك ملي ايران در نه ماهه ابتداي امســال موفق به ايجاد رابطه كارگزاري با ۳۲ كارگزار 
خارجي شــده اند. به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، واحدها و شــعب داخلي اين بانك در مدت 
مذكور موفق به تبادل بيش از ۳۶ هزار و ۲۳۹ پيام سوئيفتي و برقراري كليد رمز سوئيفت )RMA( با ۳۲ 

كارگزار خارجي از داخل ايران شده اند. 
همچنين تعداد پيام هاي سوئيفتي وارده و صادره واحدهاي خارج از كشور بانك ملي ايران نيز از ابتداي 

برجام تا پايان ۳۰ سپتامبر سال ۲۰۱۷ ميالدي مصادف با هشتم مهرماه سال جاري به ۱۸۱ هزار و ۴۵۱ 
فقره با ۳۶۶ كارگزار رسيده است. 

بانك ملي اخيرا نيز در راستاي حمايت و پشــتيباني از تجارت خارجي كشور موفق شد روابط كارگزاري 
خود با بانك هاي برزيلي را برقرار كند. بدين ترتيب با حضور بانك، امكان افزايش و گسترش حجم تجارت 
براي فعاالن اقتصادي در آمريكاي جنوبي با بهره گيري از ظرفيت هاي اعتباري بانك ها فراهم خواهد شد. 

سوئيفت جامعه جهاني ارتباطات مالي بين بانكي است كه مركز آن در كشور بلژيك بوده و موسسات مالي 
در سراسر جهان از اين سيستم جهت تبادل اطالعات مالي محرمانه خود استفاده مي كنند. 

بدين ترتيب پس از رفع تحريم ها امكان برقراري ارتباط سوئيفتي و نقل و انتقال وجوه بانك هاي داخلي 
بار ديگر فراهم شد و حســاب هاي بانك ملي ايران نزد كارگزاران بانك در خارج از كشور آماده دريافت و 

انتقال وجوه هستند. 

وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس قانون بودجه سال جاري، اوراق مشاركت دولت را براي تامين مالي طرح برقي كردن 
قطار تهران-مشهد از طريق بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران پذيره نويسي مي كند. به گزارش روابط عمومي فرابورس 
ايران، پس از تجربه موفق تامين مالي دولت از طريق انتشار چندين مرحله اسناد خزانه اسالمي و همچنين ساير اوراق دولتي كه 
براي تجهيز منابع مالي براي طرح ها و پروژه هاي مختلف از درگاه فرابورس ايران رقم خورده است، اين بار وزارت امور اقتصادي 
و دارايي بر اساس مصوبه شانزدهم خردادماه ۹۶ هيات  وزيران در نظر دارد اوراق مشاركت دولت را كه به تعداد ۱۰ ميليون 

 ورقه منتشر شده از امروز ۲۶ دي ماه و به مدت سه روز كاري در فرابورس پذيره نويسي كند. هدف از انتشار اين اوراق تامين
 پيش پرداخت مورد نياز براي استفاده از منابع مالي خارجي براي طرح برقي كردن قطار تهران-مشهد است كه به تعداد ۱۰ 
ميليون ورقه به ارزش ۱۰ هزار ميليارد ريال در تاريخ ۲۴ دي ماه امسال در فرابورس پذيرش شده است. اوراق مشاركت دولت 
همچنين ۴۸ ماهه بوده و نرخ آن ۱۷ درصد ساالنه تا سررسيد است كه هر ۶ ماه يك بار به حساب دارندگان آن واريز خواهد 
شد. سازمان برنامه و بودجه كشور متعهد تامين و تخصيص اعتبار اين اوراق به شمار مي رود و متعهد تسويه و پرداخت آن نيز 

خزانه داري كل كشور است. همچنين ساير اركان اوراق مشاركت دولت به ترتيب شامل متعهد پذيره نويسي يعني شركت 
تامين سرمايه سپهر، عامل فروش؛ شركت كارگزاري بانك صادرات و عامل پرداخت؛ شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار 
و تسويه وجوه است. بدين ترتيب اوراق مشاركت دولت براي برقي كردن قطار تهران-مشهد از امروز  )سه شنبه( ۲۶ دي ماه 
 تا شنبه سي ام همين ماه به مدت سه روز كاري از طريق شبكه كارگزاران عضو فرابورس ايران به روش حراج پذيره نويسي

 خواهد شد. 

طي نشســت مديرعامل شــركت بيمه »مــا« و آقاي حطيم 
مدير امور شــعب بانك ملت اســتان اصفهان توافقاتي براي 
همكاري هاي جديد بيمه اي حاصل شــد. به گــزارش روابط 
عمومي، آقاي حجت بهاري فر مديرعامل شركت بيمه »ما«، 

ضمن بازديد از شعبه اصفهان بيمه »ما« با مدير امور شعب بانك 
ملت استان ديدار و گفتگو داشــت. بر اساس اين گزارش، طي 
اين ديدار، طرفين ضمن تاكيد بر منافع مشترك بانك و بيمه، 
به پتانسيل باالي مشــتريان و سپرده گذاران بانك ملت اشاره 

كرده و درباره توسعه همكاري في مابين و ارائه خدمات متنوع 
بيمه اي به بحث و تبادل نظر پرداختنددراين نشست همچنين 
زمينه هــاي همكاري مشــترك بانك و بيمــه در چهارچوب 
قراردادهاي نفتي در دســت اقدام و پااليشــگاه ها مورد نقد و 

بررسي قرار گرفت. در انتهاي اين ديدار، مدير امور شعب بانك 
ملت استان اصفهان از حضور به موقع و خدمت رساني مناسب 
كارشناسان شركت بيمه »ما« درباره حوادث اخير و خسارت 

وارده به شعب بانك ملت تقدير و تشكر كرد. 

عضوهياتمديرهبانكقرضالحسنهمهرايران:

بهبود وضعيت اقتصادي كشور و معيشت مردم از اركان مهم اقتصاد ملي است

درمهرماه96

٢٠ درصد تسهيالت اعطايي به دانش بنيان ها توسط بانك صادرات ايران پرداخت  شد

باپذيرهنويسياوراقمشاركتدولترقمميخورد

برقي  شدن  قطار تهران-مشهد  روي  ريل  هاي  فرابورس

نشست  صميمانه مديرعامل بيمه »ما« و مدير امور  شعب بانك ملت استان اصفهان

تبادل 36 هزار پيام سوئيفتي توسط بانك ملي ايران در 9 ماهه امسال



انرژي6

مديرعامل ســاتبا با بيان 
اينكه تــا ۴ ســال آينده 
ظرفيــت انرژي هاي نوی 
كشــور به حــدود ۴ هزار 
مــگاوات خواهد رســيد، 
گفت: از حضور شــركت هاي آلماني براي توســعه 
انرژي هاي خورشيدي در ايران استقبال مي كنيم. 
به گزارش فارس، سيد محمد صادق زاده در نشست 
با رئيس و اعضاي انجمن سرمايه گذاري شركت هاي 
آلماني در حوزه شمال آفريقا و خاورميانه )نومو( با 
اشاره به اينكه ايران قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ ميالدي 
ظرفيت انرژي هاي تجديدپذير نصب شده در كشور 
را به ۷۵۰۰ مگاوات برســاند، گفت: قطعا اين اقدام 
مي تواند فرصت بســيار خوبي براي سرمايه گذاري 
شركت هاي خارجي و داخلي باشد، بنابراين ايران از 
سرمايه گذاري شركت هاي آلماني به ويژه در توسعه 

انرژي هاي خورشيدي در ايران استقبال مي كند. 

افزايش 5 هزار مگاوات ظرفيت جديد 
نيروگاهي در حوزه انرژي های نو

مديرعامل ســاتبا ادامه داد: براســاس برنامه ششم 
توســعه ايران قصد دارد تا پايان ايــن برنامه حدود 

۵ هزار مگاوات ظرفيت جديــد نيروگاهي در زمينه 
انرژي هاي نو ايجاد كند. صادق زاده افزود: قرار است تا 
۴ سال آينده ظرفيت انرژي هاي نو در كشور به ۴ هزار 
مگاوات برسد. به گفته وي، ايران پيش تر فعاليت هايي 
با شركت هاي آلماني در نيروگاه خورشيدي همدان و 
كرمان داشته كه بسيار موفق بوده است. همچنين در 
اين ديدار عليرضا دائمي، قائم مقام وزير نيرو در امور 
بين الملل با اشاره به اينكه ۶۰ درصد از سرمايه گذاري 

اتحاديه اروپا در ايران در حال حاضر از طريق آلمان 
انجام مي شود، گفت: نمي توان گفت شراكت تجاري 
و مبادالت اقتصادي ميان ايران و آلمان در ســطح 
بسيار خوبي دنبال نمي شود. وي افزود: ورود و حضور 
انجمن سرمايه گذاري شركت هاي آلماني در حوزه 
شــمال آفريقا و خاورميانه براي ايران اين فرصت را 
ايجاد خواهد كرد كه شركت هاي فعال و خوب آلماني 
در زمينه ســرمايه گذاري به راحتي و به صورت امن 

سرمايه گذاري انجام دهند، پس اين نشست مي تواند 
بسترساز همكاري هاي دوجانبه ميان ايران و آلمان 

باشد. 

همكاري ايران و آلمان در زمينه مسائل 
آب و تغيير اقليم

دائمي خاطرنشــان كــرد: بايد توجه داشــت كه 
صادرات ايران به آلمان ۲۵ درصد كل صادرات ايران 
به كشــورهاي عضو اتحاديه اروپا را در بر مي گيرد، 
بنابراين رابطه اقتصادي ميان دو كشور در سال هاي 
گذشته روابط بسيار خوبي بوده است، به طوري كه 
مي توان گفت مراودات ايران با اروپا عمدتا از طريق 
كشور آلمان صورت گرفته اســت. قائم مقام وزير 
نيرو در امور بين الملل گفت: در سال هاي گذشته 
نيز انتقال تكنولوژي و دانش ميــان ايران و آلمان 
باال بوده و مي توان گفت نقش آلمان در اين زمينه 
هميشه موفق و تســهيل كننده بوده است. دائمي 
تصريح كرد: ايران و آلمان در زمينه مســائل آب و 
مساله تغيير اقليم در ذيل سازمان هاي بين المللي 
همكاري هاي خوبي داشته اند، بنابراين تالش وزارت 
نيرو اين است كه بتواند اين همكاري ها را به خوبي 
تقويت و گسترش دهد. وي خاطرنشان كرد: ايران 
و آلمان مي توانند در زمينه  مشاوره هاي حقوقي و 
ارزيابي مالي پروژه هــا و همچنين مبادالت بانكي 

زمينه ساز همكاري هاي بيشتري باشند. 

مديرعامل ساتبا  عنوان كرد

استقبالازتوسعهانرژيخورشيديايرانتوسطآلمانيها

I N FO@biznews. ir

تقدير معاون وزير نيرو در امور برق 
و انرژي از مديرعامل شركت برق 

منطقه اي خوزستان
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي طي نامه اي از 
مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان به خاطر 
پوشش مناسب خبري و هماهنگي هاي انجام شده در 
جريان افتتاح و كلنگ زني پروژه هاي اين شركت در 
شهرهاي اهواز، ايذه و باغملك تقدير كرد.  در هفته 
دوم دي ماه سال جاري هوشنگ فالحتيان  در سفري 
دو روزه به خوزســتان با حضور مسئوالن استاني 
پروژه هاي شــركت برق منطقه اي خوزستان را با 
اعتباري بالغ بر ۲1۰ ميليارد تومان در شهرهاي اهواز، 

باغملك و ايذه مورد افتتاح و كلنگ زني قرار داد. 

بازديد نماينده مردم شريف اهواز 
در مجلس از تجهيزات جديد برق 

اين كالن شهر
در اين بازديد كــه در روز ۲۲ دي ماه برگزار شــد 
مديرعامل، معاونان و جمعي از مديران شركت توزيع 
نيروي برق اهواز نيز حضور داشتند و از نزديك روند 
اجرايي اقدامات صورت گرفته جهت پايداري شبكه 
برق را به اطالع نماينده مردم در مجلس شــوراي 

اسالمي رساندند. 
 مهندس حسن كريمي مديرعامل شركت توزيع 
نيروي برق اهواز درباره آخرين اقدامات انجام شده 
روي شبكه بيان داشت: از بحران سال گذشته كه 
ناشي از گرد و خاك و تاثيرات منفي آن روي شبكه 
بود تاكنون اقدامات مختلفي هم در جهت شناسايي 
نقاط ضعف و هم در شناسايي نقاط قوت و همچنين 
نيازهاي آتي شــبكه برق شــهرهاي اهواز، باوي، 

حميديه و كارون صورت گرفته است. 

استان ها

 13  ســال همراهي با مردمان 
مرزنشين ســرخس و توسعه 

فرهنگ كتابخواني
مشهد _ اعظم نوري: بزرگ ترين رويداد فرهنگي 
سرخس كه 1۳ ســال پيش بذر آن كاشته شده 
بود شكوفاتر از هميشــه  مهمان منازل مردمان 

مرزنشين شهرستان سرخس شد. 
به گزارش »كســب وكار« در مشــهد و به نقل از 
روابط عمومــي شــركت پااليــش گاز شــهيد 
هاشــمي نژاد، مديرعامل اين مجتمع گازي در 
مراسم افتتاح سيزدهمين نمايشگاه كتاب گفت: 
برگزاري نمايشگاه كتاب سال سرخس و نخستين 
دوره »شب هاي فرهنگي سرخس« تاثير مثبتي بر 
ارتقاي شاخصه هاي فرهنگي اين شهرستان دارد. 
مهندس سيد مجيد منبتي افزود: شركت پااليش 
گاز شهيد هاشمي نژاد در كنار ماموريت سازماني 
خود )توليد گاز طبيعي( توجه به تعهدات در قالب 
مسئوليت اجتماعي و ذي نفعان به مقوله فرهنگي 
بپردازد زيرا اعتقاد داريم تامين زيرســاخت هاي 
فرهنگي نقش بسزايي در سالمت جامعه و كاهش 

آسيب هاي اجتماعي دارد. 

الگو برداري دستگاه هاي دولتي 
از خدمات پااليشگاه هاشمي نژاد 

براي ارائه خدمات به شهروندان

مشهد _ اعظم نوري: شهردار سرخس با اشاره 
به پتانسيل هاي موجود در اين شهر مرزي گفت: 
توانمند كردن مردم و انجام خريدهاي مورد نياز 
پااليشگاه باعث رشد شهرستان سرخس شده 
است. بنابراين ساير دستگاه هاي دولتي مستقر 
در شهرستان نظير گمرك، راه آهن و منطقه ويژه 
اقتصادي بايد از اين اقدام پااليشگاه الگوبرداري 
كرده تا شــاهد ارائه خدمات هرچه بيشــتر به 
شهروندان باشــيم.  به گزارش »كسب وكار« 
در مشــهد، احمد صفايي در ديدار مشــترك 
اعضاي شوراي شــهر با مديرعامل پااليشگاه 
گاز هاشمي نژاد افزود: خوشبختانه با انسجام و 
برنامه هاي صورت گرفته از سوي پااليشگاه، شاهد 
ارائه خدمات به شهروندان و توسعه كسب وكارها 
در سرخس هستيم كه دســتگاه هاي دولتي 
حاضر در شهرستان بايد از اين نگاه تعامل بخشي 

پااليشگاه الگو برداري كنند. 

استان ها

به همــت كارگروه مديريت خوردگي شــركت 
گاز استان خوزســتان و با هدف آشنايي تمامي 
كاركنان در تمامي ســطوح با سيستم مديريت 
خوردگــي همايشــي بدين مضمــون در تاالر 
اجتماعات شهيد رضايي اداره مركزي برگزار شد. 
در اين همايش كه با حضور مهندس حسيني نژاد 
مديرعامل، اعضای هيات مديره، روساي ستادي 
و نواحي گازرســاني و جمع كثيري از پرســنل 
برگزار شــد، ابتدا مديريت عامل گاز استان به 
عنوان نخستين سخنران همايش درباره ضرورت 
اســتقرار سيســتم مديريت خوردگي مطالبي 
به سمع و نظر حضار رســاند. در ادامه نيز ياعلي 
رئيس بهره برداري مركز استان، صادقي مسئول 
تعميرات برنامه ريزي، حيدرقلي باقري مشــاور 

مديرعامــل گاز خوزســتان و همچنين دكتر 
بهبهاني از اساتيد برجسته دانشگاه شهيد چمران 
اهواز و قنواتي مديرعامل شركت كنترل پايش 
فارس از ديگر ســخنرانان نخســتين همايش 

خوردگي به ميزباني گاز استان بودند. 
در اين همايش يك روزه مباحثــي با موضوعات 
معرفي چرخه پياده ســازي مديريت خوردگي، 
نقش سامانه و تعميرات پي ام در مديريت خوردگي، 
مديريت ريســك هاي خوردگي، معرفي نرم افزار 
حفاظت كاتدي شبكه انتقال و توزيع گاز طبيعي 
gncathو سيســتم هاي پايــش و مانيتورينگ 
حفاظت كاتدي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
در پايان همايش نيز توسط كارشناسان مربوطه به 

سواالت حضار در همايش پاسخ داده شد. 

استاندار كرمانشاه عملكرد شــركت گاز استان 
در بحران زلزله را بســيار خوب توصيف كرد و از 
سرعت عمل و دقت انجام گرفته در زمينه برقراري 
خدمات گازرســاني در مناطق زلزله زده تشكر و 

قدرداني كرد. 
به گــزارش روابط عمومي شــركت گاز اســتان 
كرمانشاه، مهندس بازوند با بيان اين مطلب اظهار 
كرد: زلزله اخير كه يكي از زلزله هاي كم نظير در 
گســل زاگرس با قدرت تخريب بســيار باال بود، 
۲ هزار كيلومتر از شــبكه گازرســاني استان را 

تحت تاثير خود قرار داد. 

وي افزود: شركت گاز اســتان در اين بحران كار 
بسيار سختي داشت، چراكه در ابتدا براي حفظ 
ايمني و جلوگيــري از خطــرات احتمالي، گاز 
مناطق زلزله زده را قطع كرد و ســپس با تالش 
شبانه روزي و سرعت عمل باال نسبت به برطرف 
كردن عيوب و اشكاالت شبكه گازرساني و وصل 

مجدد جريان گاز اقدام كرد. 
مهندس بازوند تصريح كرد: بــا توجه به قدرت 
تخريب بسيار باالي اين زلزله اگر شركت گاز به 
وظايف خود به خوبي عمل نمي كرد، احتمال وقوع 
بحران هاي بعدي مانند آتش سوزي بسيار باال بود. 

كما اينكه در حوادث مشابه در ساير نقاط جهان 
آتش سوزي هاي گسترده ناشــي از انتشار گاز را 
شاهد بوده ايم.  استاندار كرمانشاه حضور مهندس 
عراقي، مديرعامل شركت ملي گاز ايران در ساعات 
اوليه پس از وقوع زلزلــه و نظارت بر روند اجراي 
اقدامات حوزه گازرســاني در مناطق زلزله زده را 

بسيار موثر عنوان كرد. 
وي افزود: حضور به موقع اكيپ هاي امدادرساني 
گاز از اســتان هاي معين نيز در كمك رســاني و 
مديريت بهتر اين بحران در بخش گازرساني نقش 

حائز اهميتي داشت. 

نخستين همايش مديريت  خوردگي 
در  شركت گاز استان خوزستان برگزار  شد
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  در ديدار مهندس هاشم اميني مديرعامل شركت آب 
و فاضالب اســتان اصفهان با محمدعلي اميدي يكي 
از بازنشستگان شــركت كه براي اجراي طرح تكريم 

بازنشســتگان صورت گرفت، اميدي به ذكر برخي از 
خاطرات دوران خدمت پرداخت و گفت: در زماني كه 
مدير آبفای سميرم بودم اجراي پروژه شبكه فاضالب 
شهر سميرم و نيز احداث تصفيه خانه فاضالب اين شهر 
را در دستور كار قرار دادم و در همان مقطع اين پروژه 
مهم به بهره برداري رسيد و مردم اين شهر تحت پوشش 
خدمات شبكه فاضالب قرار گرفتند. همچنين اجراي 
طرح آبرساني به شهر ونك از طريق انتقال آب از چشمه 
ناز به ونك و آبرساني به شهر سميرم در زمان مديريت 

آبفای اين شهرستان انجام گرفت.  وي گفت: در طول 
سال هاي خدمت سعي كردم با برقراري تعامل سازنده 
با مسئوالن امر خدمات بهتر و بيشتري در كوتاه ترين 
زمان به مشتركان ارائه شــود كه خوشبختانه در اين 

زمينه هم موفق بودم. 
اميدي رمز موفقيت در طول ۳۵ سال خدمت را سالمت 
و تعهد سازماني برشمرد و اعالم كرد: سعي كردم در 
طول سال هاي خدمت صادقانه براي مردم كار كنم، 
چراكه معتقدم آنچه در اين دنيا بسيار مهم و مفيد است، 

خدمت بي قيد و شرط به مردم است چون رفع مشكالت 
مردم جزو باقيات صالحات به شمار مي آيد. 

اميدي بي منــت كار كردن بــراي مــردم را يكي از 
ويژگي هاي مهم مديران و كارمندان دانست و گفت: 
افرادي كه در مسند كار قرار دارند بايد بي منت از وقت و 
زمان خود براي مردم ايثار كنند تا بتوانند خدمات بهتر 
و گسترده تري به مردم ارائه دهند و اگر اين مهم صورت 
گيرد خيلي از نيازهاي مردم در كوتاه ترين زمان ممكن 

برطرف مي شود. 

بازديد  مديرعامل از بازنشستگان شركت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم
شماره مجوز: 1۳9۶.۴8۴۳

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای
)فراخوان ارزيابی كيفی مناقصه گران( شماره 96/25

1. نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار:شركت گاز استان كهگيلويه و بوير احمد به نشانی ياسوج،  بلوار مطهری،  خيابان 
راهداران،  پائين تر از اداره راه و شهرسازی ..واحد امور پيمانها

۲. موضوع مناقصه: پروژه تهيه تجهيزات و احداث شبكه توزيع ۴۷۳۰۰ متر شبكه پلی اتلين با فشار ۶۰پوند بر اينچ 
مربع به اقطار مختلف جهت گازرسانی به مجموعه روستاهای تلچگاه باشت شامل مله تم ، دم  تنگ ميان تنگان، موری كش، بوسنگان،  نارك موسی، 

پينه زار، چشمه دره، شاه زينعلی،  تنگ همگون، چهل متری، نازگون عليا، كزنگان عليا، سفلی، تل چگا، الر و درك
۳. محل اجرای پروژه :شهرستان باشت

۴. استاندارد اجرای كار :مطابق مشخصات فنی و استانداردهای پذيرفته شده شركت ملی گاز ايران
۵. شرايط متقاضيان:

داشتن شخصيت حقوقی
داشتن گواهی صالحيت معتبر پايه ۵ و يا باالتر از آن در رشته تاسيسات و تجهيزات و يا نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه

داشتن ظرفيت خالی ارجاع كار
توانايی تهيه و تنظيم انواع ضمانت های مورد نياز

۶.مدارك مورد نياز جهت دريافت كاربرگهای استعالم ارزيابی:
*تقاضای دريافت كاربرگهای استعالم با ذكر موضوع مناقصه و كارهای در دست اجرا، مبلغ و درصد پيشرفت هر يك

۷.مهلت دريافت كاربرگهای استعالم ارزيابی كيفی:1۰روز پس از انتشار اگهی 
نوبت دوم

8.مهلت تكميل و تحويل كاربرگها و اسناد استعالم ارزيابی كيفی :۲۵روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
9.محل دريافت و تحويل كاربرگها و اسناد استعالم ارزيابی كيفی :دفتر امور پيمانها واقع در ياسوج –بلوار مطهری، انتهای خيابان راهداران، شركت گاز 

استان كهگلويه و بوير احمد ساختمان شماره ۲،دفتر امور پيمانها
1۰.نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيندارجاع كار:يك ميليارد و هشتصد و چهل و يك ميليون ريال كه می بايست مطابق مصوبه شماره 1۲۲۴۰۲/ت 
۵۰۶۵9 مورخ 1۳9۴/9/۲۷هيات محترم وزيران و ضمائم مربوطه تهيه شود و در صورت نقدی به حساب شماره ۲1۷۴۶۳۴۰۳۴۰۰ بانك ملی واريز 

گردد.
11.مبلغ بر آورد  پروژه :۳۶.81۴.81۲.998 )سی و شش ميليارد و هشتصد و چهارده ميليون و هشتصد و دوازده هزار و نهصد و نود و هشت ريال(

آگهی فوق در پايگاه اينترنتی شركت گاز اســتان كهگيلويه و بوير احمد nigc-kb.ir و پايگاه ملی اطالع رســانی مناقصات Iets.mporg.irقابل 
مشاهده می باشد.

تلفكس امور پيمان ها ۰۷۴-۳۳۳۳۶۲۷۷
روابط عمومی شركت گاز استان كهگيلويه و بوير احمد

اجرائيه 
محكوم له: مهراب محمدی فرزند رحمن به نشانی اردبيل-پارس 

آباد- محله ايثار يك پالك۵۶918۴۵۵۷۶-۵۴
محكوم عليه: اكبر باژرنگ به نشانی مجهول المكان

محكوم به: به موجب درخواست اجرای حكم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9۶۰99۷۴۵1۷1۰۰۳۲۲محكوم عليه محكوم است 
به پرداخت مبلغ 1۲۰/۰۰۰/۰۰۰ريال از بابت اصل خواســته و مبلغ 
۳/1۰۵/۰۰۰ريال هزينه دادرسی و در مورد خسارت تاخير تاديه به علت 
فقد دليل مستنداً به ماده 19۷ قانون مذكور حكم بر بی حقی خواهان و 
پرداخت مبلغ ۶/1۵۵/۲۵۰ريال از بابت نيم عشر دولتی در حق صندوق 

دولت. رای صادره غيابی بوده و ابالغ قانونی است. م الف ۷۲۲8
 مسئول دفتر شعبه11شورای حل اختالف شهرستان 
پارس آباد- شهبازی 

رئيس شورا: سيد عبداله طباطبايی 

آگهی ثبت طالق
آقای رافد اقبالی نيا فرزند وهاب مجهول المكان 
پيرو آگهی منــدرج در شــماره 1266 مورخ 
1396/10/16 روزنامه کثيراالنتشار کسب و کار 
به علت عدم حضور جنابعالی فی مابين شــما و 
همسرتان به هويت خانم کلثوم کرم بيگی طالق 
بائن خلعی مدخوله نوبت اول به اذن حاکم ذيل 
سند شــماره 126 مورخ 1396/10/24در دفتر 

رسمی طالق شماره 4 ايالم ثبت گرديد. 
 سردفتر رسمی ازدواج 6 و طالق 4 ايالمـ  
فرج اله رحيمی

دادنامه
پرونده كالسه 9۶۰998۳8۴۴8۰۰۳۶۴ شورای حل اختالف شماره 8 شهرستان شهركرد تصميم نهايی شماره 9۶۰99۷۳8۴۴8۰۰۷۶۳

خواهان: آقای ايرج مختاريان دهكردی فرزند اسفنديار به نشانی استان چهارمحال و بختياری-شهركرد-منظريه-خيابان شهيد ابراهيم شهرياری-منطقه ۳۵
خوانده: آقای محمدرضا خدری عريبوند به نشانی مجهول المكان

خواسته: مطالبه وجه چك
گردشكار: خواهان درخواستی بخواسته فوق بطرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شورا و ثبت بكالسه فوق وجری تشريفات قانونی در وقت فوق العاده/مقرر حوزه بتصدی امضاء كننده زير 

تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده پس از اخذ نظريه كتبی اعضاء ختم رسيدگی را اعالم و شرح زير مبادرت به صدور رأی می نمايد.
»رأی شورا«

در خصوص دادخواست آقای ايرج مختاريان دهكردی فرزند اسفنديار به طرفيت آقای محمدرضا خدری عريبوند به خواسته مطالبه مبلغ شانزده ميليون ريال وجه چك عهده بانك سپه به شماره 8۴۶9۳۲ 
به انضمام خسارات دادرسی و خسارات تاخير تاديه به شرح متن دادخواست تقديمی شورا با عنايت به رونوشت مصدق چك، گواهينامه عدم پرداخت از ناحيه بانك محال عليه و نظر به اينكه اصل سند 
تجاری در يد دارنده حكايت از مديونيت صادر كننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به عدم حضور خوانده به جهت ارائه دليل و پرداخت مافی الذمه خود و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب 
دين فلذا مستندا" به ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 1۳9۴ و مواد ۳1۰ و ۳11 و ۳1۳ از قانون تجارت تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به ماده ۲ قانون صدور چك و 
مواد 198 و ۵19 و ۵۲۲ از قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1۳۷9 حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارات تأخير تأديه از تاريخ سررسيد 9۵/۵/1 تا اجرای كامل حكم بر اساس شاخص اعالمی از ناحيه بانك مركزی و پرداخت مبلغ 1/۲۶۵/۰۰۰ ريال بابت هزينه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم 

ميگردد. رأی صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و ظرف مهلت بيست روز ديگر از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظر در محاكم عمومی حقوقی شهركرد می باشد.
قاضی شعبه 8 شورای حل اختالف شهركرد، محمد خسروی فارسانی

استاندار كرمانشاه: 

شركت گاز  استان در  زلزله اخير عملكرد  بسيار خوبي داشت

ي
سانرژ
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7 بازار 
 فناوری

 اطالعات

طي چند روز گذشته برخي 
كاريابي هاي مجازي به طور 
ناگهاني فيلتر شدند كه دليل 
آن تا امروز در هاله اي از ابهام 
است و مســئوالن دولتي هم 
تا هنگام نوشتن اين مطلب پاسخ شفافي ارائه نداده اند، 
اما در گفتگو با مديران اين سامانه ها، به نظر مي رسد در 
اين موضوع هم نقش بازار سنتي و نارضايتي اش از بازار 
مدرن كاريابي بي تاثير نبوده و همچنين مساله ساماندهي 
سيستم هاي كاريابي آنالين ازسوی دولت نيز جزو داليل 
فيلترينگ كاريابي هاي مجازي به شمار مي رود. »هادي 
محمدآبادي«، مديرعامل »جاب ويژن« از دريافت ايميلي 
از ســمت كارگروه مصاديق جرائم رايانه اي مي گويد كه 
براي سامانه آنها و برخي وب ســايت هاي مشابه ارسال 
شده و تنها ساعاتي بعد از ارسال اين اخطار، فيلترينگ 
به سراغ آنها آمده است. او ضمن تاكيد بر مستقل بودن 
مجموعه »جاب ويژن« و ربط نداشتن اين سامانه به هيچ 
مجموعه ديگري مي گويد: »سر و سامان دادن به سايت ها 
و مجموعه هاي كاريابي آنالين امري است كه همگي با 
آن موافق هســتيم، چراكه موضوع سوءاستفاده در اين 
مجموعه ها بسيار زياد شــده است، مسئوالن دولتي هم 
سازش مناسبي با ما داشتند و پيشنهاداتي مبني بر رفع 
فيلترينگ مشروط و موقت تا اخذ مراحل مجوز و تدوين 
قوانين در اين رابطه هم از سوي ما ارائه شد. بايد صبر كرد 

و نتيجه اين پيشنهادات را ديد.«
او معتقد است كه بازار ســنتي هم نقش بسزايي در اين 
فيلترينگ داشته و مثل موارد مشابه ديگري كه اين روزها 
در بازار استارت آپ كشور رخ مي دهد، اعتراضاتي نسبت به 
سامانه هاي آنالين كاريابي از سوي مراكز فيزيكي سنتي 
شده و با وجود داشتن نمادهاي معتبري چون اي نماد و 
همكاري با نهادهاي دولتي اين سامانه ها دچار اين اختالل 
شــده اند. وي خبر از اخذ مجوزهاي الزم و گذر مراحل 
اداري آن براي بيشتر سامانه هاي آنالين مي دهد و اميد 
دارد نتيجه اين اقدامات يك تعامل دوسويه و مناسب را 

بين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و آنها به وجود بياورد: 
»به نظر مي رســد دريافت مجوز كاريابي فيزيكي براي 
داشتن سامانه آنالين استخدام در قانون فعلي وزارت كار 
ضروري است و ما و ساير دوستان هم در تالش هستيم تا 
اين مهم زودتر صورت بگيرد تا كسب وكار ما، كارجويان و 

كارفرمايان بيشتر از اين لطمه نخورد.«
ميالد بختي، مديرعامل »تلنت ياب« كه جزو شركت هاي 
دانش بنيان محسوب مي شود از درخواست انجمن صنفي 
كاريابي به كاريابان ســنتي مبني بر معرفي سامانه هاي 
مجازي مي گويد و آن را بي تاثير در فيلتر شــدن برخي 
سامانه هاي استخدامي آنالين نمي داند، او اما معتقد است 
كه با اين اقدامات، رشــد قارچ گونه كانال هاي تلگرامي 
استخدامي كه بي هويت هستند، بيشتر مي شود. بختي 
مي گويد: »سازمان هاي بزرگ تمايلي به استفاده از كاريابي 
از روش سنتي ندارند و معافيت هاي بيمه اي، استخدام از 
طريق اين مكان ها و... نيز بازهم آنها را مجاب به جذب نيرو 
از طريق سنتي نكرده است. كاريابي هاي سنتي وارد حيطه 
مشاغل تخصصي نشده اند و همين مساله بازار كار آنها را 

محدود مي سازد.«
بختي ايمن بودن سامانه هاي آنالين كاريابي را بيشتر از 
حوزه هايي كه ساليان سال است در اين حيطه به صورت 
كاغذي فعاليت مي كنند، مي داند و اين ايمن بودن را برگ 
برنده اين سامانه ها عنوان مي كند و می افزايد: »هر فردي 
مي تواند در ازاي مقداري هزينه آگهي استخدام خود را 
در جرايد چاپ كند و روزنامه ها هم تاكيد دارند كه هيچ 
مسئوليتي در قبال آگهي دهنده ندارند. آگهي جذب نيرو 
حتي در اپليكيشن هايي مثل ديوار و شيپور ديده مي شود 
كه كامال رايگان صورت مي گيرد و صاحبان اين آگهي ها 
مثل جرايد كماكان بي هويت هستند، اما در سامانه هاي 
آنالين كار هويت ســازمان آگهي دهنده براي دسترسي 
به رزومه افراد تاييد مي شود كه اين كار از طريق ايميل از 
دامين اصلي سازمان و موارد ديگر صورت مي گيرد، ضمن 
اينكه تمامي سازمان هاي موجود در سامانه هاي آنالين كار 
داراي لوگو و جزئيات مشخص هستند كه اين امر ميزان 

ايمن بودن آگهي ها را باالتر مي برد.«
هنوز هيچ مقام مســئولي به طور دقيق و شفاف درباره 
فيلترينگ سايت هاي كاريابي مجازي اظهارنظر نكرده 

است، ولي به نظر مي رســد وزارت كار در تعامل خود با 
مديران اين مجموعه ها، ســعي در نظم دادن به چنين 
سايت هايي دارد تا در محيطي قانونمندتر فعاليت كنند. 
هرچند وجود قوانين ناقص در اين راه كمي به اين فرايند 
لطمه وارد مي كند و لزوم تدوين قوانين جديد در رابطه با 
كسب وكارهاي جديد در هر بازاري هر روز بيشتر حس 

مي شود. 

مهلت سه ماهه به كاريابي هاي آنالين براي 
اخذ مجوز 

در همين رابطه معاون وزير ارتباطات با اشــاره به اينكه 
مسدود شدن ســايت هاي كاريابي با تقاضاي وزارت كار 
و به دليل نداشــتن مجوز فعاليت كاريابي بوده است، از 
رايزني با كارگروه فيلترينگ براي رفع فيلتر اين سايت ها 
خبر داد. رسول سراييان، معاون وزير ارتباطات و رئيس 
سازمان فناوري اطالعات درباره خبر مسدودسازي برخي 
از وبگاه هاي ارائه دهنده خدمــات برخط كاريابي اظهار 
داشت: طي تماس با برخي از مسئوالن آنها مشخص شد 
كه تعدادي از اين وبگاه ها با وجود داشتن مجوز از وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي بــراي ارائه خدمات كاريابي 
الكترونيكي، پيامي از سوي دادستاني كل كشور مبني بر 

مسدودسازي دريافت كرده اند. 
رئيس ســازمان فناوري اطالعات ايران افزود: پيرو اين 
مسدودســازي، با دبيرخانه كارگــروه تعيين مصاديق 
دادستاني كل كشور تماسي گرفته شد و مشخص شد كه 
اين اقدام ناشي از درخواست رسمي وزارت كار براي انسداد 
ارائه دهندگان خدمات غيرمجاز كاريابي بود كه در قانون 
براي اين اقدام جرم پيش بيني شــده است. دبير شوراي 
اجرايي فناوري اطالعات با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
از ســوي وزارت ارتباطات براي رفع اين مسدودســازي 
گفت: با هماهنگي هاي صورت گرفته از سوي دبيرخانه 
شــوراي اجرايي فناوري اطالعات با دبيرخانه كارگروه 
تعيين مصاديق مجرمانه مقرر شد تا زمان اصالح نامه وزارت 
كار اين سامانه ها و وبگاه هاي ارائه دهنده خدمات كاريابي 
برخط به فعاليت خود ادامه دهند. در همين راستا جلسه اي 
با منصوري، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي برگزار 
كرديم و مقرر شد تا طي نامه اي به دبيرخانه مذكور اعالم 

شــود كه براي ارائه دهندگان خدمت بدون مجوز مهلت 
سه ماهه براي اخذ مجوزهاي الزم در نظر گرفته شود و در 
صورت عدم اخذ مجوز برخورد و اقدامات قانوني صورت 
پذيرد و همچنين دارندگان مجوز رسمي كماكان مورد 
حمايت دولت براي ارائه خدمات قانوني باشــند. رئيس 
ســازمان فناوري اطالعات ايران با تاكيد بر حمايت هاي 

وزارت ارتباطات از كسب وكارهاي آنالين كه در راستاي 
قانون به ارائه خدمت مي پردازند، گفت: ما تالش مي كنيم 
تا فرصت توسعه كسب وكارهاي برخط در تمامي بسترهاي 
الكترونيكي و مجازي كشور را براي فعاالن اين عرصه و 
تمامي ظرفيت هاي الزم را براي اشــتغال جوانان و رشد 

استارت آپ هاي حوزه فناوري اطالعات فراهم كنيم. 

»كسبوكار«بررسيميكند

فرصت سوزي   با   فیلتر کاريابي هاي آنالين
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ماجرايگرانيهاياخيرگوشي
وزمانفازبعديرجيستري

در حالي كــه طبق آخرين آمار، ۵۰۰۰ گوشــي 
آيفون همزمان با اجراي طرح رجيستري غيرفعال 
شده، طبق اظهارات وزير ارتباطات، جوانب طرح 
رجيستري هفته آينده بررسي و تصميماتي درباره 

اجراي فاز بعدي آن گرفته خواهد شد. 
در اين راســتا، محمدجــواد آذري جهرمي، وزير 
ارتباطات درباره آمار گوشــي هاي واردشــده از 
مبادي رســمي بيان كرد: ۶۰ درصد گوشي هاي 
آيفون كه در برهه زماني اجراي طرح رجيستري، 
فعال شده اند، از مجاري رسمي وارد كشور شدند و 
اين آمار قابل قبولي است، در حالي كه در گذشته 
تنها ۵ درصد اين گوشي ها به صورت رسمي وارد 
مي شد. يعني ۴۰ درصد گوشي ها غيرمجاز هستند 
كه ممكن است گوشي هاي غيرمجازي باشد كه 
به عنوان مسافر وارد و سپس از كشور خارج شده 
باشند و بخشي مربوط به آمار گوشي هاي همراه 
مسافر باشد كه بعد از پرداخت عوارض گمركي با 

تاخير مجاز شناخته مي شوند. 
وي درباره نهايي شــدن اجراي طرح رجيستري 
براي گوشي هاي ساخت شــركت اپل اظهار كرد: 
بنابر آمار ســازمان تنظيم مقــررات و ارتباطات 
راديويي، ۵۰۰۰ گوشي آيفون غيرفعال شدند كه 
البته ممكن است از ميان آنها تعدادي گوشي وارد و 
سپس خارج از ايران شده و از آن يك ماه گذشته و 

غيرفعال شده است. 
آذري جهرمي همچنين درباره گراني هفته هاي 
اخير گوشي تلفن همراه از رايزني با وزارت صنعت، 
معدن و تجارت براي ســاماندهي بازار خبر داد و 
گفت: ما روي اين مساله حساس هستيم و بر اين 

اساس با اين وزارتخانه هم مذاكراتي مي كنيم. 

تازه ها

شايلي قرائي
News kasbokar@gmail.com

اپليكيشن مسيرياب »ويز« رفع فيلتر شد
در حالي كه مسيرياب »ويز« به دستور دادستاني فيلتر شده بود بنابر گزارش كاربران اينترنت اين اپليكيشن هم اكنون روي اينترنت ثابت و سيار بدون هيچ محدوديتي 
قابل استفاده شده است. بنابر گزارش كاربران اينترنت اپليكيشن مسيرياب »ويز« هم اكنون در دسترس قرار گرفته است. پيش از اين »ويز« به دستور دادستاني به 
دليل اسرائيلي بودن شركت سازنده آن و دسترسي سازنده به اطالعات مسيرهاي رفت و آمد كاربران فيلتر شده بود. پس از آنكه با حكم دادستاني دسترسي سراسري 
كاربران به ويز قطع شد، پس از مدتي برخي كاربران اظهار مي كردند كه مي توانند در برخي مواقع بدون محدوديت از اين اپليكيشن استفاده كنند. 

توقف فعاليت هاي استارت آپي كاريابي به گردش نيروي كار آسيب وارد خواهد كرد
بهروز مقتدري، كارشناس كاريابي آنالين

طي چند روز گذشته و برخالف شعارهاي حمايتي كه از كسب وكارهاي آنالين مي شد، شاهد بوديم كه چند 
سايت و كسب وكار آنالين مربوط به حوزه كاريابي فيلتر شدند و دسترسي كاربران جوياي كار به آنها غيرممكن 
شد. در روز اول پيگيري هايي بسياري در رابطه با اين موضوع آغاز شد كه متاسفانه و طبق روال همه مشكالتي كه 
بر سر راه اين استارت آپ ها و كسب وكارها وجود دارد، كسي پاسخگو نبود. بعد از گذشت دو روز از اين اتفاق كم كم 
مسئوالن به دليل اينكه صداي كاربران و صاحبان اين كسب وكارها درآمد اقدام به اظهارنظر كرده ا  ند كه نداشتن 
مجوز را دليل اين كار عنوان كردند. متاسفانه در رابطه با اين موضوع شاهد هستيم كه سليقه اي عمل مي شود و دو 
سايت كه بيشترين مراجعه كننده را داشته اند به دليل نداشتن مجوز و آن هم بدون اطالع قبلي فيلتر شده اند. از اين 
اتفاق اينطور برداشت مي شود كه شايد سايت هاي كاريابي آنالين تهديدي براي كاريابي ها به شيوه سنتي شده اند. 
اين در حاليست كه شنيده ها حاكي از آن است كه وزارت كار با ارائه  فهرست احتماال اشتباه به كميته فيلترينگ، 
باعث شده اين سايت ها زير تيغ فيلترينگ قرار بگيرند. به طور كلي اين حركت با سياست هاي وزارت ارتباطات 
مبني بر حمايت از كسب وكارهاي مجازي سنخيتي ندارد. جاي بسي افسوس است كه اين اتفاق در سالي روي 
داده كه سال اشتغالزايي و افزايش توليد ملي نام گرفته و از طرف ديگر مايه بسي تعجب است كه اتفاق روي داده 
به اراده وزارتخانه اي انجام شده كه متولي اصلي حمايت از كارجويان در جامعه است و رسالت سنگين كاهش نرخ 
بيكاري را بر دوش دارد. وجود سامانه هاي كاريابي در بازار سرمايه سبب شده بود كه معضل پيدا كردن نيروي كار 
مناسب به ويژه تحليلگر كه نياز اصلي بازار سهام كشور است، بدون پرداخت هزينه اي از طرف جوينده كار و حتي 
كارفرما در كوتاه ترين زمان ممكن به نتيجه برسد، اما توقف فعاليت هاي استارت آپي در حوزه كاريابي به گردش 

نيروي كار در اين حوزه بدون ترديد خلل و آسيب وارد خواهد كرد. 

آگهی ابالغ رای
در پرونده كالســه 9۵۰998۰8۵3۵۰1۰۴۵ شعبه اول دادگاه 
عمومی )حقوقی( شهرســتان چرداول تصميم نهايی شــماره 

 9۶۰997۰8۵3۵۰1193
خواهان: آقای جهان ياری  فرزند جهانگير با وكالت آقای محمد 
تقی منصوربيگی فرزند قنبر به نشانی  ايالم-   خ عدالت پايين تر از 

دادگستری ايالم دفتر وكالت آقای منصوربيگی
خواندگان: 1. آقای داود حاضمی  فرزند يوسف حيم2. آقای رستم 

الفتی فرزند احمد همگی به نشانی مجهوال المكان
خواسته: الزام به تنظيم سند  

رأی دادگاه
درخصوص دادخواســت آقای جهان ياری فرزند جهانگير با وكالت 
آقای محمد تقی منصوربيگی به طرفيــت 1. داود حاضمی  فرزند 
يوســف حيم 2-  رســتم الفتی فرزند احمد به خواســته الزام به 
حضور در محضر و انتقال ســند امالک ابتياعــی موضوع پالكهای 
11۰83- 11۰8۴- و 1۰۴18 از 1۰۰۴7 از 2۰۵ اصلی با خسارات 
دادرسی با اين توضيح كه خواهان در شرح دادخواست اظهار داشته 
طی دو فقــره قولنامه های مــورخ 91/۰1/21 و 9۴/۰3/۰۴ ســه 
قطعه ملك به شــماره پالكهای 1- 1۰۰۴7/11۰83 /2۰۵ اصلی 
2- 2۰۵/1۰۰۴7/11۰8۴ اصلی 3- 2۰۵/1۰۰۴7/1۰۴18 اصلی 
خريداری نموده ام و كاشــف به عمل امد كه سابقه اسناد فوق بنام 
خوانده رديف اول است و هر دو مجهول المكان هستند. خواندگان 
دعوی با وصف ابالغ از طريق نشر در جرايد حضور نيافته اند و اوايحی 
بدل از عدم حضور به اين مرجع ارسال نكرده اند . متعاقب جلسه اول 
دادرسی آخرين وضعيت ثبتی و نقل و انتقاالت پالكهای ثبتی موضوع 
دعوی از داره ثبت اسناد و امالک شهرستان چرداول استعالم كه اداره 
مذكور طی جوابيه ای ثبت شده به شماره173۰88-9۶/۰۶/27 در 
پاسخ اعالم داشته سند مالكيت ششدانگ پالكهای مذكور به نام آقای 
داود حاضمی) خوانده رديف اول ( می باشد. بنا به مراتب مرقوم نظر 
به اينكه مستندات ابرازی خواهان مصون از تعرض، انكار و ترديد باقی 
مانده و با احراز انتقال مالكيت امالک موضوع دعوی از خوانده رديف 
دوم به خواهان و به لحاظ اينكه متعاملين عالوه بر تعهدات و تكاليفی 
كه صراحتاً در عقد قيد شده است به كليه نتايجی هم كه موجب عرف 
و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل می شود نيز ملزم هستند 
و يكی از اين الزامات انتقال سند مالكيت می باشد. بنابر اين دادگاه 
دعوای خواهان را وارد و ثابت دانســته مســتنداً به مواد 1۰- 219 
-22۰ و 221 از قانون مدنی و مواد 198 – ۵1۵ و ۵19 قانون آيين 
دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب حكم بر الزام خواندگان 
به حضور در دفترخانه و انتقال ســند ســه قطعه زمين به شماره 
پالكهای2۰۵/1۰۰۴7/11۰83 اصلــی – 2۰۵/1۰۰۴7/11۰8۴ 
اصلی و 2۰۵/1۰۰۴7/1۰۴18 اصلی با حدودات مندرج در قولنامه 
های استنادی و پرداخت خسارات دادرسی بالسويه به جهت ضمان 
ناشی از تسبيب در طرح دعوی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. 
رأی صادره در خصوص خواندگان غيابی و ظرف مهلت بيست روز از 
تاريخ ابالغ قابل واخواهی نزد اين مرجع و پس از انقضای مهلت مذكور 
ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهی در دادگاه محترم تجديد 

نظر استان ايالم می باشد.
دادرس شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان چرداول – 
يزدان درخشان

آگهی مزايده
)نوبت دوم(

سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری شهريار 
در نظر دارد نسبت به واگذاری 3  باب واحد تجاری و 6 باب 
واحد اداری و 3 باب زير زمين پروژه تجاری –اداری سازمان 
واقع در شهريار ، بلوار شهدای انديشه ، نبش شهرک اداری 
بصورت اجاره بها ماهيانه به صنوف واجد الشرايط از طريق 

مزايده عمومی اقدام نمايد . 
لذا متقاضيان می توانند از تاريــخ درج آگهی نوبت دوم 
برای كسب اطالعات بيشتر ، بازديد امالک ، دريافت اسناد 
مزايده  ) برگه های شرايط شــركت در مزايده ( و تسليم 
پيشــنهادات خود همه روزه به اســتثناء ايام تعطيل از 
ساعت 8 صبح الی 13 به مدت يک هفته تاساعت 14  مورخ 
96/11/03  به واحد امور مالی سازمان آتش نشانی شهريار 

مراجعه نمايند .
نوبت اول : 96/10/19

نوبت دوم : 96/10/26 
احمد كريمی، مديرعامل سازمان آتش نشانی وخدمات 
ايمنی شهرداری شهريار            

آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
بهروز مفيدی اصل فرزند علی

خواهان آقای مرسده فاميلی دادخواستی به طرفيت خوانده آقای 
بهروز مفيدی اصل به خواســته  جلب ثالث مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9۶۰9982۰۶73۰۰2۴۰ شعبه 3 
شورای های حل اختالف شهرستان چالوس ثبت و وقت رسيدگی 
مورخ 139۶/11/28 ســاعت 1۰:۰۰ تعين كه حســب دســتور 
 دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون  آيين دادرســی مدنی به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت 
در يكی از جرايد كثير االنتشار 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.
متصدی امور دفتری شعبه 3 شوراهای حل اختالف شهرستان 
چالوس – فاطمه سام دليری

مفقودی
برگ ســبز پــژو 206 مــدل 1394 به شــماره 
شــهربانی ايــران 55 – 136 و 66 بــه شــماره 
 شاســی B 0162733 163   و بــه شــماره موتور 
NAAP 13 FE 6 FJ 311251  مفقــود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 



اصناف8

اســتقبال از تاســيس »شوراي 
راهبردي اصناف ايران«

رئيس فراكسيون اصناف مجلس شــوراي اسالمي 
از تاسيس شــوراي راهبردي اصناف ايران استقبال 
كرد و گفت: شــاخه شــوراي راهبــردي اصناف در 
فراكسيون اصناف مجلس راه اندازي مي شود. شهباز 
حسن پوربيگلري گفت: تشكيل فراكسيون اصناف در 
مجلس شوراي اسالمي با هدف شناسايي مشكالت 
جامعه بزرگ اصناف و ريشه يابي علل آن و برنامه ريزي 
براى حل آنها بوده و وجود شــوراي راهبردي اصناف 
ايران ما را در رسيدن ســريع و عينى تر به اين هدف، 
ياري خواهد كرد. رئيس فراكســيون اصناف مجلس 
شوراي اســالمي در ديدار با اعضاي مركزي شوراي 
راهبردي، افزود: اهداف شــما با اهداف فراكســيون 
همپوشاني بسياري دارد و هم افزايي پتانسيل و ظرفيت 
هر دو مجموعه در كنار اتاق اصناف ايران و كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، راه را براي نزديكي 
ديدگاه هاي مثلث مجلس، دولت و تشكل هاي صنفي 
هموار خواهد كرد. نماينده مردم ســيرجان و عضو 
كميســيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي 
افزود: فراكسيون اصناف مجلس با حضور همه اعضاي 
شــوراي راهبردي اصناف ايران، شــوراي راهبردي 
اصناف فراكســيون اصناف مجلس شوراي اسالمي 
را تاسيس خواهد كرد. در اين نشست علي توسطي 
رئيس شوراي راهبردي اصناف ايران اهداف اين شورا 
را برشمرد و تاكيد كرد: اين شورا در كنار اتاق ها و به 
مثابه بازوي مشورتي كميسيون هاي تخصصى اتاق ها 
و همچنين حلقه كمكي و ارتباطى آنها با دستگاه ها و 
نهادها خواهد بود. وي گفت: شوراي راهبردي خالءها 
و موانع و مشكالت را شناسايي و اولويت بندي خواهد 
كرد و راهكارهــا و راه حل ها را جهت كمك به جامعه 
بزرگ اصناف در اختيار اتاق ها و دستگاه هاي اجرايي 

و قانون گذاري قرار خواهد داد. 
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رئيس اتاق اصنــاف با بيان 
اينكه استقرار كسبه پالسكو 
در مجتمع ميالد نور خواست 
خود كسبه بود، گفت: در ابتدا 
مقرر شــده بود كه كسبه از 
سوي بنياد مســتضعفان در 
ساختمان هايي كه در سه نقطه از تهران كه متعلق به خود 

بنياد بودند، مستقر شوند. 
پالسكو ساختماني 17 طبقه در چهارراه استانبول تهران 
بود كه در قبل از انقالب ساخته شد و يكي از مهم ترين 
مراكز توليد و فروش پوشاك در تهران بود كه صبح روز 
پنج شــنبه ۳۰ دي 1۳۹۵ دچار آتش سوزي شد و پس 
از چند ســاعت فروريخت. اين ساختمان مركز و بورس 
توليد، توزيع و فروش پوشــاك بود كه با آتش سوزي و 
فروريختن آن افراد بســياري شــامل توليدكنندگان، 
فروشندگان و كارگران در اين ساختمان فعاليت و امرار 
معاش مي كردند كه اين حادثه خسارت هاي زيادي به 
آنها وارد كرد و كســبه عالوه بر اينكه محل كسب خود 
را از داده بودند سرمايه هاي شــان نيز از دست رفته بود. 
در روزهاي ابتدايي مسئوالن وعده هاي زيادي به كسبه 
داده بودند، از جمله معافيت مالياتي، پرداخت تسهيالت 

و ساخت پالسكو جديد طي دو سال، البته وعده ساخت 
دو ساله پالسكو تاكنون كه نزديك به يك سال از زمان 
حادثه مي گذرد هنوز آغاز نشده است. در اين ميان كسبه 
نيز از برخي از خلف وعده مســئوالن گله مند بودند. به 
گزارش ميــزان، در اين باره پيش تــر مجتبي دروديان 
رئيس اتحاديه پيراهن دوزان و پيراهن  فروشان تهران با 
بيان اينكه وعده پرداخت وام ۳۰۰ ميليون توماني پس 
از 11 ماه هنوز عملي نشــده است، بيان كرد: همچنين 
استمهال بدهي هاي بانكي، واحد هاي توليدي پس از 11 
ماه هنوز انجام نشده است. در آستانه يك سالگي تخريب 
ساختمان پالسكو رئيس اتاق اصناف ايران درباره آخرين 
وضعيت احداث ساختمان جديد پالسكو اظهار كرد: در 
روزهاي ابتدايي روند پيشرفت كار بسيار خوب بود اما در 
ادامه و به مرور زمان كارها به كندي پيش رفت و با وجود 
تالش هايي كه بنياد مستضعفان در آن زمان انجام داد اما 
موفق به دريافت مجوزهاي الزم براي ساخت نشد. وي 
افزود: خوشبختانه در حال حاضر پيشرفت هاي بسيار 
خوبي در اين خصوص حاصل شده است و فرايند دريافت 
مجوز تقريبا به انتها رســيده و به زودي مجوز ساخت 
پالســكو صادر خواهد شد و بر اســاس قرائن و شواهد 
موجود 2۹ دي ماه ساختمان جديد پالسكو كلنگ زني 
خواهد شد و طبق همان وعده قبلي دو سال پس از صدور 
مجوز ساخته مي شود. رئيس اتاق اصناف درباره اختالف 
نظرهايي كه بين كسبه و بنياد بر ســر ساخت و تعداد 

واحدها به وجود آمده بود نيز گفت: براساس اختالفات به 
وجود آمده تفاهمنامه اي تنظيم و با توجه به اختالف روي 
يكي از بندهاي موافقتنامه گروهي با حضور در شوراي 
پالسكو و گروه بنياد در شرف حل اين مشكل هستند و 
به زودي اين اختالف نظرها هم از ميان خواهد رفت. وي 
همچنين در پاسخ به اين سوال كه در حالي كه كسبه از 
استقرار در مجتمع ميالد نور ناراضي بودند اما در اين مكان 
مستقر شدند، گفت: در ابتدا مقرر شده بود كه كسبه از 
سوي بنياد مستضعفان در ساختمان هايي كه در سه نقطه 
از تهران كه بنياد مشخص كرده بود و متعلق به خود بنياد 
بودند، مستقر شوند كه با مخالفت كسبه اين امر منتفي 
شد و با رايزني كه از سوي اتاق اصناف با مسئوالن بنياد 
صورت گرفت مجتمع ميالد نور كه خاستگاه خود كسبه 
بود بدين منظور در نظر گرفته شد و مقرر شد كسبه در 
ميالد نور مستقر شوند و بنياد اجاره آنها را پرداخت كند 
اما، در ادامه به داليلي بين خودشان اختالف افتاد. فاضلي 
درباره وعده پرداخت تسهيالت به كسبه پالسكو اظهار 
كرد: مقرر شده بود تسهيالتي به مبلغ ۳۰۰ ميليون تومان 
با نرخ 18 درصد به كسبه پالسكو پرداخت شود كه از سوي 
اتحاديه تعدادي از كسبه به اتاق اصناف معرفي شدند و 
اتاق نيز اين افراد را براي دريافت تسهيالت به بانك معرفي 
كرد. رئيس اتاق اصناف درباره معافيت مالياتي كه براي 
كسبه پالسكو در نظر گرفته شده بود، خاطرنشان كرد: 
اين معافيت اجرايي شد و هر يك از كسبه كه نياز داشت با 

مراجعه به مراجع مربوطه از اين معافيت ها بهره مند شد. 
وي همچنين با اشاره به پرداخت بيمه بيكاري به كارگران 
پالسكو تصريح كرد: 6۰۰ نفر از كارگران پالسكو تاكنون 
از بيمه بيكاري استفاده كرده اند و پرونده بيمه بيكاري 
27۰ نفر ديگر از اين كارگران هم در جريان اســت و به 

زودي اجرايي خواهد شد. فاضلي درباره اينكه چرا برخي 
نتوانستند از اين بيمه استفاده كنند، گفت: اين افراد در 
زمان مقرر مراجعه نكردند و مدارك را در وقت مقتضي به 
متصديان و مسئوالن امر تحويل ندادند بنابراين نتوانستند 

از اين بيمه برخوردار شوند. 

فاضلي در آستانه يك سالگي حادثه پالسكو:

مجوز  ساخت  پالسكو   به زودي صادر خواهد  شد
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دادنامه
پرونده کالســه 9509982506401002 شــعبه 108 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی دادگاه های کیفری شهرستان 

قم)108جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9609972510802438
شاکی:شرکت آب و فاضالب روستایی استان قم با نمایندگی آقای سعید وفایی و آقای میثم نوریان ده نو فرزند عبداهلل 

همگی به نشانی قم-بلوار15 خرداد 20 متری شهید تقوی شرکت سهامی آب و فاضالب روستایی
متهم:آقای حامد گائینی فرزند حسینقلی به نشانی متواری

اتهام:استفاده غیر مجاز از شبکه آب رسانی
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای حامد گائینی فرزند حسینعلی، ساله، شغل متاهل/مجرد ساکن قم، تابعیت ایرانی، دارای سابقه 
کیفری، دائر بر استفاده غیر مجاز از شبکه آب رسانی با توجه به محتوای پرونده از جمله: 1-گزارش سازمان آب  قم 2-عدم 
حضور و عدم دفاع موثر از سوی متهم علی رغم احضار وی حتی از طریق جرائم کثیر االنتشار 3-شکایت سازمان آب به 
نمایندگی سعید وفائی لذا بزه انتسابی به متهم فوق محرز می باشد. دادگاه باستناد به ماده 660 قانون مجازات اسالمی 
بخش تعزیرات متهم فوق را به پرداخت مبلغ27/075600 ریال در حق سازمان آب قم و دو برابر مبلغ فوق را به عنوان 
جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید رای صادره غیابی پس از ابالغ ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین دادگاه می 

باشد و پس از انقضای مدت واخواهی ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان قم می باشد.
دادرس شعبه 108 دادگاه کیفری دو قم :خوانساری 

شماره رای اصالحی:9609972511402253
تاریخ تنظیم:1396/09/26

شماره پرونده:9609982501100125
شماره بایگانی شعبه:961648

رای اصالحی
پرونده کالسه 9609982501100125 شعبه 114 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی دادگاه های کیفری شهرستان قم )114 

جزایی سابق(
تصمیم نهایی شماره 9609972511402253

شاکی:آقای سعید همتیان فرزند رمضان به نشانی قم-شاه ابراهیم -20 متری زاد کوچه38 –پالک 10
متهم:آقای رحمت گرجی فرزند نبی به نشانی متواری

اتهام:1.توهین به اشخاص عادی 2.تهدید
رای اصالحی

در خصوص اتهام رحمت گرجی فرزند نبی، ایرانیف متواری، متهم است به تهدید و توهین موضوع شکایت سعید همتیان 
فرزند رمضان و کیفر خواست صادره، نظر بر اینکه در دادنامه شماره 9609972511402174 مورخه 96/9/16 در خصوص 
غیابی و حضوری بودن دادنامه مزبور اظهار نظری نشده است، علیهذا دادگاه به استناد ماده 381 قانون آئین دادرسی 
کیفری مصوب 1392 نسبت به دادنامه مزبور، اعالم که دادنامه مذکور نسبت به متهم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شعبه و پس از از انقضاء مهلت و اخواهی بیست روز دیگر قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در 
محاکم تجدید نظر استان قم می باشد، مقرر است دفتر محترم رای اصالحی به طرفین ابالغ و تسلیم و رونوشت و تصویر 

هر یک از آراء جداگانه به اصحاب پرونده ممنوع است.
دادرس شعبه 114 دادگاه کیفری دو شهرستان قم-شعبانپور

آگهی مزایده نوبت دوم 
در کالسه 543/96 - اجرایی مطروحه در اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ایوان حسب درخواست محکوم له: 
زینب بیگی علیه: شرکت تعاونی تولیدی یک بار مصرف افشار  مبنی بر فروش  اموال شرکت که توسط کارشناس رسمی 

دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است.
1- یک دستگاه چیلر  خنک کننده سرد آوران نانودیش » چینی « دست دوم متعلق به شرکت فوق واقع در شهرک صنعتی 

شهرستان ایوان به مبلغ 35/000/000 ریال
مقرر گردید، مال موصوف در روز سه شنبه مورخ 96/11/10 از ساعت 10 الی: 11 از طریق مزایده حضوری در دفتر اجرای 
احکام مدنی دادگستری شهرستان ایوان به فروش برسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر یک هفته نسبت به پرداخت باقی مانده ثمن اقدام نماید، درغیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید می گردد. طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از انجام مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب 

بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شود. 
 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ایوان

شماره دادنامه:9609972511402344
تاریخ تنظیم:1396/10/12

شماره پرونده:9509982501600782
شماره بایگانی شعبه:961896

دادنامه
پرونده کالسه 9509982501600782 شعبه 114 داگاه 
کیفری دو مجتمع قضایی دادگاه های کیفری شهرستان 

قم )114 جزایی سابق( 
تصمیم نهایی شماره 9609972511402344

شاکی:آقای علی زنگنه فرزند ناصر به نشانی قم-قم-بلوار 
نواب -16 م مدنی –ک 14-پ3

متهم:آقای کاظم کوهی به نشانی –متواری
اتهام:توهین به اشخاص عادی 

رای دادگاه
در خصوص  اتهام کاظم کوهی متواری متهم اســت به 
توهین از طریق ارســال پیامک، موضوع شکایت علی 
زنگنه فرزند ناصر و کیفر خواست صادره از دادسرا، دادگاه 
با عنایت به محتویات پرونده و شکایت شاکی و گزارش 
مامورین و مالحضه متن پیامکها،  پاسخ استعالم ایرانسل 
و تحقیقات معموله در دادســرا و کیفر خواست صادره و 
عدم حضور متهم در جلسه دادگاه جهت ارائه دفاعیات و 
اخذ آخرین دفاع علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی و سایر 
قرائن و امارات موجود دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته 
و مســتنداً به ماده 608 قانون مجازات اسالمی تعزیرات 
متهم مزبور را به تحمل 74 ضربه شالق تعزیری محکوم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل و اخواهی در همین شــعبه و پس ازانقضاء مهلت و 
اخواهی ظرف 20 روز دیگر قابــل اعتراض و تجدید نظر 

خواهی در محاکم تجدید نظر استان قم می باشد.
دادرس شعبه 114 دادگاه کیفری دو شهرستان قم-
شعبانپور

رونوشت آگهی حصروراثت 
آقاى حامد رضا پورمقدس داراى شناسنامه شماره 22۰۹1 به شرح دادخواست 
به كالسه ۹61412/7 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان ثريا حسينخانى به شناسنامه شماره 214۹  در تاريخ 
1۳۹۵/12/18 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1- حامد رضا پورمقدس متولد 1۳۵۹/1۰/16 شماره 
شناسنامه 22۰۹1 فرزند مرتضى  صادره از تهران پسر متوفى / 2- محمودرضا 
پور مقدس متولد 1۳64/1/18 شماره شناسنامه 2۰67 فرزند مرتضى صادره 
از تهران پسر متوفى / ۳- محمد رضا پور مقدس متولد 1۳۵6/2/17 شماره 
شناسنامه 2۳7۵ فرزند مرتضى صادره از تهران پسر متوفى / 4- طليعه پور 
مقدس متولد 1۳68/1۰/۹ شماره شناسنامه ۰۳1۰2۵۳4۹7 فرزند مرتضى 
صادره از تهران دخترمتوفى / اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركسى اعتراضى دارد ويا وصيتنامه از متوفى 
نزد اوباشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد.
م الف:  ۹6/1۰7۹8/ف        از طرف رئيس شعبه7 شوراى حل اختالف كرج

مفقودی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانــب صابر پوررمضان 
فرزند قنبرعلی به شماره شناسنامه 2050027052 
صادره از بابل در مقطع کارشناســی رشته متالوژی 
صادره از واحد دانشگاهی آیت اهلل آملی آمل مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
آیت اهلل آملی به نشانی مازندران – آمل – دانشگاه 

آزاد اسالمی آیت ا... آملی ارسال نماید.

جلسه كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با حضور علي فاضلي رئيس اتاق اصناف ايران، 
چند تن از وزراي اقتصادي، رئيس كل بانك مركزي و روساي بازرگاني و تعاون درباره بررسي 
چالش ها و ارائه راهكارها براي توسعه صادرات غيرنفتي برگزار شد. در اين جلسه سه ساعته، 
وزراي صنعت، معدن وتجارت، امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي و همچنين رئيس كل 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران پيرامون راه هاي توسعه صادرات غيرنفتي مطالب خود را 
بيان كردند. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي به آماري از تراز تجاري كشور 
اشاره كرد و گفت: تراز تجاري كشور در ۹ ماهه امسال، منفي 6 ميليارد دالر است كه بايد راه هاي 
به صفر رسيدن اين رقم و مثبت شدن آن تا پايان سال جاري، بررسي و پيشنهادهاي عملي در 
اين خصوص ارائه شود. محمدرضا پورابراهيمي افزود: اتاق هاي اصناف، بازرگاني و تعاون، هم 

چالش هاي پيش رو و هم راهكارهاي پيشنهادي درباره توسعه صادرات غيرنفتي را ارائه كرده اند. 
نظرات اتاق اصناف ايران درباره توسعه صادرات غيرنفتي شامل 1۵ چالش پيش رو و 11 راهكار 
پيشنهادي است كه به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ارائه شده است. پورابراهيمي 
در اين جلسه درباره اصالح ساختار سازمان توسعه تجارت ايران تاكيد كرد و گفت: اصالح ساختار 
سازمان توسعه تجارت يك ضرورت محسوب مي شود و مورد اتفاق نظر كميسيون اقتصادي 
مجلس، دولت و بخش غير دولتي اقتصاد است. وي افزود: تامين منابع مالي با توجه به تصويب نامه 
هيات وزيران درباره حمايت از فعاليت هاي بخش صادرات كشور و همچنين با توجه به الزاماتي 
كه در قوانين و مقررات ديگر وجود دارد، بايد مورد توجه قرار گيرد. پورابراهيمي ادامه داد: استفاده 
از منابع صندوق توسعه ملي براي كاهش نرخ تامين مالي صادرات يك ضرورت است به اين دليل 

كه اكنون اين نرخ در مقايسه با كشورهاي همسايه چند برابر است. وي اظهار اميدواري كرد كه 
نتايج حاصل از برگزاري اين جلسه و ديگر جلسات كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
منجر به مثبت شدن وضعيت تراز تجاري كشور شود و در سال ۹7 شرايط متفاوتي نسبت به 
سال جاري در زمينه صادرات غيرنفتي داشته باشيم. غالمحسين شافعي رئيس اتاق بازرگاني 
ايران و سخنگوي سه اتاق اصناف، بازرگاني و تعاون نيز در اين جلسه با بيان چالش هاي موجود 
در صادرات غيرنفتي و مشكالت صادركنندگان گفت: بايد موانع صادراتي به ويژه موضوع حمل و 
نقل كاالهاي صادراتي برطرف شود. وي افزود: نرخ سود تسهيالت بانكي 18 درصد تعيين شده، 
اما تا االن هم با اين نرخ نتوانسته ايم تسهيالت دريافت كنيم. بايد تكليف بخش هاي مولد اقتصاد 

كشور از جمله بخش توليد مشخص شود. 

از سوي اتاق اصناف ايران ارائه شد

۱۱ راهكار پيشنهادي  براي توسعه صادرات غيرنفتي کشور



9
»مجموعه آثار منثور نيما يوشيج« منتشر شد

»دفترهاي نيما« )مجموعه آثار منثور نيما يوشيج( به عنوان نخستين مجلد از مجموعه آثار پدر شعر نو ايران منتشر شد.  اين اثر كه به كوشش شراگيم يوشيج، تنها فرزند نيما تهيه و توسط انتشارات رشديه منتشر شده 
است، داستان ها، نمايشنامه  و سفرنامه هاي نيما را گرد آورده است. اين كتاب به همراه پرتره هايي از نيما به قلم بهمن محصص، هانيبال الخاص، علي گلستانه و منوچهر معتبر در دسترس عالقه مندان اين شاعر قرار گرفته 
است. ناشر در مقدمه  كتاب آورده است: »برآنيم تا كليات آثار نيما؛ آن پيشقراول ادبيات و شعر معاصر را در مجموعه اي مدون منتشر كنيم، چه اينكه بر پيشتازي نيما در ادبيات صحه مي گذاريم، چراكه براين باوريم آثار او 
از داستان و نمايشنامه گرفته تا سفرنامه و مقاالت ادبي، چيزي به منزلت و فخامت شعر اوست، واقعيتي كه به سبب انتشار مغشوش و پراكنده  بازمانده هاي نيما، نسل امروز آن  را به درستي درنيافته است.«

فرهنگ
 و هنر

متوليان ميــراث فرهنگي 
مشهد و خراســان رضوي، 
با تخريب مسجد معجردار 
)صاحب الزمان )عــج(( در 
مشــهد، خود را بــه تقاطع 
شارستان در خيابان نواب رســانده اند و تالش كردند 
تا حكم دادستاني را مبني بر تخريب كامل مجموعه 
آب انبار و مسجد معجردار برگردانند، اما موفق نشدند. 

به گزارش ايسنا، بيش از يك سال است كه دوستداران 
ميراث فرهنگي مشهد هشدارهاي شــان را هر روز با 
صداي بلندتــر براي جلوگيــري از تخريب مجموعه 
مسجد و آب انبار »معجردار« كه در فهرست آثار ملي نيز 
به ثبت رسيده بود، مطرح مي كردند، اما گويا شهرداري 
توان باالتري بــراي تخريب اين بنا داشــت چون در 
مرحله نخست با شــكايت به ديوان عدالت اداري راي 
اوليه را براي تخريب مســجد معجردار كــه تا ديروز 
)دوشــنبه( ۲۵ دي در وســط تقاطع شارستان قرار 

گرفته بود، گرفت و با وجود درخواســت تجديد نظر 
ميراث فرهنگي براي جلوگيري از تخريب اين بنا، بدون 
هيچ اعالمي به ميراث فرهنگي از نتيجه درخواســت 
 تجديدنظــر، لودرهايــش را روي مســجد معجردار 

حركت داد. 
ميراث فرهنگي در نخســتين اقدامات خــود بعد از 
آغاز تخريب تالش كرد تا جلــوي كار را بگيرد و حكم 
دادســتاني را مبني بر تخريب كامل مسجد برگرداند 
اما در همان لحظات اوليه كالبد اصلي مسجد با حكم 
دادســتاني مشــهد، حضور نيروي انتظامي و توسط 

شهرداري تخريب شد. 
به گزارش ايسنا، وفا ثابتي، مدير پايگاه ميراث فرهنگي 
ثامن با بيان اينكه از شب گذشته تاكنون روند تخريب 
مسجد طول كشيده و اكنون اين بناي تاريخي به طور 
كامل تخريب شده است، مي گويد: اين تخريب در حالي 
اتفاق افتاد كه پيش از آن هيچ اطالعي به ميراث فرهنگي 
داده نشده بود و حتي با ما هماهنگي انجام نشده بود و 
از سوي ديگر هنوز نتيجه درخواست تجديدنظر ميراث 
فرهنگي براي جلوگيري از خروج از ثبت اين بنا به ما 

اعالم نشده بود. 

او اضافه مي كند: بنابراين مــا از موضوع هيچ اطالعي 
نداشتيم كه اقدامات بعدي را براي جلوگيري از تخريب 
بنا انجام دهيم. وي با بيان اينكه خوشبختانه آب انبار 
تخريب نشده است، ادامه مي دهد: كالنتري منطقه به 
ميراث فرهنگي به مدت نيم ساعت مهلت داده تا حكم 
دادستاني را مبني بر جلوگيري از تخريب كامل مسجد 
حتي آب انبار و جمع آوري ضايعات اين بناي تاريخي 

تغيير دهد. 
هرچند او اميدوار بود تا بتوانيم بــا گرفتن اين حكم، 
ميراث فرهنگي بتواند از بقاياي موجود از مســجد و 
آب انبار استفاده كند و حتي سازه هاي باقيمانده مسجد 
را به طور كامل از آوار بيــرون آورد، اما متوليان ميراث 
فرهنگي يعني معاون ميراث فرهنگي خراسان رضوي 
و مدير ميراث فرهنگي مشهد موفق به اين كار نشدند 
 و تخريب كامل مســجد توســط شــهرداري انجام 

مي شود. 
يكي از نقــاط ضعف عملكــرد ميــراث فرهنگي در 
جلوگيري از تخريب كامل اين مسجد را مي توان نبود 
مديركل ميراث فرهنگي خراســان رضوي دانست، با 
تغيير مديركل پيشــين در چند روز گذشته و معارفه 

نكردن مدير جديد در اين مدت، به نظر مي رسد هيچ 
كدام قدرت اجرايي براي وارد شدن به اين بحث با هدف 
جلوگيري از تخريب كامل را نداشتند و مسجد معجردار 

از ميانه شارســتان نواب در مشــهد حذف مي شود تا 
 پروژه »ضامن« و طرح تفصيلي مشهد به كار خود ادامه 

دهند.

مهلت نيم ساعته راي دادستاني را  برنگرداند

مسجد   صفوي   مشهد   تخريب   شد

براي اجراي ويژه برنامه سينمايي »هفت«
نام مهران مديري دوباره جدي شد

در آخرين خبرها از برنامه »هفت« شنيده مي  شود كه 
رضا رشيدپور براي اجراي اين برنامه نمي رود و بار ديگر 
نام مهران مديري شنيده مي شود. به گزارش مهر، يكي 
از بحث هاي داغ اين روزهاي ســينماي ايران تعيين 
سرنوشت برنامه »هفت« در شبكه سه سيماست و هر بار 
گزينه هاي مختلفي براي اجراي ويژه برنامه »هفت« در 
سي و ششمين جشنواره ملي فيلم فجر مطرح مي شود. 
در چند روز اخير نام محمدرضا شهيدي فرد، مهران 
مديري و رضا رشيدپور جدي ترين گزينه هايي بوده اند 
كه با آنها مذاكراتي براي نشستن روي صندلي اجراي 
»هفت« صورت گرفته است كه هر سه نفر مي توانند 
گزينه هايي خوبي باشند و البته مهران مديري و رضا 
رشيدپور گزينه هاي جنجالي تري هستند و محمدرضا 
شهيدي فرد به اجراي برنامه اي تخصصي تر نزديك تر 
است. از ميان اين افراد رضا رشيدپور چند روز پيش در 
برنامه زنده »حاال خورشيد« درباره حضور در »هفت« 
اظهار بي اطالعي كرد كه اين شــائبه ايجاد شد كه 
مذاكره اي با وي نشده است اما طبق آخرين خبرها 
دست اندركاران »هفت« هم با او و هم با مهران مديري 
)كه او نيز پيشنهاد اجراي برنامه را تكذيب كرد( وارد 
مذاكره شده اند. ظاهرا در مذاكرات جديد توافقي بين 
رشيدپور و »هفت« نهايي نشده و رشيدپور اجراي اين 
ويژه برنامه را بر عهده نمي گيرد، اما رايزني ها با مهران 
مديري براي اجراي ۱۰ روزه ويژه برنامه »هفت« در 
جشنواره ملي فيلم فجر جدي تر شده است. همه اين 
خبرها در حالي در محافل خبري و سينمايي رد و بدل 
مي شود كه دســت اندركاران توليد برنامه در تالش 
توليد برنامه اي باكيفيت هستند و مذاكرات مختلف 
هم به اين دليل صــورت مي گيرد و البته هنوز هيچ 

نامي قطعي نشده است. 

هفت هنر
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به دنبال موافقت ايران و عراق براي افزايش پرواز بين دو كشــور، 
سازمان حج و زيارت كشورمان برقراري دوباره پروازهاي نجف را كه 

از آذرماه تاكنون متوقف شده است، خواستار شد. 
به گزارش ايسنا، سازمان هواپيمايي ايران از آذرماه امسال، پرواز به 
نجف را بنا به درخواست شركت هاي هواپيمايي كشورمان رسما 
متوقف كرده است، هرچند كه از تابستان گذشته با ابالغ چندين 
هشــدار و چند دوره توقف پروازها، از فرودگاه نجف خواسته بود 

سياست هاي خود را در برخورد با ايرالين هاي ايراني تغيير دهد. 
فرودگاه نجف از تابستان امســال نرخ خدمات هندلينگ پروازي 
را براي شــركت هاي ايراني 4 برابر كــرد و پــس از آن هم نرخ 
سوخت گيري هواپيماها را از ۹۸ ســنت به بيش از يك دالر و 4۰ 
سنت افزايش داد، از سوي ديگر مســافران ايراني با ورود به اين 

فرودگاه بايد ۱۰ دالر عوارض ورود بدهند. 
اين نوع برخورد كه قيمت بليت ها را افزايش داده بود نيز شركت هاي 
هواپيمايي ايران را بر آن داشت تا در اعتراض، مسير هوايي نجف را 

حذف كنند و فرودگاه بغداد و بصره را هدف قرار دهند. 
اما دو روز گذشته، يكشنبه ۲4 دي ماه موافقتنامه اي ميان كاظم 
الحمامي، وزير حمل و نقل عراق و علي عابــد زاده، معاون وزير و 
رئيس سازمان هواپيمايي كشوري ايران امضا شد كه بر اساس يكي 
از بندهاي آن قرار شده مقامات و سازمان هاي مربوط زمينه را براي 

افزايش پرواز بين دو كشور فراهم كنند. 
ســازمان حج و زيارت در پي اين موافقت، مطالبــات خود را در 
يادداشتي به اين شرح مطرح كرده است؛ »در اين موافقت نامه كه 
خبر آن، خالصه از طرف پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي منتشر 
شده، دو طرف متعهد شده اند تسهيالت تازه اي را براي سفر هوايي 

زائران ايراني به عراق فراهم كنند. 

امضاي اين موافقتنامه مي تواند فالي نيك در افزايش همكاري هاي 
حمل و نقلي دو كشور به ويژه در بخش هوايي تفسير شود، اما نبايد 
از نظر دور داشت كه در شرايط كنوني وجود برخي موانع موجب 
كندي و در مواردي توقف برخي همكاري ها در بخش حمل نقل 

هوايي شده كه بايد از اين فال نيك براي رفع آن كمك گرفت. 
به عبارتي ساالنه ده ها هزار زائر ايراني از طريق زمين و هوا به عتبات 
عاليات سفر مي كنند كه البته سفرهاي هوايي، بخش قابل توجهي 
از اين چرخه را به خود اختصاص داده است. اين سفرهاي هوايي 
در سال هاي اخير از شهرهاي مختلف ايران آغاز مي شد و با فرود 
در فرودگاه بغداد و نجف پايان مي گرفت كه رضايت زائران ايراني 

را در بر داشت. 

اما در چند ماه اخير با وضع مقررات تازه در فرودگاه نجف و افزايش 
برخي هزينه ها نسبت به قبل و تداوم هزينه هاي غيرمعقول گذشته 
از جمله افزايش عوارض خدماتي و امنيتي و دريافت مبالغي تقريبا 
غير متعــارف از ايرالين هاي ايراني، اين رضايــت به نارضايتي و 
ناخشنودي شركت هاي هواپيمايي و به تبع آن زائران ايراني عتبات 
تبديل شده است. در پي اين نارضايتي، شركت هاي هواپيمايي پرواز 

خود را به نجف قطع و به بغداد منتقل كرده اند. 
با اين اوصاف به نظر مي رســد حال كه دو طرف ايراني و عراقي بر 
گسترش همكاري  ها و ايجاد تسهيالت براي زائران عتبات تاكيد 
دارند، فرودگاه نجف و امكان فرود هواپيماهاي ايراني با شــرايط 
آسان تر بايد در دستور كار دو طرف به ويژه طرف عراقي قرار گيرد. 

هرچند مقامات عراقي وضع مقررات پولي را در فرودگاه نجف متاثر 
از مديريت بخش خصوصي در اين فرودگاه مي دانند، اما دولت عراق 
به عنوان متولي اصلي كار مي تواند گام هاي موثري در تسهيل پرواز 

شركت هاي ايراني به اين فرودگاه بردارد.«

سازمان حج درخواست كرد

پرواز نجف را  برقرار كنيد
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اجرائيه
مشخصات محكوم له/محكوم لهم

نام: حســن – نام خانوادگی: رضائيان – نام پدر: محمد علی – نشــانی: 
شهرستان چالوس - كالچان – كوی بهشت - منزل شخصی 

مشخصات محكوم عليه / محكوم عليهم
 نــام: محمود – نــام خانوادگــی: قريبه – نــام پدر: نصرت – نشــانی: 

مجهول المكان
نام: محمدعلی – نام خانوادگی: نعيمائی عالی – نام پدر: نوراله – نشانی: 

شهرستان چالوس – قبل از پل سردآبرود – شركت به تك
محكوم به:

بموجب درخواســت اجرای حكــم مربوطه به  شــماره دادنامــه مربوطه 
۹4۰۹۹7۱۹77۱۰۱4۹3 محكوم عليها تضامنا محكــوم  اند به پرداخت 
مبلغ 6۵ ميليون ريال بابت اصل خواسته و نيز به تاديه خسارت تاخير تاديه بر 
اساس آخرين شاخص اعالمی بانك مركزی تا تاريخ وصول و نسبت به بخش 
پرداختی )۲۵ ميليون ريال( تا تاريخ پرداخت آن ۸/۱4/ ۹4 بر اساس آخرين 
شاخص بانك مركزی محاسبه شود  و نيز به تاديه مبلغ 3/76۰/۰۰۰ ريال 
بابت هزينه دادرسی و نيز به تاديه حق الوكاله وكيل به ميزان 6۰ درصد   از6 
درصد اصل خواسته در مرحله بدوی در حق محكوم له و همچنين به پرداخت 

مبلغ 3/۲۵۰/۰۰۰ ريال بابت  نيم عشر در حق دولت محكوم می گردد. 
منشی  شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالوس – زهرا حاجی 
نوری
انصاريفر – مدير دفتر شعبه اول حقوقی چالوس
معاون قضائی و دادرس دادگاه: صيادی نژاد

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمدعلی باقری فرزنــد ولی و طاوس دارای 
شناسنامه شماره 2 به شــرح دادخواست به کالسه 
847/96/5 از اين شــورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان اميد 
باقری  فرزند محمدعلی و ملوک  به شناسنامه شماره  
449022772 در تاريــخ   2/ 1396/7 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفتــه و ورثه آن مرحوم 

منحصر است به:
1- محمدعلی باقری فرزند ولی و طاوس بشناسنامه 

شماره 2متولد 1340 پدر متوفی.
2- ملــوک محمدتقی نژاد فرزنــد حاجی محمد و 
فردوس  بشناسنامه شماره 606  متولد 1351  مادر  

متوفی.
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هرکسی اعتراضی 
دارد و يا وصيت نامه  ای از متوفی نزد وی باشد از تاريخ 
نشرنخستين آگهی ظرف يک ماه به اين شورا تقديم 

نمايد و اال گواهي صادر خواهد شد.
دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ايالم

دادنامه
پرونده كالسه ۹6۰۹۹۸۲۸۲3۲۰۰3۰3 شعبه ۲۲ شورای حل اختالف 

شهرستان قزوين تصميم نهايی شماره ۹6۰۹۹7۲۸۲3۲۰۰4۰۹
خواهان: آقای حميد اصغری نژاد فرزند عيسی به نشانی قزوين –انتهای 

نواب شمالی فلكه مادر جنب رسنوران بهمن آسانسور سيگما
خوانده: آقای مجيد اسدالهی به نشانی مجهول المكان

خواسته: ۱-مطالبه وجه چك ۲-مطالبه خسارت تاخير تاديه
رای قاضی شــورا: درخصوص دعوی خواهان آقای حميد اصغری نژاد 
فرزند عيسی به طرفيت خوانده آقای مجيد اسدالهی به خواسته مطالبه 
مبلغ ۲4۱4۰۱۰۰ريال از بابت دو فقره حواله به شــماره 6۹۲/۹۰3 
صادره به تاريــخ۹4/3/۲۸ و ۹4/6/۱۵ به انضمام خســارت قانونی به 
شرح منعكس در دادخواســت تقديمی نظر به اينكه خواهان با تقديم 
فتوكپی مصدق رسيد عادی موضوع خواسته  و با اين ادعا كه خوانده 
بابت بدهی خود آن را اصدار نموده و عليرغم مراجعه جهت وصول وجه 
نامبرده از پرداخت دين خويش امتناع می ورزد ، لذا تقاضای رسيدگی 
و صدورحكم به شرح خواسته را دارد با عنايت به اين كه خوانده دعوی 
با وصف ابالغ قانونی اخطاريه در جلسه دادرسی حاضر نشده و اليحه 
دفاعيه ای نيز ارسال ننموده و نهايتا مدرک و دليل قانونی مشعر بر تاديه 
دين و برائت ذمه ی خود را ارائه و ابراز ننموده است لذا شورا استصحاب 
بقای دين خوانده و احراز صحت و اصالت سند فوق الذكر دعوی خواهان 
را وارد و ثابت دانسته ، لذا مستندا به مواد ۵۲۲ ،۵۱۹،۱۹۸ قانون آيين 
دادرســی مدنی خوانده را به پرداخــت ۲4۱4۰۱۰۰ ريال بابت اصل 
خواسته و 7۱3۵۰۰ ريال بابت هزينه دادرسی وخسارت تاخير تاديه 
از تاريخ ۹6/6/۵ لغايت اجرای احكام براساس شاخص اعالمی از سوی 
بانك مركزی جمهوری اسالمی در حق خواهان محكوم و اعالم ميدارد 
كه رای صادره غيابی بوده و ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همين شــعبه وپس از انقضای مدت مذكور ظرف مهلت 
بيست روز قابل تجديد نظرخواهی نزد محاكم محترم عمومی حقوقی 

قزوين است.
قاضی شعبه ۲۲ شورای حل اختالف قزوين

آگهی حصر وراثت
آقای محمدرضا كشــاورز باحقيقت فرزند حبيب اله دارای شناسنامه 
شــماره ۸ به شــرح دادخواســت به كالســه ۹6۰۸۰4 از اين شورا 
 درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
بی بی خانم فالح اله وردی فرزند حمزه به شناســنامه ۱۰۹ در تاريخ 
۱3۹۱/۱۲/۲۲اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
۱-محمدرضا كشاورز باحقيقت ش.ش۸ پسر

۲-طوبی كشاورز باحقيقت ش.ش ۵ دختر
3-خديجه كشاورز باحقيقت ش.ش ۱77۰دختر 

4- حبيب اله كشاورز باحقيقت ش.ش 3۸۲ زوجه 
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی 
مينمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر آگهی ظرف مدت يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. 
قاضی شعبه ۱ شورای حل اختالف شهرقزوين



کشاورزي10
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ايالم- محمد غالم نيا – خبرنگار كسب وكار: 
مديــركل حفاظت محيط زيســت اســتان ايالم 
گفــت: امــروزه آلودگي هاي هــوا، خــاك، آب، 
تخريب جنگل هــا، پديده ريزگردهــا، كمبود آب 

و خطر انقــراض بســياري از گونه هــاي گياهي و 
جانــوري از مهم ترين دغدغه هاي محيط زيســتي 
 به شــمار مي رود و بايد بــراي آنها چاره انديشــي

 شود. 
مازيار ســليمان نژاد در نشســت با حجت االسالم 
والمسلمين امرايي، امام جمعه شهرستان چرداول با 
بيان اينكه اميدواريم با همفكري، تعامل و برنامه ريزي 
درست و همكاري همه دستگاه هاي ذي ربط و استفاده 
از ظرفيت و قابليت هاي ســازمان هاي مردم نهاد در 
حفظ محيط زيســت گام هاي موثرتــري  برداريم، 

 اظهارداشت: اكوسيستم ها و زيستگاه هاي ارزشمندي 
در شهرســتان چرداول وجود دارد و خوشــبختانه 
تشكل هاي غيردولتي فعالي نيز در اين شهرستان 
شكل گرفته اســت كه همكاري الزم را در آموزش 
جوامع محلي و حفاظت از محيط زيســت بر عهده 
دارند. امام جمعه شهرستان چرداول نيز در اين ديدار 
به اهميت موضوع حفظ محيط زيست از ديدگاه دين 
مبين اسالم پرداخت و گفت: خدمت به محيط زيست، 
 خدمت به خداست و حفظ محيط زيست وظيفه هر 

مسلمان است. 

حجت االسالم والمســلمين امرايي افزود: تاكنون 
اقدامات خوبي درباره فرهنگ سازي محيط زيست 
انجام شده است و با توجه به طبيعت بكر شهرستان 
چرداول بايــد با تــالش همگاني و انســجام همه 
دســتگاه ها از تخريــب و آلودگي محيط  زيســت 

جلوگيري كرد. 
وي در پايان از نقش موثر اداره حفاظت محيط زيست 
شهرستان و اقدامات فعاالنه سازمان هاي مردم نهاد 
محيط زيســتي در برنامه هاي پاكسازي طبيعت و 

حفاظت از محيط زيست شهرستان تقدير كرد. 

آلودگي آب و هوا  از مهم ترين دغدغه هاي محيط زيستي ايالم  است
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قائم مقام صنــدوق بيمه 
محصــوالت كشــاورزي 
گفــت: صنــدوق بيمه با 
وقوع آنفلوآنزاي پرندگان 
و حــذف مــرغ تخم گذار 
تاكنون ۱۲۰ ميليارد تومان خسارت به مرغداران 
پرداخت كرده و بقيه خســارات به مرور پرداخت 

مي شود. 
محمدابراهيم حســن نژاد درباره آخرين وضعيت 
پرداخت خسارت به مرغداران كه بنابر تاييد وزير 
جهاد كشــاورزي 4۰۰ ميليارد تومان خســارت 
ديده اند، خاطرنشان كرد: با توجه به محدوديت هاي 
اختصاص بودجه، پرداخت خسارت به مرغداران به 
مرور در حال انجام است و در اولويت قرار گرفته و 
تاكنون ۱۲۰ ميليارد تومان به مرغداران پرداخت 

شده است. 
وي با اذعان به اينكه پرداخــت غرامت با تاخير به 
مرغداران صورت مي پذيرد، گفــت: دليل آن هم 
كندي روند تخصيص اعتبارات دولتي اســت كه 
فرايند زمان بري اســت، ولي اگرچه اين موضوع با 

كندي صورت مي گيرد، مرغداران مطمئن باشند 
كه تمام خسارت تاييدشده آنها پرداخت خواهد شد. 
قائم مقام صندوق بيمه محصوالت كشــاورزي به 
اين نكته اشاره كرد كه از ارزيابي و شمارش تلفات 
تا صدور گواهي دامپزشكي و تشكيل پرونده براي 
صندوق بيمه زمان الزم است تا بتوانيم اعتبارات را 

تامين و غرامت را پرداخت كنيم. 

حســن نژاد در پاســخ به اينكه برخــي مرغداران 
گاليه مند هستند كه با وجود خسارت هاي باال تنها 
بخشي از آن توسط بيمه پرداخت مي شود، با تاييد 
اين موضوع گفت: بيمه محصوالت كشــاورزي به 
دليل ريسك باال آسيب پذير است وگرنه تا پيش از 
اين بيمه هاي تجاري وارد آن مي  شدند و به همين 
دليل است كه صندوق بيمه محصوالت كشاورزي 

توســط دولت تامين اعتبار مي شــود، چراكه اگر 
بخواهيم حق بيمه بااليي را از مرغدار دريافت كنيم، 

امكان آن وجود ندارد. 
وي افزود: از طرفي در صورت بروز يك بيماري مانند 
آنفلوآنزا در مرغداري، در كنار حذف گله مرغ، دان 
مرغ و تخم مرغ هاي انبارشده هم معدوم مي شود و 
اين خسارت مالي براي مرغدار است، در حالي كه 
بيمه فقط پول مرغ هاي درگير آنفلوآنزا را پرداخت 
مي كند، نتيجه آن مي شــود كه مرغــداري كه 6 
ميليارد تومان خسارت ديده، در نهايت 4 ميليارد 

تومان دريافت مي كند. 
حسن نژاد با ذكر مثالي از نحوه دريافت حق بيمه از 
كشاورزان گفت: ما در مجموع ساالنه ۲۰ ميليارد 
تومان حق بيمه دريافت كنيــم، اما 5۰۰ ميليارد 
تومان در يك فقره اي مانند آنفلوآنزا بايد خسارت 

بپردازيم. 
قائم مقام صندوق بيمه محصوالت كشاورزي درباره 
بودجه صندوق بيمه محصوالت كشاورزي در اليحه 
سال 97 هم گفت: در ســال 96 نزديك به ۱4۰۰ 
ميليارد تومان اعتبار براي صندوق بيمه پيش بيني 
شده بود، اما متاسفانه در سال 97 اين رقم 3۰ درصد 
كاهش دارد و حدود يك هزار ميليارد تومان است كه 

اميدواريم در مجلس تغييراتي رخ دهد. 

يك مقام مسئول در صندوق بيمه محصوالت كشاورزي خبر داد

پرداخت  خسارت  ۱۲۰ ميلياردی  بابت آنفلوآنزاي   مرغي

موافقت ســازمان منابع طبيعي با 
كليت طرح تله كابين علي آباد كتول

مديــركل منابــع طبيعــي و آبخيــزداري 
گلســتان به منفي بــودن بيــالن تله كابين 
علي آباد كتول اشــاره كرد و گفت: ســازمان 
منابع طبيعي با كليت اجراي طرح تله كابين 
 در منطقــه جنگلــي كبــودوال موافقــت 

كرده است. 
ابوطالب قزلسفلو  با اشاره به وضعيت اين طرح 
تصريح كرد: بيالن پــروژه تله كابين علي آباد 
كتول در پارك كبودوال منفي است. مديركل 
منابع طبيعي و آبخيزداري گلستان ادامه داد: 
محدوده تله كابين از چند صد هكتار به 4 هزار 
و 3۰۰ هكتار رسيد و سرمايه گذاران به دنبال 
اين بودند كه تله كابين باالي آبشــار برود كه 

توجيه گردشگري نداشت. 
قزلسفلو تاكيد كرد: اين پروژه جزو پروژه هاي 
سنگين شهرســتان علي آباد كتول بود و در 
محدوده 4 هزار و 3۰۰ هكتــار افزايش پيدا 
كرد و در حال حاضر محدوده طرح مشخص 

شده است. 
قزلسفلو با بيان اينكه سازمان منابع طبيعي و 
آبخيزداري با كليت طرح موافق است، افزود: 

بيالن كار تله كابين منفي است. 
وي گفت: با اجراي پروژه تله كابين در كبودوال 
طي ۱5 سال بايد هزينه هاي طرح صفر شود. 
در غير اين صورت پروژه و تاسيســات آن از 
سرمايه گذار سلب مي شــود. مديركل منابع 
طبيعي و آبخيزداري گلســتان اظهار داشت: 
براي اجراي اين پروژه نياز است بيالن مثبت 
شود و بايد از سوي دولت سرمايه گذاري اتفاق 

بيفتد تا بيالن مثبت شود. 

استان ها

ذخيره راهبردي شكر از توليد 
داخل تامين مي شود

مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران گفت: 
ذخاير راهبردي شــكر از محل توليد داخل 

تامين مي شود. 
يزدان سيف با اشاره به اينكه از دو هفته پيش 
تاكنون از تاريخ نهم دي ماه جاري، 5۰ هزار 
تن شــكر توليد داخل از كارخانه ها با قيمت 
مصوب خريداري شــده است، افزود: شركت 
بازرگانــي دولتي ايران هر كيلو شــكر توليد 
داخل را با قيمت ۲7۲۰ تومان از كارخانه ها 
خريــداري مي كند. وي گفت: امســال يك 
ميليون و ۸5۰ هزار تن شــكر از محل توليد 

چغندر قند در كارخانه ها توليد شده است. 
مديرعامل شــركت بازرگانــي دولتي ايران 
افزود: مجموع نياز بازار داخــل ۲ ميليون و 
۲۰۰ هزار تن شكر اســت. بنابراين با واردات 
فقط 35۰ هزار تن نيــاز داخل به طور كامل 
تامين مي شود. ســيف گفت: براي حمايت 
از كارخانه ها 35۰ هزار تن شكر وارد كرديم 
و براي تصفيه بــه كارخانه هايی كه چغندر از 
كشــاورز تحويل مي گيرند، داده مي شود تا 
كارخانه ها فعال باشــند و سود واردات نيز به 

كارخانجات برسد. 
وي افزود: با افزايش توليد چغندر قند در چهار 
سال گذشته ۲9 كارخانه قند كه تعطيل بودند 
فعال شدند و هم اكنون با صددرصد ظرفيت 
كار مي كننــد. مديرعامل شــركت بازرگاني 
دولتي ايران گفت: براساس برنامه ريزي هاي 
انجام شده خريد شكر از كارخانجات تازماني 
كه بازار اين فرآورده به تعادل برســد، ادامه 

دارد. 
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مازندران بوستان بزرگی است كه  اگر در آن خوب برنامه ريزی شود، همه 
از آن منتفع می شوند .اين مطلب را استاندار مازندران در دومين جلسه 
شورای اداری زود هنگام  شهرستان چالوس پس از  يك هفته،   در سالن 

اجتماعات دانشگاه آزاد اسالمی جامع اين شهرستان ،اعالم كرد. 
در اين جلسه  كه كليه مديران دستگاه های اجرايی، فرهنگی ، انتظامی 
وامنيتی حضور داشــتند،  مهندس محمد اسالمی استاندار مازندران در 
سخنانی با اشاره به شرايط فعلی كشور وعدم جذب نيرودر دستگاه های 
دولتی برای  اشتغال گفت: با توجه به وضعيت مناسب استان مازندران از 
نظر اقليمی وجغرافيايی، با وجود جنگل های سرسبز رود خانه های پر آب، 
جلگه های حاصل خيز، دريای نيلگون خزر وآب و هوای مطبوع، در واقع 
اين استان به مشابه بوستان بزرگی است كه بايد در راستای گردشگری، با 

هدف اشتغال زايی در آن برنامه ريزی شود .
استاندار مازندران با توصف ســرمايه گذاران  واقعی وكار آفرينان ، ضمن 
نكوهش از پرداخت وام كالن  به برخی از افراد وحمايت از آن ها از صفر تا 
صد ، به عنوان سرمايه گذار، تصريح كرد: پرداخت وام به چنين  متقاضيانی 
به عنوان سرمايه گذاران مولد وكار آفرينان، نه تنها توليد شغل نخواهد شد 
، بلكه به علت عدم توانايی درراه اندازی چرخه توليد و محصول ومتعاقب آن  
به علت بدهی های زياد بانكی وناتوانی در پرداخت اصل و فرع وام دريافتی 
خود، پس از مدتی دچار ورشكستگی می شوند  كه در اين صورت، نه تنها 
راه به جايی نمی برند، بلكه به نوبه خود و بال  وسر بار دستگاه های اجرايی 
نيز خواهند شد .اسالمی با اشاره بر اين مطلب كه سرمايه گذاران واقعی 
كسانی هستند كه  نقدينگی و آورده قابل توجهی را  با خود به همراه دارند 
كه برای اجرايی شدن طرح مورد نظر خود به كار می گيرند وبرای تسريع 
در اجرايی شدن  وتسهيل درامور، از نظر اداری وصدور مجوز های الزم،  

بايدچنين سرماه گذاران  مورد حمايت جدی دستگاه های اجرايی قرار 
بگيرند.در چنين صورت احيانا از نظر مالی دچار مشكل شدند ،برای رفع 
 كمبود ها مورد حمايت قرار بگيرند تا بتوانند از تسهيالت اعتباری و بانكی

 بهره مند شوند.
 اســتاندار مازنــدران در مورد رفع برخی ازمشــكالت منطقــه از قبيل 
يك طرفه بودن محــور كندوان در ايــام تعطيالت،چهار بانده شــدن 
خطوط اتصال و مبادی ورودی وخروجی شــهر مرزن آبــاد ، راه اندازی 
 كلينيك تخصصی، كاهش حرايم اجحاف آميز و ۲۰۰ متری كيفی برای 
رود خانه های حفاظت شــده چالوس وهچيرود وخطوط انتقال گاز در 
 مناطق روســتايی با هدف اســتفاده صحيح از اراضی واقع در حواشــی 
رود خانه ها وطرفين مســير انتقال گاز در  روستا ها جهت ساخت و ساز 

واستفاده بهينه از اراضی توسط صاحبان امالك قول مساعد داده است.
مهندس اســالمی اســتاندار مازنــدران دربخشــی از ســخنان خود 
اظهار كرد: امروزه در عرف ديپلماســی. جهان رســم بر اين اســت كه 
صاحبان قــدرت های منطقه ای وبيــن المللی برای خــود دارای عمق 
استراتژيك هســتند كه براساس آن عمق اســتراتژيك آمريكا اسرائيل 
ونظام صهيونيســتی در خاور ميانه اســت ودر مقابل عمق استراتژيك 
جمهوری اســالمی ايران به عنوان قــدرت منطقه ای در خــاور ميانه  
 دارای عمق اســتراتژيك اســت  وآن كشور  مستقل فلســطين در اين 

منطقه می باشد .   
 شايان ذكر است در اين دومين جلسه شورای اداری شهرستان چالوس 
 ظرف مدت يك هفته ، محمــد ناصر زندی فرماندار اين  شهرســتان  و

حجت االسالم جهاندار امام جمعه مرزن آباد هركدام به طور جداگانه  در 
سخنانی ، به بيان مسائل ومشكالت مختلف منطقه پرداختند .

اعضای كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسالمی در آخرين برنامه از سفر 
خود به استان هرمزگان در جمع مديران آموزش و پرورش استان حاضر شدند و پس از 
چند ساعت بحث و تبادل نظر، ضمن قدردانی از دستاوردهای آموزش و پرورش استان، 

خواستار توجه بيشتر به چالش ها و مشكالت فراروی اين مجموعه شدند.
در نشست مشترك رئيس و اعضای كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و معاونين 
وزارت آموزش و پرورش با مديران آموزش و پرورش هرمزگان، پس از ارائه نقطه نظرات 
نمايندگاِن روسای مناطق تابعه اســتان و گزارش معاونين وزارت، نمايندگان مردم 
هرمزگان با تاكيد بر روند رو به رشد آموزش و پرورش استان در شاخص های مختلف، 
خواستار توجه جدی دولت و مجلس به چالش های آموزش و پرورش استان شدند. 
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در جمع بندی اين نشست با تاكيد بر اينكه 
نمايندگان اين كميسيون با بررسی ميدانی و اطالع از جزئيات چالش ها و دستاوردهای 
آموزشی استان، نتايج بازديدها را پس از جمعبندی نهايی اعالم خواهند كرد، گفت: 
خروجی گزارش اعضای كميسيون نشان می دهد آموزش و پرورش هرمزگان با وجود 
تنگناهای خاص از جمله در بخش زيرساخت ها آموزشی با آمار باالی مدارس تخريبی 
و همچنين منابع و تجهيزات و نيروی انسانی، توانسته است پويای خود را حفظ و با 
همه مشكالت در مسير اهداف نظام تعليم و تربيت كارنامه خوبی را از خود نشان دهد.

محمد مهدی زاهدی افزود: اعضای اين كميسيون در سفرهای استانی در بازديد از 
مدارس و مراكز آموزش عالی و فنی حرفه ای، نقاط قوت و ضعف هر استان را بررسی 

كرده و اين مشاهده های ميدانی مبنای تصميم گيری های كميسيون خواهد بود.

رئيس مركز برنامه  ريزی منابع انسانی وزارت آموزش وپرورش:
چالش تراكم جمعيت در مدارس هرمزگان مشهود است

اسفنديار چهاربند در حاشيه بازديد از مدارس شهرستان بندرلنگه كه با حضور اعضای 
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس همراه بود، افزود: با وجود مشكالت زيرساختی و 
كمبود منابع و تجهيزات در مجموع بازديدهايی كه داشتيم عملكرد آموزش و پرورش 
موجبات سربلندی را ايجاد كرد چرا كه مديران و معلمان زحمات زيادی كشيده اند و 
موارد مشاهده شده در بازديدها با استانداردهايی كه در مناطق آموزشی برخوردار در 

استان های كالن كشور داريم كامال مطابقت دارد.
وی تصريح كرد: اولويت اول درهرمزگان بايد توسعه فضاهای آموزشی و بعد تامين 

نيروی انسانی متناسب با فضاهايی كه به وجود می آيد باشد.
رئيس مركزبرنامه  ريزی  منابع  انســانی وفناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش 
همچنين گفت: با دارا بودن  فضای  كم  آموزشی، نيروی انسانی نمی تواند به خوبی در 
اجرای فرايندهای تعليم و تربيت نقش آفرين باشد كه بدنبال آن شاخص های آموزش 

و پرورش نيز با چالش مواجه خواهند بود.
به گفته چهاربند با توجه به مشكالت حوزه هنرستانها استانداردسازی بايد در حوزه 

كار و دانش و فنی  حرفه ای انجام شود و هرمزگان درحوزه آموزش و پرورش عمومی در 
يك شرايط متعادلی است.

رئيس مركز برنامه ريزی منابع انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزش وپرورش در 
پايان خاطرنشان كرد: اولويت اول آموزش های دوره دوم متوسطه در بخش آموزش های 
فنی وحرفه ای و كار دانش است و به خصوص كه اين استان مشكل اشتغال هم دارد و 

بايد از اين طريق كار را جبران كند.

رئيس سازمان نوسازی مدارس كشور خبرداد
اختصاص 3 هزار ميليارد تومان جهت بازسازی مدارس كشور

 معاون وزير و رئيس سازمان نوسازی، توســعه و تجهيز مدارس كشور از اختصاص
 سه هزار ميليارد تومان جهت تخريب و بازسازی مدارس كشور خبر داد و گفت: سازمان 

نوسازی مدارس كشورتوجه ويژه ای به چالش مدارس تخريبی هرمزگان دارد.
 مهراله رخشانی مهر در حاشيه بازديد از مدارس تخريبی شهرستان ميناب كه با حضور 
معاون وزير علوم و اعضای كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس همراه بود با اشاره به 
اينكه طبق آخرين آمار بيش از 6۰ درصد مدارس تخريبی كشور جمع آوری شده است، 
خاطرنشان كرد: البته درصد باقيمانده نيز در سراسر كشور متنوع است به گونه ای كه 
در برخی نقاط كشور زير 4۰ درصد و برخی مناطق 4۰ درصد مدارس تخريبی وجود 
دارد كه در تالشيم با حمايت دولت و مجلس و با كمك خيرين مشكالت بخشی از اين 

مدارس را برطرف كنيم.
رخشانی مهر اضافه كرد: اين موضوع ممكن اســت در كوتاه مدت برطرف نشود اما 
نمايندگان مجلس مصوبه ای را در برنامه ششم توسعه قرار داده اند كه سه هزار ميليارد 
تومان اعتبار از محل صندوق ذخيره ارزی در جهت تخريب و بازسازی مدارس اختصاص 
يابد. وی اظهار اميدواری كرد در كميسيون تلفيق مجلس اين موضوع مورد تأييد قرار 
بگيرد و اگر بتوانيم محل تأمين اعتبار را به جای صندوق ذخيره ارزی از منابع ديگر 
تأمين كنيم زودتر عملياتی خواهد شد و بخش جدی از مشكل مدارس تخريبی را 

برطرف كرد.
مدير آموزش وپرورش شهرستان ميناب نيز با اشاره به اينكه در فصل بارندگی برخی 
مدارس شهرستان ميناب با تعطيلی مواجه اند اظهار كرد: سال قبل در زمان تعطيلی 

مدارس پنج كالس شهرستان ميناب سقفشان فرو ريخت.
غالمرضا ساالری افزود: موضوع تامين وسايل سرمايشی نيز از ديگر چالش های آموزش 
و پرورش است چرا كه از اسفندماه به بعد آب وهوای استان هرمزگان به شدت گرم می 

شود و مدارس بايد كولر داشته باشند كه متأسفانه به تعداد كافی موجود نيست.
وی بابيان اينكه 3۰۰ جاكولری در مدارس شهرستان ميناب خالی است، تصريح كرد: 
اين عدد منهای كولرهای خراب و نيازمند به تعمير است كه در مجموع اين رقم افزايش 

قابل تاملی دارد.

استاندار مازندران: 
مازندران بوستان بزرگی است که  اگر در آن خوب 

برنامه ريزی شود، همه از آن منتفع می شوند  

ارزيابی كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از آموزش و پرورش هرمزگان

محدوديت ها مانع از پويايی آموزش و پرورش در هرمزگان نشده   است
كمبود فضاهای آموزشی و نيروی انسانی چالش عمده آموزش و پرورش هرمزگان   است
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مهاجرت معكوس از پايتخت 
كليد خورده است

نتايج سرشماري هاي جديد حاكي از اين است كه شاهد 
شكل گيري الگوي ديگري از مهاجرت، به ويژه از تهران 
به سمت ساير شهرها تحت عنوان »مهاجرت معكوس« 
هستيم .به گزارش ايسنا، در فاصله زماني سال هاي ١٣٩٠ 
تا ١٣٩٥ تعداد ٣٥٠  هزار و ٦٣٢ نفر از اســتان تهران به 
اســتان هاي ديگر مهاجرت كرده اند. اين نوع مهاجرت، 
تحت تاثير عوامل متعددي صورت مي گيرد كه برخي از 
آنها، به ويژه طي يك سال اخير به اوج رسيده، به طوري 
كه نتايج بررسي ها حاكي از آن است كه تهراني ها، در راس 
ساكنان ساير كالن شهرها، در جستجوي شهرهاي ديگري 
براي مهاجرت هستند كه در ادامه به برخي از عوامل اين 

مهاجرت ها اشاره مي كنيم. 
عالوه بر انگيزه شغلي، يافتن مسكن مناسب و كيفيت 
زندگي بهتــر، از مهم ترين داليل مهاجرت محســوب 
مي شــوند. در حالي كه به طور متوســط ٣٣ درصد از 
هزينه هاي ســبد هر خانوار ايراني صرف هزينه مسكن 
مي شود، اين رقم در تهران به بيش از ۴۸ درصد مي رسد 
كه اين مساله باعث شده تا خريد مسكن در ساير شهرها 

جذابيت بيشتري پيدا كند. 
بررسي تحليلي اين آمارها نشان مي دهد به اوج رسيدن 
عواملي چون ترافيك و آلودگي هوا در تهران، ســاكنان 
پايتخت را بر آن داشته تا عطاي زندگي در اين شهر شلوغ 
و پردردسر را به لقاي آن ببخشند و مكان باكيفيت تري را 

براي زندگي خود انتخاب كنند. 
وقوع زلزله اخير در تهران و گمانه زني ها درباره فعال شدن 
گسل ها و احتمال وقوع زلزله هاي شديدتر، مزيد بر علت 
شده تا پايتخت نشينان به دنبال شهرهاي امن تري براي 

مهاجرت باشند .
تقريبا در هيچ يك از شــهرهاي كوچك و متوسط ايران 
شاهد گره هاي ترافيكي كالن شهرهايي همچون تهران 

نيستيم .

بهره گيري از استراتژي سازماني براي دستيابي به اهداف نهايي  در سازمان هاخبر

طراحي  و  تدوین  راهبردهاي  سازمان 
آرمان شهر توسعه ايران

قسمت نهم
در بخش هشتم تالش به بسط بيشتر برخي از 
انواع استراتژي ها در حد استطاعت و محدوديت 
محتوايي شد. در اين بخش به نكات و موضوعات 
مهم در طراحي و تدوين راهبردهاي ســازمان 
مي پردازيم كه اميد است بتواند كمي حس كنجكاوي ما را براي بررسي هاي 

بيشتر در حوزه هاي مرتبط به توسعه كسب وكار تحريك كند. 

استراتژي سازماني
براي دستيابي به اهداف نهايي در سازمان ها براي رقابت با ساير سازمان ها بايد 
از استراتژي سازماني بهره گرفت. اســتراتژي منطق تجاري را براي سازمان 
به ارمغان مي آورد. اگر هدف اين است كه سازمان بهبود پيدا كند و عملكرد 
مطلوبي داشته باشد بايد استراتژي را به گونه اي طراحي كرد كه سازمان را به 
سوي بهترين شدن، هدايت كند. اگر هدف ســازمان ثروت سازي است بايد 
استراتژي را به گونه اي تدوين كرد كه سازمان را به سمت سود بيشتر در رقابت 
با ساير سازمان ها رهنمون سازد. استراتژي معرف كسب وكاري است كه شركت 
قرار است در قالب آن رقابت كند؛ بايد به استانداردهاي رفتاري نيز عمل كرد. 
چنانچه هدف استراتژي در عمل و اجرا نمود پيدا نكند و صرفا در حد هدف 
باقي بماند هيچ فايده اي نخواهد داشت، براي آنكه از توان استراتژي و هدف در 
قالب عمل استفاده كنند، بايد ابتدا استانداردهاي رفتاري خاصي را تعيين كرد. 

تفاوت بين استراتژي سازماني و استراتژي كسب وكار سازماني
استراتژي سازماني عمدتا معطوف به رويكردهاي تغيير و تحوالت سازماني 
براي ايجاد حداكثر تعادل و برتري نســبت به محيط است، در صورتي كه 
استراتژي كسب وكار سازماني معطوف به نوع، تركيب و نحوه عرضه محصول 
يا محصوالت سازماني به محيط براي ايجاد حداكثر تاثير يا برتري در آن است. 

نكات مهم در طراحي و تدوين راهبردهاي سازمان
هر سازمان با محيط خود در تعامل است؛ يعني به طور همزمان از محيط تاثير 
پذيرفته و هم بر محيط تاثير مي گذارد. اصلي ترين جزء از معماري هر سازمان 
كه بر محيط تاثيرگذار است، محصول )يا محصوالت( سازمان است. محصول 
سازمان، نتيجه و نمود راهبردها و سياست هاي ماموريتي سازمان است. در 
تدوين و طراحي استراتژي هاي سازمان در واكنش به تغييرات محيطي ابتدا 

تغييرات در راهبردها و سياست هاي ماموريتي ايجاد، سپس جهت تغييرات 
)راهبردها( در تعامالت سازمان با محيط به ويژه در رابطه با محصول تدوين و 
طراحي و به دنبال آن جهت تغييرات در ساير اجزای معماري عملياتي سازمان 
)فعاليت ها، چارت سازماني، جريان هاي كاري و...( طراحي و تدوين مي شود. 
محورهاي اصلي در تعيين راهبردها عبارتنــد از: راهبردهاي بقا در جهت 
باقي ماندن در كسب وكار، راهبردهاي رقابت براي جلوتر بودن در محيط 
كسب وكار ميان رقبا، راهبردهاي توســعه )ارتقا( در راستاي افزايش ابعاد 

مختلف كسب وكار.

استراتژي هاي توسعه كسب وكار سازماني
ابعاد اصلي براي توسعه كسب وكار شامل تعداد محصوالت و تعداد مشتريان 
است. متداول ترين استراتژي هاي توسعه كسب وكار سازمان شامل موارد 

زير است: 
- افزايش تنوع محصوالت عرضه شده به اجزا يا كل بازار مصرف

- افزايش حجم عرضه محصوالت به اجزا يا كل بازار مصرف
- افزايش محدوده جغرافيايي عرضه محصوالت به اجزای بازار

- عرضه محصوالت به اجزای بيشتر و متنوع تر بازار
- ايجاد تنوع در كانال هاي برقرار ارتباط با مشتريان

توسعه و ارزيابي
هيچ نوع توسعه اي بدون توجه به ارزيابي صحيح امكان پذير نيست، چراكه 
توسعه يعني حركت از وضعيت موجود به سوي وضعيت مطلوب؛ ارزيابي 

يعني شناسايي وضعيت موجود. 
شايان ذكر است تا وضعيت موجود را شناسايي نكنيم امكان حركت به سوي 

وضعيت مطلوب را نخواهيم داشت. 

مصداق هاي مختلف ارزيابي
- ارزيابي عمل يافتن ارزش هر چيز است. 

- ارزياب كسي است كه ارزش هرچيز را معين مي كند.
- ارزش يعني قيمت، بها، ارز، ارج، قدر، برازندگي، شايســتگي، زيبندگي، 

قابليت و استحقاق.
- ارزيابي عبارت است از مراحلي رسمي براي سنجش و مطـــلع كردن افراد 
درباره نحوه انجام وظايف و مسئوليت هاي محوله و صفات، خصوصيات و 
ويژگي هاي مورد نظر و همچنين شناخت استعدادهاي بالقوه افراد جــهت 

رشد و شكوفايي در ابعاد مختلف مورد نياز سازمان.

رويكردهاي سنتي ارزيابي
رويكردهاي سنتي بيشتر به دنبال مچ گيري و نظارت بر كاركنان بودند. به 
همين دليل بر نظارت مستقيم بر كاركنان تاكيد زيادي داشتند. منافع ارزيابي 
شامل موارد عنوان شده در شــماتيك زير است كه مي تواند منافع فردي و 

سازماني را حاصل كند: 
 

در انجام ارزيابي هدف شناسايي شايستگي هاي منابع انساني و ايجاد تناسب 
بين شغل و شاغل است. 

در اين بخش با استراتژي هاي سازماني و توسعه كسب وكار سازماني 
آغاز كرديم و به توســعه و ارزيابي و منافع آن خاتمه داديم. شايان 
ذكر است اين بخش خصوصا براي مديراني كه كارشناسان مختلفي 
را مديريت مي كنند مطالعه به صورت جزئي تر پيشــنهاد مي شود. 
در بخش دهــم به مدل صالحيت مبتني بر توســعه كســب وكار 
 Competence based Business Development-(

CbBD( مي پردازيم. 

سيد محمد امامي نژاد، متخصص توسعه كسب وكار 
News kasbokar@gmail.com

به گزارش خاطره رئيسی، وقتی جهل و 
بی خبری جامعه ها را از پای درمی آورد 
يا شبهه ها ذهن جوانان را فلج می كند، 
بدون شــک يكی از مهم ترين كارهايی 
كه می تواند آفت جهــل را دفع كند و 
 ايمان و اطمينان را بــه قلب ها بازآورد، 

كتاب خوانی است.
 گرفتــاران در َچنبــره پرســش ها و 
محاصره شدگان در ميان انبوه شبهه ها 
می توانند برای استمدادفكری به كتابخانه 
مراجعه و از آنجا نيرو گيرند و به جنگ شبه 
ها روند. در اين راستا كتابخانه روستای 

ايثارده افتتاح شد.
حسين حاتميان بانی اصلی اين كتابخانه 
با انجام فراخوانی در شبكه های مجازی، 
ســاير افراد نيک انديش رانيز برای اين 

ميراث ماندگار دعوت به همكاری كرد.
وی اظهار كرد: خيلــی از افراد به ندای 
ما لبيک گفتند وبا كمــک های نقدی و 
غيرنقدی برای خريد كتــاب و تجهيز 

كتابخانه به ما ياری رساندند.
اين عضــو كانــون فرهنگــی هنری 
 شهدای ايثارده با اشــاره به اينكه مبلغ

 جمع آوری شده تاكنون ۳ ميليون تومان 
اســت ،افزود: آقای ياسرحاتميان عضو 
شورای روستای كوده و كانون فرهنگی 
هنری شــهدای ايثارده در اين راه مارا 
حمايت كرد. حاتميان ادامه داد: با اجاره 
يک كالس از مدرسه ، توانستيم حدود 
پنج هزار جلد كتاب را به عنوان كتابخانه 

در اين روستا افتتاح كنيم .
 وی در پايان بــا قدر دانــی از يكايک

 خيرين ، نيكوكاران ، مسئولين و مردم 
خوب اين روستا گفت: صميمانه تشكر 
می كنم از مسئول  دفتر نمايندگی كانون 
فرهنگی هنری مساجد شهرستان تنكابن 
حاج آقا عليخانی ،همه دوستان وهمراهان 
هميشگی ازجمله حســن حاجی نژاد، 
حسين رضايی، مســعود ميرچی، حاج 
آقا بيگی، حاج حســين مرادپور، جليل 
حاتميان ، خانم ها ميرزارودی و طاهره 
سليمی وبهاره اســديان كه ما را ياری 
كردند. اكنون منابع خوبی ازكتب مذهبی، 
پزشكی، تاريخی،آموزشی و... كه به روز 
و اورجينال اســت ، آماده بهره برداری 
 و استفاده رايگان دوســتداران كتاب، 
دانش آموزان، دانشجويان و افراد جويای 

علم می باشد.

کتابخانه ای با 5 هزار جلدکتاب در  روستای ایثارده تنکابن افتتاح شد

ابالغ
آگهی ابالغ وقت رســيدگی و دادخواســت و ضمائم به آقای علی اكبری 

فرزند حسين
خواهان: آقای حاتم تاج الدينی دادخواستی به طرفيت خوانده آقای علی 
اكبری به خواسته الزام به تنظيم سند خودرو مطرح كه به اين شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده كالســه ٩٦٠٩٩۸۸٦٠٣٦٠٠٣٦٩ شعبه ٣٦ حقوقی 
مجتمع شورای حل اختالف شهيد بهشتی شهرســتان كرمانشاه ثبت و 
وقت رسيدگی مورخ١٣٩٦/١٢/٠۸ ساعت ٩:٠٠ صبح  تعيين كه حسب 
 دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 7٣ 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.
دبير شعبه ٣٦ حقوقی مجتمع  شورای حل اختالف شهيد بهشتی 
شهرستان كرمانشاه – سميرا مرادی گرصدفی 

مفقودی
برگ سبز و كارت خودرو ســواری پژو 206 مدل 1۳95 به 
رنگ سفيد و به شــماره انتظامی ايران 55 - 854 ی 99 
و به شــماره موتور165A00  79771 و به شماره شاسی 
NAAP03EE6GJ 842651   بنام بهجت سلطان محمدی 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
اصل شناســنامه )بــرگ ســبز( وانت زاميــاد تيپ 
Z24NI بــه رنــگ  آبــی روغنــی مــدل 1۳94 به 
شــماره موتور  Z24685657Z   و  به شــماره شاســی  
NAZPL140TF0416402 به شماره پالک 76۳ ج 45 

ايران 98 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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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. 

چرا بايد مواظب نحوه حرف زدن  با  خود باشيم؟
اينكه چطور بــا خودمان حــرف مي زنيــم، حداقل ۹5 درصــد از فكر 
و احســاس ما را مشــخص مي كند. ذهن ناخــودآگاه گفته هاي دروني 
ما را به عنوان دســتور مي پذيرد. براي همين اســت كه بايــد همواره با 
 خودمان گفتگوهاي مثبت داشــته باشــيم، حتي هنگامي كه احساس 

خوبي نداريم. 
بهترين فرمول براي بد كردن حال خود، پرسيدن سواالت تخريب كننده از 
خود است! سواالتي كه انسان با بي رحمي و لحني منفي از خود مي پرسد و 
با آنها خود را تهديد و تخريب مي كند. سوال خوب برابر است با جواب خوب 
و حال خوب، در حالي كه سوال بد برابر است با جواب بد و حال بد. سوال 
كردن از خود مانند جستجو كردن در گوگل است، هرچه بپرسيم به همان 
مي رسيم! مغز ما برمبناي هر  نوع ســوالي به دنبال جواب آن سوال است، 
پس ما با ســوال كنترل مي كنيم كه تمركزمان بر كدام بخش از واقعيت 
باشد و چه حس وحالي را تجربه كنيم. انسان موفق سوالي از خود مي پرسد 

كه قوي تر و شادترش كند. 
@milyarder

نامه به سردبير

نکته

 در روزهاي سخت سانچي هم هرچند اطالع رساني به دليل مسافت طوالني 
محل وقوع حادثه از ايران و عدم دسترسي مناسب در دل درياي طوفاني آسان 
نبود، اما باز هم افكار عمومي را درگير خود كرد. در روزهاي سخت زلزله سرپل 
ذهاب و شهرها و روستاهاي اطراف آن هم، همه افكار ايرانيان درگير مساله 
شد. همدردي ها، كمك ها و انتشار و بازنشر خبرهاي زلزله تقريبا يك ماه همه 
را مشغول خود كرد، اما آيا حوادث در گذشته نبوده اند؟ چرا، بوده اند و بيش 
از امروز هم فاجعه آفريده اند، اما امروز رخدادها و حوادث به مدد شبكه هاي 
اجتماعي و اطالع رساني لحظه اي رسانه ها تبديل به اخبار داغ و پربازديد و 
مورد توجه مي شوند. رسوبات اخبار دردناك حوادث در ذهن جامعه اندكي 
غم، همدردي و نگراني ايجاد مي كند و در صورت افزايش اين اخبار موجب 
غمناكي گسترده جامعه، نگراني فراوان و افسردگي يا خشم نسبت به محيط 
پيراموني و عوامل اثرگذار بر آن مي شود. رســانه ها بيشتر اخبار حوادث را 
منعكس مي كنند و مردم هم ناخودآگاه بيشــتر متوجــه اخباري كه يك 
حادثه، خطر يا درد و رنج را منعكس كند، مي شوند. اين اخبار و حساسيت 
جامعه نسبت به آنها هم مي تواند مزيت و حسن باشد و هم نشانه يك عيب و 
بيماري. حسن و بخش قابل تحسين و ارزشمند آن، حساسيت جامعه نسبت 
به سرنوشــت هموطنان، ايثار و فداكاري و كمك رساني در مسائلي مانند 
زلزله و سيل و نشانه اي از وحدت و همگرايي ملي و زنده و پويا بودن جامعه 
است، اما عيب آن در ايجاد يك موج غم و اندوه در بين تمامي اقشار جامعه 
است، به نحوي كه حتي كودكان و گروه هاي حساس جامعه تحت تاثير انبوه 
خبرهاي غم انگيز؛ انگيزه، اميد و روحيه خود به زندگي را از دست مي دهند. 
ترازنامه سود و زيان جامعه از دريافت خبرهاي متنوع بايد در نهايت موجب 
افزايش نشاط و گسترش اميد و احساس امنيت و آرامش شود. اگر شادي و 

نشاط از جامعه رخت ببندد و اخبار و مراسم و سنت هاي غم انگيز بر اعياد و 
جشن هاي ملي و نشاط اجتماعي برتري يابند قطعا جامعه سالمي نخواهيم 
داشت. همان طور كه در اقتصاد تراز پرداخت ها يا موازنه تجاري با كشورها و 
پيشي گرفتن صادرات بر واردات براي مان مهم است در روان شناسي هم بايد 
به تراز عاطفي جامعه توجه ويژه داشته باشيم. خالقيت، سازندگي، بهبود 
محيط كسب وكار، كارآفريني، بهره وري، ســرمايه گذاري و توليد در يك 
محيط پرنشاط و سرزنده اتفاق مي افتد. دنيا مملو از خبرهاي ناگوار و اخبار 
اندوهناك است. خبر سقوط يك هواپيما، وقوع سيل و زلزله و حوادثي مانند 
جنگ و قحطي هر روز در دنيا اتفاق مي افتد همچنان كه هر روز هزاران جشن 
و فستيوال و اخبار خوب و خوشحال كننده منتشر مي شود. در ادبيات غني 
ايران نيز همواره اخبار شادي و سرخوشي و پيروزي و وصل بر غم و غصه و 
شكست و هجران چيرگي داشته است. دولت به معني عام آن وظيفه فراهم 
كردن اخبار شاد و خبرهاي خوش و نويد پيروزي و موفقيت به جامعه را دارد. 
شادي عنصري طبيعي است كه موجب بروز موج اميد و آرامش در جامعه 
مي شود. اينكه چگونه به بازارهاي پولي و مالي، به بخش سرمايه گذاري و 
كارآفريني، به مدارس و دانشگاه ها، به اصناف و طبقات گوناگون جامعه شادي 
را تزريق كنيم و ميل به زندگي و پيشرفت و اميد نسبت به آينده را ايجاد كنيم، 

پاسخ هاي سخت و راه حل هاي پيچيده اي ندارد. 
سالمت اداري، كاهش بروكراسي، مبارزه با قاچاق، توسعه گردشگري، ثبات 
اقتصادي، كنترل تورم، توسعه و تشويق جشــن هاي فراگير ملي، ادبيات 
سياسي وحدت بخش، همدلي با مردم، ايجاد فضاي الزم براي بروز و بيان 
انديشه ها، گسترش عدالت اجتماعي، گسترش فضاي نقد، پر و بال دادن 
به انواع هنر، توسعه ورزش و سالمت همگاني، كاهش آسيب هاي اجتماعي، 

همه از وظايف دولت هاست. نقش و اثر فرهنگي و اجتماعي شادي و نشاط بر 
توسعه اقتصادي روشن است. در جامعه اي كه شادي بر غم تسلط دارد مغزها 
فرار نمي كنند، سرمايه گذاران خارجي بهتر استقبال مي كنند، كارآفرينان 
طرح هاي جديدتري ارائه مي دهند و اســتارت آپ ها شوق پرواز بيشتري 
دارند. بي شك برتري دادن شادي بر غم يكي از عناصر مهم تاثيرگذار بر بهبود 
فضاي كسب و كار است و براي ايجاد آن هم به تالش مجدانه تمامي عناصر 
موثر بر روح و روان جامعه نيازمنديم. توليد شادي و توسعه اميد نياز به كمك 
همه رسانه ها، عزم و اراده همه سخنوران، تريبون داران، گروه ها و افراد موثر 
بر ايجاد و توسعه شادي است. هر چند همدردي با آسيب ديدگان و مصيبت 
ديدگان هر حادثه، اصلي انساني و اخالقي است در عين حال بايد متوجه 
باشيم هر ثانيه و دقيقه وقت و زمان كه سپري مي شود مي تواند هوشمندانه 
و نظام مند به ســمت توليد و ارزش آفريني و كاهش آالم و درد و رنج مردم 
در دنياي به شدت رقابتي و متفاوت كنوني اختصاص يابد. دنيايي كه در آن 
جوامع مختلف راه خود را يافته اند و با توسعه علم و دانش هم شدت و كثرت 
حوادث ناگوار را كاهش داده اند و هم موجب ايجاد رفاه و فضاي شاد اجتماعي 
براي مردم خود شده اند. هر زمان كه نتوانستيم به درك مناسبي از شادي و 
غلبه آن بر اندوه و غم برسيم سري به ادبيات غني و سرشار ايراني از فردوسي و 
حافظ و سعدي تا موالنا و رودكي و منوچهري و خيام و عطار نيشابوري و ديگر 

شاعران و اديبان كشور بزنيم و ياد غزل حافظ بيفتيم كه مي گويد: 
در ازل پرتو حسنت ز تجلي دم زد

عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد
ديگران قرعه قسمت همه بر عيش زدند

دل ديوانه ما بود كه هم بر غم زد

اقتصادسنجي  غم  و شادي

بازاريابي بشارتي 
 Evangelism marketing

چيست؟
 Evangelism :بازاريابي بشــارتي )به انگليسي
marketing( فــرم پيشــرفته بازاريابــي 
دهان به دهان اســت كه در آن شركت مشترياني 
كه به شدت به يك محصول خاص يا خدمات باور 
قوي دارند را توسعه مي دهد. اين مشتريان آزادانه 
تالش مي كنند تا ديگران را براي خريد و استفاده از 
محصول يا خدمات شركت فوق متقاعد كنند. اين 
نوع بازاريابي، شبيه به بازاريابي دهان به دهان است. 
براي به كارگيري بازاريابي بشــارتي، شركت بايد 
ميزان مشتريان حامي برند خويش را افزايش دهد، 
اين به اين معناست كه اين مشتريان ويژگي هاي 
محصول يا خدمات را ترويج مي دهند و سود شركت 
را افزايش خواهند داد. در ادبيات مديريت بازاريابي 
بشارت را توزيع اطالعات و مفاهيم مرتبط با بنگاه 
در محيط فعاليت توسط مشتريان تعريف كرده اند. 
واژه بشارتي يا مبلغانه از سه كلمه »آوردن خبرهاي 
خوب« يا همان »مژده« مي آيد و بازاريابي بشارتي 
ريشه گرفته از احساسات مذهبي است، در بازاريابي 
بشارتي مصرف كنندگان توســط باورهاي خود 
درباره يك محصول يا خدمات به حركت درمي  آيند 
تا با موعظه و آگاهي رساني ديگران را نيز از محصول 
و خدمت درست بهره مند گردانند. بازاريابي بشارتي 
تبليــغ و تمجيد مثبت از برنــد و اظهارنظرهاي 
تحقيرآميز و تبليغ منفي درباره برندهاي رقيب 
توسط برخي مشتريان است. تبليغات دهان به دهان 
ناشي از بشارت برند ريشــه در دلبستگي رواني و 
عاطفي افراد به برند مربوطه دارد. عوامل موثر بر 
بازاريابي بشارتي عبارتند از: بشارت برند، بشارت 
از طريق مشتريان، بشــارت بازار، تبليغات دهان 
به دهان و بازاريابي ارتباطي. از طرفي عوامل موثر 
بر بشــارت برند پذيرش محصول، وفاداري برند، 
مالكيت و وكالت برند هستند. به عالوه عوامل موثر 
بر بشارت عبارتند از: معرفت شناسي، آرمان گرايي، 
هديــه اقتصــادي و تجربيات و عوامــل موثر بر 
بشــارت بازار عبارتند از: توزيع ادبيات محصول 
 در بازار، بــازار اطالعات محور و نمايشــگاه هاي

 بين المللي.
www. irantableegh. org 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

به عنــوان رهبر تيم داشــتن 
اعتمــاد بــه تيم خــود جهت 
 دســتيابي به نتايج موثر و مفيد 

حياتي است.
 اعتماد يك شبه به دست نمي آيد. 
چيزي كه مهم است، اين است كه 
خود براي ايجاد اعتماد به تيم چه 
چيزي داريد نه اينكه انتظار داشته 
باشيد افراد تيم خود اعتماد شما را 

به تيم ايجاد كنند. 
منتظر اين نباشــيد كه اعضاي 

تيم تان قابل اعتماد شوند، از خود شروع كنيد. 
در جايگاه مدير افراد فوق العاده اي را در تيم تان استخدام و به آنها 

اعتماد كنيد تــا كارهاي عالي و 
مهمي انجام دهند.

 از اينجا به بعد بايد مراقب باشيد 
كه هر دقيقه وارد كار آنها نشويد و 
از آنها پرس و جو كنيد و بخواهيد 
كارها را طوري كه شما مي خواهيد 

پيش ببرند. 
وظيفه شــما دادن هــدف به 
 آنهاست و وظيفه آنها تحقق آن
 هدف است. اينكه از چه راهي و 
چطور قرار اســت وظيفه شان را 
انجام دهند، زياد به كار شما مربوط نمي شود. اين يك قانون مهم در 

تيم سازي است. 

به  اعضای تیم تان   اعتماد کنید

ول
كس

ن م
آيا ميان حرفي كه مي زنيد و عملي كه انجام مي دهيد، تفاوتي وجود دارد؟ با چند نفر از كساني كه به آنها اعتماد داريد، صحبت كنيد و از آنها بپرسيد جا

كه آيا مطابق پيام تان ظاهر مي شويد؟ افراد نزديك به شما ممكن است متوجه چيزهايي شوند كه خودتان از آنها بي اطالعيد. اظهارنظر آنها را بدون 
اينكه حالت دفاعي بگيريد دريافت كنيد و سپس تالش كنيد تا تغييراتي در زندگي خود بدهيد كه به سازگاري بيشتر شما منجر شود. 

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

مبحث نخست: »حق كسب و پيشه« و »حق سرقفلي«
منشأ حق كسب و پيشه و چگونگي ارزيابي آن

  رمضان كريميان، مدرس و كارشناس رسمي دادگستري
قسمت دوازدهم

چون حق كسب و پيشه، حقي است كه منشأ آن، فعاليت 
كسبي مستاجر و سبب ايجاد آن، حكم قانون گذار است، 
ازاين رو مراد قانون گذار كه متصف به اوصاف حكمت و 
دانايي اســت، نمي تواند صرف فعاليت كسبي مستاجر 
باشد، بلكه منصرف است به نتيجه فعاليت كسبي مستاجر. 
فعاليت كسبي بايد سبب افزايش سرقفلي ملك، به عبارتي 
موجد ارزش و قيمت تجاري ملك شده باشد و آورده اي براي مالك داشته باشد 
تا او را مديون به حق مستاجر كرده باشد. مثال ارزش ملك از a ريال به 2a ريال 
افزايش يافته باشد. در اين صورت مبلغ a ريال افزوده شده سبب ضم ذمه مالك 
به مستاجر خواهد شد. در اين صورت با لحاظ رابطه عرفي كه منافع حاصل از 
نتيجه اشتراك ملك از مالك و كار از بهره بردار يا زمين از زارع و زراعت از كشاورز 
و... را بالمناصفه تقســيم مي كند، مالك در مثال مذكور به اندازه a/2 ريال به 
مستاجر مديو ن خواهد شد كه بايد در زمان تخليه به او بپردازد. بنابراين حق 
كسب و پيشه متناسب است با تفاوت سرقفلي ملك، قبل از شروع 
فعاليت مستاجر با سرقفلي حاصل بعد از فعاليت كسبي مستاجر. با اين 
وصف دامنه نوسان اين حق مي تواند از صفر ريال تا صدها ميليون تومان باشد. 
صفر در حالتي است كه مستاجر، ملك مالك را به علت عدم فعاليت مناسب يا 
تخلفات صنفي از قبيل گران فروشي يا عدم رعايت بهداشت و امثال آن بدنام و 
كم ارزش كرده باشد. مهم تر از آن، در تاسيس محل كسب يا در تغيير 
كاربري ملك از مسكوني به تجاري نقشي نداشته باشد. بنابراين صرف 
برخورداري قانوني از حق كسب و پيشه، مستاجر مستحق وصول مبلغي تحت 
اين عنوان نمي شود و بايد به نتيجه فعاليت كه مراد قانون گذار بوده توجه كرد 
زيرا موضوعيت اين حق ناشي از افزايش انتفاع ملك يا افزايش ارزش تجاري 
ملك و به عبارتي افزايش سرقفلي ملك اســت. در فرضي ديگر، چنانچه 
مستاجر با اذن و رضاي مالك اما با هزينه و فعاليت كسبي خود، ملك 
مسكوني مثال آپارتمان او را به محل تجاري يا اداري تبديل كرده باشد 
و جرايم راي ماده صد را نيز راسا پرداخت كرده و سبب افزايش قيمت 
آپارتمان مثال از 500 ميليون تومان به 800 ميليون تومان شده باشد، 
واضح است كه مبلغ 300 ميليون تومان افزوده شده نتيجه جمع فعاليت 
كسبي مستاجر و ملك مالك است؛ ازاين رو منافع حاصله بالمناصفه 
تقسيم مي شود. بنابراين در اين مثال، مستاجر مستحق آن است كه 
در زمان تخليه 150 ميليون تومان از مالك دريافت كند و اين مبلغ حق 
كسب و پيشه مستاجر، محسوب خواهد شد كه از مقايسه دو حالت 
ذيل استنتاج خواهد شد. 1- سرقفلي يا ارزش ملك در فرضي كه ملك 
در اجاره مستاجر قرار نمي گرفت و بالاســتفاده باقي مي ماند. 2- 
سرقفلي يا ارزش ملك در فرضي كه ملك در اجاره مستاجر قرار گرفته 
و فعاليت تجاري در آن جريان داشته است. از مقايسه دو وضعيت 
مذكور، نيمي از اين اختالف حاصله، حق كســب و پيشه مستاجر 
محسوب خواهد شد. در حالت اول اگرچه مغازه غيرفعال و بالاستفاده فرض 
شده، اما مغازه به جهت داشتن پتانسيل و پروانه تجاري از سرقفلي بالقوه اي 
برخوردار است و اگر مورد اجاره، مسكوني بوده از قيمت عين برخوردار بوده است. 
در اينجا مغازه يا آپارتمان مسكوني تبديل يافته به اداري و تجاري مجاور و مشابه 
ملك مورد نظر را كه بالاستفاده است، ارزيابي مي كنيم. عددي مثال 120 ميليون 
تومان به دست مي آيد، اما در فرض دوم، ســرقفلي مغازه يا قيمت آپارتمان 
مسكوني تغيير كاربري داده شده را ارزيابي مي كنيم. عددي مثال 250 ميليون 
تومان به دست مي آيد، در اين صورت حق كسب و پيشه مستاجر برابر خواهد 
شد با 65 ميليون تومان. مالحظه مي شود كه تمام حق كسب و پيشه مستاجر، 
نيمي از ارزشي است كه به سرقفلي )ارزش تجاري ملك( ملك افزوده كرده است 
و اين نيم نبايد اين شبهه را ايجاد كند كه گويا حق كسب و پيشه در مثال فوق 
130 ميليون تومان بوده كه 65 ميليون تومان به مستاجر رسيده است زيرا آنچه 
به مستاجر مي رسد و در حق او تثبيت مي شود، از عنوان حق كسب و پيشه 
مستاجر برخوردار است زيرا ارزش افزوده شده بر قيمت عين يا منافع؛ از جمع 
آورده هاي دو طرف حاصل شده است، آورده مالك؛ ملك و اذن او به استفاده 
تجاري مستاجر از ملك و مبتني بر همكاري او در فرايند تبديل بوده و آورده 
مستاجر نيز فعاليت كسبي او بوده است، اما آنچه قانون گذار در وضع تبصره يك 
ماده 1۹ قانون مالك و مستاجر مصوب ســال 1356 مقرر مي دارد، در مقام 
مجازات مستاجر متخلف است كه بدون اذن مالك، ملك را به غير منتقل كرده 
است. بنابراين او را مستحق نيمي از حق كسب و پيشه متعلقه تلقي كرده است. 
بنابراين نبايد اين دو نيم را با يكديگر خلط كنيم. نيم مذكور از منظر قانون گذار، 
نيم منصرف به حق كسب و پيشه مستاجر است، اما نيم مترتب بر عرض بنده، 
مبناي محاسبه حق كسب و پيشه برگرفته از مالك وحدت عقود الزم شركت 

و مزارعه است. والسالم علي من التبع الهدي 

مجموعه ناگفته ها و ناشنيده ها 

تبليغات 
خالق

ادامه سرمقاله

ادامه از شماره گذشته
در اين مقاله 10 نكته بسيار مهم براي دفاع از سمينار و رساله آورده شده كه در 
بسياري از موارد عدم رعايت آنان سبب مشكالتي در ارائه خواهد شد. اميد است 
دانشجويان گرامي با رعايت اينگونه نكات بتوانند ارائه خود را به بهترين شكل 
انجام دهند. لطفا تا پايان با ما همراه باشيد. خيلي از دانشجويان براي رساله شان 
زحمت زيادي مي كشند، ولي آنطور كه شايسته اســت نمي توانند از آن دفاع 
كنند و با وجود به دست آوردن نتايج عالي در انجام رساله، نتايج خوبي در ارائه 
آن به دست نمي آورند. در ادامه، 10 راهنمايي برتر براي ارائه يك سمينار آورده 

مي شود. 

 5. ارائه
در هر اساليد مطمئن شويد كه چيزي از قلم نيفتاده است. مشخصات كامل محور 
x و y نمودارها آورده شود. مي توانيد درباره چگونگي جمع آوري داده ها، تجزيه 
و تحليل نتايج و درباره كنترل ها آنها صحبت كنيد. قبل از اينكه به اساليد بعدي 
برويد دوباره هدف اصلي اساليد جاري را بگويد. مثال از اين آزمايش چه نتايجي 
به دست آورده ايد و چه سواالتي هنوز بي جواب مانده اند. اين كار به شما كمك 
مي كند تا مخاطبان همواره با شما همراه باشند و سررشته كالم از دست شان نرود. 
احتماال شما بر هر قسمت از ارائه تسلط داريد، اما همواره بايد نكات برجسته را به 

مخاطبان يادآوري كنيد. 

 6. تمرين، تمرين، تمرين
حتي زيبا ترين اساليدها با منطقي ترين آزمايشات و بهترين داده ها نمي توانند 
منجر به يك ارائه خوب شوند. اگر شما نمي دانيد چه چيزي مي خواهيد بگوييد 

و فقط مي خواهيد از روي اساليدها روخواني كنيد، توصيه من به شما اين است: 
تمرين، تمرين، تمرين. مي توانيد قبل از ارائه چند بار آن را با صداي بلند بخوانيد. 
اين كار را مي توانيد در هنگام راه رفتن، آشپزي كردن و... انجام دهيد، اما مهم تر 
از همه اينكه در مقابل ديگران ارائه دهيد و از آنان بخواهيد تا مشكالت و نقايص 
را به شما بگويند. شما بايد به چنان مهارتي دست يابيد كه در روزهاي پيش از 
ارائه بتوانيد بدون يادداشــت ارائه دهيد. براي اين كار مي توانيد از نوشتن هم 
استفاده كنيد. البته الزم نيست كه كلمه به كلمه حفظ كنيد، بلكه مفهوم را به 

شكل درست برسانيد. 

 7. آخرين لحظات را هم از دست ندهيد
هدف از تمرين گفتگو، اين است كه از دوستان، همكاران آزمايشگاهي، به طور 
كلي از همكالســي هاي تان بازخورد بگيريد. اگر اين تمرين را به تازگي شروع 
كرده ايد و تاثيري نديديد نااميد نشويد. صبور باشــيد و تمرين را ادامه دهيد. 
شما بايد زمان تان را براي هماهنگي بين اســاليدها و صحبت كردن تنظيم 
كنيد. معموال يك جلسه تمرين رســمي را يك يا دو هفته قبل از ارائه ترتيب 
دهيد. اين كار به شما كمك مي كند تا در زماني كافي تغييرات را در اساليدها 
ايجاد كنيد، حتي ممكن است يك روز قبل از ارائه، بتوانيد در يك ارائه آزمايشي 
نقاط ضعف هاي بسياري را شناســايي كنيد. بنابراين هيچ وقت فرصت ها را از 

دست ندهيد. 

 8. اتاق و تجهيزات ارائه را امتحان كنيد
گرچه شما مي توانيد اساليدها را از طريق لپ تاپ در دفتر استاد راهنماي تان 
ارائه دهيد، اما براي ديگران نمي توانيد چنيــن كاري انجام دهيد و نياز به يك 

اتاق كنفرانس ضروري است. از آنجاكه هر اتاقي ممكن است دچار مشكل شود، 
بنابراين نياز اســت تا قبل از ارائه، اتاق كنفرانس آماده شود. تجهيزات را تست 
كنيد تا در موقع ارائه دچار مشكل نشويد. به عنوان مثال به علت مشكل در اتاق 
كنفرانس يا عدم اتصال لپ تاپ و پروژكتور در يك سخنراني ممكن است مشكالت 
زيادي در روز ارائه به بار آيد. سوالي كه اينجا بايد از خودتان بپرسيد اين است كه 

آيا اين مشكالت بايد در روز ارائه برطرف شوند؟

 9. اعتماد به نفس داشته باشيد
در بسياري از موارد كسي كه تحقيقي را ارائه مي دهد، بيشترين آگاهي را درباره 
موضوع دارد. بنابراين راحت باشيد و با اعتمادبه نفس درباره موضوع صحبت كنيد. 
استادان و به ويژه كميته پايان نامه )كه احتماال مقدار مناسب و معقولي درباره 
موضوع شما مي دانند( مي توانند بوي ترس را احساس كنند. شايد كوسه و حس 
بوي خون در آب مثال خوبي باشد! اجازه ندهيد كه آنها بدانند شما استرس داريد 
يا درباره قسمتي مطمئن نيستيد. نگران نباشيد و اعتمادبه نفس تان را حفظ كنيد. 

10. من نمي دانم
شما از موضوع تحقيق، تكنيك ها، آزمايش ها و داده های تان اطالع كامل داريد. 
اما ممكن است سواالتي پرسيده شود كه جواب آن را نمي دانيد يا درباره جواب 
آن مطمئن نيستيد. بهترين توصيه اينجانب اين است كه هيچ گاه از جمله »من 
نمي دانم« نترسيد. حدس زدن يا حتي بدتر از آن، دروغ گفتن مي تواند اوضاع را 
بسيار بدتر كند. شما هرگز همه چيز را نمي دانيد، بنابراين از گفتن اين جمله ابايي 

نداشته باشيد، چراكه گفتن حدسي جواب در خيلي از موارد غيرممكن است. 
منبع: وبالگ ترجمه تخصصي ايرانيان

نكاتي  براي  دفاع  از  سمینار  و  رساله
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