
اندازه گيــري دمــاي هــوا توســط ســازمان 
فضايــي آمريــكا )ناســا( نشــان مي دهــد 
كــه 2017 دوميــن ســال گــرم جهــان از 
 زمــان آغــاز ثبــت دمــاي هــواي در ســال 

1880 بود. 
به گزارش ايرنا، اين در حاليســت كه داده هاي 
 )NOAA( اداره ملي اقيانوسي و جوي آمريكا
نشان مي دهد كه سال گذشته سومين سال گرم 
جهان در تاريخ مدرن بود. علت اين اختالف اندك 
در رتبه بنــدي، اســتفاده از روش هاي متفاوت 
توسط اين دو سازمان براي تجزيه و تحليل دماي 
هواســت، اما در طوالني مــدت ركوردهاي اين 
دو ســازمان به اندازه زيادي با هم توافق داشت. 
هر دو اين تجزيــه و تحليل ها نشــان مي دهند 
كه پنج سال گرم ثبت شــده به عنوان گرم ترين 

ســال هاي جهان همه از ســال 2010 بوده اند. 
طبــق تجزيــه و تحليل هــاي صورت گرفتــه 
ناســا، ســال 2017 از لحاظ دماي سطح زمين 
 دومين ســال گرم جهان از سال 1880 به شمار 

مي رود. 
به گفته دانشمندان موسســه مطالعات فضايي 
گــوردار )GISS( در نيويورك، بــا ادامه روند 
گرمايــش طوالني مدت زمين، دماي متوســط 
هواي جهان در سال 2017، 1.62 درجه فارنهايت 
)0.90 درجه ســانتي گراد( گرم تــر از ميانگين 
ســال هاي 1951 تا 1980 بود. به گفته ناســا، 
تنها سال 2016 از سال 2017 گرم تر بوده است. 
دماي ســطح زمين و دريا در ماه هاي اوليه سال 
2017 به طور معني داري باالتر از متوسط دماي 
هوا در قرن 20 بود و كامال مشــخص بود كه اين 

روند گرمايش در ســال 2017 ادامه مي يابد. در 
ماه نوامبر، ســازمان جهاني هواشناسي سازمان 
 ملل پيش بيني كــرد كه ســال 2017 يكي از 
سه سال گرم ثبت شده خواهد بود كه پيش بيني 

آنها درست بود. 
ميانگين دماي ســطح زمين طي قرن گذشــته 
 حــدود 2 درجــه فارنهايــت )اندكــي بيش از 
يــک درجــه ســانتي گراد( افزايــش يافتــه 
اســت؛ تغييري كه عمدتــا ناشــي از افزايش 
دي اكســيدكربن و ديگــر انتشــار گازهــاي 
گلخانه اي در جو زمين اســت. ســال گذشــته 
سومين ســال متوالي بود كه دماي جهاني بيش 
از 1.8 درجه فارنهايت )يک درجه ســانتي گراد( 
 باالتر از ســطح دماي هوا در اواخر قرن نوزدهم 

بود. 

براساس جديدترين اخبار به دست آمده، از اوايل 
سال آينده توليد خودروهاي سواري مرسدس بنز 
به عنوان جديدترين دســتاورد پســابرجامي 
 دولــت تدبيــر و اميد در ايــران آغــاز خواهد 

شد. 
به گزارش ايســنا، در ابتداي دهه جاري صنعت 
خودرو حال و روز مناسبي نداشت. بيشتر شركاي 
مطرح اروپايي و آسيايي صنعت خودروی ايران 
را ترك كرده بودند و خودروسازان داخلي نيز به 
ناچار دست به دامان چيني ها شده بودند. با اين 
حال روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و نمايان 
شــدن نشــانه هاي رفع تحريم ها آغازي مجدد 
براي صنعت خودروي ايــران بود، به گونه اي كه 

در حدود دو ســالي كه از اجرايي شــدن برجام 
سپري شده چند خودروســاز مطرح بين المللي 
شامل پژو، ســيتروئن، رنو و هيوندايي به ايران 
 آمده و همكاري با خودروســازان داخلي را آغاز 

كرده اند. 
در اين شرايط اما خبرهاي به دست  آمده حكايت 
از جديدترين دســتاورد دولت تدبير و اميد در 
صنعت خــودرو دارد؛ به گونه اي كــه به زودي 
توليد خودروهاي سواري مرسدس بنز در ايران 
آغاز خواهد شــد. طبق اطالعات به دست  آمده 
توافقات نهايي بين ايران خودرو و شركت دايملر 
براي توليد خودروهاي ســواري مرســدس بنز 
در ايران صــورت گرفته و از اوايل ســال آينده 

 )1۳97( توليــد اين محصــوالت در ايران آغاز 
مي شود. 

گزارش هاي رســيده حاكــي از آن اســت كه 
براي ســال  آينده توليد حدود 2500 دســتگاه 
خودروي بنــز پيش بينــي شــده و مدل هاي 
اقتصادي تر اين خودرو در ايــران توليد خواهد 
شــد. توليد خودروهاي مرســدس بنز در ايران 
با ســاخت داخل باالي 20 درصــد آغاز خواهد 
شــد و با توجه به  آنكه در حــدود دو دهه قبل 
نيز خودروهــاي ســواري بنز در ايــران توليد 
مي شــد هم اكنون خــط توليد ايــن محصول 
 در ايــران در حال به روزســاني و آماده ســازي

 است. 

بانــک مركــزي ايــران شــكايتي را بــراي 
دريافــت ميلياردهــا دالر خســارت عليــه 
 ســازمان بورس اوراق بهادار آلمــان طرح كرده

 است. 
به گزارش انتخاب به نقل از خبرگزاري فرانســه، 
اين شكايت به تصميم موسسه مالي كليراستريم، 
مستقر در لوكزامبورك ارتباط دارد كه مالكيت آن 
متعلق به سازمان بورس آلمان است. اين موسسه 
ســپرده هاي بانک مركزي ايران را به درخواست 
شاكيان آمريكايي جمهوري اسالمي ايران مسدود 

كرده است. 
مبناي شــكايت اين افــراد كه آســيب ديدگان و 
بازماندگان قربانيان آمريكايي عمليات تروريستي 

هســتند، اتهــام حمايت ايــران از تروريســم و 
شــكاياتي اســت كه جهت دريافــت غرامت از 
 جمهوري اســالمي در محاكــم آمريكايي طرح 

شده است. 
بانک مركزي در شــكايت خود، خواستار دريافت 
4.9 ميليــارد دالر شــده كه شــامل دارايي هاي 
مسدودشــده بانک نزد موسســه كليراستريم و 
بهره تعلق گرفته به آن اســت. بانک مركزي ايران 
در شكايت خود گفته اســت كه كليراستريم بايد 
اصل سپرده هاي ايران و بهره تعلق گرفته به آن را 
باز پس دهد و در غير اين صورت، ســازمان بورس 
 آلمــان موظف به پرداخت خســارت بــه همين 

ميزان است. 

شــكايت ايران براي خــارج كردن ســپرده هاي 
خــود نــزد كليراســتريم ســابقه چند ســاله 
دارد و مربوط به مســدود شــدن مبلــغ حدود 
 2 ميليــارد يــورو متعلــق بــه بانــک مركزي 

است.
اين مبلغ تا پايان رسيدگي قضايي به شكايت عليه 
ايران در دادگاه هاي آمريكا و لوكزامبورگ مسدود 
باقي خواهد ماند.  سخنگوي سازمان بورس اوراق 
بهادار آلمان گفته اســت كه »از نظر كليراستريم، 
شكايت بانک مركزي ايران عليه آن موسسه فاقد 
مبناي حقوقي اســت.« موسسه كليراستريم يكي 
 از دو نهاد اروپايي مســئول تســويه اوراق بهادار

 است.
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سرمقاله

رقابتي كردن  نرخ 
تامین  مالي

اصوال يكــي از مهم ترين 
متغيرهــاي اثرگــذار بر 
تقويــت رقابت پذيــري 
بنگاه هــاي اقتصــادي 
رقابتي كردن نرخ تامين منابع مالي با رقباي 
منطقه اي است. متاســفانه نرخ تامين منابع 
مالي در ايران بســيار باالســت و منجر شده 
كه بنگاه هاي توليدي توان رقابت را نداشــته 
باشند و افت توليد و ركود اقتصادي ماحصل 
تامين مالي گران بنگاه هاي توليدي اســت. 
در چند ماه گذشته مقرر شــده بود متعاقب 
كاهش نرخ سود سپرده ها نرخ سود تسهيالت 
هم كاهش يابد كه اينک با وقفه همراه شده و 
بايد نرخ سود تسهيالت كاهش يابد كه هنوز 
محقق نشده اســت. قطعا با كاهش نرخ سود 
تسهيالت تامين منابع مالي از طريق بنگاه ها 
ارزان تر شده و مي تواند به كاهش هزينه هاي 
توليد كمک كند و البته بخشي از مشكالت و 
مســائل عمده اقتصادي از اين طريق مرتفع 
 خواهد شد. فراموش نشود نرخ سود تسهيالت 
يک مولفه اســت و براي تقويت رقابت پذيري 
بنگاه ها عوامــل متعدد ديگــري نيز دخيل 
هســتند كه بايد به آنها در سياست گذاري ها 
و تصميم گيري ها توجه داشت. با اين اوصاف 
و با وجود شرايطي كه در حال حاضر بر توليد 
كشور حاكم شده اســت، بايد پذيرفت هيچ 
بنگاه اقتصادي با نرخ تســهيالت 18 درصد 
به باالي فعلــي رغبت اخذ تســهيالت براي 
توليد ندارد و تالش دولت بايد بر كاهش سود 
سپرده و تســهيالت همزمان با كنترل تورم 

متمركز شود. 

  وحيد شــقاقي، كارشناس 
اقتصادي
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»كسبوكار«گزارشميدهد

نوشداروي   واردات  بعد   
از  گراني  برنج

»كسبوكار«بررسيميكند

ضرر سهامداران  خرد  از 
توقف  نماد های   بورس

»كسب وكار« داليل  مسدود شدن 1600 كارت  بازرگاني را  بررسي مي كند

مسدود  کردن کارت های بازرگانی تقلبی
صفحه3

صفحه8

 کسبه  در انتظار
 پالســکوی  جدید

 »کسب وکار«   به   بهانه   سالگرد   حادثه   پالسکو   گزارش   می دهد

وقتي به اقدامات وزارت جهاد كشاورزي براي تنظيم 
بازار كاالهاي اساسي نظر مي كنيم، به منتقدان حق 
مي دهيم كه اين وزارتخانه را در اين مسئوليت خطير 
ناموفق بدانند. اينكه وزارت جهاد كشاورزي به عنوان 
متولي و حامي بخش كشاورزي چطور بايد بازار را 
تنظيم كند كه تعادل بازار به زيان مصرف كنندگان 
به هم نخورد – اتفاقي كه اخيــرا درباره برنج افتاده 
اســت - و توليدكننده و مصرف كننــده به صورت 
منصفانه از بازار سود ببرند، سوالي است كه پاسخ هاي 
كارشناسان را درباره آن جويا شديم. آنچه مي توان 
درباره برنــج گفت، اين اســت كــه وزارت جهاد 

كشاورزي بعد از افزايش قيمت...

توقــف طوالني مدت نمــاد 1۳ بانک و موسســه 
اعتباري در بورس و فرابورس در حالي به پشيماني 
ســهامداران خــرد از ســرمايه گذاري در بورس 
 منجر شــده كه ارزش ســهام آنها در بورس مبلغ

 قابل توجهي است.  طبق بررسي هاي موجود از سهام 
5 بانک با نماد بسته در بورس، حدود 52 ميليارد و 
912 ميليون سهم به ارزش 5 هزار ميليارد تومان در 
 اختيار سهامداران خرد اســت كه با توجه به ارزش 
قابل توجه اين سهام حتي با فرض بازگشايي نمادها 
ارزش آن را با تهديد مواجه مي سازد. بر همين اساس 
با توجه به مزايا و فرصت هايي كه حضور سهامداران 

خرد در بورس به وجود می آورد، بايد ديد...

بانک  مركزي از يک موسسه اروپايي شكايت كرد 

درخواست  دريافت 4/9 ميليارد   دالر  از  بورس آلمان
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درخواست كميته آمريكاييان 
يهودي از آلمان بــراي اخراج 

سفير ايران به اتهام جاسوسي
كميته آمريكاييان يهودي از دولت آلمان خواست 
تا بنابر ادعاي آنها مبني بر جاسوسي عوامل ايران 
از سفارت رژيم صهيونيســتي و يك مهدكودك 

يهودي، سفير ايران را از آلمان اخراج كند. 
به گزارش ايســنا به نقل از اورشليم پست، ديدره 
برگر، مدير دفتر اين كميته اظهار كرد: ما انتظار 
داريم تا دولت آلمان گام هاي سياسي روشني را در 
اين باره بردارد و نبايد به گفتگوي ديپلماتيك راضي 
بود. بايد يك اقدام علني مثل اخراج سفير ايران 
در آلمان انجام شود. پيش تر نيز نشريه فوكوس 
گزارش داد كه در پي اين اتهامات مقام هاي آلمان 
به اماكن متعلق به ايران در مناطقي از برلين وارد 

شده اند. 

ارائه طرح جديــدي در كنگره 
آمريكا براي ســخت تر كردن 

مفاد برجام
با وجود مخالفت هاي مقامات كشورمان و مقامات 
اروپايي با هرگونه تغيير در برجام، طرحي توسط دو 
قانون گذار جمهوري خواه در مجلس نمايندگان 
آمريكا ارائه شده است كه مفاد برجام را براي ايران 

سخت تر مي كند. 
به گزارش ايســنا به نقل از رويتــرز، اين اليحه 
تحت عنوان »قانون تحريم ها و سياســت آزادي 
ايران« توسط پيتر روسكام و ليز چني كه هر دو 

جمهوري خواه هستند معرفي شده است. 
چني گفت: اين اليحه واضح بيــان مي كند كه 
هرگونه توافقي بايد شامل چه چيزهايي باشد. وي 
در اظهاراتي بي اساس و در حالي كه آژانس اعالم 
كرده است سطح دسترسي ها به سايت هاي ايران 
كامل و بي سابقه است، گفت: يك توافق با ايران بايد 
حداقل اجازه بازرسي در هر زمان و از هر مكان از 
جمله سايت هاي نظامي در ايران را شامل شود. 
همچنين بايد يك ممنوعيت درباره غني سازي 
اورانيوم در حد نظامي و يك منع توســعه برنامه 
موشكي در آن اعمال شود. به گزارش ايسنا، روز 
پنج شنبه در نشســتي كه با موضوع عدم اشاعه 
تسليحات هسته اي در شــوراي امنيت سازمان 
ملل برگزار شد، آمريكا بار ديگر در حمله به برجام 
منزوي بود و تقريبا همه اعضاي اين شورا بر لزوم 
حفظ برجام تاكيد كردند. آنتونيو گوترش دبيركل 
سازمان ملل نيز پيش تر هشدار داده بود كه نبايد با 

موضوعات بي ربط به برجام صدمه زد. 

گفتگوي برجامي تيلرســون با 
اروپايي ها

سخنگوي وزارت خارجه آمريكا اعالم كرد ركس 
تيلرسون در سفر خود به كشورهاي مختلف اروپا 
از 21 تا 27 ژانويه از جمله انگليس، فرانسه، لهستان 
و سوئيس درباره پيشنهاد آمريكا براي بازبيني در 
برجام با همتايان اروپايي خود گفتگو خواهد كرد. 

به گزارش ايسنا به نقل از شينهوا، بنابر اعالم هيتر 
نائورت، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا، تيلرسون 
با بوريس جانسون همتاي انگليسي خود و مارك 
سدويل مشاور امنيت ملي درباره موضوعاتي مثل 

ايران، سوريه و كره شمالي گفتگو خواهند كرد. 
ترامپ پيش تر تهديد كرد كــه متحدان اروپايي 
و كنگره بايد با كاخ سفيد درباره اصالح برجام به 
توافق برسند. در غير اين صورت آخرين بار است كه 
وي تعليق تحريم هاي ايران را تمديد مي كند. اين 
در حاليست كه روز پنج شنبه در نشست شوراي 
امنيت بار ديگر آمريكا در انتقاد از برجام تنها ماند 
و نمايندگان كشورهاي ديگر بر حمايت از برجام و 

لزوم اجراي آن تاكيد كردند. 
همچنين آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل نيز 
اعالم كرد كه نبايد با موضوعات بي ربط به برجام 
صدمه وارد كرد و آن را تقويت كننده صلح و امنيت 

منطقه و بين الملل دانست. 

انتقال سفارت آمريكا به قدس 
تا سال ۲۰۱۹ به انجام مي رسد

يك رسانه صهيونيستي به نقل از مقامات آمريكايي 
اعالم كرد كه واشنگتن در نظر دارد تا سال 2۰1۹ 
سفارتخانه خود را از تل آويو به قدس منتقل كند. 

به گزارش مهر به نقل از رسانه صهيونيستي تايمز 
آو اســرائيل، مقامات آمريكايي اعــالم كرند كه 
واشــنگتن در نظر دارد تا ســال 2۰1۹ ميالدي 
ســفارتخانه اين كشــور را از تل آويــو به قدس 
منتقل كند. اســتناد اين رسانه صهيونيستي به 
گزارش هاي منــدرج در روزنامه هاي آمريكايي 
وال اســتريت ژورنال و نيويورك تايمز در اين باره 

است. 

اخبار

اليحــه اصــالح و دائمي 
كــردن قانــون مديريت 
خدمات كشــوري نسبت 
به قانون آزمايشي مديريت 
خدمات كشــوري داراي 

تغييرات قابل توجهي است. 
به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي 
كشور اليحه اصالح و دائمي كردن قانون مديريت 
خدمات كشوري نسبت به قانون آزمايشي مديريت 
خدمات كشوري داراي تغييرات قابل توجهي است. 
اين اليحه مشــتمل بر 67 مورد اصــالح در قانون 
آزمايشي است كه برخي از اصالحات تغييرات عمده 
در نحوه مديريت دستگاه هاي اجرايی، ارائه خدمات 
عمومي، رعايت حقوق شــهروندان و ارباب رجوع، 
جداول و امتيازات حقوق و مزاياي كاركنان دولت 
و بازنشستگان و تبيين وظايف و اختيارات سازمان 
اداري و استخدامي كشور است. اهم اين تغييرات 
كه در مواد مختلــف اليحه پيش بيني شــده اند، 

عبارتند از: 

1 - جداســازي ســازوكارهاي اداره 
واحدهاي عملياتي از واحدهاي ستادي

در حــال حاضر در دســتگاه هاي اجرايي كشــور 
و واحدهايي كــه خدمات نهايي را بــه مردم ارائه 
مي دهند، بــا همان ســازوكار و قواعــد حاكم بر 
واحدهاي ستادي دســتگاه اداره مي شوند كه اين 
موضوع باعث كندي ارائه خدمت و بعضا نارضايتي 
مردم و عدم كارايي آن واحدها شده است. در اليحه 
حاضر از واحدهاي عملياتي دستگاه ها نظير مدارس، 
بيمارستان ها و ورزشــگاه ها تعريف به عمل آمده و  
سازوكار اداره آنها نيز تبيين شده و متناسب با نياز 
اينگونه واحدها اختيارات تصويب مقررات مالي و 
اداري آنها به هيات دولت واگذار شده است. انتظار 
مي رود با عملياتي شدن اين جداسازي، مديران و 
كاركنان شــاغل در اين واحدها با انگيزه بيشتري 
انجام وظيفه كرده و مردم نيز با ســهولت بيشتر از 

خدمات دستگاه هاي دولتي برخوردار شوند. 

2 - اســتفاده از توانمندي هــاي نهاد 
مديريت محلي

هرچنــد در قانون آزمايشــي مديريــت خدمات 
كشــوري، يكي از راهبردهاي انجام وظايف دولت، 
»واگــذاري امور تصــدي به بخش هــاي تعاوني، 
خصوصي و موسســات عمومــي غيردولتي« بوده 
است، اما با توجه به عدم شكل گيري بخش خصوصي 
توانمند و همچنين عدم تمايل دستگاه هاي اجرايي 
براي اينگونه واگذاري ها، عمال احكام مربوط در اين 
خصوص عملياتي نشده اســت. در اصالحيه قانون 
با پيش بينــي نهاد »مديريت محلي«، مقرر شــده 
وظايف تصدي گري و عنداللــزوم اداره واحدهاي 
عملياتي دستگاه هاي اجرايي به تدريج به مديريت 
محلي محول شده و ســازماندهي و نظارت الزم از 

طريق شهرداري ها و شوراهاي اسالمي به عمل آيد. 
مديريت محلي، وظايف محوله قانوني را در چارچوب 
استانداردها و ضوابط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط، 
با تكيه بر توانمندي هــاي بخش خصوصي و منابع 
محلي و عنداللزوم كمك دولت انجام خواهد داد كه 
حد تفصيل وظايف قانونــي، برنامه زماني واگذاري 
فعاليت ها متناسب با توانمندي ها، مشخص شدن 
وظايفي كه در سطح شهر و روستا قابل انجام است 
و همچنين نحوه انتقال امكانات، تجهيزات، منابع 
انساني و اعتبارات به تصويب هيات وزيران خواهد 

رسيد. 

3 - ايجاد زمينه قانوني براي تشــكيل 
سازمان هاي تنظيم گر صنفي - تخصصي

با توجه به اينكه در ايــن اليحه بر واگذاري وظايف 
غيرحاكميتــي دســتگاه هاي اجرايــي به بخش 
غيردولتي به ويژه مديريت هاي محلي تاكيد شده، 
بنابراين يكي از راهكارهاي اجراي صحيح اين امر، 
ايجاد ســازمان هاي صنفي - تخصصي و تنظيم  گر 
اســت تا از طريق آنها بتوان در عين تحقق نظارت 
عاليه دولت بر انجام صحيح امور، روابط حقوقي بين 
مردم و متصديان انجام امور عمومي را تنظيم كرد. 

4 - پيش بيني جبران خسارات وارده به 
اشــخاص ناشــي از تصميمات و اقدامات 

كارمندان و واحدهاي ارائه دهنده خدمات
يكي از محورهاي اصلي حقوق شهروندان در برابر 
نظام اداري، لزوم جبران خســاراتي اســت كه در 
نتيجه قصــور كارگزاران و واحدهــاي ارائه دهنده 
خدمات يا در نتيجه تصميمــات و اقدامات خالف 
قانــون و مقــررات واحدهــاي مربــوط و مراجع 
تصميم گيرنده بر اشــخاص وارد مي آيند. با توجه 
بــه پيچيدگي  هاي اثبات ورود خســارت و تعيين 
مسبب آن از طريق قواعد عمومي مسئوليت مدني 
در اينگونه موارد و خأل قانوني موجود، شــهروندان 
و خدمات گيرندگان با ســهولت بيشــتري قادر به 
احقاق حق خود در اخذ خسارات ناشي از اين قصور 

و تقصير خواهند بود. 

5- اعمال تغييرات الزم در فصل حقوق و 
مزايا

در فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري، براي 
تعادل بخشي بين دستگاه هاي اجرايي مختلف كه 
در طول ســال هاي اخير با استفاده از ظرفيت  هاي 
قانوني، نظام پرداخت را نامتعادل كرده اند، ضمن 
افزايش 5۰ درصدي امتيازات فصل دهم، اختيارات 
دولت در رابطه با حقوق و مزاياي كاركنان دولت كه 
در قانون برنامه پنجم پيش بيني شده بود، به صورت 

دائمي در اليحه گنجانده شد. 
در عين حال، براي برقــراري عدالت در پرداخت و 
از بين بردن تبعيض موجود در ميان دستگاه هاي 
اجرايي، مقرر شــده كه آن دســته از دستگاه هاي 
اجرايي كه در اجــراي قوانين و مقــررات خاص، 
قبال از افزايش امتيازات مذكور برخوردار شده اند، 
اعمال افزايش هاي مذكور درباره آنها پس از كسر 

افزايش هاي قبلي امكان پذير باشد. 

6 - ترميم حقوق بازنشستگان
پس از اجراي قانون مديريت خدمات كشــوري و 
برقراري فوق العاده هاي مختلف در اجراي اين قانون 
براي كارمندان شاغل، فاصله دريافتي بازنشستگان 
با كاركنان شــاغل و نيــز دريافتي بازنشســتگان 
سال هاي اخير با بازنشستگان ســنوات پيشين به 
تدريج افزايش چشمگيري يافته است، ازاين رو در 
اين اليحه مقرر شــد با پيش بينــي منابع الزم در 
بودجه هاي ســنواتي، به تدريــج و در بازه زماني 5 
ســاله اين فاصله كاهش يابد. بر اين اساس، دولت 
مكلف است ظرف بازه زماني 5 ساله، نابرابري موجود 
بين حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري سنوات 
مختلــف را تعديل كند، به نحوي كه در ســال اول 
اجراي قانون، حقوق بازنشستگي و وظيفه هيچ يك 
از بازنشســتگان و وظيفه بگيران مشترك صندوق 
بازنشستگي كشوري و ســازمان تامين اجتماعي 
نيروهاي مســلح كه تا پايان سال قبل بازنشسته يا 

موظف شده يا بشوند، پس از اعمال ضريب ساالنه، از 
سال پنجم به بعد همواره از 85 درصد آخرين حقوق 
و فوق العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي شاغالن 

مشابه در سال قبل در همان دستگاه كمتر نباشد. 

7- ايجاد مرجع درون دستگاهي براي 
رسيدگي به اعتراضات اداري و استخدامي 

كاركنان دولت
براي تســريع در روند رســيدگي بــه اعتراضات 
كاركنان دولت درباره نحوه اعمال قوانين و مقررات 
استخدامي نســبت به آنان و كاهش مراجعات به 
مراجع قضايي، در هر يك از دستگاه هاي اجرايي، 
هيات ويژه اي براي رسيدگي به اين قبيل اعتراضات 

پيش بيني شده است. 

8- تبيين نقش و وظايف سازمان اداري و 
استخدامي كشور در نظام اداري كشور

با توجه بــه پراكندگي وظايف و مســئوليت هاي 
سازمان اداري و استخدامي كشــور كه به موجب 
مصوبه شورايعالي اداري ايجاد شده، اهم وظايف و 
ماموريت هاي اين سازمان با رويكردهاي جديد در 

اليحه تصريح شده است. 

9- توسعه دولت الكترونيك
براي تسريع و توسعه اقدامات دستگاه هاي اجرايي 
در طراحي و اصالح فرايندهاي ارائه خدمات به مردم 
و الكترونيكي كردن آنها، اقدامات اين دســتگاه ها 
براي تحقق كامــل دولت الكترونيــك به صورت 
عملياتي در اليحه پيش بيني شد. همچنين سازمان 
اداري و اســتخدامي كشــور عهده دار مسئوليت 
راهبري، هدايت، نظارت و پايش اقدامات مربوط به 
توسعه دولت الكترونيك در نظام اداري با همكاري 

دستگاه ها خواهد بود. 

10- تســهيل به كارگيري و استخدام 
نخبگان

براي سهولت به كارگيري نخبگان و استعدادهاي 
برتر در زمينه هاي مختلف در دستگاه هاي اجرايي 
كشــور، امتيازاتي براي اين قبيل افــراد در اليحه 

پيش بيني شد. 

11- ايجاد زمينه قانونــي براي اختيار 
دولت در كاهش ساعات كار در شرايط خاص

در اليحه بــه دولت اختيار داده شــده اســت تا 
در شــرايط اضطــراري و خــاص نظيــر آلودگي 
بيــش از حــد هــوا و همچنين بــراي ايــام ماه 
 مبارك رمضان، ســاعات كار كاركنــان دولت را 

كاهش دهد. 

12- نسخ صريح قوانين مغاير
در پايان اليحه، آن دســته از احكام و قوانيني كه 
با دائمي شــدن قانون مديريت خدمات كشوري، 
ضرورتي براي اجرا نداشته اند، احصا و به صراحت 

لغو شده اند. 

سازمان اداري و استخدامي: 

حقوق  و  مزایاي كاركنان  و   بازنشستگان  تغيير   مي كند

اميري:
 ۴۳ نماينــده دربــاره وضعيت 
بازداشــتي ها به ويژه خانم ها به 

رئيس جمهوری نامه نوشتند
معاون پارلماني رئيس جمهوری گفت: درباره مطلبي 
كه درباره بدرفتاري با بازداشتي  ها گفته شده من در 
جريان نيستم و از وزير دادگستري بپرسيد. ايشان به 

شما پاسخ مي دهد. 
به گزارش انتخاب، معاون پارلماني رئيس جمهوری با 
بيان اينكه نمايندگان خواستار رسيدگي به وضعيت 
بازداشتي ها مخصوصا خانم ها هستند تا هرچه زودتر 
تعيين تكليف و آزاد شوند، گفت: طبيعتا آن مقداري 
كه در اختيار دولت باشــد مســائل مربوط به افراد 
بازداشت شده را پيگيري مي كند. حسينعلي اميري 
درباره شكايت خانواده هاي برخي بازداشت شدگان 
حوادث اخير مبني بر بدرفتاري بــا آنان و طرح اين 
شــكايات با نمايندگان مجلس گفت: آن چيزي كه 
از طريق نمايندگان به دســت من رسيده اين است 
كه ۴۳ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي كه 
از طيف هاي مختلف هم هســتند نامه اي را خطاب 
به رئيس جمهوری نوشتند و به من دادند كه تحويل 

داده شد. 
وي درباره اين درخواست گفت: نمايندگان خواستار 
رسيدگي به وضعيت بازداشتي ها مخصوصا خانم ها 
هســتند تا هرچه زودتر تعيين تكليف و آزاد شوند. 
درباره مطلبي كه درباره بدرفتاري با بازداشــتي ها 
گفته شده من در جريان نيستم و از وزير دادگستري 

بپرسيد. ايشان به شما پاسخ مي دهد. 
اميري خاطرنشــان كرد: رئيس جمهوری بارها در 
جلسات دولت تاكيد كرد بين كســاني كه به قصد 
بي نظمــي، تخريب، آتــش زدن امــوال عمومي و 
بيت المال و ايجاد مزاحمت براي شهروندان آمدند با 
آن كساني كه به دنبال اين هستند كه حرف هاي شان 
شنيده شود بايد تفكيك هايي را قائل شويم و نبايد 

همه را با يك نگاه ببينيم. 
معاون پارلماني رئيس جمهوری خاطرنشــان كرد: 
اين تاكيد رئيس جمهوری است و طبيعتا آن مقداري 
كه در اختيار دولت باشــد مســائل مربوط به افراد 
بازداشت شده را پيگيري مي كند. وي در پاسخ به اين 
سوال كه آيا نمايندگان خواستند كسي از دولت هنگام 
بازديد از بازداشتگاه ها و اوين همراه آنها باشد، گفت: 
چنين درخواستي را نمايندگان به وزير دادگستري 

داده بودند، وزير هم در حال پيگيري موضوع است. 

وزير كشور: 
حقابه تاالب هاي كشور بايد داده 

شود
عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور در جلسه بررسي 
وضعيت خشكسالي و منابع آب كشــور و مقابله با 
بحران آب از آمادگي كامل استانداران و فرمانداران 
براي تشكيل ستاد بحران آب خبر داد تا با همكاري 
همه دســتگاه هاي مرتبط و تهميدات الزم بتوانند 
برنامه هاي پيش بيني شــده در اين زمينه را محقق 
كنند. به گزارش وزارت كشور، وي با توجه به مصوبه 
سال گذشته اين ستاد در ارتباط با مديريت بحران آب 
از تمام دســتگاه هايي كه طبق آن مصوبه موظف به 
انجام كارهاي تعيين شده بودند، خواست تا گزارشي 
از اقداماتي كه تاكنون انجام داده اند به ستاد مديريت 
بحران ارائه دهند و رئيس سازمان مديريت بحران هم 
ظرف يك هفته آينده با برگزاري جلسه اي گزارش 
عملكرد اين دستگاه ها را دريافت كند. رحماني فضلي 
بر ضرورت اطالع رساني صحيح در مديريت بحران آب 
تاكيد كرد و گفت: نقش مردم در مديريت بحران آب 
بي بديل است و دستگاه هاي مسئول بايد از ظرفيت 
صداوســيما و فضاي مجازي، ائمــه جمعه و نظاير 
آن در تبيين شــرايط و وضعيت منابع آب كشور و 
لزوم مديريــت در مصرف آن اســتفاده حداكثري 
داشته باشند. در اين جلســه بر بررسي تمامي ابعاد 
عواقب كمبود آب در استان ها و انجام تدابير و اقدامات 
الزم در جهت جلوگيــري از وقوع آنها، همچنين بر 
رضايتمندي مردم به عنوان مهم ترين ركن در انجام 
امور و بر همراهي و همكاري مردم در راستاي كاهش 
مصرف و مديريت آب تاكيد شــد. سازمان مديريت 
بحران مكلف شد در جلسه اي با دستگاه هاي مسئول 
پيشنهاداتي را كه در اين جلســه داده شده، مجددا 
مورد بررســي و ارزيابي قرار دهد تا مراحل تصويب 
آن هرچه زودتر انجام و اجرايي شــود. در اين جلسه 
وزارت نيرو نيز موظف به تهيه پيوســت تبليغاتي و 
اطالع رســاني درباره مديريت بحران آب شــد تا به 
تمامي دستگاه هاي مرتبط ابالغ شود. در اين جلسه 
نيز بر دادن حقابه تاالب هاي كشــور پيرو مصوبات 
قبلي مورد تاكيد قرار گرفت تا اين اقدام مانع از وقوع 
مشكالت زيست محيطي در مناطق مختلف كشور 
شــود. رحمانی فضلی در پايان اين جلسه از سازمان 
برنامه و بودجه خواست تا منابع مالی پيش بينی شده 
در قانون بــرای موضوع بحــران آب را به طور كامل 

پرداخت كند.

اخبار

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال پنجم،شماره۱۲78| شنبه ۳۰ دی   ماه ۱۳۹6
سيدحسن خميني:

دوره »نگفتن ها« و »نديدن ها« گذشته است
يادگار امام گفت: معتقدم دوره »نگفتن ها« و »نديدن ها« گذشته است و به طور جد بايد ضعف ها را بازگو كرد، اما همه وظيفه داريم اميد را در جامعه حفظ كنيم. حجت االسالم والمسلمين سيدحسن خميني طي 
سخناني در جريان بازديد از خبرگزاري دانشجويان ايران )ايسنا( و گفتگو با خبرنگاران اين خبرگزاري، اظهار كرد: امروز توفيق پيدا كردم در حضور دوستان مجموعه ايسنا باشم و براي اين توفيق از حميدرضا 

طيبي، رياست مجموعه جهاد دانشگاهي و همچنين علي منتظري و مديرعامل اين مجموعه علي متقيان تشكر مي كنم.  

معاون امنيتي انتظامي وزارت كشور با اشاره به اينكه بايد گزارش 
تهيه شده از اعتراضات اخير براســاس اطالعات، توصيف و تبيين 
واقعيات باشد، گفت: اينكه عوامل بيروني كه سر عناد با ما دارند و در 
اين اعتراضات دخالت مي كنند امري بديهي است و ما نبايد صرفا به 
اين بديهيات بسنده كنيم، بلكه بايد ببينيم چه آسيب هايي موجب 

مي شود تهديدات خارجي از آن بهره ببرند. 
به گزارش ايسنا، حسين ذوالفقاري درباره تهيه گزارش از اعتراضات 
اخير توسط وزارت كشور، اظهار كرد: تاكنون گزارش هاي متعددي 
هم توسط دســتگاه هاي اطالعاتي، امنيتي و انتظامي تهيه و ارائه 
شده است، اما ضرورت دارد يك گزارش كامل و نهايي نيز تهيه شود. 
وي افزود: اين گزارش براساس اطالعات، توصيف و تبيين واقعيات 
خواهد بود، زيرا بايد زمينه ها و شرايطي كه به اين اتفاقات منجر شد 
به صورت دقيق بررسي شــود. بايد عواملي شتاب دهنده شناسايي 
شده و وضعيت موجود هم دقيق تحليل شود يعني عالوه بر زمينه ها 
و ريشه هاي اين اعتراضات بايد توصيف دقيقي از وضعيت و اينكه 
ماهيت قضيه و انگيزه هاي افراد حاضر در تجمعات چه بوده است، 

بررسي شود. 
معاون امنيتي انتظامي وزير كشور خاطرنشان كرد: ما نمي خواهيم 
اين گزارش را براســاس ســاخته ذهن خــود آماده كنيــم، بلكه 
مي خواهيم اين گــزارش را برمبناي داده هــاي دقيق اطالعاتي و 
مبتني بر واقعيات آمــاده كنيم. اين گزارش مي تواند زمينه ســاز 
ارائه پيشنهادات و راهكارهاي عملي در كشور براي برخي مسائل و 
آسيب ها باشد، زيرا ما معتقديم تا وقتي صورت و ماهيت مساله دقيقا 
روشن نشود، نسخه راه حل هم اشتباه در نظر گرفته مي شود. قطعا 
انتظار مردم، دست اندركاران و دلسوزان نظام اين است كه بررسي 
دقيقي از ابعــاد و ماهيت اين اعتراضات انجام شــده و راهكارهاي 

اجرايي و عملياتي نيز ارائه شود. 
ذوالفقاري تاكيد كرد: صرف اينكه بگوييم عوامل خارجي و برخي 
زمينه هاي داخلي موجب اين اعتراضات شــد، كافي نيست. وي با 
اشاره به اينكه عموما به بيان مشكالت بســنده مي شود و كمتر به 
علل واقعي شكل گيري مشكالت در حوزه هاي مختلف توجه شده 

است، تصريح كرد: به همين علت هم راه حل هاي تجويزي در رفع 
مشكالت چندان موثر نبوده است. بنابراين ضرورت دارد تا عواملي 
اثرگذار در رفع آسيب ها مدنظر قرار گيرد. به عنوان مثال سال هاي 
متمادي اســت كه گفته مي شــود هزينه هاي جاري اداره كشور 
باالســت، كارآمدي سيستم اداري دچار ضعف اســت، انجام امور 

جاري مردم دچار نقصان است، فساد اداري وجود دارد. 
ذوالفقاري ادامه داد: اما راهكارهايي كه بتواند به رفع اين نارسايي ها 
پاســخ دهد، تعيين و اعمال نشده است و كســي توجه نكرده كه 
يكــي از عوامل عمده اين وضعيت، انباشــت قوانيــن و مقررات و 
اسناد باالدستي اســت كه اوال موجب شــكل گيري ساختارهاي 
مــوازي و تداخل وظايــف و اختيــارات، در كليه ســطوح و ابعاد 
اداره امور كشور شــده اســت و عالوه بر موازي كاري و تداخل در 
امور ســازمان ها، نهادها، خنثي شــدن اقدامات، صــرف وقت و 
هزينه تشكيل جلسات مشابه شده اســت. به دليل عدم شفافيت 
مســئوليت ها و اختيــارات هركاري بــه چندين ســازمان و نهاد 
بســتگي دارد و در نهايت در قبال عدم موفقيت ها هيچ ســازماني 
 هم پاسخگو نيســت و هريك علت را به عملكرد سازمان هاي ديگر

 ربط مي دهند. 

معاون امنيتي انتظامي وزارت كشــور همچنين با اشاره به اينكه 
براســاس قوانين و مقــررات و... فرايندهايي براي انجــام امور در 
سيستم اداري كشور شكل گرفته است، خاطرنشان كرد: عمده اين 
فرايندهاي غيرضروري در دنياي امروز منسوخ شده اند و كشور به 
نهايت بروكراسي در طول تاريخ رسيده است و خيلي از امور مردم 
بســتگي به موافقت چندين رده در سطح يك ســازمان و چندين 
ســازمان و نهاد ديگر دارد كه موجب اطاله انجام امور و سرگرداني 
مردم شده و همين فرايندهاي طوالني كار، عالوه بر حجيم شدن 
سازمان ها و نهادها و افزايش كارمندان، زمينه ساز برخي فسادهاي 

اداري نيز شده است. 
ذوالفقاري ادامه داد: شاهد هســتيم كه عمده وقت مديران كشور 
در جلســات صرف مي شــود و بنده با صراحت مي گويم اساســا 
ســاختار اداري كشــور به گونه اي اســت كه مديران، وقت انجام 
وظيفه اصلي خود كه همانا مديريت اســت را ندارند. اين امر ناشي 
از شــكل گيري وضعيتي اســت كه مرتب بايد بــراي تصميمات 
بين بخشي در جلســات يا به دنبال حل و فصل مشكالت سازماني 
خود با ديگر ســازمان ها يا قوا باشد. البته سبك مديريت و فرهنگ 
مديريتي حاكم بر دوران نيز نقش بااليــي در اين رابطه دارد. اين 
موضوع را به عنوان نمونه ذكر كردم و تبييــن همين نمونه نياز به 
بررســي جدي و همه جانبه دارد تا امكان كارآمدي سيســتم هاي 
 اداره كشــور و كاهــش هزينه هــا را در حد قابل توجهــي در پي 

داشته باشد. 
وي در پايان اظهار اميدواري كرد كــه اجماع عمومي در بين همه 
قوا، مســئوالن و صاحب نظران براي اقدام عملي به دور از تعلقات 
ســازماني و گروهي و حزبي به وجود  آيد تا امكان كاهش آسيب ها 

در عمل فراهم شود. 
رئيس جمهوری در جلسه هيات دولت در روز 2۰ دي به وزير كشور 
ماموريت داد كه با هماهنگي شــوراهاي تامين، گزارش دقيقي از 
حوادث اخير و افرادي كه در اثر اين حوادث دســتگير، مصدوم يا 
احيانا كشته شــده اند، به تفكيك و بيان دقيق علت و چگونگي هر 

بخش را به وي ارائه كنند. 

معاون وزير كشور: 

ريشه   اعتراضات   بايد  تحليل شود

گروه ايران وجهان
News kasbokar@gmail.com



3 تجارت
 و توزيع

معاون وزير صنعت، معدن 
و تجارت از مسدود شدن 
۱۶۰۰ كارت بازرگاني خبر 
داد و گفت: پيگيري براي 
طوالني كردن مدت اعتبار 
كارت بازرگاني در حال انجام است؛ به گونه اي كه 
كارت بازرگاني براي تجار قديمي و باسابقه بايد پنج 
ساله و براي افراد تازه كار مدت اعتبار كمتري مثال 

يك تا دو ساله باشد. 
از آنجايي كه موضوع كارت هاي بازرگاني با توجه به 
سوءاستفاده هايي كه از آن وجود دارد، به يك چالش 
تبديل شده است، رئيس ســازمان توسعه تجارت 
چند وقت پيش نيز از ابطال دستكم هزار كارت در 
3 سال گذشــته خبر داده و تاكيد كرده بود كه در 
 صدور اين كارت ها بايد به اصالح آيين نامه ها دقت 

شود. 
به اعتقاد كارشناســان، در حال حاضر كارت هاي 

بازرگاني به يــك بهانه بــراي دولت بــراي عدم 
وجود شــفافيت تبديل شــده اســت، در حالي 
كــه نبايــد شــرط ورود صــادرات يــا واردات 
داشــتن اين كارت ها باشــد. حذف اين كارت ها 
مي تواند اين بهانه كه مشــكل اصلــي در فرايند 
 تجارت ريشــه در كارت هاي بازرگانــي دارد را از 

دولت بگيرد.
رئيس سازمان توســعه تجارت اشــاره اي هم به 
وضعيت كارت هاي بازرگاني در كشــور داشــت 
و از مســدود شــدن ۱۶۰۰ كارت بازرگانــي طي 
امسال و ســال گذشــته خبر داد كه فعاليت آنها 
زير ســوال بوده اســت. خســروتاج با بيان اينكه 
غربالگري كارت هاي بازرگاني حتي در استان ها با 
جديت دنبال مي شــود، اظهار كرد: پيگيري براي 
 طوالني كردن اعتبــار كارت بازرگاني نيز در حال 

انجام است. 
به گفته ايــن مســئول، كارت بازرگاني براي تجار 
قديمي و باسابقه بايد پنج ساله باشد و براي افرادي 
كه ابتداي كار هستند زمان كمتري مثال يك تا دو 

سال در نظر گرفته شود. 

واردات نبايد منوط به داشــتن كارت 
بازرگاني باشد

ابوالحســن خليلي، عضو اتاق بازرگاني با بيان اينكه 
كارت هاي بازرگاني نبايد به يــك عده اجازه واردات 
كاال را بدهد، مي گويد: اينكه همه مشــكالت تجارت 
خارجي را گردن كارت بازرگاني بيندازيم، كار درستي 
نيست. چرا ما بايد همه كنترل هاي الزم را منوط به 
داشتن كارت بازرگاني بدانيم؟ در صورتي كه ممكن 

است همه دارندگان صالحيت آن را نداشته باشند. 
وي با اشــاره به ضرورت اصالح چرخه واردات تاكيد 
مي كند: به نظر مي رسد شــرط صادرات يا واردات 
نبايد صرفا داشتن اين كارت ها باشد، بلكه واردكننده 
و صادركننده واقعي كاالست كه بايد چنين مجوزي را 
به دست آورد و اينكه اين فرايند بايد از صافي اتاق هاي 
بازرگاني و قوانين واقعي كشور بگذرد تا به شفافيت 
در واردات كشور منتهي شود. بنابراين مسئوالن در 
واردات كاال كه دســتگاه هاي مختلف در آن دخيل 
هستند مثل گمرك و سامانه هاي گمركي بايد به اين 
امر توجه كنند و صادرات و واردات كشــور را ملزم به 
داشتن كارت بازرگاني نكنند. هر وقت صحبت از عدم 

شفافيت مي شــود پاي كارت هاي بازرگاني به ميان 
مي آيد و همه عدم شفافيت به گردن كارت ها مي افتد، 

درحالي كه با حذف اين كارت هــا بايد اين بهانه را از 
مسئوالن گمركي گرفت. 

»كسبوكار«دالیلمسدودشدن۱۶۰۰كارتبازرگانيرابررسيميكند

مسدود کردن کارت های بازرگانی تقلبی

پیشنهاداتبخشخصوصیبرایحل
مشکالتاقتصادی

غالمحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشــاورزي ايران از طرح پيشــنهادي 
مبني بر ايجاد ســاختاري فراقوه اي در كشــور 
براي گره گشــايي از مشــكالت اقتصادي ايران 
خبر داد و گفت: اين پيشــنهاد شــامل تشكيل 
يك نهاد و شــوراي فراقوه اي براي اقتصاد كشور 
به مثابه آنچه شــورايعالي امنيت ملي در حوزه 
سياســت و امنيت كشــور انجام مي دهد، است.  
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
ايران گفت: اين پيشــنهاد شــامل تشكيل يك 
نهاد و شوراي فراقوه اي به مثابه آنچه شورايعالي 
امنيت ملي در حوزه سياســت و امنيت كشــور 
انجام مي دهد، اســت و در حوزه هاي اقتصادي 
پيگير مشــكالت و نيازهاي اساسي خواهد بود و 
خارج از چارچوب هاي بروكراتيك در اين رابطه 
تصميم گيري خواهد كرد و مصوبات آن الزم االجرا 
تلقي مي شــود.  غالمحسين شــافعي در جمع 
اصحاب رســانه و مطبوعات در مشهد، به يكي از 
مهم ترين پيشنهادات پارلمان بخش خصوصي 
براي حل مشكالت اقتصادي اشاره كرد و گفت: اين 
ساختار فراقوه اي، نهايتا براي بازه زماني مشخص 
به اتكاي ماده ۱۱۰ قانون اساسي، پيگير تحوالت 
اقتصادي خواهد بود.  وي با انتقاد از رويكردهاي 
جزيره اي و منفصل در اقتصاد كشورمان، اين جنس 
نگاه ها و رويه ها را عامل مشكالت اقتصادي امروز 
ايران برشمرد و متذكر شد: حتي گاهي شاهديم 
ساختارهاي تصميم گير و تصميم ساز در كشور 
مقابل هم قرار مي گيرنــد و اين جنس رويكردها 
باعث شده تا اغلب تصميمات اساسي براي اقتصاد 

ايران، ضريب كافي پيدا نكنند. 

خبر

سفير جمهوري خلق چين در تهران ارزش تجارت ايران و چين در ۱۱ ماهه سال 2۰۱7 ميالدي 
را 33 ميليارد و ۶۶۰ ميليون دالر اعالم كرد كه در همسنجي با سال گذشته 2۰.5 درصد افزايش 
داشته است.  به گزارش ايرنا، »پانگ ســن« صبح پنج شنبه در نخستين همايش بين المللي 
چشم انداز توسعه روابط ايران و چين با محور گردشگري و تجارت افزود: همكاري هاي دو كشور 
در چارچوب طرح »يك جاده- يك كمربند« در بخش هاي حمل و نقل، نفت، گاز، پتروشيمي، 

متالوژي، ساخت و ساز و زيربنايي در حال توسعه است. 
به گفته اين ديپلمات ارشد چيني، تعامالت انساني دو كشور نيز در حال توسعه و گسترش است؛ 
به عنوان نمونه در سال 2۰۱7 ميالدي سفارت چين براي ۱۱2 هزار ايراني رواديد صادر كرد كه 

در مقايسه با سال پيش از آن 8.8 درصد افزايش داشته است. 
پانگ سن در ادامه با تسليت حادثه پيش آمده براي نفتكش سانچي و جان باختن 3۰ نفر از ملوانان 
ايراني و ابراز همدردي با خانواده هاي آنان و جامعه ايران تصريح كرد: اين حادثه هيچ تاثير منفي بر 
روابط ديرينه و همكاري هاي گسترده دو كشور نخواهد داشت. وی افزود: »روابط ايران و چين از 

سابقه اي طوالني و ديرينه برخوردار است كه با حمايت روسای جمهوري دو كشور رو به گسترش 
است.« سفير جمهوري خلق چين در تهران افزود: تقويت همكاري هاي گردشگري موضوع مهمي 
در تقويت تعامالت انساني تهران و پكن است. وي سفر »شي جين پينگ« رئيس جمهوري چين 
به ايران در سال 2۰۱۶ و طراحي نقشه راه توسعه روابط تهران و پكن را بسيار موفقيت آميز توصيف 
كرد و گفت: نگاهي به سال گذشته ميالدي حاكي از افزايش همكاري هاي دو كشور در زمينه هاي 
مختلف به ويژه تجارت و گردشگري است.  پانگ سن يادآوري كرد: همكاري دو طرف در زمينه 
گردشگري مي تواند به تعميق همكاري هاي دوجانبه بينجامد. اين ديپلمات ارشد چين تصريح 
كرد: ايران و چين دو كشور مهم در مسير جاده ابريشم به شمار مي روند كه در چارچوب طرح »يك 
جاده، يك كمربند« همكاري هاي متقابل دارند. به گفته وي، پيوند نزديك ملت ها و توسعه تجارت 
بدون وجود موانع، دو هدف اصلي اين طرح را تشكيل مي دهد.  وي با اشاره به افزايش سفرهاي 
خارج شهروندان چيني در سال هاي اخير، خاطرنشان كرد: در سال 2۰۱7 بيش از ۱29 ميليون 

نفر از چيني ها به عنوان گردشگر به ساير كشورهاي جهان سفر كردند. 

سفیرچینخبرداد

سانچي  بر  روابط ايران با  چين تاثيري ندارد
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افزايش صادرات فرش دستباف تا 400 ميليون دالر
رئيس مركز ملي فرش دستباف گفت: در ماه  ها و سال هاي اخير صادرات فرش دستباف روند رو به رشدي را تجربه مي كند كه اميدواريم در پايان سال جاري شاهد صدور بيش از 400 
ميليون دالر فرش دستباف از كشور به بازارهاي هدف صادراتي باشيم. حميد كارگر، رئيس مركز ملي فرش ايران گفت: در هشت ماه ابتداي امسال بيش از 269 ميليون دالر فرش 
دستباف ايراني از كشورمان به بازارهاي هدف راه يافته كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشي 31 درصد رشد داشته است. وي افزود: اين روند افزايشي در تداوم جرياني 
است كه در سال 95 نيز رخ داد و در سال گذشته نيز با صدور 359 ميليون دالر فرش دستباف از كشورمان شاهد رشد مناسبي در صادرات نسبت به سال قبل از آن بوديم. 

گروه تجارت و توزيع
News kasbokar@gmail.com



معاون وزير راه و شهرســازي 
با اعالم اينكه سودآوري بازار 
مسكن كمتر از ســودآوري 
بانك اســت از تالش عده اي 
سودجو براي بر هم زدن جو 
آرام مسكن پرده برداشت و گفت: اين اطمينان را مي دهم 
كه در ماه هاي پيش رو از سال ۹۶ و سال آينده جهش هاي 
قيمتي نخواهيم داشت. به گزارش تسنيم، حامد مظاهريان 
درباره جديدترين وضعيت بازار مسكن اظهار كرد: براساس 
آمار و اطالعات ۹ ماه منتهي به دي ماه امســال در بازار 
مســكن روند خيلي ماليمي در افزايش قيمت ها، تعداد 
و مبلغ مبايعه نامه ها داشته ايم. وي با تاكيد بر اينكه اين 
روند ما را نگران نكرده است، تصريح كرد: اين اطمينان را 
 مي دهيم كه تا سال آينده اين فرايند به نفع خريداران بازار

 است. 

آمارهاي بخش مسكن نگران كننده نيست
وي با بيان اينكه بازار مسكن بازار سفته بازي نبوده و بازار 
مصرف كنندگان است، افزود: در آذرماه امسال افزايشي در 
تعداد مبايعه نامه ها و خريد مسكن اتفاق افتاد، به طوري 
كه در مقايسه با ماه مشابه سال گذشته )آذرماه ۹5( تعداد 
مبايعه نامه ها تا 50 درصد هم افزايش يافته است. معاون 

وزير راه و شهرسازي با اشــاره به اينكه در دي ماه امسال 
تعداد مبايعه نامه ها مقداري تعديل شده است، اظهار كرد: 
اگر در دوره زماني مشخص مثال از ابتداي امسال تاكنون را 
در نظر بگيريم، آمارهاي بخش مسكن نگران كننده نيست. 

افزايش قيمت مسكن در حدود نرخ تورم
مظاهريان با اعالم اينكه افزايش قيمت مسكن در حدود 

نرخ تورم است، ادامه داد: خوشــبختانه دولت توانسته  
بازار مسكن را از سودآوري هاي كاذب دور نگه دارد. وي 
همچنين اخبار مربوط به افزايش 50 درصدي قيمت ها 
را تكذيب كرد و گفت: اينها جوســازي كساني است كه 
مي خواهند آپارتمان هاي خود را گران بفروشند. معاون 
مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با ارائه جديدترين 
آمار خانه هاي خالي تهران، افــزود: در تهران 4۹0 هزار 

واحد خالي از ســكنه داريم كه به سختي مي توان براي 
خيلي از آنها  مشتري پيدا كرد. آن چيزي كه بازار عمومي 
مسكن و براي قشر متوسط است به آرامي در حال حركت 
بوده و هنوز سودآوري آن كمتر از سودآوري بانك است. 
مظاهريان تاكيد كرد: خوشبختانه  همه نشانه هاي مسكن 
مثبت اســت و بازار اين بخش آرام آرام به سمت رونق در 
حال حركت است. اين اطمينان را مي دهم كه در ماه هاي 
پيش رو از سال ۹۶ و سال آينده جهش هاي قيمتي در بازار 

مسكن نخواهيم داشت. 
 

بازارگرمي برخي از مشاوران امالك
شايان ذكر است؛ با افزايش نسبي تحركات بازار مسكن 
تهران در ســال جاري، برخي از خريداران مسكن با اين 
سوال مواجه شده اند كه مبادا بازار مسكن با شوك قيمتي 
مواجه شود و آنها از قافله عقب بمانند. در چنين شرايطي، 
برخي از فروشندگان و مشــاوران امالك نيز بازارگرمي 
كرده و به خريداران تلقين مي كنند كه: »نخريد، پشيمان 
خواهيد شــد. دولت فنر قيمت مسكن را رها كرده است 
چون براي رشد اقتصاد كالن، به رونق بازار مسكن احتياج 
دارد.« اين حرف ها، نگراني و انگيزه خريداران مســكن 
را دوچندان مي كند، اما با اين حال بايد توجه داشت كه 
هرچند افزايش بطني قيمت مسكن در سال جاري، قابل 
انتظار است، اما اين سخن، مجوزي براي ورود عجوالنه 

خريداران نيست. 

معاون وزير راه  و  شهرسازي:

سودآوري   بازار  مسكن کمتر  از   بانک هاست  

 آموزش قطعه ســازان ايراني 
توسط فرانسوي ها

دبيــر انجمن صنايــع همگــن نيرومحركه و 
قطعه سازان كشور گفت: شركت خودروسازي 
رنــو برنامه ريــزي خاصــي براي شــريكان 
استراتژيك خود از جمله قطعه سازان دارد و در 
اين راستا يك رابطه برد - برد تعريف كرده است. 
»آرش محبي نژاد« افــزود: افزايش تيراژ توليد 
محصوالت رنو در ايران و پيگيري اســتراتژي 
»هر مدل خودرو، يك قطعه ساز« از سوي اين 
شركت، تيراژ قطعه ســازان ايراني را اقتصادي 
كرده و بــه تدريج باالتر خواهد بــرد. به گفته 
اين مقام صنفي، قطعات توليدي قطعه سازان 
ايراني تاكنون به قيمت هاي عادالنه از ســوي 
رنو خريداري شــده و تيراژ اقتصادي ســبب 
مي شود تا توسعه همكاري هاي دوجانبه را شاهد 
باشيم. وي با اشاره به برنامه ريزي فرانسوي ها 
براي آموزش قطعه سازان ايراني، گفت: اجراي 
استانداردهاي جديد رنو و سيستم هاي كيفي 
كه از قطعه ســازان مي خواهند، همگي ارتقاي 
كيفي قطعات خودرويي را موجب خواهد شد. 

محبي نژاد با اشــاره به يكي از بندهاي قرارداد 
رنو با قطعه سازان ايراني، بيان داشت: در صورت 
تاخير در اجراي قرارداد يا پرداخت ها، جريمه 
براي اين شــركت در نظر گرفته شده كه خود 
مشوقي براي قطعه ســازان است. وي يادآوري 
كرد: چنيــن رويه اي را از آغــاز فعاليت رنو در 
كشورمان شاهد بوديم و حال كه اين شركت با 
شركت هاي نيسان و ميتسوبيشي ژاپن ادغام و 
به بزرگ ترين توليدكننده خودرو در جهان بدل 
شده، برنامه خاصي براي شركاي خود تعريف 

كرده است. 

خبر

I N FO@biznews. ir

صنعت، 4
معدن و 
شهرسازي

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال پنجم،شماره1278| شنبه 30 دی   ماه 1396
www.kASBOkARNEwS.iR

ت  
ت بلی

قیم
ی) تومان(

کشت

8/000100/000170/000 180/000180/000180/000 10/000
خرمشهر-  کویت  درجه 2خرمشهر - بصره  درجه 1 قشم - بندر عباس بندر عباس - شارجه  درجه 2خرمشهر-  کویت  درجه 1بندر لنگه - دوبی  درجه 2 بندر عباس - قشم  

گروه صنعت، معدن و شهرسازي
News kasbokar@gmail.com

 اهواز: سرپرست واحد ارزيابي و تفسير نمودارهاي اداره 
كل نمودارگيري مديريت خدمات ويژه شركت ملي 
حفاري ايران از برگزاري دوره هاي آموزشي مدل سازي 
پيشرفته ژئومكانيك مخزن و آناليز پايداري ديواره چاه 
با نرم افزار تخصصي خبر داد. بيژن جعفربابايي گفت: 
اين دوره آموزشي به مدت پنج روز براي كارشناسان 
پتروفيزيك شــركت نفت و گاز پارس در شهر مشهد 
مقدس برگزار شد. وي افزود: گسترش روزافزون دانش 

ژئومكانيك به عنوان يك علم ميان رشته اي في مابين 
علوم زمين شناســي، ژئوفيزيك، مهندسي مخازن و 
مهندسي مكانيك، واحد ارزيابي و تفسير نمودارهاي 
اداره كل نمودارگيري شركت را بر آن داشت تا ضمن 
به روزرساني و تجهيز به آخرين نسخه از نرم افزارهاي 
تخصصي و ارتقای دانش فني كاركنان، برنامه ريزي 
خود را معطوف بر محوريت ايــن دانش در دوره هاي 
آموزشي آتي كند. جعفربابايي اظهار كرد: : اداره كل 

نمودارگيري به عنوان زيرمجموعه مديريت خدمات 
ويژه شركت در ســال هاي اخير در راستاي عمل به 
اصل مشتري مداري، برقراري تعامل فني و پژوهشي 
با كارفرماها و تعهد به مفــاد قراردادهاي في مابين، 
اقدام به تشــكيل دوره هاي آموزشي با موضوع فني، 
تخصصي مرتبط با علوم پتروفيزيــك، ژئوفيزيك و 
ژئومكانيك كرده كه با استقبال و رضايت كارفرماها 

همراه بوده است. 

كوتاه شــدن زمان حمل بار از 
چين به ايران با قطار

معــاون شــركت راه آهن گفت: تســت گرم 
قطارهاي ترانزيت كريدور ايران - چين نشان 
داد حمل بار از مسير ريلي، كمتر از يك سوم 

مسير دريا زمان مي برد. 
سيد مصطفي داودي اظهار داشت: حمل بار 
از طريق ريــل از بندر شــانگهاي در چين تا 
كشــورمان حدود ۱۱ تا ۱5 روز زمان مي برد 
درحالي كه حمل بار از طريق دريا و جاده بيش 

از 55 روز به طول مي انجاميد. 
وي افزود: با توجه بــه اينكه چين بزرگ ترين 
شــريك تجاري كشورمان اســت، مذاكرات 
براي ايجاد كريــدور ريلي چيــن - ايران از 
ســال ۲0۱5 آغاز شــد و به دفعات، جلسات 
هماهنگي زيادي بين ايران و چين و همچنين 
با كشــورهاي طول مســير يعني قزاقستان 
و تركمنســتان برگزار شــد تا در نهايت، در 
 ســال ۲0۱۷ به تعرفه هاي مشــترك دست

 يافتيم. 
داودي گفت: در اواخر سال ۲0۱۷، سه قطار 
تجاري از چين به سوي ايران حركت كرده و 
بار خود را در مقصد، تحويل صاحبان بار دادند. 
مدت زمان ســير اين قطارها با توجه به اينكه 
مبدأ بارها، شــهرهاي مختلف چين بود بين 
۱۱ تا ۱5 روز بود و با توجه به مسير ۱۱ هزار 
كيلومتري، هر قطار روزانه بيش از ۸50 تا هزار 

كيلومتر مسير را طي كرد. 
داودي درباره مذاكره با صاحبان بارهاي بزرگ 
و تجار تصريح كرد: هم اكنون با دو خودروساز 
بزرگ كشور كه مبدأ بارهاي عمده آنها چين 

است، مذاكراتي داشته ايم. 

راه و شهرسازی

 سرپرست واحد ارزيابي و تفسير نمودارهاي اداره كل نمودارگيري  شركت ملي حفاري خبر داد

برگزاري دوره هاي آموزشي مدل سازي پيشرفته ژئومكانيك مخزن و آناليز پايداري ديواره چاه با  نرم افزار تخصصي

شماره دادنامه:9609972510201111
تاريخ تنظيم:1396/10/23
شماره پرونده:9409982501200540
شماره بايگانی شعبه:960943

دادنامه
پرونــده كالســه 9409982501200540 شــعبه 102 
دادگاه كيفری دو مجتمع قضايــی دادگاه های كيفری 
شهرستان قم )102 جزايی سابق(تصميم نهايی شماره 

9609972510201111
شاكی:آقای محمد موئقی امينی فرزند عابدين به نشانی 

شهرستان سياهكل
متهم:آقای مرتضی خباز فرزند محمد رضا به نشــانی 

متواری
اتهام ها:1.سرقت مستوجب تعزير2.تحصيل مال از طريق 

نا مشروع
رای دادگاه

در خصوص كيفر خواســت صادره بشــماره 96/491-
96/9/10 مبنی بر ســرقت گوشی موبايل و تحصيل مال 
از طريق نامشــروع بمبلغ شــصت هزار تومان اتهامی 
مرتضی خباز فرزند محمد رضا موضوع شــكايت محمد 
موثقی امينی فرزند عابدين نظر بــه اوراق و محتويات 
پرونده و مدارك موجود كه حكايت از وقوع بزه سرقت 
از سوی متهم دارد، لذا در خصوص سرقت گوشی نوكيا 
مدل 300بشماره ســريال 3586300466799 نامبرده 
را محكوم بــه رد مال و تحمل يكســال حبس تعزيری 
حسب مواد 661و 667 ق تعزيرات می نمايد و در خصوص 
تحصيل مال از طريق نامشروع بلحاظ عدم تطابق مفاد 
ماده 2 ق تشديد با موضوع مطروحه حسب اصل 37 ق 
اساســی حكم به برائت وی صادر و اعالم می دارد. رای 
حضوری، ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر 

خواهی در محاكم تجديد نظر قم می باشد.
رئيس شعبه 102 دادگاه كيفری دو قم-قراباغی

آگهی فقدان سند مالكيت
آقای علی جشن تيرگان مديرعامل شركت نوشين 
دشت گلستان با مسئوليت محدود با ارائه دو برگ 
استشهاديه گواهی شده ادعا نموده كه سند مالكيت 
ششــدانگ يک قطعه زمين با بنــای احداثی به 
مساحت 672 متر مربع به پالك 10977/يک اصلی 
واقع در بندرتركمن بخش 3 حوزه ثبتی بندرتركمن 
كه ذيل ثبت 12477 صفحه 139 دفترجلد69 به نام 
شركت خدماتی نوشين دشت گلستان با مسئوليت 
محدود به شــماره چاپی 997408 صادر و تسليم 
گرديده بود و بموجب ســند رهنی شماره 92927 
مورخه 1391/10/18 دفتر 9 تركمن و ســند رهنی 
شــماره 99552 مورخه 94/12/03 دفتر 9 تركمن 
در رهن بانک كشاورزی می باشد به علت جابجايی 
اثاث منزل مفقود گرديده و نامبرده تقاضای صدور 
المثنی ســند مالكيت را از اين اداره نموده است از 
اين رو به استناد ماده 120 اصالحی آئين نامه قانون 
ثبت در يک نوبت آگهی می گردد تا هر كس نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله ديگری انجام داده و يا 
مدعی وجود سند مالكيت نزد خود باشد ظرف مدت 
10 روز از تاريخ آگهــی اعتراض كتبی خود را ضمن 
ارائه مدارك و مستندات به اين اداره تسليم نمايد 
در غير اين صورت پس از انقضای مدت مذكور برابر 
مقررات نسبت به صدور سند مالكيت المثنی اقدام 

خواهد شد.
م.الف : 8677     

سيروس آريافر
تاريخ انتشار : 96/10/30   

رئيس ثبت اسناد و امالك بندرتركمن

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای روح اله حيدرزاده فرزند حسن و حمديه دارای شناسنامه شماره ۱ مواليد  به 
شرح دادخواست به كالسه 5/ ۸5۷/۹۶  از اين شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسن حيدرزاده فرزند فرهاد و سحر به 
شناسنامه شماره ۷0۲ در تاريخ  ۱۸/ ۹۶/5  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به:
۱- حمديه حيدرزاده فرزند حميد و گوهر بشناســنامه شــماره 4 مواليد متولد 

۱340 همسر متوفی
۲- مريم حيدرزاده فرزند حســن و حمديه بشناسنامه شــماره 4 متولد ۱35۹ 

فرزند متوفی
3- شهرام حيدرزاده فرزند حسن و حمديه بشناســنامه شماره ۱ متولد ۱3۶3 

فرزند متوفی
4- عباداله حيدرزاده فرزند حسن و حمديه بشناسنامه شماره 3۷ متولد ۱3۶۷ 

فرزند متوفی
5- شهريار حيدرزاده فرزند حســن و حمديه بشناسنامه شماره 44۹03۸3۷۲ 

متولد ۱3۷۶ فرزند متوفی
۶- روح اله حيدرزاده فرزند حسن و حمديه بشناســنامه شماره ۱مواليد متولد 

۱35۸ فرزند متوفی
۷- آيت حيدرزاده فرزند حسن و حمديه بشناسنامه شماره 44۹0۱۲۷۱۷0 متولد 

۱3۶۹ فرزند متوفی
۸- زهرا حيدرزاده فرزند حسن و حمديه بشناسنامه شــماره ۲۱ متولد ۱3۶5 

فرزند متوفی
۹- شيما حيدرزاده فرزند حسن و حمديه بشناســنامه شماره 44۹0۲0۷۲۸۱ 

متولد ۱3۷۱ فرزند متوفی
۱0- عطاء اله حيدرزاده فرزند حسن و حمديه بشناسنامه شماره 3 مواليد متولد 

۱3۶۱ فرزند متوفی
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد 
تا هركسی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه  ای از متوفی نزد وی می باشد از تاريخ نشر 
نخستين آگهی ظرف يك ماه به اين شورا تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
 دفتر  شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ايالم
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توقف طوالني مدت نماد 13 
بانك و موسسه اعتباري در 
بورس و فرابورس در حالي 
به پشيماني ســهامداران 
خرد از ســرمايه گذاري در 
 بورس منجر شده كه ارزش سهام آنها در بورس مبلغ

 قابل توجهي است. 
طبق بررســي هاي موجــود از ســهام 5 بانك با 
نماد بســته در بورس، حــدود 52 ميليارد و 912 
ميليون ســهم به ارزش 5 هزار ميليارد تومان در 
اختيار ســهامداران خرد است كه با توجه به ارزش 
قابل توجه اين ســهام حتي با فرض بازگشــايي 
نمادهــا ارزش آن را بــا تهديد مواجه مي ســازد. 
بر همين اســاس با توجه به مزايــا و فرصت هايي 
كه حضور ســهامداران خرد در بــورس به وجود 
می آورد، بايد ديد تهديد ســرمايه اين سهامداران 
و انصراف آنهــا از ســرمايه گذاري در بورس تا چه 
اندازه مي توانــد در آينده بورس تاثيرگذار باشــد 
و مهم تر آنكه ســازمان بورس چه ســازوكاري در 
 قبال اين ســرمايه داران در چنين شرايطي اتخاذ

 خواهد كرد. 
به گفته كارشناسان، از آنجايي كه سهامداران خرد 
هنگام ورود به بازار ســرمايه تصميمات هيجاني تر 
نســبت به ســهامداران بزرگ مي گيرنــد و البته 
اطالعات و آموزش اندكي نسبت به ساير سهامداران 
دارند، هزينه هاي بيشــتري را در بورس متحمل 
مي شوند و البته رفتارهاي هيجاني آنها در بورس نيز 
سهامداران بزرگ را تحت تاثير منفي قرار مي دهد. با 
اين حال حضور پررنگ آنها در بورس به تامين مالي، 
ورود نقدينگي به بورس و... مي انجامد و به همين 
دليل حفظ آنها در بازار ســرمايه و همچنين ورود 

ساير سهامداران به اين بازار از نظر كارشناسان يك 
ضرورت است. در حال حاضر طبق آمارها بيش از 10 
ميليون نفر در تهران با سرمايه اي زير 20 ميليون 
تومان وارد بورس شده اند و تعداد سهامداران خرد 
نسبت به ساير سهامداران بزرگ قابل مالحظه است. 
اگرچه سال گذشــته نماد 2 بانك زيان ده ملت و 
تجارت بازگشــايي شده، اما نماد ســاير بانك ها از 
جمله صادرات هنوز متوقف است و در مجموع تعداد 
اين نمادها به 19 نماد مي رســد كه البته سازمان 
بورس شرط بازگشــايي آنها را انتشار صورت هاي 
مالي حسابرسي شده در ســامانه كدال، برگزاري 
مجمع عمومي عادي ســاالنه و رعايت كامل مفاد 
دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شركت هاي 

ثبت شــده نزد ســازمان بورس و اوراق بهادار ذكر 
كرده است. 

نقدشوندگي چالش هميشــگي بازار 
سرمايه خواهد بود

مهدي طهاني، كارشناس بازار سرمايه در اين رابطه 
با اشــاره به اينكه شرط بازار ســرمايه براي رونق 
افزايش نقدشوندگي دارايي سرمايه گذاران است، 
مي گويد: يكي از اصول چالشي كه بورس با آن مواجه 
بوده، باز و بسته شدن نمادهاست كه بارها از سوي 
مسئوالن براي تغيير اين رويه تالش شده است. اين 
امر ضمن آنكه به اعتماد سرمايه گذاران در بورس 
صدمه مي زند مدام از ســوي مســئوالن به تعويق 

انداخته مي شــود. علت هم اين است كه مسئوالن 
بورسي در رابطه با بورس به فروعات نظر مي كنند تا 

موضوع مهمي چون توقف نمادها. 
وي تاكيد مي كند: خواســت هميشگي مسئوالن 
اين بوده تا راهكاري در جهت افزايش نقدشوندگي 
در بورس ارائــه بدهند، اما اين موضوع در كشــور 
ما به شــركت هاي بزرگي به غير از بازار ســرمايه 
مثــل وزارتخانه هــاي مربوطــه و ســازمان هاي 
باالدســتي هم مربوط مي شــود. توضيــح آنكه 
نحــوه قانون گــذاري وزارتخانــه يــا قوانيني كه 
درباره يك صنعت تصويب مي شــود بر سودآوري 
 شــركت ها تاثير مي گــذارد و موارد مشــابه نيز

 بي تاثير نيست. 
بنابراين تا حدودي ســازمان بورس بــراي اينكه 
تكليف آنها روشــن شــود، چاره اي نــدارد. البته 
وقتي به خود ســازمان مراجعه مي شود تمهيداتي 
مثل بهتر كردن دامنه نوســان و برداشــتن حجم 
 مبنا پيشــنهاد مي شود تا قيمت ســهام به تعادل

 برسد. 
طهاني با اشــاره به راه حلي كه سهامداران خرد در 
پيش رو دارند نيز گفت: البته اين ســهامداران نيز 
مي توانند بازار را تحليــل  كنند، به طوري كه وقايع 
اقتصادي و سودآوري شــركت نمايان تر باشد، اما 
در كل به نظر مي رســد موضوع توقــف نمادها و 
عدم نقدشوندگي چالش هميشــگي بازار سرمايه 

خواهد بود.
 بنابراين پيش بيني مي شــود اين امر كه در حال 
حاضر مهم ترين ريســك بازار ســرمايه اســت با 
توجه به پيشــينه تاريخي و چشــم انداز آتي بازار 
ســرمايه و بســته شــدن نمادها ادامه دار باشد. 
بنابرايــن ســهامداران بــا پذيرش ايــن موضوع 
مي آيند و بايد به آن توجه داشــته باشــند، اما اگر 
 از همه جا بي خبر مي آيند بايــد منتظر عواقب آن

 نيز باشند.

»كسبوكار«بررسيميكند

ضرر سهامداران  خرد  از  توقف  نماد های   بورس

مدير امور پژوهشــي پژوهشكده پولي و 
بانكي مطرح كرد

روندرشــدنقدينگــيتورمزا
نيست

مدير امور پژوهشــي پژوهشــكده پولي و بانكي 
مي گويد با توجه به افزايــش قيمت نفت انتظار 
مي رود كه در ماه هاي آينده بازارهاي سفته بازي 
فروكش كرده و قيمت ارز به ثبات برسد. همچنين 
درباره رشــد حجم نقدينگي نيز بايد بگويم كه 
در سال جاري رشــد حجم نقدينگي نسبت به 
سال هاي گذشته كاهش چشمگيري داشته است. 
به گزارش ايســنا، حميد زمان زاده درباره رشد 
نقدينگي و روند آن چنين توضيح داد كه وقتي به 
رشد نقدينگي در سال هاي گذشته نگاه مي كنيم 
مي بينيم كه اين روند نگران كننده نيست، چراكه 
رشد نقدينگي در سال جاري با سير نزولي همراه 
بوده اســت. همچنان كه اگر در آبان ماه به 22 
درصد رسيده، در آبان ماه سال گذشته 2۸ درصد 
بوده است. مدير امور پژوهشي پژوهشكده پولي 
و بانكي در ادامه  گفت : مهــار نقدينگي اقدامي 
موفقيت آميز بود. حال در نظر داشــته باشيد كه 
از سال 13۸0 تاكنون متوســط رشد نقدينگي 
2۸ درصد بوده، ولي در حال  حاضر به 22 درصد 
كاهش يافته است و حدود 5 تا 6 درصد از متوسط 
رشد نقدينگي در دو دهه اخير اقتصاد ايران كمتر 
بوده است. در نتيجه  مي توانم بگويم كه با توجه 
به رشــد نزولي نقدينگي در اقتصاد ايران انتظار 
نداريم كه اين رشد نقدينگي منجر به تورم شود. 
اين اقتصاددان در ادامه  درباره نرخ رشــد حجم 
پول و شبه پول، گفت : بررسي ها نشان مي دهد كه 
درجه نقدشوندگي حجم پول بيشتر از شبه پول 
بوده و در آبان ماه 1396 به 13.9 درصد رسيده 
كه در قياس با ســال گذشته كه 2۷ درصد بوده، 
كاهش 1۴ درصدي يافته است، در نتيجه  به نظرم 
در كوتاه مدت از ناحيه نقدينگي تاثيري بر تورم 
نخواهيم داشت. البته مســاله اين است كه تورم 
در كوتاه مدت صرفا به نقدينگي مربوط نيست و 
به عوامل ديگري نيز بستگي دارد كه بايد وضعيت 

آن موارد را هم بررسي كرد. 
وي در ادامه  صحبت هاي خــود درباره وضعيت 
ارز و سياســت هاي ارزي نيز اظهار كرد: اكنون 
ذخاير ارزي خوب است و قيمت نفت نيز به حدود 
بشكه اي ۷0 دالر رسيده، انتظار ما اين است كه 
درآمد نفتي افزايش يابد و همين مساله نگراني ها 
را درباره ارز كاهش مي دهــد. تاكيد مي كنم كه 
در حال  حاضر ذخاير ارزي ما نامطلوب نيســت 
و مشــكلي از ناحيه ارز نداريم. با اين حال اكنون 
در وضعيت تقاضا تغييراتي ايجاد شده كه قيمت 
ارز را افزايش داده است و ما با مازاد تقاضا روبه رو 
شده ايم. هرچند كه گمان نمي كنم اين وضعيت 

ادامه  داشته باشد. 
مدير امور پژوهشــي پژوهشــكده پولي و بانكي 
توضيح داد: اگرچه انتظارات در بازار تا حدودي 
تحت تاثير مسائل سياسي و خارجي قرار داشته و 
ريسك هاي اقتصاد ايران را با توجه به سياست هاي 
خارجي دولت آمريكا باال برده اســت، ولي با اين 
حال با توجه به تعليق تحريم ها در دولت آمريكا 
به نظر نمي رسد كه مساله خاص و قابل توجهي 
اتفاق بيفتد و ما انتظار داريم كه در ادامه  با توجه به 
افزايش قيمت هاي نفت سفته بازي فروكش كند 
و با توجه به كاهش تقاضاي سفته بازي به ثبات 
برسيم. بنابراين پيش بيني من اين است كه طي 
ماه هاي آينده با كاهش قيمت ارز روبه رو شده و 

روند افزايش قيمت ادامه  پيدا نكند. 

خبر

در هفته پرخبر بازار ابزارهاي نوين مالي 
فرابورس ايران رقم خورد

آغازواتمامدوپذيرهنويســي
اوراقمشاركت

فرابورس ايــران در حالــي معامالت آخرين 
هفته كاري دي ماه را پشــت سر گذاشت كه 
شــاهد آغاز و اتمام پذيره نويســي دو اوراق 
مشــاركت و عرضه اســناد خزانه اسالمي در 
نماد »اخزا601«؛ هر ســه در بازار ابزارهاي 
نوين مالي و در نهايت عرضه اوليه 20 درصد از 
سهام شركت شير و گوشت زاگرس شهركرد 

در بازار دوم بود. 
به گزارش روابط عمومــي فرابورس ايران، در 
هفته منتهي به 29 دي مــاه معامله گران 2 
هزار و 29 ميليون ورقه بــه ارزش 1۸ هزار و 
۸5۸ ميليارد ريال را ميان خود دست به دست 
كردند كه اين ميزان دادوســتد در 305 هزار 
دفعه صورت گرفت. اين ارقام در مقايســه به 
هفته پيشــين به ترتيب از افت 0.2 درصدي 
حجم در برابر رشد 15۴ و 59 درصدي ارزش و 

تعداد دفعات معامالت حكايت داشت. 
در همين حال شــاخص كل فرابــورس نيز 
در طول هفته رشــد 1.5 درصدي را به ثبت 
رساند و در روز انتهايي هفته يعني چهارشنبه 
2۷ دي ماه در ارتفاع 1093 واحدي ايستاد. 
بدين ترتيب بازدهي آيفكس از ابتداي سال به 

حدود 25 درصد رسيد. 
نگاهي به معامالت انجام شــده در بازارهاي 
فرابورس نيز نشان مي دهد در حالي كه تمامي 
بازارها با افزايــش ارزش معامــالت روبه رو 
شده اند، حجم معامالت تنها در بازارهاي اول 
و ابزارهاي نوين مالي با رشد مواجه شده است. 
بر اين اســاس در بــازار اول حجــم و ارزش 
معامالت بيش از صددرصد و در بازار ابزارهاي 
نوين مالي حجم دادوستدها 65 درصد و ارزش 
آن 226 درصد رشد كردند. اين در حاليست 
كه در بازار دوم، SME و پايه به ترتيب شاهد 
رشــد 1۴، 2 و 19 درصدي ارزش معامالت 
انجام شده بوديم، اما ارزش اين نقل و انتقال ها 
نسبت به هفته پيشين يا كاهش يافت يا بدون 

تغيير باقي ماند. 
در بازارهاي ابزارهاي نوين مالي كه ۷1 ميليون 
ورقه به ارزش 15 هــزار و 35۴ ميليارد ريال 
دست به دست شد، اوراق بدهي به تعداد 15 
ميليون ورقه به ارزش 1۴ هزار و ۴9۸ ميليارد 
ريال، صندوق سرمايه گذاري قابل معامله به 
تعداد 56 ميليون ورقه به ارزش 59۸ ميليارد 
ريال و اوراق تسهيالت مسكن به تعداد 350 
هزار ورقه به ارزش 25۸ ميليارد ريال معامله 

شدند. 
اوراق بدهي افزايش بيش از 260 درصدي در 
حجم و ارزش معامالت را تجربه كرد. همچنين 
ETFها نيز با رشد ۴5 درصدي حجم در برابر 
افت 2 درصدي ارزش معامالت روبه رو شدند. 
اوراق تسه نيز يك درصد كاهش حجم و ارزش 

دادوستد اين اوراق را شاهد بود. 
در همين حال رصد تابلوهاي معامالتي بازار 
پايه نيز نشان مي دهد هر سه تابلو اين بازار با 
افزايش ارزش دادوســتدها روبه رو شده اند و 
حجم معامالت آنها نيــز در تابلوهاي »الف« 
و»ج« افزايش يافته اســت. ارزش معامالت 
خرد بازار ســهام هفته قبل به رقــم 3 هزار و 
13 ميليارد ريال رســيد و گــروه محصوالت 
شيميايي با ۷23 ميليارد ريال معامله در طول 
اين هفته 23 درصد از ارزش كل معامالت را به 
خود اختصاص داد و در ميان صنايع فرابورسي 

در جايگاه نخست ايستاد. 
پــس از آن گروه هــاي »فلزات اساســي«، 
»فعاليت هــاي كمكــي به نهادهاي واســط 
مالي«، »هتل و رســتوران« و »انبوه سازي« 
در جايگاه دوم تا پنجم گروه هاي فرابورســي 
قرار گرفتند. ايــن گروه ها به ترتيب 13، ۸، ۷ 
 و 5 درصد از ارزش كل معامالت را در اختيار 

گرفتند. 
در ديگر رخدادهاي فرابورســي شاهد آغاز و 
اتمام پذيره نويســي اوراق مشاركت ليزينگ  
ايران و شرق با نرخ ســود 19 درصد و اوراق 
مشــاركت دولت با ســود 1۷ درصد در بازار 
ابزارهــاي نوين مالي بوديــم. در همين حال 
»اخزا601« با تاريخ سررسيد هشتم مردادماه 
9۷ در اين بازار عرضه شــد كه هــر ورقه از 
آن 920 هزار ريال كشــف قيمت شــد. در 
نهايت روز چهارشنبه نيز 20 درصد از سهام 
شركت شير و گوشــت زاگرس شهركرد در 
بازار دوم فرابورس عرضه اوليه شد و هر سهم 
 اين شــركت در نماد »زشــگزا« 3۴90 ريال 

قيمت خورد. 
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دالر و سكه ركورد سال را شكستند
بررسي تحوالت در بازار آزاد نشان مي دهد كه دالر و سكه طي هفته اخير ركورد شكستند و باالترين نرخ سال را تجربه كردند. دالر آمريكا در هفته گذشته در مسير افزايشي گام 

برداشت. در ابتداي هفته، دالر روند خود را با نرخ ۴۴۱۱ تومان آغاز كرد و در ادامه هفته حركت آن در جهت افزايش بود و به ۴۴۲۶ تومان رسيد. در اواسط هفته نيز به همين منوال 
ادامه داد و نرخ ۴۴۲۹ تومان را تجربه كرد و در نهايت پايان هفته را با جهشي محسوس تر به پايان برد و ۴۴۵۸ تومان معامله شد تا باالترين نرخ براي دالر به ثبت برسد. در مجموع طي 

هفته گذشته دالر آمريكا در بازار آزاد ۴۷ تومان افزايش قيمت پيدا كرد. 

ثمانه نادري
News kasbokar@gmail.com

موسســه كاســپين كه در جريان آغاز دريافت اقساط 
تســهيالت تعاوني فرشــتگان، وعده بخشش جريمه 
تاخير در فاصله زماني حدود شش ماهه اي كه مشكالت 
موسســه موجب توقف پرداختــي شــد را داده بود و 
البته در اين مدت شــعب به اين موضوع توجه نكردند، 
اكنون بعد از انتقادات مطرح شده نسبت به اين تخلف، 
 بخشنامه اي صادر كرده كه بخشش جريمه مورد نظر را 

مشروط مي كند. 
به  گزارش  ايسنا، فرشــتگان كه از تعاوني هاي بزرگ و 
پرحاشيه موسسه اعتباري »كاسپين« به شمار مي رود 
بعد از اينكــه جريان تعيين تكليف ســپرده گذاران آن 
در دســتور كار قــرار گرفته و تا مرحلــه پرداخت هاي 
بيش از 200 ميليون تومان هم پيش رفت، ســرانجام 
با انتقال حساب ها و تسهيالت مشــتريان و همچنين 
رفع مســدودي حســاب هاي كاســپين اين موسسه 
توقفي كه در دريافت اقساط تســهيالت وجود داشته 
را برداشت و مشــتريان مي توانستند قســط وام هاي 
 دريافتــي را بپردازند، اما اين اقدام با بخشــودگي هايي
 همراه بود. به طوري كه در بندهايي از بخشــنامه اول 
خود اعالم كرد كه در فاصله اول تير تا دوازدهم آذر ماه 

ســال جاري جريمه تاخيري كه در اين چند ماه شامل 
وام گيرندگان مي شــود حذف خواهد شــد. به هر حال 
در مدت مورد نظر پرداخت نشدن اقساط ناشي از عدم 
مراجعه و كوتاهي مشــتري نبود، بلكه به دليل مسدود 
شدن حساب هاي كاسپين و عدم تكميل انتقال حساب ها 
مشتريان اتفاق افتاده بود. از سوي ديگر اگر وا م  گيرنده تمام 
مبلغ باقيمانده را به طور يكجا پرداخت مي كرد در كنار 
جريمه تاخير سود آينده نيز بخشوده مي شد. به فاصله اي 
كوتاه وقتي كه صاحبان وام براي پرداخت اقساط مراجعه 
مي كردند برخي از شعب كاســپين برخالف بخشنامه 
اعالمي جريمه تاخير فاصله شش ماهه اي كه اعالم شده 
بود را به اجبار از مشتري دريافت و عنوان مي كردند كه 
اين براساس دستور دفتر مركزي انجام مي شود. پيگيري 
موضوع از اين قرار بود كه كاسپين تاكيد دارد به شعب 
كه چنين جريمه اي دريافت نشــود و به شــعب تذكر 
خواهند داد. چندي طول نكشيد كه بار ديگر مشتريان 
كاسپين گله كرده و گفتند كه با مراجعه مجدد باز هم با 
درخواست دريافت جريمه تاخير مواجه شده اند و حتي 
از آنها دريافت شده است. بار ديگر پيگيري ها از كاسپين 
ادامه  پيدا كرد و اين بار هــم عنوان كردند كه اين خالف 

مقررات بوده و نبايد شعب در اين رابطه دريافتي داشته 
باشد، ازاين رو اگر شــعبه اي برخالف اين اقدام مي كند 
تخلف بوده و مشتريان شــكايت خود را اعالم كنند. اما 
به تازگي و در بيست و ششــم دي ماه كاسپين با ابالغ 
بخشنامه اي جديد به شعب خود موضوع وجه التزام يا 
 همان جريمه تاخير را مورد تاكيد قرار داده اســت ولي 

متفاوت از قبل.
 در اين بخشــنامه تاكيد شــده كه براســاس مصوبه 
هيات مديره اين موسسه شرايط جديد بخشودگي وجه 
التزام تسهيالت مشترياني كه قصد تسويه نهايي و كامل 
دارند در دو مرحله قابل بررسي است؛ اول اينكه در صورت 
تسويه كامل تسهيالت، وجه التزام وام كليه تعاوني ها قابل 
بخشش است كه در حد 6 درصد خواهد بود، ولي درباره 
تسهيالت تعاوني منحل شده »فرشتگان« در بازه زماني 
اول تير ماه تا 12 آذر ماه 1396 در صورت مراجعه بابت 
به روزرساني اقساط مشمول بخشش وجه التزام حداكثر 
21 بهمن ماه 1396 مي شود. گرچه »كاسپين« شعب 
خود را ملزم به بخشش جريمه تاخير در فاصله مورد نظر 
كرده است، ولي اين بار اين اتفاق به طور مشروط بوده و 
تنها 21 روز ديگر مشتريان مهلت دارند كه مراجعه و براي 

پرداخت اقســاط اقدام كنند، در حالي كه در بخشنامه 
اوليه زماني مشخص نشده بود. اين اقدام نيز قابل تامل 
است، چراكه به هر حال براي بخشش جريمه اي شرط 
زماني گذاشته شده كه مسئول اين جريان خود موسسه 
و حواشي آن بوده است. كاسپين از موسساتي است كه 

در پايان سال 139۴ با گرد آمدن ۸ تعاوني منحل شده 
در بازار غيرمتشكل پولي تشكيل و مجوز فعاليت خود 
را از بانك مركزي دريافت كرد. فرشتگان با حدود 500 
 هزار ســپرده گذار بزرگ ترين زيرمجموعه اين موسسه 

محسوب مي شود. 

بخشش جريمه وام هاي »فرشتگان«  مشروط  شد

  سيد ضياءالدين خرمشاهي، كارشناس 
حقوق اقتصادي 

اتصــاف بانكــداري بــه صفت 
اســالمي در ايــران، آيــا باعث 
اسالمي شــدن نظام بانكداري 
شــده يا صرفا يــك واژه براي 
تطهيــر ظاهــري بانــك بوده 
 و در عمــل هيــچ تاثيري بــر سيســتم بانكي

 نگذاشته است؟
براســاس قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 
1362 كه از ســال 1363 اجرايي شد، قرار بود 
نظام بانكداري با موازين شرعي تطبيق داده شده 
و بانك ها از انجام هر كاري كه متضمن حرمت ربا 
مفهوما و مصداقا باشد، اجتناب ورزند و بنابر همان 
قانون، ســپرده گذاري در بانك، تحت عقد قرض 
نباشد، بلكه تحت عقودي ديگر مانند وكالت باشد. 
به اين صورت كه سپرده گذار، پول خود را تحت 
عقد وكالت در اختيار بانك قرار مي دهد و بانك نيز 
به عنوان وكيل پول را به چرخه اقتصاد وارد كرده 
و در اموري مانند مضاربه، اجاره به شرط تمليك، 
معامالت اقساطي، مزارعه، مساقات و... استفاده 
مي كند و در نتيجــه، از اين تجارت ها ســودي 
حاصل مي كند. در نهايت بانك به عنوان وكيل، 
حق الزحمه خود را از سود كسر كرده و مابقي را به 

مشتري تحويل مي دهد. 
يعني در بانك هاي اســالمي شخص سپرده گذار 
بانك را وكيل خود مي داند تا سرمايه گذاري كند 
و ســود معامله را به او بدهد؛ بنابراين وكيل سود 

علي الحساب را در موعد روزانه، ماهانه يا ساالنه 
پرداخت مي كند، اما سود قطعي را پس از گذشت 
مدت كامل معامله و محاسبات دقيق، پرداخت 
مي كند و بانك به عنوان عامــل، حق عامليت و 

وكالت برمي دارد. 
اما درباره اخــذ وام و قرض از بانــك و پرداخت 
ســود مازاد بر اصل پول، در بانكداري بدون ربا، 
بانك ها از عقود متفاوتي مانند جعاله، مضاربه و... 
استفاده كرده و شخص وام گيرنده را به مشاركت 
گرفته و پول را به مضاربه و... مي دهند. در نتيجه 
وام گيرنده مقداري از سود حاصل از مضاربه و... را 
اضافه بر اصل وام به بانك تحويل مي دهد. ضمن 
اينكه اين عقود تابع قوانيــن خاص همان عقود 

نيز هست. 
در نوع ديگر اينطور آورده شده كه بانك به جاي 
پرداخت پول به شــخص وام گيرنــده، جنس را 
مي خرد و به شــخص وام گيرنده به طور نســيه 
مي فروشــد. در اين صورت، در واقع بانك پولي 
را به شــخص نداده كه مازاد گرفته باشــد، بلكه 
جنسي را به شــخص فروخته است. همين طور، 
انواع ديگري نيــز در قانون بانكــداري بدون ربا 
آمده است. پس در اين موارد هم مانند سپرده ها 
و وام هاي قرض الحســنه، ربــاي حرامي وجود 
ندارد. البتــه حكم صحت در صورتي اســت كه 
شــرايط و قراردادهايي كه تفصيل آن گذشت، 
به شــكل واقعي بين دو طرف بانك و مشــتري 
صــورت پذيــرد، نه صرفا به شــكل صــوري و 
 امضــا در برگه هايــي كــه چنــدان اطالعي از

 محتويات آن نيست. 
در همين تعريف نيز يك ايــراد علمي و چندين 
اشكال اجرايي وجود دارد و آنكه به استناد قانون 
مدني، وكيل بايد حساب مدت وكالت خود را به 
موكل بدهد و همچنين وكيل ملــزم به رعايت 
غبطه و صرفه و صــالح موكل اســت. آيا واقعا 
بانك ها در اين 33 ســال به وظيفه وكالتي خود 
عمل كرده اند؟  آيا رعايت غبطه و صرفه و صالح 
را مدنظر قرار داده اند؟ آيا منظــور قانون گذار از 
رعايت صرفه و صالح صرفا، نفع مــادي بوده يا 
ســالمت و پاكيزگي پول نيز بايد در نظر گرفته 

شود؟
بدون ترديد پاسخ ســواالت فوق و ده ها پرسش 
ديگر منفي است و بانك ها به جاي فاصله گرفتن 
از معامالت ربوي و در نظر گرفتن جميع جهات 
نفع بري، از اصطالحــات رايج در علــوم فقهي 
استفاده كرده، اما كار خود را انجام داده و اساسا 
به سمت بنگاه داري پيش رفته و با زد و بندهاي 
فراوان فرجام كار را به جايي رسانده اند كه امروز 
شــاهدش هســتيم. امروز بدون ترديد قريب به 
اتفاق بانك ها، بنيه مالي خود را از دســت داده و 
اعتبارشان نيز مخدوش شده است، در حالي كه 
هنوز خود را زير بيرق بانكداري اســالمي مخفي 
كرده اند. بنا به برخي داليل عقلــي و نقلي و نيز 
قواعد علمي آنچه امروز براي بانك ها و موسسات 
مالي اعتباري رقم خورده، سرنوشت محتوم آنها 
بوده و اساسا راهي كه آنان مي رفتند لزوما بايد به 

اين حالت ختم مي شد. 

حال آنكه اگر بر خط بانكداري اســالمي حركت 
مي كردند و آنچه عقود مورد تاكيد اســالم بود را 
مدنظر قرار مي دادند قطعا دچار اين سرنوشــت 
نمي شدند. كما اينكه نظام هاي بانكي اروپايي كه 
سود بسيار كمتري از سودهاي متداول در ايران را 
از مشتريان اخذ مي كنند و طبيعتا درآمد كمتري 
دارند، گرفتار ورشكســتگي نمي شوند )مشكل 
برخي از بانك هاي اروپايي – آمريكايي ناشــي 

انحراف از قواعد حاكم بر سيستم بوده است(
بنابراين به نظر مي رســد بانك ها بايد به سيستم 
بــدون رباي واقعــي بازگردنــد و از توســل به 
رفتارهاي فريبكارانه بــراي توجيه كارهاي خود 
امتناع ورزند. بانك بين المللي اســالمي پارسه 
با هدف اجــراي صحيح موازين اســالمي اخيرا 
 به دنبال اخذ مجــوز از بانك مركزي و شــروع

 فعاليت است. 
موسسان آن با آسيب شناســي مشكالت بانكي 
و يافتن راه حل هاي متقن به دنبال پياده ســازي 
سيســتم بانكي مبتني بر انصاف مورد نظر شارع 
هســتند و منابع درآمد و هزينه اي را به گونه اي 
تنظيم كرده اند كه ضمن كســب سود، به عنوان 
شريك ســرمايه گذار در كنار تجار، صنعتگران 
و بازاريان قــرار بگيرد و با اجــراي عقود مغفول 
اســالمي از جمله تكافل، ريســك را به حداقل 
برســاند. اميدوار هســتيم اين بانك در اجراي 
اهداف خود موفق شــود و بتوانــد الگويي براي 
 ديگر بانك ها نيز شود تا جامعه از آفت كشنده ربا

 رهايي يابد. 

بانكدارياسالمي

 بايد ها  و  نبايدها

يادداشت



انرژي6

درحالي تفاهمنامه صادرات 
گاز ايــران و عمان در ســال 
92 امضا شده است كه بعد از 
گذشت 4 سال هنوز مشخص 
نيست كه آينده اين طرح به 
كجا خواهد رســيد، درصورتي كه قرار است تا 2 سال 
آينده گاز به عمان برسد. به گزارش فارس، طرح انتقال 
گاز ايران به عمان با گذشت 4 سال از امضاي تفاهمنامه 
آن در تهران هنوز در مرحله اوليه اســت و با اين روند 
مشخص نيست كه چه زماني گاز ايران به عمان خواهد 
رسيد. سال ها بود كه ايران و عمان به دنبال مذاكره براي 
صادرات گاز بودند كه در نهايت اين طرح در قالب يك 
يادداشت تفاهم در 4 شــهريور ماه ۱۳92 به امضاي دو 
طرف رسيد. بهمن ماه سال گذشته نيز با حضور بيژن 
زنگنه، وزير نفت ايران و محمد بن حمد الرمحي، وزير 
نفت و گاز عمان چارچوب توافق ايــران و عمان ميان 
شــركت ملي نفت ايران و وزارت نفت عمان براي ادامه 
فعاليت هاي پروژه احداث خــط لوله صادرات گاز ايران 
به عمان امضا شد. ســند امضاشده موافقتنامه اي ميان 
شركت ملي نفت ايران و وزارت نفت و گاز عمان با عنوان 
چارچوب كلي توافق براي احداث خط لوله صادرات گاز 

ايران به عمان است كه با توجه به پايان مهلت اين سند 
 Frame work( با امضاي دوباره اين چارچوب، توافق
Agreement( تمديد شد. براساس توافق سال 2٠۱۳ 
ميان ايران و عمان، قرار است براي ۱5 سال روزانه ۱.5 
ميليارد فوت مكعب گاز ايران از طريق يك خط لوله از 
بستر خليج فارس به عمان صادر شود كه اهميت راهبردي 
اين پروژه سبب تحكيم روابط دو كشور و مناسبات انرژي 

در منطقه خاورميانه مي شود. وزير نفت ايران و عمان در 
پي امضاي چارچوب توافقات براي صادرات گاز ايران، بر 
سر پروژه احداث خط لوله صادرات گاز ميان ايران و عمان 
مذاكره كردند. به گفته زنگنه، شــركت توتال فرانسه، 
شركت انگليسي-هلندي شل، ميتسوئي ژاپن، كوگس 
كره جنوبي و يونيپر آلمان از جمله شركت هاي خارجي 
عالقه مند به مشاركت در احداث خط لوله صادرات گاز 

ايران به عمان بوده اند و اخيرا شركت گازپروم روسيه نيز 
عالقه مندي خود را براي احداث اين خط لوله دريايي ابراز 
كرده است. به گفته زنگنه، يكي از تصميم هاي مطرح شده 
ميان ايران و عمان، استفاده از بخشي از ظرفيت عمان 
براي تبديل شدن گاز ايران به گاز طبيعي مايع شده )ال.
ان.جي( و تحويل اين گاز به ايران براي فروش و صادرات 
است. پروژه صادرات گاز ايران به عمان با در نظر گرفتن 
عبور از آب هاي عميق، بــه يك ميليارد و 2٠٠ ميليون 
دالر ســرمايه گذاري نياز دارد كه براســاس گفته هاي 
وزيران نفت ايران و عمان، تحقق اين طرح صادرات گاز 
افزون بر تجارت انرژي، به پيوندهاي سياسي، فرهنگي 
و تاريخي دو كشــور و روابط راهبردي تهران-مسقط 
عمق مي بخشد و به صورت پايدار، روابط ايران و عمان 
را مســتحكم مي كند. از نگاه محمد بن حمد الرمحي، 
وزير نفت و گاز عمان، پروژه صادرات گاز ايران به عمان با 
وجود چالش هاي پيش رو در مسير خود به خوبي پيش 
مي رود و اميدوار است كه اين پروژه مطابق با انتظارهاي 
تهران و مسقط در افق سال 2٠2٠ ميالدي تكميل شود. 
تصميم گيري درباره مسير صادرات گاز ايران به عمان، بر 
عهده كشور عمان است، البته كوتاه تر شدن مسير خط 
لوله صادرات گاز ايران به عمان و نبود كشوري ثالث در 
 مســير صادرات گاز از طريق خط لوله از مزاياي عبور 
خط لوله از مسير آب هاي عميق و بدون عبور از امارات 

است. 

تفاهمنامه اي كه با  گذشت 4 سال اجرا نشده است

بالتكليفي صادرات گاز  ايران  به  عمان 

I N FO@biznews. ir

حضور مديرعامل شركت گاز 
گلستان در مركز سامد استان

زهرا احمدي: براســاس برنامه ريزي انجام شده، 
مديرعامل گاز گلستان به همراه معاونين خود در 26 
دي ماه براي پاسخگويي به سواالت و درخواست هاي 
شهروندان گلستاني در مركز سامانه ارتباط مردم 
و دولت )ســامد( اســتان حضور يافت.   مهندس 
صفرعلي جمال  ليواني با حضور در اين مركز پس 
از استماع سواالت، درخواســت ها، پيشنهادات و 
انتقادات هم اســتاني ها كه از طريق شماره تماس 
۱۱۱ كد 2 برقرارشــد به صورت زنده و مستقيم، 
ســواالت مورد نظر شــهروندان را در بخش هاي 
مختلف توسعه گازرساني، خدمات رساني، اداري، 
نصب انشعاب، اشتراك پذيري، امدادرساني، اداري 
و ســاير درخواســت هاي مرتبط را پاسخ گفت و 

راهنمايي هاي الزم نيز ارائه كرد. 

اعضاي شــوراها نقش موثري در 
الگوسازي و مصرف بهينه آب دارند

مديرعامل شــركت آب و فاضالب شــهري گلستان 
گفت: اعضاي شوراي اســالمي شهرها نقش موثري 
در الگوسازي و مصرف بهينه آب دارند.   محمدهادي 
رحمتي در جمع اعضاي شــوراي شهر بندرگز اظهار 
كرد: فرهنگ سازي براي مصرف بهينه آب در شهرها 
نيازمند كار جمعي اســت و شوراي شــهرها در اين 
خصوص مي توانند كمك بسياري كنند.  در اين جلسه 
مسائل و مشــكالت حوزه آب شــهري بندرگز مورد 
بررسي قرار گرفت و براي رفع اين مشكالت تبادل نظر 
شد.  مديرعامل شركت آب و فاضالب استان گلستان با 
اشاره به اينكه تاكنون آبفا بندرگز با شوراي شهر تعامل 
و همكاري تنگاتنگي داشته است ابراز اميدواري كرد 

اين همكاري ها بيش از گذشته توسعه يابد. 

استان ها

اقدامات انجام شــده در پست 
اهواز 2 يك ركورد عملياتي در 

بهينه سازي پست هاي كشور
 مدير امور بهره برداري ناحيه شرق اهواز گفت: 
 جهت مقابله با پديده ريزگردها و آمادگي براي 
تابستان 97 پســت اهواز 2 بهينه سازي شده 
كه اقدامات انجام شده يك ركورد عملياتي در 

بهينه سازي پست هاي كشور است. 
 امير زبيدي بيان كرد: پســت اهــواز 2 يكي 
از مهم ترين پســت هاي برق كشــور اســت و 
بهينه سازي آن گام مهمي در افزايش پايداري 
شبكه برق استان خوزستان و شبكه سراسري 
كشــور دارد. وي ادامه داد: اقداماتي كه براي 
بهينه سازي صورت گرفته را مي توان به عنوان 
يك ركورد عملياتي و تجهيزاتي  در بهينه سازي 
پست هاي كشور به حســاب آورد، چراكه لزوم 
هماهنگ كردن تجهيزات قديم و جديد و نياز 
به تعدد خاموشي ها در عين پايدار نگه داشتن 
شبكه، نيازمند انجام حجم گسترده اي از كار به 

همراه ايمني باال بوده است. 
براي بهينه سازي پست اقداماتي شامل تعويض 
دو دســتگاه كليد قــدرت 4٠٠ كيلــو ولت، 
تعويض چهار دســتگاه كليد قدرت 2۳٠ كيلو 
 ولت، تعويض پنج دســتگاه كليد هوايي 2۳٠ 
كيلو ولت و تعويض 6۳ دســتگاه برقگير 2۳٠ 
كيلو ولت و 5 دســتگاه 4٠٠ كيلو ولت انجام 

شده است. 
زبيدي بيان كرد: از اقدامات انجام شــده ديگر 
مي توان به تعويض ســه زنجيــره مقره روي 
دكل خط اهواز 2- فوالد، تعويض سيم كشــي 
چهار خط خروجــي و T1 و تغيير اتصاالت آن 

اشاره كرد. 

استان ها
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ايالم- كسب وكارنيوز- غالمرضا محمدمرادي:  يكي از صنايع مهمي 
كه پس از ماه ها بحث و جدل هاي فراوان؛ باالخره در ۱5 سال پيش كلنگ 
احداث و ساخت آن در ۱5 كيلومتري شهر ايالم بر زمين زده شد و اميدهاي 

زيادي را در دل مردم و به ويژه افراد بيكار ايجاد كرد، پتروشيمي ايالم بود. 
پس از كش و قوس هاي گوناگون اعتباري و مديريتي و نيز محدويت ها و 
تحريم هاي ظالمانه؛ اين مجتمع عظيم خوشبختانه به تدريج قد برافراشت 
و نگاه هاي زيادي را به خود جلب كرد. خوراك و تامين آن؛ يكي از ضروريات 
و پيش نياز اين مجتمع بــزرگ بود و تنها از پااليــش گاز ايالم همجوار و 
همسايه اش، تنها بوي ميعانات گازي استشمام و سوختن ذخاير عظيمش 

از طريق فلر پااليشگاه را نظاره گر بود. 

براي اجراي فاز دوم پااليش گاز ايالم و انتقال خوراك مورد نياز به پتروشيمي 
 ايالم، تالش هاي زيادي صــورت گرفت و خطوط انتقال ايجاد شــد اما 
بی توجهی و عدم تاكيد مسئوالن ارشد وزارت نفت، عدم تخصيص بودجه و 
اعتبار براي تحقق اين مهم؛ پتروشيمي ايالم را به ناچار به گدايي خوراك از 
عسلويه كشاند تا شايد با خواهش و تمنا بتواند اين مجتمع گرسنه را از مرگ 

حتمي، بحران و انفجار همه جانبه برهاند. 
باالخره رايزني ها، پيگيري ها، واسطه ها، خواهش و تمناهاي مكرر كارساز 
افتاد و زمينه براي انتقال قطره چكاني و ناچيز خوراك براي پتروشــيمي 
به شدت گرسنه ايالم، از طريق خط لوله چند صد كيلومتري و پرحرف و 
حديث؛ هموار و اين مجتمع بزرگ صنعتي با حداقل ظرفيت وارد مدار توليد 

شد.  ديري نپاييد كه عدم برنامه ريزي در مديريت اورهال )باز آماد و تعميرات 
كلي( پااليشگاه هاي تامين خوراك، كاهش خوراك و اولويت پتروشيمي هاي 
نورچشمي و صاحب نفوذ كه پتروشيمي ايالم را به فرزندخواندگي قبول 
كرده بودند، موجب شد تا اين فرزند نوپا را از خوراك و شير دايگي بگيرند و 

دچار مرگ تدريجي و چالش هاي گوناگون كنند. 
حال بايد از وزير محترم نفت و مديران عاليرتبه اين وزارتخانه پرسيد كه: 
جناب وزير محترم نفت و مسئوالن ذي ربط؛ چه كسي پاسخگوي هزينه هاي 
سرسام آور خطوط ايجادشده براي انتقال خوراك به پتروشيمي ايالم است 
كه هم اكنون خوركش قطع يا قطره چكاني شده است و اين مجتمع مهم 

صنعتي روز به روز از مدار توليد فاصله مي گيرد؟

»پتروشيمي« قطب صنعت ايالم  در حال احتضار است

آگهی تجديد مزايده عمومی يک مرحله ای شماره مزايده 1009611800000014
شركت آب منطقه ای استان گلستان به آدرس گرگان – ابتدای جاده آق قال در نظر دارد مخازن سد خود را به شــرح مذكور و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده را با بهره گيری از سامانه تداركات 
الكترونيكی دولت )setadiran.ir (و با شماره مزايده ۱٠٠96۱۱8٠٠٠٠٠٠۱4)شماره سيستمی (اجاره 5 ساله مخازن فرعی سد وشمگير در سطح حدود 8٠٠ هكتار به شماره ۱و 2 برای پرورش 
ماهی دو منظوره و مخزن ۳ برای پرورش ماهی يك منظوره و 5٠ هكتاربرای پرورش و تكثير بچه ماهی و دارای انبار و پاركينگ و زمين به مقدار ۳٠ هكتار به منظورعلوفه كاری برای خوراك ماهی 
به مبلغ برآوردی 8.9٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال برای سال اول و افزايش 7% سال دوم نسبت به سال اول و8% سال سوم نسبت سال دوم و 9% برای سال چهارم نسبت به سال سوم و ۱٠%  سال پنجم 

نسبت به سال چهارم را از طريق مزايده عمومی يك مرحله ای به شرح مندرج در اسناد مزايده به خريداران واجد شرايط واگذار نمايد.

ضمانتنامه بانکی ويا واريز وجه به حساب 2175084751002نوع تضمين رديف 

487.٠٠٠.٠٠٠ريال می باشدمبلغ تضمين ۱

گرگان -شركت آب منطقه ای گلستان –مدير تداركات و خدمات پشتيبانی محل دريافت اسناد2

از تاريخ درج آگهی زمان دريافت اسناد۳

از ساعت 8:٠٠ لغايت ۱4:٠٠ مورخ 96/۱۱/۱۱ در محل بازديد سد وشمگيرزمان بازديد 4

تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96/۱۱/۳مهلت دريافت اسناد5

تاساعت ۱4:۳٠ روز شنبه مورخ 96/۱۱/۱4 به دبيرخانه شركتزمان تحويل اسناد6

ساعت ۱٠ صبح روز يكشنبه مورخ 96/۱۱/۱5 واقع در شركت آب منطقه ای گلستانگشايش پيشنهادها 

شركت كنندگان برای دريافت اسناد مزايده بايد مبلغ ۳27/٠٠٠ريال را به حساب شماره 2۱75٠84754٠٠7 بانك ملی شعبه مركزی گرگان )سيبا( به نام شركت آب منطقه ای گلستان واريز و پس از آن نسبت به 
دريافت اسناد اقدام نمايند . اين شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است .فروش وجه  نقدا دريافت و هرگونه ماليات عوارض انتقال سند در دفتر خانه نظاير آن طبق قوانين به عهده خريدار می باشد .

ضمنا رعايت موارد ذيل الزامی می باشد:
۱-برگزاری مزايده صرفا ازطريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت می باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايده )در صورت وجود هزينه مربوطه ( ، پرداخت تضمين شركت در مزايده)وديعه( 

، ارسال پيشنهاد قيمت ، بازگشايی پاكات ، اعالم به برنده ، واريزوجه مزايده در بسترسامانه امكان پذير می باشد.
2-پيشنهاد می گردد قبل از ارائه پيشنهاد از اقالم موضوع مزايده بازديد به عمل آوريد .

۳-عالقمندان به شركت در مزايده می بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهی الكترونيكی ) توكن ( با شماره های ذيل تماس حاصل نمايند.
4-مركز پشتيبانی و راهبری سامانه : ٠2۱-4۱9۳4 

دفتر ثبت نام استان تهران :889697۳7و 85۱9۳768 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استان ها ، در سايت سامانه  )www. srtadiran.ir (بخش » ثبت نام /پروفايل مزايده گر«  موجود است.

روابط عمومی شركت آب منطقه ای گلستان شناسه آگهی:۱۳٠8۱6

)نوبت دوم(

آگهی مزايده عمومی
شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به واگذاری يك باب غرفه تجاری به مساحت ۱۱/9 متر مربع با قيمت پايه كارشناسی 
ماهيانه 9/٠٠٠/٠٠٠ ريال ويك باب كيوسك تجار ی زير پله به مساحت ۱5/۳ متر مربع با قيمت پايه كارشناسی ماهيانه 
6/5٠٠/٠٠٠ ريال بصورت اجاره يك ساله واقع در شهر قدس بلوار شــهيد كلهر ورودی سی متری شهدا زير پل مكانيزه از 
طريق مزايده عمومی اقدام نمايد .متقاضيان می توانند ظرف مدت ۱٠ روز كاری از تاريخ چاپ نوبت دوم آگهی كه به فاصله 
يك هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در :شهر قدس ، بلوار انقالب اسالمی  ، 

ساختمان مركزی شهرداری شهر قدس ، طبقه دوم نسبت به دريافت وتحويل اوراق مزايده اقدام نمايند .
-خريد اوراق مزايده به مبلغ 5٠٠/٠٠٠ ريال قابل واريز به حساب ٠۱٠57٠8298٠٠٠ بانك ملی شعبه شهر قدس

- غرفه تجاری )۱۱/9متر مربع (به افراد حقيقی يا حقوقی واگذار می گردد كه نگهبانی وحراست وتعميرات ونگهداری پل عابر مكانيزه را بعهده بگيرند.
-سپرده شركت در مزايده معادل 5 درصد قيمت پايه ساليانه می باشد. 

-سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد  قرارداد مسترد نمی گردد .
-شهرداری در رد يا قبول پيشنهاد ها مختار است.

-هزينه آگهی بعهده برنده مزايده است.
-ساير جزئيات در اسناد مزايده قيد گرديده است

مسعود مختاری، شهردار شهر قدس

نوبت دوم

كارگاه آموزشي آشــنايي با جايگاه ارزيابان و روش هاي 
نوين ارزيابي در آبفاي استان اصفهان برگزار شد.  در اين 
كارگاه آموزشي يك روزه 55 نفر از ماموران ارزياب شركت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان با مسائلي همچون تهيه 
كروكي دقيق محل، تكميل فرم ارزيابي، تعيين كاربري 
امالك، ارزش معامالتي ملكي دارايي، تشخيص قدمت 

امالك، تعييــن حداقل ظرفيت قــراردادي و چگونگي 
 تعامل با ســامانه خدمــات غير حضوري مشــتركين 
۱522 آشنا شدند.  ادامه طرح پيمايش اماكن داراي امكان 
فني فاضالب و ضوابط واگذاري انشعاب با توجه به افزايش 
تعداد متقاضيان در ماه هاي پاياني سال از ديگر موضوعاتي 
بود كه در كارگاه آموزشي آشــنايي با جايگاه ارزيابان و 

روش هاي نوين ارزيابي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.  
اضافه مي شــود ارزياب فردي متخصص و آموزش ديده 
است كه براي تشخيص اطالعات پايه پرونده متقاضيان و 
مميزي وضيعت موجود امالك به محل مورد تقاضا اعزام 
شده و نتيجه بازديد خود را به همراه كروكي محل براي 

انجام مراحل بعدي در فرم ارزيابي ثبت مي كند. 

برگزاري كارگاه آموزشي روش هاي  نوين ارزيابي در  آبفاي استان اصفهان

ي
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 اطالعات

گمــرك ايــران ســامانه آنالين 
رجيستري گوشي هاي مسافري را 
راه اندازي كرد و امكان ثبت گوشي 
مســافران بدون مراجعه حضوري 
فراهم شده اســت. در ادامه، نحوه 
رجيستر كردن گوشي هاي مسافري 
را آموزش مي دهيم. با راه اندازي سامانه ثبت شناسه گوشي هاي تلفن 
همراه مسافران در گمرك، امكان رجيستر كردن اين گوشي ها بدون 
مراجعه حضوري فراهم شده است. ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز اين 
سامانه را به نشاني http: //epl. irica. gov. ir/ImeiRegister با 
هدف دسترسي آسان مسافران و براي ثبت گوشي هاي خود از طريق 
ســامانه جامع گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي ايجاد كرده 
است. در واقع اين سامانه به مسافراني كه وارد كشور مي شوند تا چند 
روز پس از ورود به كشور فرصت مي دهد تا بدون مراجعه حضوري، 
گوشي خود را با پرداخت حقوق گمركي به ثبت برسانند و مشكلي از 

بابت طرح رجيستري براي شان به وجود نيايد. 
در همين راســتا، مديركل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه 
گمرك ايران بخشــنامه اي را به گمركات مستقر در فرودگاه هاي 
 IMEI بين المللي كشور ارسال و مهلت زماني و نحوه ثبت شناسه
گوشي هاي موبايل مسافران ورودي در سامانه گمرك را اعالم كرده 
است. در اين بخشنامه آمده كه تمامي مسافران مكلفند حداكثر 
ظرف مدت 10 روز از تاريخ ورود به كشــور نسبت به ثبت شناسه 
IMEI گوشــي تلفن همراه خود در ســامانه مربوطه به آدرس 

اينترنتــي http: //epl. irica. gov. ir/ImeiRegister اقدام 
كنند. همچنين مسافران بايد از طريق سامانه مذكور با احتساب 
80 دالر معافيت نسبت به پرداخت حقوق، عوارض و ماليات بر ارزش 
افزوده مابقي ارزش گمركي يك دستگاه تلفن همراه براي هر مسافر 
برحسب ارزش هاي گمركي مندرج در سامانه، اقدام كنند. براساس 
اعالم مسئوالن، در صورت اقدام نشدن براي رجيستري گوشي هاي 
مسافري، اين افراد فقط 30 روز پس از ورود به كشور امكان استفاده 
از گوشــي خود را دارند و بعد از آن، گمرك هيچ وظيفه اي در قبال 
ثبت شناسه تلفن همراه شخص مسافر نخواهد داشت. افرادي كه از 
طريق سامانه رجيستري گوشي هاي مسافري نسبت به ثبت شناسه 
موبايل خود اقدام مي كنند حتما كد پيگيري و شناسه پرداخت را تا 
اطمينان پيدا كردن از ثبت تلفن همراه نزد خود نگه دارند. اين افراد 
توجه داشته باشند كه براي ورود به اين سامانه بايد حروف I و R را 
در نشاني اينترنتي با حروف بزرگ تايپ كنند. در صورتي كه نتيجه 
استعالم مثبت بود، شخص مسافر بايد حقوق ورودي گوشي واردشده 
را پرداخت كند و پس از درخواست ثبت شناسه در اين سامانه، گمرك 
ايران صحت اطالعات واردشده را بررسي و اطالعات را به سامانه همتا 
ارسال مي كند. در صورت نادرست بودن اطالعات واردشده نه تنها 
شناسه تلفن همراه ثبت نمي شود، بلكه وجه پرداختي نيز تحت هيچ 
شرايطي به فرد بازگردانده نخواهد شد. بنابراين تنها افرادي كه تلفن 
همراه خود را به صورت مسافري وارد كشور كرده اند بايد از اين طريق 
اقدام كنند. طبق قانون، هر مسافر اگر يك گوشي در سال را با خود 
وارد كشور كند مشمول معافيت 80 دالري مي شود، اما در صورت 
ورود بيشتر از يك گوشي بايد شرايط و ضوابط خاص خود را رعايت 
كند. در پايان الزم است كه براي انجام عمليات رجيستري گوشي هاي 

مسافري به نكات زير توجه داشته باشيد.

مراحل رجيستري گوشي هاي مسافري در سامانه
1. پس از ورود به سامانه بايد كد 15 رقمي IMEI كه روي جعبه 

گوشي يا پشت باطري درج شده را وارد كنيد. 
2. در مرحله بعدي بايد برند تلفن همراه، مدل و مشــخصات فني 

گوشي خود را وارد كنيد. 
3. در وارد كردن شناسه و مشــخصات گوشي دقت كنيد تا هيچ 

اشتباهي به وجود نيايد. 

4. در مرحله سوم بايد شخص مسافر اطالعات خود را وارد كند. شماره 
تلفن همراه واردشده نيز بايد به نام خود شخص مسافر باشد. در غير 
اين صورت عمليات رجيستري گوشي هاي مسافري موفقيت آميز 

نخواهد بود. 
5. يك كد امنيتي به شماره تلفن همراه واردشده ارسال مي شود كه 

بايد اين كد را در مرحله بعدي در سامانه وارد كنيد. 
6. از طريــق درگاه پرداخــت، مبلغ تعيين شــده بــراي هزينه 

گمرك را پرداخت كنيد. 7. عمليات ثبت گوشــي مســافري به 
پايان مي رســد و يك كد پيگيري براي شما ارســال مي شود كه 
الزم اســت آن را نزد خود نگــه داريد. 8. در صــورت انجام موفق 
مراحل باال، گوشي تلفن همراه مســافري ثبت خواهد شد و پس 
از چند روز پيامكي براي شخص مســافر ارسال مي شود كه طبق 
 آن، گوشــي مورد نظر با موفقيت در شــبكه تلفن همراه به ثبت

 رسيده است. 

گمرك  ايران  نحوه ثبت گوشي مسافران را  اعالم كرد

راه اندازی  سامانه آنالين   رجيستري گوشي هاي   مسافري 
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مركز ماهر هشدار داد
فيلترشكن »آمدنيوز« يك بدافزار 

است
مركز ماهــر درباره انتشــار بدافــزاري با نام 
فيلترشكن »آمدنيوز« و ادعاي انتساب آن به 

نهادهاي دولتي هشدار داد. 
در پي انتشــار بدافــزاري با نام فيلترشــكن 
»آمدنيــوز« در بين كاربران سيســتم عامل 
اندرويد موبايل و ادعاي انتساب آن به نهادهاي 
دولتي مركــز مديريــت امــداد و عمليات 
رخدادهاي رايانه اي )ماهر( با بررسي فني اين 

نرم افزار مخرب اطالعيه اي صادر كرد. 
اين مركز اعالم كــرد: اين نرم افــزار مخرب 
هيچ گونه ارتباطي با نهادهاي دولتي نداشته 
و جزئيات تحليل آن را ارائه داد. براساس اعالم 
مركز ماهر، فيلترشــكن »آمدنيــوز« داراي 
ساختار و طراحي ابتدايي و ساده بوده و پس 
از اجرا به تمام مخاطبان كاربر پيامكي حاوي 
لينك دريافت اين فايل را ارســال مي كند و 
ســپس همه مخاطبان كاربر را حذف خواهد 
كرد. به جز ايــن عملكرد، ايــن بدافزار هيچ 

قابليت و عملكرد ديگري ندارد. 
در همين حال اين اپليكيشن هيچ گونه ارتباط 
اينترنتي نداشته و قابليت سرقت اطالعات و 
تماس با سرورهاي كنترلي را نيز ندارد. مركز 
ماهر اعالم كرد: لينك ارسالي اين اپليكيشن 
توسط پيامك در بستر سرويس ابري شركت 
آمازون بوده و در حال حاضر غيرفعال شــده 
است. جزئيات بيشــتر از بررســي فني اين 
نرم افزار مخرب و ماهيت و چگونگي عملكرد 
آن در سايت مركز ماهر در دسترس كاربران 

قرار دارد. 

تازه ها

گروه بازار فناوری اطالعات
News kasbokar@gmail.com

ضرر ۱۳۰ ميليارد روبلي روسيه از سايت هاي خارجي فروش كاال
روسيه در سال ۲۰۱۷ ميالدي بيش از ۱۳۰ ميليارد روبل از فرار مالياتي فروشگاه هاي آنالين خارجي كه كاالهاي خود را براي مصرف كنندگان روس ارسال مي كنند زيان ديده است. براساس 
پيش بيني دوماي روسيه در صورت ادامه روند واردات كاالهاي خارجي اينترنتي، اين كشور تا سال ۲۰۲۰ ميالدي بيش از ۳ تريليون روبل از فرار مالياتي زيان خواهد ديد. در دسامبر سال 
۲۰۱۷ ميالدي دولت روسيه ماليات ۱۸ درصدي را براي ورود كاالهاي خارجي خريداري شده آنالين خارج از خاك اين كشور تصويب كرد. همچنين محدوديت هايي را در نظر گرفت كه به موجب 
آن تا پايان سال ۲۰۱۸ ميالدي هر شهروند روس مي تواند بدون پرداخت ماليات تا سقف ۳۱ كيلوگرم و ارزش هزار يورو در هر ماه از فروشگاه هاي اينترنتي خارجي خريد كند. 

شركت چندمليتي تامسون رويترز، در نخستين نسخه از فهرســت 100 پيشرو حوزه فناوري، نام 
مايكروسافت را در صدر قرار داد. شركت چندمليتي رسانه هاي گروهي تامسون رويترز با انتشار نخستين 
نسخه از فهرست »100 پيشرو حوزه فناوري دنيا«، نام شركت هاي مايكروسافت، اينتل و سيسكو 
)شركت فعال در حوزه تجهيزات شبكه( را در رده هاي اول تا سوم اين فهرست قرار داد. اين فهرست 
با هدف شناسايي سازمان هاي نام آشنا و شركت هاي موفق منتشر شده است و در نخستين نسخه از 
آن، نام غول هايي همچون اپل، آلفابت، آي.بي.ام و Texas Instruments در بين 10 شركت برتر 

به چشم مي خورد. 
شركت تايواني سازنده تراشه TSMC، گروه كسب وكار مبتني بر نرم افزار آلماني SAP و شركت 

ايرلندي ارائه دهنده خدمات مشاوره اي اكسنچر، جايگاه هاي هشتم تا دهم اين فهرست 100 تايي را 
از آن خود كرده اند. اگرچه ۹0 شركت باقيمانده رتبه بندي نشده اند؛ اما در بين آنها نام آمازون به عنوان 
بزرگ ترين خرده فروش آنالين دنيا و فيسبوك به عنوان غول دنياي شبكه هاي اجتماعي نيز به چشم 

مي خورد. 
نتايج اين فهرست براساس الگوريتمي با 28 فاكتور به دست آمده اند؛ اين الگوريتم عملكرد شركت ها را 
در هشت زمينه مالي، مديريت و اعتماد سرمايه گذار، ريسك پذيري و انعطاف پذيري، رضايت حقوقي، 
نوآوري، مردم و مسئوليت پذيري اجتماعي، آثار محيطي و آوازه مورد ارزيابي قرار مي دهد. تمام اين 

شركت ها بايد حداقل يك ميليارد دالر درآمد ساالنه داشته باشند. 

براساس فهرست منتشرشده، مقر اصلي 45 درصد از اين شركت ها در اياالت متحده آمريكا واقع شده 
است. جايگاه دوم از اين حيث، به صورت مشترك به ژاپن و تايوان تعلق مي گيرد كه هركدام 13 درصد 
از اين فهرست را به خود اختصاص داده اند. جايگاه سوم نيز با 5 شركت پيشرو در اين فهرست، به هند 
تعلق دارد. به لحاظ قاره اي نيز، آمريكاي شمالي با سهمي 47 درصدي، در صدر قرار دارد و پس از آن 

قاره آسيا با 38، اروپا با 14 و استراليا با يك درصد در جايگاه هاي ديگر قرار دارند. 
نتايج بسيار خوب آسيا در اين فهرست، به دليل عملكرد درخشان و رشد شركت هايي همچون هلدينگ 
تنسنت است كه به عنوان نخستين شركت آسيايي به ارزش بازار بيش از 500 ميليارد دالر دست يافت 

و از اين حيث، در ماه نوامبر سال گذشته ميالدي، گوي رقابت را از فيسبوك ربود. 

مايكروسافت  در صدر  فهرست ۱۰۰ شركت  برتر حوزه   فناوري

مديرعامل شركت شــهرك های صنعتی استان قزوين 
گفت: در هشت ماهه ســال جاري  بالغ بر 114 ميليون 
دالر كاال را  بيش از 25 واحد توليدی مستقر در شهرك ها و 
نواحی صنعتی استان به كشورهای خارجی صادر كرده اند.
»حميدرضا خانپــور« در بازديد از يــك واحد توليدي 
صادراتي در شهرك صنعتي حيدريه اظهار داشت: اعزام 
هيئت هاي تجاري به خارج از كشــور، مطالعه بازارهاي 
هدف بصورت كلي و ارائه آن به واحدهاي صنعتي جهت 
بهره برداري، برگزاري دوره هاي آموزشــي مديريتي، 
كارآفرينــي و مهارتي و تخصصي، كمك به تشــكيل 
كنسرسيوم هاي صادراتي، كمك به ايجاد دفاتر و مراكز 
فروش كاال از جمله برنامه هاي حمايتي براي واحدهاي 
توليدي كه با هدف صادرات فعاليت مي كنند در دستور 
كار سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي قرار دارد.
وی يكــي از برنامه هــاي حمايتي صنايــع كوچك را 
توسعه بازار فروش محصوالت بنگاههاي خرد و كوچك 
اســتان در بازارهاي بيــن المللي عنوان كــرد و افزود: 

تالش جهت جذب و هدايت ســرمايه گــذاران داخلی 
و خارجی با رويكرد اســتقرار صنايع صــادرات محور، 
كمك و حمايت مالي به ميــزان 50 درصد به واحدهاي 
توليدي جهت حضور در نمايشگاههاي خارجي با هدف 
توســعه صادرات و ...   از مهم ترين اقدامات اين شركت 
 در راســتاي حمايــت از واحدهاي توليــدي صادراتي 

مي باشد.
رئيس هيئت مديره شركت شهركهاي صنعتي استان 
تصريح كــرد: مس، محصــوالت شــيميايي غير آلي، 
آلومينيوم، مواد پالستيكي، سوخت هاي معدني، صابون 
و موم و فرآورده هاي دندانسازي، رشته هاي سنتتيك، 
چربي ها و روغن هاي حيواني و نباتــي، عصاره رنگ  و 
مركب، ميوه هاي خوراكي پوست مركبات ، ماشين آالت 
و دستگاههاي برقي، كائوچو،  پودر و مايع لباسشويي، نخ 
تكستوره از پلي استر ، لوله و شيلنگ هاي سخت و شكننده 
از پليمرهاي اتيلن از جمله محصوالتی بودند كه از استان به 

خارج از كشور صادر شده است.

حميدرضــا خانپــور كشــورهاي روســيه، تركيــه، 
تايوان ، قرقيزســتان ، ســوئد، روماني،هند، پاكستان، 
مالزی،تايلنــد، عراق ، افغانســتان، ايتاليا، لهســتان، 
ليبي، ازبكســتان،اوكراين،هلند، تاجيكســتان، قطر، 
پاكســتان، امارات، تركمنســتان،گينه و آذربايجان را 
 مقصد كاالهــاي صادراتــي اين واحدهــاي صنعتي 

عنوان كرد.

114 میلیون  دالر كاال  توسط شركت های مستقر  
در شهرک های صنعتی قزوين صادر شد

))رای شورا((
در خصوص دعوی آقای ميثم آقا باباپور - چالوس – بورسر تعميرگاه 
جنب لواشــی به طرفيت خواندگان 1- اسحاق پور غالمی بطری-  
مجهول المكان 2- ناصر فتاحی- نشــتارود -كوچه فرشــته 3- 

احمدرضا كاويانی – تنكابن - مهر8 پالك 5257 
4- جواد فوالدی- مجهول المكان به خواســته صدور حكم به الزام 
خوانده به تنظيم سند رسمی خودرو پرايد شماره پالك ايران 72 – 
633 د 63 با توجه به مجموع محتويات پرونده و اســتماع اظهارات 
طرفين و پاسخ اســتعالم پليس راهنمايی رانندگی به اينكه پالك 
موصوف به خوانده رديف اول منتقل گرديده است و با عنايت به قرارداد 
عادی بيع مورخ ۹2/8/11 كه موصون از ايــراد و تكذيب باقی مانده 
و حكايت بر آن دارد كه خواهان آن را به مبلغ 150/000/000ريال 
خريداری نموده و قسمتی از ثمن آن را پرداخت نموده و مقرر گرديده 
كه مابقی آن را در موقع تنظيم سند رسمی انتقال بپردازد و خوانده 
هيچ گونه ايراد و دفاعی به عمل نياورده اســت دعوی خواهان موجه 
تشخيص و مستندا به مواد 610 و 21۹ و 220 و 221 و 223 و 237 و 
362 قانون مدنی و ماده 18 آئين نامه اجرائی ماده 134 قانون برنامه 
چهارم توسعه ، حكم به الزام خوانده به حضور در يكی از دفتر خانه های 
اسناد رسمی و تنظيم سند رسمی انتقال پالك موصوف به نام خواهان 
صادر و اعالم ميدارد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بيست روز پس 
از ابالغ قابل تجديد نظر خواهی در محاكم محترم عمومی شهرستان 

تنكابن می باشد.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف مجتمع شهيد بهشتی تنكابن

شماره: 139621710018014158
آگهی فقدان سند مالکيت

آقای رضا كاوه با ارائه 2 برگ استشهاد محلی مصدق طی 
درخواست شماره 96/14158 مورخ 1396/10/11 تقاضای 
صدور سند مالکيت المثنی مربوط به 2 دانگ مشاع از 6 
دانگ یک قطعه زمين مزروعی تحت پالک 27 فرعی از 
155 اصلی واقع در قریه مشهدی سرا دهستان لنگا بخش 2 
حوزه ثبتی شهرستان عباس آباد به شماره چاپی 541461 
دفتر جلد 553 صفحه 93 به شماره ثبت 78750 به نام رضا 
كاوه ثبت گردیده كه در اثر جابجایی منزل مفقود شده را 
نموده است. در اجرای ماده 120 اصالحی آیين نامه قانون 
ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی 
انجام معالمه یا وجود سند مالکيت نزد خود می باشند ظرف 
10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل 
سند مالکيت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسيد 
دریافت نمایند. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض 
ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت یا 
سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به 

صدور سند مالکيت المثنی به نام مالک خواهد نمود.
م/الف:  96/190/14158
تاریخ انتشار: 96/10/30

حميدرضا قنبری، رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان 
عباس آباد

شماره درخواست:9610462510600046
شماره پرونده:9609982503400827

شماره بایگانی شعبه:961371
تاریخ تنظيم:1396/10/23

در خصوص شــکایت خانم ســعيده غائی عليه آقایان 
ابوالفضل و ابوالقاسم كرمی فرزندان شعبان به اتهام سرقت 
و صدور كيفر خواست از دادسرای عمومی و انقالب قم، كه 
جهت رسيدگی به شــعبه 106 دادگاه كيفری دو مجتمع 
قضایی دادگاه های كيفری شهرســتان قم واقع در قم –
خيابان ساحلی –جنب خانه معلم- دادگستری شهرستان 
قم-طبقه اول-ارجاع و به كالسه 9609982503400827 
بایگانی 961371 ثبت گردیده است،  وقت رسيدگی برای 
تاریخ 1396/12/09 ساعت 10 صبح تعيين شده است. به 
علت متواری بودن متهمين و به تجویز ماده 174 و 344 
قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
كيفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
كثير االنتشار آگهی می شود تا متهمين پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم  نشانی 
كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.
 دادرس شعبه 106 دادگاه كيفری دو شهرستان قم:
محمد مرتضی ملک لی

شماره درخواست:9610462506200012
شماره پرونده:9609982506200624

شماره بایگانی شعبه:960660
تاریخ تنظيم:1396/10/24

 ))آگهی ابالغ وقت تحقيقات بدوی و احضار متهم((
نظر به اینکه در پرونده كالسه 9609982506200624 
شعبه 12 بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب قم 
متهم سعيد مرادی خولنجانی فرزند محسن به اتهام 
كالهبرداری به ميزان سه ميليون و پانصد هزار تومان 
موضوع شکایت علی رام هرند تحت تعقيب بوده و 
حسب اطالع و گزارش واصله نامبرده مجهول المکان 
و متواری می باشد، لذا به نامبرده ابالغ می گردد تا 
در مورخه 96/12/10 ســاعت 10 صبح در این شعبه 
بازپرســی حضور یابد، بدیهی است در صورت عدم 
حضور در موعد مذكور یا عدم ارسال دفاعيه و یا  عدم 
معرفی كفيل بصــورت غيابی اقدام مقتضی معمول 
خواهد شد. این آگهی در اجرای ماده 174 قانون آئين 

دادرسی كيفری درج می شود.
بازپرس شعبه 12 دادسرای عمومی و انقالب قم-
مجتبی اسدی

شماره درخواست:9610462506100025
شماره پرونده:9609982506100334

شماره بایگانی شعبه:960347
تاریخ تنظيم:1396/10/21

 )آگهی ابالغ وقت تحقيقات بدوی و احضار متهم(
سالم عليکم

نظر به اینکه در پرونده كالســه فوق شعبه یازدهم 
بازپرســی دادســرای عمومی و انقالب قم آقای 
 حسن بختياری متهم به جعل و اســتفاده از سند 
مجهول می باشند  حســب اطالع و گزارش واصله 
مجهول المکان و متواری می باشند، لذا به نامبرده 
ابالغ می گردد تا حداكثر ظرف یک ماه پس از نشر 
این آگهی در این شعبه حضور یابد، بدیهی است در 
صورت عدم حضور، یا عدم  ارسال دفاعيه و یا عدم 
معرفی وكيل بصــورت غيابی اقدام مقتضی معمول 
خواهد شد. این آگهی در اجرای ماده 115 قانون آئين 

دادرسی كيفری درج می شود.
شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقالب قم-سيد 
یوسف مجيدی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
بدينوسيله اعالم ميگردد به استناد ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف، تحديد حدود ششدانگ يك قطعه زمين كه درآن احداث 
بنا شده است.دارای پالك 11867 فرعی از 3 اصلی بخش 3 ثبت 
گرگان واقع در اراضی اوزينه به مساحت 73/50 مترمربع ملكی 
خانم عذرا حكم آبادی فرزند ابوالقاســم ساعت 0۹:00 صبح روز 
شــنبه مورخ 13۹6/11/28 درمحل وقوع ملك واقع درگرگان- 
بلواركاشانی-كاشانی  26- كوچه شــهيدان حسينی كدپستی 
4۹15۹14888 بعمل خواهد آمد.ازاين رو چنانچه مجاور يا هر 
شخصی نســبت به حدود ياحقوق ارتفاقی در ملك مذكور حقی 
برای خود قائل اســت می تواند ظرف  ســی روز ازتاريخ تنظيم 
صورت مجلــس تحديد حدوداعتراض خودراكتبا باذكرشــماره 
پالك به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان گرگان تسليم وعالوه 
برآن ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تقديم اعتــراض به اداره ثبت، 
دادخواســت خود را به مرجع ذيصالح قضايی تقديم و رسيد آنرا 
ارايه نمايد.درغيراينصورت متقاضــی ثبت يا نماينده قانونی وی 
می تواندبدادگاه مربوطه مراجعه وگواهی عدم تقديم دادخواست 
رادريافت وبه اداره ثبت تسليم نمايد بديهی است درصورت عدم 
وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور ســند  

مالكيت خواهد نمود 
تاريخ انتشار :روزشنبه مورخه 13۹6/10/30

محمد اسماعيل پور، كفيل اداره ثبت اسنادوامالك شهرستان 
گرگان



اصناف8

صادرات ويترين توليد ملي است
بدون ترديد ايجــاد فرايندهاي توســعه محور در 
كشور از معبر مجلس شــوراي اسالمي مي گذرد. 
اين نهاد به عنوان عالي ترين مرجع قانون گذاري و 
نظارت در كشور مكلف است كه از راه هاي گوناگون 
پيش بيني شده، مطالبات و ضرورت هاي به فعليت 
رســيدن ظرفيت هاي موجود را بررسي كرده و در 
قوانين و آيين نامه ها مورد توجــه و دقت نظر قرار 
دهد. ازايــن رو و وفق هماهنگي هاي صورت گرفته 
جلسه مشــتركي ميان رئيس اتاق اصناف ايران، 
وزراي صنعت، معدن و تجــارت، امور اقتصادي و 
دارايي، جهاد كشاورزي، رئيس كل بانك مركزي و 
روساي اتاق هاي بازرگاني و تعاون ايران با كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي برگزار شد. در اين 
نشست موضوع توســعه صادرات غيرنفتي و لزوم 
اهتمام سازمان هاي ذي ربط در اين خصوص مورد 
بحث و تبادل نظر قرار گرفت. رئيس اتاق اصناف ايران 
پس از برگزاري اين جلسه گفت: در اين جلسه چند 
محور كالن به بحث گذاشته شد و نتايج كاربردي 
بسيار مفيدي به دنبال داشت. همه اتفاق نظر داشتند 
كه صادرات ويترين توليد ملي است، اما نكته مهم 
اين است كه توسعه صادرات بدون حمايت و بهبود 
بخشيدن در كيفيت توليد ملي امكان پذير نيست، 
در نتيجه اگر قرار است صادرات رونق داشته باشد، 
نخست بايد به بهبود توليد و حمايت از توليدكننده 
بها داده شــود. رئيس اتاق اصناف ايران در ادامه بر 
ضرورت حمايت هاي تخصصي و كارشناســي از 
توليدكنندگان تاكيد كرده و افزود: در حمايت عملي 
از توليد بايد به فاكتورهايــي بپردازيم كه تاكنون 
كمتر به آنها پرداخته شده است. يكي از اين موارد 
را مي توان در به روزرساني تجهيزات و ماشين آالت 
دانست. دسترسي سهل و آسان به منابع مالي به ويژه 
براي سرمايه در گردش توليدكنندگان هم از ديگر 

مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. 
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طي چند روز گذشته مجتبي 
دروديــان، رئيــس اتحاديه 
پيراهن دوزان و پيراهن فروشان 
در رابطــه با عملياتي شــدن 
ساخت ســاختمان پالسكو 
اظهار داشــت كه چطور مي توان به اين وعده اميدوار بود، 
در حالي كه هيچ قراردادي براي ساخت و تحويل واحدهاي 
صنفي با كسبه آســيب ديده پالسكو منعقد نشده است؟ 
وي افزود: طي يك ســال گذشــته بنياد مستضعفان و 
شهرداري به قول هاي خود براي ساخت عمل نكرده اند و 
دائما زمان جديدي را براي ساخت اعالم مي كنند. رئيس 
بنياد مستضعفان طي يك نشست خبري در رابطه با اين 
اظهارنظر و در پاسخ به »كسب وكار« گفت: به محض صدور 
مجوزها عمليات اجرايي ساختمان پالسكو آغاز مي شود. 
پيش بيني مي كنيم اين زمان دهه فجر باشــد. همچنين 
قبل از آغاز احداث پالســكوي جديد تفاهمنامه هايي با 
كسبه آسيب ديده پالســكو امضا خواهد شد تا آنها پس 
از پايان ســاخت آن بتوانند در واحدهاي خود اســتقرار 
پيدا كنند. محمد ســعيدي كيا ادامه داد: تمام مقدمات و 
تفاهم ها با نهادهايي چون شهرداري و قوه  قضائيه فراهم 
آمده است و كســبه اي كه تمام نگراني شان بابت ساخته 
نشدن اين ساختمان است، اين اطمينان را داشته باشند كه 
اين تفاهمنامه ها به طور قطع به امضاي اين كسبه خواهد 
رسيد و ان شاءا... با پايان ساخت پروژه مي توانند كسب وكار 
خود را آغاز كنند. سعيدي كيا همچنين در پاسخ به سوال 
ديگر »كسب وكار« مبني بر نگراني هايي كه درباره ساخت 
پاركينگ اين مجموعه وجود دارد، تصريح كرد: قرار بر اين 
است كه براي ساختمان جديد پالسكو هزار واحد پاركينگ 
ساخته شود و به همين منظور با شهرداري درباره ساخت 
پاركينگ براي ساختمان جديد مذاكراتي داشته ايم. قرار بر 
اين است كه پاركينگ هزار واحدي براي ساختمان جديد 
احداث كنيم. همچنين پاركينگ پروانه در آن منطقه را 
بهسازي كنيم تا افراد و كسبه بتوانند از پاركينگ هاي آن 
ساختمان هم استفاده كنند. همچنين قرار بر اين است كه 

بنياد مستضعفان در آن منطقه اقدام به ساخت LRT )خط 
مسافري ريلي سبك( كند كه موافقت هاي آن انجام شده 
كه به محض ارائه مجوزها از سوي شهرداري و قوه قضائيه 
عمليات اجرايي در اين منطقه شروع خواهد شد. سعيدي كيا 
همچنين در ادامه اظهار داشت: از همان روزهاي ابتداي 
وقوع سانحه ساختمان پالسكو اعالم كرديم كه ساختمان 
جديد پس از اخذ مجوزها در طول دو سال ساخته مي شود. 
وي ادامه داد: در اين مدت كه ساخت ساختمان جديد را 
دنبال مي كرديم، موضوعات موجود از جمله تهيه ساختمان 
براي استقرار كسبه پالسكو را پيگيري كرديم و در نهايت 
ساختمان پاساژ نور براي استقرار كسبه ساختمان پالسكو 
انتخاب شد و اجاره 7 ماه آن ســاختمان را هم پرداخت 
كرديم. سعيدي كيا با تاكيد بر اينكه افرادي به دنبال اين 
هستند كه برخي از كسبه در ساختمان باقيمانده 5 طبقه 
مستقر شوند، اظهار داشــت: بنياد مستضعفان به عنوان 
مالك ساختمان پالسكو مســئوليت ايمني ساختمان 5 
طبقه را قبول نمي كند. وي تاكيد كرد: هم شهرداري و هم 
قوه قضائيه و هم كارشناسان بنياد مستضعفان به اين نتيجه 
رسيده اند كه ساختمان باقيمانده ايمن نيست. رئيس بنياد 
مستضعفان افزود: اين ساختمان با آيين نامه هاي دهه ۳۰ 
ساخته شده است و با آيين نامه هاي حال حاضر بسيار فرق 
دارد. همچنين در اين مدت مقررات شهرداري هم بسيار 
تغيير كرده است. سعيدي كيا با بيان اينكه ساختمان موجود 
بسيار صدمه ديده است، اظهار داشت: شايد اين ساختمان 
ظاهر سالمي داشته باشــد، اما در اثر سانحه بسيار صدمه 
ديده است و تاسيسات و پاركينگ ندارد، چراكه تاسيسات 
اين ساختمان در ساختمان تخريب شده قرار داشت و در 
حال حاضر ساختمان باقيمانده فاقد تاسيسات است. رئيس 
بنياد مستضعفان با بيان اينكه در حال حاضر همه مقدمات 
و تفاهمات با نهادهاي درگير از جمله شهرداري، دادستاني، 
قوه قضائيه، ميراث فرهنگي و... فراهم شده و به مرحله نهايي 
رسيده است، گفت: اميدواريم با ارائه مجوزهاي الزم عمليات 
اجرايي ساختمان جديد پالسكو به سرعت انجام شود. وي 
افزود: در ابتدا بايد دستور نقشه صادر شود و به محض ارائه 
تمام مجوزها بنياد اين آمادگــي را دارد كه در دهه فجر 
عمليات اجرايي را شروع كند. رئيس بنياد مستضعفان با 
بيان اينكه سطح و سطوح مساحت مفيد و مشاع ساختمان 

چيزي حــدود 5۶ هزار مترمربع خواهد بــود، گفت: اين 
ســاختمان چيزي حدود ۴۰ هزار مترمربع پاركينگ هم 
خواهد داشت كه مجموعا ســاختمان جديد پالسكو در 

مساحت ۱۰۰ هزار متر مربع زيربنا ساخته خواهد شد. 

ساختمان پالسكوی جديد 8 طبقه روي زمين 
و 5 طبقه زير زمين خواهد داشت

مسئول پيگيري ســاختمان جديد پالسكو با بيان اينكه 
ســاختمان پالســكوی جديد با 8 طبقه روي زمين و 5 
طبقه زير زمين احداث خواهد شــد، گفــت: تمام 58۰ 
واحد ساختمان قبلي در ساختمان جديد پالسكو ساخته 
مي شــود. خواجه دلويي درباره احداث ساختمان جديد 
پالسكو اظهار داشت: در حال حاضر در شمال ساختمان 
پالســكو حريمي براي مدرســه ژاندارك تعريف شده، 
همچنين در بــر خيابان جمهــوري محدوديت ارتفاعي 
براي ساختمان جديد وجود دارد. وي افزود: در حال حاضر 
در اين منطقه برای احداث ساختماني با بيش از ۱۲ متر 
ارتفاع اجازه داده نمي شــود و در اين صورت هم نمي توان 

تمام واحدهاي كسبه را در ساختمان جديد تحويل داد. 
خواجه دلويي ادامه داد: بنابراين هم بايد مقررات سازمان 
ميراث و هم بايد حقوق ذي نفعان در نظر گرفته شود و بايد 
سطح و سطوحي تعريف كنيم كه تمام اين موارد را پوشش 
دهد. بنابرايــن از همان روزهاي اول اقدام به اســتفاده از 
مشاوران متخصص براي طراحي ساختمان جديد كرديم. 
همچنين قرار بر اين شد كه براي طراحي ساختمان جديد 
مسابقه ايده برگزار كنيم. خواجه دلويي با بيان اينكه تاكيد 
بنياد مستضعفان بر رعايت ضوابط و مقررات است، گفت: 
 در ساختمان جديد فضاهاي باز و سطح مشاعات بيشتر 
است. بنابراين با شهرداري به اين نتيجه رسيديم كه زمين 
شرقي ساختمان تحت عنوان پاركينگ اكبر را براي طراحي 
ساختمان جديد اســتفاده كنيم. وي ادامه داد: بنابراين 
تصميم بر اين گرفته شــد كه با تجميع اين دو ساختمان 
يك سطح و سطوح مناســبي مشخص كنيم و تا طراحي 
نقشه و ساختمان انجام شود، مي توانيم اقدام به گودبرداري 
كنيم. مسئول پيگيري احداث ساختمان جديد پالسكو در 
بنياد افزود: البته بايد هم در بخش منطقه جمهوري و هم 

در محدوده مدرســه ژاندارك عقب نشيني داشته باشيم. 
خواجه دلويي با اشــاره به تعداد طبقات ساختمان جديد 
گفت: قرار بر اين است كه ساختمان جديد 8 طبقه روي 
زمين و 5 طبقه هم زير زمين داشته باشد و همچنين هزار 
واحد پاركينگ براي اين ساختمان پيش بيني كرديم. وي 
گفت: البته از ديگر اقدامات ما بهسازي پاركينگ پروانه است 
و اميدواريم به زودي مجوز گودبرداري ساختمان پالسكوي 
جديد را اخذ كنيم. وي همچنين درباره ساختمان باقيمانده 
پالسكو گفت: اذعان تمام كارشناسان مبني بر اين است كه 
ساختمان جديد غيرمقاوم است. از سوي ديگر تاسيسات 
هم ندارد. وي ادامه داد: به محض اينكه دســتور نقشه را 
بگيريم فراخوان برگزاري مسابقه طراحي به صورت محدود 
آغاز مي شود. وي تاكيد كرد: قرار نيست شركتي از بنياد 
مســتضعفان در اين فراخوان حضور داشته باشد. خواجه 
دلويي با تاكيد بر اينكه ارزش واحدهاي جديد دقيقا برابر 
با ارزش واحدهاي قبل از ســانحه خواهد بود، گفت: تمام 
58۰ واحد در ساختمان جديد احداث مي شود. البته اخذ 

مابه التفاوت در ساختمان جديد طبيعي است. 

رئيس بنياد مستضعفان در پاسخ به »كسب وكار« خبر داد

تفاهم   با   کسبه  برای  استقرار در  پالسکوی  جدید

روزنامه كسب و كار| سال پنجم،شماره1278| شنبه 30 دی   ماه 1396
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گران ترين بازيگر زن تلويزيون كيست؟

»الن پومپتو«، بازيگر سريال »آناتومي گري« گران ترين بازيگر زن تلويزيون لقب گرفت. »استريتز تايمز« نوشت: »الن پومپتو«،  بازيگر زن نقش اصلي سريال پرطرفدار »آناتومي گري« با حداقل ۲۰ 
ميليون درآمد در سال، عنوان پردستمزدترين بازيگر زن تلويزيون را از آن خود كرد. »پومپتو«ي ۴۸ ساله، ۱۴ فصل است در اين مجموعه تلويزيوني نقش »مرديت گري« را ايفا مي كند و اخيرا هم 
قرارداد خود را تا دو سال آينده تمديد كرده است. اين سريال كه تمي پزشكي دارد، از شبكه »اي.بي.سي« پخش مي شود. 

فرهنگ
 و هنر

تهيهکنندگانخصوصیبرایانيميشنهزینههايميلياردينمیکنند

انیماتورهای ایرانی  در کمپانی های  بزرگ  خارجــــــــی 

مديركل بنياد شهيد گيالن خبر داد
برگزارينخستينجشنوارهفرهنگيو

هنريایثارگيالندراسفند96
گيالن- مديركل بنياد شهيد گيالن از برگزاري 
نخســتين جشــنواره فرهنگي و هنري شاهد 
و ايثار اســتان در اســفند 96 خبر داد و گفت: 
همچنيــن 7 عنوان كتــاب با موضــوع ايثار و 
شــهادت همزمان با هفته گراميداشــت مقام 

شهدا رونمايي خواهد شد. 
عبدا... پــاكاري، مديركل بنياد شــهيد و امور 
ايثارگران اســتان گيالن گفــت: تاكنون پنج 
نشست شــوراي ترويج برگزار و آيين نامه هاي 
كميته هاي تخصصي بحث و بررسي شده است. 
وي از تعريف 6 كميته تخصصي شوراي ترويج 
فرهنگ ايثار و شــهادت با عضويت دستگاه ها 
خبــر داد و افزود: با توجه به فرارســيدن هفته 
گراميداشت مقام شهدا در اسفندماه، از كميته ها 
مي خواهيم نســبت به برگزاري جلسات اقدام 

كنند. 
اين مقام مسئول با اشاره به اهميت مقوله ترويج 
و گســترش فرهنگ ايثار و شــهادت، تصريح 
كرد: بنياد شهيد و امور ايثارگران استان گيالن 
طي سه سال گذشــته بحث مصاحبه با والدين 
شــهدا را مد نظر قرار داده و براســاس اولويت، 
براي امسال 250 مورد مصاحبه در دستور كار 
قرار دارد و تاكنون 740 مورد مصاحبه انجام و 

مستندسازي شده است. 
مديــركل بنياد شــهيد گيالن با بيــان اينكه 
مدت زمان مصاحبه ها حداقل يك ساعت است، 
گفت: اين مصاحبه ها به عنوان گنجينه هاي ملي 
و فرهنگي در آرشيو بنياد شهيد استان و مركز 

قرار دارد. 

استان ها
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مدير كل امور مالياتی استان قزوين به همراه استاندار، معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری و تعدادی از مديران دستگاه های اجرايی از پارک 
علم و فناوری بازديد كردند و از نزديك با بخش های مختلف و عملكرد 

واحدهای فناور آشنا شدند. 
در اين بازديد واحدهای فناور و دانش بنيان مستقر در پارک علم و فناوری 
و مركز رشد جامع استان قزوين عملكرد، چشــم انداز و برنامه كاری و 

مشكالت و موانع اجرايی را برای مسئوالن ارائه كردند .
همچنين در اين بازديد مدير كل امور مالياتی اســتان قزوين با اشاره به 
نقش معافيت ها درارتقای شــركت های دانش بنيان گفت: ايجاد بستر 
مناسب با هدف تسهيل فعاليت شــركت های دانش بنيان نقش بسيار 
مهمی در ارتقا و در نهايت توسعه كسب و كار شركت های دانش بنيان 

در كشور خواهد داشت. 
پور اميدی اظهار داشت: معافيت مالياتی شــركت های دانش بنيان از 
تمهيداتی است كه در راستای حمايت از شــركت های دانش بنيان در 

نظر گرفته شده است . 
وی تصريح كرد: برخورداری از هر نوع معافيت مالياتی با نرخ صفر برای 
شركت های دانش بنيان واقع در پارک علم و فناوری منوط به تاييد رئيس 

پارک و برای شــركت های واقع در خارج از پارک با ارائه مجوز قانونی از 
معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری امكان پذير خواهد بود. 

گرجی رئيس پارک علم و فناوری اســتان نيز با اشــاره به توانمندی های 
پارک برای توســعه كارآفرينــی، از همكاری خوب و موثــر مديركل امور 
 مالياتی استان با اين مركز تقدير كرد و اين حمايت ها را در راستای تشويق 
سرمايه گذاری ، حمايت از توليد ملی و رونق كسب و كار بسيار موثر دانست.

حمایت امور مالیاتی استان  قزوین از  شرکت های 
دانش بنیان واقع در پارک علم و فناوری

شماره ابالغنامه:9610102501601409
شماره پرونده :9509982501600759
شماره بايگانی شعبه:950802
تاريخ تنظيم1396/10/24

 ))آگهی احضار متهم((
بدينوسيله آقايان 1-فرامرز تاجيک فرزند رحمان 
2-امين اويار ميرزا فرزند احمد 3-محمد چشمه 
جهان فرزند منوچهر كه به حکايت محتويات پرونده 
كالسه 950802 اين شعبه متهم به تهديد و تخريب 
با توجه به اينکه مجهول المکان ميباشند در اجرای 
مواد 174 قانون آئين دادرسی كيفری برای حضور 
در جلسه رسيدگی روز سه شنبه مورخ 1396/12/8 
ساعت 10/00 صبح احضار ميشود .در صورت عدم 

حضور غياباً تصميم قانونی اتخاذ خواهد شد.
داديار شعبه ششم دادسرای عمومی و انقالب –قم، 
نيک بين 

شماره ابالغنامه:9610102501601377
شماره پرونده:9609982501600554
شماه بايگانی شعبه:960578
تاريخ تنظيم:1396/10/21

 ))آگهی احضار متهم((
بدينوســيله آقای امير زمانی  نوا فرزند حسين 
كه به حکايت محتويات پرونده كالسه 960578 
اين شعبه متهم اســت به توهين و تهديد با توجه 
به اينکه مجهول المکان ميباشــد در اجرای مواد 
174 قانون آئين دادرســی كيفــری برای حضور 
در جلســه رســيدگی روز چهارشــنبه مورخ 
1396/12/9 ســاعت 10/00 صبح احضار ميشود 
 .در صورت عدم حضور غيابًا تصميم قانونی اتخاذ 

خواهد شد.
داديار شعبه ششم دادسرای عمومی و انقالب و 
قم، نيک بين

اميرمحمد دهستانی، معاون انيميشن مركز گسترش سينمای 
مستند و تجربی با حضور در برنامه »چشم شب روشن« از وضعيت 
فعلی سينمای انيميشن و چشم انداز آن سخن گفت. به گزارش 
مهر، دهستانی كه حدود 3 دهه درگير كار انيميشن است، درباره 
راه اندازی اين معاونت گفت: جامعه انيميشن بابت اين اتفاق بسيار 
خوشحال اســت و انتظار دارد كه ما بتوانيم كاری انجام دهيم؛ 
چراكه در سال های اخير در اين حيطه به لحاظ اقتصادی ركود 

زيادی بوده است.
معاون انيميشن مركز گسترش سينمای مستند و تجربی افزود: 
با حمايت سيد محمدمهدی طباطبايی نژاد و حضور فعال مرتضی 
رزاق كريمی در مركز، تاثير واقعی در انيميشن ايران گذاشته شده 
است، جريان انيميشن هنری پيشرفت زيادی در آنجا داشته و همه 
جوايز مهم سال های اخير جشنواره های ايران از آن آثاری بوده 
كه اين مركز طی سه سال اخير توليد كرده است؛ به اضافه اينکه 
تعداد زيادی از آثار مركز گسترش سينمای مستند و تجربی، جوايز 

جشنواره های خارجی را از آن خود كرده اند.
دهســتانی تصريح كرد: انيماتورهــا از ويژگی های خاصی 
برخوردارند و سطح تحصيالت شان بين تمام اصناف خانه سينما، 
از همه باالتر است. اين نشان می دهد كه انيميشن كار تخصصی 
بااليی می خواهد. در اين ميان پرسشی مطرح می شود كه چرا 
تاكنون به جايی كه می خواستيم نرسيديم كه در پاسخ می توان 
گفت كه بحث ما حضور انيميشن در سينماست و اين امر به شکلی 
كه بايد، هنوز اتفاق نيفتاده است؛ بودجه ها صرف شده، تعدادی 
فيلم ساخته شده و بسياری از آثار يا از كيفيت خوبی برخوردار 
نبوده اند و يا فروش نرفته اند، ولــی در اين ميان تعداد اندكی از 
آثار، چون »شــاهزاده روم« و »تهران 1500« با موفقيت روبه رو 
شده اند و جذب مخاطب داشتند كه البته در اين زمينه چند اثر 
ديگر در راه است. وی ادامه داد: انيميشن بلند شاهنامه ای با نام 
»آخرين داستان« را داريم كه كار بسيار خوبی است و در عرصه 
بين المللی نيز درخشش هايی پيدا كرده و اين روند رو به رشد 
است. در حقيقت، انيميشن در سينما واجب است و در دنيا بين 10 
فيلم پرفروشی كه هر سال كه هاليوود اعالم می كند، 3 فيلم باالی 
فهرست متعلق به فيلم های انيميشن است. اين نشان می دهد كه 
چقدر اقتصاد به اينگونه آثار وابسته است، خصوصا سينمای ايران 

كه به فضای تازه نياز دارد.
معاون انيميشن يادآور شد: اين موضوع به درستی نيز درک شده 
است و من اعالم می كنم اينکه مركز گسترش سينمای مستند و 

تجربی بودجه گرفته است، شايعه است. ما انتظار داريم اتفاقات 
خوبی بيفتد و بتوانيم در سال 2 تا 3 فيلم سينمايی خوب انيميشن 

ايرانی برای بچه های ايرانی داشته باشيم.
در ادامه نبوی نظر دهستانی را درباره احوال انيميشن جويا شد 
و دهستانی در پاسخ گفت: اگر از لحاظ اقتصادی به اين موضوع 
نگاه كنيم حال انيميشن خوب نيست، به ويژه در چند سال اخير با 
توجه به كاهش توليدات و وضعيت اقتصادی كه به ويژه صدا و سيما 
دارد، چون تعداد زيادی از انيماتورها از كارهای تلويزيونی ارتزاق 
می كنند و كپی رايت اين كارها برای خود صدا و سيماست و معموال 

اجازه فروش ندارند، اوضاع خوب نيست.
وی افزود: البته تغييرات پيش آمده در ســال های اخير مثبت 
است اما در كل، به خاطر كاهش توليدات و سرمايه گذاری، وضع 
خوب نيست، به ويژه در بخش توليداتی كه در شهرستان ها انجام 
می شد و در چند سال اخير به خاطر كاهش بودجه ضربه خورده 
است. دهستانی در تکميل حرف هايش گفت: در سيمای استان ها 
زحمات فراوانی طی 10 سال گذشته صورت گرفته كه تيم های 
متخصص انيميشن در شهرستان ها شکل بگيرند. مساله اصلی 
نبود بودجه و مديريت است و اگر اين اتفاق بيفتد، ما در پی آن 
هستيم كه بتوانيم پروژه های بزرگی را راه اندازی كنيم كه از طريق 
آنها كارآفرينی شود و افراد مشغول به كار شوند؛ قطعا چرخه 

اقتصادی خوبی راه خواهد افتاد.
دهستانی در رابطه با اوضاع كنونی انيميشن گفت: پايه انيميشن 
حرفه ای، انيميشن تلويزيونی بود و اگر ما در حال حاضر حرفی 
از انيميشن سينمايی می زنيم، در واقع حاصل دانشگاهی به نام 
تلويزيون است كه با تمام افت و خيزها بنيان انيميشن حرفه ای را 

در ايران پايه گذاشته است و من هم در همين سيستم كار كردم.
وی افزود: بخش عمده ای از انيميشــن ايران اعم از يادگيری، 
حرفه ای شدن و ارتزاق از طريق تلويزيون بوده و در حال حاضر هم 
هست، اما به دليل شرايط اقتصادی حاكم بر كشور اين روند افت 
كرده است. از آنجايی كه انيماتورها بنيه اقتصادی ضعيفی دارند 
بسياری از آنها از ايران می روند و در كمپانی های بزرگ خارجی 
مشغول به كار می شوند. دهستانی تصريح كرد: انيميشنی با نام 
»بالل« در يکی از كشورهای حاشيه خليج فارس ساخته شده 
كه هزينه ای بالغ بر 20 ميليون دالر را متحمل شده و نکته جالب 
اينجاست كه بسياری از انيماتورهای ايرانی در اين اثر كار كرده اند.

معاون انيميشن مركز گسترش ســينمای مستند و تجربی 
بيان كرد: به لحاظ اقتصادی انيميشن ها به چند دسته تقسيم 

می شوند، دسته اول آنهايی كه تبليغاتی هستند، دسته ديگر 
مانند »ديرين ديرين« جنبه اطالع رسانی دارند و دارای حامی 
مالی هستند و گردش اقتصادی بدی هم ندارند. اين كارها از لحاظ 
زمانی خيلی زود تمام می شوند؛ كارهای فاخری هم نيستند كه ما 
روی آنها به عنوان سينمای انيميشن حساب كنيم، اما بايد برای 
اين سينما برنامه ريزی كرده و از افراد درجه يک كمک بگيريم. 

اين بخشی از هدف ماست كه دنبال می كنيم.
وی ادامه داد: بخش ديگر، مربوط به فيلم های تلفيقی است كه با نام 
سينمای هيبريد شناخته شده است و در سينمای دنيا بسيار مطرح 
بوده و تلفيقی از فيلم و انيميشن است. به لحاظ اقتصادی انيمشين 
بسيار هزينه بر و زمان بر است و قطعا هيچ تهيه كننده خصوصی 
برای كار فاخر پا جلو نمی گذارد. برای توليد فيلم ســينمايی 
انيميشن 4 تا 5 ميليارد تومان حداقل هزينه ای است كه صرف 
می شود و حداقل زمان آن 2 سال است؛ بنابراين دولت بايد قدم 

جلو بگذارد و استارت اوليه را بزند.
دهستانی اعالم كرد: هدف ما اين است به سمت توليد بزرگ رفته 
و آنجا در كنار كنترل كمی، كنترل كيفی داشته باشيم و طبيعی 
است كه ما نتوانيم از همه جامعه انيميشن ايران حمايت كنيم. 
روی بخش های كيفی آن كار می كنيم و در مركز گسترش چه در 
بخش فيلم كوتاه و چه در بخش فيلم بلند دنبال درجه يک های 
كار انيميشن هستيم. كارگردان فيلم »داستان پيامبران« درباره 
بازار منطقه ای گفت: قطعا بايد روی اين موضوع برنامه ريزی كنيم، 
جلسات مشاوره و كارشناسی بگذاريم، از وجود افراد باتجربه بهره 

ببريم و با برخی از بازارهای مهمی مثل بازار چين مرتبط شويم.
وی ادامه داد: بخش عمده اين بازار مربوط به خود ايران است كه 
نبايد آن را دستکم بگيريم و به نظر من برای توليد خوب ايرانی 
بازار تشنه ای وجود دارد و اين می تواند خودش بسيار جوابگو 
باشد. توليد برای تماشاگر و كودک ايرانی كه انيميشن ايرانی ببين 

بسيار مهم است و كامال قابل اجراست.
در ادامه دهستانی درباره چشم انداز سينمای انيميشن كشور از 
لحاظ كيفی و كمی گفت: همين حاال چند فيلم انيميشن وجود 
دارد كه يکی از آنها »فهرست مقدس« بوده و در حال اكران است. 
همچنين انيميشن ديگری به نام »رهايی از بهشت« ساخته علی 
اسکويی را داريم كه جايزه های زيادی در سطح بين الملل از آن 
خود كرده و به قول مرتضی رزاق كريمی معبر بودن جشنواره دارد 
برايش اتفاق می افتد، خريدار خارجی پيدا می كند و در حال اكران 

شدن در جشنواره كن است. 
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گيالن- محمدرضا نــازك كار، مديركل راهداري 
و حمل ونقل جاده اي گيالن در ديدار با فرماندار 
رودبار گفت: خط كشي راه ها جزو تكاليف سازماني 
است كه به دليل نبود نقدينگي فعاليت دو گروه 
كاري استان متوقف شده كه به زودي اين مشكل 

برطرف مي شــود. مديركل راهــداري و حمل و 
نقل جاده اي گيالن افــزود: از نصب پل هاي عابر 
پياده اســتقبال مي كنيم و از آنجايــي كه تردد 
گردشگران را در مســير داريم با استفاده از توان 
بخش خصوصي كه زياد هم داوطلب شــده اند، 

 هماهنگي ها را با شركت آزادراه انجام مي دهيم. 
وي گفت: براي حل مشــكل جاده ســندس هم 
با چندين مشاور صحبت شــده است كه طرح و 
تضمين مناسب داده شــود تا با يك برنامه ريزي 
اصولي و فنــي از هدر رفتن ســرمايه گذاري در 

آنجــا جلوگيري شــود. نــازك كار تصريح كرد: 
موانع راه انــدازي پايانــه حمل بار لوشــان هم 
در حال حل شــدن اســت و با كمك مسئوالن 
 شهرستان رودبار شاهد بهره برداري از آن خواهيم

 بود. 

خط كشي  راه ها   به  دليل نبود  نقدينگي  متوقف   شده   است
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وقتي به اقدامــات وزارت 
جهــاد كشــاورزي براي 
تنظيــم بــازار كاالهاي 
اساســي نظر مي كنيم، به 
منتقدان حق مي دهيم كه 
اين وزارتخانه را در اين مســئوليت خطير ناموفق 
بدانند. اينكــه وزارت جهاد كشــاورزي به عنوان 
متولي و حامي بخش كشاورزي چطور بايد بازار را 
تنظيم كند كه تعادل بازار به زيان مصرف كنندگان 
به هم نخورد – اتفاقي كه اخيرا درباره برنج افتاده 
اســت - و توليدكننده و مصرف كننــده به صورت 
منصفانه از بازار ســود ببرند، ســوالي اســت كه 
پاسخ هاي كارشناســان را درباره آن جويا شديم. 
آنچه مي توان درباره برنج گفت، اين است كه وزارت 
جهاد كشاورزي بعد از افزايش قيمت قابل توجه برنج 
خارجي اجازه ثبت سفارش واردات را صادر كرده، 
اما اين اقدام در كوتاه مدت اثري بــر بازار نخواهد 
 داشت و فقط شايد بازار برنج خارجي شب عيد آرام

 شود. 

كمبود برنج خارجي علت گراني است
معاون توسعه بازرگاني و صنايع كشاورزي وزارت 
جهاد كشاورزي گفت: وزارت جهاد كشاورزي براي 
جلوگيري از افزايش قيمت برنج در بازار شب عيد، 
تصميم به صدور مجوز ثبت سفارش واردات به مدت 
محدود )2 ماه( گرفته است. علي اكبر مهرفرد افزود: 

با اين اقدام، برنج با قيمت مناســب به مردم عرضه 
مي شود. به گفته مهرفرد، وزارت جهاد كشاورزي 
از طريق تهيه و توزيع بذر باكيفيت، ارائه تسهيالت 
مكانيزاسيون، تجهيز و نوســازي شاليزارها، ايجاد 
صنايع تبديلي، نوسازي شاليكوبي ها، بيمه محصول 
و همچنين نظــام تعرفــه اي و ممنوعيت واردات 
در فصل برداشت از شــاليكاران حمايت مي كند. 
مهرفرد توليد ســاالنه برنج كشــور را 2 ميليون و 
200 هزار تــن و نياز مصرفي كشــور را نزديك به 
3 ميليــون و 200 هزار تن عنوان كــرد و افزود: با 
توجه به شرايط اقليمي كشور، اين وزارتخانه فقط 
از توليد برنج در اســتان هاي گيــالن و مازندران 
حمايت مي كند. وي ادامه داد: به نظر مي رســد با 

وجود واردات امسال، افزايش قيمت برنج وارداتي 
در بازار به سبب كمبود اين محصول بوده است كه 
بيشتر توسط قشــرهاي با درآمد متوسط و پايين 
جامعه مصرف مي شــود. به گفته وي، براي تامين 
 نياز مصرفي مردم بايد كسري توليد از خارج تامين

 شود. 

ذخاير استراتژيك به درستي مديريت 
نمي شود

يك كارشــناس اقتصاد كشــاورزي با بيان اينكه 
ذخاير اســتراتژيك برنج بايد پيــش از گراني به 
بازار تزريق مي شد، به »كســب وكار« گفت: وقتي 
قيمت افزايش داشته باشد و بعد به فكر تنظيم بازار 

مي افتيم همان مثل نوشدارو بعد از مرگ سهراب 
است. يكي از كاركردهاي ذخاير استراتژيك، تنظيم 
بازار در هنگام كمبود اســت، اما به نظر مي رســد 
وزارت جهاد كشاورزي نتوانسته است اين كاركرد 
را به درســتي اجرا كند. احمد علي تبار با اشاره به 
افزايش قيمت برنــج خارجي در بــازار افزود: اگر 
مديريت درستي درباره ميزان ذخاير برنج خارجي 
وجود داشت، اكنون وزارت جهاد كشاورزي بدون 
دغدغه اين ذخايــر را وارد بــازار مي كرد و قيمت 
 را كاهش مــي داد، امــا چنين مديريتــي وجود

 ندارد. 
وي در پاسخ به اين پرســش كه آيا آزادسازي ثبت 
ســفارش واردات برنج مي تواند بازار را به ســرعت 
با كاهش قيمت روبه رو كند، گفــت: وزارت جهاد 
كشاورزي بيشتر به دنبال ايجاد موج رواني در بازار 
است. اين اقدام مي تواند به بازار برنج و واردكنندگان 
عمده پيامي را منتقل كند كه طي يك ماه تا دو ماه 

آينده برنج در حجم باال به بازار مي رسد.
 بنابرايــن امــروز ذخايــر احتمالــي خــود 
را بــه قيمــت روز بــه فــروش برســانند و بــه 
 اميــد افزايــش قيمــت، از فــروش خــودداري

 نكنند. 
اين كارشــناس اقتصاد كشــاورزي تصريح كرد: 
اين اقدام اگر موثر باشــد قيمت برنــج خارجي را 
در بازار شــب عيــد متعــادل مي كنــد يعني از 
گراني بيــش از ايــن، جلوگيــري مي كنــد، اما 
بر قيمت برنج درجــه يك داخلي كــه آن هم به 
 صــورت بي رويه افزايش داشــته، اثــري نخواهد 

داشت. 

»كسب وكار« گزارش  مي دهد

نوشداروي   واردات   بعد   از  گراني  برنج

افزايش بي رويــه واردات دام 
زنده 

يك مقام مسئول گفت: با وجود افزايش قيمت 
نهاده ها، قيمــت دام زنده به ســبب افزايش 
واردات بي رويه با كاهش 20 درصدي روبه رو 
شده است. حسين نعمتي، رئيس هيات مديره 
اتحاديه مركزي دامــداران از كاهش نرخ دام 
زنده در بازار خبر داد و گفت: با وجود افزايش 
صددرصــدي قيمت يونجــه و 30 درصدي 
كنجاله سويا و ذرت، قيمت دام زنده به دليل 
افزايش بي رويه واردات با كاهش 20 درصدي 
روبه رو شده است. وي با اشــاره به اينكه نرخ 
گوشت قرمز همچنان باالست، افزود: با توجه 
به كاهش 2 هزار و 500 توماني نرخ دام زنده، 
حداقل قيمت گوشــت بايد 5 هزار تومان در 
بازار كاهش يابد، در حالي كه به سبب وجود 
واسطه ها و دالالن قيمت تغيير چنداني نداشته 
اســت. نعمتي باال بودن فاصله قيمت گوشت 
قرمز از دامداري تا بازار مصرف را ناشي از وجود 
واسطه ها و دالالن دانســت كه دستگاه هاي 

نظارتي بايد به اين مساله رسيدگي كنند. 
رئيس هيات مديره اتحاديه دامداران با اشاره 
به اينكه مســئوالن امر بــراي كنترل قيمت 
ساده ترين راه را انتخاب مي كنند، بيان كرد: با 
وجود افزايش قيمت نهاده ها، واردات گسترده 
گوشت به زيان دامداران تمام شد و هم اكنون 
به ســبب نبود اطالعات دقيق از ميزان ثبت 
سفارش گوشت نمي توان آينده روشني براي 

صنعت دامداري كشور متصور بود. 
وي نرخ هر كيلو دام زنده سنگين 12 هزار و 
500 تا 13 هزار و دام سبك را 16 تا 16هزار و 

500 تومان اعالم كرد. 

خبر

رشد صادرات لبنيات در 9 ماهه 
امسال 

 معاون وزير جهاد كشــاورزی با بيان اينكه 
رايزني ها با مسئوالن عراقي براي رفع مشكل 
تعرفه لبنيــات همچنان ادامــه دارد، گفت: 
صادرات لبنيات در ٩ ماهه امسال بيش از 30 

درصد رشد داشته است. 
به گزارش مهر، حســن ركني بــا بيان اينكه 
صادرات محصوالت دام و طيــور در ٩ ماهه 
امسال مجموعا ٨٤3 ميليون دالر بوده است، 
اظهارداشت: تراز تجاري ما طي اين ٩ ماه در 
بخش دام و طيور مثبت بوده و 100 ميليون و 

٧٩3 هزار دالر تراز مثبت داشتيم. 
به گفته وي، طــي اين مدت بيــش از ٧50 
هزار تن صــادرات شــير و انــواع لبنيات از 
كشــور انجام شــده كه اين عدد نســبت به 
 مدت مشابه سال قبل باالي 30 درصد رشد 

دارد. 
معــاون وزير جهاد كشــاورزي گفــت: اگر 
روند صادرات به همين صــورت پيش برود؛ 
پيش بيني مي شــود تا انتهاي ســال ميزان 
صادرات ما در زمينه مــواد لبني به عدد يك 
ميليون تن برسد. ركني در بخش ديگري از 
سخنان خود درباره اينكه مشكل ايجادشده در 
زمينه تعرفه صادرات لبنيات به كشور عراق به 
كجا رسيد، افزود: دولت عراق اين محدوديت 
را تقريبا براي همه كشورها لحاظ كرده، اما با 
اين حال صادرات به عراق كماكان ادامه دارد. 
وي اضافه كــرد: مســئوالن ذي ربط به طور 
مســتمر اين مســاله را پيگيري مي كنند تا 
دولت عراق را متقاعد كنند كه در اين زمينه 

تجديد نظر كند. 
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جلســه مشــترک كار گروه پسماند 
شهرستان  چالوس كه به رياست معاون 
فرماندار اين شهرستان با حضور كلیه 
اعضا در سالن اجتماعات اداره محیط 
زيست چالوس برگزار شده ، پس از بحث 
 وتبادل نظر، تصمیمــات خوبی اتخاذ 
 شــد .متعاقب اين جلســه ، حمید

 محمدی فیــروز معــاون فرماندار 
شهرستان چالوس در گفتگويی اظهار 
داشت: اوال در روز بیست و نهم دی، به 
مناسبت روز پاک،  مقرر شد به صورت 
سمبلیك تمامی كار كنان دستگاه های 
دولتی در سطح شهرســتان چالوس 
 اعم از رؤســا وكاركنان زن ومرد بدون
 خو روی  شخصی وحتی المقدور پیاده يا 
با دوچرخه ويا با وسايل نقلیه عمومی، در 
محل كار خود حاضر شوند .ثانیا در مورد 
كاهش آالينده ها، مقرر شــد اقدامات 
پیشگیرانه ای به صورت فورس ماژور به 

شرح زير صورت پذيرد كه عبارتنداز: 
۱-اســتفاده از فیلترينــگ ونصب 
دســتگاه هــای پیشــرفته تهويه 
وتصفیــه هــوا دركار خانــه های  
 آسفالت منطقه توســط صاحبان اين 
كارخانه ها  تا دود حاصله وهوای آلوده 
ناشــی از ذوب قیر ومواد ممزوج در 
 عملیات اختالط آسفالت ، وارد هوای  

اطراف نشود.
 ۲-ســاماندهی وهدايــت اصولــی  
هرز آب های سطحی وخشکاندن مرداب 
ها و بركه های كوچــك وجلوگیری از 
تجمیع آب بــاران در جداول،چاله ها 
وگودال های موجود در سطح شهر همراه 
 با آهك پاشی توســط شهرداری های 

سه گانه چالوس،مرزن آباد وهچیرود.. 
۳-ساماندهی وهدايت  فاضالب های 
خانگی با حفر چاه در محلی مناسب وبه 
دور از مناطق مسکونی وتجاری توسط 

شهرداری  ها همراه با عملیات تصفیه 
موقت 

۴-ســاماندهی ودفع اصولی پسماند 
فاضالب های  عفونی،  بیمارســتانی 
وآزمايشگاه های خصوصی ودولتی با 
ايزوله كردن توسط مواد گند زدا ويا به 
وسیله كوره های پر حرارت با سوخت 
 كامل وبدون دود زا بــا نظارت دقیق
توســط مربوطــه  شــناس  كار    
  بیمارســتان هــا ،درمانــگاه ها و

آزمايشگاه های منطقه.  
۵- دفع اصولی پساب كشتارگاهی كه 
عملیات اجرايی آن  با مشــاركت خود 
قصابان ونصب دســتگاه مورد نیاز به 
اتمام رسیده وآماده ارزيابی توسط كار 

شناسان مربوطه است .
۶-جمع آوری نخاله هــا وزباله های 
 رها شــده در حواشــی خیابان ها، 
نهر ها ورود خانه بــزرگ چالوس  كه 
توسط شــهرداری های منطقه  انجام 

شده . 
7-فنس كشــی واحداث سکوی زباله 

مناســب ،خاک ريزی آهك پاشــی 
واندود كردن زباله ها در محل استقرار 
و دپوی زباله شــهری بــا همکاری 
شــهرداری های منطقه وشــهرک 
 نمك آبرود كه مشــتركا در آن زباله 

می ريزند .
معاون فرماندار شهرســتان چالوس 
تصريح كرد: برای اجــرای اين طرح 
های فورس مــاژوری وموقت بالغ بر ۵ 
 میلیارد ريال هزينــه تخصیص يافته

 است .
 در حالی كه به موازات اين طرح، عملیات 
اگو وفاضالب شهری در مناطق مختلف 
توسط آب وفاضالب شهری چالوس  در 
حال اجرا و يا در برخی از مناطق شهری 
در آينده به مرحله اجرا در خواهند آمد 
كه با تکمیل شدن طرح فاضالب شهری 
در شهر گردشــگری چالوس،مشکل 
 دفــع غیــر بهداشــتی فاضالب و 
پســماند های آالينده  دراين شــهر 
 گردشگری برای همیشه برطرف خواهد

 شد. 

معاون   فرماندار چالوس:

در جلسه كارگروه پسماند  شهری چالوس 
تصميمات خوبی اتخاذ  شد

حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت سياوش حسن زاده سورشجانی فرزند خسرو به شرح 
دادخواست تقديمی ثبت شده به كالسه ٩60562 از اين شعبه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه تاجماه عزيزی سورشجانی فرزند علی 
 ضامن در مورخ 13٩6/06/٩ در اقامتــگاه دائمی خود بدرود حيات گفته و ورثه

 حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- مهتاب حسن زاده سورشجانی به شماره شناسنامه 1٧٧)فرزند متوفی(

2- ثريا حسن زاده سورشجانی به شماره شناسنامه ٤٧)فرزند متوفی(
3- سهيال حسن زاده سورشجانی به شماره شناسنامه 125)فرزند متوفی(
٤- رضوانه حسن زاده سورشجانی به شماره شناسنامه ٨5)فرزند متوفی(

5- زهره حسن زاده سورشجانی به شماره شناسنامه 6٨)فرزند متوفی(
6- علی حسن زاده سورشجانی به شماره شناسنامه 1٤3٤)فرزند متوفی(

٧- سياوش حسن زاده سورشجانی به شماره شناسنامه 135)فرزند متوفی(
٨- سعيد حسن زاده سورشجانی به شماره شناسنامه ٩٤)فرزند متوفی(

٩- رضا حسن زاده سورشجانی به شماره شناسنامه 5٧)فرزند متوفی(
10- نوشاد حسن زاده سورشجانی به شماره شناسنامه 53)فرزند متوفی(

11- خسرو حسن زاده سورشجانی به شماره شناسنامه 23٧5)همسر متوفی(
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواســت مزبور يك نوبت آگهی ميگردد تا 
چنانچه شخصی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاريخ 
نشر آگهی ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد در غير اينصورت گواهی 

صادر خواهد شد.
 رئيس شورای حل اختالف شماره 1 سورشجان، براتعلی كريمزاده

شماره: 13٩621٧1001٨01٤120
آگهی فقدان سند مالکیت

آقای رضا كاوه با ارائه 2 برگ استشهاد محلی مصدق طی درخواست 
شماره ٩6/1٤120 مورخ 13٩6/10/11 تقاضای صدور سند مالكيت 
المثنی مربوط به 2 دانگ مشــاع از 6 دانگ يك قطعه زمين اراضی 
جنگلی جلگه ای تحت پالك 1 فرعــی از 155 اصلی واقع در قريه 
مشهدی سرا دهستان لنگا بخش 2 حوزه ثبتی شهرستان عباس آباد 
به شماره چاپی 5٤1٤53 دفتر جلد 553 صفحه ٧٨ به شماره ثبت 
٧٨٧٤5 به نام رضا كاوه ثبت گرديده كه در اثر جابجايی منزل مفقود 
شده را نموده است. در اجرای ماده 120 اصالحی آيين نامه قانون ثبت 
مراتب در يك نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معالمه 
يا وجود سند مالكيت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاريخ انتشار 
آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اداره 
ثبت محل ارائه و رسيد دريافت نمايند. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر 
اعتراض ارائه نگردد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند 
معامله ارائه نشود اين اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالكيت 
المثنی به نام مالك خواهد نمود. ضمناً طبق گواهی شماره 12٩21 
مورخ 1335/05/13 سرجنگلداری كل منطقه نوشهر ملی تشخيص 
و اعالم گرديده است و از زمين مورد معامله فقط در امور كشاورزی 

استفاده نمايد و حق تفكيك و تبديل به قطعات كوچك تر را ندارد. 
م/الف:  ٩6/1٩0/1٤120
تاريخ انتشار: ٩6/10/30

حميدرضا قنبری،رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان عباس آباد

مفقودی
برگ سبز )شناسنامه خودرو( پژو ۴0۵

به شماره شهربانی ايران 7۲ – ۱8۴ ص ۲۲
به شماره موتور ۱۲۴8۵0۵۲7۵۵ و به شماره شاسی 
۱۳۲۳0۳۱۳ مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد. 

وزير جهاد كشــاورزي گفت: توسعه 
كشــت چغندرقند پاييزه در كشور 
راهكار بي نيازي از واردات شكر است 
كه اين برنامه را به طور جدي دنبال 

مي كنيم. 
به گــزارش مهر، محمــود حجتي 
در پايــان ســفر يــك روزه خود به 
اســتان مركزي در آشــتيان اظهار 
داشــت: اســتان مركزي بــا وجود 
ســبقه صنعتي، در حوزه كشاورزي 
زيربخش هــا  تمامــي  در  نيــز 
 وضعيــت و ظرفيــت مطلوبــي 

دارد. 
وي افــزود: يكــي از ظرفيت هــاي 
فوق العــاده اين اســتان توليد گل و 
گياه زينتي در شهرســتان محالت 
است كه در ســطح بين الملل مطرح  
شده و عالوه بر آن فعاليت واحدهاي 
پرورش طيور، دامداري، آبزي پروري 
و تكثير و پرورش ماهيان آب ســرد 
 نيــز در اين اســتان وضعيت خوبي

 دارد. 
وزير جهاد كشــاورزي بيــان كرد: 
اميدواريــم در حــوزه تكثيــر تخم 
چشــم زده ماهــي، روز بــه روز از 
ميزان وابستگي اســتان مركزي به 
اغيار كاسته شــود زيرا ظرفيت هاي 
ايجادشــده در اســتان مركــزي و 
ساير استان ها رشــد بسيار مطلوبي 
ايجــاد كــرده و اميد اســت ديگر 
 شاهد وجود مشــكل در اين زمينه 

نباشيم. 
حجتــي خاطرنشــان ســاخت: در 
حوزه باغات سيب و انگور متاسفانه 
مشــاهده شــد كــه شــيوه اغلب 
باغداران سنتي است، اما در راستاي 
بهره وري بيشتر بايد سيستم رويش 
ايستاده و داربســتي را در اين باغات 
به اجرا برســانيم، خوشــبختانه با 
مشاركت مردم اســتان، پشتيباني 

اســتانداري و حمايــت وزارتخانه، 
مســائل مرتبط با صنايــع تبديلي 
كشــاورزي و عمليات پس از توليد 
محصول و نگهداري ســردخانه اي 
 در دســت بررســي و رفــع قــرار

 دارد. 
وي تصريــح كــرد: در ايــن ســفر 
بازديــدي از ظرفيت هــا و فعــاالن 
دامپــروري در منطقــه فراهــان 
به عمــل آمد كــه متاســفانه طي 
سال هاي گذشــته به ســبب بروز 
نوســانات قيمتــي با مشــكالتي 
مواجه شــده بودند كه اميدواريم با 
همكاري بانك ها و دســت اندركاران 
 بــر مشــكالت ايــن حــوزه فائق 

آييم. 
وزير جهاد كشاورزي عنوان كرد: در 
اين ســفر از يك واحد فرآوري پنير 
نيز بازديد شــد كه بخش عمده اي 
از توليدات ايــن مجموعه به خارج از 
كشور صادر مي شود و كارآفرين اين 
مجموعه موفق شــده قراردادهايي 
 بــا كشــور ارمنســتان منعقــد

 كند.
 حجتي گفــت: اســتان مركزي در 
مجمــوع از ظرفيت هاي بســيار در 
حوزه كشــاورزي برخوردار است و 
اميدواريم كه با تعامــل و همكاري 
مسئوالن و كارفرمايان هرچه بيشتر 
از اين ظرفيت ها بهره مند شويم. وي 
افزود: فعاليــت گلخانه ها به ويژه در 
مركز استان مورد تاكيد است و باتوجه 
به محدوديت منابع آب در سراســر 
كشــور طرح گلخانه ها را در دستور 
كار قرار داده ايم كه دو شهرســتان 
ساوه و زرنديه نسبت به ساير مناطق 
بيشــتر به آن پرداخته اند و در ساير 
شــهرها آنگونه كــه بايــد، نبوده و 
 توسعه گلخانه ها بايد در دستور كار

 باشد.

توسعه  كشت   چغندرقند   پاييزه؛ 
راهكار   بي  نيازي   از   واردات   شكر
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ارتباط ۵۰ درصد طالق  هاي كشور با اعتياد
رئيس سازمان امور اجتماعي كشور گفت: استان ها را مسئول كرديم كه مركز رصد استاني داشته باشند تا هر استاني وضعيت اجتماعي، كمبودها و خألهاي شهرها، روستاها و محالتش را شناسايي كند، البته شناسايي 
محروميت هاي زيرساختي در طرح وزارت راه وشهرسازي براي مناطق حاشيه نشين و بافت فرسوده مشخص شده است، اما استان ها را نيز به راه اندازي مركز رصد آسيب هاي اجتماعي موظف كرديم. تقي رستم وندي افزود: 
تحقيقات نشان داده است نيمي از طالق هايي كه در كشور ثبت  مي شود به طور مستقيم يا غيرمستقيم با اعتياد همسر ارتباط دارد. همچنين حدود ۶۰ درصد آسيب اجتماعي همسرآزاري و ۲۰ تا ۲۵ درصد كودك آزاري با 
مصرف مواد ارتباط دارد. به عبارت ديگر اگر بتوان اعتياد را در كشور مهار كرد، برخي از آسيب هاي اجتماعي از جمله سرقت هاي خرد، كودك آزاري، همسرآزاري و برخي از قتل ها كاهش خواهند داشت.

رئیس انجمن روانپزشکان ایران: 
60 درصد زنان تجربه خشونت 

عاطفی را دارند
رئیس انجمن روانپزشکان ایران با اشاره به آمار شیوع 
همسرآزاری در ایران گفت: آمارهای همسرآزاری در 
ایران، متفاوت است، اما تقریبا 20 درصد زنان در طول 
زندگی خود تجربه خشونت فیزیکی و حدود 50 تا 60 
درصد نیز تجربه خشونت عاطفی دارند.مریم رسولیان 
همسرآزاری جسمی، عاطفی و جنســی را از انواع 
مصادیق همسرآزاری نام برد و افزود: بخش زیادی 
از خشــونت عاطفی مبتنی بر این موضوع است که 
در زندگی بین دو فرد روابط منطقی و درستی وجود 
ندارد و اگر مهارت های ارتباطی بین زوج ها بیشتر شود 
خودبه خود این نوع از خشونت کاهش می یابد و اصالح 
می شود.وی خاطرنشان کرد: همسرآزاری عاطفی 
شــامل رفتار بین فردی، رفتار کالمی، بی توجهی و 
قهر کردن است. همچنین بی توجهی به این که فرد به 
خواسته هایش مانند ارتباط با خانواده اش، دکتر رفتن 
و ادامه تحصیل برســد، نیز از مصادیق همسرآزاری 
عاطفی به شمار می رود. وی اضافه کرد: همسرآزاری 
فیزیکی نیز شامل صدمه زدن است؛ این صدمه زدن به 
هر طریقی مانند پرت کردن شیء، هل دادن تا تهدید 
با ابزار خطرناک مانند چاقو می تواند اتفاق بیفتد. به 
گزارش ایرنا، رئیس انجمن روانپزشکان ایران درباره 
همسرآزاری جنســی نیز گفت: برخی مردان طبق 
فرهنگ شکل گرفته در گذشته، تمتع جنسی حتی 
به زور را حق خود می دانند و نسبت به همسر خود نگاه 
ابزاری دارند، این مساله نیز از مصادیق همسرآزاری 
است که افزایش آگاهی در این زمینه می تواند تاحدی 
کمک کننده و پیشگیرانه باشد. به آن معنا که اگر فرد 
بداند این رفتارش چه آسیبی می زند و چه عوارضی 

دارد دیگر آن کارها را نمی کند.

خبر 

معاون بیمه اي سازمان تامین اجتماعي: 
۵2۴  نفر از كارگران پالسكو 

مقرري بيكاري گرفتند
معاون بیمه اي سازمان تامین اجتماعي گفت: در اجراي 
ماده 2 قانون بیمه بیکاري، براي 52٤ نفر از کارگران 
بیمه شده شاغل در ساختمان پالسکو مقرري بیمه 
بیکاري برقرار و تا پایان آذر سال جاري پرداخت شد. 
به گزارش مهر، محمدحسن زدا با اشاره به فرارسیدن 
نخستین سالگرد حادثه تلخ ســاختمان پالسکو و 
گرامیداشت درگذشتگان این حادثه گفت: در اجراي 
مصوبه ۱۹ بهمن سال گذشته هیات محترم وزیران، 
براي افراد غیرمشمول شامل کارفرمایان، بیمه شدگان 
اختیاري، صاحبان حرف و مشــاغل آزاد، کارگاه هاي 
خانوادگي و افراد فاقد ســابقه پرداخت حق بیمه، در 
مرحله اول )دي و بهمــن ۹5( ۱050 نفر و در مرحله 
دوم )اسفند ۹5 و فروردین ۹6( ۱0۱6 نفر به ازاي هر 
ماه مبلغ ۱0 میلیون ریال پرداخت شد. وي افزود: در 
اجراي بند دیگري از مصوبه فوق، از تعداد ٨2۹ کارگاه 
شناسایي شده، 26۹ کارگاه فعال داراي لیست بیمه، 2۹ 
کارگاه فعال و فاقد لیست بیمه و 5٧ کارگاه نیمه فعال 
و مابقي راکد و فاقد فعالیت بوده اند که درباره تقسیط 
یا بخشودگي جرایم بدهي بیمه اي این کارگاه ها اقدام 
شد. زدا در ادامه گفت: از درخواست هاي واصل شده از 
سوي کارفرمایان کارگاه هاي ساختمان پالسکو براي 
تقســیط بدهي با 62 مورد از آنها موافقت شد. معاون 
بیمه اي سازمان تامین اجتماعي در پایان اظهار کرد: ۱۹ 
کارگاه بدهکار درخواست استفاده از بخشودگي جرایم 

را داشته اند که در این خصوص نیز اقدام شده است. 

شهردار اصفهان: 
مشكل اصلي حوزه نشر و كتاب، 

ماليات و مكان نيست 
 شهردار اصفهان گفت: مشکل مالیات و مکان مشکالت 
اصلي حوزه نشر و کتاب نیست، بلکه درد اصلي این حوزه 
و جامعه ما مشکل نفس کشیدن از طریق کتاب است، 
باید کتاب خواندن را مثل نفس کشیدن به عنوان امري 
ضروري و حیاتي براي خودمــان و دیگران رواج دهیم 
و این مساله مهمي است که باید براي آن برنامه ریزي 
کرد. قدرت ا... نوروزي عصر روز چهارشنبه 2٧ دي ماه در 
بیست و یکمین نشست از سلسله نشست هاي »اصفهان 
فردا« در جمع فعاالن حوزه نشر اصفهان با ابراز خرسندي 
از حضور در جمع ناشران، نویسندگان، فروشندگان و 
ادیبان، آنها را چهار رکن اساسي مطالعه دانست و اظهار 
کرد: مطالعه عاملي اســت که این چهار رکن را به هم 
متصل مي کند، کار نویسنده کتاب، ناشر، ادیب و شاعر و 
فروشنده زماني رونق پیدا مي کند که مطالعه رونق داشته 
باشد و مطالعه همان عنصري است که متاسفانه امروز در 

محاق عمیقي فرورفته است. 

خبر

استان ها 

21 شرط كه  زمينه ساز مهندسي مشاغل است

مدیریت   یكپارچه   هلدینگ  کسب وکار
مهندســي مشــاغل از 
نیازهاي ضــروري ایجاد 
مشــاغل پایدار در ایران 
اســت. ایجاد مشاغل در 
ایران پس از انقالب قالب 
مهندســي و تخصصي خود را از دست داده است 
و تنها براساس حدسیات و روش هاي غلط آزمون 
و خطا مدیریت مي شــود. مدیریت کسب وکارها 
در همه جــاي جهان داراي قواعــد علمي و کامال 
کارشناسي شده اســت و اجازه هیچ نوع آزمون و 
خطایي در آن را نمي دهند. مدیریت هوشــمند 
کسب وکار در کشــورها بنا را بر مهندسي دقیق 
مشاغل براســاس ظرفیت ها، فرصت ها و نیازهاي 
جامعه و ارتبــاط آن با منابع و نیروي انســاني و 
شــرایط پیرامونــي آن گذاشــته اند. در ایــران 
ســاالنه ده ها طرح خــام به عنــوان راهکارهاي 
ایجاد اشــتغال و پایدارســازي آن ارائه مي شود 
و فــرداي آن روز هم بدون توجه بــه تاثیرات آن 
در بازار کســب وکار اجرا مي شــود بــدون اینکه 
مرکزي با مدیریت هوشمند براي ارزیابي و رصد 
 تاثیرات آنها بر فضاي کســب وکار کشور صورت 

پذیرد. 
مهندسي کسب وکار به معني توجه به زیربناهاي 
مورد نیاز براي ایجاد کســب وکار موفق و تعیین 
عوامل موثر بــر آنها و نیز نحوه برقــراري ارتباط 
با آنهاســت. برخي از موارد به عنوان متغیرهاي 
کســب وکار عبارتنــد از: ۱- سیســتم اطالعات 
بازاریابــي، 2- بازاریابــي حرفه اي و موسســات 
تخصصي در این زمینه، 3- کلینیک هاي مشاوره 
شغلي که افراد آنها داراي اســتانداردهاي باالي 
اروپا باشند، ٤- مراکز تحقیق و توسعه، 5- مراکز 
رصد مشــاغل نو و نیازها و فناوري هاي نو و ارائه 
و انتقال آنها به کســب وکارها، 6- مراکز ارزیابي 
استانداردهاي بازاریابي و تطبیق تمامي محصوالت 

بــا اســتانداردهاي مشــتري مداري و بازاریابي 
 مانند منشــور حقوق مصرف کنندگان ســازمان

 ملــل، ٧- مدیریــت فــروش و نمایشــگاهي 
محصــوالت در داخل و خارج کشــور، ٨- مراکز 
غیردولتي ایده بازار و ثبــت ایده براي ثبت بدون 
محدودیت ایده ها و عرضــه آن به بازار، ۹- تعیین 
استانداردهاي داخلي براســاس تعادل اقتصادي 
بازار محصول در ســطح جهــان در زمینه تولید 
کاال و تولید خدمــات و تولید ایده بــه عنوان 3 
محصول مطــرح در بازارهاي جهاني و نســبت 
کاال ۱0 درصــد و خدمات 60 درصــد و ایده 30 
درصد، ۱0 - تامین منابع انساني براساس نیازهاي 
امروز بازار و انعطاف پذیري شــدید نظام آموزش 
 در تغییر دوره ها متناســب با نیاز بازار با توجه به

 ایجاد بیش از یک میلیون نیاز جدید در بازارهاي 
امــروزي طي یک ســال، ۱۱- هوشمندســازي 
بازار براســاس بهره گیري از فناوري هاي نو، ۱2- 
مدیریت تامین منابع مالي از طریق حذف تامین 
منابع از طریق وام براي شــروع کســب وکارها و 
 جایگزیني ٤٧ روش تامین منابع مالي براي شروع،

۱3- تغییر قیمت تمام شــده و اصالح آن با ایجاد 
بســتر رقابت در بازار، ۱٤- مدیریت مشاغل خرد 
از طریق ایجاد خوشــه ها و شــبکه هاي شغلي با 
توجه به اینکه در سطح کشــورهاي توسعه یافته 
اساســا مشــاغل خرد رهاشــده و انفرادي دیگر 
معني خود را از دســت داده اســت، ۱5- ایجاد 
بازارهاي گســترده در ســطح محله ها و مناطق 
 و کشــور و توســعه گردشــگري بازار در ایران،
 ۱6- تامین فناوري هاي پیشرفته براي محصوالت 
به ویژه مشــاغل خرد و توســعه مفهوم ارزش در 
فناوري ها به جاي تشویق به پرهیز از فناوري، ۱٧- 
توسعه ســریع برند ایراني براي همه محصوالت و 
الزامي کردن آن براي ایجاد بسته برند یعني تعیین 
کیفیت و کمیت و کاربري و قیمت و پشــتیباني 
براي همه محصــوالت اعم از کاال یــا خدمات یا 
ایده در بازار، ۱٨- کمک بــه تنوع محصوالت و با 
توجه به نیاز بازار، ۱۹- صلب اختیار از مراکز بسیار 
متنوع ارائه مجوز در بازار به ویژه تولید محصول و 
 خدمات و ایجاد پنجره واحد مجــوزات بازار براي 
جلوگیري از توســعه بازار تکراري به جاي ایجاد 

بازارهاي با محصوالت نو با توجه به اینکه بیشــتر 
تخریب بازار توســط مجوزدهنده هــا به اصناف 
و تولیدات صنعتي و کشــاورزي کــه ده ها برابر 
بیش از کشــش بازار مجــوز مي دهنــد و عامل 
 عمــده ناپایــداري مشــاغل در ایران هســتند، 
20 - ایجــاد پنجره واحــد کســب وکار بــراي 
مدیریت هدایــت نیروي انســاني به بــازار کار 
براســاس واقعیت هاي بــازار کار و ســرعت کار 
و دقت بیشــتر، 2۱- ایجاد مدیریــت یکپارچه 
بازار براي تحلیــل نیازهــاي بازار و بــا قابلیت 
ایجاد جریــان اطالعات آزاد گســترده در زمینه 
 کســب وکار و ارائه نقشــه تجــاري رایــگان به

 مشتریان.
در مجموع ایجــاد ارتباط ایــن 2۱ بخش با هم 
و تعریــف درســت هر یــک از ایــن بخش ها به 
معني مهندسي کســب وکار اســت که در همه 
 کشــورهاي توســعه یافته و موفق بــه آنها توجه 
مي شــود. در ایران ایــن بخش ها اساســا مورد 
بي توجهــي قــرار گرفتــه و هیچ یــک از ایــن 
زیرســاخت ها به عنوان یک ارزش مورد نیاز براي 
توسعه مشــاغل پایدار حتي مورد مطالعه جدي 
 در بخش هاي تصمیم گیري اشــتغال قرار نگرفته

 است.
 در این راســتا با همت مدیران محترم وزارت کار 
اعم از وزیر محترم و مشــاوران و معاونان خاصه 
معاونت محترم تعاون و ادارات محترم کل استان ها 
براي نخســتین بار زمینه مدیریت یکپارچه این 
 2۱ یک مورد در هلدینگ کسب وکار فراهم شده 

است. 
هلدینگ کسب وکار مکلف به ایجاد بانک اطالعات 
یکپارچه و مدیریت یکپارچــه و ارائه برند ایراني و 
استانداردهاي بازاریابي و همچنین سایر مواردي 
است که براي مهندسي کسب وکار ضرورت دارد 
که این حرکت را گامي به ســوي کسب وکارهاي 
 پایــدار از طریــق مهندســي کســب وکار 

مي دانیم. 

سید احمد قاسمي، استاد دانشگاه
News kasbokar@gmail.com

مدیرکل بین الملــل معاونت امــور زنــان و خانواده 
ریاست جمهوري بر اختصاص ســهمیه 30 درصدي 
براي به کارگیري زنان در پست هاي مدیریتي همراه با 
نگاه شایسته ساالري تاکید کرد و گفت: اگر این نگاه به 
درستي اعمال شود در کمتر از 3 سال ۱0 تا ۱5 درصد 
از زنان در پست هاي مدیریتي قرار خواهند گرفت، البته 
نگاه ما نسبت به این سهمیه نباید صرفا جنسیتي باشد، 
بلکه باید دیدي شایسته ساالر داشته باشیم. لیال فالحتي 
با اشاره به اینکه اختصاص ســهمیه 30 درصدي براي 
به کار گیري زنان در ســطوح مدیریتي باید از ۱0 سال 
پیش آغاز مي شد، افزود: این انتظاري است که باید ۱0 
سال پیش اتفاق مي افتاد. به عبارت دیگر زنان از سال ها 
پیش باید به سمت مدیریت میاني حرکت مي کردند. 
براساس گفته رئیس جمهوری، تحرک بانوان اهمیت 
باالیي دارد، این در حالیســت که زنان در حال حاضر 
تازه در ابتداي حرکت به سمت تجربه مدیریتي و کسب 
سابقه مدیریت هاي عالي هستند. فالحتي با انتقاد از اینکه 
انتصاب زنان در ســطوح مدیریت باال دیر اتفاق افتاده 
است، ادامه داد: اختصاص سهمیه 30  درصدي حداقل 
میزاني است که باید درباره به کارگیري زنان در سطوح 
مدیریتي اتفاق بیفتد. قطعا زنان موفق و صاحب تجربه 

زیادي وجود دارند که مي توانند با اهتمام دستگاه هاي 
مسئول در این مناصب قرار بگیرند. وي باور به توانمندي 
زنان براي قرار گرفتن در پست هاي مدیریت ارشد را از 
ارکان اصلي این تغییر دانست و گفت: رویه محافظه کاري 
باعث مي شود تا زنان به این موقعیت ها دست پیدا نکنند. 
معتقدم از نظر سطح تحصیالت و هم تجربه زنان قادر 
خواهیم بود تا این 30 درصد را ظرف 3 سال عملیاتي 
کنیم.  فالحتي با تاکید بر نگاه شایسته ساالري به دور 
از تفاوت هاي جنسیتي تصریح کرد: در کشور ما گاهي 
مردان با کمترین سابقه مدیریتي بالفاصله در موقعیت 
مدیریتي ارشد قرار مي گیرند، این در حالیست که گاهي 
نسبت به زني با ۱0 سال ســابقه کار نیز با دیده تردید 
نگاه مي شود. اگر از زني انتظار دستکم ۱0 سال سابقه 
مدیریتي میاني براي دستیابي به مدیریت ارشد داریم، 
این مســاله باید درباره مردان نیز اعمال شــود. وي در 
ادامه تصریح کرد: براي ارتقاي زنان در مناصب مدیریتي 
نباید تنها بر دولت متمرکز بود، بلکه در این زمینه سهم 
بخش خصوصي هم باید در نظر گرفته شود. اگر بخش 
خصوصي هم براي ارتقاي زنــان در مناصب مدیریتي 
تشویق شود، تعادل در ســطح مدیریت کشور هرچه 

سریع تر محقق خواهد شد. 

براي ارتقاي  زنان  در  مناصب  مديريتي، بخش 
خصوصي  را  هم  بايد  در  نظر گرفت

آگهی فقدان سند مالکیت
 خانم مولود ظهوریان مالک ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت ۱02 متر مربع قطعه اول باقیمانده به پالک ۱0٧3 فرعی 
از ٤50 فرعی از 2 اصلی با ارائه دو برگ استشــهادیه گواهی شده 
توسط دفترخانه اسناد رسمی شــماره 32 رامیان ادعا نمودند که 
سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱02 
متر مربع قطعه اول باقیمانده به پالک ۱0٧3 فرعی از ٤50 فرعی 
از 2 اصلی واقع در دلند بخش ٧ حــوزه ثبتی رامیان که ذیل ثبت 
۱3۱٧٨ صفحه ۹٨ دفتر جلد ۹2 به نام خانم مولود ظهوریان صادر 
و تسلیم گردیده که مالک برابر درخواست وارده شماره ٤003/۹6 
مورخ ۹6/۱0/26 اعالم نموده که سند در حین اسباب کشی مفقود 
شده و تقاضای صدور المثنی سند را از این اداره نموده است؛ علیهذا 
باســتناد ماده ۱20- آئین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب در یک 
نوبت آگهی میگردد تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله 
دیگری انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد ظرف 
مدت ۱0)ده( روز پس از انتشار آگهی، اعتراض کتبی خود را ضمن 
ارائه مدارک و مستندات به این اداره تسلیم نماید در غیر این صورت 
پس از انقضای مدت مذکور برابر مقررات نســبت به صدور ســند 

مالکیت اقدام خواهد شد.
شماره نامه 3033 مورخ ۹6/۱0/2٧ م.الف ٨6٤٨ - تاریخ انتشار 

آگهی : شنبه ۹6/۱0/30
بهمن سارلی- رئیس ثبت اسناد و امالک رامیان

آگهی مناقصه 
 شهرداری کالردشــت در نظر دارد از محل اعتبارات جاری و استانی نسبت به اجرای 

پروژه های ذیل در سطح شهر کالردشت اقدام نماید.
لذا از شرکت ها و پیمانکاران معتبر و واجد صالحیت درخواست می شود به منظور کسب 
اطالعات بیشتر از تاریخ درج آگهی بمدت ۱0 روز به شهرداری مراجعه و اسناد مربوطه 
را دریافت و در موعد مقرر پیشنهادات خود را در پاکت سربسته به شهرداری تحویل و 

رسید دریافت دارند.
نکته: به پیشنهادات مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
۱:جابجایی تیربرق)ضلع شمالی(حدفاصل پمپ بنزین به سمت دانشکده گلدشت 

2:اجرای جدول ورودی شهر حدفاصل پمپ بنزین تا پل دکوالت 
3:اجرای دیوار حائل ورودی شهر به سمت خیابان پی قلعه 

 ٤:اجرای دیوار گابیون حاشــیه رودخانه ســردآبرود از فدراســیون به باال )بصورت
 پارت بندی شده( 

نجم الدین پورعلی،  شهردار کالردشت

)مفقود شده (
سند کمپانی ، برگ سبز خودرو ســواری پراید 141 مدل  
1386 به شماره انتظامی ایران 43 _271 ه12   شماره موتور 
2146634 و شماره شاسی   S1482286227683 متعلق به 
آقای داریوش هاشمی دزکی مفقود گردیده 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. 

نامه به سردبير

پيشرفت شغلي روياي تمام كساني است 
كه كار مي كنند. براي رسيدن به اين هدف 
بايد برنامه ريزي، استراتژي و هدف گذاري 
داشــت. در ادامه به صورت جامع در اين 
مورد صحبت خواهيم كرد. اگر قصد داريد 
از ساعت هاي كاري خود بهترين نتيجه را 
كســب كنيد، مديريت آينده شغلي كاري 
انتخابي نيست، بلكه امري اجباري است. 
شــما به عنوان يك بزرگسال، هفته اي ۴۰ 
ساعت كار مي كنيد، پس چرا از اين ساعات 
كاري بهره برداري بهتري نكنيد؟ مديريت 
شغلي يعني اينكه به دنبال كسب مهارت ها، 
توانايي ها و تجارب جديد باشيد. اهداف خود 
را با رئيس تان درميان بگذاريد و شــريكي 
را براي خود پيدا كنيــد كه تجارب بهتري 
را در اختيارتان قرار بدهــد. از مهارت ها 

و اســتعدادهاي خــود براي 
پيشرفت شــغلي استفاده 
مي كنيد. ادامــه دادن اين 
پيشــرفت درنهايت سبب 
افزايش تجربه و مشاركت شما 

در محيط كار مي شود. انجام 
اين كار سبب پيشرفت 
شــغلي و ايجاد بنياني 
استوار در زندگي شغلي 

شما خواهد شد. 

  موقعيت هاي رشد و 
پيشرفت شغلي

وقتي اغلب كارمندان 
به موقعيت كاري خود 
هرگز  مي كنند،  فكر 
به چيزي بيشــتر از 

فعلي  موقعيــت 
موقعيــت  يــا 
شــغل بعدي كه 
مي خواهند، فكر 

آنها  نمي كنند. 
بايد از ديدگاه 
ت  ه مــد تا كو

خود عبــور كنند. 
كــه  همين طــور 
كارمندان در نمودار 
شركت  سازماني 
پيشرفت مي كنند، 
ي  قعيت هــا مو

شغلي 
در  نيــز  كمتري 

اختيار آنها قرار مي گيرد. بــا اين همه به 
دســت آوردن مهارت ها و تجارب جديد 
بايد يكي از اولويت هاي مهم براي آنها باشد 
تا بتوانند ارزش بيشتري را به آينده كاري 
خود ببخشــند. براي به دست آوردن رشد 
و پيشرفت شــغلي بايد در كسب تجارب 
شغلي، پيش قدم باشيد. در ادامه چند روش 
را معرفي خواهيم كرد تا بتوانيد با رئيس خود 

براي مديريت شغلي، همكاري كنيد. 
- كار بقيه كارمندان را ياد بگيريد تا دانش 

خود را نسبت به آنها افزايش دهيد. 
- از تجارب بين سازماني بهره ببريد تا دامنه 

تجارب خود را باالتر ببريد. 
- در كالس ها و برنامه هاي تمريني شركت 

كنيد تا دانش خود را افزايش بدهيد. 
- در محيــط كار، گروه هــاي كتابخواني 
تشكيل دهيد تا دانش خود را بيشتر كنيد 
و اصطالحات، مفاهيم و تشكيل گروه را با 

همكاران خود تمرين كنيد. 
- براي به دست آوردن راهنمايي هاي الزم 
با كارمندي از بخش هاي ديگر مشورت كنيد 

تا تجربه بيشتري به دست آوريد. 

  ۴ نكته براي رشد و پيشرفت شغلي
تريسي ويلن، معاون مركز تحقيقاتي آپولو 
و استاد مدعو در دانشگاه استنفورد اين 
نكات اضافي را براي مديريت استراتژي 

شغلي توصيه مي كند: 
1. آيا مي توانيد از مديريت و پيشــرفت 
شغلي خود براي شتاب در مسير شغلي تان 
استفاده كنيد؟ افرادي كه در محيط كار 
موفق اند و از كار خــود رضايت دارند، 
هميشه مي دانند كه از شغل خود چه 
انتظاراتي دارنــد. وقتي درباره 
اهداف خود تصميم گرفتند، 
براي رسيدن به آنها نقشه 

مي كشيدند. 
2. اســتفاده از چارچوب 
زماني و اهداف كوتاه مدت 
براي مديريت پيشــرفت 
شغلي بســيار موثر است. 
بهره مندي از حمايت و هدايت 
مدير نيز به شما اطمينان 

مي دهد كه بهتر بتوانيد مسير 
شغلي خود را مديريت كنيد. 

3. بعضي شركت ها برنامه هاي رسمي براي 

بهبود مسير شــغلي كارمندان شان دارند. 
شما بايد در شــركت هاي ديگر به صورت 
غيررسمي مسير پيشــرفت شغلي خود را 
دنبال كنيد. شــركت هاي بابرنامه عموما 
انرژي خود را روي كمك به كارمند خود براي 

بهبود مسير شغلي آنها، متمركز مي كند. 
۴. درباره موضوع مسير شغلي بايد هر سال، 
چند بار همراه با مدير شركت بحث شود. اين 
شركت نيست كه مسير شغلي دارد، بلكه 
كارمندان آن داراي مسير شغلي هستند، 
اما شــركت ها مي توانند با سرمايه گذاري 
مالي، زماني و منابع خود روي كارمندان به 

پيشرفت شغلي آنها كمك كنند. 

  ۵ نكته براي ايجاد استراتژي مديريت 
شغلي

تريســي ويلن همچنين به اين نكات براي 
ايجاد استراتژي مديريت شــغلي اشاره 

مي كند: 
موفقيت در محيطــي پررقابت كه دائما در 
حال تغيير اســت، نيازمند يك استراتژي 
مديريت شغلي اســت. كارفرما مي خواهد 
كارمنداني را جذب و اســتخدام كند كه 
داراي بهترين ارزش ها باشــند. بنابراين 
خودتان را همانند كسب وكاري بدانيد كه 
يك محصول يا خدمت مي فروشــد و براي 
بازاريابي ارزش هاي خود در محيط كار يك 
برنامه بازاريابــي تدوين كنيد. او مي گويد: 
»اطالعات موسسه تحقيقاتي آپولو درباره 
آينده آموزش، شغل و محيط كاري پيشنهاد 
مي كند كه از اين ۵ استراتژي براي مديريت 

شغل خود استفاده كنيد.«
 

  1. مدير خود را به صورت فعال در جريان 
تصميم گيري درباره اهداف شغلي خود قرار 

دهيد
مهم ترين فرصت براي افزايش اثربخشــي 
استراتژي اين است كه مديريت را در فرايند 

تصميم گيري دخالت دهيد. 

  2. درباره مهارت هاي مورد نياز خود در 
كوتاه مدت و بلندمدت تحقيق كنيد

اگر هدف شما اين است كه به رياست منابع 
انساني شركت برسيد، بهتر است نيازهاي 
تحصيلي، مهارت هــا، فناوري ها و تجارب 
مورد نيــاز خود را مشــخص كنيد و براي 
رســيدن به اهداف بلندمدت شغلي خود 

برنامه موقت را توسعه دهيد. 

  3. براي افزايش دانش خود درخواست 
مالقات حضوري با همكاران و مديران بدهيد

هدف مالقات اين اســت كه اطالعات الزم 
براي تصميم گيري درباره آينده شــغلي را 

گردآوري كنيد. 

  ۴. براي انجام پروژه هاي چالشي، خودتان 
داوطلب شويد

يكي از بهترين راه ها براي پيشرفت شغلي 
اين است كه مشكالت سازمان را شناسايي 

كنيد و يك راه حل ارائه بدهيد. 

  ۵. با قســمت نيروي انســاني شركت 
مشورت كنيد 

مي توانيد در دوره هاي آموزشي حين خدمت 
شــركت كنيد تا يك مدرك دانشگاهي يا 
گواهينامه مهارت اخــذ كنيد. از فرصت  هاي 
موجود استفاده كنيد. به مسير پيشرفت خود 
و يادگيري مهارت هاي جديد متعهد باشيد. هر 
كدام از ما چندين سال را براي كاركردن صرف 
كرده ايم. داشــتن كار، بسيار خوب است، اما 
ايجاد مسير حرفه اي مي تواند شانس موفقيت 
شما را افزايش بدهد. براي داشتن يك شغل 
موفق نيازمند آن هســتيد كه از استراتژي 
 مديريت شغلي كه به آنها اشاره شد، پيروي 

كنيد. 
thebalance :منبع
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 )Target Market( بازار هدف
چيست؟

تــالش براي فــروش كاال بــه هر كســي كار 
سودآوري نيست. شــايد بتوانيد مردها را قانع 
كنيد كه لوازم آرايش زنانه بخرند، اما بازگشت 
هزينه اي كه صرف تبليــغ آن مي كنيد، منفي 
خواهد بود. خيلي بهتر اســت كه لوازم آرايش 
را به زنان يــا دختران جواني كه بــه دنبال مد 
بوده و مصرف كننده اصلي هســتند، بفروشيد. 
براي ســود بردن از بازاريابي بايــد حتما يك 
بازار هــدف )Target Market( مشــخص 
داشته باشيد، يعني اكثريتي كه از كاالي شما 
استفاده مي كنند. بازار هدف مشترياني هستند 
كه موجب سود و زيان شــما مي شوند و بدون 
آنها هيچ كاري نمي توانيــد انجام بدهيد. البته 
بازارهاي دوم و سوم هم هســتند كه به اندازه 
بازار هدف اهميت ندارند. درك اين موضوع مهم 
است چون براساس عقايد و انگيزه هاي متفاوتي 
كه افراد دارند، بايد در رسانه هاي مختلف براي 
آنها تبليغــات متفاوتي ارائه شــود. نمي توانيد 
همه بازارها را داشــته باشيد. يكي از مهم ترين 
تصميمات بازاريابي، مشخص كردن مشتريان 
بازار هدف است. نمي توانيد تمام بازارها يا حتي 
دو بازار متفاوت را با هم داشته باشيد. براي مثال 
مادرها چيزي را دوست دارند كه نوجوانان آن 
را دوســت ندارند، ممكن است آماتورها چيزي 
را دوســت داشته باشــند كه حرفه اي ها حتي 
براي اســتفاده آن خجالت بكشند. گاهي فقط 
بايد انتخــاب كنيد، نمي توانيــد همه را راضي 
نگه داريد. در بازاريابی مــدرن معموال تعريف 
دقيقی از بازار هدف انجــام می دهند تا بهتر و 
موفق تر عمل كنند. مســلما هرچه بازار هدف 
دقيق تر انتخاب شــود، تبليغات مناســب تری 
صورت گرفته و فروش بيشــتری اتفاق خواهد 
افتاد. در بازاريابی مستقيم تعيين درست بازار 
هدف يكی از عوامل مهم در موفقيت در فروش 
است. يك بازار هدف گروهی از افرادی است كه 
يك محصول يا خدمات را خريداری می كنند. 
بازار هدف متشكل از مشتريانی است كه دارای 
ويژگی های مشابه مانند سن، موقعيت، درآمد و 

شيوه زندگی هستند.

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

در يك محيط كاری كارمندان با مشكالت بســياری روبه رو هستند. شما به 
عنوان مدير ســازمان هر بار كه اخطاری به كارمند می دهيد، انتظار نداشته 
باشيد همين امروز مشكل را برطرف كند، بلكه او به كمی زمان نياز دارد كه 
موضوع جديد را هضم و ذهنش را براســاس دستورالعمل جديد شما تنظيم 
كند. در اين مدت او را تحت نظر داشته باشيد و به او مشاوره برای رفع نقص 
بدهيد، نه اينكه مدام غر بزنيد.البته اين فرصت به نوع مشكل بستگی دارد، 
مثال اگر مشكل كارمند تأخير در ورود است، انتظار می رود پس از اخطار اين 
مشكل بالفاصله برطرف شود، اما اگر قرار است كارمند نقص خود را در يك 
پروژه پيچيده و بلندمدت و يا در فرايند انجام يك كار كه مدت ها آن را تكرار 
می كرده است، برطرف كند، جبران مشكل ممكن است هفته ها يا ماه ها وقت 
ببرد، پس صبور باشيد و مشاور.به عنوان مدير سازمان سعی كنيد اول تذكر 
بدهيد. سپس زمان كافی را در اختيار كارمندتان قرار بدهيد تا او زمان كافی 

برای اصالح مشكل داشته باشد.

به کارکنان تان   فرصت   بدهید
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هنگامي كه روياي خود را مي نويسيم، به هدف تبديل مي شود. هنگامي كه هدف خود را به گام هاي كوچك تقسيم مي كنيم، به برنامه تبديل مي شود و هنگامي كه متعهد به اجراي 
برنامه مي شويم، روياي ما به واقعيت تبديل خواهد شد. 
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دانشگاه مي كي موتو به دكتر منوچهر منطقي مدرك  
PHD مديريت استراتژيك اعطا كرد 

 منوچهر منطقي داراي مدرك مديريت سيستم ها از دانشگاه تهران نخستين ايراني 
است كه موفق به اخذ PHD مديريت استراتژيك از دانشگاه مي كي موتو ژاپن شد. 
منطقي كه اخيرا از طرف معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به سمت رئيس 
مركز ملي فضايي منصوب شده است، با دفاع از رساله دكتراي خود با موضوع مديريت 
نوآوري تكنولوژي توانست مدرك PHD مديريت استراتژيك دانشگاه مي كي موتو 

ژاپن را دريافت كند. 

با همكاري مركز پژوهش و آموزش مديريت ايران برگزار شد
 كنگره تجليل از يكصد مدير شايسته ملي

بــراي تجليــل از نخبــگان مديريــت ايــران و بــا همــكاري مركــز پژوهش 
و آموزش مديريت ايــران »كنگره تجليل از يكصد مدير شايســته ملــي« در 13 
 دي ماه ســال جاري در مركز همايش هاي بين المللــي صدا وســيما ج. ا. ا برگزار

 شد. اسامي مديراني كه در اين رويداد ملي حضور داشتند به شرح ذيل هستند: 
حسين محمدپورزرندي مديرعامل بانك شهر- محمدرضا پيشرو مديرعامل بانك 
سينا- سيد علي علوي سرشكي مديريت شركت توسعه و عمران نوآوران تدبير- اسدا... 
جليلي اهراب رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت صنعتي آليش گاز )سهامي خاص( 
- عبداالحد ريكي مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايي سيستان و بلوچستان- 
ايمان محمدپور نيك بين شهردار شهرستان سياهكل- يدا... شمايلي عضو هيات مديره 
 و مديرعامل موسســه جهاد نصر- نعمت ا... عصاري مديرعامل شــركت گز عصاري
- اميد توكل پورصالح مديرعامل شركت توسعه فناوري بهينه سازان- حميدرضا تفته 
مديريت شركت رايكا توسعه كيش- حميدرضا صادقي مديرعامل شركت ارمغان لعل- 
امير خرم فر مديرعامل و رئيس هيات مديره گروه صنايع مهندسي مهر آب- سهيل 
سلطاني رئيس هيات مديره شركت پويا پليمر سهند- علي ظاهري جويباري مديرعامل 
گروه صنعتي فوالد جويباران- ســامان ســلطاني نايب رئيس هيات مديره شركت 
توليدي و صنعتي ممتاز سهند- علي اصغر خبرگي مديرعامل شركت تعاوني موحدين 
 )BEST( آسفالت يزد- كورش بزرگ زاده مديرعامل شركت بهســار تدبير رادمان
- ميرسعيد بحري مديرعامل شــركت گوهر گيل عادل- فاطمه ترلك مديرعامل و 
رئيس هيات مديره شركت نام آوران زبان شــمال- عليرضا بهمني مديريت شركت 
تجارت الكترونيك پارسيان كيش- عليرضا بيانيان مديرعامل بيمه آرمان- عليرضا 
اميرحسنخاني رياست بيمارســتان بنت الهدي- ميالد علي عباس زاده مديرعامل 
شركت مهندسي انرژي گستر- فريبرز كريمي زند مديرعامل و نايب رئيس هيات مديره 
كشت و صنعت نيشكر دهخدا- علي نگين تاجي مديرعامل شركت عمران اسپادانا 
جنوب- محمدمهدي هاجري مديرعامل شركت ليدوما جواهر شرق- احمد سعادتمند 
موسسه فرهنگي ورزشي بانك سرمايه- مهندس حسين رحماني مديرعامل كارخانه 
آهارنخ خوبان- ســيد جالل الدين رضواني نژاد نايب رئيس هيات مديره و مديرعامل 
شركت كارخانجات توليدي شــهيد قندي- علي مهرپور دارستاني مديريت شركت 
باالر نصب رشت- حبيب زماني رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت عمران شهر 
جديد سهند- رضا رادنيا مديريت شركت آسايش گستر سيستان فام- امير رحيمي 
مديرعامل و رئيس هيات مديره شــركت ذوب و احياء روي قشــم- سروش ملكي 
مديرعامل و رئيس هيات مديره پرشين استخر- ايمان مشايخي مديرعامل شركت 
ديزين آب ميامي- افشين عبدالهي مديرعامل شــركت صدف آبي بندر- مصطفي 
زهره وندي مديرعامل شركت مجدان راه نوين- حسين فروزان رئيس هيات مديره و 
مديرعامل سازمان منطقه آزاد تجاري، صنعتي ماكو- عارف امراه نژاد ديزجي رئيس 
هيات مديره شركت سارال- امير حيدري مديرعامل شركت كهن ارگ وداء- محمدعلي 
پورروســتايي اردكاني مديرعامل شركت پيشــگامان عصر ارتباطات- حسن بيگي 
مديرعامل شركت پتروشيمي مرجان- ابوذر ماندگاني مديرعامل شركت افق ماندگار 
 جنوب- جاســم محمديان مديرعامل شركت بيدكوه شــيراز- محمد خوش بين، 
رضا سلطاني اسمعيلي شركت صنعتي و معدني آرياناران سرچشمه- مجيد نوريان علم 
مديرعامل شركت كيا تجارت گستر پرتو )گروه مواد غذايي محسن( – قدرت ا... رودي 
مديرعامل شركت راشين صنعت - حسن رحيمي مديرعامل شركت فناوران تجارت 
پويا- ايرج فخري نجف آبادي مديرعامل شــركت بين المللي مهندسي سيستم ها و 
اتوماسيون- مهرداد كياني مديرعامل شركت پيشرو ارتباطات نوين قشم- حامد زرگر 
باب الدشتي مديرعامل شركت بلور زرجام اسپادانا- علي تاجمير رياحي مديرعامل 
شركت مهندسي آروين معدن پارس- محب صفي زاده مديرعامل شركت آبرسانان 

كرمان.

چگونه مغز خود را تقويت كنيم؟
چه بخواهيد مغز خود را به شكل قبلي خود برگردانيد يا اينكه آن را همان گونه كه هست، 
سالم و قوي نگه داريد، آموزش دادن مغز نه تنها آسان است، بلكه در حال حاضر به عنوان 
بخشي از فرايند به تعويق انداختن پيري و فراموشي در نظر گرفته مي شود. در اين مقاله 

قصد داريم درباره نحوه تمرين دادن مغز با هم صحبت كنيم. 

  1. تا جايي كه مي توانيد مطالعه كنيد
خواندن يكي از تمرينات اصلي و عالي براي تقويت مغز محسوب مي شود. 

 
  2. دايره لغات خود را افزايش دهيد

از طريق ديكشنري يا تقويم يك كلمه در روز، كلمات جديدي ياد بگيريد. اين تمرين باعث 
تقويت بخش زبان مغز شما مي شود. 

   3. چيزي بنويسيد
نوشتن نيازمند تفكر است. شما مي  توانيد داستان بنويسيد يا اتفاقاتي را يادداشت كنيد 

كه براي تان رخ داده است. 

   ۴. يك زبان جديد ياد بگيريد
يادگيري يك زبان جديد همانند هك كردن مغز است و مي تواند مسيرهاي جديدي را 

به روي شما باز كند. 

   ۵. راه حل هاي پس از مشكل را مدنظر قرار دهيد
احتماالت مختلفي درباره نحوه انجام كارها و حل مشكالت مدنظر داشته باشيد و نتايج 
موجود را كاوش كنيد. اين فعاليت مي تواند خالقيت شما را بهبود ببخشد و مهارت حل 

مشكل را بهتر كند. 
www.majalesalamat.com
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توصيه هايي براي  قرار  گرفتن  در  مسير  پيشرفت  شغلي




