
عربستان در اقدامي در راستاي عرضه عمومي سهام 
شركت آرامكو در اواخر ۲۰۱۸، ساختار اين شركت را 

به يك شركت سهامي تغيير داد. 
به گزارش تسنيم به نقل از رويترز، عربستان قصد دارد 
براي اصالح ساختار اقتصادي خود و كاهش وابستگي 
به درآمدهاي نفتي، 5 درصد از ســهام شركت نفتي 
آرامكو را در نيمه دوم سال ۲۰۱۸ در بورس عرضه كند. 
اين كشور در راســتاي عرضه عمومي سهام شركت 
آرامكو در اواخر ۲۰۱۸، ساختار اين شركت را به يك 
شركت سهامي تغيير داد. يك منبع ارشد در شركت 
آرامكو كه نخواست نامش فاش شود، گفت: اين تغيير 
كه در قالب حكمي از سوي كابينه عربستان ابالغ شده، 
يك گام مقدماتي الزامي براي شركت هاي داخلي اي 

كه قصد دارند در بورس عرضه شوند تلقي مي شود. 
اين منبع افزود: »اين اقدام چارچــوب الزم را ايجاد 
مي كند تا به سرمايه گذاران احتمالي آينده اجازه دهد 
در كنار دولت عربستان به عنوان سهامدار اصلي، در اين 

شركت سهم داشته باشند.«
اين اقدام نشان مي دهد كه با وجود گمانه زني ها درباره 
تاخير يا توقف عرضه سهام شركت آرامكو، اين اقدام 
 همچنان در دستور كار دولت عربســتان قرار دارد. 
محمد بن سلمان در ماه اكتبر گفته بود عرضه عمومي 
سهام آرامكو در سال ۲۰۱۸ همچنان در دستور كار 
است. براساس اين حكم، هيات مديره شركت آرامكو 
۱۱ عضو خواهد داشت و اين اختيار را خواهد داشت 
كه سهام شــركت را در بازارهاي داخلي و بين المللي 

عرضه كند. دولت عربســتان 6 عضو هيات مديره را 
منصوب خواهد كرد، اما ســهامداراني با سهام بيش 
از ۰.۱ درصدي حق خواهند داشــت كه يك عضو به 

مجمع عمومي پيشنهاد دهند. 
همچنين دولت عربستان حق انتصاب يا تغيير رئيس 
شركت را در اختيار خواهد داشت. بر اين اساس دولت 
عربستان همچنان ســهامدار عمده شركت آرامكو 
باقي خواهد ماند و تصميم نهايي درباره سطح توليد و 

ظرفيت توليد بر عهده دولت خواهد بود. 
به گفته مقامــات ســعودي، بورس هــاي داخلي 
 و بين المللــي نظيــر بــورس لنــدن، توكيــو و 
 هنگ كنگ به دنبال ميزباني از عرضه سهام شركت 

آرامكو هستند. 

 انســتيتوي ماليه بين المللي اعالم كرد: ميزان 
بدهي كشــورهاي جهان در سه ماهه سوم سال 
۲۰۱7 ميالدي به رقم بي ســابقه ۲33 تريليون 
دالر رســيده كه بيش از ۱6 تريليون دالر باالتر 
از رقم ثبت شده در پايان سال ۲۰۱6 بوده است. 
به گزارش بلومبرگ، بدهي غيرمالي اشــخاص 
خصوصي در كشــورهاي كانادا، فرانسه، هنگ 
كنگ، كره جنوبي، سوئيس و تركيه به باالترين 

رقم هاي خود رسيده است.
به گزارش تســنيم، در عين حــال، همزمان با 

شتاب گرفتن رشد اقتصاد جهاني، نسبت بدهي 
به توليد ناخالص داخلي كشورهاي جهان براي 
چهارمين دوره ســه ماهه متوالي كاهش يافته 
است. اين نســبت هم اكنون حدود 3۱۸ درصد 
است كه 3 درصد كمتر از رقم باالي ثبت شده در 

سه ماهه سوم سال ۲۰۱6 است. 
تحليلگران موسسه ماليه بين المللي در يادداشتي 
نوشــتند: »مجموعه اي از عواملي نظير رشــد 
باالي اقتصــادي، افزايــش نرخ تــورم )چين 
و تركيه( و تالش هــا براي جلوگيري از رشــد 

بي ثبات ســازبدهي ها )چين و كانــادا( همگي 
در كاهش اين )نســبت بدهي به رشد ناخالص 

داخلي( موثر بوده اند. «
با وجود اين تحول مثبــت، به اعتقاد تحليلگران 
ماليه بين المللي، رقم باالي بدهي كشــورهاي 
جهان، ضمن افزايش نگراني ها از كاهش ظرفيت 
اســتقراض شــركت ها و دولت هاي به شــدت 
مقروض مي تواند تالش هاي بانك هاي مركزي 
جهان براي افزايش نرخ بهره را با كندي مواجه 

كند. 

وزارت خزانــه داري آمريكا روز پنج شــنبه از قرار 
گرفتن نام 5 موسسه ايراني در فهرست تحريم هاي 
اين وزارتخانه به بهانه مشــاركت در برنامه توسعه 

دفاع موشكي ايران خبر داد. 
به گزارش ايرنا به نقل از شبكه خبري ان.بي.سي، 
صنايع شــهيد خرازي، صنايع شهيد صنيع خاني، 
صنايع شهيد مقدم، مركز تحقيقات شهيد اسالمي و 
صنايع شهيد شوشتري با ادعاي مالكيت يا مديريت 
گروه صنعتي شهيد باكري بر آنها، مطابق با دستور 
اجرايي ۱33۸۲ آمريكا در فهرســت تحريم هاي 
واشنگتن قرار گرفتند. در نتيجه اين اقدام، تمامي 

دارايي وابســته به اين نهادها در آمريكا مســدود 
مي شــود و اتباع آمريكايي از معامله بــا آنها منع 
مي شوند. عالوه بر اين، براساس اعالم اين وزارتخانه، 
افراد و نهادهاي ديگر كشورها هم كه در ارتباط با اين 
موسسه ها باشند، در معرض ريسك مشابهي قرار 
خواهند داشت. اين در حاليست كه آمريكا در برجام 
متعهد شده است تا »از هرگونه اقدام مغاير با نص، 
روح و هدف اين توافق« خودداري كند؛ با اين حال 
مقام هاي آمريكايي پيوسته به دنبال توسعه فهرست 

تحريم هاي به اصطالح »غيرهسته اي« هستند. 
خزانه داري آمريكا چندي پيش هم چند شــركت 

را به اتهام همكاري با نيروي قدس سپاه پاسداران 
مورد تحريم قــرار داده بــود. »دونالــد ترامپ« 
رئيس جمهــوري آمريــكا در دوران رقابت هــاي 
انتخاباتي، بارها وعده پاره كردن برجام را داده بود 
اما تاكنون نتوانسته است اجماع جهاني عليه ايران 

و اين توافق شكل دهد. 
وي در اين مــاه بايد موضع خــود را در اين رابطه 
مشخص كند و اين در شــرايطي است كه كنگره 
آمريكا تاكنون نشاني از تالش براي تغيير برجام يا 
افزودن پيش شــرط هاي جديد براي آن، مطابق با 

خواست كاخ سفيد، بروز نداده است. 

با شروع ســال نوی ميالدي ۲۰۱۸ و در نخستين روزهاي 
كاري و تجاري در بورس ژاپن، شاخص سهام نيكي اين كشور 

به باالترين رقم در ۲6 سال گذشته رسيد. 
به گزارش ايرنا از روزنامه ژاپن تودي، شاخص سهام و اوراق 
بهادار نيكي افزون بر 3 درصد در اين هفته و در نخســتين 

روزهاي ســال نوی ميالدي افزايش يافــت. اين گزارش 
خاطرنشان مي كند بهبود شاخص هاي اقتصادي در آمريكا 
و همچنين خوش بيني نسبت به رشد اقتصادي چين در اين 
افزايش بي سابقه در ۲6 سال گذشته تاثير داشته است. سهام 
نيكي بر اساس گزارش اين نشريه در يك هفته گذشته به 

 طور ناگهاني روندي صعودي گرفته و در باالترين شرايط رشد 
3.۲6 درصدي داشــت كه بيشــترين رقم از سال ۱99۲ 
ميالدي است. از سال ۲۰۱6 ميالدي شاخص سهام نيكي به 
ويژه در بخش هاي صنعتي و همچنين در زمينه نفت و گاز 
و اوراق بهادار و لوازم الكترونيكي رشد مطلوبي داشته است. 

آرامكوي  عربستان شركت سهامي  شد

اقتصاد جهان ۱۶ تريليون  دالر  بدهكارتر   شد

آمريكا 5 موسسه ايراني  را   تحريم كرد

شاخص سهام نيكي ژاپن   باالترين  در 2۶ سال
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نشست اضطراري 
شوراي امنيت
 درباره   ايران

سرمايه گذاری   در 
مسكن  از  طريق
 بازار  سرمايه 

رئيس  سازمان  بورس   مطرح کرد
دستور  مسدود سازی  

كانال های  تلگرامی
 از قبل  ابالغ  شده  بود
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دبير کميته   فيلترينگ: 

سرمقاله
اشتغالزايي ؛ 
نيازمند برنامه

دولت براي تامين منابع 
مالي اشتغالزايي يك طرح 
در اليحه بودجه ارائه داده 
بود، اما مساله اينجاست 
كه بحــث افزايش قيمت حامل هــاي انرژي 
براي اشتغالزايي در اين طرح به صورت كلي 
ذكر شده بود نه در قالب يك برنامه مشخص 
كه مصارف و چگونگي اســتفاده از اين منابع 
را روشــن كند. از طرفي اشــتغالزايي معلول 
شرايط اقتصادي است. وقتي رشد اقتصادي 
متناسب با نياز كشور نباشد و چرخ هاي توليد 

متناسب...

  محمدرضــا شــهيدي، 
كارشناس اقتصادي

متن كامل  د ر صفحه 3
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»كسبوكار«گزارشميدهد

 ركورد  زني   دانلود   
ميليوني   فيلترشكن   

»كسبوكار«گزارشمیدهد

دست  دستگاه هاي 
اجرايی  در  جيب  عكاسان

»کسب وکار« بررسی  می کند

ابهام  در تامین منابع  اشتغالزايي
صفحه3
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تشديد  برخورد   با   تولیدكنندگان  بتن   غیراستاندارد
دبیر انجمن  صنفي    تولیدكنندگان  بتن آماده    و

قطعات    بتني  ايران    مطرح  كرد

با فيلتر شــدن تلگــرام به عنــوان پركاربردترين 
اپليكيشن پيام رسان در ايران جداي از اينكه هزاران 
كسب وكار اينترنتي آسيب ديده و خسارات زيادي 
به آنها وارد شد، شاهد هستيم كه بازار داغي با عنوان 
فروش و دانلود فيلترشــكن به راه افتاده كه برخي 
افراد سودجو نيز با فروش آن به كاربران درآمدهاي 
هنگفت كسب مي كنند. منابع آگاه بر اين باورند كه 
مسئوالن مجموعه تلگرام با مقامات ايراني همكاري 
نكرده اند و مشكل در عبور از خط قرمز ايران توسط 
يك پيام  رسان بيگانه با تعداد زياد كاربر ايراني است. 
انتظار بر اين است كه پيام رســان تلگرام با وجود 

نمونه هاي داخلي مناسب و امن...

عكاســي صنعتي اســت كه ســال ها پيش با 
دوربين هاي دستي و دستگاه هاي چاپ دستي 
به ايران آورده شد و قدمت فعاليت آن در ايران 
به سال ها قبل بازمي گردد. امروزه پيشرفت هاي 
زيادي توســط فعاالن اين حوزه و دانشگاهيان 
كه رشته تحصيلي آنها عكاســي بوده، حاصل 
شده، اما مشكالت زيادي كه بر سر راه اين حرفه 
پيش آمده نارضايتي را در اصناف فعال در اين 
بخش پديد آورده است. عكاسي هاي غيرمجاز 
و موازي كاري دستگاه هاي دولتي به چالش اين 

صنعت تبديل شده است...

سازمان ملل متحد اعالم كرد كه شوراي 
امنيت سازمان ملل براي گفتگو درباره 
خاورميانــه و اعتراضــات اخيــر ايران 
 يك نشســت را در روز جمعــه برگزار 

می كند. 
ســفير  هيلــي،  نيكــي  پيش تــر 
 آمريــكا در ســازمان ملــل خواســتار 

تشكيل...
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نشست اضطراري شوراي امنيت 
درباره اعتراضات ايران

ســازمان ملل متحد اعالم كرد كه شــوراي 
امنيت ســازمان ملــل براي گفتگــو درباره 
خاورميانه و اعتراضات اخير ايران يك نشست 

را در روز جمعه برگزار می كند. 
به گزارش ايسنا به نقل از راشاتودي، پيش تر 
نيكي هيلي، ســفير آمريكا در سازمان ملل 
خواســتار تشــكيل نشســت فوري شوراي 
امنيت در مقر ســازمان ملــل در نيويورك و 
 شوراي حقوق بشر اين ســازمان در ژنو شده

 بود. 
اقدامات مداخله جويانه مقامــات آمريكايي 
در حالي ادامه مي يابد كه از روز چهارشــنبه 
از ميزان اعتراضات كاسته شده است و مردم 
در چند شهر ايران تظاهراتي را در حمايت از 

حكومت انجام داده اند. 
نماينــده ايران در ســازمان ملــل اقدامات 
مداخله جويانــه فاحش دولــت  آمريكا را در 
تناقض با قواعد حقوق بين الملل دانســت و 
اعالم كــرد: دولت جمهوري اســالمي ايران 
انتظار دارد همه كشورها چنين سياست ها و 
سخنان خطرناكي را محكوم كرده و از دولت 
اياالت متحده بخواهند مسئوالنه عمل كند و 
بر اصول منشور ملل متحد و حقوق بين الملل 

پايبند بماند. 

اردوغان: 
خارجي ها در مســائل داخلي 

ايران   مداخله   نكنند

رئيس  جمهوري تركيــه با تاكيد بــر اينكه 
مســلما عده اي در خارج از مرزهاي ايران، به 
اغتشاشات داخلي اين كشــور دامن زده اند، 
بر مخالفت با دخالت خارجي در امور داخلي 

ايران تاكيد كرد. 
به گــزارش مهر، رجــب طيــب اردوغان، 
رئيس جمهــوري تركيه در گفتگو با شــبكه 
تلويزيوني »ال سي آي« اين كشور به بررسي 
موضوعاتي متعدد از جملــه روابط ميان دو 
كشور تركيه و فرانسه و اغتشاشات اخير ايران 

پرداخت. 
اردوغان درباره مســاله اغتشاشات اخير در 
ايران با بيان اينكه در اين باره با حسن روحاني 
همتاي خــود در ايران گفتگو كرده اســت، 
گفت: من با  روحاني به صورت تلفني صحبت 
كردم و شرايط )ايران( طي يكي دو روز آينده 
تثبيت خواهد شد، جاي هيچ گونه نگراني در 
اين خصوص نيست، اين چيزي است كه آنها 

)ايران( به من گفتند. 
وي افزود: مســلما برخي افــراد از خارج اين 
موقعيت )اغتشاشــات( را تحريك مي كنند. 
افراد در خــارج نبايد درباره مســائل داخلي 
)ايران( مداخله كنند. رئيس جمهوري تركيه 
همچنين درباره روابط دوجانبــه ميان اين 
كشور و فرانســه تاكيد كرد: فرانسه و تركيه 
قدم هاي بســيار مهمي در زمينه سياسي و 
اقتصادي برداشته اند. وي همچنين با تاكيد بر 
اينكه همواره روابط خوبي با روساي جمهوري 
پيشين فرانسه مانند »ساركوزي« و »شيراك« 
داشته است، گفت: من نخستين سفر خود را 
به اروپا )در سال ۲۰۱۸( انجام خواهم داد تا 
دوســتم، امانوئل ماكرون را مالقات كنم. از 
سوي ديگر اردوغان با تاكيد بر اينكه آمريكا 
بايد در فهم خود از عدالت بازبيني كند، درباره  
اتهامات وارد شده از ســوي واشنگتن عليه 
»محمت حاكان« رئيس »هالك بانك« تركيه 
درباره نقش وي در دور زدن تحريم هاي ايران، 
تاكيد كرد كه اين اتهامات پر از تناقض بوده 
و هيچ ارتباطي به هالــك بانك ندارد. وي كه 
اين سخنان را در فرودگاه آتاتورك استانبول 
و پيش از سفر خود به پاريس مطرح مي كرد، 
در ادامه انتقادات خود عليه دســتگاه قضايي 
آمريكا گفت كــه قوانين موجــود در روابط 
ميان آنكارا و واشنگتن و همچنين پيوندهاي 
دوجانبه ميان دو طرف در حال رنگ باختن 
اســت. اردوغان تاكيد كرد: اگــر فهم دولت 
 آمريكا از عدالت اين اســت، پــس دنيا نابود

 است. 

اخبار

صندوق هاي بازنشستگي در 
كشــور با بحران جدي مواجه 
هســتند و بايد امروز تدبيري 
براي آنها انديشــيده شود؛ اگر 
حل اين مشــكل را به سبب 
دشــواري كه به طور معمول انجام آن بــراي دولت ها به 
همراه دارد به دولت بعدي موكول شــود، دير خواهد شد. 
به گزارش ايرنــا، هم اكنون در صنــدوق تامين اجتماعي 
6.37 نفر كار مي كنند و يك نفر بازنشســته است. اين در 
حاليست كه در سال ۱35٤ معادل ۲5.۲ نفر كار مي كردند 
و يك نفر بازنشســته بود. »علي دهقان كيا«، نايب رئيس 
كانون بازنشستگان شهرستان تهران پيش تر اعالم كرده 
بود: تا سال ۸۸ مشكل خاصي نداشتيم و بيشتر مشكالت 
از آن سال به بعد مشهود است. رشــد بيمه شده ها از سال 
يادشده ٤.9 درصد و رشد مستمري بگيرها ۸.٤ درصد بود. 
»علي سرزعيم«، معاون امور اقتصادي وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي گفت: اگر صندوق هاي بازنشستگي اصالح 
نشوند ابعاد بحراني خواهد داشت كه اعتراض هاي كنوني 
در مقابل اعتراض هايي كه اگر دربــاره صندوق ها صورت 
بگيرد كاريكاتوري بيش نخواهد بود. وي اظهار داشــت: 
اگر هيچ كاري نكنيــم و به عبارتي دســت به صندوق ها 
نزنيم روند كنوني نشان مي دهد تا ۱۰ سال ديگر صندوق 
تامين اجتماعي ورشكست مي شــود. صندوق لشگري و 
بازنشستگي كشوري هم اكنون ورشكسته هستند. صندوق 
تامين اجتماعي يكي از بزرگ ترين صندوق هاي كشور است 
كه بيش از ٤۰ ميليون نفر مخاطب دارد كه حدود ۱۲ميليون 
خانوار كشور را در بر مي گيرد. ترديدي نيست صندوق ها با 
بخشي از جمعيت كشور مواجه هستند كه ديگر توان كار 
كردن براي تامين معاش را ندارند و در صورت ورشكستگي 
صندوق ها و ندادن حقوق به بازنشستگان، مخاطبان اين 

صندوق ها توان كار دوباره براي تامين معاش را ندارند. 
اين در حاليست كه بازنشستگان كشور به طور عام در سه 
دهك فرودســت جامعه قرار دارند. صندوق فوالد كشور 
هم اكنون۸6 هــزار حقوق بگير دارد و هر مــاه پاي ثابت 
اعتراضات بازنشســتگان صندوق فوالد كشــور هستند. 

همچنين دهقان كيا درباره صندوق فــوالد نيز گفت: اين 
صندوق 9 هزار و ۱5۰ بيمه گذار دارد. همچنين صندوق 
صدا و سيما ۱3 هزار و ۱۰۰ نفر بيمه گذار و ۱3هزار و٤۰۰ 

هزار نفر بازنشسته دارد. 
وي با بيان اينكه ساير صندوق ها همين وضعيت را به طور 
تقريب دارند، گفت: در كل 55 ميليون و 3۸۲ هزار نفر تحت 
پوشــش صندوق هاي بيمه اي قرار دارند كه 69 درصد از 

جمعيت كشور را در بر مي گيرد. 
ترديدي نيســت بحران بزرگي در راه اســت كه به گفته 
»محسن رناني« عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان بحراني 
بزرگ تر از بحران آب و مســائل زيســت محيطي است. 
صندوق هاي بازنشســتگي پول زيادي از مردم گرفته اند 
اما سرمايه گذاري خوبي نكرده اند و هم اكنون با دشواري، 
مواجه شــده اند. هم اكنون صندوق فوالد كشــور حداقل 
با ۲۰روز تاخير حقوق بازنشســتگان را پرداخت مي كند. 
سرزعيم گفت: حتي اگر زمان به ۲6 سال پيش برگردد و 
صندوق ها به شكل درست هم مديريت مي شد صندوق ها 
 فقط مي توانســتند 3۰ درصــد از منابع خــود را تامين 

كنند. 

مشكالت صندوق ها
معاون اقتصادي وزارت كار با اشاره به برخي از مشكالت كه 
موجب شده است صندوق هاي بازنشستگي با مشكل مواجه 
شوند، اظهار داشت: دو موضوع، علت اصلي ورشكستگي 
صندوق هاست. وي ادامه داد: جامعه ايران از 5۰سال پيش 
به لحاظ افزايش اميد به زندگي بهبود يافته است، به طوري 
كه متوسط عمر افزايش يافته است. به طور مثال اگر قرار بود 
در گذشته يك نفر پس از بازنشســته شدن 5تا۱۰سال از 
صندوق بازنشستگي حقوق دريافت كند هم اكنون به لحاظ 
افزايش متوسط عمر حدود 3۰سال حقوق دريافت مي كند 
و حتي پس از مرگ هم اگر دختر ازدواج نكرده داشته باشد 
حقوق بازنشسته پس از فوت بازنشسته ادامه مي يابد و به 
فرزند دختر ازدواج نكرده مي رسد. يادآور مي شود چندي 
پيش در گفتگو با زني ســالخورده حدود 9۱ ساله متوجه 
شدم كه وي به علت فوت همسر حدود 35سال است كه از 
حقوق بازنشستگي پدر بهره مند مي شود. در واقع حدود 65 
سال است كه از صندوق بازنشستگي حقوق دريافت مي كند. 
سرزعيم توضيح داد: به همين ســبب طالق هاي صوري 
افزايش يافته تا بازماندگان بتوانند از صندوق پول بگيرند و 

اين در حاليست كه بازنشستگي زودهنگام هم اتفاق افتاده 
است. سرزعيم گفت: بسياري از مشاغل كه سخت و زيان آور 
محسوب مي شود فرد با ۲۰سال كاركردن بازنشسته و 3۰روز 

حقوق را دريافت مي كند. 

ميانگين سن بازنشستگي در ايران 52 سال
كشورهاي توسعه يافته در حال تغيير سن بازنشستگي از 
6۰به 65 سال هستند. ميانگين سن بازنشستگي در اين 
كشورها 6۰ســال و در ايران 5۲ سال است. ميانگين سن 
بازنشستگان لشگري و كشــوري ٤7 تا٤۸ سال است و به 
همين علت ورودي به صندوق هاي بازنشســتگي زياد و 

خروجي آن كم است. 

اصالح قوانين در صندوق هاي بازنشستگي
سرزعيم معتقد است: دو گام اساسي براي بهبود وضعيت 
صندوق هاي بازنشستگي مي توان برداشت كه يكي اصالح 
قوانين است، به طوري كه بازنشســتگي زودهنگام را كم 
كنيم و از سوي ديگر مي توان ســنوات كه به ازاي هر سال 
يك ماه حقوق مي دهند را كاهش داد. هم اكنون اين ميزان 
در كشور ايتاليا ۱6روز و در كشورهاي ديگر ۱۰روز به ازاي 

يك سال است. 

دو كار سخت
دو كار ســخت بايد انجام شــود تا بتوان از ورشكستگي 
صندوق ها جلوگيري كــرد. يكي اصــالح قوانين درون 
صندوق هاســت كه حذف تدريجي امتيازهــا از جامعه 
اندكي دشوار اســت. بســياري از موارد ديده مي شود زن 
شاغل كه همسر شــاغلش را از دســت مي دهد از دو سو 
مي تواند بازنشســتگي دريافت كند. از يك سو همسر و از 
سوي ديگر بازنشستگي خودش كه بايد به تدريج با اصالح 
برخي از قوانين يك حقوق حذف شود اما اين مهم نياز به 
زمان و اصالح قوانين دارد. ترديدي نيســت پس گرفتن 
برخي از امتيازها در صندوق هاي بازنشســتگي، بدبيني 
به دولت ها را همــراه دارد اما در صورتي كــه كاري امروز 
صورت نگيرد آيندگان با دشواري هاي زياد مواجه خواهند 
 شــد. دولت ها بايد زمينه اعتماد از ســوي مردم را ايجاد

 كنند. 

بحران  بزرگي در راه  است

بحران  صندوق هاي   بازنشستگي  جدي   است

معاون وزير علوم:
تعداد زيادي از دانشجويان آزاد شدند؛ 

برخي همچنان بازداشت هستند
معاون فرهنگي وزير علوم با بيــان اينكه تعدادي از 
دانشجويان همچنان بازداشــت هستند، گفت: در 
حال پيگيري وضعيت دانشجويان از طريق حراست 
وزارت علوم و دانشــگاه تهران هســتيم. به گزارش 
ايلنا، غالمرضا غفاري، معــاون فرهنگي و اجتماعي 
وزير علوم با اشاره به ناآرامي هاي روزهاي گذشته در 
خيابان هاي انقالب و وليعصر و همچنين رو به روي 
دانشگاه تهران اظهار داشــت: خوشبختانه دانشگاه 
تهران ديگر التهاب خاصي ندارد و فضا آرام است. تعداد 
زيادي از دانشجوياني هم كه در روزهاي اول ناآرامي ها 
 بازداشت شــده بودند، آزاد شــدند  و آزادي تعداد 
باقيمانده از دانشــجويان نيز در حال پيگيري است. 
معاون فرهنگي و اجتماعي وزير علوم با بيان اينكه 
آماري از تعداد دانشجويان بازداشتي نداريم، افزود: 
آنهايي كه دوستان شــان اطالع دادند كه بازداشت 
شدند ما پيگيري كرديم كه بيشترشان نيز آزاد شدند. 
غفاري اضافه كرد: مردم از بيرون به داخل دانشــگاه 
هجوم برده بودند و در داخل دانشــگاه چيز خاصي 
به آن صورت رخ نداده بود. وي درباره اينكه اطالعي 
از سالمت دانشجويان داريد و اينكه آيا دانشجويان 
آسيب ديده اند يا خير، گفت: در اين رابطه گزارشي 
دريافت نكرديــم و آماري از تفكيك دانشــجويان 
بازداشــتي و اينكه چه تعداد دختر يا پسر هستند، 
نداريم. غفاری  با اشاره به اينكه از طريق مجموعه هاي 
مختلف و حراست دانشگاه تهران و حراست وزارت 
علوم پيگير وضعيت دانشجويان بازداشتي هستيم، 
گفت: ممكن است دانشــجويان بازداشتي، صرفا در 
اطراف يا داخل دانشــگاه بازداشت نشده باشند و در 

بيرون اين اقدام صورت گرفته باشد. 
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 }در اجرای مــاده ۱۱ قانــون جامــع حدنگاركليه اســناد دفترچه ای 
می بايست به سند تك برگ تبديل گردد{ 

بسمه تعالی
آگهی قانون تعيين تكليف وضعيت اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی حوزه ثبتی فريدونكنار 
 نظــر به دســتور مــواد ۱ و 3 قانون تعييــن تكليف وضعيــت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱39۰/9/۲۰ امالك متقاضيانی كه 
در هيات موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتی فريدونكنار 
مورد رسيدگی و تصرفات مالكانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر 

گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهی می گردد : 

امالک واقع در فريدونكنار به شماره 66  اصلی بخش 2
766 فرعی به نام آقای ميثم بابا زاده لهی نســبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با بنای احداثی به مساحت ۱٤9.۱9 متر مربع واقع در فريدونكنار، 
فيروز آباد، قدس ۱7 خريداری مع الواسطه از آقای عيسی جعفری مالك 

رسمی 
۸۸٤ فرعی به نام خانم زليخا احمدی نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
با بنای احداثی به مساحت ۱۲۸ متر مربع واقع در فريدونكنار، فيروز آباد، 
كوچه روانبخش عزيز زاده خريداری مع الواســطه از محمود ارجمندی 

خوارزمی مالك رسمی 
9۱6 فرعی به نام خانم فاطمه فخاری نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
بنای احداثی به مساحت ۱9۸.۱۲ متر مربع واقع در فريدونكنار، فيروز آباد، 
خيابان قدس، لوش تنگه خريداری مع الواسطه از آقای اسماعيل حسينی 

كناری مالك رسمی 
۱5۸9 فرعی به نام آقای بهرام امير اسماعيلی كناری نسبت به ششدانگ 
يك قطعه زمين با بنای احداثی به مســاحت ٤۸9.۰9 متر مربع واقع در 
فريدونكنار، خيابان وليعصر، وليعصر ۱7 خريداری مع الواسطه از آقای نقی 

اسماعيلی كناری مالك رسمی 
۱655 فرعی به نام آقای محمد علی عصمتی نسبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با بنای احداثی به مســاحت 9۸.53 متر مربع واقع در فريدونكنار، 
خيابان بهشتی، روبروی كارواش آسيا خريداری مع الواسطه از آقای محمد 

علی شيرزاد مالك رسمی 
۲٤6۸ فرعی بــه نام آقــای علی رضا حســين نيا نســبت بــه )دانگ 
 سه(/)ششــدانگ (  و آقای عبداله حســين نيا نســبت به )دانگ سه(/

)ششدانگ ( يك قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت 336 مترمربع واقع 
در فريدونكنار، خيابان امام، كوچه امام ۲۲ خريداری مع الواسطه از مالك 

رسمی بنياد مستضعفان انقالب اسالمی
3۱۱5 فرعی به نام آقای علی گدا فتحی نســبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با بنای احداثی به مســاحت 3۲۰ متر مربع واقــع در فريدونكنار، 
خيابان شهدا، كوچه مخابرات خريداری مع الواسطه از مالك رسمی بنياد 

مستضعفان انقالب اسالمی 
33۲٤ فرعی به نام خانم فضه بهدرزی نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
با بنای احداثی به مساحت ۲۰۱.۰۱ متر مربع واقع در فريدونكنار خيابان 
وليعصر، كوچه شــهيد بصير خريداری مع الواسطه از مالك رسمی بنياد 

مستضعفان انقالب اسالمی 
35۸7 فرعی به نام آقای محمد صدر كناری نســبت به ششــدانگ يك 
قطعه زمين با بنــای احداثی به مســاحت ۲۱6.۸3 متر مربــع واقع در 

 فريدونكنار خيابان امام، پشــت آبرســانی جنب شــاليكوبی خريداری 
مع الواسطه از آقای عزت اله يزدانی مالك رسمی 

35۸7 فرعی به نام آقای حســينعلی صدر كناری نســبت به ششدانگ 
يك قطعه زمين با بنای احداثی به مســاحت ۲۲۲.۸۲ متــر مربع واقع 
 در فريدونكنار خيابان امام، پشــت آبرسانی جنب شــاليكوبی خريداری

 مع الواسطه از آقای عزت اله يزدانی مالك رسمی 
)  ۱3596(/)۲5 شــماره قطعه ( فرعی به نام آقای محمد مهدی حبيبی 
نسبت به )دانگ سه(/)ششدانگ (  و آقای جليل حبيبی نسبت به )دانگ 
سه(/)ششــدانگ ( يك قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت ۱66.۸5 
 مترمربع واقع در فريدونكنار، خيابان بهشــتی، بهشــتی ۱٤، خريداری 

مع الواسطه از آقای مير شجاع حسينی مالك رسمی 
۱٤۲۱۸ فرعی به نام خانم مرضيه فالح نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
با بنای احداثی به مساحت ۱6۸ متر مربع واقع در فريدونكنار، خيابان امام 
رضا، شهرك گلها خريداری مع الواسطه از  آقای احمد تورانداز مالك رسمی

امالک واقع در فريدونكنار به شماره 119  اصلی بخش 2
6۲ فرعی به نام خانم نيلوفر اژدری نســبت به )دانگ سه(/)ششدانگ (  و 
خانم نازنين اژدری نسبت به )دانگ سه(/)ششدانگ ( يك قطعه زمين با 
بنای احداثی به مساحت 3۰۸.۱۸ مترمربع واقع در فريدونكنار، بلوار معلم، 

خيابان مطهری، كوچه نيايش9 خريداری بالواسطه
۱5۰ فرعی به نام آقای ناصر صفری كناری نسبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با بنای احداثی به مساحت ۱9۸.5۰ متر مربع واقع در فريدونكنار، 

۲٤ متری ساحلی خريداری مع الواسطه از خانم زينا علوی مالك رسمی 
۲٤6 فرعی به نام آقای عليرضا معصومی نســبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با بنای احداثی به مساحت ۱٤۲.۱۰ متر مربع واقع در فريدونكنار، 

۲٤ متری ساحلی، چمران 36 خريداری بالواسطه
امالك واقع در فريدونكنار به شماره يك  اصلی بخش ۱۱

 ۲۱5 فرعی به نام آقای محســن كرمانيان نسبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با بنای احداثی به مساحت ۲۲۰ متر مربع واقع در فريدونكنار، اسالم 

آباد، شهرك كاج خريداری بالواسطه
لذا به موجب مــاده 3 قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آئين نامه مربوطه اين آگهی در 
دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طريق اين روزنامه و محلی/كثير االنتشار درشهر 
ها منتشر و در روستاها رای هيات الصاق تا در صورتيكه اشخاص ذينفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهی و در 
روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايد 
وگواهی تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهدكه در اين صورت 
اقدامات ثبت موكــول به ارائه حكم قطعی دادگاه اســت و در صورتی كه 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض،گواهی تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومــی محل ارائه نكنــد اداره ثبت مبادرت به صدور ســند 
 مالكيت می نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه

 نيست.
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱396/۱۰/۰۲ 
تاريخ انتشار نوبت دوم : ۱396/۱۰/۱6

مرتضی خواجوی،رئيس اداره ثبت اسناد و امالک فريدونكنار

خطيب اين هفته نماز جمعه تهــران گفت: ديديم كه 
وقتي فضاي مجازي محدود شــد فتنه فروكش كرد، 
نگوييد كه مــا با فضاي مجازي مخالفيــم، ما با فضاي 
مجازي كه كليدش در دســت نظام باشد، موافقيم. به 
گزارش ايسنا، آيت ا... احمد خاتمي در خطبه هاي اين 
هفته نماز جمعه تهران در ارتباط با اتفاقات اخير خطاب 
به مردم ايران، اظهار كرد: آفرين به شما مردم كه در اين 
چند روزه صالبت و قدرت تان را با راهپيمايي باشكوه تان 
مقابل فتنه گران نشان داديد و نشان داديد اين انقالب و 
اين نظام اسالمي به جان شما وابسته است. وي ادامه داد: 
حوادثي كه در اين چند روز بر كشور گذشت باعث شد 
تا عمق فتنه ها را دوباره بشناسيم. در ارتباط با اين فتنه 
مواردي را با مشورت و تفكر پيدا كرده ام كه آنها را بيان 
مي كنم و از صداوسيما هم مي خواهم كه به آنها بپردازد. 
خطيب نماز جمعه تهران گفت: آنچــه در اين روزها بر 
كشور ما مي گذرد جلوه اي از عقده گشايي هاي دنياي 
استكبار است. داعش دست پرورده خودشان بود، گفته 
بودند موصل ۱۰ تا 3۰ سال طول مي كشد آزاد شود اما به 
كمك ايران هشت ماهه داستانش تمام شد. مي خواستند 
اســرائيل جديدي در منطقه ايجاد كنند. پول ها خرج 
كردند تا عراق تحت سلطه شان باشد كه نيست، پول ها 

خرج كردند تا سوريه شكست بخورد و نشد. 
خاتمي افزود: آنچــه االن انجام مي دهنــد جلوه اي از 
عقده گشايي هاي شان اســت. پول را عربستان داده و 
طراحي را آمريكا انجام داد. قرار بود از اربيل سالح وارد 
ايران كرده و در بهمــن ماه كار را تمــام كنند. يكي از 
تفاله هاي طاغوت گفته بود ۲۲ بهمن ما در ايران هستيم، 
من به اين تفاله و تفاله ها مي گويم جاي شما ايران نيست، 
در نخستين قدم قلم پاي تان را مي شكنند و بعد چوبه 

 دار برپا مي كنند. 
وي سپس با بيان اينكه شروع اغتشاشات از اعتراضات 
بحق مردمي بود، گفــت: اعتراضات مــردم بحق بود. 
مال باخته هايــي بودند كه مي گفتند اگر موسســات 
مالي مجوز داشــتند كه بايد پول هاي مــان را بدهيد؛ 
كه مي گويند 9۸ درصد پول هــا را به مردم داده اند. بعد 
مي گفتند اگر اين موسسات مجوز نداشته چرا جلوي 

چشم شما چندين سال كار مي كردند. 
خطيب نماز جمعه تهران ادامه داد: مردم مي گويند مرگ 
بر گراني، كارگران مي گويند چند ماه اســت كه حقوق 
نگرفته اند، تا اينجاي قصه كســي نگفته كه اعتراضات 
مردم ناحق است، اعتراضات بايد قانوني باشد، اصل ۲7 
قانون اساسي هم مي گويد اعتراضات اگر با سالح نباشد، 
برخالف نظام نباشــد و مجوز هم داشته باشد اشكالي 
ندارد، حرف مردم باالخره بايد شــنيده شــود. در اين 

شلوغي ها نبايد حق گم شود. 
خاتمي ســپس به حمايت روحانيت و مراجع عظام از 
اعتراضات مردمي اشــاره كرد و گفت: روحانيت همراه 
با كارگران و مردم است و از مشكل معيشت آنها حرف 
مي زند، مراجع هم همين طور. ديديد كه آيت ا...العظمي 

نوري به صراحت فرمودند حق مردم بايد داده شود. من 
خواهش مي كنم در اينجا بازي جناحي درنياوريد. 

خطيب نماز جمعه تهران گفت: مردم آزادي مي خواهند 
كه صداي شان شنيده شود، بله صدايي كه به نيابت از 
ترامپ و نتانياهو آمده صداي ملت نيست و مردم اين صدا 
را نفي مي كنند. صدايي كه به نيابت از نتانياهو سر مي دهد 
نه غزه، نه لبنان كه قسمت دومش را هم دروغ مي گويند 
و جان شان را فداي ايران نمي كنند صداي بيگانه است، 
اين صداها بايد خفه شــود. وي در ادامه تحليل هايش 
از وقايع اخير، بيان كرد: ضد انقالب ســوار بر موج شده 
است، آموزش ديدگان شان هم بر اين موج سوار شده اند، 
معترضان خط مشي شان را از آنها جدا كرده اند. معترضان 
و مال باختگان به نماز جمعه مي آيند و در راهپيمايي 9 
دي شــركت كردند. نهايت ديديم كه با آن همه بسيج 
رسانه اي جماعت كمي را به خيابان ها آوردند، با مقدار 

كمي اراذل و اوباش ذوق زده شدند. 
خاتمي ادامه داد: ســربازان گمنام امــام زمان )عج( و 
پاسداران را كشتند. به خانه و دفتر بعضي از ائمه جمعه، 
ســازمان تبليغات اسالمي و شــوراهاي حل اختالف 

ريختند و غارتگري كردند. 
خطيب نماز جمعه تهــران در بخش ديگــري از اين 
سخنراني با بيان اينكه سه فتنه ســال 7۸، ۸۸ و 96 در 
مواردي به يكديگر شباهت داشــتند، اظهار كرد: فتنه 
اول سال 7۸ و كوي دانشــگاه بود. فتنه دوم سال ۸۸ و 
فتنه سوم اين فتنه چند روز اخير سال 96 بود. اين فتنه ها 
سه تشابه و يك فرق با هم دارند، شباهت شان اين است 
كه آمريكا و رژيم صهيونيســتي جلودار موضوع بودند 
و گروه هاي منفور ملت مثل ســلطنت طلبان مقداري 
اميدوار شــده بودند كه بايد به آنها گفت شتر در خواب 

بيند پنبه  دانه. 
وي افزود: انگار در اين سه فتنه آمريكا، رژيم صهيونيستي 
و اخيرا عربستان در حمايت از فتنه گران مسابقه گذاشته 
بودند. ترامپ رواني تا صبح از خواب بيدار مي شــد اول 
از اين فتنه گران حمايت مي كرد. دومين شباهت شان 
اين بود كه به نام ملت، غارتگري كرده و به اسالم اهانت 
مي كردند. همچنين سومين وجه اشتراك آنها در اقليت 

قرار داشتن شان بود. 
خاتمي در همين راستا گفت: فرق ميان اين سه فتنه اين 
بود كه در فتنه اخير به سرعت چهره ضد اسالمي و ايراني 
بودن شان نشان داده شــد. آنها به پرچم ايران كه نماد 
عزت و اقتدار ملت است و به ا...اكبر مزين است با كمال 
وقاحت توهين كردند. نيروي انتظامي بشارت داد كه اين 
جنايتكار را دستگير كرده است، اين جنايتكار مستحق 

اشد مجازات است. 
خطيب نماز جمعه تهران سپس افزود: مي گويند عدو 
شود سبب خير اگر خدا خواهد. اصولگرا، اصالح طلب و 
حتي آنهايي كه چندان به دين عالقه ندارند اين جنايت 
يعني توهيــن به پرچم جمهوري اســالمي را محكوم 

كردند. 

آيت ا... خاتمي: 

وقتي فضاي مجازي محدود شد، فتنه فروكش كرد



3 تجارت
 و توزيع

اشــتغالزايي بــه اعتقاد 
كارشناسان بيش از آنكه به 
منابع پولي چندان زياد نياز 
داشته باشد، به يك طرح و 
برنامه نياز دارد. بر همين 
اساس اگرچه افزايش قيمت حامل هاي انرژي براي 
ايجاد شغل در نظر گرفته شــده بود، اما اين كار به 
تنهايي نمي توانست جرقه ساز ايجاد شغل باشد. با 
اين حال با احتمال ثابت ماندن قيمت حامل هاي 
انرژي كه البته به دنبال مخالفت مردم مطرح شده 
است، پيش بيني مسئوالن براي تامين منابع مالي 
اشتغالزايي با مانع مواجه خواهد شد. به همين دليل 
اهداف اشــتغالزايي دولت با چند مســاله اساسي 
روبه رو است. يك منابع مالي و اينكه شايسته است 
اين منابع از چه بخش هايي تامين شــود و ديگري 
اينكه اين منابــع چگونه بايد مورد اســتفاده قرار 

بگيرد.
تبصره 18 اليحه بودجه ســال آينــده به اصالح 
قيمت حامل هــاي انــرژي اختصــاص دارد كه 
براساس آن 17 هزار و 400 ميليارد تومان درآمد 
جديد از محل افزايش قيمت ســوخت به اشتغال 
اختصاص خواهد يافت. اين موضــوع انتقادهايي 
 را به دنبال داشــته و اختالف نظرهايي بر ســر آن 

وجود دارد. 
تبصره 18 اليحه بودجه ســال آينــده به اصالح 
قيمت حامل هاي انرژي اختصاص دارد كه براساس 
آن 17 هزار و 400 ميليــارد تومان درآمد جديد از 
محل افزايش قيمت سوخت به اشتغال اختصاص 
خواهد يافــت. موضوعي كه با انتقاد همراه شــده 
و برخي نمايندگان مجلس از اصــالح اين تبصره 
در مجلس ســخن گفته اند. رئيس جمهوری اما در 
نشست با روساي كميســيون هاي مجلس تاكيد 
كرد كه دولت همچنان به دنبــال اين منابع براي 
توليد و اشتغال است. حســن روحاني تاكيد كرد 

كه اگر مجلس بخواهد اين تبصــره را تغيير دهد 
و به افزايش قيمت حامل هاي انــرژي راي ندهد، 
 بايد محلي ديگــر را براي تامين بودجه اشــتغال 

تعيين كند. 
محمدرضــا پورابراهيمــي، رئيس كميســيون 
اقتصادي مجلــس اعالم كرده اســت كه مجلس 
بــراي جلوگيــري از افزايش قيمــت حامل هاي 
 انــرژي، منابــع ديگري بــراي اشــتغال در نظر 

مي گيرد. 

اشتغالزاييصرفاباتزريقپولميسرنميشود
محمد قلي يوســفي، كارشــناس 
اقتصادي نيــز در ايــن رابطه به 
»كســب وكار« مي گويد: افزايش 
قيمت حامل هاي انرژي به تنهايي 
نمي توانســت عامل ايجاد شــغل 
باشد. كما اينكه اين مساله گراني و در نتيجه فشار 
اقتصادي بر مــردم را در پي داشــت و ضمن آنكه 
نمي توانست تضمين كننده اشتغالزايي باشد، آثار 
مثبت اهداف اشتغالزايي دولت را كم رنگ مي كرد. 
به نظر مي رسد كه دولت بايد به جاي آنكه دغدغه 
تامين مالي طرح اشتغالزايي را داشته باشد به فكر 
برنامه منســجمي براي اين طرح ها باشــد. البته 
بخش هاي متفاوتي هم براي تامين مالي طرح هاي 
اشــتغالزايي وجود دارد كه يكــي از آن مي تواند 
اســتفاده دولت از صندوق ذخيره ارزي باشــد، اما 
همانطور كه ذكر شد اينكه اين منابع بايد در كجا و 
به شكلي مورد استفاده قرار بگيرد و اينكه آيا دولت 
راهي براي آن پيدا كرده، مســائلي است كه نياز به 
بررسي دارد و اول از هر چيز بايد پاسخ آن را پيدا كرد 
وگرنه اينگونه طرح ها جواب نمي دهد. ضمن آنكه 
زمينه اشتغال صرفا با تزريق پول ميسر نمي شود، 
بلكه به يك استراتژي بلندمدت و چارچوب مشخص 
نياز دارد. سياست هاي گذشــته براي ايجاد شغل 
جواب نداده اســت. اگــر دولت حرفــي مي زند و 
برنامه اي دارد براي چشم اندازهاي بلندمدت آن را 

نيز ترسيم كند. 

»كسبوكار«بررسيميكند

ابهام  در تامین منابع  اشتغالزايي

واكنشاتاقبازرگانينســبت
بهمنــعبانكهــاازمديريت

صندوقهايسرمايهگذاري
رئيس اتاق بازرگاني ايران در واكنش به منع بانك ها 
از مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري تصريح كرد: 
خروج بانك ها از بنگاه داري يكي از خواسته هاي 

بخش خصوصي بود كه محقق شد. 
به گزارش ايســنا، غالمحسين شــافعي دو شب 
گذشته در نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش 
خصوصي در اتــاق بازرگاني مشــهد اظهار كرد: 
مديريت صندوق هاي ســرمايه گذاري از ســوي 
بانك هاي كشــور كامال ممنوع شده و اين يكي از 
مواردي بود كه بخش خصوصي آن را دنبال مي كرد 
تا بانك ها از بنگاه داري خارج شوند. بنابراين اين 

تصميم موجب خوشحالي ماست. 
وي ادامه داد: موسسه پژوهش اقتصاد كشاورزي 
اعالم كرده سهم صادرات كشاورزي از كل صادرات 
كشور به 13 درصد رسيده و 250 هزار هكتار زمين 
در كشور زير كشت مي رود. نكته قابل توجه اين 
است كه ايران 9 ميليون و 600 هزار هكتار اراضي 
آبي دارد و ميزان صادرات محصوالت كشاورزي آن 
6.4 ميليارد دالر است. تركيه كه 5 ميليون و 215 
هزار هكتار اراضي آبــي دارد صادرات محصوالت 
كشاورزي اش 16.6 ميليارد دالر است و مالزي با 
380 هزار هكتار اراضي آبــي 25.5 ميليارد دالر 

محصوالت كشاورزي صادر مي كند. 
شافعي همچنين يادآور شد كه بايد تبريك بزرگي 
به گمرك ايران و اســتان گفت، چــون دو مقام 
شايسته در مبارزه با قاچاق آورده و گمرك نخست 
دنيا شناخته شده است. همچنين ما در ارتباط با 
مبارزه با مواد مخدر بعد از ژاپن جاي دوم را كسب 

كرده ايم. 

خبر

كارمــزد تســهيالت پرداختــي به 
صادركننــدگان كاهــش يافــت. به 
گزارش تســنيم، مجتبي خسروتاج، 
رئيس ســازمان توسعه تجارت گفت: 
پيش از اين كارمزد تسهيالت پرداختي 
صندوق توسعه ملي به صادركنندگان 

24 درصد بود كــه از اين بــه بعد با 
 كارمزد 13.5 و 14.5 درصد پرداخت 
مي شود.وي افزود: اگر صـادركنـندگان 
نگران نوسانات ارز هستند مي توانند از 
حمايت هاي صندوق ضمانت صادرات 

بهره مند شوند. 

معاونعمرانياستانداراصفهان:

به بخش خصوصي اعتقاد  دارم 
سيد عبدالوهاب سهل آبادي در ديدار 
هيات رئيســه اتاق بازرگاني با معاون 
عمراني اســتانداري اصفهان تصريح 
كرد: اتاق بازرگاني اصفهــان با ايجاد 
ساختار اوليه شــركت بندرخشك در 
اســتان اقدامات موثري در اين زمينه 
انجام داده و منتظر صدور مجوز فعاليت 

بندر خشك است. وي خطاب به معاون 
عمراني استانداري اصفهان گفت: اتاق 
بازرگاني و فعاالن اقتصادي مي توانند 
به عنوان مشاوران اقتصادي تلقي شوند 

و از ظرفيت هــاي آنان بــراي مطالعه 
طرح ها و پروژه ها و مشاركت در انجام 
آن اســتفاده كرد. وي اضافه كرد: به 
بخش خصوصي اعتقاد دارم زيرا با 

همكاري اين بخش مي توان مسائل 
و مشكالت را برطرف كرد. 

كارمزد  وام  بانكي صادركنندگان  نصف  شد
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نمايشگاهاختصاصيايراندربغدادبرگزارميشود
رايزنبازرگانيايراندرعراقازبرگزارينمايشگاهاختصاصيتجاريوصنعتيكشورماندربغداداز۲۳تا۲۶بهمنماهسالجاريخبرداد.ناصربهزادروزپنجشنبهافزود:
ايننمايشگاهبامجوزسازمانتوسعهتجارتايرانوهمكاريسفارتجمهورياسالمي،توسطبخشخصوصيدرمحلمركزنمايشگاههايبينالملليبغدادبرگزارخواهد
شد.ويگفت:ايننمايشگاهباهدفمعرفيتوانمنديهايتجاريوصنعتيايراناستوپيشبينيميشود۱۰۰شركتصنعتيتجاريومهندسيدرفضايبيشاز۱۰۰۰
مترمربعنسبتبهمعرفيوبازاريابيمحصوالتوخدماتخوداقدامكنند.

اشتغالزايي؛نيازمندبرنامه
محمدرضاشهيدي،كارشناساقتصادي

دولت براي تامين منابع مالي اشتغالزايي يك طرح در اليحه بودجه ارائه داده بود، اما مساله اينجاست كه بحث افزايش قيمت حامل هاي انرژي براي اشتغالزايي در 
اين طرح به صورت كلي ذكر شده بود نه در قالب يك برنامه مشخص كه مصارف و چگونگي استفاده از اين منابع را روشن كند. از طرفي اشتغالزايي معلول شرايط 
اقتصادي است. وقتي رشد اقتصادي متناسب با نياز كشور نباشد و چرخ هاي توليد متناسب با شرايط اقتصادي نچرخد يا به طور كلي زمينه هاي اقتصادي ايجاد 
شغل مثل امنيت اقتصادي و ساير فاكتورها فراهم نباشد، نمي توان به ايجاد شغل اميدوار بود يا اينكه توليد رونقي داشته باشد. زماني كه قاچاق به راحتي كاالي 
ارزان قيمت را در اختيار بازار داخلي قرار مي دهد، توليد كننده همان كاال در داخل چگونه مي تواند فروش خوبي داشته باشد؟ معموال در اين صورت بيش از آنكه بستر 
اشتغالزايي فراهم شود زمينه براي اشتغال هاي غيرمولد و سربار ايجاد مي شود و ايجاد شغل صرفا يك كار نمايشي است يا اينكه بزرگ شدن حجم دولت را در پي 
دارد، اما اشتغال مولد و پايدار اشتغالي است كه زمينه رشد را ايجاد كرده و پيش فرض حل مسائل كالن اقتصادي است. بنابراين براي ايجاد شغل قبل از منابع بايد 
برنامه مشخصي ارائه كرد كه يك قسمت از برنامه منابع مالي است. دولت در اين سال ها بارها طرح هايي را براي اشتغالزايي ارائه كرده، ولي آنها شكست خورده اند، 
چراكه برآيند اين طرح ها اشتغال متناسب با رشد جمعيت و متقاضيان كار نبوده است. بنابراين برنامه اقتصادي براي ايجاد شغل برنامه اي است كه آموزش دانشگاهي، 
امنيت اقتصادي، مبارزه با فساد، مبارزه با اقتصادهاي زيرزميني و اقتصاد هايي كه شناسنامه دار نيست را در بر مي گيرد. در صورتي كه اين برنامه نتيجه بخش باشد 
مي توان با جمع منابع آن به سمت ايجاد شغل رفت. اما در برنامه يكساله بودجه كه خود البته زمان بر است و بايد منتظر ماند كه چه زمانی به صورت بخشنامه در 
مي آيد و ابالغ مي شود، نمي توان براي چندين سال بعد برنامه ريزي كرد. قطعا اين برنامه هاي يكساله به اشتغال پايدار و مولد منتهي نمي شود. دولت مي تواند اين 
برنامه را در اليحه مستقل نه صرفا در قالب بودجه ارائه كند و براساس آن نيز مجلس را توجيه كند كه با افزايش قيمت حامل ها منابع تامين شغل را تامين كند، اما 

اينكه در بودجه با يك نگاه كلي بخواهيم اشتغال آن هم بدون برنامه جامع ايجاد كنيم، ممكن نيست. 

سرمقاله

ثمانهنادري
Newskasbokar@gmail.com

شورایحلاختالفاستانگلستان-رونوشتآگهی
حصروراثت

  بموجب كالســه نامه 12/960578 مورخه 1396/10/12، آقای 
بايرام محمد آغشته دارای شناسنامه شــماره 2020451115 به 
شرح دادخواست به كالسه  960578 از اين شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عزيز آغشته به 
شناسنامه 13 در تاريخ 96/08/05 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به
 1- سعيد آغشته فرزند عزيز ش.ش 942  پسر متوفی

 2- عبدالحی آغشته فرزند عزيز ش.ش 943  پسر متوفی
3- رجب محمد آغشته فرزند عزيز ش.ش 5  پسر متوفی

4- غفور آغشته فرزند عزيز ش.ش 2020451107  پسر متوفی
5- بايرام محمد آغشته فرزند عزيز ش.ش 2020451115  پسر 

متوفی
6- مصطفی آغشته فرزند عزيز ش.ش 2020716615  پسر متوفی

7- آق بابك آغشته فرزند عزيز ش.ش 850  دختر متوفی
8- مراد سلطان افراس آب فرزند امان نور ش.ش 786  همسر متوفی

اينك با انجام  تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای از متوفی 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد. 
قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهر گنبدكاووس – 
سيدرضا حسينی

رونوشتآگهیحصروراثت
آقایمرادعلینوریدارایشناسنامهبهشماره14بهشرح
دادخواستبهكالســه641/96ازاينشورادرخواست
گواهیحصروراثتنمودهوچنينتوضيحدادهاســت
كهشادروانشربتیسليمانيانفرزندشلمانبهشماره
شناسنامه1546وتت1303صادرهازحوزهيکايالم
درتاريخ1393/10/09هـــشدراقامتگاهدائمیخود
بدرودزندگیگفتهوورثهحينالفوتآنمرحومهمنحصر

استبه:
1-برجعلینوریفرزندصفرعلیبهشش13وتت1330

هـشصادرهازحوزهيکمهرانپسرمتوفيه
2-مرادعلینوریفرزنــدصفرعلیبهشش14وتت

1328هـشصادرهازحوزهيکمهرانپسرمتوفيه
3-اميدعلینوریفرزندصفرعلــیبهشش7وتت
1325هـشصادرهازحوزهيکمهرانشــهریپســر

متوفيهوالغير
اينکباانجامتشــريفاتمقدماتیدرخواستمزبوررا
دريکنوبتآگهیمینمايدتاهركســیاعتراضیدارد
وياوصيتنامهایازمتوفيهنزداوباشدازتاريخنشراين
آگهیظرفيکماهبهاينشوراتقديمنمايدواالگواهي

صادرخواهدشد.
رئيسشورایحلاختالفمركزیمهران-كرمی

آگهیابالغاخطاريهماده87بهآقایعباسصادقيان
موضوعپروندهاجرائیشماره:9500183ايالم

بدينوســيلهاعالممیگرددمازادپــالک3فرعیاز12
–اصلیايالممتعلــقبهآقایعبــاسصادقيانفرزند
عبدالمحمدبهشــمارهشناسنامه13777ضامنپرونده
اجرائیكالسهفوق،درقبالطلبشركتقالويزانايالم
بازداشتگرديده.لذاطبقماده87آئيننامهاجرائیاسناد
رسمیمراتببشماابالغميشودضمنأهرگونهنقلانتقالی
ازطرفشمانسبتبهموردبازداشتممنوعاستوترتيب
اثردادهنمیشود.درضمناينآگهیصرفادريکنوبتدر

يکیازروزنامههایكثيراالنتشارمنتشرگرديدهاست.
رئيسادارهاجرایاسنادرسمیايالم-هوشنگبابائی



بتــن يكــي از مصالح بســيار 
پرمصرف در ساخت و ساز است 
كه با توجه به لزوم افزايش كيفيت 
ساخت وسازها - به دليل وضعيت 
خاص ايــران و زلزله خيز بودن 
اغلــب نواحي كشــور - ارتقای 
كيفي بتن هاي توليدي نيز اهميت ويژه اي دارد. در گفتگو با 
دبير انجمن صنفي توليدكنندگان بتن آماده و قطعات بتني 
ايران، تمهيدات و اقدامات اين انجمن را در راســتاي ارتقاي 

كيفي بتن مصرفي در كشور جويا شديم. 

؟    انجمن صنفي توليدكنندگان بتن آماده و قطعات 
بتني ايران چه سالي تاسيس شد و عضويت در آن چه 

شرايطي دارد؟
اين انجمن در سال 1375 تاسيس شد و پس از اجباري شدن 
استاندارد بتن آماده، توليدكنندگان بتن براي ورود به انجمن 
و اعضاي قبلي اين تشــكل براي تداوم عضويت بايد شرايطي 
داشته باشند كه عبارت اســت از داشتن پروانه بهره برداري از 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و همچنين داشتن نشان 
استاندارد از سازمان ملي استاندارد. بر اين اساس در حال حاضر 
ما عضوي در اين انجمن نداريم كه پروانه بهره برداري يا نشان 

استاندارد نداشته باشد. 

؟     انجمن براي ارتقــای كيفيت بتن چه اقداماتي 
داشته است؟

واقعيت اين است كه داشتن نشــان استاندارد مساله كيفيت 
را در صنعت بتن حل نمي كرد. به همين دليل طي سال هاي 
گذشــته تغييرات گســترده اي در ناوگان حمل ونقل بتن و 
ماشين آالت توليد بتن انجام و اين تجهيزات به روز شد. عالوه 
بر اين با آموزش هايي كه در اين صنعت در راستاي علمي شدن 
توليد بتن انجام شد و با ارتباطي كه با مراكز علمي برقرار شد، 
كيفيت بتن نسبت به گذشته بسيار بهتر شــد، اما هنوز هم 
كيفيت بتن هاي توليدي كشور با معيارهاي مورد نظر انجمن 
فاصله دارد. براي رسيدن به كيفيت مطلوبي كه مدنظر ما قرار 
دارد، در فعاليت هاي خود بازنگري و با اداره كل استاندارد تهران 
و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران تفاهمنامه اي 
منعقد كرديم. براساس اين تفاهمنامه ما كميته فني از مديران 

QC منتخب انجمن تشــكيل داديم. در اين كميته فني ما 
پيش نويس ابالغيه هاي مهندسان طراح، مجري و ناظر را تهيه و 
اين پيش نويس را به سازمان نظام مهندسي ارائه كرديم. سازمان 
نظام مهندسي اصالحات بســيار كمي روي اين پيش نويس 
انجام داد و جلسه اي براي مهندسان ناظر، طراح و مجري در 
اداره استاندارد تهران برگزار و در اين جلسه از اين پيش نويس 
– كه تبديل به ابالغيه شد – رونمايي كرديم. در مرحله بعدي 
چك ليست هايي در 56 آيتم تهيه و به سازمان نظام مهندسي 
ساختمان ارائه كرديم. براساس چك ليست ها تيم هاي سه نفره 
از مديران QC كه در كميته فني بودند، انتخاب كرديم و آنها را 
به كارخانه هاي توليدكننده بتن تحت پوشش انجمن فرستاديم 
و آنها بازرســي هايي را براســاس اين 56 آيتم از شركت هاي 
توليدكننده بتن و بتن هاي توليدشده در اين شركت ها انجام 
دادند. اين بازرسي ها منجر به اين شد كه نقاط ضعفي كه در 
كارخانه ها بود به آنها متذكر شويم و به آنها ابالغ كنيم كه ظرف 
مدت زمان مشخصي اين نقاط ضعف را – كه چندان هم زياد 
نبود - اصالح كنند. پس از آن در كميته فني چك ليست هاي 
بازرسي منطبق بر ابالغيه ها را براي بازرسان تهيه كرديم. در 
اين مرحله سازمان نظام مهندسي ساختمان يك بازرس براي 
يك روز تمام به ما مي دهد و ما با آزمايشگاه مورد اعتماد همكار 
سازمان نظام مهندسي ساختمان و اداره استاندارد استان تهران 
كه شركت آزمايشگاه پاكدشــت بتن است، نيروهاي همكار 
شركت آزمايشگاه پاكدشــت بتن به همراه بازرس سازمان 
نظام مهندسي ساختمان و نمايندگان انجمن توليدكنندگان 
بتن آماده و قطعات بتني ايران به اتفاق در محل هاي مصرف 
بتن حضور يافته و در همان محل براساس استاندارد 6044 از 

بتن هاي آنها نمونه گيري مي كنيم. 

؟    فرايند كنترل و نمونه گيري به چه صورت است و 
چه نتايجي از آن به دست مي آيد؟

در اين فرايند، ابتدا كنترل مي كنيم كه مهندس ناظر بر ســر 
پروژه حاضر اســت يا نيســت. دوم، كنترل مي كنيم كه اين 
بتن از نوع بتن استاندارد اســت يا نيست و اگر بتن استاندارد 
نبود و از بتن هاي زيرپله اي بود اصال نمونه نمي گيريم و همان 
جا صورت جلسه مي كنيم و به شهرداري ها نامه مي زنيم كه 
شهرداري ها دستور توقف پروژه را صادر كنند. سومين مرحله 
اين است كه اگر بتن استاندارد بود، دماي بتن، اسلمپ بتن و 
وزن مخصوص بتن اندازه گيري شده و سپس از بتن نمونه گيري 
مي شود. تعداد نمونه هايي كه گرفته مي شود 8 نمونه است كه 

6 نمونه به آزمايشگاه پاكدشت بتن ارسال مي شود و چون يك 
آزمايشگاه همكار سازمان اســتاندارد نيز خود انجمن دارد، 
2 نمونه هم به اين آزمايشگاه ارســال مي شود. روزي كه قرار 
است اين نمونه ها در آزمايشگاه ها مورد آزمايش قرار گيرد با 
توليدكننده بتن تماس مي گيريم كه خودش هم اگر مايل است 
شاهد اين تست ها باشد. در يك زمان )يعني به طور همزمان( 
نمونه ها در آزمايشگاه همكار پاكدشت بتن و آزمايشگاه انجمن 
تست مي شــوند. اگر طي اين تست ها مشخص شود كه ايراد 
و مشكلي در بتن ها نيست يا اگر هست اين ايرادها كم باشد 
به توليدكننده مشــاوره ها و تذكرهاي الزم را براي رفع ايراد 
مي دهيم تا به معيارهاي مدنظر ما برســند چون اين بتن ها 
معيارهاي استاندارد را دارد، ولي آنچه مدنظر ما قرار دارد فراتر 
از استانداردهاي كنوني اســت، چراكه استانداردهاي كنوني 
حداقل هاي كيفي را پوشــش مي دهد، ولي ما در انجمن به 
حداقل ها قانع نيستيم، ولي اگر طي تست ها مشخص شود كه 
ايراد و اشكال بتن، زياد است نتيجه آزمايش اين نمونه به اداره 
كل استاندارد ارسال مي شود. در اداره كل استاندارد، يك نفر از 
انجمن ما با حق امضا در كميته تدوين عالئم عضويت دارد و در 
ابطال و صدور نشان استاندارد دخيل است، در صورتي كه در 
اين كميته بررسي هاي نهايي به اين نتيجه منتهي شود كه 
اين توليد كننده فاقد معيارهاي الزم اســت، نشان استاندارد 

توليدكننده باطل مي شود. 

؟     اولويت اساسي و شعاري كه سرلوحه فعاليت هاي 
انجمن قرار دارد، چيست؟

اولويتي كه ســرلوحه فعاليت هاي ما قرار دارد نمونه گيري و 
آزمايش در محل مصرف است. هم راستا با فرايند نمونه گيري در 

محل كه ارتقا دهنده كيفيت بتن است، فرهنگ سازي 
را نيز به صورت جدي پيگيــري مي كنيم و براي 
مثال بيش از 500 بنــر جلوي خودروهاي حمل 
بتن نصب كرديم كه مردم با خصوصيات كيفي بتن 
آشنا شوند، بروشــورهايي نيز چاپ كرديم كه به 
صورت بسيار ساده مفاهيم و اجزاي بتن را توضيح 

مي دهد. اين مفاهيم توســط كارشناسان 
QC به راننده هاي تراك ميكســر 

و پمپ آموزش داده مي شــود. 
آموزش هايــي هــم بــراي 
كارفرماها انجام مي دهيم كه 

بعد از بتن ريزي چه نكاتي 

براي عمل آوري و نگهداري از بتن بايد انجام دهند. اميدواريم كه 
با اين فرهنگ سازي ها و آموزش ها مردم به اين سمت، سوق پيدا 
كنند كه متقاضي بتن غيراستاندارد نباشند و به اين امر اطمينان 
پيدا كنند كه بتن هاي استاندارد به طور مستمر تحت نظارت و 

كنترل كيفي قرار دارد. 

؟     اجزاي تشــكيل دهنده بتن در كشــور ما چه 
وضعيتي دارد؟

 در بررســي هايي كــه انجام داديــم متوجه شــديم كه در 
اجزاي تشــكيل دهنده بتن، كيفيت ســيمان هاي مصرفي 
مشــكل چنداني ندارد، ولــي از نظر كيفيت ســنگ دانه – 
كه از معادن شن و ماســه تهيه مي شــود- با مشكل جدي 
مواجه هستيم و ســنگ دانه هايي كه در بسياري از بتن هاي 
توليدي به كار مي رود، در دوام بتن مشــكل ايجاد مي كند. 
يكي از داليلي هم كه ســاختمان هاي كشــور ما عمر مفيد 
كمــي دارند هميــن مشــكل ســنگ دانه هاي مصرفي در 
بتن هاست. بر اين اســاس با توليدكنندگان شن و ماسه در 
حال مذاكره و مكاتبه هســتيم و با جديت از آنها اين مطالبه 
 را داريم كه كيفيت شــن و ماســه كشــور بايد بهبود پيدا 

كند. 

؟   آيا شهرداري ها همكاري الزم را در زمينه توقف 
پروژه هايي كه– بنا به تشخيص ناظران سازمان نظام 
مهندسي ساختمان و اداره كل استاندارد و كارشناسان 
انجمن شما – از بتن غيراستاندارد استفاده مي كنند، 

انجام خواهند داد؟
واقعيت اين اســت كه همكاري شــهرداري ها در اين زمينه 
بســيار اهميت دارد و ما هــم براي تعامــل بهتر با 
شــهرداري ها اخيرا - روز 10 دي ماه – به اتفاق 
آقای مس فروش، رئيس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان تهران مالقاتي با آقای مقيمي، 
استاندار تهران داشتيم و اين موضوع را خدمت 
ايشان مطرح كرديم. بحث ما با ايشان اين بود 
كه اگر شــهرداري ها در زمينه توقف 
پروژه هايي كه از بتن نامناســب 
استفاده مي كنند همكاري نكنند 
يا تعلل كنند، طــرح ما براي 
ارتقای كيفيت بتن و ارتقای 
ساخت وســازها عقيــم 

مي ماند. درخواست ما اين است كه شهرداري بعد از رسيدن 
نامه سازمان استاندارد مبني بر لزوم توقف يك پروژه به دليل 
استفاده از بتن بي كيفيت، بالفاصله پروژه را متوقف و آن بخش 
از پروژه كه با بتن غيراستاندارد ساخته شده را نيز تخريب كند. 
اميدواريم با مساعدت شهرداري اين درخواست به نتيجه برسد. 

؟     بخشي كه شما بر آن نظارت داريد توليدكنندگان 
بتن مجاز و داراي پروانه هســتند، چه راهكاري براي 
توقف توليد بتن غيراستاندارد توسط توليدكنندگان 

غيرمجاز و زيرپله اي داريد؟
از زماني كه انجمــن به عضويت كميته فنــي تدوين عالئم 
استاندارد درآمد توانســتيم با همكاري اداره كل استاندارد، 
فقط در شــهر تهران، 29 كارگاه غيرمجاز بتن را پلمب كنيم 
و گواهينامه استاندارد 31 واحد توليدي داراي استاندارد ولي 
بي كيفيت را هم باطل كرديم. طبعا آن واحدهايي كه استاندارد 
آنها ابطال شده به دنبال رفع نواقص مي روند، اما غيرمجازها با 
بي توجهي به قانون، فك پلمب كرده و دوباره مشغول فعاليت 
شــدند. ما براي توقف توليد اين واحدها بــا همكاري واحد 
حقوقي اداره كل اســتاندارد از اين واحدها به مراجع قضايي 
شكايت كرديم و روند حقوقي بايد طي شود تا برخورد قانوني 
با اين واحدها انجام شود. براي تسريع و تشديد برخورد با اين 

متخلفان در حال تعامل با سازمان تعزيرات حكومتي هستيم 
كه برخورد با متخلفان به صورت ضربتي و با جريمه های ويژه 
باشد تا كسي جرات نكند اينگونه با توليد مصالحي كه با خانه 
و جان پناه انســان ها سر وكار دارد، جان انســان ها را به بازي 
بگيرد. براساس بررسي هايي كه ما به عمل آورديم، مشخص 
شــده اســت كه توليدكنندگان غيرمجاز از مصالح بازيافتي 
براي توليد بتن ارزان قيمت استفاده مي كنند. رئيس اداره كل 
استاندارد استان تهران هم با دادستان تهران مذاكراتي انجام 
داده  اســت كه دادگاه ها به مواردي از اين دست خارج از نوبت 
 رسيدگي كنند تا هزينه اينگونه تخلفات براي متخلفان تشديد 
شــود. نكته اي كه الزم اســت بر آن تاكيد كنم اين است كه 
برخورد با متخلفان و توليدكنندگان بتن غيراستاندارد نيازمند 
حمايت رسانه ها هم هست. اگر رسانه ها به اين مقوله بيشتر 
توجه كنند قطعــا مي توانيم ساخت وســازهاي مطمئن تر و 
ايمن تري داشته باشيم. سقف ايمن باالي سر مردم آنقدر ارزش 
دارد كه رسانه ملي و ديگر رســانه ها بايد يكي از اولويت هاي 
خود را به اين موضــوع اختصاص دهند، ايــن اتفاق تاكنون 
نيفتاده اســت ولي اميدواريم بعد از اين شاهد تحول جدي 
در حوزه رســانه ها باشيم و رســانه ها از ارتقای بتن كشور در 
 راستاي افزايش كيفيت ساخت وسازها و ايمني مردم حمايت

 كنند. 
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بــازار ســرمايه در هفته 
گذشته شــاهد تحوالت 
گوناگوني از جمله اصالح 
اساسنامه صندوق تثبيت 
بازار ســرمايه، به حداقل 
رســيدن توقف طوالني مــدت نماد هــا، افزايش 
نقدشوندگي و شــفافيت اطالعاتي در بازار سهام، 
 EPS حركت به سوي بازارهاي توسعه يافته با حذف
و افزايش40 درصدي نرخ افشاي اطالعات مالي در 

سامانه كدال بود. 
به گــزارش ايرنــا، يكــي از خبرهاي مهــم اين 
بازار در هفته اي كه گذشــت، اصالح اساســنامه 
صندوق تثبيت بازار ســرمايه بود كه در جلســه 
هيات وزيــران به رياســت رئيس جمهــوري، با 
 اصالح اساســنامه صندوق تثبيت بازار ســرمايه 

موافقت شد. 
در اين جلســه، با توجه به اتمام مهلت استفاده از 
قرارداد خط اعتباري با صندوق توســعه صادرات 
هند، به وزارت امور اقتصــادي و دارايي اجازه داده 
شد براي تمديد مهلت اين قرارداد، به نمايندگي از 
سوي دولت براي الزم  االجرا شدن موافقتنامه مالي 

مربوط، نسبت به اصالح ضمانتنامه آن اقدام كند. 

توقف طوالني مــدت نماد ها به حداقل 
رسيد

معاون اجرايي سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره 
به اينكه توقف طوالني مدت نمادها از مشــكالتي 
بود كه به واســطه انتشــار پيش بيني EPS با آن 
روبه رو بوديم، گفت: در دستورالعمل جديد، توقف 
طوالني مــدت نمادها به حداقل رســيده اســت. 
بســياري از نمادها به دليل عــدم ارائه پيش بيني 
سود يا تعديل بيش از 20 درصد كه معموال همراه با 
ابهامات اساسي بود، متوقف مي شدند كه از اين پس 

شاهد آن نخواهيم بود. 
فالح پور با تاكيد بر اينكه توســعه بازار ســرمايه 
و حركت در مســير جهاني بــدون در نظر گرفتن 
اســتاندارهاي بين المللــي محقــق نمي شــود، 
گفت: اصــالح رويه هاي پيشــين بازار ســرمايه 
از جملــه جايگزينــي گــزارش پيش بينــي 
EPS بــر اســاس اســتانداردهاي جهانــي و با 
هدف افزايش نقدشــوندگي، ارتقای اثربخشــي 
 نظــارت و حمايــت از حقــوق ســرمايه گذاران 

صورت گرفت. 

افزايش نقدشوندگي و شفافيت اطالعاتي 
در بازار سهام

مديرعامــل فرابــورس ايــران بــه تازگــي 
دســتورالعمل هاي جديد پذيرش، عرضه و نقل و 
انتقال اوراق بهادار، الزامات افشــاي شــركت هاي 
ثبت شــده نزد ســازمان و نحوه انجام معامالت از 
سوي ســازمان بورس ابالغ و اين دستورالعمل ها 
 در فرابــورس ايــران و بــورس تهــران اجرايي

 شده است. 
مديرعامل فرابورس ايران گفت: تغيير در قوانين و 
دســتورالعمل ها در نهايت سهامداران را به واسطه 
منضبط كردن ناشران در ارائه شفاف تر و سريع تر 
اطالعات منتفع و زمينه را براي بازگشــايي هرچه 
ســريع تر نماد فراهم مي كند، بنابراين سهامداران 
بايد از ناشران شركت ها رعايت قوانين افشا را مطالبه 
كنند. وي اثرات تغييرات در اين دستورالعمل ها را 
افزايش نقدشوندگي و بهبود شفافيت اطالعات در 

بازار دانست. 
به گفته امير هاموني، براساس دستورالعمل جديد، 
نماد شركت هاي پذيرش شده در بازارهاي اول و دوم 
فرابورس در سه حالت مشمول فرايند تعليق خواهند 
بود؛ نخست آنكه ناشر الزامات دستورالعمل پذيرش 
را رعايت نكنــد، دوم اينكه ناشــر در زمان مقرر، 
اطالعات موضوع مواد 7 تا 12 مكرر دستورالعمل 
اجرايي افشاي اطالعات شركت هاي ثبت شده نزد 
سازمان را ارائه نكند و سوم اينكه عملكرد شركت 
در دو ســال مالي متوالي حسابرسي شده منجر به 

زيان شده باشد. 

افزايش 40 درصدي نرخ افشاي اطالعات 
مالي در سامانه كدال

به گفته مديرعامل شــركت رايان بورس، با ابالغ و 
اجراي دستورالعمل جديد سازمان بورس و اوراق 
بهادار درباره توقف و بازگشــايي نمادهــا در بازار 
سرمايه و افشاي نمادهاي تحت احتياط و مشمول 
فرايند تعليق، نرخ اطالع رساني و انتشار اطالعات 
مالي در ســامانه كدال افزايش چشمگيري داشته 

است. 
»روح ا... دهقان« گفت: پس از ابالغ دســتورالعمل 
جديد به ناشران و ارائه فهرســت نمادهاي تحت 
احتياط و مشمول فرايند تعليق و نيز نمايش داليل 
مرتبط با ايــن نمادها، پايبندي و الزام ناشــران به 
افشــاي اطالعات مالي و شفاف  سازي از طريق اين 
سامانه به طور قابل مالحظه اي افزايش داشته است؛ 
به طوري كه تعداد اطالعات مالي منتشرشــده در 
سامانه كدال در بازه زماني ابتداي دي ماه تا امروز 

در مقايســه با مدت مشــابه قبل از ابالغ و اجراي 
دستورالعمل افزايش 40 درصدي را نشان مي دهد. 

كاهش شركت هاي مشمول فرايند تعليق 
در سه روز گذشته

به گفته معاون بورس اوراق بهــادار تهران، يكي از 
تغييرات مهم در دســتورالعمل جديد، به افشاي 
اســامي مديران شــركت هايي برمي گــردد كه 
دستورالعمل افشــا و پذيرش را رعايت نمي كنند 
و در آن بخشــي كه در ســايت بورس ايجاد شده، 
هر شركتي كه معلق يا مشمول فرايند تعليق شد، 

اسامي هيات مديره و مديران افشا مي شود. 
»روح  ا... حسيني مقدم« افزود: در فرايند شفافيت، 
يكي بحث به موقع بودن براي ما اهميت داشــت و 
ديگري قابليت اتكا؛ اينها موردي بود كه ســازمان 
بورس پيگيري مي كرد و شايد برخي از ما از جزئيات 
پيگيري ها با خبــر نبوديم. البتــه از محتواي اين 
تغييرات به نظر مي رسد كه بناست گزارشگري به 

موقع را از اين به بعد بورس ها پيگيري كنند. 

حذف EPS؛ پاياني بر پيش بيني هاي غير 
قابل تحقق

به گفته مديرعامل تامين ســرمايه تمدن، انحراف 
پيش بيني از عملكرد سيگنال دهي به واسطه پيش 
بيني هاي غير قابل تحقق و ســابقه طوالني مدت 
توقف نمادها دو مساله مبتالبه انتشار EPS بود كه با 

حذف آن اين دو موضوع رفع مي شود. 
 EPS محمودرضا خواجه نصيري« درباره حذف«
گفت: ارائه پيش بيني ســود در فرمتي كه در بازار 
ســرمايه ايران متداول اســت، در اكثر بورس هاي 
معتبر دنيا وجود ندارد بر اين اساس، سازمان بورس 
تصميم گرفته اســت هم راستا با اســتانداردهاي 
جهاني و حذف مشكالت ناشي از اعالم پيش بيني 

سود ارائه EPS را حذف كند. 

گزارش تفسيري مديريت؛ گامي رو به 
جلو در عرصه گزارشگري مالي

در راســتاي تغيير رويه هــاي توقف و بازگشــايي، 
دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شركتهاي ثبت 
شده نزد سازمان نيز دست خوش تغيير قرار گرفت.

براساس بند1مادۀ 7 اين دستورالعمل، ناشران پذيرفته 
شــده ملزمند تا همراه صورت هاي مالــي، گزارش 
تفسيري مديريت نيز ارائه دهند. ميثم حامدي، مدير 
گروه بازارها و ابزارهاي مالي مركز پژوهش، توســعه 
و مطالعات اســالمي ســازمان بورس و اوراق بهادار، 

توضيحاتي را درباره اين گزارش ارائه كرده است. 

نحوه فرايند تعليق در بورس و الزامات 
افشاي اطالعات اعالم شد

بورس تهران اطالعيه مربوط به رويه اجرايي مواد 38 
و 39 دستورالعمل پذيرش را منتشر و اعالم كرد در 
اجراي تبصره 2 ماده 39 دستورالعمل پذيرش اوراق 
بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، رويه مواد 38 و 39 
دســتورالعمل پذيرش در بورس اوراق بهادار تهران 
كه در 3 فصل، 8 ماده و 9 تبصــره در 14 آذر 1396 
به تصويب هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 

رسيد. 

چشم انداز مثبت بازارهاي جهاني از قيمت 
سنگ آهن

دبيركل انجمن ســنگ آهــن ايــران در ارتباط با 
روند افزايشي ســنگ آهن در ســال 2017 گفت: 
آمارها نشــان مي دهــد در 8 ماه گذشــته قيمت 
ســنگ آهن روندي صعودي داشــته، اين در حالي 
اســت كه اين روند و بــازه تغييرات آن به نســبت 
 كاهش قيمتــي كــه در ســال 94 اتفــاق افتاد،

 پايين است. 
به گفته سيد عليرضا سياسي راد، قيمت سنگ آهن 
در هفته اخير به باالترين اندازه در 4 ماه اخير رسيده 
كه دليل اين افزايش قيمت را همانطور كه بارها به آن 
اشاره شده است بايد در »سياست هاي زيست محيطي 
چين« دانست؛ موضوعي كه در ادامه، بحث بهبود و باال 
بردن عيار ســنگ آهن را در پي داشته است، در اين 
 باره ســنگ آهن هاي با عيار باالتر تقاضاي بيشتري

 پيدا كرده است. 

استقبال گرم كاموديتي ها از سال 2018
به گفته مديــر ســرمايه گذاري كارگــزاري آگاه، 
مولفه هاي بسياري در اقتصادهاي بين الملل وجود 
دارد كه مي تواند چشم انداز مثبتي را در زمينه رشد 

كاموديتي ها به ويژه فلزات اساسي ترسيم كند. 
مهرزاد منتظري افزود: با توجه بــه اينكه حدود60 
درصد از ســهم بورس تهران در اختيار شركت هاي 
مرتبط است، پيش بيني مي شود سال 2018 عالوه 
بر كاموديتي ها براي بورس تهران نيز درخشان باشد. 

وي اظهار داشت: ســال 2017 سال درخشاني براي 
بسياري از كاالها در بازار جهاني بود. 

كاموديتي ها كه در چند ســال قبل روند نزولي را در 
پيش گرفته بودند، در اين سال توانستند از ركوردهاي 

پيشين خود سبقت بگيرند. 

بورس ركورددار بازدهي در بازارهاي مالي؛ 
نقدينگي در جامعه، تغيير مسير داده است

»بهنام بهزادفر« درباره وضعيت بازار سرمايه و تحوالت 
روزهاي گذشــته بورس، افزود: شاخص كل بورس 
اوراق بهادار براي سومين نوبت در دو هفته گذشته به 
شكل پي در پي مثبت بود و با 2.5 درصد رشد به رقم 
97 هزار و 900 واحدي رسيد درحالي كه در ابتداي 
هفته گذشــته افت 0.7درصدي را تجربه كرد. اين 
كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه ميزان نقدينگي 
در جامعه به يك ميليون و 400 ميليارد تومان رسيده 
است، خاطرنشان كرد: با توجه به كاهش سود بانكي و 
سخت گيري كه در اين حوزه مي شود، پرداخت سود 

بانكي باالي 15 درصد، غير ممكن مي شود. 

 بورس ركور ددار  بازدهي در بازارهاي مالي شد

تغيير  مسير  نقدينگي

رئيس سازمان بورس: 
سرمايه گذاران بخش مسكن از 
طريق بورس سرمايه گذاري كنند

رئيس سازمان بورس گفت: از آنجا كه در چند 
وقت گذشته بانك مسكن موفق به راه اندازي 
اوراق رهني شد، مي توان گفت كه اين بانك در 
اين زمينه ها و كمك به خروج مسكن از ركود، 

موفق عمل كرده است. 
به گزارش بازار ســرمايه )ســنا(، »شــاپور 
محمدي« افزود: صندوق زمين و ســاختمان 
به عنوان يكــي از گزينه هاي جــذاب براي 
سرمايه گذاري جهت سرمايه گذاري در حوزه 

مسكن است. 
وي درباره همكاري هاي اخير سازمان بورس 
و اوراق بهادار بــراي فعاليت صندوق زمين و 
ساختمان نيز گفت: اين موضوع از سوي بانك 
مســكن مطرح و پيگيري شــد كه اين بانك 
براي راه اندازي صندوق زمين و ســاختمان 

تمايل دارد. 
سخنگوي سازمان بورس افزود: صندوق زمين 
و ساختمان كه با مجوز سازمان بورس و اوراق 
بهادار فعاليت خــود را آغاز كــرد، تاكنون با 

عملكرد مثبتي همراه بوده است. 
وي ادامه داد: ما معتقد به متنوع شدن ابزارها 
در بازار سرمايه ايم زيرا كمك ابزارها به بخش 
مسكن براي رونق، به ســرمايه گذاران كمك 
خواهد كرد تا فرصت هــاي متفاوتي را تجربه 

كنند. 
دبير شورايعالي بورس گفت: سرمايه گذاران 
بايد امكان ســرمايه گذاري در بازار مسكن از 
طريق بازار سرمايه را داشته باشند؛ همانطور 
كه بايد بتوانند در زمينه طال و اوراق از طريق 

اين بازار سرمايه گذاري كنند. 
رئيس ســازمان بورس و اوراق بهادار يادآور 
شد: صندوق زمين و ساختمان به عنوان يكي 
از گزينه هاي جــذاب براي ســرمايه گذاري 
جهت سرمايه گذاري در حوزه مسكن به شمار 

مي رود. 

دبيركل كانون بانك هاي خصوصي خبر داد
تصميم بانك ها براي اولويت دهي 
به پرداخت تســهيالت احياي 

بافت هاي فرسوده
دبيركل كانون بانك هاي خصوصي و موسسات 
اعتباري از توافق اين كانون و شوراي هماهنگي 
بانك هــاي دولتي بــراي اولويت دهي پرداخت 
تسهيالت به بازسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده 

شهري و روستايي خبر داد. 
»محمدرضا جمشــيدي« افزود: اين تصميم در 
جلسه اخير محمدرضا حسين زاده رئيس شوراي 
هماهنگي بانك هاي دولتي و كوروش پرويزيان 
رئيس كانون بانك هاي خصوصي و موسســات 
اعتباري و فرشــاد حيدري معاون نظارتي بانك 

مركزي اتخاذ شد. 
وي افزود: نتايج اين جلسه در قالب نامه اي به رئيس 
كل بانك مركزي ارائه و از وي خواسته شده است 
يكي از جلسات شوراي پول و اعتبار به اين موضوع 
و رفع چالش هاي نظام بانكي در مسير تحقق آن 

اختصاص يابد. 
وي درباره علت اين تصميم نظام بانكي نيز گفت: 
پس از زلزله كرمانشاه و تعهدات نظام بانكي براي 
پرداخت تسهيالت كه دولت مصوب كرده و نيز 
تصميم آنها در بازســازي بيمارستان اسالم آباد 
غرب، اين ايده ارائه شد كه بهتر است نظام بانكي 
منابع خود را به سمت احيا و بازسازي بافت هاي 
فرسوده در مناطق شهري و روستايي هدايت كند. 
جمشيدي افزود: با اين كار نه تنها در حوادث بعدي 
خانه هاي مردم به دليل مقاوم سازي آسيب كمتري 
مي بينند، بلكه صنعت ساختمان نيز به تحرك 
وادار مي شود و مشاغل مرتبط با اين صنعت كه 
در وضعيت ركودي به سر مي برند، بهبود مي يابند. 
وي با اشاره به وجود بافت هاي فرسوده در مناطق 
شــهري و روســتايي و نيز تكاليف دولت براي 
ســاماندهي اين بافت ها در برنامه ششم توسعه، 
ابراز اميدواري كرد كه با رفع برخي مشــكالت و 
موانع در اين مسير بتوان اين ايده را در نظام بانكي 

اجرايي كرد. 
جمشــيدي درباره روند پرداخت تسهيالت به 
زلزله زدگان كرمانشاه نيز گفت: تسهيالت مصوب 
دولت در اين زمينه در دســت اجراست و برخي 
بانك ها با اســتقرار باجه هاي ســيار در مناطق 
زلزله زده پرداخت تسهيالت را آغاز كرده اند. ضمن 
آنكه بانك ها رفع مشــكالت مربوط به پرداخت 
تســهيالت به زلزله زدگان را به مديران استاني 
تفويض كرده اند تا در كمترين زمان ممكن اين 

وام ها پرداخت شود. 
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در كنگــره تجليــل از يكصــد مديــر شايســته ملــي 
كه 13 دي ســال جاري در ســالن همايش هــاي صدا و 
ســيما برگزار شــد، عليرضا بيانيــان مديرعامــل بيمه 
آرمــان نيــز به عنــوان مديــر شايســته ملــي معرفي 
 شــد و تنديــس و اعتبارنامــه مديــر شايســته ملي را 

دريافت كرد. 

به گزارش روابط عمومي بيمه آرمــان؛ در اين كنگره كه 
مشاور سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معاون وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و جمعي از مديران عامل صنايع، 
واحدهاي خدماتي و توليــدي و ســازمان ها و نهادهاي 
مختلف حضور داشتند، براســاس شاخصهاي كارآفريني، 
توســعه، ابتكار و خالقيت و نيز ســابقه عملكــرد، با رأي 

هيات داوران، عليرضــا بيانيان مديرعامــل بيمه آرمان 
به پاس نگاه موثــر در مديريت، اســتفاده بهينه از منابع 
موجود و اعمال الگوهاي موفق در عرصه خدمت رســاني 
در صنعت بيمه، شايســته دريافت نشــان ملي شناخته 
 شــد و تنديس و اعتبارنامه مدير شايســته ملي به ايشان

 اهدا شد. 

با وجود برگزاري حدود 17 حراجي براي عرضه ســكه و تعديل 
قيمت ها در بازار، همچنان حدود 100 هزار تومان حباب قيمتي 
براي آن وجود دارد. گراني دالر از داليل اصلي ركوردشكني هاي 

سكه و عدم كاهش قيمت آن به شمار مي رود. 
به گزارش ايسنا، نزديك به دو ماه از برگزاري حراجي هاي سكه از 
سوي بانك مركزي در بانك كارگشايي مي گذرد. با اينكه پيش بيني 
مي شد با عرضه سكه از طريق حراجي، قيمت ها در بازار تعديل شود 
و نرخ حدود يك ميليون و 390 هزار توماني تمام سكه كاهش يابد 
و حباب نزديك به 200 هزار توماني آن تا حداقل 50 درصد تخليه 

شود، ولي در گذر زمان مسائل ديگري رخ داد كه مانع از كاهش 
قيمت سكه شد و حتي تا 100 هزار تومان بر قيمت آن افزود. 

در حال حاضر هر قطعه سكه تمام بهار آزادي تا حدود يك ميليون 
و 500 هزار تومان در بازار معامله مي شود. اين درحاليست كه به 
گفته سليماني، مديرعامل بانك كارگشايي اكنون با توجه به قيمت 
موجود دالر و هر اونس طال در بازار جهاني، سكه تمام بهار آزادي 
حدود 100 هزار تومان و نيم سكه نزديك به 20 هزار تومان حباب 

قيمتي دارد. 

وي با اعالم اينكه تاكنون تا 130 هزار قطعه سكه تمام و نيم بهار 
در حراجي فروش رفته اســت، گفت: با وجود اينكه حراجي هاي 
بسياري تاكنون برگزار شده اما قيمت ها فعال باالست كه دليل اصلي 
اين موضوع را مي توان در افزايش قيمت دالر طي هفته هاي اخير 
جستجو كرد. به هر صورت دالر در اين مدت به طور قابل توجهي 
گران شده است و اين موضوع همراه با افزايش قيمتي كه در اونس 
جهاني طال رخ داده موجب مي شود بهاي سكه باال رود. ولي با اين 
حال اگر اين حراجي ها هم برگزار نشده بود به طور حتم قيمت سكه 

مي توانست باالتر از رقم كنوني باشد. 

براي بســياري از افراد »اوراق گواهي 
سپرده ســرمايه گذاري«، يكي از آن 
مواردي اســت كه بارها و در جاهاي 
مختلف شــنيده اند، اما شايد كمتر 
كسي ويژگي هاي دقيق و مفصل آن 
را بداند. اوراق مشاركت در واقع نوعي 
تامين مالي و قراردادي است، كه بين 
سرمايه گذار و موسسات، شركت ها و 
بانك ها بسته مي شود و سرمايه گذار در 
قبال سرمايه اي كه وارد كرده، مقداري 
سود ثابت به دست مي آورد. به گزارش 
پايگاه خبري اخبار بانك، پرداخت سود 
در اوراق مشاركت معموال به صورت 
يك ماهه، سه ماهه يا شش ماهه است و 

تضمين پرداخت سود توسط سازماني 
كه اوراق را منتشر كرده انجام مي شود. 
به بياني ديگر اين نوع سرمايه گذاري 
نوعي از حســاب پس انداز است، در 
حســاب پس انداز بلندمدت، شرايط 
مشابه گواهي ســپرده است و در هر 
دو محصول امكان برداشت زودتر از 
سررســيد وجه وجود دارد، فقط نرخ 
سود به نرخ سود قبل از سررسيد تغيير 

خواهد كرد. 

اما چرا اوراق گواهي سپرده 
گزينه اي مطمئن به نظر مي رسد؟

در شــرايطي كه موسســات مالي 
غيرمجاز با سوءاستفاده از كمبود هاي 
قانونــي و بــه راحتي با ســودهاي 
غيرمنطقي و كاذب رقابتي خطرناك 
براي جذب سپرده ها به راه مي اندازند. 

سپرده گذاران بايد به دنبال راهي امن 
براي سرمايه گذاري باشند. 

امــا در اين ميــان عوامــل ديگري 
نيز دخيل اســت كه مي تواند باعث 
محبوببيت و مطلوبيت بيشــتر اين 
اوراق شود. يكي از اين عوامل قابليت 
ضامن شدن اين اوراق در بانك ها براي 
دريافت وام است. صاحبان اين اوراق 
سپرده مي توانند با گرو گذاشتن آن 
از بانك ها تسهيالت مختلف دريافت 
كنند. با گرو گذاشتن اين اوراق ديگر 
نيازي به جســتجو براي پيدا كردن 
ضامن جهت دريافت وام نيست. اين 
ويژگي روند اخذ وام را تسريع مي كند. 
اين مساله براي بانك ها نيز مطلوب تر 
است. بانك ها به دليل قابل نقد شدن 
ايــن اوراق تمايل بيشــتري به گرو 
گرفتن اين اوراق به نســبت ضمانت 

چند ضامن حقيقي و حقوقي دارند. 
شايد برخي ثابت و تضميني بودن سود 
را از معايب اوراق مشــاركت به شمار 
آورند، ولي گروهي ديگر اين مساله را 
به عنوان يك مزيت نگاه مي كنند. اين 
ديدگاه دقيقا به ريسك پذيري افراد در 

يك سرمايه گذاري مربوط مي شود. 
براي شخصي كه ريسك گريز است، 
سرمايه گذاري با ســود ثابتي كه از 
سود حساب هاي بانكي بيشتر است 
و هيچ نگراني بابت از دســت دادن 
آن نيســت جذابيت دارد. همچنين 
ثبات و تضمين سود و در امان ماندن 
از نوســانات بــازار مي تواند معياري 
مهم براي بسياري از سرمايه گذاران 
باشد. در همين راســتا بانك آينده 
اقدام به فروش اوراق گواهي سپرده 
سرمايه گذاري )عام( يك ساله كرده 

است. اين اوراق يك ساله و با نرخ سود 
16درصد ساالنه به صورت روزشمار 
و معاف از ماليات ارائه مي شــود. به 
اين اوراق سود ماهانه تعلق مي گيرد 
و با نرخ 14درصد قبل از سررســيد 
 قابل بازخريد اســت. ايــن اوراق در 
واحد هــاي100 هــزار توماني ارائه 
مي شــود. فروش ايــن اوراق از روز 
دوشنبه يازدهم دي ماه در 165شعبه 
بانك آينده در سراسر كشور آغاز شده 
و تا تاريخ يكشــنبه هفدهم دي ماه 
به مــدت 6 روز كاري ادامه خواهد 
داشــت. در حال حاضر و با توجه به 
تغييرات انجام شده در قوانين بانكي 
اين محصــول يكــي از محصوالت 
داراي ســود مناسب و ريسك پايين 
سرمايه گذاري اســت كه امكان نقد 

شدن در هر زمان را دارد. 

مديرعامل بيمه آرمان »اعتبارنامه مدير شايسته ملي« دريافت كرد

حباب ۱۰۰ هزار توماني سكه

چرا خريد اوراق سپرده بانك آينده يك سرمايه گذاري  مطمئن  است؟
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آگهی ابالغ 
آقــای محمد حســين بلينی فرزنــد عبدالعلی 
مجهول المکان همسر شــما برابر دادنامه شماره 
9609970844300993 شعبه اول دادگاه خانواده 
شهرســتان ايالم با بذل مهريــه و نفقه تقاضای 
ثبت طالق نموده اســت لذا الزم است ظرف مدت 
يك هفته پس از انتشــار آگهی در اين دفترخانه 
به آدرس ايالم- هانيوان- خيابان بالل حبشــی 
حاضر شــويد در غير اينصورت طبق مقررات به 
 ثبت خواهد شــد و اعتــراض بعدی مســموع

 نخواهد بود.
دفتر ثبت طالق شماره 8 ايالم - جمال چراغی

آگهی فقدان سند مالکيت
خانم سيده سميه سليمی طبق وكالت نامه 0024800 مورخ 1396/10/5 
از طرف مالك مجيد سليمی نسبت به دو سهم مشاع از 6 سهم ششدانگ 
پالك 233 فرعی مفروز از 20 اصلی بخش 4 كه در دفتر 44 صفحه 73 
ذيل ثبت 11076 و سند چاپی 883950 به استشهاد بهای ثمنيه اعيانی 
سابقه ثبت داشته )و مقداری به غير نيز انتقال داده است( بعلت جابجايی 
مفقود گرديده تقاضای سند المثنی  در اجرای ماده 120 اصالحی آئين 
نامه قانون ثبت مراتب در يك نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام 
معامله يا وجود سند مالكيت نزد خود می باشــند 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 ســند مالكيت يا 
 ســند معامله ارائه نشــود اين اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند 

مالكيت المثنی به نام مالك خواهد نمود.96/200/147 م الف
تاريخ انتشار:96/10/16

الياس صهبا، معاون مدير كل و سرپرست ثبت اسناد و امالك تنكابن

مفقودی دفترچه پايه 2 وكالت
دفترچه پايه 2 وكالت به شماره پروانه 21790 به نام علی اكبر 
اميريان به شماره ملی 3358213056 متولد 1352/06/03 
فرزند حيسنقلی مربوط به حوزه شهرستان سنقر و كليايی 
)مركز مشاوران قوه قضائيه( مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است.



انرژي6

با وجود تالش ها و صحبت هاي 
مسئوالن امر براي دستيابي به 
روياي شيرين رهايي از اقتصاد 
نفتي، هنوز اقتصاد ما بوي نفت 
مي دهد. وابستگي بي حد و مرز 
اقتصاد كشــور به اين كاالي اســتراتژيك، ايران را در برابر 
نوسانات اقتصادي به شدت آسيب پذير كرده است. بنابراين 
طبق گفته كارشناســان امر، تنها راه رهايي از اين وضعيت، 
گسستن تار و پود كهنسال و باعظمت صنعت نفت از اقتصاد 
اســت. با در نظر گرفتن اين آرزوي هدف گذاري شده دولت 
هرساله در اليحه بودجه به شفاف ســازي سهم درآمدهاي 
نفت مي پردازد تا به كمك نمايندگان مردم در مجلس شوراي 
اسالمي به كاهش نقش طالي سياه و جايگزيني ديگر درآمدها 
دســت يابد. اين بار نيز مركز پژوهش هاي مجلس شــوراي 
اسالمي، براساس بررســي هاي خود، كسري بودجه اليحه 
ســال 1397 را بدون نفت، حدود 1379 هزار ميليارد ريال 
برآورد كرده است. اين رقم نشان از پايداري و ناگسستگي تار و 
پود نفت در اقتصاد كشور از دوران هاي طاغوتي تاكنون دارد. 

تامين ميزان كســري بودجه 97 و يافتن 
جايگزين براي نفت نياز به پيش بيني دقيق دارد

هدآيت ا... خادمي، نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس 
در تشريح چگونگي محاسبه سهم درآمد هاي نفتي در 
بودجه اظهار كرد: بودجه سال آينده هم به شدت به نفت 
وابسته است. طبق روال گذشته و براساس پيش بيني هاي 

انجام شده از ســوي برنامه ريزان اجرايي )دولت( ميزان 
فروش نفت ساالنه كشور، در مقدار حاصل از تبديل دالر 
به ريال محاسبه شده و نتيجه آن، سهم نفت در بودجه را 
مشخص مي كند. خادمي بيان كرد: مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي هر ساله اليحه بودجه را بررسي 
مي كند تا ميزان وابستگي اقتصاد و بودجه كشور به نفت 
مشخص شود. اكنون طبق نتيجه اعالم شده از جانب اين 
مركز، بودجه سال 97 بدون در نظر گرفتن منابع حاصل 
از نفت با كسري 137 هزار ميليارد توماني روبه رو است. 
وي اضافه كــرد: دليل اين پژوهــش هدف گذاري براي 
كاهش ساالنه وابســتگي بودجه به نفت است تا در قبال 
اين سياست درآمد حاصل از اين كاالي استراتژيك صرف 

سرمايه گذاري هاي اساسي در كشــور يعني پروژه هاي 
عمراني شــده يا در صندوق توســعه ملي ذخيره شود. 
خادمي گفت: اكنون تامين ميزان كســري بودجه سال 
97 و يافتن جايگزين براي نفت، نياز به پيش بيني دقيق و 
مهندسي شده دارد كه بايد از مدت ها قبل براي تحقق اين 
امر به چاره انديشي مي پرداختيم. نايب رئيس كميسيون 
انرژي مجلس ادامه داد: براي مثال بايد با راه اندازي صنعت 
توريسم و تقويت آن، درآمد هاي ناشي از اين موضوع را وارد 
بودجه ساالنه خود كنيم. وي افزود: همچنين سهم ماليات 
و افزايش اين مهم كه اكنون تحقق آن نشدني است از ديگر 
عوامل جبران كسري بودجه و حذف درآمد هاي ناشي از 
نفت است. خادمي بيان كرد: اكثر كسب وكار هاي كشور 

صدمه ديده و ديگر رونق چشمگيري ندارند. به عبارتي 
كســب وكارها ديگر قدرت پرداخت ماليــات را ندارند. 
بنابراين در اوضاع فعلي نمي توانيم به بخش مالياتي در 

بودجه نگاه ويژه اي داشته باشيم. 

افزايش قيمت حامل هاي انرژي در وضعيت 
فعلي امكان پذير نيست

نايب رئيس كميســيون انرژي مجلس با اشاره به نقش 
قيمت حامل هاي انرژي در جبران كسري بودجه و كاهش 
تاثيرگذاري درآمد هاي ناشي از نفت گفت: افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي نيز در وضعيت فعلي امكان پذير نيست، 
چراكه در صورت تحقق اين امر شوك اقتصادي اساسي به 
كشور وارد خواهد شد. وي تصريح كرد: براي رسيدن به 
اقتصاد پويا و بدون نفت يا به طور كلي براي سالم سازي 
اقتصاد بايد به افزايش توليد، رشــد اشــتغال و افزايش 
صادرات محصوالت غيرنفتــي روي بياوريم كه اكنون 
اين فضا براي كشور مهيا نيست. نايب رئيس كميسيون 
انرژي مجلس گفت: سهم نفت در بودجه سال 97 حدود 
35 تا 40 برآورد شده است. اميد مي رود با بهبود شرايط 
اقتصادي، بودجه ريزي نفت فراهم شــود. حســينعلي 
حاجي دليگاني، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
شوراي اسالمي نيز در اين باره اظهار كرد: دولت بايد براي 
جبران كسري بودجه و تنزل تدريجي سهم نفت از آن به 
كاهش هزينه هاي خود اقدام كند. حاجي دليگاني در ادامه 
تاكيد كرد: معتقدم دولت با اين دستور كار، حداقل قريب 
به 50 هزار ميليارد تومــان از هزينه هاي خود را كاهش 
خواهد داد. همچنين اين امر هيچ ضربه اي به پروژه ها و 

امور قوه مجريه وارد نخواهد كرد. 

اقتصادايرانهمچنانبوينفتميدهد

كسري  شديد  بودجه 97 بدون  درآمدهاي   نفتي
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كاهش11ميليونمترمكعبي
آبسدهايتهران

مديرعامل آب منطقه اي تهــران گفت: بارش در 
تهران نسبت به زمان مشابه ســال گذشته 70 
درصد كاهش داشته و فقط 30 ميلي متر بارش 
از ابتداي ســال آبي جاري در استان تهران ثبت 

شده است. 
محمدرضا بختياري با اشاره به كاهش 70 درصدي 
ميزان بارش ها در ســال جاري نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته گفت: در زمان مشابه سال 
گذشته در اســتان تهران 101 ميلي متر بارش 

ثبت شده است. 
وي درباره وضعيت مخازن سدهاي تامين كننده 
آب شــرب تهران نيز گفت: 5 سد اميركبير، الر، 
لتيان، طالقان و ماملو هم اكنون ۶0۲ ميليون متر 
مكعب آب دارند كه اين رقم در سال گذشته ۶13 

ميليون متر مكعب بوده است. 
بختياري با بيان اينكه با توجه به كاهش بارش ها 
مديريت خوبي بر خروجي آب سدها انجام شد، 
ولي اگر وضع كنوني بارش ادامه يابد نگران كننده 
خواهد بود، ابراز اميدواري كرد: بارش در زمستان 
و بهار به گونه اي باشد كه كمبود بارش فصل پاييز 
جبران شود. مديرعامل آب منطقه اي تهران تاكيد 
كرد: در غير اين صورت در فصل تابستان مجبور 
هســتيم از منابع آب زيرزميني براي تامين آب 
شرب تهران بيشتر استفاده كنيم و ميزان استفاده 
از آب كشاورزي را نيز كه بيشتر از دو سد اميركبير 

و ماملو است، كاهش دهيم. 
وي گفت: ميزان مصرف آب شــرب تهران، سال 
گذشته يك ميليارد و 30 ميليون متر مكعب بود 
كه ۸00 ميليون متر مكعب آن از آب سطحي پنج 

سد تامين شد. 

خبر

نفتباالترينقيمتاز۲۰1۵را
ثبتكرد

روز پنج شنبه در حالي كه تداوم كاهش توليدات 
نفت به رهبــري اوپك باعث تقويت بازار شــده 
است، قيمت هاي نفت همچنان افزايش يافت و 
به سطحي رسيد كه از بيش از ۲.5 سال گذشته 
تاكنون ديده نشده است.  به گزارش مهر به نقل از 
رويترز، همچنين قيمت ها با وضعيت بازارهاي 
سهام آسيايي تقويت شد كه در روز پنج شنبه با 
تاثير گرفتن از داده هــاي اقتصادي قدرتمند در 
اقتصادهاي برتر جهان، آمريكا، آلمان و ژاپن، تا 

مقادير ركوردهاي 10 ساله خود اوج گرفتند. 
نفت خام تگزاس غرب آمريكا )دابليوتي آي( در 
ساعت 15:45 به وقت تهران با 54 سنت يا 0.9 
درصد افزايش نسبت به قيمت بسته شده قبلي 
به قيمت ۶۲.17 دالر براي هر بشكه رسيد. اين 
شاخص در معامالت ديروز در مدت كوتاهي در 
قيمت ۶۲.۲1 دالر معامله شد كه باالترين سطح 
آن از مي  ۲015 است. نفت خام برنت، بنچ مارك 
بين المللي قيمت نفت، در قيمت ۶۸.19 دالر براي 
هر بشكه معامله شد كه 35 سنت يا 0.9 درصد از 
قيمت بسته شده قبلي باالتر است. قيمت برنت در 
معامالت ديروز به ركورد ۶۸.۲7 دالر هم رسيد 
كه باالترين قيمت آن از مي  ۲015 تاكنون است. 
در صورتی كه يك افزايش قيمت يك روزه كوتاه 
در ماه می ۲015 را در نظر نگيريم اين قيمت ها 
باالترين قيمت نفت خام از دسامبر ۲014 تا كنون 
هستند كه اين درســت قبل از آغاز افت قيمت 
نفت در آن دوران بود. آب و هوای سرد و يخبندان 
در آمريكا هم باعث شــده اســت كــه تقاضای 
 كوتاه مدت برای نفت و به خصوص نفت گرمايشی 

افزايش يابد.

تازه هاي نفت
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عضو كميسيون انرژي مجلس گفت: براساس قانون پنجم و ششم توسعه 
مقرر شد تا قير رايگان در اختيار دهياري ها و شهرستان ها قرار بگيرد و اين 

تصميم گيري ها زيرنظر وزارت كشور انجام مي شد. 
محمد خالدي سردشتي اظهار داشت: روش توزيع قير كه در گذشته انجام 
مي شد، در بخش هاي زيادي باعث شد تا بسياري مناطق كم برخوردار كشور 
از اين طريق از قير رايگان استفاده كنند، اما در طرف ديگر معضالتي براي 

صنعت قير ايجاد شد.  وي با اشاره به مشكالتي كه قير رايگان براي صنعت 
قير كشور به وجود آورده اســت، افزود: ما بايد در وهله نخست اين روش 
را كامل بررسي و پس از آن اشــكاالت را از شركت نفت و ديگر ارگان هاي 
مربوطه پيدا مي كرديم و پس از بررسي، راه و روش بهتر را انتخاب مي كرديم 
تا اشكاالت آن كمتر باشد.   عضو كميسيون انرژي مجلس افزود: بسياري 
از فعاالن صنعت قير عنوان مي كنند كه قير تهاتري، فساد و رانت در بازار 

ايجاد كرده اســت. بدين ترتيب اين موارد بايد مورد بررسي قرار گيرد و با 
شفاف سازي در خريد وفروش ها اين مشكل رفع شود. 

وي با بيان اينكه اميد است با اتخاذ روش جديدي مشكل اين طرح مرتفع 
شود، تصريح كرد: جزئيات در دست بررسي است و اميدواريم تا به نوعي 
بتوانيم مشكالت ايجادشده درباره عرضه قيرهاي تهاتري در بازار به جاي 

استفاده در مناطق محروم و موارد ديگر را به زودي حل و فصل كنيم. 

واقعي شدن قيمت قير در  بورس كاال

آگهی مزایده عمومي اجاره
مرحله اول - شماره: 1396-23

شهرداری پارس آباد مغان در نظر دارد به استناد به مجوز شماره 96/461 مورخه 1396/10/3 شوراي شهر،  شهرداري در نظر دارد 
غرفه هاي موجود واقع در ترمينال شهر را از طريق آگهی مزايده به صورت اجاره ماهانه به مدت يكسال به شركتهاي واجد صالحيت 

فعال در زمينه مسافربري واگذار نمايد.

ف
ردي

شماره
غرفه

نوع
كاربری

مساحت
)مترمربع(

قيمت پايه
)ريال(

مبلغ سپرده
)ريال(

آدرس

)يك ( محل فعلي شركت 1
جهان گشت

ترمينال شهر3311/000/000۶/۶00/000غرفه دفتري

)دو( محل فعلي شركت ۲
سهند

ترمينال شهر134/500/000۲/700/000غرفه دفتري

)سه( محل فعلي شركت 3
اميد رضوان

ترمينال شهر۸۲15/000/0009/000/000غرفه دفتري و انبار

)چهــار( محــل فعلي 4
شركت پيك صبا

غرفه دفتري و انبار و 
نماز خانه

ترمينال شهر۸۲17/000/00010/000/000

شرايط شركت در مزايده:
1- متقاضيان بايد مبلغ سپرده شركت در مزايده را به شماره حساب 31000008830006 نزد بانک مّلی شعبه مركزی به نام شهرداری 

پارس آباد مغان واريز و يا بصورت ضمانتنامه بانكي تحويل نمايند.
2- سپرده نفرات اّول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد اجاره با برنده مزايده مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هركدام سپرده 

آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
3- كليه هزينه های مربوط ثبت قرارداد ، هزينه نشر آگهی و ساير هزينه ها برعهده برنده مزايده می باشد. 

4- به پيشنهادهای مخدوش، مبهم، مشروط، فاقد فيش سپرده و خارج از مهلت مقّرر قانونی وعدم رعايت بند 7 آگهي به هيچ 
عنوان ترتيب اثر داده نخواهد شد. شهرداری در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادها بنا به صرفه و صالح شهرداری مختار است.

5- شركت كنندگان می توانند اسناد و مدارک خود را كه حاوی 1- سپرده شركت در مزايده پاكت )الف( 2- اساسنامه و آخرين 
تغييرات شركت، كه در آن دارنده حق امضاء مشخص باشد و مجّوز و پروانه فعاليت شركت  و اسناد مزايده پاكت )ب(   3- برگ 
پيشنهاد قيمت خود  كه به امضای دارنده حق امضاء رسيده باشد را در پاكت )ج(  قرار داده و هر سه پاكت را داخل يک پاكت بزرگ  

قرارداده و به واحد دبيرخانه شهرداری تحويل داده و رسيد دريافت دارند.
6- محل و مهلت تحويل پيشنهادات: از مورخه 1396/10/16 تا مورخه 1396/10/25 از ساعت 8 صبح لغايت2 بعد از ظهر.
7- محل زمان گشايش پيشنهادات: روز چهارشنبه مورخه 1396/10/24 رأس ساعت 16/00 بعد از ظهر در دفتر شهردار.

8- فقط شركتهاي واجد صالحيت در زمينه مسافربري حق شركت در مزايده را دارند و در ضمن شركتهاي مستاجر فعلي براي 
همان غرفه در صورت ارائه پيشنهاد قيمت مساوي در اولويت خواهند بود.

9- قرارداد اجاره با برنده مزايده براي يكسال منعقد و در صورت رضايت شهرداري پس از اخذ مجوز از شوراي شهر قابل تمديدبراي 
يكسال ديگر مي باشد.

متقاضيان می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به شهرداری و يا وب سايت www. Parsabad .ir مراجعه نموده و يا با شماره 
تلفن 2- 5001 3272- 045 تماس حاصل فرمايند .   

رحمت انوري آذر، شهردار پارس آباد مغان

آگهي مناقصه عمومي دو  مرحله اي شماره  96-40
       شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان درنظردارد نسبت به خريدلوازم يدكی 4 دستگاه تپ چنجر ترانس های قدرت ۲50 
مگاولت آمپری غرب و شرق ، ازطريق برگزاري مناقصه عمومی ۲ مرحله ای اقدام نمايد. لذا ازشركتهاي واجد شرايط دراين مناقصه 
دعوت بعمل مي آيد، جهت دريافت اسنادمناقصه به سامانه تداركات الكترونيكی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه 
ونسبت به واريزمبلغ 000 ، 500 ريال بصورت الكترونيكی به شماره حساب ۲17509540۲00۲ بنام ساير درآمد هاي شركت 
برق منطقه اي هرمزگان ازتاريخ 9۶/10/17  لغايت 9۶/10/۲0 اقدام ويك نسخه از اسناد مناقصه را دريافت نمايند . با توجه به اينكه 
كليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت برگزار می گردد . الزم 
است در صورت عدم عضويت قبلی شركتها در سامانه فوق مراحل ثبت نام در سايت مذكورانجام ونسبت به دريافت گواهی امضا. 

الكترونيكی اقدام نمايند . شركت كنندگان می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره   4-33331700-07۶ داخلي۲045 )آقای عباسی( ودر 
خصوص سامانه با داخلی ۲071 تماس حاصل فرمايند . ثبت شماره تلفن .فكس وايميل از سوی شركت كنندگان در سامانه الزامی می باشد . ضمنا" 

تاكيد می گردد اسناد بايستی به صورت فيزيكی نيز در روز برگزاری مناقصه به دبيرخانه اين شركت ارائه گردد . 
توضيحات : 

1- مبلغ تضمين شركت درمناقصه 500/000/000 ريال است كه بايد به صورت ضمانتنامه معتبربانكي و يا واريز نقدی به نفع خريدار درروز برگزاري 
مناقصه تسليم گردد.

۲- دســتگاه نظارت : معاونت  بهره برداری – دفتر فنی انتقال می باشــد وشــركتهای متقاضی می تواننددر خصوص ســئواالت فنی خود با تلفن 
داخلی۲199يا۲0۶0 )آقای مهندس محمودی ( تماس حاصل فرمايند.

3- حداكثـرمهلت تحويل اسنـادبه دبيرخانه اينشركت تاساعت 9صبح روز دوشنبه مورخ9۶/11/0۲  وزمان بازگشايی پاكات راس ساعت 10 صبح 
همان روز دردفتر امور تداركات وقراردادهاي اين شركت می باشد. 

4- به پيشنهادات مشروط،مبهم،مخدوش وفاقد سپرده وپيشنهاداتي كه بعد ازموعد مقرر به دبيرخانه اين شركت ارسال گردد مطلقاً ترتيب اثرداده نخواهدشد.
5- آگهي ما درسايت سامانه )www.setadiran.ir(بخش "ثبت نام/ پروفايل تامين كننده / مناقصه گر"  قابل مشاهده مي باشد.      

روابط عمومي شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان
شناسه چاپ: 14۲43۸

آگهي ابالغ اجرائيه ماده 18 آئين نامه اجراي مفاد اسنادرسمي
به موجــب اســناد رهنی بــه شــماره هــای 93۶۶9 مورخه 
1393/07/01 و97940 مورخه94/5/9 تنظيمی دفتر11قزوين 
له بانك شــهر وعليه آقای علی طاهرخانلو اشعار ميدارد مديون 
پرونده علی طاهرخانلو فرزند اكبر با ش.ش 305 دارای كد ملی 
50۸9۲۸۶507 از آبيك مبلــغ ۶05343۶70۲ ريال تا تاريخ 
9۶/۲/30 واز تاريخ مذكورتا روز وصول روزانه مبلغ 4/9۲7/37۲ 
ريال به بانك شــهر به اضافه حقوق اجرايی بــه صندوق دولت 
بدهكارمی با شــند كه براثر عدم پرداخت بدهي منجر به صدور 
اجرائيه بــه كالســه 9۶003۸9 گرديده كه به شــرح گزارش 
مامورپســت مديون  فوق الذكر در آدرس اعالمي شناخته نشده 
اندوابالغ ميسر نگرديده لذا بستانكار برابر نامه وارده 100۶4۸4 
مورخه 139۶/09/01درخواســت ابالغ اجراييه رااز طريق درج 
درجرايدرا نمــوده اند با رعايت ماده 1۸ آييــن نامه اجراي مفاد 
اسنادرسمي الزم االجرا مراتب دريك نوبت به عنوان ابالغ اجراييه 
چاپ ومنتشر خواهدشد وظرف مدت ده روز پس از انتشار عمليات 
اجرايي جريان خواهديافت وجزء آگهــي مزايده آگهي ديگري 

منتشر نخواهدشد.
تاريخ انتشار: 139۶/10/1۶

مسئول واحداجراي اسنادرسمي قزوين- آذردخت اسماعيلی

آگهی فقدان سند مالكيت
آقای مهرداد روحانی با ارائه نامه شماره 3135 مورخ 1394/10/۲۶ به نمايندگی 
از دولت جمهوری اسالمی ايران به نمايندگی امور مالياتی استان مازندران با ارائه 
استشهاد محلی مصدق طی درخواست مورخ 139۶/9/۲۸ تقاضای صدور سند 
مالكيت المثنی ششدانگ يك قطعه زمين مشجر تحت پالك19۲ فرعی از 4۶ 
اصلی واقع در بخش سه حوزه ثبتی شهرستان تنكابن به شماره چاپی 0۲3۶۸۶0 
كه در اثرجا به جايی مفقود شده ، را نموده است. در اجرای ماده 1۲0 اصالحی 
آئين نامه قانون ثبت مراتب در يك نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام 
معامله 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.
م الف: 9۶/۲00/14۲

تاريخ انتشار:9۶/10/1۶
 الياس صهبا، معاون مدير كل و سرپرست ثبت اسناد و امالك تنكابن

مفقودی
اصل مجوز حمل ســالح 1 لول گلوله زنــی كاليبر 7/92  
به شــماره ســالح ه7994 مدل گلنگدنی  ساخت ايران 
به نام محمد اســماعيلی  فرزند يوســف به شماره ملی 
4529933695 متولــد 1344/01/01 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

شركت سهامي 
برق منطقه اي 

هرمزگان



7 بازار 
 فناوری

 اطالعات

با فيلتر شدن تلگرام به عنوان 
پركاربردترين اپليكيشــن 
پيام رســان در ايران جداي 
از اينكه هزاران كســب وكار 
اينترنتــي آســيب ديده و 
خسارات زيادي به آنها وارد شد، شاهد هستيم كه بازار 
داغي با عنوان فروش و دانلود فيلترشكن به راه افتاده كه 
برخي افراد سودجو نيز با فروش آن به كاربران درآمدهاي 
هنگفت كســب مي كنند. منابع آگاه بر اين باورند كه 
مســئوالن مجموعه تلگرام با مقامات ايراني همكاري 
نكرده اند و مشكل در عبور از خط قرمز ايران توسط يك 
پيام  رسان بيگانه با تعداد زياد كاربر ايراني است. انتظار بر 
اين است كه پيام رسان تلگرام با وجود نمونه هاي داخلي 
مناســب و امن و حتي نمونه هاي خارجي، به صورت 
دائمي فيلتر و از دسترس خارج شود. توصيه مي شود 

مردم از شــبكه هاي اجتماعي داخلي مانند ســروش 
استفاده كنند. 

با اين اوصاف و با توجه به اينكه زمزمه ها براي فيلترينگ 
دائمي تلگرام ادامه دارد از طرفي شــاهد دانلود چند 
ميليوني فيلترشكن ها از اينترنت هستيم و از طرف ديگر 
فضا براي فروشندگان فيلترشكن باز شده و فعاليت برخي 
از آنها براي كسب درآمدهاي هنگفت ادامه دارد. گرچه 
به گفته معاون سياسي وزير كشور، اين محدوديت ها 
»موقتي« است و در آينده اي نزديك برطرف مي شود، 
اما در همين فاصله كوتاه، شاهد افزايش اقبال عمومي 
به فيلترشكن ها براي دسترسي به اين شبكه ها هستيم. 
برخي مردم براي آگاهي از اخبار و رويدادها به ســوي 
استفاده از فيلترشكن جذب شــده اند. عده اي از افراد 
كســب وكارهايي مبتني بر اين شــبكه ها راه اندازي 
كرده اند و براي آنكه مشتريان خود را از دست ندهند بايد 

از ترفندهاي جايگزين بهره گيرند. 
شــماري ديگر نيز براي بهره گيري از كسب وكارهايي 
كه بر بستر اين شبكه هاي اجتماعي برنامه ريزي شده 

است مجبور به اســتفاده از فيلترشكن هستند. برخي 
پايگاه هاي اطالع رســاني تالش كرده اند انواع و اقسام 
فيلترشــكن ها را به مردم معرفي كنند؛ بســياري نيز 
فيلترشكن مورد استفاده خود را با ديگران به اشتراك 
گذاشته اند. بررسي ها نشــان مي دهد عده اي نيز براي 
خريد فيلترشــكن ها به بازار عرضه اين محصول روي 
آورده اند. محدود شدن شبكه هاي اجتماعي پرطرفدار 
در ايران كاربران زيادي را با سردرگمي روبه رو كرده است 
و آنان انتظار دارند هرچه زودتر وضعيت به شكل روزهاي 
گذشته برگردد. بيشتر كســاني كه از اين شبكه هاي 
اجتماعي براي رونق كسب وكار خود استفاده مي كردند، 
اكنون با تهديد از دست رفتن درآمد رو به رو شده اند كه 

جاي دارد مسئوالن چاره انديشي كنند. 
امروز مدت زمان محدود شــدن شبكه هاي اجتماعي 
پرطرفدار در ايران يك هفته شــده و ادامه آن مي تواند 
چالش برانگيز باشد؛ البته ممكن است برخي افراد نظر 
ديگري در اين باره داشته باشند. با اين همه، محمدجواد 
آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فنــاوري اطالعات در 
صفحه توئيتر خود قطع دائمي شــبكه هاي اجتماعي 
را »شايعه اي ناصحيح« دانســت. به نظر مي رسد بايد 

براي مواردي كه نظارت دقيق تري بــر تبادل پيام ها 
در فضاي شــبكه هاي مجازي صــورت مي گيرد، راه 
ديگري يافت وگرنه رويه كنوني فقط به رونق بيشــتر 

بازار فيلترشكن ها مي انجامد. اين همه درحاليست كه 
كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه براســاس ماده ۲۲ 
قانون جرائم رايانه اي با وظيفه نظارت بر فضاي مجازي و 
پااليش تارنماهاي حاوي محتواي مجرمانه و رسيدگي 
به شكايات مردمي و اعضايي شامل دادستان كل كشور 
)رئيس كارگروه(، وزير يا نماينده وزير اطالعات، وزير يا 
نماينده وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، وزير يا نماينده 
وزير دادگستري، وزير يا نماينده وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات، وزير يا نماينده وزير علوم، تحقيقات و فناوري، 
وزير يا نماينده وزير آموزش و پرورش، فرمانده نيروي 
انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطالعات و ارتباطات 
به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اسالمي، يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضايي 
و حقوقي به انتخاب اين كميســيون به تاييد مجلس 
شوراي اسالمي و رئيس سازمان تبليغات اسالمي، رئيس 
سازمان صداوسيما؛ قوانيني سخت گيرانه در باب استفاده 
از فيلترشكن وضع كرده و متخلفان را براساس احكام 
وضع شده به مجازات مي رســاند، اما واقعيت اين است 
 كه بازار فيلترشكن ها و طراحان فيلترشكن هنوز داغ

 است. 
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خرمآبادي:دستورمسدودسازیكانال
هایتلگرامیازقبلابالغشدهبود

دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه گفت: 
اگر ثابت شود كه مســئوالن ذي ربط عمدا اقدامات 
الزم را براي جلوگيري از فعاليت پايگاه هاي اينترنتي 
مربوط به اغتشاشــگران و معاندين و تروريست ها به 
عمل نياورده اند بايد وفق مقررات مجازات شوند واال بايد 
بابت قصور خود از مردم عذرخواهي كنند. عبدالصمد 
خرم آبادي مطلبي را در كانال شخصي اش در نرم افزار 
سروش منتشــر كرده كه بدين شرح است: »دستور 
مسدودسازي تمام كانال هاي تلگرامي كه دعوت به 
خشونت و ترور و اغتشاش مي كردند از مدت ها قبل 
توسط مراجع قضايي صادر و به وزير وقت ارتباطات 
ابالغ شده بود ولي متاســفانه اقدام موثري به عمل 
نيامد. به لحاظ اهميتي كه سازماندهي و برنامه ريزي 
دشــمنان در تلگرام داشت اوايل ســال 1396 اين 
موضوع را رســانه اي كردم و بارها اعالم كردم حدود 
8 هزار از 500 هزار كانال در شبكه اجتماعي تلگرام 
عليه امنيت كشور و مقدسات اسالمي و عفت و اخالق 
عمومي در حال فعاليت بوده و مشغول سازماندهي و 
تخريب كشور در فضاي مجازي هستند اما متاسفانه 
هم وزير ســابق و هم وزير الحق ارتباطات و فناوري 
اطالعات در مقابل اجراي دستورات مقاومت كردند. 
متاسفانه برخي عمدا يا سهوا از قبل به هنجارشكنان 
اطمينان دادند كه دستي براي جلوگيري از اقدامات 
هنجارشكنانه و غيرقانوني آنها روي دكمه فيلترينگ 
نخواهد رفت. بنده معتقدم كساني كه فضاي مجازي 
كشور را بدون هيچ گونه كنترلي در اختيار دشمنان قرار 
داده اند و در مقابل فريادهاي دلسوزان نظام و مراجع 
عظام تقليد و دستورات قضايي مقاومت كرده اند در 
قبال خسارت هاي جاني و مالي كه در فتنه دي ماه 96 

به مردم و حيثيت كشور وارد شد مسئولند. 

خبر

شايلي قرائي
News kasbokar@gmail.com

اپل استارت آپ تازه تاسيس بادي بيلد را خريد
اپل استارت آپ كوچكي را خريداري كرد تا ساخت اپليكيشن براي iOS را آسان تر كند. اپل استارت آپ كانادايي Buddybuild را كه در ايالت بريتيش كلمبيا واقع است، 
خريداري كرد. اين شركت در حوزه ساخت ابزار برنامه نويسي براي توسعه دهندگان اندرويد و iOS فعاليت دارد. در نتيجه اين خريد، تيم بادي بيلد به تيم توسعه ابزار 
برنامه نويسي اپل به نام xcode ملحق خواهند شد. از سوي ديگر، بادي بيلد موظف خواهد شد توسعه ابزار ساخت اپليكيشن اندرويد خود را تا ماه مارس ۲۰۱۸ متوقف كند. 

فروشندگان موبايل نرم افزارهاي فيلترشكن را تبليغ می کنند
کسري بهادري، کارشناس فضاي مجازي

به دنبال اتفاقات اخير و با فيلتر شــدن پيام رســان تلگرام در كشــور شاهد هســتيم كه آمار دانلود 
فيلترشكن ها از اينترنت هر روز بيشتر از قبل مي شود. طبق آمارهاي ارائه شده كلمه »دانلود فيلترشكن 
رايگان« يكي از پرجستجوترين كلمه هاي فارسي در چند روز اخير بوده است. متاسفانه در ايران همواره 
راه درمان موقتي پيش گرفته مي شود و مسئوالن به دنبال پاك كردن صورت مساله هستند تا درمان 
دائم. از طرف ديگر زماني كه موضوع فيلترينگ مطرح مي شود، تجربه ثابت كرده كه نتيجه عكس داشته 
و كاربران به دنبال راه حل هاي دور زدن آن هستند. در رابطه با تلگرام اين موضوع نمود بيشتري پيدا 
كرده است و مشاهده مي كنيم آمار دانلود هاي فيلترشكن  از اينترنت به طرز عجيبي باال رفته و به كلمه 
اول جستجو در گوگل تبديل شده است. مردم با تمام اين محدوديت ها همچنان به دنبال استفاده از اين 
شبكه  اجتماعي محبوب هستند. همين مساله بازار فروش فيلترشكن را داغ كرده و فروشندگان موبايل 

در پشت ويترين هاي خود نرم افزارهاي فيلترشكن را تبليغ مي كنند. 
نرم افزارهاي متنوعي با عنوان فيلترشكن در بازار با قيمت هاي متنوع از 5 هزار تومان تا ۲0 هزار تومان 
به صورت ماهانه و براي اكانت هاي ســه ماهه با قيمت 1۲ تا 45 هزار تومان عرضه مي شود. بيشترين 
استقبال براي خريد فيلترشكن از ســوي كاربران آيفون است و اكثر كاربران گوشي هاي اندرويدي از 
فيلترشكن هاي رايگان استفاده مي كنند كه باعث شده بيشترين دانلود كاربران ايراني در روزهاي اخير 

در اپ استورهاي اندرويدي به فيلترشكن ها اختصاص يابد. 

کاربران براي نصب فيلترشكن بهاي زيادی پرداخت  می کنند
عماد عزيزي، فعال بازار کامپيوتر

طي هفته اي كه گذشت با فيلتر شدن دو شبكه اجتماعي پرطرفدار در كشور بازار كامپيوتر نيز حال و 
هواي ديگري به خود گرفته است. درست است كه چهارشنبه شب فيلتر اينستاگرام برداشته شد، ولي 
همچنان فيلتر تلگرام باقي است و اين موضوع تبعات زيادي براي تمام كاربران ايجاد كرده است. در بازار 
كامپيوتر و ديگر بازارهايي كه مرتبط با اين نوع كاالهاست طي هفته گذشته شاهد رفت و آمد مشترياني 
هستيم كه به دنبال فيلترشكن هستند و با سر زدن به فروشگاه ها خواستار نصب فيلترشكن بوده و بهاي 

زيادي را نيز بابت آن پرداخت مي كنند. 
در اين بين برخي فروشندگان هم از اين فضا سوءاستفاده كرده و با فروش فيلترشكن ها به هر قيمتي 
كه مي خواهند، اقدام كرده اند. در بازار فيلترشكن با قيمت هاي 4 هزار تومان تا 50 هزار تومان به فروش 
مي رسد و آنطور كه ما شنيده ايم قرار نيست فيلتر تلگرام برداشته شود و همين زمزمه ها در بازار قيمت 
را باالتر نيز برده است. اين در حاليست كه كاربران و خريداران فيلترشكن ها نيز بي توجه به قيمت تنها 
خواستار نصب فيلترشكن روي گوشي براي دسترسي به تلگرام هستند. متاسفانه فيلترينگ هر زماني 
مطرح شــده، نتيجه عكس داده است و مردم بيشتر تشويق به اســتفاده از راه هايي براي دور زدن آن 

شده اند. 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای مجتبی كاكی  دارای شناســنامه به شماره 756 به شرح 
دادخواست به كالسه 96/ 6۲7  از اين شورا درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده اســت كه شــادروان 
گنجعلی كاكی فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه 17 و ت ت 
1319 صادره از حوزه يك ملكشاهی در تاريخ   ۲۲/ 1396/04 
هـ ش در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و  ورثه حين 

الفوت آن مرحومه منحصر است به:
1- ناليه كاكی فرزند گنجعلی  به ش ش 863 و ت ت 1348 هـ 

ش صادره از حوزه يك مهران دختر متوفی
۲- كوثر كاكی فرزند گنجعلی  به ش ش 45۲0101833 و ت 

ت 1377 هـ ش صادره از حوزه يك مهران دختر متوفی
3- مجتبی كاكی فرزند گنجعلی  به ش ش 756 و ت ت 1354 

هـ ش صادره از حوزه يك ملكشاهی پسر متوفی
4- فاطمه كاكی فرزند گنجعلی  به ش ش 5810003۲81 و 
ت ت 1370 هـ ش صادره از حوزه يك ملكشاهی دختر متوفی

5- مرتضی كاكی فرزند گنجعلی  به ش ش ۲۲۲ و ت ت 1366 
هـ ش صادره از حوزه يك ملكشاهی پسر متوفی

6- قشنگ اكبرزاد فرزند فالمرز به ش ش 1419 و ت ت 1344 
هـ ش صادره از حوزه يك ملكشاهی همسر متوفی

7- سميه كاكی فرزند گنجعلی  به ش ش 37 و ت ت 1363 هـ 
ش صادره از حوزه يك ملكشاهی دختر متوفی

8- هديه كاكی فرزند گنجعلی  به ش ش 654 و ت ت 135۲ هـ 
ش صادره از حوزه يك ملكشاهی دختر متوفی

9- مصطفی كاكی فرزند گنجعلی  بــه ش ش ۲467 و ت ت 
1360 هـ ش صادره از حوزه يك ملكشاهی پسر متوفی و ال غير

اينك بــا انجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در 
يك نوبت آگهــی می نمايد تا هركســی اعتراضــی دارد و يا 
وصيتنامه ای از متوفيه نزد او باشــد از تاريخ نشــر اين آگهی 
 ظرف يك ماه به اين شــورا تقديم نمايــد و اال گواهي صادر 

خواهد شد.
 رئيس شورای حل اختالف مركزی مهران-كرمی

مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی و برگ وکالتنامه 
خودروی سواری پژو 206 مدل 1393 به 
شــماره انتظامی 468ق17، ايران16، به 
شماره موتور 163b0057884  و شماره 
   NAAP13FE2EJ484313  شاســی

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي کيفي 
شماره مناقصه ) ۲5-96(             )نوبت اول(

شركت گاز استان قزوين در نظر دارد مناقصه زير را با مشخصات وشرايط كلي مندرج در اسناد مناقصه مربوطه به شركت ذيصالح واگذار نمايد. 
موضوع مناقصه : تأمين تجهيزات و كاالهای اختصاصی عهده پيمانكار و تهيه مصالح عمومی و اجرای عمليات گازرسانی به حفرات خالی، نگهداری ، تعميرات 

، بازسازی و مقاوم سازی تاسيسات گازرسانی شهرستان بوئين زهرا به مقدار مندرج در اسناد مناقصه. 
شامل: 1- لوله گذاری شبكه پلی اتيلن به اقطار 63 ، 90 ، 110 ، 1۲5 و 160 ميلی متر به متراژ 9016 متر ، شبكه فوالدی به اقطار ۲ ، 4 ، 6 اينچ به متراژ 1800 

متر و نيز مقادير مندرج در اسناد مناقصه.
كد فراخوان پايگاه اطالع رساني مناقصات:  ۲/359/87۲ .

محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع مناقصه : در سطح شهرستان بوئين زهرا - به مدت 450 روز تقويمي. 
مبناي برآورد: فهرست بهاي نفت و گاز سال 96 .

• دارا بودن گواهينامه صالحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا باالتر در رشته تأسيسات و تجهيزات و يا داشتن گواهينامه صالحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا باالتر در رشته نفت و گاز از 
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور )سازمان برنامه و بودجه كشور(.

• ارائه تصوير گواهينامه ايمني كار از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي.
• دارا بودن ظرفيت آزاد ارجاع كار حداقل معادل مبلغ ۲0/500/000/000 ريال در يكی از رشته های ذكر شده در بند 7-۲ .

محل دريافت كاربرگ هاي استعالم ارزيابي كيفي: قزوين- خيابان نواب شمالي- مجتمع ادارات- شركت گاز استان قزوين- طبقه سوم – دفتر امور قراردادها.
زمان و مهلت دريافت كاربرگ هاي استعالم ارزيابي كيفي: از انتشار آگهي نوبت اول )تاريخ 96/10/16( لغايت پايان وقت اداري  روز شنبه )ساعت: 16:00( مورخ  96/10/۲3.

محل تحويل كاربرگ هاي استعالم ارزيابي كيفي: قزوين- خيابان نواب شمالي- مجتمع ادارات- شركت گاز استان قزوين- طبقه همكف - دبيرخانه )اتاق11-6(.
مهلت تكميل و تحويل كاربرگ هاي استعالم ارزيابي كيفي: از تاريخ 96/10/۲4 لغايت پايان وقت اداري روز يكشنبه )ساعت: 16:00 ( مورخ 96/11/08(.

زمان و مكان بازگشايي كاربرگ هاي استعالم ارزيابي كيفي: ساعت 09:00 – روز دوشنبه مورخ 96/11/09- سالن اجتماعات ساختمان مركزي.
  از شركتهاي واجد صالحيت دعوت مي شود جهت دريافت اطالعات بيشتر ، به نشاني اينترنتي شركت به آدرس: www.nigc-qazvin.ir  و يا پايگاه اطالع رساني مناقصات به آدرس:  

http://iets.mporg.ir  مراجعه نمايند.
نوبت اول  : 96/10/16     نوبت دوم  : 96/10/17

شماره مجوز: 4679- 1396                                                                                                                                       

آگهی دعوت بستانكاران با اخطارات الزمه
به عموم بستانكاران شركت ورشكسته سيرجان الكتريك امير با شماره ثبت 130۲63 كه حكم ورشكستگی آن به موجب دادنامه شماره  9409970۲۲8900451 
مورخه 94/06/03 از شــعبه  ۲9  دادگاه عمومی حقوقی تهران صادرگرديده وتاريخ توقف آن  89/09/03  اعالم گرديده آگهی می دهد :  اولين جلسه بستانكاران در 
ساعت 10 صبح روز دو  شنبه  مورخه 96/11/16  در  اداره تصفيه امورورشكستگي تهران به نشاني خيابان سپهبد قرني مجتمع قضائي شهيد بهشتي طبقه هفتم تشكيل 
مي گردد. كليه بستانكاران و كسانيكه ادعائي دارند و همچنين اشخاصي كه با شركت ورشكسته موصوف مسئوليت تضامني داشته يا ضامن آن هستند مي توانند در 
موعد و محل مذكور حضور بهم رسانند. ضمناً اخطار مي شود : 1( كليه بستانكاران و كساني كه هرگونه ادعائي از شركت ورشكسته  فوق دارند بايد اصل يا تصوير مصدق 
مدارك خود را ظرف ۲ ماه  از تاريخ انتشار اين آگهي به اداره تصفيه تسليم نمايند. مدت ارسال  مدارك برای بستانكارانی  كه در كشورهای بيگانه اقامت دارند سه ماه 
می باشد. ۲ ( كساني كه به شركت فوق الذكر بدهي دارند بايد ظرف مدت مذكور خود را معرفي و بدهي خود را در وجه اداره تصفيه بپردازند. طبق ماده ۲4 قانون تصفيه 

امورورشكستگي ، بدهكاران متخلف از اين وظيفه به جريمه نقدي معادل بيست و پنج درصد )۲5 درصد(دين محكوم خواهد شد.
ضمناً دادگاهها مي توانند عالوه بر جريمه نقدي ، بدهكاران مذكور را به حبس از سه تا شش ماه نيز محكوم نمايند.

3( كساني كه به هر عنوان اموال شركت ورشكسته نامبرده را در اختيار دارند مكلفند در ظرف مدت ۲ ماه از انتشاراين آگهی اموال را تحت اختيار اداره تصفيه بگذارند 
و گرنه هر حقي كه نسبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد مگر اينكه عذر موجهي داشته باشند. انواری – مستشار قضائی اداره تصفيه امور ورشكستگی تهران 

– شعبه پنجم
تاريخ چاپ نوبت اول :1396/10/06
تاريخ چاپ نوبت دوم :1396/10/16

شماره: 1/۲711۲
تاريخ: 1396/10/11

آگهی فقدان سند مالكيت
زهرا امانی همدانی با ارائه برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته سند مالكيت دفتر چه 4دانگ از ششدانگ پالك 10599/461اصلی بخش 1 صفحه 
4۲7 دفتر 16۲ ذيل ثبت ۲۲96۲ بنام زهرا امانی همدانی ثبت و صادره نامبرده اعالم داشته كه سند مالكيت در اثر اسباب كشی مفقود گرديده .لذا 
مراتب با ستناد تبصره يك اصالحی ماده 1۲0آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت به تاريخ ذيل آگهی می گردد تا چنانچه كسی مدعی وجود سند مالكيت 
نزد خود و با انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارك خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز كتباً به اين اداره اعالم و ارسال و رسيد اخذ نمايند 

تا مورد رسيدگی قرار گيرد. بديهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالكيت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد./
محمد رضا ادبيان، رئيس ثبت اسناد منطقه يك قم

روابط عمومي شرکت گاز استان قزوين
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تسهيالت ۱۸ درصدي راه گشاي 
مشكالت واحدهاي توليدي نيست

رئيس اتاق اصناف مركز استان مركزي گفت: پرداخت 
تسهيالت ۱۸ درصدي، راه گشاي مشكالت واحدهاي 
توليدي نيســت. جمشــيد زند در نهمين اجالس 
سراســري اتحاديه اصناف اراك با انتقاد از عملكرد 
مسئوالن در پرداخت تسهيالت به واحدهاي صنفي 
گفت: مسئوالن به دليل خلف وعده در زمينه پرداخت 
تسهيالت رونق توليد به واحدهاي صنفي ديگر نزد 
اصناف از اعتماد و جايگاه خوبي برخوردار نيســتند. 
وي اعطاي تسهيالت با سود ۱۸ درصدي را راه گشاي 
مشــكالت واحدهاي توليدي ندانســت و گفت: در 
شرايط اقتصادي حاضر كدام صنعت يا صنف مي تواند 
با ســود ۱۸ درصد به فعاليت خود ادامه دهد؟ زند با 
اشاره به اينكه در روزهاي پاياني سال قرار داريم، گفت: 
روساي اتحاديه اصناف براي ايجاد آرامش در بازار و 
جلوگيري از افزايش قيمت بي رويه، بازرسي منظم 
از واحدهاي صنفي را در دستور كار خود قرار داده اند. 
رئيس اتاق اصناف مركز استان مركزي با اشاره به اينكه 
كارفرما در واحدهاي صنفي به عنوان يك نيروي كار 
ماهر در كنار كارگر فعال است، گفت: با اين وجود نام 
كارفرما در فهرست بيمه قرار نمي گيرد. زند در ادامه 
افزود: رفع اين مشكل نيازمند درنظر گرفتن اعتباري 
در رديف بودجه هاي ســاالنه براي كارفرمايان است 
كه انتظار داريم اين موضوع در دستور كار نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي قرار بگيرد. رئيس اتاق اصناف 
اراك با انتقاد از افزايش ماليات بر واحدهاي صنفي، 
گفت: افزايش ماليات در بسياري از موارد مشكالت 
زيادي را براي صنوف به وجود آورده و برخي صنوف را 
به مرز تعطيلي كشانده است. وي با بيان اينكه اصناف 
با ماليات مشكلي ندارند، گفت: اما بهتر است افزايش 
ماليات شامل حال صنوف جديد و واحدهايي شود كه 

فرار مالياتي دارند. 

ايجاد واحدهاي عكاسي در بخش هاي اداري
رحمت ا... قادري، نايب رئيس اتحاديه عكاسان

صنعت عكاســي در كشــور قدمت زيادي دارد و 
متاسفانه به جاي حمايت از آن امروزه شاهد هستيم 
كه مشكالت بسياري موجب كارشكني در فعاليت 
اصناف در اين حوزه شده و عدم حمايت كافي براي 
حل اين مشكالت عكاسان باسابقه را از ادامه فعاليت 
نااميد كرده است، تا جايي كه برخي از آنها با تعطيلي 
و برخي ديگر با ورشكســتگي از ادامه كار انصراف 
داده اند. متاسفانه شرايطي به وجود آمده كه همه 
توانسته اند به اين صنعت ورود پيدا كنند و به نوعي 
همه دست در جيب عكاسان گذاشته اند كه اين نوعي 
بي عدالتي است. در حال حاضر بعضي از دستگاه هاي 
اجرايي دولتي كه خودشان مجري و متولي قانون 
هستند به طور غيرقانوني، اقدام به ايجاد واحدهاي 

عكاســي در بخش هــاي اداري زيرمجموعه خود 
كرده اند. برخي از دستگاه هاي اجرايي دولتي به جاي 
پرداختن به وظيفه اصلي خود، نسبت به درآمدزايي 
از راه عكاسي اقدام كرده و باعث ايجاد تداخل صنفي 
شده اند. همچنين برخي مراكز عمومي همچون دفاتر 
پيشخوان دولت و پليس +۱0 كه كار عكاسي را انجام 
مي دهند و زيرمجموعه عكاسان نيستند، در واقع 
اين حق را از عكاسان جواز دار گرفته اند، عالوه بر اين 
آموزش و پرورش، شهرداري و ديگر مراكز و ادارات 
دولتي و غيردولتي نيز عكس پرســنلي مي گيرند، 
در صورتي كه مجوز ندارند. بنابراين مشكل حذف 
حدود صنفي و صدور جواز كســب براي واحدهاي 
موقعيت اداري را داريم. از ســوي ديگر، تاالردارها 
معضل ديگري هستند كه در كار عكاسي دخالت 
كرده و آتليه سيار غيرمجاز در تاالرها يا آتليه ها با 

عكاس هاي بدون جواز قرارداد مي بندند كه براي حل 
اين مشكل، چند سال پيش در حضور رئيس اتاق 
اصناف و اماكن، نماينده حقوق اصناف، هيات مديره 
و رئيس اتحاديه تاالرداران به تعامل رســيديم، اما 
متاسفانه اين بخشنامه اجرا نشد و تاالردارها همانند 
گذشته به كار خود ادامه دادند. كسي كه مي خواهد 
جواز بگيرد بايد مجوزهاي پليس اماكن، پليس +۱0 
و انجام آزمايشات عدم اعتياد و سوءپيشينه را بگيرد 
و بعد از كسب مهارت و دوره هاي الزم و اصول اخالق 
حرفه اي موفق به كسب جواز مي شود كه به طور حتم 
فردي قانونمند و قانون گذار خواهد بود. متاسفانه 
امروز در هر مكاني كار عكاسي غيرحرفه اي و به دور 
از پايبندي به اصول اخالقي انجام مي شود كه اينها 
هيچ گونه مجوزي ندارند كه به نظر من بايد به مردم 

اطالع رساني شود. 

فعاليت برخي صنوف غيرمجاز
 محمد رضامند، فعال صنف عكاسي

فعاليت صنعت عكاســي در ايران به ســال ها پيش باز 
مي گردد و سابقه طوالني آن انتظارات را از آن باالتر برده 
است. متاسفانه در كنار پيشرفت هاي بسياري كه فعاالن 
عكاسي طي اين سال ها به دست آورده اند مشكالت زيادي 
نيز در كنار آن به وجود آمده اند. يكي از چالش هاي موجود 
در اين حوزه به موازي كاري ها و تداخالت صنفي معطوف 
مي شود كه گاهي به شكل هاي مختلف شاهد آن هستيم. 
چاپ عكس از سوي برخي دفاتر پســتي، پليس+۱0، 
آموزش و پــرورش و مدارس، دفاتر پيشــخوان و غيره 
نمونه اي از اين موازي كاري ها به شمار مي رود كه متاسفانه 
گاهي خروجي و نتيجه فعاليت ها نيز به چاپ عكس هاي 
بي كيفيتي منتهي مي شود كه از حيث كيفي قابل مقايسه 
با چاپ عكس توسط عكاسان نيست. يكي از توجيهاتي 
كه براي چاپ عكس در مدارس مطرح مي شود به موضوع 
هزينه كمتر و حمايت از اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه 
باز مي گردد، در صورتي كه ايــن موازي كاري ها باعث 
شــده كه هزينه چاپ عكس و تعرفه تعيين شده براي 
آن افزايش يابد و در صــورت جلوگيري از اين تداخالت 
صنفي، نرخ چاپ عكس و خدمات اين چنيني در مراكز 
چاپ و آتليه ها تقليــل می يابد. عارضه بعدي به فعاليت 
برخي صنوف غيرمجاز و فعال در اين حوزه باز مي گردد 

كه به نوعي باعث متضرر شدن عكاسي هايي مي شود كه 
در چارچوب هاي قانونمند مشغول به فعاليت هستند. 
در شرايطي كه واحدها و مراكز مجاز با تامين هزينه هاي 
متعددي همچون ماليات، دارايي، عوارض شغلي و گاهي 
پرداخت حق عضويت ساالنه مواجه هستند، اما عده اي 
به صورت غيرمجاز در شرايطي مشغول به فعاليت مي شوند 
كه به نوعي از تمامي اين هزينه ها معاف هستند. مناسبات 
خاص برخي از تاالرهــا با عده اي خــاص از واحدهاي 
عكاسي و دريافت پورسانت از سوي برخي تاالرها از ديگر 
معضالتي است كه به اعتقاد بنده بايد نسبت به ساماندهي 
آن اقدامات الزم عملياتي شود زيرا استفاده از اين فرصت 
براي تامين معيشت فعاالن عرصه مذكور كه به دريافت 
مجوز و پروانه مبادرت ورزيده اند و در موازين تعريف شده 
فعاليت مي كنند، به صورت مساوي حق قانوني و مشروع 
تمامي عكاســان و آتليه داران اســت، اما در اين قاعده 
برخي ارتباطات و مناسبات خاص خدشه وارد مي كند. 
مجموعه اين نارسايي ها باعث شده تا تعداد قابل توجهي 
از عكاسي ها در ساليان اخير به تغيير شغل اقدام كنند و 
در شرايطي كه حدود ۱00 هزار خانوار در كشور )منظور 
فعاليت عكاسي هاي مجاز به همراه دستياران و مباشران 
آنهاســت( از اين طريق امرار معاش مي كنند، توجه به 
انتظام بخشي هرچه بيشتر در اين حوزه ضرورتي است كه 

بايد در اولويت قرار بگيرد. 
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عكاسي صنعتي است كه سال ها 
پيش با دوربين هاي دستي و 
دســتگاه هاي چاپ دستي به 
ايران آورده شد و قدمت فعاليت 
آن در ايــران به ســال ها قبل 
بازمي گردد. امروزه پيشرفت هاي زيادي توسط فعاالن اين 
حوزه و دانشگاهيان كه رشته تحصيلي آنها عكاسي بوده، 
حاصل شده، اما مشكالت زيادي كه بر سر راه اين حرفه پيش 
آمده نارضايتي را در اصناف فعال در اين بخش پديد آورده 
است. عكاســي هاي غيرمجاز و موازي كاري دستگاه هاي 
دولتي به چالش اين صنعت تبديل شــده اســت. فعاالن 
اين حوزه معتقدند كه اتاق اصنــاف و اماكن در برخورد با 
واحدهاي غيرمجاز عكاسي تعلل مي كنند. براساس ماده 
27 قانون اتحاديه عكاســان و فيلمبرداران تهران، پس از 
شناسايي هر يك از واحدهاي فاقد مجوز، مدت ۱5 روز به 

مدير آتليه فرصت داده مي شود تا به اخذ مجوز اقدام كنند 
كه متاسفانه اكثر قريب به اتفاق آنها، به چنين امري مبادرت 
نمي ورزند. رئيس اتحاديه عكاسان شهرستان شهركرد در 
اين رابطه گفت: موازي كاري برخي از دستگاه هاي اجرايي 
در استان تعطيلي اتحاديه عكاسان را به دنبال خواهد داشت. 
به گزارش رسيده از اتاق اصناف شهركرد، عليرضا معتمدي 
با گاليه از موازي كاري دســتگاه هاي اجرايي استان افزود: 
اتحاديه عكاســان در حال حاضر با بحران مواجه شــده و 
كاركنان دستگاه هاي اجرايي در جلسات خود اقدام به تهيه 
عكس بي كيفيت مي كنند. وي با اشاره به صدور كارت ملي 
هوشمند در استان افزود: در راستاي اجراي طرح صدور و 
تعويض كارت ملي هوشمند اداره ثبت احوال استان اقدام 
به تهيه عكس هاي بي كيفيت از مراجعه كنندگان كرده كه 
اين موضوع خالف قوانين و مقررات و سبب ركود فعاليت 
واحدهاي عكاسي در شهركرد شده است. رئيس اتحاديه 
عكاسان شهرستان شــهركرد ادامه داد: براساس اطالعيه 
سازمان ثبت احوال تهيه عكس و ســي دي براي دريافت 
كارت ملي هوشمند بايد توســط ادارات ثبت احوال، اداره 

پست و دفاتر پيشــخوان دولت انجام شود و اين امر سبب 
ركود بازار كار عكاسان شــده است. معتمدي با بيان اينكه 
اتحاديه عكاسان استان مورد بي لطفي دستگاه هاي اجرايي 
قرار گرفته، گفت: در راستاي استفاده عكاسان ماهر استان 
در دستگاه هاي اجرايي با مديران رايزني هايي انجام شد كه 
متاسفانه تاكنون عملي نشده است. وي گفت: حضور عكاسان 
غيرحرفه اي و تهيه عكس بي كيفيت توسط دستگاه هاي 
اجرايي دخالت آشكار بخش دولتي در فعاليت هاي بخش 
خصوصي است كه اين امر سبب تعطيلي اتحاديه عكاسان 
مي شود. رئيس اتحاديه عكاسان شهرستان شهركرد با اشاره 
به مشكالت عديده عكاســان از جمله فشارهاي مالياتي، 
خاطرنشان كرد: عكاسان تاكنون نتوانسته اند ماليات هاي 
سنگين خود را پرداخت كنند و اين مشكل در حال حاضر با 
مشكل بيكاري و موازي كاري با دستگاه هاي اجرايي همراه 
شده است. معتمدي تصريح كرد: پرداخت اجاره بهاي باال، 
ماليات هاي ســنگين، عوارض شــهرداري، حق عضويت 
اتحاديه و پرداخت بيمه كارگر از جمله مشكالت اتحاديه 

عكاسان است.
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رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم كبری بام نشين  دارای شناسنامه به شماره 5۸۱005532۱ به شرح دادخواست به كالسه 96/ 626  از اين شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنين توضيح داده است كه شادروان بدريه فرزی پور فرزند علكه به شماره شناسنامه ۱79۸ و ت ت ۱339 ه ش صادره از حوزه يك ملكشاهی  

در تاريخ   ۱۸/ ۱392/07 هـ ش در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و  ورثه حين الفوت آن مرحومه منحصر است به:
۱- كبری بام نشين فرزند حسين  به ش ش 5۸۱005532۱  و ت ت ۱373 هـ ش صادره از حوزه يك روستايی اركواز ملكشاهی دختر متوفيه

2- شهناز بام نشين فرزند حسين  به ش ش 2۱۸۱  و ت ت ۱357 هـ ش صادره از حوزه دو دهلران دختر متوفيه 
3- فخريه بام نشين فرزند حسين  به ش ش 759  و ت ت ۱359 هـ ش صادره از حوزه يك روستايی اركواز ملكشاهی دختر متوفيه

4- واليه بام نشين فرزند حسين  به ش ش 4  و ت ت ۱362 هـ ش صادره از حوزه يك روستايی اركواز ملكشاهی دختر متوفيه
5- ثريا بام نشين فرزند حسين  به ش ش 92  و ت ت ۱365 هـ ش صادره از حوزه يك ملكشاهی دختر متوفيه

6- طاهره بام نشين فرزند حسين  به ش ش 452000۱935  و ت ت ۱36۸ هـ ش صادره از حوزه يك مهران دختر متوفيه
7- مهدی بام نشين فرزند حسين  به ش ش 5۸۱0024۱22  و ت ت ۱37۱ هـ ش صادره از حوزه يك روستايی اركواز ملكشاهی پسر متوفيه و ال غير

اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هركسی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای از متوفيه نزد او باشد از 
تاريخ نشر اين آگهی ظرف يك ماه به اين شورا تقديم نمايد و اال گواهي صادر خواهد شد.

 رئيس شورای حل اختالف مركزی مهران-كرمی

آگهی دعوت بستانكاران با اخطارات الزمه 
به عموم بستانكاران شركت ورشكسته پارس پاك با شماره ثبت ۸۸026 كه حكم ورشكستگی آن به موجب دادنامه شماره  940997022۸900453 مورخه 
94/06/03 از شعبه  29 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادرگرديده وتاريخ توقف آن  ۸9/09/03  اعالم گرديده آگهی می دهد :  اولين جلسه بستانكاران در ساعت 
۱۱ صبح روز دو  شنبه  مورخه 96/۱۱/۱6  در  اداره تصفيه امورورشكستگي تهران به نشاني خيابان سپهبد قرني مجتمع قضائي شهيد بهشتي طبقه هفتم تشكيل 
مي گردد. كليه بستانكاران و كسانيكه ادعائي دارند و همچنين اشخاصي كه با شركت ورشكسته موصوف مسئوليت تضامني داشته يا ضامن آن هستند مي توانند 
در موعد و محل مذكور حضور بهم رسانند. ضمناً اخطار مي شود : ۱( كليه بستانكاران و كساني كه هرگونه ادعائي از شركت ورشكسته  فوق دارند بايد اصل يا تصوير 
مصدق مدارك خود را ظرف 2 ماه  از تاريخ انتشار اين آگهي به اداره تصفيه تسليم نمايند. مدت ارسال  مدارك برای بستانكارانی  كه در كشورهای بيگانه اقامت 
دارند سه ماه می باشد.  2 ( كساني كه به شركت فوق الذكر بدهي دارند بايد ظرف مدت مذكور خود را معرفي و بدهي خود را در وجه اداره تصفيه بپردازند. طبق ماده 
24 قانون تصفيه امورورشكستگي ، بدهكاران متخلف از اين وظيفه به جريمه نقدي معادل بيست و پنج درصد )25 درصد(دين محكوم خواهد شد. ضمناً دادگاهها 
مي توانند عالوه بر جريمه نقدي ، بدهكاران مذكور را به حبس از سه تا شش ماه نيز محكوم نمايند. 3( كساني كه به هر عنوان اموال شركت ورشكسته نامبرده را در 
اختيار دارند مكلفند در ظرف مدت 2 ماه از انتشاراين آگهی اموال را تحت اختيار اداره تصفيه بگذارند و گرنه هر حقي كه نسبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد 

شد مگر اينكه عذر موجهي داشته باشند. انواری – مستشار قضائی اداره تصفيه امور ورشكستگی تهران – شعبه پنجم
تاريخ چاپ نوبت اول :۱396/۱0/06
تاريخ چاپ نوبت دوم :۱396/۱0/۱6

آگهی دعوت بستانكاران با اخطارات الزمه 
به عموم بســتانكاران شــركت ورشكســته پليمر جهان پاك  با شــماره ثبــت 247744 كه حكــم ورشكســتگی آن به موجب دادنامه شــماره  
940997022۸900436 مورخه 94/05/3۱ از شــعبه  29 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادرگرديده وتاريخ توقف آن  9۱/04/22  اعالم گرديده 
آگهی می دهد :  اولين جلسه بستانكاران در ساعت ۱2 صبح روز دوشنبه  مورخه 96/۱۱/۱6  در  اداره تصفيه امورورشكستگي تهران به نشاني خيابان 
سپهبد قرني مجتمع قضائي شهيد بهشتي طبقه هفتم تشكيل مي گردد. كليه بستانكاران و كسانيكه ادعائي دارند و همچنين اشخاصي كه با شركت 
ورشكسته موصوف مسئوليت تضامني داشته يا ضامن آن هستند مي توانند در موعد و محل مذكور حضور بهم رسانند. ضمناً اخطار مي شود : ۱( كليه 
بستانكاران و كساني كه هرگونه ادعائي از شركت ورشكسته  فوق دارند بايد اصل يا تصوير مصدق مدارك خود را ظرف 2 ماه  از تاريخ انتشار اين آگهي 
به اداره تصفيه تسليم نمايند. مدت ارسال  مدارك برای بستانكارانی  كه در كشــورهای بيگانه اقامت دارند سه ماه می باشد. 2 ( كساني كه به شركت 
فوق الذكر بدهي دارند بايد ظرف مدت مذكور خود را معرفي و بدهي خود را در وجه اداره تصفيه بپردازند. طبق ماده 24 قانون تصفيه امورورشكستگي 
، بدهكاران متخلف از اين وظيفه به جريمه نقدي معادل بيســت و پنج درصد )25 درصد(دين محكوم خواهد شد. ضمناً دادگاهها مي توانند عالوه بر 

جريمه نقدي ، بدهكاران مذكور را به حبس از سه تا شش ماه نيز محكوم نمايند.
3( كساني كه به هر عنوان اموال شركت ورشكسته نامبرده را در اختيار دارند مكلفند در ظرف مدت 2 ماه از انتشاراين آگهی اموال را تحت اختيار اداره 

تصفيه بگذارند و گرنه هر حقي كه نسبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد مگر اينكه عذر موجهي داشته باشند.
  انواری – مستشار قضائی اداره تصفيه امور ورشكستگی تهران – شعبه پنجم

موازي كاري آتليه داران را   ورشكسته كرد
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تمجيد مهران مديري از عليرضا عصار

مهران مديري در كنسرت عليرضا عصار گفت: من شاهد بودم او شش، هفت سال خودخواسته در خانه نشست و فكر كرد؛ اصال فكر نمي كردم بشود با اين عظمت و درخشش برگشت. مهران مديري كه 
 مهمان كنسرت اين خواننده پاپ شده بود به روي سن رفت و با اشاره به وقفه چندساله در فعاليت موسيقايي عصار، گفت: عليرضا دوست عزيز و دوست داشتني من است؛ من از نزديك شاهد بودم 
او شش، هفت سال خودخواسته در خانه نشست و فقط فكر كرد و ديد و شنيد. اين كارگردان ادامه داد: اصال فكر نمي كردم بشود با اين عظمت و درخشش برگشت. فقط برخي هنرمندان مي توانند تا 
اين اندازه قدرتمند برگردند. اين موضوع باعث افتخار ماست و اميدوارم او هرروز درخشان تر باشد. 

فرهنگ
 و هنر

سرپرست دفتر بازاريابي و 
تبليغات گردشگري با اعالم 
نام كشورهايي كه پيشنهاد 
لغو رواديد بــا آنها در حال 
پيگيري است، از به سرانجام 
رسيدن رژيم لغو رواديد گروهي بين ايران و روسيه در 

نخستين ماه هاي سال ۲۰۱۸ خبر داد. 
به گزارش ايســنا، ليال اژدري با توضيــح اينكه ويزا 
به امور خارجه مربوط مي شــود و سياست ايران اين 
است كه براي حرمت گذاشــتن به شهروندان ايراني 
و دولت جمهوري اســالمي، لغو ويزا دوطرفه باشد، 
گفت: هرچند ما در بخش گردشــگري معتقديم اگر 
ويزا يك طرفه لغو شود بيشتر به نفع كشور و صنعت 
گردشگري تمام خواهد شد، همانطور كه پس از لغو 
يك طرفه ويزا از سوي ايران براي جمهوري آذربايجان، 
تعداد زيادي گردشگر آذربايجاني به ايران سفر كردند. 
وي اضافه كرد: به هر حال درباره ويزا، سياست دولت 

و وزارت امور خارجه، به عنوان مســئول مستقيم و 
تصميم گيرنده نهايي اهميت دارد و قطعا نســبت به 
پيشنهادهاي ســازمان ميراث فرهنگي وگردشگري 
اولويت دارد. با اين حال ما پيشنهادات مان را به وزارت 
خارجه ارائه مي كنيم. اژدري افزود: ما با وزارت خارجه 
بحث هاي زيادي در ارتباط با ويزا داشــته ايم، درباره 
روسيه هم پيشنهاد لغو ويزاي دو طرفه داده شد كه 
كارهاي نهايي آن درحال انجام است. بدين ترتيب كه 
گردشگران روس و ايراني مي توانند در قالب گروه هاي 
۱۵ نفره بدون نياز به دريافت ويزا، به شكل مانيفستي 
و از طريق آژانس هايي كه از ســوي دو كشور معرفي 
مي شوند، به ايران و روسيه سفر كنند. او درباره زمان 
قطعي برقراري اين رژيم بين دو كشــور، اظهار كرد: 
همه كارها و اقدامات الزم انجام شده و فكر مي كنم در 
آينده خيلي نزديك با سفر هيات بلندمرتبه از ايران 
به روســيه، اين پروژه به ســرانجام برسد. سرپرست 
دفتر بازاريابي و تبليغات گردشــگري درباره ســاير 
پيشنهادهايي كه ســازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري به وزارت خارجه براي پيگيري لغو 

رواديد داده است، گفت: در ارتباط با چين اين پيشنهاد 
را مطرح كرده ايم، چون در گردشگري كشور خاصي 
محسوب مي شود، مدل پيشنهادي ما مشابه روسيه و 
لغو رواديد گروهي بوده اســت. وي درباره لغو رواديد 
با هند كه زماني جزو پيشــنهادهاي سازمان ميراث 
فرهنگي و گردشگري بود، اظهار كرد: فعال اين كشور را 
از دستور كار خارج شده است، چون در حال حاضر بين 
بازارهاي هدف، اولويت ندارد. ما در ارتباط با موضوع 
لغو رواديد فعال روي كشورهاي تاپ و در اولويت جذب 
گردشگر متمركزيم كه روسيه، چين، آلمان و تركيه 
از آن جمله است. او درباره جزئيات پيشنهاد لغو ويزا با 
آلمان توضيح داد: اين كشور جزو اصلي ترين بازارهاي 
هدف گردشــگري ايران اســت، هرچند موضوع لغو 
رواديد با طرف آلماني تاكنون مطرح نشده، به اضافه 
اينكه در حال حاضر با كميسيون گردشگري اتحاديه 
اروپا روابط و همكاري هاي گردشگري خوبي را آغاز 
كرده ايم كه احتماال در آن قالب، چنين پيشنهادهايي 
را بتوان پيگيري كرد. اژدري در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا مدل پيشنهادي براي لغو رواديد در حوزه اروپا 

مشابه روسيه و منحصر به ســفرهاي گروهي است، 
گفت: اجازه دهيد در جلســات فني و كارشناســي 

جزئيات آن نهايي و مدل هاي مختلف بررسي و سپس 
اطالع رساني شود. 

سرپرست دفتر بازاريابي و تبليغات گردشگري:

ويزاي  گروهي  ايران   و    روسيه لغو   مي شود

به عنوان دوازدهمين هنرمند زن
كيت بالنشــت رئيس داوران 

جشنواره كن ۲۰۱۸ شد
بازيگر استراليايي به عنوان رئيس داوران بخش 
رقابت بين المللي جشنواره فيلم كن ۲۰۱۸ انتخاب 
شد. كيت بالنشت با انتخاب به عنوان رئيس هيات 
داوران جشنواره فيلم كن دوازدهمين زني است 
كه اين عنوان را از آن خود كرده اســت. هفتادو 
يكمين دوره جشنواره فيلم كن از ۸ ماه مه تا ۱۹ 
ماه مه برگزار مي شود و مثل هر سال اين جشنواره 
از يك روز سه شــنبه كار خود را شروع مي كند و 
شنبه به كار خود خاتمه مي دهد. بالنشت با صدرو 
بيانيه اي در اين باره اعالم كرد: من در طول سال ها 
در قالب هاي مختلفي در كن بــوده ام از بازيگر تا 
تهيه كننده، در بخش ماركت و در بخش گاال و در 
بخش رقابتي، اما هرگز، لذت ناب تماشاي گنجينه 

فيلم هاي بزرگ اين جشنواره را نچشيده بودم. 
بالنشــت از جمله بازيگراني است كه با آغاز سال 
نوي ميالدي در كمپيــن حمايت از بازيگران زن 
شركت كرد تا با فسادي كه دامنگير صنعت سينما 

شده، مقابله كند.
 سال پيش پدرو آلمادوار رياست گروه داوران كن 
را برعهده داشــت و فيلم »ميدان« ساخته روبن 
اوستلوند موفق به كسب نخل طالي كن شد. پي ير 
لسكور رئيس كن و تير فرمو مدير هنري در اين 
باره گفتند: از اينكه به چنين هنرمند نادر و يكتايي 
خوشامد مي گوييم كه با اســتعداد و باور خود به 
هر دو عرصه ســينما و نمايش قدرت بخشــيده 
سرافراز هستيم. بالنشت جايزه اســكار را براي 
بازي در »ياسمين آبي« در سال ۲۰۱۴ دريافت 
 كرد و بــراي »هوانورد« جايزه نقــش مكمل را 

برد. 

هفت هنر
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وزير ارشاد در مراسم آغاز رويداد »تبريز ۲۰۱۸« كه در تاالر پتروشيمي تبريز با حضور 
رئيس سازمان ميراث فرهنگي و سفراي برخي از كشورهاي اسالمي همراه بود، اظهار 

داشت: رويداد تبريز ۲۰۱۸ حكم سفير فرهنگ و ادب ايران به دنيا را خواهد داشت. سيد 
عباس صالحي با اشاره به اهميت انتخاب تبريز به عنوان پايتخت گردشگري كشورهاي 
اسالمي گفت: رويداد تبريز ۲۰۱۸ اين امكان را فراهم مي كند تا همه با هم از مزيت هاي 
تبريز و آذربايجان در جهت توســعه منطقه و كشور اســتفاده كنيم. وي با بيان اينكه 
فرهنگ منطقه آذربايجان به واسطه اين رويداد مهم بين المللي به آن سوي مرزها معرفي 
خواهد شد، خاطرنشان كرد: تبريز به عنوان پايتخت گردشگري جهان اسالم انتخاب 
شد كه نمادي اسالمي بوده و در تاريخ به عنوان نخستين پايتخت جهان تشيع شناخته 
مي شود. صالحي با اشــاره به اينكه هويت تبريز با ديپلماســي فرهنگي و هنري ايران 
پيوند تاريخي داشته اســت، گفت: تبريز نگين و چشم و چراغ ايران است و آذربايجان 
 در طول تاريخ توانســته تركيب موفقي از وحدت دين، مليــت و قوميت را به نمايش 
بگذارد. وزير فرهنگ و ارشــاد اسالمي با اشــاره به اينكه سابقه درخشــان تبريز در 
عرصه هاي بين المللي به واســطه مكاتب هنري اين ديار شــناخته شده است، گفت: 

آذربايجان قرن هاســت كه ويترين ايران در منطقه بوده و توانســته فرهنگ ايراني، 
اسالمي و شــيعي را به كشــورهاي جهان انتقال دهد. صالحي رويداد تبريز ۲۰۱۸ را 
فرصتي مغتنم براي انتقال فرهنگي ايران زمين به آن ســوي مرزها دانست و تصريح 
كرد: وحدت و انسجام مليت، مذهب، زبان و قوميت با تعصب در استان آذربايجان شرقي 
نهفته اســت و اين ويژگي مهم تجربه اي موفق از همزيســتي جامع و كامل و الگويي 
در عرصه بين الملل اســت. وي با تاكيد بر اينكه ايران وامدار پــل ارتباطي و فرهنگي 
خود يعني تبريز اســت، افزود: در هيچ كجــاي جهان نمونه اي چون مقبره الشــعرا 
نداريم كه صدها شــاعر و اديب همچون اســتاد شــهريار را در خود جاي داده باشد. 
صالحي با اشــاره به اينكه مكاتب هنري فعال و خالق تبريز نام ايــن ديار را جاودان 
كرده است، گفت: هنرهاي موســيقي، نگارگري و فرش بافي تبريز به قدري ارزشمند 
 و اثرگذار بوده و هســتند كه مفاخر اين ديار در كشــورهاي مختلف جهان شناخته 

شده اند. 
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آگهی ابالغ ثبت طالق
آقای رافد اقبالی نيا فرزند وهاب مجهول المکان همسر دائمی شما به هویت خانم کلثوم کرم بيگی فرزند مراد به 
استناد دادنامه قطعی و الزم االجرا شماره 9609970844301104 صادره از شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان 
ایالم با بذل  مهریه و نفقه و اجرت المثل ایام تقاضای ثبت طالق خویش را نموده است لذا الزم است ظرف مدت 
یک هفته از تاریخ انتشار آگهی در این دفترخانه به نشانی ایالم- خيابان آیت اله حيدری- کوچه شهيد آستوی 
دفتر رسمی طالق 4 ایالم حاضر شوید در غير اینصورت طبق مقررات اقدام به ثبت خواهد شد و اعتراض بعدی 

مسموع نخواهد بود.
سردفتر رسمی ازدواج 6 و طالق 4 ایالم -  فرج اله رحيمی

شماره دادنامه :۹6۰۹۹7۲۵۱۱۵۰۱۸۴۵
تاريخ تنظيم:۱3۹6/۱۰/۰3

شماره پرونده :۹۵۰۹۹۸۲۵۰۱۹۰۱۰۱۴
شمار ه بايگانی شعبه:۹6۰۲6۹

دادنامه
پرونده كالسه ۹۵۰۹۹۸۲۵۰۱۹۰۱۰۱۴ شعبه ۱۱۵ دادگاه كيفری دو 

مجتمع قضايی دادگاه های كيفری شهرستان قم )۱۱۵جزايی سابق(
تصميم نهايی شماره ۹6۹۹7۲۵۱۱۵۰۱۸۴۵

شاكی:آقای سيد مرتضی موسوی سادات فرزند سيد غالمرضا به نشانی 
قم-قم بلوار جمهوری خ قيام آپارتمان سالم واحد ۱3

متهم:خانم صدقيه آگورساد فرزند جعفر به نشانی متواری 
اتهام:سرقت گوشی موبايل

رای دادگاه

در خصوص اتهام خانم صديقه آگور ســاد فرزند جعفر دائر بر ســرقت 
گوشــی موبايل موضوع شــكايت آقای ســيد مرتضی موسوی سادات 
دادگاه باعنايت به محتويــات پرونده و نظر به تحقيقات انجام شــده و 
نظر به اينكه شــاكی اعالم سرقت نموده اســت  و خط متهم در گوشی 
موصوف فعال شده است و متهم نيز جهت تحقيقات حاضر نشده است 
و دفاعی معمول ندانسته است با اين وصف به نظر دادگاه بزه محرز بوده 
به اســتناد مواد 6۵6و 667 قانون مجازات اسالمی مصوب ۱37۵ متهم 
را به تحمل يكسال حبس و سی ضربه شالق تعزيری و رد مثل با قيمت 
گوشی مســروقه به شــاكی محكوم می نمايد.  رای دادگاه غيابی ظرف 
مهلت بيســت روز پس از ابالغ قابل و اخواهی در اين شعبه و پس از آن 
 ظرف بيســت روز قابل تجديد نظر خواهی در دادگاه تجديد نظر استان 

قم می باشد.
رئيس شعبه ۱۱۵ دادگاه كيفری دو قم -ميرزائی

آگهی فقدان سند مالکيت
آقای حسين اكبر پور دارنده شــماره وكالت ۱۴۱3۴_ ۹6/۹/۱3 تنظيمی نزد دفتر  ۹77 تهران به وكالت از خانم ترمه ء زنوزی با ارائه 
استشهاد محلی مصدق دفتر خانه ۱6۲ محمود آباد طی درخواست مورخ ۱3۹6/۹/۲۲ با اعالم اينكه سند مالكيت ۰.7۵ دانگ مشاع از 
ششدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين محصور به مساحت ۱۹۸۴ متر مربع تحت پالک ۱۲۱ فرعی از ۱۰ اصلی واقع در قريه عثمانكال  
بخش يك ييالقی حوزه ثبتی شهرستان كالردشت به شماره سريال سند 376۵ در اثر اسباب كشی منزل مفقود گرديده است درخواست 
سند المثنی آن را نمود. به همين منظور در اجرای ماده ۱۲۰ اصالحی آيين نامه قانون ثبت مراتب در يك نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی 
مدعی انجام معامله يا وجود سند مالكيت نزد خود می باشند ظرف ۱۰ روز از تاريخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالكيت 
يا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رســيد آن را 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. 

۹6/۲۱۰/۱3۸ م الف
تاريخ انتشار:۱3۹6/۸/۱6

هادی مال حسينی، رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان كالردشت

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي:

رويداد  تبريز  ٢٠١٨  سفير فرهنگ و ادب ايران  در   دنياست
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دکتر عباس ذاکريان در نشســت خبري با اصحاب رسانه و 
خبرنگاران استان قم ، با ابراز اميدواري براي اجراي کامل تر 
طرح هاي ترافيکي بعد از تفکيک مجدد معاونت حمل ونقل 
و ترافيک از معاونت امور زير بنايي اظهار داشــت: در برنامه 
راهبردي 5 ساله که شهرداري برنامه ريزي و تنظيم کرده و 
به تصويب شورا رسيده است شعار حوزه حمل ونقل »روان، 
متعادل و سالم سازي حمل ونقل شهري« است. در اين برنامه 
7 راهبرد تعيين شده که داراي 23 سياست اجرايي است و تمام 
طرح ها و برنامه هاي اين معاونت بايد بر اساس اين 7 راهبرد 

تدوين شده در اين حوزه باشد و تا سال 1400 اجرايي شود.
معاون حمل ونقل و ترافيک شــهرداري قم کنترل و کاهش 
آالينده هاي زيست محيطي و همچنين افزايش سطح پوشش 
و مطلوبيت و يکپارچگــي در حمل ونقل و ترافيک را مدنظر 
قرارداد و تصريح کرد: 7 ســرفصل راهبردي تعريف شده در 
اين حوزه در راستاي هم بوده و سياست هاي 24 گانه را تحت 

پوشش قرار مي دهد.
وي به توسعه سيســتم هاي حمل ونقلي دوستدار طبيعت 
اشاره کرد و گفت: بايد با برنامه اي دقيق استفاده از دوچرخه  
را با جذاب کردن مسيرهاي پياده و دوچرخه افزايش داده تا 
بتوانيم تقاضاي سفرهاي موتوري را مديريت کنيم و بافرهنگ 
ســازي و ورود مردم به حوزه IT  براي رفع نيازهاي آموزشي 
و تجاري و خدماتي خود مي توانيــم در اجراي اين دو هدف 

گام هاي مؤثري برداريم .
ذاکريان به اجراي سامانه هاي هوشمند در مديريت حمل ونقل 
نيز اشاره و خاطرنشان کرد: بايد نظارت تصويري در شهر به 
حداکثر رسيده  تا با رصد کامل معابر شهر وضعيت ترافيک 
و کنترل تخلفات شهري کنترل شده و شهرداري براي تحقق 
اين هدف در حدود 25 ميليارد تومان تعيين اعتبار کرده است. 
وي با تأکيد بر اينکه تمام اين ســامانه ها کــد پليس دارد و 
به صورت هوشمند پيامک تخلف به راننده ارسال مي شود افزود: 
سامانه هاي تردد شمار در 33 نقطه شهر در حال نصب است 
و به صورت هوشمند اين داده ها تبديل به تحليل و داده هاي 
ترافيکي مي شود تا بتوانيم تصميم گيري درست در خصوص 

معابر شهري داشته باشيم.
وي تکميل  شبکه معابر شــهري و ارتقاء ايمني حمل ونقل 
عمومي و موتوري را نيز تشريح کرد و گفت: در سند چشم انداز 
شهر تا 10 سال آينده پروژه ها  و طرح ها در دست مطالعه بوده  و 
همه برنامه طبق سند تدوين شده اجرايي خواهند شد تا در کنار 
فرهنگ سازي بتوانيم ايمني در سيستم حمل ونقل موتوري را 
ارتقاء داده و تعداد مصدومان و کشته شدگان موتوري کاهش 

پيدا کنند.
معاون حمل ونقل و ترافيک شهرداري قم سپس به تشريح 
پروژه هاي در دست اجرا  پرداخت و خاطرنشان کرد: با توجه به 
محدوديت هاي مالي و مشکالت شهر بايد به حمل ونقل ريلي 
اهميت بيشتري داد و  براي توسعه و بهره برداري آن در شهر 

بيشتر تالش کنيم.
وي از کلنگ زني دو پايانه جنوبي و شــمالي در قم خبر داد 
و افزود: اين دو پايانه با توجه به نيازســنجي هاي انجام شده، 
جانمايي شده است، همچنين 17 ميليارد تومان بودجه نيز 
براي  تأمين پارکينگ در مناطق يک، چهار و هفت تصويب شده 

است.
ذاکريان از احداث دو پارک ترافيکي در استان نيز خبر داد و 

تصريح کرد: براي ارتقاء فرهنگ ترافيکي در استان نيازمند 
آموزش هايي در دوران کودکي و نوجواني بوده که با احداث 
اين دو پارک مي توانيم تا حدودي نياز آموزش در اســتان را 

مرتفع کنيم.
وي همچنين از شکايت شهرداري از فعاليت تاکسي اسنپ 
خبر داد و گفت: اين شرکت تنها داراي مجوز از سازمان صنعت 
و معدن و تجــارت بوده و هيچ نوع مجــوزي براي  فعاليت و 

جابه جايي مسافر در سطح شهر ندارد.
ذاکريان امنيت مسافر در سطح شهر را مورد توجه قرار داد و 
افزود: شهرداري نمي تواند نسبت به امنيت مسافران و کيفيت 
خدمات رساني بي توجه بوده و هر شرکتي که بخواهد در سطح 
شهر در قالب موبايل تاکسي فعاليت کند بايد از تاکسي راني و 

براي تردد رانندگان خود مجوز بگيرد.
معاون حمل ونقل و ترافيک شهرداري قم به مشکالت بلوار 
غدير نيز اشاره کرد و ادامه داد: بايد خط ويژه در اين بلوار براي 
امدادرساني و خدمات رســاني بهتر ايجاد شده و نمي توانيم 

نسبت به اين موضوع بي تفاوت باشيم.
وي خط 2 مترو از پرديســان را نيز آماده حفاري اعالم کرد و 
گفت: خط 2 مترو خطي پرتردد خواهد بود و در سال جاري 
عمليات حفاري آن آغازمي شود تا بتوانيم در زمان تعيين شده 

به بهره برداري برسانيم.

فاز نخست خط A  متروي قم  سال 1397 به بهره برداري 
مي رسد

مترو قم در دو خط A  و B در شــهر طراحي شــده است.  
خط A  به طول 14.8 کيلومتر با 14 ايســتگاه از مسجد 
مقدس جمکران شروع شــده و با طي کردن مسير ميدان 
انتظار، ميــدان بقية اهلل)عج(، بلــوار خليج فارس، ميدان 
وليعصر )عج(، خيابان شهيد دل آذر، ميدان پليس، ميدان 
ميرزاي قمي، تقاطع عمار ياسر، عبور از زير رودخانه، ميدان 
مطهري، ميدان سعيدي، ميدان معصومِيه، خيابان امامزاده 
ابراهيم و ميدان کشــاورز به شهرک کامکار ختم شده و با 
اولويت بهره برداري حدفاصل ايستگاه A14)ايستگاه قلعه 
کامکار( و ايستگاه A9  )حرم مطهر حضرت معصومه)س(( 

آغاز به کارکرده است.
در اين طراحي متوسط طول ايســتگاه ها 109 متر و فاصله 
مرکز به مرکز ايســتگاه هاي متوالي بين 660 تا 1980 متر 
يعني به طور متوسط يک کيلومتر است. خط 2 مترو نيز شامل 
مسيرهاي پرديسان، ميدان مصلي، خيابان ارم، حرم حضرت 

معصومه)س(، خيابان 19 دي و پايانه شمالي است.
البته عليرضا قاري قرآن سرپرست سازمان قطار شهري قم 
معتقد است اولويت راه اندازي خط B مترو بيشتر از خط يک 
است، چراکه حجم مسافر در اين محور بيشتر بوده و به هسته 
مرکزي شــهر پيوند مي خورد و مناطق پرديسان، شهرک 
قدس، ميدان مفيد، دانشگاه قم، آيت اهلل صدوقي و بلوار امين را 

به صورت کامل پوشش مي دهد.

 تکميــل فــاز نخســت خــط A متــروي قم 
تا پايان سال 97

قاري قرآن از آغاز ساخت ايستگاه هاي فاز نخست خط يک قطار 
شهري شهر قم از قلعه کامکار تا ميدان مطهري خبر داد و افزود: 
کار تونل اين فاز به صورت کامل تمام شده و  ساخت 6 ايستگاه 

اين مسير در حال انجام است.
وي تأکيد کرد: فاز نخست متروي شهري قم از شهرک کامکار 
تا ميدان مطهري  تا پايان سال 97 تکميل و آماده بهره برداري 
مي شــود و طبق برنامه ريزي هاي انجام شده تا انتهاي سال 
98 تمام خط يک قطار شهري قم کاماًل تکميل و راه اندازي 

مي شود.
سرپرست سازمان قطار شهري قم، خط B مترو را در مرحله 
مطالعات و انعقاد قرارداد با  طرف چيني براي تأمين اعتبارات 
دانست و خاطرنشان کرد: تا انتهاي سال جاري عمليات اجرايي 
خط دو متروي قم نيز توسط پيمانکار آغاز خواهد شد و در حال 

حاضر دستگاه هاي حفاري در مرحله تعمير و آماده سازي براي 
شروع حفاري از شهرک پرديسان هستند و براي شروع پروژه 
منابع طبيعي استان زميني به مساحت 2 هکتار  براي محل دپو 

مترو در پرديسان در اختيار شهرداري قرار داده است.

مشــکل مالي و کمبود اعتبارات  مهم ترين مانع 
متروی قم

يکي از مشکالت خط مترو قم کمبود بودجه است که اين پروژه 
تا امروز با آن دست وپنجه نرم کرده است، به طوري که رئيس 
شوراي اسالمي شهر قم از عدم تخصيص کامل بودجه دولتي 
به اين پروژه در سال جاري خبر داد و گفت: خط A متروي قم 
بيش از 2 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد که دولت براي 
سال 96 تنها 60 ميليارد تومان منابع در نظر گرفته و تاکنون 

نيز اعتباري را تخصيص نداده است.
عبداهلل جاللي مشکل مالي و کمبود اعتبارات را مشکلي بزرگ 
درراه اجرايي شدن خطوط مختلف قطار شهري دانست و افزود: 
شهرداري و شوراي شهر قم تالش مي کنند تا به هر طريقي که 

شده اعتبارات موردنياز را تأمين کنند.
معاون فني و عمراني شهرداری قم نيز به مشکالت مالي اين 
پروژه اشاره و تصريح کرد: در مسئله فاينانس خط 2 متروي 
قم  کارهاي اوليه آن صــورت گرفته و براي تخصيص کامل 
اين اعتبارات نيازمند برخي مصوبات در دولت هستيم و رديف 

اعتباري اين خط در سازمان برنامه وبودجه بازشده است.
البته خبر خوب در اين پروژه اعالم محمدباقر نوبخت رئيس 
سازمان برنامه وبودجه کشور در خصوص اختصاص بودجه به 
اين پروژه در سال 97 است. وي درباره اعتبار خط 2 مترو قم بيان 
داشت: با توجه به جايگاه ويژه اي که شهر قم در پذيرش مسافر 
معنوي و گردش زيارتي دارد، نيازمند اين خط است و در بودجه 
ســال آينده بودجه اين خط پايدار خواهد شد. ما اميدواريم 
بتوانيم در راستاي توسعه اين استان پيش از پيش مؤثر باشيم.

حاال باگذشت حدود يک دهه از اجراي پروژه مترو قم عليرغم 
همه کمبودهاي مالي و اجرايي، شهروندان قمي دل بسته اند به 
اينکه سال آينده فاز نخست خط 1 مترو در استان قم افتتاح 
شود، شهري با جمعيتي بيش از يک ميليون و دويست هزار 
نفر و ســاالنه 20 ميليون زائر نيازمند خدمات ويژه در حوزه 
حمل ونقل است و تسريع در اجراي پروژه هاي ترافيکي در حال 

اجرا، بايد در اولويت قرار گيرد.

افزايش دو برابري اتوبوس هاي قم در آينده نزديک
مديرعامل ســازمان اتوبوس راني شهرداري قم با بيان اينکه 
در حال حاضر  120 اتوبوس ملکي و 280 اتوبوس خصوصي 
کار جابجايي مسافران شهر را عهده دار هستند اظهار داشت: 
مجموع خدمات اتوبوس راني در قالب 5 شــرکت خصوصي 
اتوبوس و 3 شرکت ميني بوس در حال انجام است، بااين وجود 
شهر قم ظرفيت افزايش تا 600 دستگاه اتوبوس را در معابر و 

خيابان هاي شهر دارد. 
حسين مؤمني موحد در ادامه به عمر باال و در آستانه فرسودگي 
بودن اتوبوس هاي شهري اشاره کرد و يادآور شد: ميانگين عمر 
ناوگان به 9 سال رسيده و در آستانه فرسودگي است، با توجه 
به اينکه 90 درصد خصوصي است فراخواني براي نوسازي در 

دستور کار قرار گرفته تا شرکت هايي که بتوانند نوسازي ناوگان 
را انجام دهند با مناقصه اين موضوع را پيگيري کنند.

به گفته مديرعامل ســازمان اتوبوس راني شهرداري قم، در 
فاز اول نوسازي اتوبوس ها ابتدا 120 اتوبوس ملکي نوسازي 
خواهد شــد و پس از آن در سال 97 نوســازي اتوبوس هاي 
بخش خصوصي در سن استاندارد 10 ســال در دستور کار 

قرار مي گيرد. 
وي از عدم حمايت دولت طي 8 سال گذشته براي نوسازي 
اتوبوس راني شهر قم خبر داد و تصريح کرد: از سال 88 دولت 
هيچ مبلغي از سهم 82.5 درصدي که بابت ناوگان اتوبوس راني 

مصوب شده را تخصيص نداده است. 
مؤمني موحد با تأکيد بر اينکه دولت طي سال هاي گذشته 
در نوسازي و يارانه کرايه اتوبوس ها به تعهداتش عمل نکرده 
است، خاطرنشــان کرد: ســهم دولت براي يارانه هر سال 3 
ميليارد تومان اســت که طي دو ســال گذشته دولت سهم 
خود را نپرداخته و بدهي دولت به اتوبوس راني قم 6 ميليارد 

تومان است.

پرداخت کرايه اتوبوس؛  80 درصد با کارت 20 درصد 
پول نقد

مديرعامل ســازمان اتوبوس راني شهرداري قم با بيان اينکه 
پرداخت کرايه با کارت بليت از ســال 90 در شهر قم اجرايي 
شده است اظهار داشت: در  سال هاي ابتدايي تنها 30 درصد 
شــهروندان از کارت اســتفاده مي کردند که در سال جاري 
سهم کارت شــهروندي به 80 درصد رسيد، اين آمار نسبت 
به سال هاي گذشته رشد چشمگيري داشــته که از عوامل 
آن مي توان به تفاوت کرايه نقدي 700 تومان و کرايه کارت 

شهروندي 390 تومان اشاره کرد.
وي ادامه داد: در آينده نزديک دســتگاه هاي شارژ کارت در 
داخل اتوبوس جهت شارژ کارت شهروندان نصب خواهد شد 
و در تالشيم در آينده اي نه چندان دور کرايه نقدي از چرخه 

حمل و نقل اتوبوس راني حذف شود.

جامه   نو بر تن تاکسي هاي شهر قم
مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قم با اشاره به خدمات 
تاکسيراني به شهروندان و زائران شهر کريمه اهل بيت )س( 
اشاره کرد و گفت: درمجموع 17 هزار نفر مستقيماً با تاکسيراني 
کار مي کنند، 4 هزار راننده کمکي هم عالوه بر رانندگان تاکسي 
در نوبت دوم با اين سازمان همکاري دارند تا شهروندان در هر 

ساعت از شبانه روز بتوانند خدمات مناسبي دريافت کنند.
مرتضي عزتي نوسازي تاکسي هاي شــهر را يکي از اقدامات 
مناسب در راستاي ارتقاي ســطح خدمات دانست و افزود: 
طي 1 سال و نيم گذشته 1500 تاکسي نوسازي شده است 
و روند نوســازي ادامه دارد. با اين اقدام ميانگين سن ناوگان 
تاکسيراني شهر از 9.5 به 5.5 سال رسيده است. وي با بيان 
اينکه به رانندگان تاکسي مدل هاي 86 و ماقبل اعالم شده 
براي نوسازي مراجعه و ثبت نام کنند ادامه داد: در روند نوسازي 
تاکسي ها، مدل جديد آريو دنده اي و اتوماتيک نيز به خانواده 
تاکسي هاي قم اضافه شد که در حال حاضر 15 دستگاه در 

حال بهره برداري است. 

آريو، تاکسي زائر مي شود
عزتي خاطرنشان کرد: در آينده با افزايش تعداد تاکسي هاي 
آريو تعدادي از اين خودروها براي فعاليت و سرويس دهي به 
هتل ها و مسافرخانه ها و مجتمع هاي بزرگ واگذار خواهد شد.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قم از راه اندازي تاکسي 
زائر مدل آريو در سال 97 خبر داد و عنوان کرد: اين تاکسي ها 
در ايستگاه هاي اطراف حرم مطهر با رانندگاني مسلط به زبان 
فارســي و عربي و نيز آموزش هاي ويژه به زائران و مسافران 

خدمت رساني خواهند داشت. 
وي در ادامه به فعاليت 400 دستگاه تاکسي بيسيم در شبکه 
133 اشاره کرد و ادامه داد: ازآنجاکه وانت بارها نيز تحت نظارت 
تاکسيراني فعاليت دارند براي نخستين بار نوسازي وانت بارها 
در قم اجرا مي شود، برخي از اين وانت ها 30 سال عمر دارد که 

در روند نوسازي تسهيالت 8 درصد به آن ها اعطا مي شود.
هوشمند سازي تاکسيراني هم از ديگر اقداماتي بود که عزتي 
موردتوجه قرارداد و اظهار داشت: يکي از مزاياي تاکسي هاي 
آنالين )خوش( رصد و کنترل اســت کــه مبحث نظارت را 

بيش ازپيش موردتوجه دارد.
مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قم مناسب سازي 
تاکسي ها براي جانبازان و معلوالن را از ديگر اقدامات تاکسيراني 
براي ارتقا و افزايش خدمات رســاني به شهروندان برشمرد و 
خاطرنشان کرد: در اين راستا نيز 2 دستگاه خودرو ون نارون 
که ارتفاع آن از ساير خودروهاي ون بيشتر است مناسب سازي 
مي شود که در صورت استقبال از اين طرح در فاز دو اين طرح 

تعداد بيشتري تاکسي موردتوجه قرار مي گيرد.

کلنگ زني پايانه جنوبي شهر قم در بوستان معصوميه
رضا پوريافر سرپرست سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري 
قم درباره ايجاد پايانه جديد در قم گفت: عمليات اجرايي احداث 
پايانه جنوبي شهر هم زمان با روز حمل ونقل آغاز شده و عالوه بر 
آن، احداث پايانه شمالي هم در دستور کار است. وي با اشاره به 
برنامه هاي اين سازمان اظهار کرد: يکي از مهم ترين برنامه هاي 
اين سازمان، توسعه پايانه هاي سطح شهر است، مهم ترين پايانه 
شهر قم، پايانه جنوبي است که در زميني به مساحت هفت 
هکتار در بوستان معصوميه احداث خواهد شد که نقشه برداري 
و تسطيح زمين آن صورت گرفته و مطالعات توسط مشاور در 
حال انجام اســت و کلنگ زني احداث پايانه جنوبي شهر قم 
به مناســبت روز حمل ونقل صورت مي گيرد. عالوه بر پايانه 
جنوبي، احداث پايانه شمالي هم در دستور کار است. ضمن 
اين که اين سازمان توسعه پايانه هاي غيرمتمرکز در شهر را 
هم در دستور کار دارد تا امکان جابه جايي مسافران در شهر قم 

به راحتي فراهم شود.

افتتاح دو پايانه درون شهري در قم
وي درباره پايانه هاي مسافربري غيرمتمرکز شهر قم، اظهار 
کرد: دو پايانه در اين بخش در ميدان نبوت و پرديســان 
احداث شده است که اين پايانه ها به مناسبت روز حمل ونقل 
افتتاح مي شود. به دليل اين که در پرديسان دانشگاه هاي 
متعددي وجود دارد و به همين دليل ايجاد پايانه غيرمتمرکز 
در اين منطقه براي جابه جايي مســافران از پرديسان به 
شهرهاي ديگر اهميت داشت، با افتتاح اين پايانه مسافران 
مي توانند از پرديسان با سوارشدن به اتوبوس هاي بين شهري 
به شهرهاي ديگر بروند و ديگر نيازي به تردد از پرديسان 
به پايانه هاي ديگر شهر قم همچون پايانه فدک و  72 تن 
نيست. البته اين ســازمان همچنين پيگير ساماندهي 
پايانه هاي مسافربري موجود در شهر قم همچون 72 تن 

و فدک نيز مي باشد.

ترافيک قم؛ در مسير هوشمند سازي
مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قم اجراي 
طرح هاي مختلف اعم از طرح ترافيک هسته مرکزي شهر، 
نصب سامانه هاي هوشمند تردد شــمار، ثبت تخلف، ثبت 

عبور از چراغ قرمز، تابلوهاي هدايت مسير و پل هاي عابر پياده 
مکانيزه را تنها بخش کوچکي از خدمات ترافيکي مديريت 

شهري دانست. 
حسين شعبان زاده با اشــاره به اجراي طرح ترافيک هسته 
مرکزي شــهر تصريح کرد: در حال حاضر 7 دروازه به هسته 
مرکزي شهر وجود دارد که 20 دوربين در 9 جهت به سمت 
خيابان هاي 19 دي، انقالب، آيت اهلل طالقاني، چهار راه شهدا، 
بلوار بهار، ارم و چهار راه بازار نصب شده است البته با اجراي طرح 
پياده راه ارم اين گيت باز و دروازه هاي ورودي به اين محدود به 

6 دروازه کاهش مي يابد.
شعبان زاده به نوســازي اين دوربين ها در ورودي هاي طرح 
ترافيک هسته مرکزي شــهر اشــاره کرد و ادامه داد: نصب 
سامانه هاي ثبت سرعت در 33 نقطه شهر و  سامانه هوشمند 
تردد شمار از ديگر اقداماتي است که در قالب پروژه هاي جاري 

تعريف شده است. 
به گفته مديرعامل سازمان حمل ونقل و ترافيک شهرداري قم، 
سامانه حمل ونقل هوشمند شهر نيز در 33 نقطه و 60 جهت 
ثبت سرعت را انجام مي دهد، همچنين سامانه ثبت پالک نيز 

در 32 نقطه نصب شده است.
وي با بيان اينکه سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز نيز در 10 
تقاطع با 18 رويکرد راه اندازي شده است ادامه  داد: نصب تابلو 
محدوديت سرعت 16 نقطه، نصب تابلو پيام متغير در 4 نقطه 
و راه اندازي سامانه هوشمند تردد شمار که در 34 نقطه شهر 
نصب شده از ديگر اقدامات صورت گرفته در سطح شهر براي 

رصد و کنترل ترددهاي شهري است.
شــعبان زاده هوشمندســازي شــهر را راهــي مؤثــر در 
نيازسنجي هاي شهر و برنامه ريزي هاي آينده دانست و عنوان 
کرد: هر چه تقاضا بيشتر باشــد عرضه هم بيشتر مي شود، 
نياز به معابر يا پارکينگ ها تنها بخشي از اين نيازها به شمار 
مي آيد عالوه بر اينکه هوشمندسازي شهر مي تواند در ارزيابي 
ماندگاري زائران نيز مؤثر باشد همه اين ها درنهايت به احصاء 
نيازسنجي ها و الزامات شهر منجر مي شود.مديرعامل سازمان 
حمل ونقل و ترافيک شــهرداري قم اجراي فاز دو تابلوهاي 
هدايت مسير برشمرد و گفت: در حال حاضر در حجم 5720 
مترمربع و سطحي معادل 90 درصد شهر تابلو نصب شده و اگر 
کسي وارد شهر شود براي مسيريابي مشکل نخواهد داشت، 10 

درصد باقي مانده نيز تا پايان سال تکميل مي شود.

هوشمندسازي پارکينگ هاي شهر قم
وي هوشمندسازي پارکينگ هاي شــهر را يکي از اقدامات 
مثبت عنوان کرد و گفت: در حال حاضــر 2 پارکينگ زائر و 
 پارکينگ صحن شرقي هوشمندسازي شده است، دوربين هاي  
پالک خوان نصب شــده در اين پارکينگ ها در شناســايي 
خودروهاي سرقتي بسيار مؤثر است، با توجه به اينکه پليس 
به اين سيستم دسترسي دارد به سرعت مي توان خودروهاي 
سرقتي را از همان لحظه ورود به شهر شناسايي و پيگيري کرد.

به گفته مديرعامل سازمان حمل ونقل و ترافيک شهرداري 
قم، هوشمند سازي ها در ايستگاه هاي اتوبوس شهري نيز با 
جديت در حال انجام است. در اين طرح مسافران مي توانند 
زمان رســيدن اتوبوس به ايستگاه ها و کنترل سرفاصله ها را 
مشاهده کنند. اين سيستم تا پايان دي ماه در ايستگاه هاي 

شهر نصب خواهد شد.

از نوسازي تا  هوشمند سازي
گام   بلند  شهرداري قم  براي عبور از  گره هاي  ترافيکي  شهر
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از ابتداي سال جاري صورت گرفت
اتصال يك شهر و 250 روستا 
در خراســان رضوي به شبكه 

سراسري گاز كشور
مديرعامل شركت گاز خراسان رضوي با اشاره به 
تالش هاي انجام شده در راستاي توسعه شبكه هاي 
گازرســاني در اقصي نقاط استان گفت: از ابتداي 
سال جاري تاكنون يك شهر و 250 روستا به شبكه 

سراسري گاز كشور متصل شده است. 
به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خراسان 
رضوي، سيد حميد فاني اظهار كرد: استان خراسان 
رضوي داراي دوهزار و 528 روستاي واجد شرايط 
بهره مندي از نعمــت گاز طبيعي اســت كه در 
 حال حاضر يك هزار و 631 روستا باضريب نفوذ 
3.77 گازدار و ان شاءا... با بهره برداري از پروژه هاي 
در حال اجرا اين رقم بــه باالي 90 درصد خواهد 
 رسيد. وي افزود: از ابتداي سال جاري تاكنون شهر 
همت آباد و 205 روســتاي ديگر اين اســتان با 
جمعيتي بالغ بر 29هــزار و 787 خانوار گازدار و 
در هفته گذشته نيز عمليات اجرايي گازرساني به 
شهر بار به عنوان تنها شهر فاقد گاز طبيعي و 170 

روستاي ديگر استان آغاز شد. 
فاني ادامه داد: در بخش شــهري نيز از مجموع 
73 شهر واجد شرايط اســتان، 72 شهر گازدار و 
با بهره برداري از طرح گازرساني به شهر بار شاهد 
بهره مندي صد درصدي گاز طبيعي در اين بخش 

خواهيم بود. 
مديرعامل شركت گاز خراسان رضوي گفت: در 
حوزه گازرساني به واحدهاي صنعتي نيز هم اكنون 
12 هزار و 584 واحد صنعتي استان از سوخت گاز 
طبيعي استفاده مي كنند و عمليات گازرساني به 
يك هزار و 650 واحد صنعتي ديگر نيز در دست 

برنامه است. 
وي با بيان اين مطلب كه برنامه سال آينده شركت 
گاز خراســان رضوي اتمام پروژه هــاي در حال 
اجراست، گفت: با خود عهد كرده ايم در سال 96 هر 
12 ساعت يك روستا گازرساني شود. اميدواريم در 
سايه تالش هاي انجام شده طي سال آينده شاهد 

بسته شدن پرونده گازرساني استان باشيم. 

استاندار هرمزگان: 
مشكالت اعتباري آب شيرين كن 
بندرعباس را در ســطح كشور 

پيگيري  مي كنيم
 اســتاندار هرمــزگان در بازديــد از پــروژه 
آب شــيرين كن يكصــد هزار متــر مكعبي 
شــهر بندرعباس،گفت:  اين پــروژه يكي از 
بزرگ ترين پروژه هاي شيرين سازي آب دريا 
در سطح كشور است كه با اســتفاده از توان 
فني و مهندســي داخلي، پروژه اي در سطح 

پروژه هاي اروپايي است. 
به گزارش ايسنا، فريدون همتي هدف از اين 
بازديد را اطــالع از روند پيشــرفت فيزيكي 
پروژه آب شيرين كن بندرعباس و شناسايي 
و پيگيري مشــكالت و موانع پيش روي اين 
پروژه دانســت و بيان كرد: قول مي دهيم هر 
چه سريع تر مشكالت اعتباري اين پروژه را در 
سطح استان و از طريق نمايندگان استان در 

مجلس در سطح كالن پيگيري و حل كنيم. 
مقام عالي دولت در استان با تاكيد بر اتمام فاز 
اول اين پروژه با ظرفيت 20 هزار مترمكعب 
در شــبانه روز تا پايان امســال، تصريح كرد: 
تالش مي كنيم اين پــروژه با ظرفيت يكصد 
هزار مترمكعب، ظرف يك سال و نيم آينده به 
بهره برداري برسد و دغدغه تامين آب شهرهاي 
بندرعباس، روستاهاي غرب اين شهرستان و 
بندرخمير مرتفع شود.  وي افزود: همچنين با 
اجراي اين پروژه و تامين آب شرب شهرستان 
بندرعباس از طريق شيرين ســازي آب دريا، 
از فشار وارده بر منابع آبي شهرستان ميناب 
نيز كاسته خواهد شد. استاندار هرمزگان در 
ادامه، ضمن ابراز خرسندي از عملكرد موفق 
آبفاي هرمــزگان در جذب ســرمايه گذاري 
بخش خصوصي، تصريح كرد: امروزه كشــور 
نيازمند مديران خالق و توانمندي اســت كه 
به جاي تكيه بر منابع دولتي، به دنبال خلق 
منابع غيردولتي و جذب ظرفيت هاي بخش 
خصوصي هســتند. وي ادامــه داد: نوآوري، 
خالقيت و به كارگيري توانمندي هاي داخلي 
و خارجي در اجراي پروژه ها بايستي در اولويت 
برنامه مديران استاني قرار گيرد و ما نيز از آنان 
حمايت مي كنيم. همتي همچنين نيروهاي 
فني و متخصص در بخــش خصوصي را جزو 
ســرمايه هاي اين كشور دانســت و از تالش 
مديران و متخصصان اين حوزه در اجراي اين 

پروژه قدرداني كرد. 

اخبار

در شهرك صنعتي راميان به بهره برداري 
رسيد

نخســتين نيروگاه برق مولد 
مقياس كوچك 

نخســتين نيــروگاه توليد بــرق )مولد برق 
مقياس كوچــك( بــا ظرفيت توليــد اوليه 
38.1 مگاوات توســط بخــش خصوصي در 
 شــهرك صنعتي راميــان بــه بهره  برداري 

رسيد. 
اين نيروگاه با ظرفيت توليــد 14.4مگاوات 
با مبلغ ســرمايه گذاري افزون بر 80 ميليارد 
ريال توسط ســرمايه گذاري شــركت راوان 
شــريف، احداث خواهد شــد. فــاز اول اين 
نيــروگاه با توليــد 38.1 مــگاوات و با مبلغ 
ســرمايه گذاري 30 ميليارد ريــال با حضور 
مديران استاني و شهرستاني و نماينده مردم 
 در مجلس شــوراي اســالمي به بهره برداري

 رسيد. 
در مراســم افتتاحيه اين نيروگاه مديرعامل 
شــركت توزيع برق گلســتان اظهار داشت: 
فلسفه نيروگاه هاي مولد مقياس كوچك، توليد 
برق در محل مصرف اســت. كاهش آلودگي 
محيط زيســت، افزايش بهــره وري، حفظ و 
افزايش پايداري شــبكه برق، كاهش تلفات 
با حذف شــبكه انتقال و توزيع برق و پدافند 
غيرعامل از جمله مهم ترين مزيت هاي احداث 

اين نيروگاه هاست. 
مهندس نصيــري افزود: نخســتين رويكرد 
در احداث نيــروگاه صرفا توليد برق اســت 
كه نياز اســت جهت بهره ور كــردن منابع و 
ســرمايه گذاري رويكرد توليد بــرق و گرما 
 مد نظر قــرار گيرد تا با اســتفاده از گرمايش 
توليد شده و استفاده از حرارت DG ها راندمان 

اينگونه نيروگاه ها افزايش يابد. 
وي افــزود: رويكرد توليد برق، گرما و ســرما 
توسط نيروگاه هاي مولد مقياس كوچك كه 
به تكنولوژي و فناوري پيشــرفته نياز دارد و 
از آنجايي كه استان گلستان بستر الزم جهت 
توسعه و رشــد اقتصاد كشاورزي و گلخانه اي 
را دارد و در جهــت حمايــت از تحقيقات و 
ســرمايه گذاران آمادگي الزم توسط شركت 
توزيع نيروي برق استان گلستان وجود دارد. 

وي گفت: در حــال حاضر بســتر الزم براي 
سرمايه گذاري بخش خصوصي جهت احداث 
490 مگا وات نيروگاه هــاي باالي 7 مگاوات 
و 43 مگاوات براي مولدهــاي زير 7 مگاوات 
و انرژي خورشــيدي به ميــزان 33 مگاوات 

دراستان گلستان وجود دارد. 

در مركز آموزش فني وحرفه اي شهرستان 
كردكوي اجرا شد

برگزاري دوره آموزشي »مونتاژ 
و نصب تابلوهاي روشنايي« ويژه 

سربازان
اجــراي دوره آموزشــي »مونتــاژ و نصــب 
تابلوهاي روشــنايي« ويژه ســربازان وظيفه 
ناحيه مقاومت بسيج سپاه شهرستان در مركز 
 آموزش فني وحرفه اي شهرســتان كردكوي 

اجرا شد. 
رئيس مركز آموزش فني وحرفه اي كردكوي 
اظهار داشت: در راستاي تفاهمنامه منعقدشده 
في مابين سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور 
و ســتاد كل نيروهاي مسلح مبني بر آموزش 
و توانمندســازي ســربازان در حال خدمت، 
يك دوره آموزشــي »مونتاژ و نصب تابلوهاي 
روشنايي« با حضور 26 نفر از سربازان وظيفه 
ناحيه مقاومت بسيج سپاه شهرستان برگزار 

شد. 
رمضاني گفت: دوران سربازي از نگاه آموزش 
فني وحرفه اي، اســتفاده از فرصت هاست كه 
ســربازان براي فراگيري آمــوزش مهارتي و 
بسترسازي براي ايجاد يك كار و حرفه براي 
معيشــت آينده خود مي توانند بهره گيرند. 
بنابراين برگزاري دوره هــاي فني وحرفه اي 
به ســربازان در اهــم برنامه هاي خــود قرار 
داده شــده و با فراگيري اين آموزش ها پس 
از اتمــام خدمــت در راســتاي كارآفريني 
 و خوداشــتغالي در جامعــه مي تواننــد 

اقدام كنند. 
وي اظهــار كــرد: براي آشــنايي بيشــتر با 
بــازار كار و راهنمايي جهت ايجاد اشــتغال 
پايدار، دوره ديگــري با عنــوان »راه اندازي 
كســب وكار« بــراي تكميــل آموزش هاي 
مهارتــي و ورود بــه بــازار كار برنامه ريزي 
 شــده كه بعد از اتمام دوره مهارت فني اجرا 

مي شود.

مدير عامل سازمان ميادين ، ميوه وتره بار شهرداری  شهريار مطرح  كرداخبار

گام های  بلند  سازمان میادین  شهریار  در  خدمت رسانی
مدير عامل سازمان ميادين ، ميوه وتره بار شهرداری 
شــهريار رويكرد اين ســازمان را خدمت رسانی 

جهادی به شهروندان دانست.
 بر اســاس اساســنامه ســازمان مياديــن ،  ميوه 
و تره باروفرآورده های كشاورزی، هدف از تشكيل 
اين ســازمان ايجاد تســهيالت الزم در امر تهيه و 
توزيع ميوه و تره بار و فرآورده های كشاورزی است. 
اين تسهيالت در جهت حمايت از توليدكنندگان 
صورت می گيرد تا مسير حركت محصوالت از توليد 
به توزيع با اصول صحيح هدايت شود. برای نيل به 
اهداف فوق وظايفی در اساسنامه در نظر گرفته شده 

است ازجمله :
1-احداث  ميدان مركــزی ميوه و تره بار به منظور 
تأمين تسهيالت الزم جهت معامالت ميوه و تره بار 

و تغذيه بازارهای روز
 2-ايجاد ســردخانه ها و انبارهای مــورد نياز در 

مجاورت ميدان
 3-ايجاد و توســعه بازارهای روز ميــوه و تره بار، 
ايجاد بازارهای فروش موقتی و جايگاه های موقت 
و نيز گسترش ميدان مركزی و بازارهای روز ميوه 

و تره بار
4- مطالعــه و بررســی در مورد ايجــاد صنايع و 
تأسيسات جنبی ميدان مركزی مانند كارخانجات 

توليد جعبه و بسته بندی و 
5-جلب نظر واحدهای دولتی، بخش خصوصی و 
بانك ها و همچنين همكاری با تعاونی های مربوطه 

در امر تهيه و توزيع محصوالت
6-حفظ، نگهداری و تعمير ساختمان ها، تأسيسات 
و تجهيزات ميادين بر اساس آيين نامه مالی سازمان
7-تعيين سياســت های كلی و تنظيم برنامه ها از 
طريق اخذ آمار و اطالعات مربوط به ورود و خروج 

محصوالت
  8-توجه به ميزان عرضه محصوالت و نرخ گذاری 

آنها از طريق كميته نرخ گذاری
با توجه به وظايفی كه در اساســنامه فوق ذكر شد 
خبرنگار »كسب وكار« برای دريافت عملكرد اين 
سازمان پای ســخنان مدير عامل سازمان ميادين 
شهرياركه از سال 93 سكان اين سازمان را به دست 

گرفته نشست.
مدير عامــل ســازمان مياديــن ميوه وتــره بار 
شهرداری شــهريار هدف از تشــكيل اين سازمان 
 را ايجاد تســهيالت الزم درامرتهيه و توزيع ميوه ، 
تره باروفرآورده های كشاورزی دانست وگفت:اين 
تســهيالت در جهت حمايــت از توليدكنندگان 
صورت می گيرد تا بتواند مسير حركت محصوالت 

را از توليد به توزيع با اصول صحيح هدايت كند.
محمد رهنما ســامان دهی صنوف مزاحم شهری 
،ايجاد وتوســعه صنايع تبديلی ،نگهداری ،درجه 
بندی وبســته بندی ،ســاماندهی كيوسك های 
مطبوعاتــی براســاس آيين ســاماندهی ،رعايت 
استانداردها ضوابط وبهداشت محيط زيست ،توسعه 
وبهره برداری ونگهــداری ميدانها وبازارهای ثابت 

محله ای را از وظايف مهم سازمان عنوان كرد.
وی درادامه افزود:توســعه كمی وكيفــی بازارها 
محلی در راستای سياستهای مبارزه با گرانفروشی 
در برنامه های اين ســازمان قرار گرفت به طوری 
كه هم اكنون 5 بازارروز و21 غرفه وكانكس تحت 

پوشش اين ســازمان فعال هســتند. مدير عامل 
سازمان ميادين ،ميوه وتره بار شهرداری شهريار در 
خصوص قيمت گذاری محصوالت بازارروزها اظهار 
داشت: باعنايت به اختالف قيمت مصوب محصوالت 
با متوسط قيمت ســطح شــهر كه در مجموع به 
طور متوســط قيمت انواع محصوالت وفراورده ها 
)اعم از باغی ،زراعی ، دام وطيور وشــيالت( عرضه 
شده در مراكز تحت پوشــش سازمان ، حداقل 30 
درصد اختــالف دارد وبا توجه به حجــم وميزان 
مراجعات شهروندان در خريد از مراكز تحت پوشش 
،سازمان توانسته است در راســتای تحقق اهداف 

عاليه موفق و از طرفــی به دليل كنترل نظارتی كه 
در عرضه محصــوالت دارد ،توانســته باعث جلب 
اعتماد واطمينان شهروندان شــود كه خود عامل 
موثری در افزايش تقاضا ونهايتا توســعه توليدات 

كشاورزی است.
محمد رهنما  در ادامه مطلب فوق مشخصات بازار 

روزهای را اينچنين عنوان كرد:
1-بازار روز وائين در مساحت 2227/63 متر مربع 
كه 850 متر مربع آن سالن هايپر محل عرضه ميوه 

وتره بار ومواد غذايی وپروتئينی است. 
2-بازار روز فاز 2 مخابرات در زمينی به مســاحت 

316 متر مربع كه 293متر مربع آن سالن هايپر و 
23 متر مربع غرفه ميوه و تره بار ، محل عرضه مواد 

غذايی ،  لبنيات ، پروتئين و ساير مايحتاج عمومی
3-بازار روز محله طوقانی در زمينی به مساحت 90 
متر شامل 4 غرفه در رسته پروتئين ، ميوه و تره بار 

، لبنيات ، سبزی خرد كنی
 4-بازار روز مهرگان برند كوروش كه با مشــاركت 
بخش خصوصی در زمينی به مســاحت 538 متر 
مربع با سالن هايپر 438 متر مربع كه تحت نظارت 
ســازمان احداث و در احداث آن از سرمايه گذاری 
مالك استفاده شده و با مديريت طرف دوم قرارداد 
مبادرت به عرضه مايحتــاج عمومی خانوار كرده و 

سازمان نظارت مستقيم بر عرضه دارد.
5-بازار روز شــهيد قائنی به مســاحت 500 متر 
مربع كه 300 متر ســالن و 200 متر پاركينگ كه 
 توسط مالك به مدت 3 سال به طور رايگان جهت 
بهره برداری به سازمان محول شده وليكن در حال 

حاضر غير فعال بوده و آماده واگذاری است.

مدیر عامل ســازمان ميادین ، ميوه وتره بار 
شهرداری شهریار :

ساماندهی وحل مشــکالت كيوسک های 
مطبوعاتی در اولویت كار ماست

مدير عامل سازمان ميادين ،ميوه وتره بار شهرداری 
شــهرياردر خصوص دكه های مطبوعاتی گفت:با 
توجه به اينكه از سال 91 دكه ای واگذار نشده است 
در شهريار64 كيوسك مطبوعاتی مشغول به فعاليت 
هستند كه در راستای زيبا سازی مبلمان شهری  و 
ساماندهی نمای دكه ها بر اساس طرح مصوب جديد 
تا كنون95 درصد دكه های ساماندهی گرديده ا ند.
محمد رهنما در ادامه افزود:متأسفانه واگذاری اين 
كيوسك ها در گذشته بدون در نظرگرفتن شرايط 
فرد متقاضی و عدم نظــارت بر اين واحدها صورت 

گرفته است.
مدير عامل سازمان ميادين ميوه ،وتره بارشهرداری 
شهريار گفت: در اين مدت كه تصدی مديريت اين 
ســازمان را دارم سعی در شناســايی و ساماندهی 
اين كيوســك ها كرده ايم و با بازرسی های به عمل 
آمده مشخص شد كه در بيشــتر اين كيوسك ها 
خود مالك در محل حضور نــدارد و اجاره يا واگذار 

شده است.
محمد رهنما خاطرنشــان كرد: از ديگر مشكالت 
كيوســك های مطبوعاتی شــهريارفروش سيگار 
و ديگر تنقــالت به جای مطبوعــات و محصوالت 
فرهنگی است، در حالی كه وظيفه اصلی اين واحدها 
عرضه مطبوعات می باشــد لذا برای برطرف كردن 
اين معضل بزرگ فرهنگی اميد است  باپيگيرهای 
مستمرو برگزاری جلساتی با دستگاه های متولی 
امر در راســتای ســاماندهی دكه های مطبوعاتی 
در شهرستان شهريار مشكالت و مسائل مربوط به 

كيوسك ها منتفی شود. 
مدير عامــل ســازمان مياديــن ميوه وتــره بار 
شهرداری شــهريار در پايان از فرماندار شهرستان 
شــهريار ،رئيــس واعضــای شــورای اســالمی 
شــهر شهريار،شــهردار شــهريار ،هيات مديره 
 سازمان وپرســنل زحمتكش وكوشــای سازمان 

قدر دانی كرد.
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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

چگونه  هفته را   با   انرژي آغاز كنيم؟
هميشه شروع يك هفته كاري سخت بوده است. حتي برخي از افراد ممكن 
است كه روزهاي تعطيل را هم كار كنند ولي روز شنبه هميشه به طور ذاتي، 
روزي سخت براي شروع بوده است. اما شنبه روز فرصت ها نيز هست، زماني 
براي شــروع و برنامه ريزي دوباره يك هفته كاري موفق. به نكته هاي زير 
جهت كاهش بي ميلي خود براي شروع هفته كاري توجه كنيد تا بتوانيد 

بهترين استفاده را از مهم ترين روز هفته ببريد: 

  برنامه ريزي كنيد
زماني را هرچند كوتاه به تعريف اســتراتژي كاري، برنامه ريزي و تقســيم كارها 
اختصاص دهيد. هر عضو تيم بايد مجموعه اي از انتظارات را برآورده كند و اين را 
درك كند كه چرا برخي كارها مهم تر از بقيه هستند. به عالوه كارها را اولويت بندي 
كنيد و به ترتيب آنها را انجام دهيد، تا در مســيري مشخص گام  برداريد. داشتن 
تمركز روي يك كار، كارايي شما را افزايش مي دهد، در حالي كه انجام همزمان چند 

كار به طور قابل توجهي عملكرد شما را دچار پسرفت مي كند. 

  زمان را در نظر داشته باشيد
به اين فكر كنيد كه روز شنبه براي همه روز شنبه است. همه ممكن است 
ترشرو و خسته باشــند و آنها نيز اين روز را به برنامه ريزي براي كل هفته 
اختصاص داده باشند. پس به موقع با مشــتريان تماس بگيريد يا ايميل 
بدهيد. سعي كنيد كه ايميل هاي خود را شنبه بعدازظهر يا سه شنبه صبح 
بفرستيد. ابزاري مثل Boomerang جي ميل، به شما كمك مي كند تا 

اين كار را به صورت اتوماتيك انجام دهيد. 

  استرس را از خود دور كنيد
بازگشت از يك آخر هفته به يك روز كاري ممكن است شوكي براي بدن و 
مغز ايجاد كند. روز خود را با انجام برخي كارهاي روتين آغاز كنيد. ورزش 
كنيد تا خون در بدن شما به جريان بيفتد يا حداقل با خوردن يك فنجان 

قهوه و خواندن اخبار مغز خود را براي ورود به يك روز كاري آماده كنيد.
www. ideas-to-wealth. blog. ir

راهکار

استيو سيبولد )Steve Siebold(، نويسنده كتاب »ثروتمندان چطور 
فكر مي كنند؟« حدود 3 دهه با ثروتمندان جهان مصاحبه كرده است تا 
بفهمد كه چه چيزي آنها را از بقيه متمايز مي كند. او اعتقاد دارد كه اين 
تفاوت بيشتر به طرز فكر آنها برمي گردد و ارتباط بسيار كمي با خود پول 
دارد. بياييد اين مقاله را با هم بخوانيم تا با 2۱ راز موفقيت ثروتمندان 

جهان از زبان سيبولد آشنا شويم. 
جينا راينهارت )Gina Rinehart( ثروتمندترين زن جهان، زماني 
به شدت مورد انتقاد رسانه ها قرار گرفته بود، چون در يك مقاله گفته 
بود كه مردم عادي حسود، به جاي تالش براي رسيدن به خوشبختي، 
وقت شان را با خوش گذراني، سيگار كشيدن و فعاليت هاي اجتماعي 
پر مي كنند. اما اگر او راست بگويد چه؟ واقعا چه تفاوت هايي بين مردم 

عادي و ثروتمندان وجود دارد؟

  ۱. مردم عادي فكر مي كنند »پول« علت همه شرارت هاي 
دنياســت، افراد ثروتمند فكر مي كنند »فقر« ريشــه همه 

شرارت هاست
مردم عادي را شستشــوي مغــزي داده اند. آنها فكــر مي كنند افراد 
ثروتمند، يا خوش شانس هســتند يا متقلب. به همين دليل ثروتمند 
شدن در كشورهاي كم درآمد، خجالت زدگي به دنبال دارد. ثروتمندان 
جهان مي دانند كه پول ضامن خوشبختي نيست، اما زندگي را آسان تر 

و لذت بخش تر مي كند. 

  ۲. مردم عادي فكر مي كنند خودخواهي »گناه« اســت، 
ثروتمندان فكر مي كنند خودخواهي »حسن« است

ثروتمندان پيشرفت مي كنند تا خودشان را خوشحال كنند. آنها تظاهر 
نمي كنند كه مي خواهند دنيا را نجات بدهند. مشكل اينجاست كه ديد 
مردم عادي به اين قضيه منفي است و همين، آنها را فقير نگه مي دارد. 

نمي توانيد به شخص ديگري كمك اگر از خودتان مواظبت نكنيد، 
كنيد. نمي  توانيد از چيزي كه 

نداريد، مايه بگذاريد. 

  ۳. مردم عادي به فكر 
شانس«  و  »قرعه كشــي 
هســتند، مردم ثروتمند به 
»عمل و اقدام« فكر مي كنند

هنگامي كــه مردم عادي دســت 
روي دســت مي گذارند تا در فالن 

قرعه كشي برنده شوند و دعا مي كنند 
كه موفقيــت بــه سراغ شــان بيايد، 

ثروتمندان مشغول حل مشكالت شان 
هستند

مردم عادي فقط منتظر لطف خدا، دولت، 
رئيس يا همسرشان هستند و خودشان هيچ 
كاري انجام نمي دهند. آنها عالوه بر اينكه 

زمان شان را از دســت مي دهند، اين طرز فكر و شيوه زندگي را هم در 
جامعه گسترش مي دهند. 

 ۴. مردم عادي فكر مي كنند براي كسب ثروت حتما بايد 
تحصيالت رسمي داشته باشند، مردم ثروتمند به ياد گرفتن 

دانش خاص باور دارند
تعداد زيادي از مشهورترين افراد جهان تحصيالت كمي دارند و ثروت شان 
را مديون همين دانش خاص شان هستند. در همين حال افراد عادي فكر 
مي كنند مدرك فوق ليسانس و دكترا، راه رسيدن به ثروت است، چون آنها در 
يك خط فكري اسير شده اند كه آنها را از سطح آگاهي باال دور مي كند. افراد 
ثروتمند به »وسيله ها« عالقه اي ندارند، تنها »هدف« براي شان مهم است. 

  ۵. مردم عادي در فكر روزهاي خوب »گذشته« هستند، 
ثروتمندان روياي »آينده« را دارند

ميليونرهاي خودســاخته، ثروتمند شــده اند چون تالش مي كنند 
خودشان را به چالش بكشــند و آرزوها، هدف ها و ايده هاي شان را در 
يك آينده نامعلوم به تصوير بكشند. مردمي كه فكر مي كنند بهترين 
روزهاي زندگي شان گذشته است، به ندرت ثروتمند مي شوند و معموال 

هم دچار ناراحتي و افسردگي هستند. 

  ۶. مردم عادي نســبت به پول ديدگاهي احساسي دارند، 
مردم ثروتمند درباره پول منطقي فكر مي كنند

يك فرد باهوش، تحصيل كرده و موفق مي تواند در يك لحظه به يك فرد 
ترسو تبديل شود كه فقر تمام ذهنش را كنترل مي كند و بزرگ ترين 
آرزوي اقتصادي اش اين اســت كه در دوران بازنشستگي از نظر مالي 
تامين باشد. ثروتمندان مشــهور با ديدگاه منطقي اي كه درباره پول 
دارند، مي دانند كه پول دقيقا چيست. آنها مي دانند كه پول يك ابزار 
حساس است كه فرصت ها و انتخاب هاي زيادي را در 

اختيار انسان قرار مي دهد. 

 ۷. افراد عادي پول را با انجام كارهايي كه دوست ندارند، 
به دست مي آورند، ثروتمندان عاليق شان را دنبال مي كنند

از ديد مردم عادي، افراد ثروتمند هميشه در حال كار كردن هستند، اما يكي 
از هوشمندانه ترين سياست هاي ثروتمندان جهان اين است: آنها كاري را كه 
دوست دارند، انجام مي دهند و راهي پيدا مي كنند كه از آن پول دربياورند. از 
طرف ديگر مردم عادي كارهايي را كه دوست ندارند، قبول مي كنند، چون به 
پولش احتياج دارند و مدرسه و جامعه به آنها ياد داده است ميزان پولي كه به 

دست مي آيد، بايد با ميزان تالش جسمي يا ذهني شان برابر باشد. 

  ۸. افراد عادي از خودشان توقعات كمي دارند تا هيچ وقت 
نااميد نشوند، افراد ثروتمند سرشان براي چالش درد مي كند

روان شناســان و متخصصان بهداشــت روان معموال مردم را تشويق 
مي كنند كه در زندگي شان توقعات كمي داشته باشند تا مطمئن باشند 
كه هيچ وقت نااميد نمي شوند. هيچ كسی هرگز با آرزوي داشتن ثروت، 
به خودش ضربه نمي زند. همه با روياهاي شان زندگي مي كنند، بدون 

اينكه انتظار زيادي داشته باشند. 

 ۹. مردم عادي فكر مي كنند بايــد كاري انجام بدهيد تا 
ثروتمند شــويد، ثروتمندان فكر مي كننــد بايد چيزي در 

درون تان داشته باشيد تا ثروتمند شويد
به خاطر همين اســت كه افرادي مثل دونالد ترامپ از ميليونر بودن تا 
قرضي نه ميليارد دالري را تجربه مي كننــد و درنهايت ثروتمندتر از 
قبل مي شوند. درحالي كه مردم عادي روي كار كردن و نتيجه فوري از 
كارشان تمركز مي كنند، افراد بزرگ از هر تجربه اي درس مي گيرند و 
رشد مي كنند، چه اين تجربه شكست باشد چه موفقيت. آنها مي دانند 
كه درنهايت مي خواهند به يك ماشين موفقيت انساني تبديل شوند 

كه خروجي هاي عالي توليد مي كند. 

  ۱۰. مردم عادي فكر مي كنند بــراي پول درآوردن به پول 
احتياج دارند، مردم ثروتمند از پول ديگران استفاده مي كنند

تفكر غالب ممكن است به مردم بگويد كه براي به دست آوردن 
پول، بايد پول داشته باشيد، اما ســيبولد مي گويد كه مردم 
ثروتمند از اينكه از پول ديگران براي سرمايه گذاري استفاده 
كنند، نمي ترســند. مردم ثروتمند مي داننــد اينكه آدم 
آنقدر پول نداشته باشــد كه براي چيزي بپردازد مساله اي 
نيست، سوال اصلي اين است كه آيا آن چيز، ارزش خريدن، 

سرمايه گذاري كردن يا دنبال كردن را دارد؟
businessinsider :منبع
www. chetor. com :ترجمه

راز  موفقيت ثروتمندان  جهان  چيست؟

شيوه هاي مدرن بازاريابي
مديران در شــركت هاي بزرگ تر مجبور هستند 
جهت مقابله با ورشكســتگي، برنامــه بازاريابي 
قوي تري براي خود شناســايي كنند. شيوه هاي 
بازاريابي مدرن در كشــورهاي مختلف، متفاوت 
هستند. اين روزها با پيشرفت سريع تكنولوژي و 
توليد محصوالت جديد به بازارهاي مختلف، براي 
ثبات در نزد رقبا شيوه هاي مدرن بازاريابي را به كار 
بســته اند. روش هاي تبليغاتي كه در شركت هاي 
بزرگ صورت مي پذيرد، متفــاوت از تبليغات در 
شركت هاي كوچك است؛ بايد هم همين طور باشد. 

محصوالت ارزان را پيشنهاد دهيد 
تعداد زيادي از مشتريان در حال حاضر دوست ندارند 
پول زيادي در شــيوه هاي بازاريابي موفق پرداخت 
كنند. مديران بازاريابي براي اين بخش از مشتريان 
هميشه يك گروه محصوالت به قابليت هاي ساده 
در شيوه هاي مدرن بازاريابي و ارزان دارند تا فروش 

خوبي را از طريق آن كسب كنند. 
 در شيوه هاي مدرن بازاريابي محصوالت 

خاص خود را پيشنهاد كنيد
برخي از مشتريان بسيار مشكل پسند هستند و تمايل 
دارند هزينه بااليي بپردازند تا بتوانند محصوالت با 
كيفيت خاص خريداري كنند. پس شما مي توانيد 
ميانگين فروش و درآمد فروش خــود را با ارائه يك 

محصول يا خدمات جامع تر افزايش دهيد.
 شيوه هاي غيرمعمول در روش هاي جديد 

بازاريابي فروش استفاده كنيد 
يك شــيوه مدرن در بازاريابي اين است كه برخي 
اوقات بايد به دنبال شيوه هاي متفاوت باشيد. لزومي 
ندارد همواره در چارچوبي از پيش تعيين شــده 
فعاليت كنيد. ممكن اســت شــيوه اي پرسود به 
فكرتان برســد كه بتوانيد فروش توليدات خود را 

بدون هيچ رقابتي ارتقا دهيد. 
روش هاي بازاريابي خود را مرتب عوض كنيد 
هميشــه براي يك بازاريابي موفق بايد براساس يك 
طرح بازاريابي عمل كرد. سعي كنيد در طرح بازاريابي 
خود از روش هاي متنوع استفاده كنيد. هميشه نظـر 
مشـتريان خـود را درباره روش هايي كه به كار برده ايد 
جويا شــويد. اين نظريات مي توانند موفقيت طرح 
روش هاي جديد بازاريابي فروش شما را تضمين كنند. 
www.irantableegh.org

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

هيچ سازماني بدون انگيزه بخشي به كاركنان 
خود نمي تواند رشد مناسبي داشته باشد. 
متاسفانه اكثر هزينه هاي صرف شده براي 
انگيزه دهي به كاركنان، نتيجه قابل قبولي 

ندارند. 
بســياري از شــركت ها در ارتقای انگيزه 
كاركنان ناتوان هستند. به يقين مي دانيم 
كه در اين امر كم كاري صورت نگرفته است. 
مديران ارشــد و كاركنان منابع انســاني 
ميليون ها دالر ســرمايه و ساعت ها زمان 
براي برنامه هاي انگيزه دهي صرف مي كنند؛ 
اما تعداد افرادي كه كارشان را با عالقه انجام 
مي دهند، همچنان در حدود ۳۰ درصد باقي 

مانده است. متاسفانه بسياري از شركت ها 
گمان مي كنند كــه برنامه هاي انگيزه دهي 
نتيجــه اي ندارد و بايــد از جايگزين هاي 

تنبيهي استفاده شود. 
برای انگيزش بخشيدن به كاركنان، كاری 

كنيد كه آنها هر روز برای سركار آمدن 
و گذراندن روز خود با شــما و 
يكديگر هيجان زده باشند. در 
اين راستا كافی است مراحل 
زير را دنبال كنيــد. فضايی 
دلپذير ايجاد كنيد. كاركنان 

شما بخش بزرگی از زندگی 
خود را در دفتر كارشــان 

سپری می كنند. بنابراين بايد تالش كنيد 
محيط كاری تا حد امكان دوستانه و جذاب 

بيافرينيد. 

چطور جلوي  افت  انگيزه  كاركنان  را   بگيريم؟

وي
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ت 
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اگر مي خواهــي ارتباطات خــود را تقويت كني، وقتــي ديگران 
سخن مي گويند با دقت كامل گوش كن. اكثر مردم هيچ وقت به 

حرف هاي ديگران گوش نمي دهند. 

WWW.KASBOKARNEWS.iR

iNFO@biznews.ir

با  نحوه  زندگي  افراد  خالق  آشنا  شويد
افراد خالق و خوش فكر روش زندگي متفاوتي دارند. آنها برنامه ريزي ويژه اي 
براي زندگي خود دارند و هرگز از آينده نااميد نيستند و به اهداف خود جامه 

عمل مي پوشانند. خستگي و روزمرگي در زندگي آنها معنايي ندارد. 
مي خواهيد تغييري در زندگي تان بدهيد؟ از كارمندي صرف و انجام كارهاي 
از پيش تعيين شــده فاصله بگيريد و ردپاي خالقيت را به زندگي  كاري و 

شخصي تان وارد كنيد.
بايد بدانيد كه ذهن برنامه پذيري كه عادت به انجام دستورهاي تعيين شده 

دارد، مجال يافتن ايده هاي تازه را از شما مي گيرد. 
شايد بارها و بارها از خود پرسيده باشــيد كه آدم هاي خالق، چطور كار و 
زندگي مي كنند؟ چطور به ايده هاي ساده اما ناب مي رسند و نمي گذارند 
كسالت و روزمرگي، همه زندگي شان را در خود فرو ببرد؟ ما در ادامه اين 

مطلب، به سوال شما پاسخ مي دهيم. 

اولويت شان خوشحالي است
آدم هاي خالق، خنده را از لب هاي شان حذف نمي كنند. آنها هميشه براي 
خوشحال كردن خودشان برنامه اي دارند و به افسردگي، روي خوش نشان 
نمي دهند. ذهن آرام و روان سالم اين افراد، توان شان را براي فكركردن به 

ايده هاي تازه، بيشتر مي كند و ذهن شان را بارور مي سازد. 

۲۴ ساعت كار نمي كنند
برخالف آدم هاي عشــق كاري كه حتي در خواب هم خواب كارشــان را 
مي بينند، آدم هاي خالق، همه لحظات روز را مشغول كار كردن نيستند. 
آنها به عرض زندگي، به اندازه طول زندگــي اهميت مي دهند و لحظاتي 
نه چندان اندك از روز را، به استراحت، تفريح، وقت  گذراندن با خانواده و 
خالصه انجام اموري كه اثري از كار و درآمدزايي در آن نيست، اختصاص 

مي دهند. 

در فضاي دلخواه شان كار و زندگي مي كنند
از ميز كار گرفته تا سالن نشيمن خانه آدم هاي خالق، فضايي متناسب با 
حال و هواي آنها دارد. خالق ها هميشه در هر محيطي -حتي اگر داشبورد 
خودروي شــان باشــد- ردي از خود به جا مي گذارند و روحيات، عالئق و 

انگيزه هاي شان را به محيطي كه در آن زندگي و كار مي كنند، مي آورند. 

روي خط صاف راه نمي روند
خالق ها يك خيابان اصلي را براي پيش رفتن انتخاب مي كنند، اما در مسير 
عبور از آن، مدام از كوچه هاي فرعي مي گذرند. آنها هميشه راه هاي تازه اي 
را امتحان مي كنند و از ريســك  كردن و شكست  خوردن، هراسي ندارند. 
البته خالق ها معموال فكر همه جاي كار را مي كنند و اجازه نمي دهند كه 

ريسك هاي بدون فكر و بزرگ، همه دستاوردهاي شان را به باد دهد. 

سالم زندگي مي كنند
حفظ سالمت جسم و روان، براي آدم هاي خالق يك اصل است. آنها سالم 
غذا مي خورند، ورزش مي كنند و با انجام بررسي هاي دوره اي، از سالمت 

جسم شان مطمئن مي شوند. 

يك جا نمي نشينند
آدم هاي خالق، روي يك نقطه ثابت زندگي نمي كنند. آنها با سفر رفتن، 
حضور در جمع هاي مختلف و معاشرت با آدم هاي متفاوت، دامنه نگاه شان 
را وســيع تر مي كنند و مدام خود را در معرض مواجهه با عقايد متفاوت و 

موقعيت هاي تازه قرار مي دهند. 
www.hidoctor.ir
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