
وزير آموزش و پرورش در جمــع خبرنگاران گفت: ما 
موافق تعطيلي دو هفته تعطيالت زمســتاني  مدارس 
هستيم و  تالش مي كنيم آن را در سال جاري اجرايي 

كنيم. به گزارش تســنيم، محمد بطحايــي  درباره 
تعطيالت زمســتاني دانش آموزان اظهار داشت: براي 
تعطيالت زمســتاني با ساير دســتگاه هاي ذي ربط 

هماهنگ  هستيم. بر همين اساس دو هفته تعطيلي 
بين سال تحصيلي را دنبال مي كنيم، اما احتماال شروع 
و خاتمه سال تحصيلي دستخوش  تغييراتي خواهد شد.

گزارش هــاي رســانه اي حاكي از آن اســت كه 
اكوادور دســتكم 5 ميليون دالر در 23 عمليات 
جاسوســي براي حمايت و حفاظــت از جوليان 
آسانژ، بنيان گذار ســايت افشاگر ويكي ليكس كه 
 در سفارت اين كشــور در لندن پناه گرفته هزينه 

كرده است. 
اســنادي كه به دســت روزنامه گاردين رسيده، 
افشــا مي كنــد كــه اكــوادور ميليون هــا دالر 
براي يــك عمليــات اطالعاتــي محرمانه تحت 
عنوان »عمليــات  مهمان« و اســتخدام ماموران 
مخفي براي نظارت بر مالقات كنندگان آســانژ، 
 كارمنــدان ســفارت و پليس انگليــس هزينه 

كرده است. 
بــه عــالوه تحقيقــات مشــتركي كه توســط 
روزنامه گاردين و رســانه فوكوس اكوادور انجام 

شــده، نشــان داد كه اين عمليات از سوي رافائل 
كورآ، رئيس جمهوری ســابق اكوادور و ريكاردو 
 پاتينو، وزير امور خارجه ســابق اين كشور تاييد 

شده بود. 
براســاس گــزارش ايــن روزنامــه ايــن تيــم 
امنيتي همچنيــن فعاليت هاي روزانه آســانژ و 
ارتباطاتش با كارمندان ســفارت اكوادور و ديگر 
 مالقات كننــدگان را بــه صــورت مفصل ثبت 

مي كند. 
آسانژ پس از آنكه به تعرضات جنسي متهم شد در 
سال 2012 ميالدي به ســفارت اكوادور در لندن 
پناهنده شد. وي مي ترسد در صورت خروج از اين 
سفارتخانه به آمريكا مسترد شود؛ جايي كه آسانژ 
به دليل افشاي اطالعاتي درباره جنگ عراق تحت 

پيگرد قرار دارد. 

مدير رسته فناوري اطالعات طرح تكاپو با اشاره 
به تدوين 5 اليحه پشــتيباني از كسب وكارهاي 
نوپا، گفت: صاحبان ايده هاي اين كســب وكارها 
در مرحله پياده سازي با موانع زيادي براي دريافت 

مجوز مواجه مي شوند. 
به گزارش مهر، محمد ابطحي با اشــاره به اينكه 
قوانين فعلي كشور با كسب وكارهاي جديد انطباق 
ندارد، اظهار داشــت: اصالح و تدويــن قوانين، 
ارتقاي مهارت متقاضيان ورود به كسب وكارهاي 
نوپا، توسعه نهادهاي پشتيبان از صاحبان ايده و 
مشوق هاي بيمه اي و مالياتي از جمله مهم ترين 
اقداماتي است كه براي حمايت از مشاغل جديد 
مبتني بر فنــاوري اطالعات كه رو به گســترش 

هستند، بايد در دستور كار قرار بگيرد. 
وي افزود: با توجه به اينكه قوانين و مقررات فعلي 

صرفا منطبق بر كسب وكارها و مشاغل سنتي است، 
با همكاري و هماهنگــي وزارت تعاون، كار و رفاه 
 اجتماعي و وزارت ارتباطــات و فناوري اطالعات 
5 اليحه جديد در حوزه حمايت از كسب وكارهاي 

نوپا در حال تدوين است. 
مدير رسته فناوري اطالعات طرح تكاپو )توسعه 
كســب وكار و اشــتغال پايدار( ادامه داد: عالوه 
بر خأل قوانين حمايتي از مشــاغل جديد، نظام 
بيمه اي يكپارچه براي حمايت از شــاغالن اين 
نوع كسب وكارها وجود ندارد؛ در حال حاضر نظام 
بيمه اي كشور بر مبناي رابطه كاري بين كارگر و 
كارفرما تعريف شده، در حالي كه در كسب وكارهاي 
نوپا به دليل اينكه رابطه كارگري و كارفرمايي حاكم 
نيست، نظام بيمه اي وجود ندارد كه در اين زمينه 

نيازمند اصالح يا تدوين قانون هستيم. 

معــاون نــوآوري و تجاري ســازي فنــاوري 
معاونــت علمــي بــا بيــان اينكــه طرح هاي 
فناورانــه اســتاني حمايــت مي شــوند، گفت: 
بســته هاي حمايتي بــراي طرح هــاي فناورانه 
 در نظر گرفته شــده كه به صــورت وام بالعوض 

هستند. 
به گزارش مهر، محمود شيخ زين الدين اظهار كرد: 
حمايت از طرح هاي فناورانــه در معاونت علمي 
از سال ۹3 آغاز شده اســت. وي با بيان اينكه طي 
3 سال اخير بســته هاي حمايتي براي طرح هاي 
فناورانه داشته ايم، افزود: تاكنون در قالب اين بسته 
حمايتي 3۷۹ طرح را مورد حمايت قرار داديم؛ در 
سال ۹۶ به ميزان 2.4 ميليارد تومان از طرح هاي 

فناورانه حمايت كرديم. 
زين الدين افزود: در ســال ۹3 ميزان 1۷ ميليارد، 

ســال ۹4، ميزان 12ميليارد تومان و ســال ۹5 
 ميزان 5.1 ميليارد تومــان از طراح هاي فناورانه 

حمايت كرديم. 
وي ادامــه داد: ايــن طرح ها از سراســر كشــور 
بوده و اگر اســتاني مشــمول آن نبوده احتماال 
تقاضــاي حمايــت نكرده انــد؛ همچنيــن اگر 
طرحي تقاضا كرده و مشــمول حمايت نشــده 
 يا مجوز نداشــته يا ســطح فنــاوري آن پايين 

بوده است. 
معاون نوآوري و تجاري ســازي فناوري معاونت 
علمــي و فنــاوري رياســت جمهوري بــا بيان 
اينكه ايــن حمايت ها بــه صــورت وام بالعوض 
هســتند، خاطرنشــان كــرد: ايــن حمايت ها 
 مي توانــد در پيشــبرد طرح هــا موثــر واقــع 

شود. 

رئيس پليس پايتخت گفت: زمان طرح ترافيك در 
ماه رمضان يك ساعت كاهش مي يابد. 

به گزارش مهر، سردار حسين رحيمی در جمع 

خبرنــگاران گفت: بنا بــه تدابير اتخاذ شــده و 
اقتضائات پليس در حوزه ترافيك، به مناســبت 
ماه مبارك رمضان يك ساعت زمان طرح ترافيك 

كاهش مي يابد.  وي توضيح داد: در شيوه جديد 
طرح زوج و فرد از ساعت ۶:30 صبح آغاز مي شود 

و به جاي 1۹، ساعت 1۸ به پايان مي رسد. 

گزارش هاي منتشرشده حاكي از آن است كه فروش جديدترين 
گوشــي پرچمدار سامســونگ يعني گلكســي اس ۹ چندان 

موفقيت آميز نبوده است. 
به گزارش ايسنا، با اينكه شركت سامسونگ در ماه مارس سال 
جاري ميالدي عرضه گوشي هوشــمند جديد و پرچمدار خود 
يعني گلكسي اس ۹ را آغاز كرد، اما برخالف برآورد و انتظارش، 
شاهد ميزان فروش بااليي نيست و اين پرچمدار كه بسيار شبيه 

نسل پيشين خود يعني گلكسي اس ۸ است، موفقيت چنداني را 
نتوانسته به دست آورد. 

تازه ترين آمارها نشــان مي دهد كه فروش گلكســي اس ۹ در 
كره جنوبي، كشور ميزبان و ميهن سامسونگ، به تازگي از مرز 
يك ميليون دستگاه عبور كرده و اين امر مي تواند شركت سازنده 
آن را به شدت نگران كند، چراكه اين غول تكنولوژي كره اي قبل 
از معرفي و عرضه اين محصول، انتظار داشت استقبال بي نظيري 

از آن شود، به گونه اي كه گوي رقابت و فروش را از نسل پيشين 
و قبل از خود يعني اس ۸ هم بربايد. البته استقبال بسيار كم و 
فروش پايين فقط مختص اين شــركت و اين محصول نيست، 
بلكه مي توان گفت حدود يك ســالي است كه بازار گوشي هاي 
هوشــمند و محصوالت تكنولوژي به لبه پرتگاه و اشباع رسيده 
است و محصوالت جديد ديگر پاسخ چندان متفاوتي به نيازهاي 
كاربران و مشــتريان نمي دهند. بنابراين در تمامي محصوالت 

حوزه فناوري از جمله گوشي هاي هوشمند، اين مساله به وضوح 
به چشــم مي خورد.  بســياري از تحليلگران مدت ها پيش به 
شركت هاي توليدكننده گوشي و محصوالت تكنولوژي هشدار 
داده بودند كه بازار گوشي هاي هوشمند به زودي اشباع خواهد 
شد. حاال با مرور مختصري بر آمار به دست آمده، به نظر مي رسد 
اين پيش بيني ها سرانجام به واقعيت پيوســته و درست از آب 
درآمده است.  كشــور چين نيز كه بزرگ ترين بازار گوشي هاي 

هوشــمند و محصوالت تكنولوژي در جهان به شــمار مي آيد، 
حاال شاهد سقوط شديدي در ميزان خريد و فروش گوشي هاي 
هوشمند است، به گونه اي كه با توجه به جمعيت اين كشور، آمار 

فروش اين محصوالت بسيار ناچيز و اندك شده است. 
در حال حاضر پرفروش ترين گوشــي هوشمند در كره جنوبي 
گلكسي اس ۸ است و به نظر مي رسد نسل بعدي آن، اس ۹، به 

ركورد بيشترين فروش برادر بزرگ تر خود نخواهد رسيد. 

فروش  ناموفق  پرچمدار  جديد  سامسونگ
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قاسم افشار  درگذشت

دنبال خيال بافي نيستيم
 كه اروپا رابطه اش را
با آمريكا  به هم بزند

ظریف: 

امروز  روزي نيست 
كه  همديگر را  پاي  

ميز سوال ببريم
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روحانی: 

سرمقاله

شرایط ارتقای تولید 
داخلي 

اگر هدف حمايت واقعي و به 
تحقق رساندن شعار حمايت 
از كاالي ايراني و توليدكننده 
داخلي است، بايد نسبت به 
توليد كاالهاي ايراني تعصب وجود داشته باشد. 
يكي از موضوعات قابل تاكيد در اقتصاد مقاومتي 
خودكفايي در توليد داخلي اســت؛ كاالهايي كه 
نياز بازار است و بر توليد آن به دست توليدكننده 
ايراني همواره تاكيد شده است. براي توليد ايراني 
و تضمين استقبال از آن در بازارها بايد به اين نكته 
توجه داشت كه كيفيت شرط اول در اين فرايند 
است. كيفيت توليد كاال بايد به اندازه اي باشد كه 

هم در بازار داخل...

  سيد يعقوب زراعت كيش، 
اقتصاددان

ادامه  د ر صفحه 8

2

6

توتال:

در صورت عدم معافيت 
از پارس جنوبی  می رويم

افزايش معوقات
 بانكی

»كسب وكار« تاكید كارشناسان  بر واقعی شدن نرخ  ارز  را بررسي مي كند

تردید  در ادامه  سیاست  ارزی
صفحه6

صفحه4

نظارتی  بر قیمت ها   نیست
»کسب و کار«  از  گراني  کاالهای  اساسی  در آغاز ماه  رمضان  گزارش  می دهد

شركت فرانســوي توتال اعالم كرده كه با توجه 
به خروج آمريكا از توافق هسته اي ايران، ناگزير 
به توقف فعاليت هايش در ايران اســت.  توتال 
مي گويد با بازگشــت تحريم هاي آمريكا عليه 
ايران، اين شــركت نمي تواند فعاليت در فاز 11 
پارس جنوبي را ادامه دهد، مگر آنكه آمريكا براي 
اين شركت معافيت از تحريم ها را قائل شود. اين 
شركت در اطالعيه اي با اشاره به اينكه ۹0 درصد 
تبادالت مالي اش از طريق بانك هاي آمريكايي 
است و سهامداران آمريكا 30 درصد سهامش را 
در اختيار دارند، گفته است: توتال هميشه روشن 
بوده است كه نمي تواند در معرض تحريم هاي 

ثانويه قرار بگيرد...

اين روزها برخي بانك ها پرداخت تســهيالت 
خود را بــراي مدتي متوقــف كرده اند و دليل 
آن را بــاال رفتن معوقات و تغيير مســير براي 
بازگشــت مطالبات اعــالم مي كنند.پرداخت 
تســهيالت در بانك ها هرچند كــه از راه هاي 
اصلي كسب درآمد و تامين هزينه هاي آنها به 
شــمار مي رود، اما در هر صورت وجود شرايط 
براي پرداخت نيز بســيار قابل اهميت است، 
به طوري كه در ســال هاي گذشــته تنگناي 
مالي بانك ها و نبود منابع كافي براي پرداخت 
تسهيالت اغلب آنها را با مشكالتي مواجه كرده 
اســت.  گذري بر شــعب بانك ها و درخواست 
 تسهيالت در مواردي با پاســخ جالبي مواجه 

مي شود...

چهلمین روز درگذشت بزرگ خاندان زندی،)حاج نصرا... الوار زندی( 
مدیر و مدبر درعرصه سازندگی و تولید كشور، كه با بیش از ۶0 سال 

زحمات بسیار خود در صنعت آردسازی كشور دار فانی را وداع گفت و همه 
دوستداران و ارادتمندان خود را در اندوه قرارداد را به فرزندان وی مهندس زندی و 

خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می كنیم، یادش گرامی و نامش جاودان.
ازطرف جمع كثیری از صنعتگران و تولید كنندگان صنایع آرد كشور و استان 
گلستان

سركار خانم راحله مختاری
مسئول محترم اداری وكارگزینی شهرداری چالوس 

حسن انتخاب وگزینش بجای شما را به عنوان 
نماینده محترم سرپرستان شهرداری های 

سراسر استان مازندران كه حاكی از لیاقت، 
 كاردانی،توانمندی وكارآمدی شماست ، تبریک 

می گوییم. امید است در سایه تالش،كوشش، تدبیر، 
حسن خلق و تقوای كاری خود كه بدان ها متصف 

هستید، در انجام این مسئولیت وامور محوله موفق و 
سر افراز باشید و همچنین به همکاران برگزیده 

 از واحدهای مختلف در راستای نهضت 
خدمات رسانی تبریک و تهنیت می گوییم.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر  چالوس 

وزیر آموزش و پرورش: 

تعطيالت ۱4 روزه زمستاني از  امسال  اجرايي مي شود

وام بالعوض به طرح هاي فناورانه  استاني تعلق مي گيردتدوين 5 اليحه براي حمايت از كسب وكارهاي نوپا5 ميليون دالر  براي حفاظت از بنيان گذار سايت افشاگر ويكي ليكس

رئیس پلیس پایتخت:

زمان  طرح  ترافيك  در ماه رمضان يك ساعت كاهش مي يابد

قاســم افشــار، گوينده توانمند و باســابقه 
صداوسيما  دار فاني را وداع گفت. افشار كه از 
سال هاي اول انقالب، گويندگي در بخش هاي 
خبري راديو و تلويزيون را بر عهده داشت و در 

بحبوحه سال هاي... 
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اقتصاد2
ایران وجهان

روز  رئيس جمهــوری 
چهارشنبه در جلسه هيات 
دولت با اظهار تاسف از سكوت 
كشورهاي عربي و مسلمان در 
قبال جنايات صهيونيست ها، 
گفت: متاسفيم كه برخي از كشورهاي عرب منطقه در 
قبال جنايات روزهاي اخير صهيونيست ها سكوت و برخي 
كشورهاي اسالمي نيز به سادگي از آن چشم پوشي كردند 
و برخي ديگر نيز متاسفانه آن را دفاع مشروع لقب دادند، 
در حالي كه دفاع مشــروع از آن ملت و سرزميني است 
كه متعلق به خود آن ملت باشد نه سرزمين غصب شده 
فلسطين، بنابراين دفاع مشروع صهيونيست ها در اين 
ســرزمين معنا و مفهومي ندارد. ملت فلسطين براي 
سرزمين خود مي جنگند و جاي تاسف است كه برخي 
كشــورهاي غربي به ناروا از اينگونه كلمات يعني دفاع 
مشروع استفاده مي كنند. حجت االسالم والمسلمين 
حســن روحاني با بيان اينكه در موضوع هســته اي به 
دنبال دو دستاورد اصلي بوديم، اظهار داشت: دستاورد 

اول احقاق حقوق ملت ايران بود. مطابق قطعنامه هاي 
سازمان ملل، غني سازي ايران غيرقانوني اعالم شده بود 
كه البته به هيچ وجه اين موضوع را قبول نداريم، اما اين 
مساله به مستمسكي براي فشار به كشورمان تبديل شده 
بود و ازاين رو قصد داشتيم آن را از بين ببريم. بر اين مبنا 
زيربناي ادعاي آنها موضوع PMD و ادعاي فعاليت هاي 
غيرصلح آميز بود و ما اين زيربنا را از بين برديم و معلوم 
شد كه ادعاهاي آنها نابجاســت و از طرفي حقوق ملت 
ايران را تثبيت و قطعنامه هاي مربوط به اين موضوع را لغو 
كرديم. روحاني گفت: دستاورد و هدف ديگر رفع تحريم ها 
در راستاي تامين منافع ملي بود كه در اين راستا، اگرچه 
ممكن است از صددرصد خواسته هاي خود در عمل به 80 
درصد دست يافته باشيم، اما بايد توجه داشت در مذاكره 
و تعامل با كشورهاي بزرگ غربي و آن هم كشور خاصي 
مثل آمريكا كه همواره با ملت ايران تخاصم داشته، معلوم 
است كه مشــكالتي ايجاد مي كنند، اما بايد در ارزيابي 
دستاوردها بين برجام و نبود برجام مقايسه انجام دهيم. 
در اين صورت به خوبي مشخص مي شود كه ملت ايران 

چه كار بزرگي انجام داده است. 
رئيس جمهوری افزود: البته در اين راه هميشه ملت ايران، 

حامي و پشتيبان بودند و رهبر معظم انقالب رهنمود و 
ارشادهاي الزم را داشته اند و همه با هم اين كار بزرگ را 
به انجام رسانديم. روحاني خاطرنشان كرد: بعد از اينكه 
برجام اجرايي شد، آمريكا به طور يك طرفه از آن خارج 
شد. حاال چه كسي اينجا متخلف است؟ دولت ايران يا 
دولت آمريكا؟ و چه كسي نقض عهد كرده است؟ ما يا 
آمريكايي ها؟ ما متعهد به اقدام خودمان هســتيم يا به 
اقدامات ديگران هم متعهديم؟ چه كسي بود كه مصوبات 
ســازمان ملل و قطعنامه 2231 را زير پا گذاشت ما يا 
آنها؟ ما برخالف حقوق بين الملل حركت كرديم يا آنها؟ 

معاهدات بين المللي را آمريكا تضعيف كرده يا ايران؟
رئيس جمهوری با بيان اينكه چه كسي مستحق مالمت 
است، گفت: اين موضوع بايد روشــن شود و مبادا يك 
عده اي خطا كنند، امروز آمريكا به عنوان ناقض عهد و 
متخلف از مقررات بين المللي بايد مورد فشار قرار بگيرد. 
روحاني با اشــاره به جمالتــي از حضرت امــام )ره(، 
خاطرنشــان كرد: اين روزها بــا موضوعاتي كه مطرح 
مي شود بيشتر به ياد جمله معروف حضرت امام خميني 
)ره( در آبان 65 كه به »اين تذهبون؟« معروف اســت، 
 مي افتم. در آن روز بين ايــران و آمريكا اختالفي وجود 

داشت كه آمريكا در آن شكست خورده بود، اما يك عده 
به دنبال آن بودند كه مسئوالن ايراني را مورد سوال قرار 

دهند و امام راحل برخورد حكمت آميز با آنها داشت و آن 
درس خوبي براي ما بود و هست. 

رئيس جمهوری در جلسه هيات دولت: 

امروز  روزي نيست كه  همدیگر را  پاي  ميز سوال ببریم

ظريف پيش از ترك بروكسل:
دنبال خيال بافي نيستيم كه اروپا 
رابطه اش را با آمريكا به هم بزند

وزير امــور خارجه كشــورمان گفت: مــا دنبال 
خيال  بافي نيســتيم كه اروپا رابطه اش را با آمريكا 
به هم بزند. نه چنين چيزي امكان پذير است و نه 
اروپايي ها خودشــان چنين حرفي مي زنند؛ بلكه 
دنبال اين هستيم كه اروپا از منافع خودش دفاع 
كند. به گزارش ايســنا، محمدجواد ظريف پيش 
از ترك بروكسل در جمع خبرنگاران، اظهار كرد: 
ديدار ما ديداري سه  جانبه بود. البته وزرا با خودشان 
جلسه اي پيش از ما داشتند. وي در ارتباط با تحريم 
رئيس بانــك مركزي گفت: به نظر مي رســد كه 
دليل ايــن تحريم عصبانيت آمريكا از شــرايطي 
اســت كه پيش آمده، ما بايد توقع داشته باشيم 
كه آمريكايي ها از اين نوع حركت هايي مبتني بر 
عصبانيت بيشتر انجام دهند. وي ادامه داد: خالف 
قانون بودن اقدامات آنان در عرف روابط بين الملل 
كاري زننده و نشان دهنده توانمندي نيست؛ بلكه 
نشان دهنده ضعف منطق اياالت متحده است و از 
سوي ديگر اياالت متحده كامال حس كرده كه به 
غير از چهار تا از اصحابش در منطقه ما هيچ كسی از 
سياست آمريكا حمايت نكرده و اين يك عصبانيتي 
را از سوي آنها نشان داده است. ظريف ديروز در ادامه 
گفت: در جلسه سه شنبه درباره اقدامات آمريكا براي 
بي اثر كردن مذاكرات ايران با اروپا صحبت كرديم. 
البته ما در چارچــوب واقعيات صحبت مي كنيم. 
اروپا متحد آمريكايي ها هستند و اروپا قرار نيست 
روابطش را با آمريكا كنار بگذارد، اما در شــرايط 
كنوني با سياست هايي كه اياالت متحده مخصوصا 
شخص ترامپ اتخاذ كرده، االن براي اروپا زمان اين 
است كه ببيند چگونه منافع خودش را دنبال كند. 

خبر

شركت فرانسوي توتال اعالم كرده كه با توجه به خروج آمريكا از توافق 
هسته اي ايران، ناگزير به توقف فعاليت هايش در ايران است. 

توتال مي گويد با بازگشت تحريم هاي آمريكا عليه ايران، اين شركت 
نمي تواند فعاليت در فــاز 11 پارس جنوبي را ادامــه دهد، مگر آنكه 
آمريكا براي اين شركت معافيت از تحريم ها را قائل شود. اين شركت 
در اطالعيه اي با اشاره به اينكه ۹0 درصد تبادالت مالي اش از طريق 
بانك هاي آمريكايي است و سهامداران آمريكا 30 درصد سهامش را در 
اختيار دارند، گفته است: »توتال هميشه روشن بوده است كه نمي تواند 
در معرض تحريم هاي ثانويه قرار بگيرد.«توتال مي گويد تاكنون در 
پارس جنوبي كمتر از ۴0 ميليون يورو هزينه كرده است. در بيانيه توتال 
با اشاره به تصميم »دونالد ترامپ« رئيس جمهوری آمريكا برای خروج از 
توافق هسته ای با ايران و احيای تحريم های ثانويه پس از يك مهلت چند 

ماهه، آمده است: »در نتيجه و همان طور كه پيش از اين توضيح داده 
بوديم، توتال در موقعيتی نخواهد بود كه پروژه فاز 11 پارس جنوبی را 
ادامه دهد و مجبور خواهد بود تمام فعاليت های مربوطه را پيش از ۴ 
نوامبر 2018 متوقف كند، مگر آنكه مقام های اياالت متحده با حمايت 
مقام های فرانسوی و اروپايی يك معافيت تحريمی ويژه اين پروژه، به 
توتال اعطا كنند. اين معافيت تحريمی پروژه ای بايد از شركت در برابر 

هر تحريم ثانويه مربوط به قانون اياالت متحده، محافظت كند.«
اين بيانيه می افزايد: »توتال همواره بــه صراحت اعالم كرده كه قادر 
نيست در معرض تحريم های ثانويه ای قرار گيرد كه می توانند به از دست 
دادن مبادالت مالی با بانك های اياالت متحده برای عمليات های مان 
در سرتاسر جهان )بانك های اياالت متحده در ۹0 درصد عمليات های 
مالی توتال دخيل هستند(، از دست دادن سهامداران آمريكايی )30 

درصد سهام توتال در اختيار سهامداران آمريكايی است( يا ناتوانی در 
ادامه فعاليت در اياالت متحده منجر شود )بيش از 10 ميليارد دالر از 
دارايی ها، متعلق به اياالت متحده اســت.(در ادامه بيانيه آمده است: 
»در چنين شرايطی، توتال ديگر تعهد تازه ای در ارتباط با پروژه فاز 11 
پارس جنوبی نخواهد گرفت و پيرو تعهدات قراردادی كه با مقام های 
ايرانی داشته، در حال رايزنی با مقام های فرانسوی و آمريكايی است تا 

امكان دريافت يك معافيت تحريمی پروژه ای، را بسنجد.«
بنابر اعالم توتال، اين شــركت تاكنون در ارتباط با قــرارداد فاز 11 
پارس جنوبی كمتر از ۴0 ميليون يورو هزينه كرده و معتقد است كه با 
توجه به فرصت های تجاری ديگری كه در ماه های اخير يافته، خروج از 
پارس جنوبی »بر هدف رشد 5 درصدی توليد بين سال های 2016 تا 

2022، اثری نخواهد گذاشت.«

قرارداد شركت ملی نفت ايران با كنسرســيومی متشكل از شركت 
توتال، »سی.ان.پی.سی« و شــركت پتروپارس برای توسعه فاز 11 
پارس جنوبی بود كه در تاريخ 12 تير ماه سال ۹6 به امضای دو طرف 
رسيد.اين قرارداد ۴ ميليارد و 87۹ ميليون دالری با حضور بيژن زنگنه 
وزير نفت، ميان »علی كاردر« مديرعامل شــركت ملی نفت ايران به 
عنوان كارفرما و »پاتريك پويان« مديرعامــل توتال به عنوان رهبر 
كنسرسيوم ايرانی-فرانسوی- چينی توسعه دهنده فاز 11 پارس جنوبی 
و »سيد حميد اكبری« مديرعامل پتروپارس و لو مديرعامل شاخه 
بين المللی شركت ملی نفت چين )CNPCI( امضا شد.سهم توتال 
در اين سرمايه گذاری 50,1 درصد، سهم سی ان پی سی 30 و سهم 
پتروپارس ايران 1۹,۹ درصد تعيين شــد و توتال بــه عنوان اپراتور 

كنسرسيوم تعيين شد.

توتال:

در صورت عدم معافیت، از پارس جنوبی  می رویم

شهركرد- خبرنگار كسب وكار: روز چهارشنبه با حضور 
سيد سعيد سيدعاليي معاون وزير راه و شهرسازي، 
مجيد نظري معاون امور عمراني استانداري چهارمحال 
و بختياري، احسان اماني بابادي مديركل دفتر فني 
استاندار و جمع كثيري از مقامات و مسئوالن محلي 
مراســم توديع و معارفه مديركل راه و شهرسازي در 

فرهنگسراي بزرگ شــهركرد برگزار شد.  در ابتداي 
اين مراســم معاون وزير راه و شهرسازي با تجليل از 
خدمات ۴ ساله قاسم قاسمي ده چشمه مديركل سابق، 
داريوش حســيني خرم آبادي را به عنوان مديركل 
 راه و شهرســازي اســتان چهارمحــال و بختياري 

معرفي كرد. 

مدیركل جدید راه و شهرسازي استان چهارمحال و بختیاري معرفي شد

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال پنجم،شماره  1358| پنج شنبه 27 ارديبهشت   ماه 1397

بــا حضــور مهنــدس ناصري پور 
مديرعامــل، مديران، روســا و جمع 
كثيري از همكاران در سالن اجتماعات 
هتل پارسيان كرمانشاه سومين دوره 
آيين تجليل از بازنشستگان شركت 
بهره برداري نفت و گاز غرب برگزار شد. 
به گــزارش پايــگاه اطالع رســاني 
شركت بهره برداري نفت و گاز غرب، 
در ابتــداي اين مراســم حجــت ا... 
بني عامريان، رئيــس روابط عمومي 
شركت بهره برداري نفت و گاز غرب 
ضمن خوش آمدگويــي به مهمانان 
اظهار داشــت: شــما بازنشستگان 
و پيشكســوتان ســرمايه عظيــم 
اجتماعي و ذخايــر گرانبهاي نظام 
هستيد و پيشرفت هاي حاصل شده 
در صنعت عظيم نفت و گاز كشــور 
 حاصــل چندين دهه خدمت شــما 

عزيزان است. 
وي بــا اشــاره بــه اينكــه تــالش 
مجاهدت گونــه شــما موجبــات 
استقالل و خودكفايي ايران اسالمي 
را فراهم ساخته است، گفت: شركت 
بهره برداري نفــت و گاز غرب همواره 
در راستاي تكريم نيروهاي بازنشسته 
خود اقدام به برگزاري جشن تجليل 
از كارمندان خود مي كند و اين را براي 
خود افتخار مي داند و در همين راستا 
اين سومين دوره آيين تجليل از اين 

عزيزان است. 
در ادامــه ايــن مراســم مهنــدس 
ناصري پــور، مديرعامــل شــركت 
بهره بــرداري نفت و گاز غــرب نيز با 
تقدير از برگزار كنندگان اين مراسم 
گفت: برگزاري اين مراسم گامي مهم 
و موثر در راستاي هم افزايي نيروهاي 
انساني و زمينه ســاز انتقال دانش از 
 نسل ديروز به مديران و آينده سازان 

فرداست. 
 وي بــا ارائــه گزارشــي از عملكرد 

يك سال اخير شركت و موفقيت هاي 
كسب شده، اظهار داشت: بدون شك 
اندوخته هــاي علمــي و تجربه هاي 
ارزشمند بازنشستگان صنعت نفت 
راهگشاي بســياري از پيشرفت ها و 
موفقيت هاي آينده اين صنعت است. 

مديرعامل شركت بهره برداري نفت 
و گاز غرب ادامه داد: امــروز به خود 
مي بالم و افتخار مي كنم كه در جمعي 
از عزيزاني هستم كه سال هاي جواني 
خود را بــراي اعتــالي صنعت نفت 
گذاشته اند تا چرخ اين صنعت حتي 
در اوج تحريم ها نيز بچرخد و تالش و 
ايستادگي شما بايد سرمشق و الگويي 
براي نســل جوان امروز اين صنعت 

باشد. 
وي در پايان با بيان اينكه بازنشستگي 
پايان راه نيســت، بلكه آغازي براي 
زندگي و تالش دوباره اســت، گفت: 
بازنشســتگان امروز اين شركت سه 
مقطع بحرانــي را طــي كرده اند و از 
جاده هــاي پرپيچ و خم سياســي و 
اقتصادي عبور كرده اند و همه ما بايد از 
اين تجربه هاي عبرت آموز الگوسازي 
كنيم، وي گفت: نقش جهادگونه شما 
در اعتالي اين صنعت با هيچ قلم، بيان 

و پاداشي قابل جبران نيست. 
مهنــدس ناصري پــور همچنيــن 
اظهار داشت: ايســتادگي امروز اين 
صنعت حاصــل زحمــات بي بديل 
شما در صنعت نفت اســت. در ادامه 
اين مراســم بازنشستگان نيز به بيان 
 خاطراتــي از دوران فعاليــت خود 

پرداختند. 
در پايان نيز گروه هاي مختلف هنري 
به اجــراي برنامه هاي شــاد و مفرح 
پرداختند و در نهايــت نيز با حضور 
مديرعامل و جمعي از مديران شركت 
با اهدای لوح و تنديس از آنها تجليل 

به عمل آمد. 

آيين تجليل از بازنشستگان  شركت 
بهره برداري نفت و گاز غرب 

گروه اقتصاد ايران وجهان
News kasbokar@gmail.com

جهانگيري: ترامپ توقع داشت با سخنراني اش ايراني ها به بازار هجوم آورند
معاون اول رئيس جمهوری گفت: ترامپ توقع داشت بعد از سخنرانی او مردم به بازار هجوم بياورند، اما ديد کمترين اتفاقی نيفتاد و مردم مطمئن شدند که ارز با نرخ مشخص در بازار وجود 
دارد. اسحاق جهانگيري گفت: آنچه بيگانه را به زانو در مي آورد، انسجام و وحدت است. وی در مراسم بهره برداري از نخستين کارخانه توليد انبوه فرآورده هاي سلولي اظهار کرد: در شرايط 

عجيب و غريبي قرار گرفتيم؛ بعد از گذشت 70 سال از اشغال سرزمين هاي فلسطيني، به مقطعي رسيديم که عده اي تصور کردند مي توان با گفتگو جلوي خونريزي و اشغال را گرفت. 
جهانگيري تصريح کرد: ما انواع و اقسام دوران ها از جمله تحريم آمريكا، تحريم اروپا، تحريم سازمان ملل و همراهي برخي کشورها با تحريم کنندگان را پشت سر گذاشتيم. 

شماره دادنامه:۹70۹۹72510۴00278
تاريخ تنظيم:13۹7/02/17

شماره پرونده:۹60۹۹825057000۴۴
شماره بايگانی شعبه:۹61831

دادنامه
پرونده كالسه ۹60۹۹825057000۴۴ شعبه 10۴ دادگاه كيفری دو 
مجتمع قضايی دادگاه های كيفری شهرســتان قم) 10۴ جزايی سابق (

تصميم نهايی شماره ۹70۹۹72510۴00278
شاكی:آقای قره باغی فرزند فرهاد به نشانی قم: نيروگاه توحيد 12 متری 

شهيد ملكی، كوچه 26 ملكی، كوچه ۴ متری شهيد پناهی 
متهم:آقای حســين ملكی فرزند صفی اله به نشــانی رزن: بخش سرد 

رود:روستای مالبداغ-منزل صفی اله ملكی
اتهام:ضرب و جرح عمدی

رای دادگاه
 با اســتعانت از خداوند قادر و متعال :در خصوص اتهام آقای حســين ملكی فرزند

 صفی ا....)متواری و مجهول المكان( دائر بر ايراد ضرب و جرح عمدی موضوع شكايت 
آقای علی قره باغی و كيفر خواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب قم، با 
عنايت به محتويات پرونده و امارات و قرائن موجود در آن بزه انتسابی محرز است لذا 
دادگاه مستندا به ماده 71۴ قانون مجازات اسالمی متهم را به پرداخت سه هزارم ديه 
كامل به جهت كبودی پشت گوش راست محكوم می نمايد. رای صادره غيابی و ظرف 
بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و رسيدگی در اين شعبه و سپس قطعی است.
رئيس شعبه 10۴ دادگاه كيفری دو شهرستان قم-حسن داداش نژاد

رونوشت برابر با اصل و اداريست و جهت ابالغ به آقای حسين ملكی تهيه 
و ارسال می گردد.

مدير دفتر شعبه 10۴ دادگاه كيفری دو شهرستان قم-مقدس زاده

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواســت و ضمائم به :1- فرمان ولی زاده 
مقدم فرزند عباد 2-مهدی نژاد خميصی فرزند صالح 3- منصورآقايی فرزند 

صوفی به نشانی : همگی خواندگان مجهول المكان
خواهان : محمدرضا محمدی فرزند حسين به نشانی : روستای محمدآباد 
تازه آباد كالســه پرونده 1۴1/۹7 شــعبه اول حكمی وقت رســيدگی 

۹7/03/30 ساعت ۹:30 صبح
خواندگان : 1- فرمان ولی زاده مقدم فرزند عباد 2- مهدی نژاد خميصی 
فرزند صالح 3- منصور آقايی فرزند صوفی به نشــانی : همگی خواندگان 

مجهول المكان
خواسته : الزام خواندگان به حضور دريكی از دفاتر اسناد رسمی و تنظيم و 

انتقال 6دانگ يك دستگاه خودرو ال ۹0 مدل ۹1
محل حضور: دادگاه عمومی بخش بيستون شــعبه اول حكمی شورای 

حل اختالف 
خواهان دادخواستی تسليم شورا نموده كه جهت رسيدگی به شعبه اول 
حكمی شورابخش بيستون ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده و 
بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه 
و به تجويزماده 73 قانون آيين دادرســی مدنی مراتب يك نوبت دريكی 
ازجرايد كثيراالنتشارآگهی می شود تا خوانده از تاريخ نشر آگهی ظرف 
يك ماه به دفتر شورا مراجعه وضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد ودروقت مقرر باال جهت رسيدگی 
حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغی بوسيله آگهی الزم شود فقط يك 

نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
دادگاه عمومی بخش بيستون شعبه اول حكمی شورای حل اختالف 

حصر وراثت
خواهان مهين يوسفی فرزند مومن به شــرح دادخواست تقديمی ثبت شده به كالسه 
۹70۹۹8206750008۴ از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان مومن يوسفی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حيات گفته و ورثه 

حين الفوت آن منحصر است به: 
1 – مهين يوسفی فرزند مومن به شماره شناسنامه 12۴ فرزند متوفی

2 –  رقيه دوستكولی فرزند محمد به شماره شناسنامه 1081 همسر متوفی

3 –  زيور يوسفی فرزند مومن به شماره شناسنامه 361  فرزند متوفی
۴ – زينب يوسفی فرزند مومن به شماره شناسنامه 365 فرزند متوفی

اينك با انجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبور يك نوبت آگهــی می گردد تا 
چنانچه شــخصی اعتراضی دارد و يــا وصيت نامــه ای از متوفی نزد او می باشــد از 
 تاريخ نشــر آگهی ظرف مدت يك ماه به ايــن دادگاه تقديــم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. 
مسئول دفترشعبه 5 شوراهای حل اختالف شهرستان چالوس – سميه شكرالهی

شماره ابالغنامه:۹710102512200۹30
شماره پرونده:۹60۹۹82512200230

شماره بايگانی شعبه:۹60268
تاريخ تنظيم:13۹7/02/06

بسمه تعالی
بموجــب درخواســت اجرای حكــم شــماره دادنامــه مربوطه 
۹60۹۹72512200۹0۴ محكــوم عليهم1-هادی ابوالحســنی 
فرزند محمد علی2-مصطفی عســگری فرزند خسرو محكومند به 
پرداخت مبلغ 31/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت 
خسارت تاخير تاديه از سر رسيد تا يوم الوصول متناسب با نرخ تورم و 
مبلغ 3/230/000 ريال هزينه دادرسی در حق محموم له و پرداخت 
حقوق اجرائی در حق دولت .تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسی 

مدنی رعايت گردد.
رئيس شعبه 2 دادگاه حقوقی قم –براتی 
مدير دفتر شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم -فراهانی

آگهی ابالغ وقت رســيدگی و دادخواســت و ضمائم به آقای بابك حاجی 
حسينی فرزند جالل 

خواهان آقای حســينقلی ســپه دادخواســتی به طرفيت خوانده آقای 
بابك حاجی حســينی –عســگر جهانگيری –غفار پاكدل به خواســته 
مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
 ۹60۹۹8۴517100۴03شــعبه 11شــورای حل اختالف شهرســتان 
پارس آباد ثبت و وقت رســيدگی مورخ 13۹7/3/2۹ساعت15:30تعيين 
وضمناً جهت استماع شهادت شهود خواهان، كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73قانون آئين دادرســی مدنی به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود، نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دريافــت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگی در دادگاه حاضر 

گردد. م الف 75۴0
مسئول دفتر شعبه 11شورای حل اختالف شهرستان پارس آباد-رقيه 
شهبازی عباسعليلو 

مفقودی
برگ ســبز تيبا مدل 1391 به شماره شهربانی 442 ص 72 
ايران 72 به شــماره موتور 8043631 و به شماره شاسی 
S5810091702625 مفقود گرديد و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.



3 بازار فناوری 
اطالعات

حمالت اينترنتي و انتشار 
اطالعات كاربران در فضاي 
مجازي با توسعه و فراگير 
شدن استفاده از اينترنت 
بــه يكــي از مهم تريــن 
دغدغه هاي مردم و مســئوالن تبديل شده است. 
هر روز شــاهد بروز اين نوع حمالت در جاي جاي 
اين دنياي پهناور هســتيم و مشاهده مي كنيم كه 
كشورهاي ديگر چطور با آمادگي كامل در برابر اين 
حمالت خود را بيمــه كرده اند، اما از آنجايي كه در 
كشــور ما تا زماني كه اتفاقي جدي نيفتد كسي به 
دنبال راه حل نيست، بنابراين راهكارهای پيشگيري 
براي بروز اين مدل حمــالت را نداريم. البته طي 
سال هاي اخير در حوزه امنيت فعاليت هاي خوبي 

صورت گرفته و در اكثر وزارتخانه ها و نهادها بخشي 
براي حراســت IT تشكيل شده اســت، ولی اين 
اقدامات كافي نيســت و چندي پيش شاهد حمله 
اينترنتي به زيرساخت هاي ارتباطي كشور بوديم. 
در همين رابطه مركــز مديريت امداد و هماهنگي 
عمليات رخدادهاي رايانه اي نســبت به تشــديد 
حمالت باج افــزاري از طريق پروتكل دسترســي 
از راه دور )RDP( در ســازمان ها و مراكــز اداري 
هشــدار داد. مركز ماهر در اطالعيه اي اعالم كرد: 
درخواست هاي متعدد امداد از مركز ماهر و تحليل 
حــوادث به وجودآمده در بعضي از ســازمان ها در 
روزهاي اخير نشــان داده كه حمالت باج افزاري از 
طريق نفوذ به ســرويس پروتكل دسترسي از راه 
دور يا همان پروتكل RDP به شــكل روزافزوني 
در حال افزايش اســت. متاسفانه مشاهده مي شود 
در بعضي از ســازمان ها و شركت ها، هنوز حفاظت 
كافي در اســتفاده از پروتكل RDP انجام نگرفته 

است. قربانيان اين حمله معموال مراكزي هستند كه 
براي ايجاد دسترسي براي دريافت پشتيباني براي 
نرم افزارهاي اتوماســيون )اداري، مالي، كتابخانه، 

آموزشي و...( از اين روش استفاده مي كنند. 
بررسي الگوي اين حمالت و مشاهدات به عمل آمده 
در امداد به ۲۴ مــورد از رخدادهــاي باج افزاري 
اخير كه توســط پروتكل مذكور صــورت گرفته 
است، نشان مي دهد خسارت ناشــي از آنها، بدون 
احتســاب مبالغ احتمالي باج پرداخت شده توسط 
بعضــي از قربانيان، به طور ميانگيــن حدود ۹۰۰ 
ميليون ريال بــراي هر رخداد بوده اســت. مركز 
ماهر به كليه ســازمان  ها، شــركت ها و مخصوصا 
مجموعه هاي پشــتيباني نرم افزارها توصيه اكيد 
كــرد كه اســتفاده از ســرويسRDP بر بســتر 
اينترنت بســيار پرمخاطره بوده و راه را براي انجام 
 بســياري از حمالت، مخصوصا حمالت باج افزاري 

هموار مي كند. 

»كسبوكار«ازخسارتمتوسط۹۰۰ميليونرياليحملههاياينترنتيگزارشميدهد

ضعف ايران   در   برخورد   با   حمله هاي  اينترنتي

آنــر1۰بــادوربينســلفي
24مگاپيكسليرونماييشد

برنــد آنــر )Honor( يكــي از بزرگ تريــن 
توليدكنندگان گوشي هاي پيشرفته و پرقدرت 
از آنر 1۰ به عنوان پرچمدار محصوالت ســال 
۲۰18 خود رونمايي كرد. اين محصول با شعار 
»زيبايي در هوش مصنوعي« معرفي شــد تا 
همراه با آن دو فناوري مهم و كارآمد در عرصه 

گوشي هاي هوشمند به كاربران معرفي شود. 
نخستين فناوري متمايز كه در جريان رونمايي 
از آنر 1۰ مورد توجه قرار گرفت، دومين نسخه 
سيســتم هوش مصنوعي اين شركت موسوم 
به AI 2.0 بــود كه در دوربين دوگانه گوشــي 
هوشــمند جديد از آن استفاده شــد. فناوري 
ديگر كه از آن با نام آنر CMF 10 ياد شــد يك 
اليه شيشه سه بعدي با پوشش نوري نانو بود كه 
در اصل از 15 اليه رنگي درخشان تشكيل شده 
بود. »جرج ژائو« مدير شركت آنر توضيح داد تا 
پيش از سال ۲۰16 ميالدي بيشتر گوشي هاي 
هوشمند تنها با سه رنگ مشكي، سفيد و طاليي 
روانه بازار مي شــدند، با اين وجود شركت آنر 
در ســال ۲۰16 رنگ »آبي فانتوم«را به عرصه 
گوشي هاي هوشمند معرفي كرد، سپس در سال 
۲۰17 رنگ »خاكستري فانتوم« به اين سري از 
محصوالت اضافه شــد. هم اكنون رنگ لوكس 
»آبي شــفق قطبي« به صورت كامال متمايز 
براي اين پرچمدار در نظر گرفته شده است. از 
مهم ترين قابليت هايي كه هم اكنون در آخرين 
پرچمدار اين شركت موســوم به آنر 1۰ مورد 
استفاده قرار گرفته اســت، مي توان به دوربين 
اصلي با دو حسگر ۲۴ و 16 مگاپيكسلي مجهز 

به سيستم هوش مصنوعي AI 2.0 اشاره كرد. 

خبر
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ضرب االجل ۳ ماهه به اپراتورهاي موبايل
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به اپراتورهاي تلفن همراه ۳ ماه زمان داد كه پايداري شبكه خود را افزايش داده و اشكاالت موجود را رفع كنند. مجيد حقي، معاون نظارت و اعمال مقررات 
رگوالتوري اعالم كرد: ميزان پايداري شبكه اپراتورهاي تلفن همراه پس از قطعي ناگهاني برق پايين تر از حد استاندارد است و اپراتورها موظف هستند طي ۳ ماه آينده اين مشكل را رفع كنند. وي با اشاره 
به بازديدهاي ميداني اين سازمان از سايت هاي شبكه اپراتورهاي تلفن همراه افزود: اين سايت ها از نظر قطعي برق و مدت زمان پايداري باطري هاي پشتيبان و سيستم تغذيه پايين تر از استاندارد قابل 
قبول هستند. اين موضوع در زمان قطعي برق ناشي از وقوع حوادث غيرمترقبه مانند زلزله، بارش سنگين برف، پديده ريزگردها و... باعث عدم پايداري شبكه تلفن همراه و نارضايتي مشتركان مي شود. 

كم كاري در راه اندازي شبكه ملي اطالعات به عنوان راه حل نهايي
برزو امامي فر، كارشناس فضاي سايبري

با توسعه اينترنت در كنار استفاده از مزاياي اين تكنولوژي شاهد هستيم كه روزانه خبرهايي درباره حمالت اينترنتي و نفوذ هكرها به سازمان ها و دســتگاه هاي دولتي و خصوصي و همچنين اطالعات شخصي كاربران شنيده مي شود. كشور ما نيز در رابطه با اين حمالت 
اينترنتي مستثني نبوده و مي بينيم كه هرازچند گاهي حمالتي به سازمان ها و شركت ها اتفاق می افتد. در اين رابطه مركز ماهر متولي و مسئول رسيدگي و برخورد با اين حمالت است و طي چند سال گذشته متاسفانه عملكرد خوبي را از اين نهاد شاهد نبوده ايم، تا جايي كه 
وزير ارتباطات و فناوری اطالعات نيز درباره عملكرد مركز ماهر انتقادهايي را ابراز كرده  است. در ايران نحوه اطالع رساني درباره حمالت اينترنتي بسيار ضعيف است و بايد روي اين موضوع كار بسياري انجام شود. زيرساخت هاي مقابله با اين نوع حمالت نيز بايد توسعه يابد تا 
در صورت بروز حمالت، آمادگي كافي براي برخورد اوليه وجود داشته باشد. اگر زيرساخت هاي كشور توسعه پيدا كند، هنگام بروز حمالت ديگر اجازه پيشرفت به آنها يا هكرها داده نخواهد شد تا بتوانند به اطالعات شركت ها يا سازمان ها دسترسي پيدا كنند و نگراني از بابت 
انتشار اطالعات به وجود بيايد. در اين بين موضوع شبكه هاي اجتماعي نيز مطرح است. اگر قرار است كشور از شبكه هاي اجتماعي استفاده كند، بايد بتوانيم بر اين شبكه هاي اجتماعي مديريت و كنترل داشته باشيم و با تهديدات و آسيب هاي آن مقابله و از فرصت هاي آن 
استفاده كنيم، چراكه از طريق همين شبكه هاي اجتماعي ممكن است حمالتي به وجود بيايد و اطالعات كاربران در معرض تهديد و انتشار قرار بگيرد. حتي از طريق شبكه هاي اجتماعي ممكن است نفوذي به شركت ها و سازمان ها صورت بگيرد كه موضوعي جدي و غيرقابل 
انكار است. در دنيايي كه تكنولوژي حرف اول را مي زند نمي توان جلوي استفاده از اينترنت و فضاي مجازي و در كنار آن استفاده از شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان ها را گرفت، بلكه بايد با تقويت زيرساخت ها و آمادگي براي مقابله با حمالت اينترنتي جلوي آن ايستادگي كرد. 
در رابطه با استفاده از شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان هاي خارجي كه در حال حاضر اقدام به فيلترينگ آنها شده است نيز بايد آگاه باشيم كه استفاده از فيلترشكن ها نيز مي تواند تهديدي براي بروز حمالت اينترنتي و سرقت اطالعات كاربران باشد. بايد به جاي فراگير كردن 
فيلترشكن ها راهكاري مناسب تر انديشيده شود تا خود را در معرض اين حمالت قرار ندهيم. در ايران موضوع استفاده از آنتي ويروس ها نيز مطرح است، چراكه اكثر كاربران از نسخه هاي كپي شده اين آنتي ويروس ها استفاده مي كنند و نسخه اصل آن را به داليل مختلف اعم 

از گراني استفاده نمي كنند كه همين امر موجب كاهش ايمني دستگاه هاي مورد استفاده خواهد شد و تهديدي جدي براي نفوذ هكرها و حمالت اينترنتي مي شود. 
البته كارشناسان به تازگي متوجه شدند كه با پيشرفت مجرمان اينترنتي، قدرت آنتي ويروس ها در برابر اين تهديدات كاهش يافته است. كارشناسان امنيت اينترنتي اعتقاد دارند كه نرم افزارهاي آنتي ويروس ديگر نمي توانند به عنوان ابزاري مطمئن براي مقابله با تهديدات 
اينترنتي استفاده شوند. آنها اخيرا به اين نكته اشاره كرده اند كه حتي اين نرم افزارها برخي اوقات مسير را براي نفوذهاي امنيتي هموار مي كنند. بنابراين بايد به صورت همه جانبه مراقب نفوذ اين حمالت بود. كاربران بايد به طور كلي با حواس جمع وارد فضاي مجازي شوند. 
همه ما تا اتفاقي براي مان نيفتد، اين تهديدات را جدي نمي گيريم و به هشدارها اهميتي نمي دهيم. كاربران همواره مهم ترين نقش را در مقابله با مجرمان اينترنتي دارند. در انتخاب لينك ها و دريافت فايل ها حساس باشيد و لينك هايي كه در ايميل ها قرار دارند را با حساسيت 

باال باز كنيد. اگر به سالمت لينكي شك داريد، حتما قبل از باز كردن آن با فرستنده ايميل تماس بگيريد و از صحت آن مطمئن شويد. به خصوص هنگام استفاده از فيلترشكن ها بايد دقت داشته باشيد و هر تبليغات اغواكننده اي را باز نكنيد. 
شبكه ملي اطالعات نيز به عنوان راه حل نهايي براي مقابله با اين مدل حمالت و انتشار اطالعات كاربران معرفي شده كه در سال هاي اخير مورد توجه بسياري قرار داشته است. در اين ميان از سال ها قبل بحث راه اندازي شبكه ملي اطالعات مطرح و پيگيري شده و بارها مسئوالن 
مختلف در اين حوزه اظهارنظرهاي مختلف داشته  اند و هر بار به شكلي توپ عدم راه اندازي اين شبكه به زمين متوليان قبلي و كم كاري آنها پرتاب شده است. حال با تمام اين تفاسير به نظر مي رسد جا دارد اين حمالت كوچك و تالش كشورهاي مختلف براي دستيابي به 

قدرت سايبري مورد توجه جدي تري قرار بگيرد و حداقل براي مدتي كوتاه هم كه شده، به جاي فرافكني و غيرواقعي دانستن تهديدات تالش شود براي رفع آنها چاره انديشي جدي صورت گيرد.

شايلي قرائي
News kasbokar@gmail.com

آگهی مزايده نوبت اول
در اجرای نيابت 13۹6۰۴7۰۰118۰6۹۰ مورخ 13۹6/11/7 به كالسه بايگانی ۹1۰۴6۲ دادگاه كالردشتكه به شماره بايگانی ۹6۰۰68 ثبت اجرای 
احكام كيفری دادگاه بخش مرزن آباد گرديد دعوی مصطفی والدی به طرفيت حســن پوالدی فرزند ايرج  به اتهــام ايراد ضرب و جرح عمدی آقای 
هوشــنگ پوالدی فرزند علی بابا بابت كفالت آقای حســن پوالدی فرزند ايرج مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال نزد دادگستری وثيقه گذارده است با 
توجه به معرفی يك قطعه زمين به مساحت ۹73متر مربع در روستای گويتر دارای سند مالكيت ثبتی شش دانگ به شماره پالک ثبتی ۲۰۲ فرعی از 
115 اصلی به شماره ثبت 163۴53 واقع در بخش يك بيرون بشم چالوس به صورت مشاعی به ميزان وجه الكفاله با حدود اربعه مشخص و فاقد بنای 
احداثی می باشد و همچنين شرايط برخورداری از امتياز  آب، برق و گاز را دارا می باشدكه در قبال مبالغ فوق االشعار توسط اداره ثبت اسناد و امالک 
چالوس توقيف شده و كارشناس منتخب با ملحوظ داشــتن جميع جهات و قيمت عادالنه روز لرزش كل ملك از قرار متر مربعی ۲/۰۰۰/۰۰۰ جمعا 
به مبلغ 1/۹۴6/۰۰۰/۰۰۰ ريال معادل يكصد و ند و چهار ميليون و ششــصدهزار تومان ارزيابی نموده است كه در روز شنبه مورخه ۹7/3/1۲ ساعت 
۹ صبح در دفتر اجرای احكام كيفری دادگاه مرزن آباد از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد طالبين می توانند در موعد مقرر در دفتر اجرای احكام 
مدنی حاضر تا در مزايده شركت نمايند مزايده از قيمت ارزيابی شده شروع و به كســانی كه باالترين قيمت را خريدار باشند واگذار خواهد شد بهای 
مزايده برابر ماده 1۲۹ ق اجرای احكام مدنی ده درصد نقدا و مابقی حداكثر ظرف يك ماه دريافت می گردد ضمنا طالبين می توانندپنج روز قبل از موعد 
 مزايده در اين اجرا حاضر تا ترتيب بازديد از مورد مزايده داده شود ضمنا چنانچه روز مزايده به هر دليل تعطيل رسمی اعالم گردد روز بعد روز مزايده 

خواهد بود.
مدير دفتر اجرای احكام دادگاه مرزن آباد – حيدر دلير يونسی 

شماره دادنامه:۹7۰۹۹7۲51۲5۰۰168
تاريخ تنظيم:13۹7/۰۲/16

شماره پرونده:۹6۰۹۹8۲51۲5۰۰۴۹۰
شماره بايگانی شعبه:۹61۰۴۲

دادنامه
خواهان:آقای محمد رضا اشعری زاد  فرزند محمود به نشانی قم-بازار پاساز قائم پالک 1

خوانده:آقای صابری پور فرزند صفر به نشانی مجهول المكان
خواسته ها:1.مطالبه خسارت دادرسی ۲.مطالبه وجه چك 3.مطالبه تاخير تاديه

رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای محمد رضا اشعری زاد فرزند محمود به طرفيت آقای محمد 
رضا صابری پور فرزند صفر به خواسته مطالبه وجه چك به شماره ۹56573 مورخ ۹۴/۴/1 
عهده بانك ملی به مبلغ 8۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخير 
تاديه، دادگاه با توجه به مراتب فوق و نظر به اينكه مســتند خواهان يك فقره چك به شرح 
مذكور می باشد كه به امضای خوانده رسيده و با نمونه امضای وی در بانك تطبيق می نمايد 
و علت عدم پرداخت كسرموجودی اعالم شده است و با توجه به اينكه وجود چك در دست 

خواهان دليل بر طلب ايشان و مديون بودن خوانده می نمايد و خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
در جلسه رسيدگی حضور نيافته و دليل و مدركی مبنی بر فراغت ذمه خويش اقامه و ارائه 
ننموده است بر اساس ظواهر حاصله از آنچه گفته شد دعوی خواهان را وارد تشخيص داده 
و به استناد مواد31۰و313و31۴ قانون تجارت وتبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چك 
مصوب 76/3/1۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده واحده استفساريه تبصره مذكور و 
مواد 5۰۲و515و51۹ قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده 
را به پرداخت مبلغ 8۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت اصل خواسته و از باب تسبيب به پرداخت هزينه 
دادرسی و خســارت تاخير تاديه بر مبنای نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن در حق 
خواهان محكوم می نمايد. رای صادرشده به استناد مواد 335-33۴-331-3۰6-3۰5-3۰3-
و336 قانون اخير الذكرغيابی و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل و اخواهی در اين شعبه و 
سپس ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجديد نظر خواهی در دادگاه تجديد نظر استان قم می باشد./م
رئيس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی قم-جالل هادوی

رونوشت برابر با اصل و اداريست و جهت ابالغ به نشــر آگهی در روزنامه تهيه و ارسال 
می گردد.

مدير دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی قم-سلمانی

اجرائیه
مشخصات محكوم له:

نام: اشرف  -  نام خانوادگی: حاجی بيگلو  -  نام پدر: رضا  -  نشانی: 
مازندران – چالوس خيابان طالقانی پايين تر از بهزيستی فروشگاه 

بلبل آبادی 
مشخصات محكوم عليه:

نام: رحمن   -  نام خانوادگی: بلبل آبادی  -  نشــانی: مازندران – 
چالوس

محكوم به: به موجب درخواست اجرای حكم مربوطه به شماره و 
شــماره دادنامه مربوطه ۹6۰۹۹7۲۰675۰۰۲35 محكوم عليه 
محكوم است به پرداخت 1۲ عدد سكه تمام بهار آزادی بابت اصل 

مهريه و هزينه دادرسی و نيم عشر دولتی
مسئول دفتر شعبه 5 شوراهای حل اختالف شهرستان چالوس 
– سميه شكرالهی

تاريخ:13۹7/۰۲/۲6
شماره: ۹7۰565

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای/خانم مريم سادات رادنيا فرزند ســيد جواد دارای شناسنامه شماره 
16 به شرح دادخواست به كالسه ۹7۰565 از اين دادگاه درخواست صدور 
گواهی حصر وراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده است كه متوفی 
مهدی حيدرپور آقا علی به شناسنامه شماره ۲3366 در تاريخ ۹6/1۰/17 
در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده اســت و ورثه حين الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1-مريم سادات رادنيا فرزند سيد جواد )نســبت مادر( شماره شناسنامه 

:16،كد ملی 1۲3۹5۰۴3۹
اينك با انجام تشريفات مقدماتی بااستناد مواد 361و 36۲ قانون امور حسبی 
درخواست مزبور در يك نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد 
و يا وصيت نامه ای از متوفی  نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك 

ماه به شورای حل اختالف تسليم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئيس شعبه ۴۰ شورای حل اختالف قم



همزمان با فرارســيدن ماه 
مبــارك رمضــان و تمايل 
مردم بــراي تامين كاالهاي 
مورد نيــاز اين ماه شــاهد 
هستيم كه اين بازار مشتري 
زيادي ندارد و برعكس سال هاي گذشته، فضاي بازار 
فرارسيدن ماه رمضان را يادآوري نمي كند. بازار ارز و 

نوســاناتي كه در اين برهه از زمان كشور ما درگير آن 
شده بر تمام بازارها تاثير گذاشته و همزمان با آغاز ماه 
رمضان شاهد افزايش قيمت ها و گراني در بازار كاالهاي 

اساسي هستيم. 
علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف در اين باره اظهار داشته 
است كه براساس هماهنگي هاي صورت گرفته، مقرر 
شده در ماه رمضان بسياري از كاالها و خدمات با افزايش 
قيمت مواجه نشوند. در همين رابطه مديرعامل شركت 
بازرگاني دولتي ايران گفته است كه براي تنظيم بازار 

ماه مبارك رمضان 30 هزار تن شكر، 10 هزار تن روغن 
خام و 30 هزار تن برنج از طريق فروشگاه هاي زنجيره اي 
عرضه مي شود. يزدان سيف درباره توزيع اقالم مربوط 
به تنظيم بازار ماه مبــارك رمضان گفت: براي تثبيت 
بازار با هماهنگي انجمن هاي صنفي و صنايع كشــور 
اعم از روغن نباتي، شكر و ماكاروني تالش كرده ايم بازار 

كم تنش و بي تنشي داشته باشيم. 
وي اضافه كرد: 30 هزار تن برنج از طريق فروشگاه هاي 
زنجيره اي و تعاوني هاي كارگري توزيع مي شــود كه 

قيمت هر كيلوگرم برنج هندي 1121 به صورت عمده 
براي تحويل به فروشندگان هر كيلوگرم 5200 تومان 
و براي مصرف كننــدگان 5500 تومــان خواهد بود. 
همچنين قيمــت هر كيلوگرم برنــج درجه 2 هندي 
PR11 در انبار عمده فروشــي 2300 تومان و براي 
مصرف كننده 2600 تومان خواهد بود. برنج تايلندي 
شمالي هم تحويل به فروشندگان هر كيلوگرم 3600 

تومان و براي مصرف كننده 3900 تومان خواهد بود. 
سيف از تخفيف 10 درصدي براي روغن نباتي توزيعي 
در فروشگاه های زنجيره اي خبر داد و گفت: شكر هم 
20 هزار تن براي صنايع از جمله شيريني، شكالت به 
صورت فله اي توزيع خواهد شد و 10 هزار تن به صورت 
بســته بندي از طريق فروشــگاه هاي زنجيره اي براي 

مصرف كنندگان توزيع مي شود. 

»کسب و کار« از گراني  کاالهای اساسی در آغاز ماه رمضان گزارش می دهد

نظارتی  بر  قیمت ها  نیست
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رونمایي از نخســتين اتحادیه 
تمام دیجيتالي کشور

همايــش رونمايــي از نخســتين اتحاديــه 
تمام ديجيتالي كشــور برگزار شد. اتحاديه صنف 
كفش هاي ماشيني و الستيكي تهران از نخستين 
اتحاديه تمام ديجيتالي كشور رونمايي كرد. مهدي 
عبداللهي، عضو هيات مديــره اين اتحاديه گفت: 
امروز براي ما روز مباركي است، چراكه جنوبي ترين 
و شمالي ترين اعضاي اتحاديه را دعوت كرديم و از 
زحمات آنها قدرداني مي كنيم. وي در ادامه افزود: 
اتحاديه صنف كفش هاي ماشيني نخستين اتحاديه 
تمام ديجيتالي كشور خواهد شد. بنا به اين اصل 
تمام مراحل اداري از تشكيل پرونده گرفته تا تمديد 
پروانه و اخذ پروانه كسب از طريق اين سامانه انجام 
خواهد گرفت. اين فعال اقتصادي در پايان گفت: اين 
اقدام در جهت خدمات رساني هرچه بهتر به اعضاي 
اتحاديه انجام مي گيرد. رئيس اتاق اصناف ايران نيز 
در اين مراسم گفت: بدون اينكه مسئوالن شرايط 
جنگ اقتصادي را فراهم كنند، اصناف در ميدان اين 
جنگ هستند. دنياي توسعه يافته امروز از بنگاه هاي 
كوچك براي ايجاد اشتغال استفاده مي كند، اما ما 
در اين بخش خيلي توفيق نيافته ايم. علي فاضلي 
افزود: در قرن گذشــته عرصه هاي اقتصادي دنيا 
با تحوالت بسيار عجيبي روبه رو بوده و اغلب اين 
اتفاقات در حوزه فناوري اتفاق افتاده است. وي با 
بيان اينكه در حوزه تجارت الكترونيك كمي دير به 
تكاپو افتاده ايم، گفت: اما بعضي بنگاه هاي ما به موقع 
عمل كرده اند. فاضلي اظهار داشت: اگر قرار است از 
مهلكه اي كه دنياي استكبار خواب آن را براي ما 
پيش تر ديده است، بيرون بياييم، بايد دست به زانو 
گرفت و بلند شد و شرط اصلي آن هم استفاده از 

مزيت هايي است كه در كشور وجود دارد. 

خبر
ت ها 

آخرين قیم
) ريال(

انجير خشک نيمه پرک
300000

توت خشک سفيد
220000

گردو پوست سوزني
285000

پسته ممتاز
1060000

مغز فندق
510000

کشمش سبز
110000

شماره دادنامه:9709972510200267
دادنامه

تاريخ تنظيم:1397/02/19
شماره پرونده:9609982501300874

شماره بايگانی شعبه:961264
پرونده كالســه 9609982501300874 شــعبه 102 دادگاه كيفری دو مجتمع 
قضايی دادگاه های كيفری شهرستان قم )102 جزايی سابق (تصمصم نهايی شماره 

9709972510200267
شاكی:شركت فوالد غرب آسيا با مدير عاملی محمودی با نمايندگی آقای آيت محمودی زرج 
آباد فرزند علی به نشانی قم 35 كيلومتری جاده سلفچگان به دليجان شركت فوالد غرب آسيا 

متهم:آقای محمد اكبر زاده فرزند علی به نشانی متواری
اتهام ها:1.جعل 2.استفاده از سند مجعول

رای دادگاه
نسبت به كيفر خواست صادره بشماره 96/2050-96/12/7مبنی بر جعل و استفاده از 
سند مجعول اتهامی محمد اكبر زاده فرزند علی موضوع شكايت آيت محمودی زرج آباد 
فرزند علی به اين بيان متهم مذكور در قبال فروش چوپ به شركت شاكی يك فقره چك 
بانك سپه بشماره 918687 به مبلغ 216/000/000 ريال اخذ قبل از وصول آن اقدام 
به جعل و ساختن الشه چكهای از روی آن چك اصلی نموده و در بازار خرج می كند و 
جهت اخذ دفاع عليرغم ابالغ حضور نمی يابد اليحه نيز ارسال نمی كند لذا حسب مواد 
533 و 536 ق تعزيرات در خصوص جعل به سه سال حبس و استفاده به دو سال حبس 
تعزيری محكوم می گردد لكن حسب ماده 314 ق مجازات اسالمی جرم اشد قابل اجرا 
می باشد رای صادره غيابی و ظرف بيست روز قابل واخواهی در اين شعبه و سپس ظرف 

بيست روز قابل تجديد نظر خواهی در محاكم تجديد نظر قم می باشد
رئيس شعبه 102 دادگاه كيفری دو قم :قراباغی
رونوشت برابر با اصل و اداريست و جهت هر گونه ابالغ به محمد اكبر زاده تهيه و ارسال می گردد.
مدير دفتر شعبه 102 دادگاه كيفری دو قم- محمدی دوست

شماره مكانيزه:139430410356000012 
انتقال شركت سرمايه گذاری توسعه ســالمت البرز ) سهامی خاص ( به 

شناسه ملی 10103783783 
به موجب نامــه شــماره 94/95693 مــورخ 1394/6/9 اداره كل ثبت 
شركت ها و موسســات غير تجاری ) تهران ( و مســتند به صورتجلسه 
مجمع عمومی فــوق العاده مــورخ 1391/7/20 مركز اصلی شــركت 
ســرمايه گذاری توســعه ســالمت البرز ) ســهامی خاص ( به نشانی 
كالردشت – اسپندكال – خيابان كوهدشت – مجتمع توريستی تفريحی 
پرســتاران كد پســتی 4666119789 انتقال يافــت و در مرجع ثبت 
 شركت ها و موسســات غير تجاری كالردشت تحت شماره 295 به ثبت 

رسيده است.
با ثبت اين مستند تصميمات ثبت انتقالی انتخاب شده توسط متقاضی 
در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقی مرقوم ثبت و در پايگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری كالردشت

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
)نوبت اول(

مدرك فــارغ التحصيلی اينجانب ژيــال پوراصغر فرزند يادگار به شــماره 
شناسنامه1867 صادره از بيله سوار در مقطع كارشناسی رشته حقوق صادره 
از واحد دانشگاهی اردبيل با شماره1314مفقود گرديده است و فاقد اعتبار 
می باشد . از يابنده تقاضا می شــود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد اردبيل به نشانی ميدان بسيج ارسال نمايد. 

20 درصد كاالهاي ثبت سفارش شده در اولويت نیستند
قاسمعلي حسني، عضو اتحاديه بنكداران مواد غذايي

در حال حاضر حتي با فرارســيدن ماه رمضان و تمايل مردم براي تامين كاالهاي اساسي از رونق بازار 
اقالم اساسي خبري نيست. براي كاالهايي كه دولت گشــايش ارز مي كند، مشكلي در تامين و توزيع 
وجود ندارد، ولي ركود، سكوت و بالتكليفي بر بازار اقالم اساسي حاكم است. در شرايط كنوني نوسان 
قيمت محصوالتي همچون حبوبات و قند و شكر را نمي توان اظهار كرد، چراكه اين موضوع بر افزايش 

قيمت دامن مي زند. 
البته اگر دولت بتواند به موقع به ارزهاي درخواستي تجار پاسخ دهد، مشكلي در توزيع نخواهيم داشت، 
در غير اين صورت، قيمت اقالم دستخوش تغيير و تحوالتي می شود. اختالف فاحش ارز 4200 تا 7500 
توماني منشأ اصلي فساد و رانت شده اســت. با توجه به آنكه دولت به بسياري از كاالهاي غيرضروری 
اعم از نوشيدني ها و تنقالت خاص، ارز اختصاص مي دهد، تقاضا داريم كه در جهت كنترل نرخ ارز در 
بازار آزاد محدوديت هايي در اختصاص ارز كاالهاي درجه 2 و 3 به كار گيرد، چراكه بيش از 20 درصد 

كاالهاي ثبت سفارش شده در اولويت نيستند. 

گراني در بیشتر اقالم به چشم مي خورد 
محمد آقاطاهر، رئیس اتحاديه بنكداران مواد غذايي

اين روزها و با توجه به شرايطي كه بازارها در آن قرار گرفته اند، كمبودي در توزيع اقالم اساسي وجود ندارد. البته اگرچه در توزيع مواد غذايي كمبود چنداني وجود 
ندارد، اما گراني هست و در بيشتر اقالم به چشم مي خورد، چراكه برخي كاالها از طريق قاچاق وارد شده و قيمت آن تحت نوسانات دالر بوده و هر روز قيمت اقالم 
قاچاق بسته به نوسان نرخ دالر در حال افزايش است. در اين رابطه اين توضيح الزم است داده شود كه تنظيم بازار برنج، روغن، شكر و... در اختيار دولت است و 

با مجوز واردات مجدد، قيمت برنج خارجي 4 تا 5 درصد كاهش يافته و درباره مابقي كاالها اجازه گراني دست دولت است. 
در روزهاي اخير قيمت قند و شكر 8 درصد افزايش يافته و به نظر مي رسد كه ديگر نوساني نداشته باشد. درباره روغن اتفاقات بدي در حال رخ دادن است، به طوري 
كه برخي اوقات در بازار عرضه نمي شود يا با قيمت هاي بااليي توزيع مي شود كه نمي توان پيش بيني خاصي براي بازار آن داشت. گرچه اين اقدام دولت در راستاي 
تك نرخي شدن ارز اقدام مثبتي بود، اما مشكالت آن نيز بايد برطرف شود، چراكه به عنوان مثال براي بسياري از كاالها كه در سيستم بدون انتقال ارز با نرخ هاي 
غيرترجيحي وارد مي شود، هيچ تدبيري انديشيده نشده است. اين مسائل سبب مي شود كه بنگاه ها و اصناف مختلف درگير جريانات و معضالت خاصي شوند. 

چاره اي براي بازار ارز پیدا نشد
همايون مجردي، كارشناس تنظیم بازار

گراني و نوسانات ارزي براي بازار ايران غريبه نيست و با اتفاقاتي هم كه طي اين روزها و هفته ها براي بازار ارز كشور رخ داده، ديگر كنترل قيمت ها در بازارها سخت 
شده است. بازار اقالم اساسي اين روزها با فرارسيدن ماه رمضان بايد مملو از جمعيت باشد تا مايحتاج ماه رمضان را خريداري كنند، اما آشفته بازار ارزي تاثيرات 

خود را بر اين بازار گذاشته و گراني هاي اخير موجب شده تا اين بازارها خالي از مشتري باشد و سكوت و ركود بر بازار حاكم شود. 
اگر صحبت زيادي درباره گراني ها در بازار اقالم اساسي نمي شود، به اين دليل است كه اعالم آن موجب دامن زدن به افزايش قيمت ها مي شود و اين وسط فقط 
مردم و مصرف كنندگان نهايي هستند كه ضرر مي كنند. تامين مايحتاج ماه رمضان در حالي قرار است انجام شود كه بازار كششي براي افزايش قيمت ندارد و در 
حالت عادي نيز قدرت خريد مردم كاهش يافته و نمي توانند براي تامين كاالهاي اساسي قدم هاي بزرگي بردارند، چه برسد به اين روزها كه بازار ارز بر تمام اين 
بازارها تاثير گذاشته و تامين كاالها براي مردم را مشكل تر از قبل كرده است. به طور كلي ارز و نوسانات آن در بازار نقش اصلي را بازي مي كند. حتي بازارهايي كه 
كمتر انتظار مي رود متاثر از نوسانات ارزي باشند نيز اين روزها تحت تاثير قرار گرفته اند. اعالم مي شود ارز تك نرخي در بازار بايد معامله شود و زيرساختي براي 
آن در نظر گرفته نشده و تهديد جايگزين راهكار اساسي شده، اما بازاري وجود ندارد كه با ارز 4200 توماني در حال فعاليت باشد. اين روزها با تك نرخي شدن ارز 
حباب در بازار كاالهاي اساسي خانوار به مرز هشدار رسيده و بسياري از خريداران را در بازار سردرگم كرده است. در حالي كه بسياري از مسئوالن دولتي گفته 
بودند كه بعد از تك نرخي شدن ارز به كاالهايي كه ارز مبادله اي دريافت مي كردند، يارانه اختصاص خواهد يافت و جاي هيچ گونه نگراني مبني بر نوسان قيمت 
اقالم اساسي در بازار نيست، اما با فرارسيدن ماه رمضان نيز چاره اي براي بازار ارز پيدا نشد و همه چيز در ظاهر بدون مشكل به نظر نمي رسد، در صورتي كه با قدم 

گذاشتن به بازار كاالهاي اساسي متوجه مي شويم كه كسي قدرت خريد ندارد و گراني امان همه را بريده است. 
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استان ها

فضاهاي سبز شهري نوعي از ســطوح كاربري زمين شهري 
با پوشش هاي گياهي انسان ساخت اســت كه واجد بازدهي 

اجتماعي و بازدهي اكولوژيكي است. 
به گزارش روابط عمومي شهرداري شاهرود، با نگاهي گذرا به 
فضاي سبز شهر شاهرود مي توان به قدمت آن پي برد. فضاهايي 
كه بيش از چندين دهه از عمرشان مي گذرد. درختان كهنسالي 
كه مظهر آباداني، خرمي، تلطيف هوا، صفا و پاكي خود را به 
مردمان اين ديار هديه داده و اين شــهر را در نگاه مسافران و 

گردشگران به يادماندني و خاطره انگيز جلوه مي دهد. 
اين در حاليست كه مديريت شهري جديد شاهرود با در دست 
گرفتن سكان مديريت، وضعيت فضاي سبز شهري را در حد 
مطلوب ندانســت، چراكه با نگاهي صحيح و علمي با توجه 
به ظرفيت و پتانسيل هاي موجود در اين حوزه به علت عدم 
توجه كافي و رسيدگي ها به اين بخش در سال هاي متمادي 
فرسودگي ها و عقب ماندگي هايي را در اين بخش شاهد هستيم؛ 
ازاين رو اين مقام مسئول درباره راهكارها و رفع فرسودگي ها در 
اين حوزه كه با مشكالت عديده از جمله خشكسالي و كمبود 
منابع آبي نيز روبه رو است رويكردي بزرگ و متفاوت را اجرايي 
كرد كه با پرداختن به عملكرد 5 ماهه مديريت شهري جديد 
شاهرود، آن را به سمع و نظر شــما خوانندگان و شهروندان 

شاهرودي مي رسانيم. 

طرح استقبال از بهار
شهردار شاهرود در ارائه عملكرد 5 ماهه سازمان پارك ها و فضاي 
سبز شاهرود با تاكيد بر اولويت رسيدگي و ساماندهي فضاي 
سبز، گفت: بهبود وضعيت و گسترش فضاي سبز با توجه به 
افزوده شدن جمعيت و ساخت  وسازهاي شهري، نياز ضروري 
انسان ها به فضاي سبز است كه براي تعامل اجتماعي امري مهم 

و حياتي به شمار مي آيد. 
احمدي با اشاره به اينكه لزوم بهينه سازي و ايجاد بسترهاي 
مناسب براي بهبود فضاي سبز شــاهرود، تالش دوچندان 
را مي طلبد، افزود: در راســتاي برنامه ريزي با هدف تقويت و 

احياي توان اكولوژي محيط پيرامون شهري از تمام توان اين 
حوزه استفاده شد تا محيط شــهري مفرح تر را با استفاده از 
زمان و سرعت عمل باال براي شــهروندان و مسافران نوروزي 

آماده سازي كنيم. 
وي با بيان اينكه بزرگ ترين انقالب در فضاي ســبز با تغيير 
الگوي كشت گياهان پرنياز به گياهان كم توقع و كم آب بود، ابراز 
داشت: اقدامات متفاوتي چون احداث و بهسازي سرويس هاي 
بهداشتي، بهسازي نمازخانه ها، بهسازي 37 بوستان سطح شهر، 
اسكان مسافران و عمليات خاكبرداري سطح فضاي سبز شهري 
توانستيم گياهان جديد را جايگزين و و هزينه ها را كمتر كنيم 
كه اين امر موجب رضايت نسبي در سازمان پارك ها و فضاي 

سبز شهرداري شاهرود شد. 

اصالح الگوي آبياري تحت فشار در سطح شهر
شهردار شاهرود با اشاره به اينكه يكي از مهم ترين اقدامات اين 
حوزه در صرفه جويي مصرف آب و افزايش راندمان مصرف در 
سطح شهر بوده، اظهار داشت: با توجه به موقعيت جغرافيايي و 
كاهش منابع آبي و نزوالت جوي در حوزه فضاي سبز اقدام به 
تغيير كاشت در گسترده شهري كرديم كه در راستاي اين امر با 
توجه به اينكه چمن جزو گياهان پرمصرف و نيازمند به آبياري 
مكرر است و هواي گرم سبب سرعت باالي تبخير آب شده و از 
دسترس ريشه خارج خواهد شد انتخاب گياهان مقاوم تر به 
خشكي را در اولويت قرار داده و كاشت انواع گياهان و گل هايي 
كه دائمي بوده و نياز آبي كمتري داشته را در راستاي مصرف آب 

به دنبال دارد، در دستور كار قرار داديم. 
احمدي با بيان اينكه مديريت منابع آبي در فضاي سبز شهري 
يكي از بزرگ ترين اقداماتي بود كه در شاهرود انجام شد، عنوان 
داشت: در راستاي اصالح الگوي آبياري براي افزايش راندمان 
آب اجراي روش هاي نوين آبياري فضاي سبز شهري گامي 
موثر براي بهسازي و بهبود كيفيت فضاي سبز در شاهرود بود. 

وي ضمن اين مطلب كه طراحي شبكه آبياري با استفاده از 
آب خام براي تامين آب مورد نياز فضاي سبز را از اولويت هاي 

اين سازمان قرار داديم، اعالم داشت: رفيوژوسط بلوار عالمه 
مجلسي )48 متري(، خيابان تهران، بلوار 36 متري پادگان، 
جاده بسطام و ميدان 9 دي تا ميدان امام حسين )ع( و اغلب 
بوستان هاي سطح شهر و... از جمله مكان هايي بود كه با تغيير 
روش آبياري در راستاي تامين آب مورد نياز در جهت اصالح 
الگوي آبي از طريق مشــاوران مجرب بالغ بر 70 هزار متر 

مربع انجام شد. 

اصالح، تسطيح و رگالژ بستر خاك
شهردار شاهرود با اشاره به اينكه فضاي سبز بخش ضروري و 
الينفك از پيكره شهرها را تشكيل مي دهد كه عدم توجه كافي 
به اين مهم مي تواند تبعات منفي بسيار زيادي به ويژه در افزايش 
آلودگي هوا و افزايش تعداد مبتاليان به بيماري تنفسي را به 
وجود آورد، بيان داشت: 3 هزار متر مكعب اصالح، تسطيح، رگالژ 
بستر خاك و خاكبرداري 37 پارك و بوستان شاهرود، رفيوژها، 

بلوارها، ميادين و معابر سطح شهر انجام شده است. 
احمدي با بيان اينكه 280 هكتار فضاي سبز در شاهرود داريم 
كه با توجه به طرح هاي توسعه فضاي سبز سعي مي كنيم تا اين 
ميزان را عالوه بر نگهداري افزايش دهيم، گفت: مجموعه پارك 
آبشار، بوستان هاي امينيان، شهرك وليعصر، باهنر، توحيدي، 
بهارســتان، گل ها، بلوارهاي خيابان تهران، عالمه مجلسي، 
ميدان آزادي، قيام، از ميدان هفت تير به سمت دانشگاه آزاد، 
بلوار وسط جاده بسطام، سه راه كمربندي تا ژاندارمري، آرامستان 

و... از جمله مواردي است كه اين عمليات صورت گرفته است. 

وي ضمن اين مطلب كه آمار سرانه فضاي سبز و هزينه هاي 
توسعه و نگهداري را بايد براساس محالت و خيابان ها تقسيم 
كنيم تا كمبودها و دارايي هاي فضاي ســبز براي شهروندان 
ملموس شود و تعليق در ســطح محلي به وجود آيد، افزود: 
اين احساس و آگاهي مشترك زمينه مشاركت جدي مردم 

را فراهم خواهد آورد. 

چال كود، كودپاشي و كاشت گل و گياه فصلي و دائمي به 
مساحت 12000 متر مربع

شهردار شــاهرود در ارائه عملكرد 5 ماهه سازمان پارك ها و 
فضاي سبز شاهرود كوددهي فضاي سبز را در راستاي كيفيت 
و ســالمت مناســب گياه و مبارزه با علف هاي هرز دانست و 
ابراز داشــت: زمان كوددهي بايد به موقع و از اهميت زيادي 

برخوردار باشد. 
احمدي با بيان اينكه بيشتر فضاي سبز سطح شهر عمليات 
كودپاشي صورت گرفته است از استفاده 300 تن كود ورمي 
كمپوست جهت جلوگيري آلودگي هاي علف هرز در سطح 
فضاي سبز خبر داد و اظهار داشت: در اين مدت 5 ماهه 500 و 
40 هزار نشای  بنفشه، 300 هزار گونه هاي فصلي هميشه بهار، 
سينره، الله، شب بو و...، صد هزار درختچه هاي شمشاد، ترون، 
زرشك تزئيني، رزها و يوكا، 30 هزار شمعداني و كاالنكو، 15 
هزار اصله نهال درختان زينتــي مانند اقاقياي پيوندي، توت 
پيوندي، زيتون خوراكي، سنجد خوراكي، كاميس پاريس، 
توري، بداغ، سرو شيراز و نقره اي، پالونيا، صنوبر، زيتون تلخ، 

نارون كه از درختان كم آب و مقاوم به خشكي هستند خريداري 
و در سطح شهر به ويژه در شهرك های كم برخوردار از فضاي 

سبز كاشته شده است. 
وي از كاشت درختان كم توقع و كم آب در كليه مناطق سطح 
شهر به ويژه شهرك هاي جديدالحداث و كم برخوردار چون 
فدك، فرهنگ، كوثر، دانشگاه، ذوالفقار و همت خبر داد و اظهار 
داشت: گل آرايي و آماده سازي ميادين، رفيوژها و بلوارهاي سطح 
شهر از زمان طرح استقبال از بهار )15 اسفند ماه 96( شروع و 

تاكنون ادامه دارد. 

رنگ آميزي جداول و نظافت مبلمان شهري و پارك هاي 
جنگلي

شهردار شاهرود با اشاره به اينكه رنگ آميزي جداول و مبلمان 
شهري در راستاي ارتقاي سطح ايمني، زيبايي منظر شهري و 
بهبود وضعيت مبلمان شهري، جداول، پايه چراغ ها و نرده ها 
در سطح شهر صورت گرفته است، عنوان داشت: 8 هزار و 700 
و 50 متر مربع رنگ آميزي جداول، نــرده پارك ها و مبلمان 
شهري در 37 پارك و بوستان سطح شــهر حاصل تالش و 
همت شبانه روزي نيروهاي ســازمان پارك ها و فضاي سبز 
شهرداري شــاهرود در مدت 5 ماه عملكرد مديريت شهري 

انجام گرفته است. 
احمدي با بيان اينكه طرح پاكسازي و نظافت پارك های جنگلي، 
بلوارها، ميادين و پارك ها در دستور كار اين سازمان قرار گرفته 
است، بيان داشت: اين طرح در راستاي بهبود و ارتقاي سالمت 

محيطي در شاهرود انجام شده است. 
وي ضمن اين مطلب كه آباداني و سرسبزي در هر شهر نماد 
زيبايي آن است، اعالم داشت: نگهداري و پاكسازي و نظافت 

فضاي سبز از جمله اولويت هاي اين سازمان است. 

دفترچه پيمان احداث و نگهداري فضاي سبز شاهرود 
آماده شد

شهردار شاهرود با اشاره به اينكه سپاس بيكران خداوند را كه 

توفيق خدمت در عرصه فضاي سبز و فراهم آوردن فضاي 
پاك، زيبا و سبز را براي شهروندان شريف و طبيعت دوست 
شاهرود فراهم آورد، گفت: با تالش شبانه روزي نيروهاي 
فضاي ســبز دفترچه پيمان نگهداري فضاي سبز، بيان 
نكات فني، علمي، حقوقي و مالي و تقويم باغباني مربوطه 
در قالب ايــن دفترچه براي نخســتين بار در شــاهرود 
مجموعه اي همه جانبه و جامع بــراي انعقاد قرار داد بين 

سازمان و پيمانكاران فضاي سبز را فراهم آورد. 
احمدي با بيــان اينكه طبــق اين دفترچه شــاهرود به 
4 منطقه فضاي ســبز براســاس چهار چاه آبياري خام 
تقسيم بندي شــد، افزود: اطالعات جامع فضاي سبزدر 
شــاهرود براســاس فضاي موجود پارك ها و معابر سطح 
شــهري زنده و غير زنــده طبق دفترچه پيمان كشــور 

آماده شد. 
وي در پايان از عقد قرار داد بــا پيمانكاران پس از مراحل 
قانوني در زمينه هاي اجراي آب خام، مشــاوره در توزيع 
شبكه لوله كشي، مشاوره در زمينه دفتر چه پيمان حفظ و 
نگهداري فضاي سبز شاهرود، پيمان هرس، خاكبرداري، 
گلكاري، درختكاري، كاشت درختچه هاي زينتي و... خبر 
داد و ابراز داشــت: 7هزار اصله درخت هرس فرم و هرس 
سخت شدند كه از اين مقدار 1100مورد آن به درخواست 

مردم صورت گرفته است. 
عملكرد ســازمان پارك ها و فضاي سبز مديريت شهري 
شاهرود در راستاي اطالع رساني شهروندان تهيه و تنظيم 
شــده اســت كه اميدواريم در اين مدت 5 ماهه توانسته 
باشيم رضايت نسبي شــهروندان را جلب كرده باشيم هر 
چند كه در اين زمان اندك اقدامات گســترده اي در اين 
حوزه صورت گرفته اما اقدامــات و ايدهاي بزرگ تري در 
دستور كار اســت كه اميدواريم با عنايت خداوند بزرگ و 
تالش نيروهاي سازمان سيما، منظر و فضاي سبز بتوانيم 
در راســتاي خدمت صادقانه گام هاي بلنــدي را در اين 

حوزه  برداريم. 

به گزارش روابط عمومي شهرداري شــاهرود، با توسعه 
شهرنشيني و به سبب آن افزايش جمعيت و توسعه تردد 
خودروها در شهر، معابر شهرها نيز بايد توسعه فزاينده اي 
پيدا كنند، چراكه به نوعي مي توان گفت طي ســال هاي 
اخير چهره بســياري از شــهرها به دليل همين توسعه 
فزاينــده معابر و شــوارع تغييرات بســياري پيدا كرده 
است. مديران شهري امروز براي رفع مشكالت ترافيك و 
تسهيل در تردد شهروندان و بهبود عبور و مرور خودروها 
سياست توسعه و تعريض معابر را در پيش گرفته اند كه 
البته اين امر در كنار توسعه خدمات حمل و نقل عمومي 
و تقويت مشــوق هاي اين بخش مي تواند در رفع معضل 
ترافيك و تراكم تردد شهري راهگشا باشد. اين سياست 
در كشــور ما به سمت توسعه چشــمگير امري غيرقابل 
انكار بوده و بايد مديريت صحيح و روند اين پيشــرفت ها 
صورت گيرد اگر چه بسياري از كارشناسان كشور ما نيز 
بر اين مهم معتقدند كه توسعه معابر راه حل رفع معضالت 
ترافيكي نيست، اما توســعه روزافزون شهرها اين امر را 
اجتناب ناپذير كرده و هيچ كســی نمي تواند فراهم آوري 

زمينه تردد بدون مشكل در شهرها را انكار كند. 
شهر شاهرود نيز از اين مهم مســتثني نبوده، چراكه در 
ســال هاي قبل ما شاهد توسعه زيرســاخت هاي حمل 
و نقل و معابر در اين شــهر نبوده ايم. اين در حاليســت 
كه طي ســاليان متمادي جمعيت شــهر افزايش يافته، 
در حالي كه كالبد و بدنه خدمات شــهري در آن عمدتا 
به همان شــكل اوليه بوده و تنها چند صباحي است كه 
مديران توجه ويژه اي به توســعه زيرساخت ها و افزايش 
معابر در اين شهر كرده اند. شــاهرود گرچه با مشكالت 
ترافيكي همچون كالن شهرهاي تهران، اصفهان، مشهد 
و شيراز مواجه نشده است، اما اين فرصت را در سال هاي 
اخير براي مديران اين شــهر فراهم آورده تا قبل از بروز 
معضالت راهكاري تازه يافته و بستري براي جلوگيري از 

بروز مسائل و مشكالت ترافيكي فراهم آورند. بنابراين به 
همين دليل مديريت جديد شهري با نگاهي تازه و نو به 
سمت برنامه ريزي ترافيكي و مديريت حمل و نقل شهري 
گام برداشــته اســت. آغاز احداث رينگ غربي شاهرود، 
احداث تقاطع هاي غيرهمسطح، احداث ميادين جديد، 
توسعه رينگ هاي ترافيكي شهر، توجه به تعريض و توسعه 
معابر و شوارع در محالت و مناطق و... از جمله اقداماتي 
است كه با هدف تسهيل تردد بين مناطق در دستور كار 

مديريت جديد شاهرود قرار گرفته است. 

بازگشــايي معابر سطح شــهر از جمله اقدامات 
زيربنايي در شاهرود

شهردار شــاهرود در ارائه عملكرد 5 ماهه واحد امالك، 
حقوقي و پيشــگيري از ساخت و ســاز غيرمجاز با اشاره 
به اينكه بازگشــايي معابر سطح شــهر از جمله اقدامات 
زيربنايــي برنامه هــاي كوتاه مــدت شــهرداري بوده 
است، گفت: آزاد ســازي مســير خيابان كارون، كوچه 
بهزيســتي، خيابان مدرس، گاراژ تــوكل، تملك آبراهه 
مسير بيمارستان امام حســين تا ميدان 9 دي، انتهاي 
شهرك بهشتي، توسلي، شــهنما انتهاي خيابان مسجد 
اميرالمومنين، بلوار آزادي و... از جمله اقدامات مهم 5 ماه 
اخير است كه در راستاي رفع گره ترافيكي در سطح شهر 

بعد از سه دهه مناقشه اتفاق افتاده است. 
محسن احمدي با بيان اينكه در راستاي مقابله با خطرات 
معابر و همچنين ساخت وسازهاي غيرمجاز نيز اقدامات 
خوبي صورت گرفته اســت، افزود: در 5 ماه اخير بيش از 
170 مورد شناسايي شد كه 43 مورد آنها در كميسيون 
ماده 100 شركت نداشــته اند كه خوشبختانه با تالش و 
عزم جدي در راستاي حق شهروندان و بيت المال با اين 
دست از پرونده ها رسيدگي شــد. وي ضمن اين مطلب 
كه 53 مورد اخطار در تملك هاي حادثه خيز صادر شده 

است، ابراز داشــت: 43 مورد اخطار و 20 مورد تخريب 
و رفع خطــر صورت گرفته كــه 13 مورد نيــز در حال 

تخريب است. 

بازگشايي خيابان كارون و تخريب 6 ملك قديمي از 
جمله اقدامات زيربنايي 5 ماهه شهرداري شاهرود

شهردار شاهرود با اشاره به بازگشــايي خيابان كارون و 
تخريب 6 ملك قديمي در مسير، اظهار داشت: بازگشايي 
معابر ســطح شــهر از جمله اقدامات زيربنايي مديريت 

شهري در برنامه كوتاه مدت و عملكرد 5 ماهه است. 
احمدي با بيان اينكه بازگشايي خيابان كارون در راستاي 
رفع گره ترافيكي در سطح شــهر بعد از سه دهه مناقشه 
با پيگيري مشاور شهردار در امور حقوقي و واحد امالك 
شهرداري صورت گرفته است، عنوان داشت: سال ها انتظار 
اهالي خيابان كارون درباره اجراي طرح تعريض خيابان 
مزبور با همــت و تالش نيروهاي شــهرداري و همراهي 
شوراي اسالمي شهر به پايان رســيد و مسير بازگشايي 
شد. وي ضمن اين مطلب كه از 6 باغ منزل مسكوني كه 
با توافق صورت گرفته است در اجراي اليه قانون تملك 
امالك قســمتي با پرداخت غرامت و قسمتي از امالك با 
اعطاي امتياز در باقيمانده به صاحبان آنان پرداخت شده 
است، اعالم داشت: پس از تخريب آخرين ملك قديمي 

خيابان كارون عمليات جابه جايي تيرهاي برق، زير سازي، 
جدول كشي و آسفالت كامل در حال انجام است. 

شهردار شاهرود با اشــاره به اينكه مساحت اين تعريض 
1200 مترمربع و بــا اعتباري بالغ بــر 14ميليارد ريال 
اين پروژه عملياتي شــد، گفت: تمامي تالش خود را به 
كار بســتيم تا در اين پنج ماه با تالش شــبانه روزي در 
كنار اقدامات روبنايي بتوانيــم اقدامات زيربنايي مهمي 
را در راستاي رضايتمندي شهروندان و رفع گره هاي كور 

ترافيكي در سطح شهر اجرايي كنيم.

بيــش از 30 هــزار مترمربع از معابر شــاهرود 
بازگشايي شد

شهردار شاهرود با اشــاره به اينكه بيش از 30 هزار متر 
مربــع از معابر شــاهرود در اين مدت 5 ماه بازگشــايي 
شد، افزود: آزاد ســازي معابر ضمن فراهم آوردن فضاي 
الزم براي اجراي پروژه هاي شــهري، توسعه معابر و رفع 
گره هاي ترافيكي زمينه ســاز بهره مندي شــهروندان از 
خدمات عمومي و همچنين ارزش افزوده ناشي از اجراي 
طرح اســت. احمدي با بيان اينكه واحد امالك، حقوقي 
و پيشگيري از ساخت و ســاز غيرمجاز به واسطه عمليات 
آزاد ســازي، رفع خطر و تعريض در سطح شهر و حاشيه 
يكي از اركان هاي اصلي و پشــتيبان اجرايي پروژه هاي 

عمراني، ترافيكي و شهرســازي است، ابراز داشت: بيش 
از 30 مورد تخريب امالك فرسوده در راستاي رفع خطر 
و كاهش ناهنجاري ها و بزه اجتماعي حاصل از فضاهاي 
نامناسب شــهري بوده كه در اين مدت 5 ماهه با تالش 
و همت شبانه روزي اين ســه واحد انجام شده است. وي 
ضمن اين مطلب كه وجود خانه هــاي قديمي و مخروبه 
به لحاظ فرهنگي، زيبايي شــناختي و امنيت اجتماعي 
براي شهرها مشــكالتی را ايجاد مي كنند كه اين اماكن 
به جهت متروكه بودن و امكان ريــزش آوار خطراتي را 
براي شــهروندان به همراه دارد، اظهار داشت: در اجراي 
بند 14 ماده 55 قانون شــهرداري ها براي حفظ سالمت 
و امنيت شــهروندان پس از طي كــردن مراحل قانوني 
اقدام به تخريب بيش از 30مورد ملــك قديمي در اين 

چهار ماهه شد. 

تخريب و رفع خطــر امالك فرســوده با تالش 
مديريت شهري

شهردار شاهرود با اشــاره به اتخاذ تدابير موثر و اقدامات 
الزم در جهت حفظ شهر از خطرات ناشي از وقوع سيل، 
حريق، زلزله و رفع خطرات ناشي از ريزش و فرو ريختن 
بناها و ديوارهاي قديمي و فرســوده در معابر، كوچه ها، 
اماكن و واقع در معابر، اعالم داشــت: در اين راستا پس 
از كســب نظر از ســوي مامور فني، به مالك يا مالكان و 
صاحبان اماكــن با قيد مهلت تعيين شــده اخطار صادر 
و ابالغ و چنانچه اخطار ابالغ شــده از ســوي شهرداري 
پس از پايان مهلت معين از ســوي ذي نفع اجرايي نشود 
شهرداري مجاز است با نظارت ماموران خود اقدام به رفع 

خطر يا رفع مزاحمت كند. 
احمدي با بيان اينكه ســاختمان هاي فرســوده يكي از 
معضالت شهري به شمار مي رود، عنوان داشت: خيابان 
سعدي نبش كوچه يازدهم، سيزدهم، خيابان 15خرداد، 

خيابان تهران نرســيده به راهنمايي و رانندگي، خيابان 
فيض انتهاي فيض 7، كوچه باغ تاالر آئينه، بلوار آزادي 
كوچه سي ام، ابتداي بلوار از سمت كارگر، خيابان شهيد 
دســتغيب، كوچه يازدهم و هفدهم مسجد جامع، نواب 
كوچه اميرالمومنين، فيض پنجــم، از جمله رفع خطر و 
ديوار در حال ريزش به سمت شارع بوده كه در اين مدت 
4 ماهه تخريب شــد. وي از تخريب امالك، تملك، رفع 
خطر در راستاي بازگشايي مســير در روزهاي آتي خبر 
داد و اعالم داشت: اين امالك واقع در معابر 17شهريور، 
خيابان 15 خرداد، پشــت بازار، بلوار كارگر، 28 متري 
باغزندان و فرهنگيان قرار دارند كه طي توافق با مالك به 

زودي تخريب خواهند شد. 
شــهردار شــاهرود با اشــاره به ادامه تخريب و تعريض 
ملك هاي قديمي، گفت: مســيرهاي پشت بازار، خيابان 
كاج، كوچه رنجبر، كوچه شهيد قندي، كوچه ثبت قديم، 
كوچه چهل پيچ، چمران، شهرك گلبرگ اين مسيرها نيز 

تخريب و تعريض صورت گرفته است. 
احمدي از تخريب و تعريض و رفع خطر 20 مورد در حال 
شناســايي خبر داد و گفت: شناسايي 20 مورد در دست 
بازديد كارشناسي دفتر فني اســت كه به زودي مراحل 

قانوني آن طي و تخريب خواهند شد. 
عملكرد مشــاور شــهردار امور حقوقي-واحد امالك- 
حقوقــي و پيشــگيري از ساخت و ســاز غيرمجــاز در 
راستاي اطالع رســاني شــهروندان تهيه و تنظيم شده 
اســت كه اميدواريم در اين مدت 5 ماهه توانسته باشيم 
رضايتمندي نسبي را به دســت آورده باشيم، چراكه در 
اين زمان اندك اقدامات گسترده اي در اين حوزه صورت 
گرفته اما اقدامات و ايده هاي بزرگ تري در دســتور كار 
اســت كه اميدواريم با عنايت خداوند بــزرگ و تالش 
نيروهاي شهرداري در راستاي خدمت صادقانه گام هاي 

بلندي را در اين حوزه  برداريم. 

نگاهي به عملكرد 5 ماهه سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شاهرود

انقالبي  بزرگ  در عملكرد 5 ماهه فضاي سبز شاهرود

نگاهي به عملكرد 5 ماهه واحد امالك، حقوقي و پيشگيري از ساخت و ساز غيرمجاز

گام  بلند مديريت  شهري شاهرود  در  راستاي پروژه هاي  زيربنايي 
احداث و توسعه معابر شهري براساس قانون یكي از وظایف شهرداري هاست

احمدي- شهردار شاهرود
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غيرواقعــي بــودن نــرخ ارز 
تعيين شــده به گفته برخي 
از كارشناســان، خطر ورود 
واردكنندگان مــواد اوليه كه 
عمدتا توليد كننده ها هستند 
را به بازار داللي ارز مي افزايد، چراكه در اين شرايط فروش 
ارز در بازار آزاد مقرون به صرفه تر از توليد با نرخ ارز 4200 

توماني مي شود. 
در اخبار چند روز اخير خوانديم كه دولت به همه متقاضيان 
ارزي كه هجوم آنها طي اين روزها به دل مشغولي مسئوالن 
منجر شــده بود، وعده تامين ارز داده است. با اين حال 
مساله بيش از آنكه بحث تامين ارز باشد، موضوع انحرافي 
است كه بازار با سياست جديد ارزي با آن همراه خواهد 
بود. اين انحراف به اعتقاد كارشناسان، در توليد به ورود 
توليدكننده ها به بازار داللــي ارز و در بخش صادرات به 
زيان و ضــرر صادركنندگان و كاهش ميــزان صادرات 
منجر مي شود. براساس بررسي ها، در اين شرايط دولت 
ناخودآگاه برخالف شعار حمايت از توليد داخل و صادرات 
گام برداشته و سياست ارزي ابزاري براي مقابله با اين دو 
بخش كليدي اقتصاد كشور مي شود. پيشنهاد كارشناسان 
براي تغيير اين وضعيت ضرورت شكل گيري بازار متشكل 
پولي اســت كه در آن دالر با نرخ آزاد نيز عرضه شود كه 
البته در كنار آن تعيين نرخ ارز به شكلي واقعي تر مي تواند 
كمك كننده باشد.عضو پژوهشكده پولي و بانكي در اين 
خصوص با ذكر آثار منفي شيوه دستوري تعيين نرخ ارز، 
گفت: در اين شرايط توليدكننده ميزان واردات را كمتر از 
مقدار واقعي انجام مي دهد و باقيمانده ارز دريافتي را در بازار 
به فروش مي رساند و به دليل اينكه دولت فرصت كسب 
سود مناسبي را با نرخ دستوري فراهم كرده ديگر انگيزه اي 
براي توليد وجود ندارد. كامران ندري تاكيد كرد: معتقدم 
كه نرخ ارز در بازار بايد با هدايت بانك مركزي تعيين شود 
و براساس پيش بيني از تقاضا در بازار يك نرخ را ارائه دهد 

كه اين نرخ بتواند بازار را مديريت كند. 
رئيس كميســيون اقتصادي مجلس اختالف نظر مهم 
دولت و مجلس را درباره سياست هاي ارزي، شكل گيري يا 

عدم شكل گيري بازار متشكل پولي با نظارت دولت خواند. 
محمدرضــا پورابراهيمــي نيــز با اشــاره بــه اينكه 
اختالف نظرهايي بين كميته ساماندهي بازار ارز مجلس 
شوراي اســالمي و دولت وجود دارد، اظهار داشت: اگر 
بازار متشكل پولي ايجاد نشود كه عالوه بر نرخ دالر 4200 

توماني در آن دالر به نرخ بازار نيز عرضه شود، خودمان با 
دست خودمان صادرات را به شــدت تضعيف و واردات را 
به شدت تشويق مي كنيم. با اين كار به واردات سوبسيد 

مي دهيم و از صادرات ماليات مي گيريم. 
وي با تاكيد بر اينكه عدم شكل گيري بازار متشكل پولي 

با نظارت دولت به هيچ وجه در راستاي سياست هاي نظام 
نيست، گفت: دولت بايد براي اين مشكل فكري كند. ما 
نگران افزايش حجم واردات به كشــور و نگران تقاضاي 
كاذبي هستيم كه كم كم با نرخ ثابت 4200 توماني براي 
دالر شكل مي گيرد. پورابراهيمي تصريح كرد: برخي تجار 
كه پيش از اين براي دالر تقاضايي نداشتند، با ثابت ماندن 
رقم 4200 تومان براي واردات تقاضا مي دهند كه اين امر 

موجب افزايش واردات مي شود. 
نماينده مردم كرمان در مجلس شوراي اسالمي تاكيد كرد: 
با دالر 4200 توماني نمي توانيم منتظر وقوع معجزه اي در 
صادرات باشيم. در حال حاضر اتاق بازرگاني در بيانيه اي 
خواستار پياده شدن مكانيزم بازار در تعيين نرخ دالر براي 
صادرات است. پورابراهيمي گفت: ما در بازار متشكل پولي 
معتقد به ايجاد نرخ بازار با نظارت دولت هستيم؛ اگر اين 
اتفاق نيفتد ما ضربه می خوريم و دچار مشكل مي شويم. 
اختالف نظر اصلي بين دولت و مجلس اين موضوع است. 

رانت دولتي متقاضيان ارز
بيژن عبدي، كارشناس اقتصادي درباره 
بازار متشــكل پولــي و تاثيــر آن بر 
ســاماندهي بازار ارز به »كسب وكار« 
مي گويد: بسياري از پيشنهاداتي كه 
براي اصالح نرخ ارز گفته مي شود اگرچه 
به ظاهر خوب اســت، اما در واقع نشدني است. بايد ديد 
كســاني كه صحبت از چنين تعابيري دارند اصال براي 
تئوري هاي آن يا عملياتي كردن آن گامي برداشته اند. هنوز 
تكليف برجام روشن نشده است. اينكه نتيجه برجام چه 
باشد باز هم مي شود يك تعبير ديگر از راه حل پيشنهادي 
براي ســاماندهي ارز داشــت، اما به طور كلي بايد گفت 
تشكيل اين بازار به داليلي نشــدني است.وي با اشاره به 
اينكه بازار ارز به طور انحصاري در اختيار دولت اســت و 
همين مانع از تحقق اهداف گفته شــده در تشكيل بازار 
متشكل پولي مي شود، مي افزايد: بازار ارز از سمت عرضه 
منحصرا در اختيار دولت است و تقاضاي ارز هم مربوط به 
شركت هاي شبه دولتي و دولتي است كه از رانت قوانين و 
معافيت هاي دولتي برخوردارند. در اين مجموعه همه چيز 
تحت انحصار دولت اســت؛ ازاين رو تشــكيل يك بازار 

متشكل پولي بعيد و دور از واقع به نظر مي آيد. 

»كسبوكار«تاكیدكارشناسانبرواقعیشدننرخارزرابررسيميكند

تردید  در ادامه  سیاست  ارزی

I N FO@biznews. ir

بازارسهامشاهدپايدارينسبي
ديروز شاخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس 
اوراق بهادار تهران ۳4 واحد رشد كرد و به رقم ۹4 
هزار و ۹40 واحدي رسيد. شاخص كل هم وزن 
نيز با رشد ۱0 واحد رقم ۱۷ هزار و ۱2۶ را تجربه 
كرد، اما شاخص آزاد شناور با افت 4.5۶ واحد تا 
رقم ۱0۱ هزار و ۳۸۶ پايين آمد و شاخص بازار 
اول و دوم هر يك به ترتيب ۷ و ۱۶2 واحد رشد 

كردند. 

افزايشمعوقاتبانکی
اين روزها برخي بانك ها پرداخت تسهيالت خود را 
براي مدتي متوقف كرده اند و دليل آن را باال رفتن 
معوقات و تغيير مسير براي بازگشت مطالبات اعالم 
مي كنند. به گزارش ايسنا، پرداخت تسهيالت در 
بانك ها هرچند كه از راه هاي اصلي كسب درآمد 
و تامين هزينه هاي آنها به شمار مي رود، اما در هر 
صورت وجود شرايط براي پرداخت نيز بسيار قابل 
اهميت است، به طوري كه در سال هاي گذشته 
تنگناي مالــي بانك ها و نبود منابــع كافي براي 
پرداخت تسهيالت اغلب آنها را با مشكالتي مواجه 

كرده است. 
گذري بر شــعب بانك ها و درخواست تسهيالت 
در مواردي با پاسخ جالبي مواجه مي شود، يكي از 
بانك هاي بزرگ خصوصي مي گويد فعال پرداخت 
تسهيالت را متوقف كرديم و در مقابل پرس و جوي 
دليل اينگونه پاسخ داده مي شود كه در حال حاضر 
با توجه به اينكه معوقات بانك افزايش يافته، قدرت 
پرداخت تسهيالت چندان وجود ندارد و مديران 
تصميم گرفتند تا براي مدتي تســهيالت دهي را 
متوقف كنند تا مطالبات معوق شده برگردد، چراكه 

منابع كافي براي پرداخت وجود ندارد. 

اخبار

براساس بخشنامه بانك مركزي 
شرايطتامینارزخريدنسیه

اعالمشد
براساس سامانه جامع تجارت واردكنندگاني كه 
منشأ ارز غيربانكي داشته اند، بانك مركزي امكاناتي 

را به آنها ارائه كرده است. 
به گزارش ســامانه جامع تجارت، واردكنندگاني 
كه منشــأ ارز غيربانكــي از نوع خريد نســيه با 
سررســيد پس از مصوبه هيات وزيران )شماره 
4۳5۳/ت55۳00هـ مورخ ۹۷/0۱/22( داشته اند: 
 بانك مركزي طي بخشــنامه ۹۷/4۶۳2۷ مورخ
 ۱۸ ارديبهشــت ۱۳۹۷ امكان تاميــن ارز الزم 
براي تسويه حساب اين دسته از واردكنندگان با 
فروشندگان خارجي را در تمامي بانك هاي كشور 
ايجاد كرده اســت. براي بهره مندي از اين امكان، 
واردكنندگان الزم است با رعايت نكات زير، به بانك 

عامل مراجعه كنند: 
 -  سررســيد پرداخت خريد نســيه بايد از تاريخ 

22 فروردين ۱۳۹۷ به بعد باشد. 
- تمام منشأ ارزهاي مذكور بايد پيش از مراجعه 
به بانك، در سامانه جامع تجارت اعالم ترخيص 

شده باشد.
- پس از مراجعه بــازرگان، بانك عامل در پورتال 
ارزي اقدام به ثبت خدمت با عنــوان »تامين ارز 
خريد نسيه« مي كند و فرايند تامين ارز مانند ساير 

خدمات طي مي شود.
- مهلت ثبت خدمت و تاييد آن در بانك مركزي 

تنها تا تاريخ ۱۳۹۷/۹/۱0 است. 
 الزم به ذكر اســت: هر بــازرگان تنهــا مجاز به 
يك بار استفاده از اين امكان تا سقف معادل مجموع 
منشأ ارزهاي مشمول اين موضوع به يك نوع ارز 

خواهد بود.

خبر

با حمايت بانك انصار بيســت و يكمين نشست گروه 
سرمايه گذاري نيك انديشــان كارايا و همكاري مركز 
فين تك اين بانــك  در مركز همايش هاي بانك مذكور 
برگزار شد. به گزارش اداره كل  روابط عمومي وتبليغات، 
در ابتــداي همايش مهندس شــكرريز، رئيس هيات 
موســس كارايا از بانك انصار به خاطر آنچه وي آن را 
حمايت اثربخش بانك انصار از كارآفرينان كشور ناميد، 
قدرداني كرد. در ادامه جلســه، آقاي فروتن، قائم مقام 

بانك انصار طي سخناني با اشــاره به تاريخچه بانك، 
دســتاوردهاي آن را در عرصه مالي و پولي كشــور به 
ويژه بانكداري الكترونيك تشــريح كرد و گفت: بانك 
انصار از ســوي نهادهاي معتبر در كشور به عنوان يك 
بنگاه مالي و پولي موفق و حرفه اي ارزيابي مي شود و در 
زمينه بانكداري الكترونيك پيشتاز بوده و از نخستين 
دارندگان كوربنكينگ در كشور بوده است.  براساس اين 
گزارش، پس از سخنان قائم مقام بانك  انصار تني چند از 

كارآفرينان به ارائه گزارش هاي خود درباره دستاوردهاي 
فني شركت متبوع پرداخته و سپس آقاي دكتر فاطمي 
عضو هيات مديره هلدينگ توسن طي سخناني به ارائه 
تصويري از آينده اقتصاد ديجيتال و نقش فناوري زنجيره 
بلوك پرداخت و فرصت هاي سرمايه گذاري در اين حوزه، 
به ويژه ديجيتاليزه كردن دارايي ها توسط دولت و بخش 
خصوصي را با تاكيد بر تسريع خصوصي سازي و كاهش 

تصدي گري دولت تشريح كرد. 

حمايت هاي بانك صادرات ايران در راستاي نوسازي 
ناوگان فرســوده باربري جاده اي كشور با تخصيص 
4۸00 ميليارد ريال تسهيالت براي جايگزيني ۱۳۷5 
دســتگاه خودروی ســنگين تا پايان ارديبهشت ماه 
سال جاري، ابعاد وسيع تري به خود گرفت. به گزارش 
روابط عمومي بانك صادرات ايران، مديريت شعب استان 
البرز اين بانك در قالب تفاهمنامه اي با مجتمع صنعتي 
ماموت، نوسازي 2000 دســتگاه خودروی سنگين 

)كشنده و تريلر( را بر عهده گرفت كه از ابتداي اجراي 
اين تفاهمنامه در سال ۹۶ تا پايان ارديبهشت ماه سال 
۹۷، بالغ بر 4۸00 ميليارد ريال براي نوسازي ۱۳۷5 
دستگاه خودروی سنگين با كشــنده هاي پيشرفته 
»اسكانيا« تخصيص يافته و پيش بيني مي شود تا پايان 
مدت قرارداد 2 ساله بانك با اين شركت، تعداد ناوگان 
خودروهاي نوسازي شده به 2000 دستگاه مورد نظر 
خواهد رســيد. بنابر اين گزارش، اجراي تفاهمنامه 

منعقده بين بانك صادرات ايــران، مجتمع صنعتي 
ماموت و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور 
در سال ۹5 با اهداف مهمي همچون اثرگذاري مستقيم 
در ساماندهي تجهيزات حمل و نقل جاده اي، كمك و 
همراهي در امر ايجاد اشتغال، رونق بخشي به خدمات 
محصوالت بيمه اي، كاهش چشمگير خطرات جاده اي 
و ياري رساندن به امكان كنترل و رهگيري متناسب 

سوخت مورد توجه قرار گرفت. 

مدير امــور ارتباطات و حوزه مديرعامل بانك توســعه 
صادرات ايران در همايش سراســري مديران اين بانك 
گفت: در ســال ۹۶ در بخش مصوبات تسهيالتي از نظر 
مبلغ رشــد ۹0 درصدي را شاهد بوده ايم. دكتر محسن 
اشرف پور در اين همايش كه با عنوان »رويكردهاي بانك 
براي حمايت از توليد و صادرات« برگزار شد، در تشريح 
گزارش عملكرد اين بانك در سال گذشته افزود: تسهيالت 
اعطايي ريالي در سال ۹۶ در مقايسه با سال قبل 4۳ درصد 

رشد داشته و به بيش از 4۶ هزار ميليارد ريال رسيده است. 
وي در مقايسه رشد تسهيالت اعطايي در دوره پنج ساله 
۹2 تا ۹۶ اظهار داشت: اين رقم از 4۳ هزار ميليارد ريال به 
بيش از ۶۱ هزار ميليارد ريال بالغ شده است. به گفته دكتر 
اشرف پور، مانده تسهيالت اعطاشده به طرح ها در پايان 
سال ۹۶ به رقمي بيش از ۱2۷ هزار ميليارد ريال رسيده 
كه در مقايسه با رقم ۸5 هزار ميليارد ريال سال ۹5 رشد 
4۸ درصدي را تجربه كرده است. اين درحاليست كه مانده 

كل تسهيالت ۱۹4 هزار ميليارد ريال بوده و در مقايسه 
با سال ۹5 رشــد ۱۹درصدي داشته اســت. مدير امور 
ارتباطات و حوزه مديرعامل بانك توسعه صادرات تصريح 
كرد: رشد ۳۶ درصدي اعتبار اسنادي صادراتي و بروات 
به مبلغ ۱۱4 ميليون دالر و همچنين رشد 2۳ درصدي 
حجم اعتبارات و بروات اسنادي وارداتي به ميزان بيش از 
يك هزار ميليون دالر از ديگر موفقيت هاي اين بانك در 

عرصه اعتباري است. 

پدرام رئيس هيات مديــره، توكلي عضو هيات مديره 
ناظر بر استان و طبلشي رئيس اداره كل پشتيباني از 
دواير ستادي استان خراسان رضوي و شعبه مركزي 
مشــهد بازديد كردند. به گزارش روابط عمومي بانك 
قرض الحســنه مهرايران، محســن پــدرام، رئيس 
هيات مديــره بانك بــا قدرداني از تــالش همكاران 
خراســان رضوي در ســال گذشــته و ثبت رشد ۷۳ 

درصدي در حوزه منابع، پتانسيل اين استان را فراتر 
از وضعيت كنوني دانست و بيان داشت: اگرچه در سال 
گذشته موفقيت بســياري در حوزه منابع و مطالبات 
براي استان خراسان رضوي به دست آمد، اما اين همه 
پتانسيل استان نيســت و انتظار داريم در سال جديد 
با كمك گرفتن از تجربيات سال قبل، شاهد رشدي 
باالتر و كسب جايگاهي بهتر در ميان استان هاي كشور 

باشيم. در ادامه، توكلي عضو هيات مديره ناظر بر استان 
خراسان رضوي با تشريح فعاليت هاي انجام شده درباره 
رشــد منابع و مصارف و ميزان مطالبات بانك اظهار 
داشت: اين بانك در بهترين شرايط شبكه بانكي قرار 
دارد و با برنامه ريزي مــدون و هدف دار و همچنين با 
تالش تمامي همكاران توانستيم بهترين آمار را در سال 

۹۶ كسب كنيم. 

شــركت به پرداخت ملت )زيرمجموعه بورسي بانك 
ملت( از اواخر بهمن ماه ســال گذشته تاكنون، بيش 
از ۳00 درگاه پرداخت اينترنتي غيرمجاز را مســدود 

كرده است. 
به گزارش روابط عمومي بانك ملت، با تاكيد بر بخشنامه 
ابالغي اواخر ســال گذشــته شــاپرك و طبق اعالم 

دستگاه هاي نظارتي مانند قوه قضائيه و پليس فتا، اين 
شركت با رصد درگاه هاي پرداخت اينترنتي خود، بيش 
از ۳00 سايت متخلف كه به فعاليت تجاري، بازرگاني 
غيرمجاز و مغاير با كســب  وكار اوليه مشغول بودند را 
شناسايي و به مسدود كردن درگاه اينترنتي آنها اقدام 

كرده است. 

بر اين اســاس، شــركت به پرداخت ملت براي اجراي 
مســئوليت هاي قانوني خود و نظارت مستمر بر تمام 
پذيرندگان به ويــژه درگاه هاي پرداخــت اينترنتي، 
همچنان به شناســايي و مسدودســازي درگاه هاي 
غيرمجاز ادامه خواهد داد و ايــن آمار به طور روزانه در 

حال افزايش است. 

نشست گروه سرمايه گذاران نيك انديش كارايا  با حمايت بانك انصار  برگزار  شد

گام هاي بلند بانك صادرات ايران در نوسازي ناوگان باربري جاده اي

حجم تسهيالت بانك توسعه صادرات در سال 96 رشد 90 درصدي يافت

بازديد رئيس و عضو هيات مديره بانك قرض الحسنه مهرايران از مديريت شعب خراسان رضوي

به پرداخت ملت بيش از ۳00 درگاه غيرمجاز  را  مسدود كرد
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در بازار آزاد تهران سكه طرح جديد ۲۷۵۰۰ تومان گران شد
در جريان معامالت بازار آزاد تهران، قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با ۲۷۵۰۰ تومان افزايش به يك ميليون و ۹۴۰ هزار تومان رسيد. در جريان معامالت ديروز )چهارشنبه( 
بازار آزاد تهران، هر سكه تمام بهار آزادي طرح قديم يك ميليون و ۸۴۱ هزار تومان، نيم سكه ۹۶۱ هزار تومان، ربع سكه ۵۶۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۳۵۰ هزار تومان بود. هر اونس 

طال در بازارهاي جهاني ۱۲۱۹ دالر و ۸۶ سنت و هر گرم طالي ۱۸ عيار ۱۸۵ هزار و ۷۶۰ تومان بود. 

تاريخ:۱۳۹۷/02/2۶
شماره: ۹۷05۶۳

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای/خانم زهرا حيدرپور فرزند محمد دارای شناســنامه شــماره ۶0۸۹ به شرح 
دادخواست به كالسه ۹۷05۶۳ از اين دادگاه درخواست صدور گواهی حصر وراثت 
نامحدود را نموده و چنين توضيح داده است كه متوفی قزتمام نجفی  به شناسنامه 
 شــماره 222 در تاريخ ۹5/0۶/0۹در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده است و ورثه 

حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱-حسن حيدرپور آقا علی فرزند فرمان )نسبت:فرزند( كد ملی 0۳۸45۹۶۳۷

2- حسين حيدرپور فرزند فرمان )نسبت:فرزند( كد ملی 0۳۸204۶۸4۶
۳-علی حيدرپور فرزند فرمان )نسبت:فرزند( كد ملی  0۳۸4۹2۹2۸

4-زهرا حيدر پور آقا علی فرزند فرمان )نسبت:فرزند( كد ملی 0۳۸44۸۹۹2۳
5-فاطمه حيدرپور آقا علی فرزند فرمان )نسبت:فرزند( 0۳۸۳۶4۱۸۶۱

اينك با انجام تشــريفات مقدماتی بااســتناد مواد ۳۶۱و ۳۶2 قانون امور حســبی 
درخواســت مزبور در يك نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و 
يا وصيت نامه ای از متوفی  نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به 

شورای حل اختالف تسليم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئيس شعبه 40 شورای حل اختالف قم

حصر وراثت
خواهان رامين رفيعی فرزند شعبانعلی به شرح دادخواست تقديمی ثبت شده به 
كالســه ۹۷0۹۹۸20۶۷5000۹0 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان زينب انگورج تقوی در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر است به: 
۱ – رامين رفيعی فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه 4۸۳۹5۷۹۱۱۳ فرزند 

متوفی
2 –  سيروس رفيعی فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه ۶۱5 فرزند متوفی

۳ –  فردين رفيعی فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه ۷۳۳ فرزند متوفی
4 – ميترا رفيعی فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه ۷۳4 فرزند متوفی
5 – افشين رفيعی فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه ۸ فرزند متوفی

اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواســت مزبور يك نوبت آگهی می گردد تا 
چنانچه شخصی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاريخ 
نشر آگهی ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
 مسئول دفترشعبه 5 شوراهای حل اختالف شهرستان چالوس – 
سميه شكرالهی

كاهش توليد و صادرات
آلبرت بغزيان، كارشناس اقتصادي 

آنچه در حال حاضر به عنوان نرخ تثبيت شده ارز اعالم مي شود با آنچه قبال بوده، فاصله زيادي دارد. زماني 
كه واردات بدون محدوديت انتقال ارز آزاد مي شود صادرات هم رونق مي گيرد و اين به نوعي سياست 
تشويق صادرات است، اما آنچه برقرار شده، خالف اين است كه ناشي از اشتباه محض بانك مركزي و به 
ضرر و زيان صادرات منتهي مي شود. بر سياست يا نرخي مي توان عنوان يكسان سازي نهاد كه بتواند تعادل 
تجاري و رفاه ايجاد كند. ضمن آنكه به تشكيل بازار آزاد ارز ختم نشود. در حالي كه يكسان سازي اخير با 
اين ديد كامال منتفي است. البته دولت در شرايطي دست به اين كار زد كه ترس از خروج سرمايه ها از كشور وجود داشت و نرخ 
ارز با سرعتي زياد در حال باال رفتن بود. براي حداقل آن مدت اين كار الزم بود، اما از اين پس ادامه اين نوع سياست به توقف 
واردات منتهي مي شود كه در نتيجه توليد و صادرات را كاهش مي دهد. در حالي كه گفته مي شد با نرخ باالي ارز مي شود 
صادرات را باال برد و با نرخ پايين واردات را اما نرخ تعريف شده ارزی كنوني براي اين دو بخش كامال متضاد يكسان اعمال شد، 
در حالي كه اقتضا مي كرد براي اين دو بخش نرخ متفاوتي تعيين شود يا در پكيج ارزي گنجانده شود. در حال حاضر بازاري ها 
واردات ندارند و بسياري از وارد كننده ها دست از فعاليت كشيده اند يا هر چه را وارد كرده اند، عرضه نمي كنند جز در يك فرصت 
ديگر كه به گراني منتهي مي شود. همچنين اگرچه شرايط تخصيص ارز براي مسافران روشن شده اما درباره كاالهاي اساسي 

و غير اساسي هنوز شرايط محرز نشده است كه البته اين روند تاثير بدي بر بازار خواهد داشت. 



خبر
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اجتماعی

كمبــود معلــم در حالي به 
بحران چند ســاله آموزش و 
پرورش تبديل شــده كه در 
يک سوی ديگر درصد بيكاري 
فارغ التحصيالن دانشگاهي به 
باالي 20 درصد رسيده است. به گفته برخی از كارشناسان، 
مسئوالن آموزش و پرورش سعي دارند از هر راهي براي 
جذب نيرو بهره ببرند، اما اين بدان معنی نيست كه اين 
راه به جذب فارغ التحصيالن دانشگاهی بيكار منتهی شود. 
شاهد اين ادعا تالش آنها براي پر كردن اين جاي خالي 
با نيروي سربازمعلم و حق التدريس در مدارس است كه 
نه تنها شرايط معلم شدن طبق آنچه در دانشگاه فرهنگيان 
بنا نهاده شده را ندارند، بلكه جذب موقت آنها هم گرهي از 

مشكالت اين افراد و بيكاران كشور نمي گشايد.
مسئوالن دانشگاه فرهنگيان معتقدند شرط استخدام 
افراد در آموزش و پرورش و معلم شــدن عبور از صافي 
دانشگاه فرهنگيان است كه در آنجا 7 محور تدريس به 
دانشجويان آموخته مي شود. استدالل آنها براي اين سخن 
نيز اين است كه در كشورهاي توسعه يافته مثل ژاپن، كانادا 
و... استخدام يک فوق ديپلم از دانشگاه فرهنگيان بر يک 
فوق ليسانس از دانشگاه ديگر ارجحيت دارد. اين صحبت 
ضمن آنكه مويد چشم پوشي سيستم آموزشی كشور بر 
سيل عظيم بيكاران دانشگاهي در كشور است كه در اين 
مسير می شد جايی برای افراد توانمند در نظام آموزشی 
باز كرد، نشانگر بي توجهي به مراكز آموزشي در كشور و 
دانشگاه هايي است كه نيروي نخبه تربيت مي كنند. سوال 
اينجاست: از آنجايي كه دانشگاه فرهنگيان نتوانسته به 
مســئوليت خود در قبال تامين نيروي آموزشي كشور 
جامه عمل بپوشاند با چه مكانيزمي اصرار بر روش های 
قديمي در جذب نيروي معلم در دانشگاه مثل سربازمعلم 
و استفاده از نيروي بازنشسته دارد؟ ديگر آنكه آيا آموزش و 
پرورش با افزايش همه ساله استخدامي ها مي تواند كمبود 
نيرو را جبران كرده و از يک سوي ديگر به كاهش جمعيت 

فارغ التحصيالن دانشگاهي كمک كند؟

استخدام 17 هزار نفر در سال جاري
سيد مصطفي آذركيش، مديركل دفتر كار و دانش وزارت 
آموزش و پرورش در اين خصوص به »كسب وكار« توضيح 
مي دهد: آنچه مهم اســت جذب افراد براساس قوانين 
موجود از جمله در برنامه ششم توسعه است كه اين برنامه 
مشخص كرده اگر فردي بخواهد وارد عرصه معلمي شود 
بايد از چه روشي دست به اين كار بزند. مجموعه قوانين 
كشور نسبت به جذب دانشــجومعلم براساس ماده 28 
اساسنامه دانشــگاه فرهنگيان اقدام مي كنند. ما نيز در 
حوزه آموزش هاي مهارتي براي تامين معلمان هنرآموزان 
و... به صورت كلي به روش هايي نياز داريم. البته از ظرفيت 
خارج از آمــوزش و پرورش براســاس مصوبه همكاري 
موسسات دولتي و غيردولتي نيز استفاده مي شود كه در 
قالب برون سپاري و مشاركت شاخه كارودانش، هنرجويان 
در خارج از آموزش و پرورش در موسســات توليدی و 
خدماتي و مراكز آموزشــي دولتي و آموزشگاه هاي آزاد 
فني وحرفه اي آموزش مي بينند كه بخشــي از نيروي 
كار به اين شكل استخدام مي شوند. بخشي هم از خود 
شاغالن در آموزش و پرورش هستند كه در قالب تدريس 
بيشتر از ساعت موظف به فعاليت مي پردازند. بخشي هم 

براساس قوانين موجود استفاده از ظرفيت پيشكسوتان در 
تعليم و تربيت است. وي با اشاره به اينكه خيل عظيمي 
از فارغ التحصيالن دانشگاهي وجود دارند كه براي ورود 
آنها به آموزش و پرورش در برنامه ششــم و اساســنامه 
دانشگاه فرهنگيان مواردي ذكر شده است، مي گويد: بر 
همين اساس در قالب ماده 28 سال قبل 10 هزار نفر و در 
سال قبل تر 10 هزار نفر ديگر در آموزش و پرورش جذب 
شدند. عالوه بر ورودي دانشگاه فرهنگيان اين تعداد در 
قالب آزمون با مجوزهايي كه دولت و سازمان داده بود، 
استخدام شدند و امسال نيز قرار است 17 هزار و 300 نفر 
در همين قالب جذب شوند كه از اين ميزان 3200 نفر در 
قالب هنرآموز براي هنرستان ها در نظر گرفته مي شوند. 

گام اول در كاهش نرخ بيكاري مهارت آموزي است
آذركيش در ادامه تاكيد مي كنــد: آنچه اتفاق مي افتد 
در قالب قوانين و مقرراتي اســت كه به وزارت آموزش 
و پرورش تكليف شــده اســت. در هر حال متناسب با 
نيازي كه دســتگاه هاي دولتي دارند اين دسته جذب 
مي شوند، ولي براي كاهش نرخ بيكاري اين دسته گام 
اول مهارت آموزي اســت نه صرف افزايــش آمار تعداد 

استخدامي ها. در هر حرفه بايد مهارت متناسب با آن و 
صالحيت هاي حرفه اي را كسب كرد. 

استخدام ســاالنه 50 هزار نفر هم مشكل 
بيكاري را حل نمي كند

وی افزود: حتي با فرض اينكه ظرفيت اســتخدامي هاي 
آموزش و پرورش به ساالنه 50 هزار نفر هم برسد، باز تعداد 
افراد بيكار بيشتر از آن است كه بتوان همه را به اين شكل 
جذب كرد. مشــاغل زيادي وجود دارد كه مي توان سيل 
بيكاران فارغ التحصيل را به ســمت آن هدايت كرد. براي 
تقويت توليد داخلي و كاهش نرخ بيكاري گام نخســت 
مهارت آموزي است. به اين دليل كه بچه هاي ما در فرايند 
تعليم و تربيت مهارت الزم را كسب كنند. كارودانش 160 
رشته مهارتي و شاخه فني وحرفه اي 41 رشته تحصيلي 
دارد. تعدد و تنوع اين رشته ها متناسب با نياز بازار كار است. 

ضرورت توسعه فرهنگ كار و كارآفريني 
مديركل دفتر كارودانش وزارت آموزش و پرورش مي افزايد: 
از آنجايي كه حوزه آموزش و پرورش يک حوزه حاكميتي 
است، نمي شــود در تعداد معلم صرفه جويي كرد، ولي در 
مجموع بايد سياست هاي كلي بازار كار براساس برنامه ششم 
توسعه بر كوچک سازي دولت استوار باشد؛ يعني توسعه 
آموزش هاي مهارتي براي تكميل هرم شغلي كشور كه در 
آن نياز به نيروي كار ماهر، تكنسين و كارشناس است. بايد 
با همين برنامه هايي كه در حال حاضر در حال تدوين است 
براي همه دوره هاي تحصيلي يكي ركن از مهارت آموزي و 
كارآفريني را در نظر گرفت. نگاه ويژه به مهارت آموزي است 
كه نياز امروز جامعه است. در حوزه مهارت آموزي مي توان 
به اقداماتي مثــل راه اندازي بازارچه هــاي دانش آموزي، 
آموزش همراه با توليد در هنرستان ها، راه اندازي مراكز رشد 
كارآفريني، آموزش مهارت آموزي مديران و... بهره جست. 
به طور كلي توســعه فرهنگ كار و كارآفرينــي در حوزه 
آموزشي در اين مسير بسيار كمک بخش است. براساس 
آمارهاي موجود ساالنه جذب 30 هزار معلم نياز خواهد بود 
كه كمبود فعلي معلمان را در آموزش و پرورش جبران كند. 
با فرض اينكه اين تعداد از فارغ التحصيالن بيكار دانشگاهي 

باشد باز هم مساله بيكاري اين دسته حل نخواهد شد.

»كسبوكار«بررسيميكند

پارادوكس تكراري كمبود  معلم  و فارغ التحصيالن  بيكار
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فرهنگســازيبهترینراهكار
برايمبارزهباسرقتانرژياست

ايالم- زهــرا محمدمرادي- مديرعامل شــركت 
توزيع نيروي برق استان ايالم گفت: سرقت انرژي 
يكي از عوامل اصلي ايجاد خاموشي در شبكه برق 
و فرهنگ سازي مناسب بهترين راهكار براي مبارزه 
با اين پديده دردآور است. به گزارش »كسب وكار«، 
هادي شيرخاني در نشست هم انديشي با اصحاب 
مطبوعات و رسانه هاي استان با بيان اينكه رسالت 
خبرنگاري رسالتي پيامبرگونه است، اظهار داشت: 
امر اطالع رســاني و خبرنگاري، رسالت و وظيفه 

بزرگي بر دوش اهالي اين عرصه است. 
وي با اشاره به اينكه وزارت نيرو از استراتژيک ترين 
وزارتخانه هاســت كه متولي تاميــن آب و برق 
به عنوان دو مــاده و انرژي حياتــي براي زندگي 
كنوني همه شهروندان است، افزود: در صورتي كه 
دستگاه هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه به خوبي 
عمل نكنند و آب و برق مردم تامين نشود، زندگي 

مردم دچار چالش اساسي خواهد شد. 
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان ايالم 
به زنجيره انرژي برق از توليد به مصرف اشاره كرد 
و خاطرنشان ســاخت: توليد برق و تحويل آن به 
مصرف كننده بسيار هزينه بر است و اين شركت خود 
انرژي برق را به صورت نقدي خريداري كرده و در 
اختيار مشتركان قرار مي دهد، اين در حاليست كه 
بسياري از مشتركان به اين موضوع واقف نيستند. 

 هادي شيرخاني با اشاره به خريد انرژي برق در بازار 
بورس و بازار انرژي بيان داشت: شركت برق استان 
ايالم، براساس مالحظات اقتصادي و تفاوت قيمت 
انرژي برحسب ماه، ساعات روز و فصل هاي مختلف، 
اقدام به خريد برق كرده تا بتواند بهترين خدمات را 

به مشتركان ارائه دهد. 

استان ها

تصميم جديد دولت براي حمايت از توليد ملي
ممنوعيتخریدكااليخارجي

به۴8۶قلمرسيد
در راستاي حمايت دولت از توليد ملي، ممنوعيت 
خريد تعداد كاالهاي خارجي كه داراي مشــابه 
توليد داخل هستند با اضافه شدن 8 كاالي جديد 

به 486 قلم رسيد. 
بــه گــزارش ايســنا، هيات وزيران در جلســه 
1393/2/3 به پيشنهاد شــماره 60.278440 
مــورخ 1392/12/26 وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت و به اســتناد اصل يكصد و سي و هشتم 
قانون اساسي جمهوري اســالمي ايران تصويب 
كرد كــه خريد كاالهاي خارجــي )اعم از كاالي 
ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهيزات و غيره 
تحت هر عنوان( داراي توليد مشابه داخلي، مندرج 
در فهرست پيوست كه تاييدشــده به مهر دفتر 
هيات دولت است، توســط تمامي دستگاه هاي 
دولتي )موضوع مــواد )2(، )3(، )4( و )5( قانون 
محاسبات عمومي كشورـ  مصوب 1366ـ و ماده 
)5( قانون مديريت خدمات كشــوري، - مصوب 
1386ـ و موارد مســتثني در ماده )117( قانون 
مديريت خدمات كشوري( و ساير دستگاه ها، نهادها 
و عناوين مشابهي كه به نحوي از بودجه عمومي يا 
دولتي استفاده مي كنند، در صورت انجام هزينه از 
محل وجوه دريافتــي از بودجه عمومي يا دولتي 
بابت خريد اين نوع كاالها به صورت مستقيم يا از 
طريق پيمانكاران تملک دارايي هاي سرمايه اي، 
ممنوع بوده و ذي حســابان دستگاه هاي اجرايي 
يا عناوين مشابه مكلفند از پرداخت اعتبار خريد 
كاالهاي يادشده به صورت مستقيم يا اسناد مندرج 
در صورت وضعيت هاي ارسالي از سوي پيمانكاران 

خودداري كنند. 

ثمانه نادري
News kasbokar@gmail.com

سهم ايران از بازار جهاني فرش دستباف به ۳۱ درصد كاهش يافت
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي طي مطالعه اي به بررسي وضعيت فرش دستباف ايران با تاكيد بر فرش دستباف روستايي پرداخته است. دفتر مطالعات زيربنايي پژوهش هاي مجلس شوراي 
اسالمي در گزارشي با عنوان »بررسي وضعيت فرش دستباف ايران« آورده است؛ فرش دستباف از صنايعي به شمار مي رود كه نقشي اساسي در اشتغالزايي و تامين نياز اقتصادي خانواده ها و در 
عين حال، رشد اقتصادي كشور دارد. با وجود اينكه قوانين و مقررات متعددي به ويژه پس از انقالب اسالمي براي توسعه فرش دستباف به تصويب رسيده است. فرش دستباف رونق سابق خود را 
به ويژه در نواحي عشايري و روستايي ندارد و همان طور كه آمارها نشان مي دهد، سهم ايران از بازارهاي جهاني از 4۱ درصد در سال 200۳ به ۳۱ درصد در سال 20۱۳ كاهش يافته است. 

 مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان  
در جلسه هم انديشی اصحاب رسانه و مسئوالن 
درباره مصرف بهينه و صرفه جويی آب گفت: از روز 
۲۲ ارديبهشت ماه امكان ثبت درخواست متقاضيان  
لوازم كاهنده مصرف آب  با سامانه 15۲۲ شركت آب 

و فاضالب استان اصفهان  وجود دارد .
مهندس هاشم امينی  در پاسخ به يكی از خبرنگاران 
كه عرضــه رايگان  لوازم كاهنده بــه مردم تاثير 
بســزايی در مصرف صحيح آب دارد، عنوان كرد:  
طبق مصوبه مجلس در شورای اسالمی در سال95  
شــركت آب و فاضالب می تواند هر مشتركی كه 
متقاضی لوازم كاهنده مصرف باشد اين تجهيزات 
را در اختيار مشترک قرار دهد و سپس به صورت 
اقســاطی روی قبوض ،بهای آن را دريافت كند، 
چرا كه طبق قانون، آبفا تا درب منازل ارائه دهنده 
خدمات اســت وهزينه  تاسيسات داخل منزل به 
عهده مالک اســت بدين ترتيب  از اقدامات اين 
شركت در راستای كمک به صرفه جويی آب توسط 
شهروندان اين است كه  از ۲۲ ارديبهشت ماه هر 
مشتركی تقاضای نصب لوازم كاهنده مصرف دارد 
می تواند شماره شناسه قبض خود را به سامانه 15۲۲ 
پيامک كند تا شركت آبفا برای اين امر اقدام كرده و 

مبلغ به تدريج بر قبض آب محاسبه می شود.
مهندس هاشم امينی با بيان اينكه امسال در شرايط 
ويژه ای به لحاظ اقليمی قرار داريم، اظهار داشت: 
تغييرات اقليمی باعــث كاهش بارش های جامد و 
بارش های منجر به روان آب ها شده است.اين در 
 حاليست كه بارش هايی موثر هستند كه بيش از 
 10 ميليمتر باشند هر چند كه بارش های اخير هم

 بی تاثير در افزايش آبدهی منابع نبوده است
وی افزود: عدم بارش های موثــر در حوزه فالت 
مركزی موجب كاهش منابع آبی شــده است و در 
نتيجه در حوزه كشــاورزی، شرب و صنعت دچار 
تنش آبی شــده ايم.بدين ترتيب در بخش شرب 
تصميم بر اين گرفته شــد تا با رويكرد اصالحات 
ابزاری و رفتاری بتوانيم سازگار با منابع  دراختيار از 

تبعات بحران كم آبی در استان كم كنيم .
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
ابراز داشــت: امروزه به جای واژه صرفه جويی در 
مصرف آب، سازگاری كاربرد دارد و بر همين اساس 

كارگروه سازگاری با كم آبی در اصفهان به عنوان 
نخستين استان به منظور تبديل تهديدات كم آبی 

به فرصت تبديل شده است.
وی با بيان اينكه بررسی رفتار روزمره مصرفی افراد 
نشان می دهد امكان صرفه جويی در مصرف آب 
وجود دارد، تاكيد كرد: بر اين اساس با متوجه كردن 
مردم در ارتباط با كمبود منابع آبی بايد در اين زمينه 
فرهنگ سازی كنيم كه در اين راستا شركت آبفای 
استان اصفهان با اقدامات فرهنگی گسترده ای كه 
در دستور كار قرار داده است توانست موفق شود 
كه 86 درصد مشتركين آب را مطابق با الگو مصرف 
كنند اما با اين وجود بايد مبانی فرهنگ ســازی 

مصرف بهينه در جامعه جدی گرفته شود.
مهندس امينی نهادينه كــردن مصرف بهينه آب 
را در جامعه مستلزم آموزش كودكان ونوجوانان 
دانست وخاطرنشــان ســاخت:از ابتدای سال 
تحصيلی  96 تاكنون تا 14 ارديبهشــت ماه سال 
جاری بيش از 17 هــزار دانش آموز در اصفهان در 
محل خانه فرهنگ آب تحت آموزش مصرف بهينه 
آب قرار گرفتند و اين رويكرد از زمان تاسيس خانه 
فرهنگ آب در اصفهان كه تنها اســتانی است كه 
دارای چنين مركزی اســت آغاز شده كه مطمئنا 

بی تاثير در فرهنگ سازی مصرف صحيح آب در 
بين آينده سازان كشــور نبوده است.هرچند كه 
در حال حاضردر زمينه فرهنگ ســازی كاهش 
 مصرف آب هنوز از بسياری از كشورهای دنيا عقب 

هستيم.
وی با بيان اينكه فرهنگ ســازی در زمينه تغيير 
رفتارپيرامون مصرف بهينه آب  درجامعه ضروری 
است، گفت: نيازمند آموزش در زمينه اصالحات 
رفتاری مانند نحوه  صحيح مصرف آب توســط 
مشتركان و همچنين معرفی لوازم كاهنده مصرف 
آب هستيم  كه به منظور آشنايی هر چه بيشتر و 
گسترده تر مردم از چگونگی اصالحات رفتاری و 
ابزاری كه در نهايت منجر به مصرف بهينه آب شود 
از ابتدای ارديبهشت ماه بيش از 300 نفر از مروجين 
مصرف بهينه آب با حضور در محالت ونقاط مختلف 
شهر با توزيع بروشورهايی كه به خوبی نحوه  رفتار 
صحيح مصرف آب وتاثيرات استفاده از ابزار كاهنده 
را دربردارد مردم را به مصرف درست آب راهنمايی 
می كنند كه بررسی های صورت گرفته بيانگر اين 
مســئله بوده  كه چنين فرايندی بسيارموثر  در 
ترويج مصرف صحيح آب در بين مردم بسيار واقع 

شده است .  

مدیرعاملآبفایاستاناصفهاندرجلسههماندیشیبااصحابرسانهخبرداد

گذر  از تابستان سخت  با  مدیریت مصرف  بهينه آب  ميسر است
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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

قاسم افشار درگذشت
قاسم افشــار، گوينده توانمند و 
باسابقه صداوســيما  دار فاني را 
وداع گفت. قاسم افشــار كه از 
سال هاي اول انقالب، گويندگي 
در بخش هاي خبــري راديو و 
تلويزيون را بر عهده داشت و در 
بحبوحه سال هاي دفاع مقدس 
با صدايي حماســي بارها اخبار 
مربوط به پيروزي هاي رزمندگان 
اسالم را به اطالع هموطنان رسانده بود، بامداد ديروز بر اثر ايست قلبي دار 

فاني را  وداع گفت. 
قاسم افشار از استادان گويندگي و فن بيان بود و صداي ماندگار او هرگز از 
ذهن مخاطبان راديو و تلويزيون حذف نخواهد شد. افشار دوشنبه ۱3 آبان 
ماه ۱33۰ در تهران به دنيا آمد. تحصيالت ابتدايي و متوسطه را در تهران 
و قصرشيرين طي كرد. ســپس براي ادامه تحصيل به مدرسه عالي پارس 
رفت و در رشته روانشناســي ادامه تحصيل داد. با وقوع انقالب فرهنگي 
تحصيالت دانشــگاهي او نيمه تمام ماند، ولي بعد از بازگشايي دانشگاه ها 
كارشناسي روانشناســي را از دانشــگاه عالمه طباطبايي دريافت كرد. او 
 سپس كارشناسي ارشد خود را در همين رشته از دانشگاه آزاد اسالمي اخذ 

كرد. 
او از كودكي و دوران مدرســه به اجــراي برنامه عالقه داشــت و در دوره 
دبيرســتان اين عالقه به ســمت گويندگي خبر كشيده شــد. وي عالوه 
بر گويندگي اخبار صدا و ســيما، به عنوان كارشــناس ارشــد با سازمان 

پژوهش هاي علمي نيز همكاري مي كرده  است. 

خبر

حتي اگر روزي ســكه بيت كوين يا ساير ارزهاي ديجيتال از 
رونق بيفتد، باز هم بالك چين به حيات خود ادامه خواهد داد. 
اين روزها ارزهاي رمزپايه نقل تمام محافل شده اند و جايي 
نيســت كه از بيت كوين و عرضه اوليه سكه )ICO( سخني 
در ميان نباشد. هياهوي تبليغاتي شكل گرفته پيرامون اين 
پديده نوظهور باعث شده به ازاي هر سرمايه گذار خطرپذير يا 
كارشناس فني صدها استارت آپ در گوشه و كنار دنيا با سوداي 
يك شبه پولدار شدن سر از تخم بيرون بياورند؛ ازاين رو پربيراه 
نيست اگر بگوييم كه در حال حاضر شاهد وقوع نسخه قرن 
بيســت و يكمي از حباب اقتصادي گل الله هستيم. حباب 
اقتصادي يا جنون گل الله به دوره اي در عصر طاليي هلند گفته 
مي شود كه قيمت براي پياز گل الله به شدت افزايش پيدا كرد و 

سپس به طور ناگهاني دچار افتي شديد شد. 
به گزارش زوميت، تمامي اين ســر و صداها باعث شده است 
كه سنگ زيربنا و فناوري زيرساختي ارزهاي رمزپايه؛ يعني 
بالك چين آنچنان كه بايد و شايد مورد توجه قرار نگيرد. اين 
فناوري نوظهور كه عده اي از آن با عنوان دگرگون سازترين 
فناوري عصر حاضر ياد مي كنند، فراتــر از قلمرو رمزارزها 
كاربردهاي بســيار مفيد ديگري نيز دارد كه قادر هستند 
زندگي بشر را دستخوش تحوالتي بنيادين كنند. اين كاربردها 
را نمي توان در يك صرافي مبادله ارز رمزپايه پيدا كرد و قرار 
نيست كسي با آنها يك شبه ميلياردر شود، اما مي توانند در 
بسياري از صنايع اساسي جهان، تغييراتي چشمگير ايجاد 
كنند. از جملــه اين كاربردها مي توان بــه يافتن روش هاي 
جديدي براي انتقال مالكيت امالك و مســتغالت، مديريت 
ناوگان حمل ونقل دريايي، شناســايي مبادي مواد معدني 
حاصل از درگيري و تضمين سالمتي مواد غذايي اشاره كرد. 
 Conflict گفتني است كه مواد معدني حاصل از درگيري يا
Minerals )شامل تانتاليوم، قلع، تنگستن و طال( به موادي 
مي گويند كه در مناطق جنگ زده به دست مي آيند و شورشيان 
مسلح از آنها به عنوان منبع درآمد استفاده مي كنند. براي 
مثال، با اســتفاده از بالك چين مي توان اثبات كرد كه قطعه 

الماسي كه در بوتيكي در شهر ميالن براي فروش عرضه 
شــده از يك معدن خاص در روسيه استخراج 

شده است. 
اما بالك چين چيســت؟ بالك چين اساسا يك 

پايگاه داده يا دفتركل امن اســت كه در 
هزاران رايانه پخش مي شود و تمامي 
افراد به يك ركورد )رده( مشــابه 

از تمامــي تراكنش هاي آن 
دسترسي دارند، بنابراين 
امــكان مداخله مخرب در 
آن وجود ندارد. استفاده از 
رمزنگاري در اين فناوري به 

كاربران اجازه مي دهد 
كه به طــور ايمــن به 

انجام تراكنش هاي خود 
بپردازند )از قبيل انتقال 
دارايي هــا(. همچنيــن 

بالك چين با انجام هر تراكنش، ركوردي تغييرناپذير و دائمي 
از آن را در خود ذخيره مي كنــد. بالك چين به 3 دليل از اين 
توانايي برخوردار است كه تمامي صنايع را دستخوش تحولي 
اساسي كند. دليل اول اين است كه اين فناوري، بهترين روش 
ممكن براي انجام تراكنش هايي است كه نيازمند اعتماد و ثبت 
دائمي هستند. دوم اينكه بالك چين به طور معمول مستلزم 
همكاري جمعي بخش هاي مختلف است. اين فناوري در آن 
دســته از مواردي كه به صورت متن باز پياده سازي مي شود، 
مي تواند مانع از بروز مساله اقدام جمعي شود. مساله اقدام 
جمعي حالتي را توصيف مي كند كه در آن چندين فرد مستقل 
از انجام يــك اقدام خاص منتفع مي شــوند، اما يك هزينه 
وابسته، مانع از آن مي شود كه هر يك از اين افراد به طور مجزا 

و به تنهايي دست به آن اقدام بزنند. 
دليل ســوم همان هياهوي تبليغاتي است كه پيش تر به آن 
اشاره شد. فضاي هيجاني درگرفته در پيرامون بالك چين، 
آن را در كانون توجه توســعه دهندگان قرار داده و فرايند 
پذيرش آن را تســهيل كرده است. حتي شركت هايي كه در 
قبال فرايندها و لجستيك ســازماني خود رويكرد سري كه 
درد نمي كند، دستمال نمي بندند را اتخاذ كرده اند نيز ممكن 
است آرام آرام براي ارتقاي سامانه هاي خود و عقب نماندن از 
قافله بالك چين، دست به سرمايه گذاري هاي هنگفتي در اين 

فناوري بزنند. 
بدين ترتيــب بالك چين نيز همانند فنــاوري رايانش ابري 
مي تواند تبديل به واژه باب روز شــود. با اين حال شماري از 
كارشناسان چندان با اين تلقي موافق نيستند. آنها مي گويند 
كه ابر، تنها رايانه يك شــخص ديگر است كه مي تواند پاي 
رويه هاي كاري جديــدي را به صنايع بــاز كند، روش هاي 
نويني را براي دريافت هزينه خدمات از مشتريان در اختيار 

بگذارد، موجب رشد شــركت های نوپا و بخش هاي جديدي 
در شركت هاي كنوني شود و اكوسيســتمي از فناوري هاي 

پشتيباني كننده را شكل دهد. 

باز شدن پاي بالك چين به همه صنايع
براي نمونه، بخش آماد يا همان لجستيك را در نظر بگيريد. 
در حال حاضر، والمارت )يكي از بزرگ ترين فروشــگاه هاي 
زنجيره اي آمريكا( بيش از 1.1 ميليون واحد كاال را روي يك 
بالك چين به فروش مي رساند. اين فناوري به والمارت كمك 
مي كند تا مسير كاال را در كارخانه تا زمان نشستن روي قفسه 
فروشگاه رهگيري كند. مرسك نيز كه غول صنعت حمل ونقل 
 IBM دريايي جهان است از فناوري مشــابهي كه به دست
توسعه داده شده براي رهگيري كانتينرها استفاده مي كند. اين 
فناوري توانسته فرايند ورود و خروج محموله ها را از مبادي 

گمركي آسان تر و سريع تر كند. 
اورلجر؛ شــركتي كه در آوريل ۲۰1۴ با هدف ايجاد يك دفتر 
ثبت مبتني بــر بالك چين براي الماس هاي تاييدشــده در 
سراســر جهان كارش را آغاز كرد، در حال حاضر نزديك به 
۲.۲ ميليون قطعه الماس را در فهرست خود ثبت كرده است. 
لين كمپ، مدير اجرايي و بنيان گذار اورلجر مي گويد كه اين 
شركت ماهانه نزديك به 1۰۰ هزار قطعه الماس را در دفاتر خود 

ثبت مي كند. 
كارتاسنس هم شركت فعال ديگري در زمينه بالك چين است 
كه هشت سال پيش كارش را آغاز كرده است. اين شركت روي 
پالت هاي بار، حسگرهاي متصل به اينترنت نصب و با تجزيه و 
تحليل داده هاي دريافتي از اين حسگرها ميزان تاخير آنها 
يا زماني را كه دچار خسارت مي شــوند، محاسبه مي كند. 
مشتريان كارتاسنس به جاي استفاده از اسناد فيزيكي از يك 
پايگاه داده مبتني بر بالك چين استفاده مي  كنند و به كمك 
آن مي توانند تمامي مراحل جابه جايي بســته ها، پالت ها يا 

كانتينرها را ثبت و ضبط كنند. 
شــركت ها و دولت هايي كه مي توانند به سرعت روي امواج 
فناوري هاي جديد ســوار شــوند، پيش از همه دســت به 
پياده سازي بالك چين زده اند. براي مثال، دوبي 
به تازگي اعالم كرده اســت كه مي خواهد تا 
سال ۲۰۲۰ نخستين دولت توانمندشده با 
بالك چين در جهان باشد، اما اگر بالك چين 
بتواند به درستي كار كند، از اين قابليت 
برخوردار است كه تبديل به يك فناوري 
فعال ساز بنيادين شود؛ مشابه اتفاقي 
كه در گذشته رخ داد و استانداردهاي 
جديد انتقال داده در شبكه ها منجر به 
اختراع اينترنت شــد. به بيان 
دقيق تر، ممكن اســت روزي 
برسد كه همه ابعاد زندگي ما از 
نحوه راي دادن تا ارتباط آنالين 
با ديگران و چگونگي خريد 
كردن دستخوش تحوالتي 

اساسي شود. 

بالك چين، فناوري  انقالبي  آينده

 شرایط ارتقای توليد داخلي 
و هم بازارهاي بين المللــي و صادراتي مورد 

قبول باشد.
اين بدان معناست كه توليدكننده داخلي بايد 
از ابتداي ساخت و پردازش كاال ضمن رعايت 
كيفيت و استانداردهاي الزم در توليد اوليه، 
مراحل بازاريابي و بســته بندي و بازاررساني 
را نيز مطابق استانداردهاي بين المللي انجام 

دهد. 
در اين صــورت اســت كــه كاالي داخلي 
با كاالهــاي وارداتــي موجود در بــازار كه 
تعدادشــان كم هم نيســت، قــدرت رقابت 
پيدا مي كند و مي توانــد در بازارهاي جهاني 
نيز رقابت كند. كشــور ما در شــرايط فعلي 
مصرف كننده بيش از 4۰ ميليارد دالر كاالي 
وارداتي خارجي است كه با توجه به اين آمار 
توليدكننــده ايراني بايد كااليــي توليد كند 
كه كاهش هزينه را در پي داشــته باشــد و 
 به اصطــالح اقتصادي داراي مزيت نســبي

 شود.
 در اين صورت مي توانيم بــه كاهش مصرف 
4۰ ميليارد دالري كاالهاي وارداتي خوش بين 
باشيم. جداي از اين مســائل مصرف كننده 
ايراني نيز بايد در برابــر مصرف كاالي توليد 
كشــورش تعصب داشته باشــد. ما در حال 
حاضر مصرف كننده كاالهاي وارداتي هستيم 
كه اكثر آنها را نيز كاالهاي قاچاق تشــكيل 
مي دهند. در حالي كه بســياري از كاالهاي 
 توليدشــده در كشــور با كاالهاي مشــابه 
آن كــه وارداتي اســت برابــري مي كند، اما 
شــاهد هســتيم كه مصرف كننده به سمت 
كاالي خارجي مــي رود. هنگامي كه كيفيت 
برابــري مي كند، چــرا بايد فرهنگ ســازي 
 درباره اســتفاده از كاالي ساخت ايران انجام 

نشود؟
بنابراين در ارتباط بــا حمايت از توليد داخل 
مردم و توليدكنندگان همزمان نقش دارند، 
اگرچه فرهنگ اســتفاده از كاالي ايراني نيز 
بايد مورد توجه همگان قرار گيرد تا شــرايط 
 براي اشــتغال پايــدار نيز براي مــردم مهيا 

شود. 

ادامه سرمقاله مهارت هاي مديريتي

كنترل هسته كار مديريت است. آنچه يك مدير كنترل مي كند 
افراد نيستند، بلكه پروژه ها، منابع، وقايع و فعاليت هايي است 
كه افراد درگير آنها هســتند. در اين نقش شما بيشتر شبيه 
يك كنترلر دما عمل مي كنيد كه در وقت هاي تعيين شــده يا 
برحسب درجه حرارت، دستگاه را روشن يا خاموش مي كند. 

 به عنوان يك مدير آنچه بــراي كنترل بايد انجــام دهيد، به
 شرح زير است: 

1. برنامه اي داشته باشيد كه در آن اهداف، استانداردها و زمان هاي 
پايان هر مرحله مشخص شده باشد. 

۲. كارگروه خــود را كنترل كنيد و از بازخورد بــراي پي بردن به 
چگونگي پيشرفت كار استفاده كنيد. 

3. وضعيت انجام كار را با آنچه براي حصول برنامه بايد انجام شود، 
مقايسه كنيد. 

۴. مواردي كه در آنها 
كارايي زير استاندارد است 

يا فرصت هاي جديد پيش آمده را تشخيص دهيد. 
5. براي جبران كاستي ها يا استفاده از فرصت هاي جديد 

اقدام كنيد. 
شما به عنوان مدير سازمان بايد سيستم كنترلی دقيقی تعريف و از 
آن استفاده كنيد. اين كار باعث می شود بر انجام وظايف كارمندان 

كنترل داشته باشيد.

مدیریت بدون کنترل، حرکت  در تاریکی است

ول
کس

 ما
ان

تجربه  04 ساله خود با بيش از هزاران ساعت تدريس و سخنرانى را در يك جمله ج
به همه مردم دنيا هديه مي كنم: »هرگز ظاهر زندگي ديگران را با باطن زندگي 

خود مقايسه نكنيد.«
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مديرعامل شركت گاز استان قزوين: 
مصرف 21۶ ميليون متر مكعب گاز در جایگاه هاي 

CNG  استان قزوین
مديرعامل شركت گاز استان قزوين 
از مصرف بيش از 2۱۶ ميليون متر 
  CNG مكعب گاز در جايگاه هاي
اســتان طي ســال ۹۶ خبر داد. 
اسماعيل مفردبوشــهري در اين 
باره اظهار كرد: در ســال گذشته 
2۱۶ ميليون و 8۷ هزار متر مكعب 
  CNG گاز طبيعي در جايگاه هاي
اســتان توزيع شــده كه شامل 5 
  CNG درصد گاز مصرفي استان طي سال ۹۶ بوده است. وي افزود: جايگاه هاي
استان قزوين به طور ميانگين روزانه 5۹2 هزار مترمكعب گاز تحويل دارندگان 
خودرو مي دهند. وي درباره ميزان تحويل گاز به جايگاه هاي CNG  در ســال 
جاري نيز گفت: از اول فروردين ماه تاكنون 2۷ ميليون و 2 هزار متر مكعب گاز در 
جايگاهاي سوخت گاز توزيع شده است. بوشهري تصريح كرد: در حال حاضر 5۹ 
جايگاه CNG در استان فعال هستند كه از اين تعداد ۱5 جايگاه در سطح شهر 
قزوين و 44 جايگاه ديگر در سطح استان فعال هستند كه مي توان گفت به ازاي هر 
2۰ هزار نفر يك جايگاه سوخت وجود دارد كه در مقايسه با نسبت كشوري كه به 
ازاي هر 33 هزار نفر يك جايگاه است؛ استان قزوين از رتبه مناسبي برخوردار است. 

براي نخســتين بار در نيروگاه شــهيد رجایي نصب 
داربست معلق در بویلر واحد شماره 4 بخاري انجام شد

براي انجام تعميرات در شرايط ارتفاع، داربست معلق در بويلر واحد شماره 4 بخار 
نيروگاه شهيد رجايي نصب شد. به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد 
برق شهيد رجايي پس از اعالم نشتي بخار در بخشي از ديواره بويلر واحد شماره 
4 بخاري، كاركنان كارگاه تعميرات بخار نيروگاه با حضور نماينده امور HSE و 
پس از برقراري شرايط ايمن كار، اقدام به نصب داربست معلق در ارتفاع 3۶ متري 
براي انجام عمليات جوشــكاري در بويلر اين واحد كردند. پس از نصب داربست 
معلق در بويلر واحد 4 بخاري، كاركنان جوشكار معاونت تعميرات بخار با فعاليت 
در ارتفاع باال و در شرايطي كه انجام داربست بندي و جوشكاري در آن محيط به 
سختي انجام مي شد، در زمان كوتاه، عمليات بازسازي و جوشكاري ديواره معيوب 
را با موفقيت به پايان رساندند. اين درحاليست كه براي نصب معمولي داربست از 
پايين كوره و در شرايط عادي، حدود يك هفته زمان نياز بود، اما كاركنان كارگاه و 
جوشكاران تعميرات بخار با اجراي اين عمليات، زمان انجام تعميرات را به حداقل 

ممكن كاهش دادند. 

پژوهش كاربــردي ســرمایه گذاري بلندمدت 
محسوب مي شود

نشست تعاملي درباره همكاري آموزشي پژوهشي ذوب آهن اصفهان با واحدهاي 
دانشگاه آزاد اسالمي اســتان شنبه 22 ارديبهشــت ماه به همت مديريت هاي 
روابط عمومي، آموزش و توسعه منابع انساني و حسابداري صنعتي در تاالر دانش 
مديريت آموزش و توسعه منابع انساني برگزار شد. در نشست مذكور كه مهندس 
بهرامي معاون منابع انساني و امور اجتماعي شركت، دكتر احمد آذين رئيس دانشگاه 
آزاد اسالمي استان اصفهان و رئيس دانشگاه آزاد واحد خوراسگان، حجت االسالم 
والمسلمين حيدري مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه آزاد 
اسالمي اصفهان، مهندس نصر معاون برنامه ريزي و توسعه، مهندس جالل آقابابا 
معاون پژوهش، فناوري و بومي ســازي، مهندس شفيعي مدير آموزش و توسعه 
منابع انساني و گروهي متشكل از اعضاي هيات علمي، رياست و معاونان واحدهاي 
دانشگاه آزاد اســتان و همچنين تني چند از كارشناسان مديريت هاي آموزش و 
توسعه منابع انساني و پژوهش، فناوري و بومي سازي حضور داشتند درباره نقش و 
جايگاه پژوهش هاي كاربردي در ذوب آهن اصفهان گفتگو و تبادل نظر شد. مهندس 
بهرامي، معاون منابع انساني و امور اجتماعي شركت در اين نشست گفت: ذوب آهن 
اصفهان به عنوان قطب توليد فوالد در كشور و صادر كننده محصوالت فوالدي مطابق 
با آخرين استانداردها، همواره پژوهش و به كارگيري روش هاي به روز را در بخش هاي 
مختلف مورد توجه قرار داده و تعامالت بســيار خوبي با مراكز علمي و تحقيقاتي 

داشته است زيرا پژوهش كاربردي را سرمايه گذاري بلندمدت محسوب مي كند.
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