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چهار شنبه 24 آبان 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3231 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( 
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 9400407 شش��دانگ یکدستگاه آپارتمان واقع در جنوب 
طبق��ه اول به مس��احت 79/88 مترمربع قطعه س��وم تفکیکی بلوک س��وم تحت پالک ثبتی 
170/25134 مفروز از پالک 959 فرعی از اصلی مذکور بانضمام ششدانگ پارکینگ قطعه 
س��وم تفکیکی به مس��احت 11/50 مترمربع واقع در همکف و شش��دانگ انباری قطعه سوم 
تفکیکی به مس��احت 2/41 مترمربع واقع در همکف برابر سند قطعی 102397- 92/3/12 
دفترخانه 3 کرج از طرف خانم ملیحه محمدی به آقای حس��ین عزیزی منتقل ش��ده است و 
بربر سند رهنی 102398- 92/3/12 دفترخانه 3 کرج در رهن بانک مهر اقتصاد قرار گرفته 
اس��ت محدود به حدود: ش��ماال اول درب و دیورایست اشتراکی با راه پله مشاعی دوم در دو 
قس��مت اول شرقی است هر دو قس��مت پنجره و دیواریست اشتراکی با نورگیر مشاعی شرقا 
دیواریس��ت به فضای حیاط مش��اعی جنوبا اول دیوار و پنجره است به فضای حیاط مشاعی 
دوم نرده تراس مس��قف به فضای حیاط مشاعی غربا اول دیواریست اشتراکی با قطعه چهارم 
دوم در س��ه قس��مت که اول شمالی و سوم جنوبی هر سه قس��مت دیوار و پنجره اشتراکی با 
نورگیر سوم دیوار اشتراکی با قطعه چهارم هر دو قسمت که اول شمالی هر دو قسمت پنجره 
و دیواریس��ت اش��تراکی با هواکش سقف با کف قطعه هفتم اش��تراکی است کف با سقف طبقه 

همکف مشترک است. 
حدود انباری: ش��ماال درب و دیواریس��ت به انباری دو ش��رقا درب و دیواریست مشترک به 
پیلوت مشاعی جنوبا دیوار مشترک با انباری چهار غربا دیوار اشتراکی با پارکینگ دو سقف 
با کف طبقه اول مش��ترک اس��ت کف بر روی پر عرصه حدود پارکینگ: شماال و جنوبا: خط 
مس��تقیم مفروض به پیلوت مشاعی شرقا: خط مس��تقیم مفروض به پارکینگ چهار غربا: در 
چهار قسمت دیوار اشتراکی با انباری 7-8-9-10 سقف با کف طبقه اول مشترک است کف 
بر روی پر عرصه. طبق نظر کارش��ناس رسمی مورخ 95/11/3 به مبلغ 838740000 ریال 
ارزیابی ش��ده و پالک فوق واقع اس��ت در نشانی )مهر ش��هر بلوار ارم خیابان میالد چهار بن 
بس��ت گلها مجتمع نگی��ن واحد 25( دارای دو خواب با کفپوش موزائیک و حال و نش��یمن 
با کفپوش س��رامیک و سرویس بهداش��تی ایرانی و حمام مجزا و آشپزخانه به صورت اپن با 
کابینتهای چوبی مس��تهلک بالکن مس��قف و آیفون تصویری می باشد دیوارها کاغذ دیواری 
کف س��رامیک و سقف گچ می باش��د درب ورودی آپارتمان چوبی راهروها تماما پوشش او 
نوع بلکا دارای نرده های پروفیل می باش��د. موقعیت ملک رو به حیاط جنوبی است سیستم 
گرمایش��ی موتورخانه بانضمام رادیاتور و سیس��تم سرمایش��ی کولر آبی است در هر اتاق دو 
عدد کمد دیواری است. دارای انشعابات آب و گاز مشترک در مجتمع می باشد. نوع پوشش 
در کف پارکینگها از جنس سرامیک می باشد اسکلت طبقات از نوع فلز و دیوار حمال است 
دارای آیف��ون تصویری و درب ورودی اتوماتیک و ریموت دار اس��ت و در زمان بازدید در 
تصرف ش��خص ثالث بدون قولنامه و اجاره نامه بوده اس��ت. پالک فوق از س��اعت 9 تا 12 
روز ش��نبه مورخ 96/9/11 در اجرای ثبت اس��ناد و امالک کرج از طریق مزایده به فروش 
می رس��د. مزایده از مبلغ 838740000 ریال هش��تصد و سی و هش��ت میلیون و هفتصد و 
چهل هزار ریال- شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهیهای مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باش��د به عهده برنده مزایده 
اس��ت و نیز در صورت وجود مازاد، وج��وه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مس��ترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه 
روز مزایده تعطیل رس��می گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان س��اعت و مکان 

مقرر برگزار خواهد شد. برابر اعالم بستانکار ملک فاقد پوشش بیمه ایست. 
تاریخ انتشار: 96/8/24 

معاون اجرای ثبت اسناد و امالک کرج- قاسمی 
م الف 96/8277/ف 

برگزاری نخستین همایش اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

ارائه طرح تسهیالت ارزان قیمت به اشتغال روستایی
تفاهم- گ��روه گزارش: حمی��د کالنتری 
،معاون ام��ور تعاون وزیر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی، با اش��اره به طرح تس��هیالت ارزان 
قیم��ت به اش��تغال روس��تایی گف��ت: از هفته 
آین��ده پرداخت تس��هیالت توس��ط بانک های 
عامل آغاز می ش��ود. طرح " یکهزار روستا- 
یکهزار تعاونی" در کش��ور اجرایی می شود تا 
روس��تاهایی که قابلیت رش��د دارند، از طریق 
ایجاد تعاونی ها بتوانند اش��تغال باالیی ایجاد 
کنند. وی افزود: این تس��هیالت به روستاها و 
ش��هرهای کمتر از 10 ه��زار نفر جمعیت تعلق 

می گیرد.
کالنت��ری درادام��ه افزود: این تس��هیالت 
به روس��تاها و ش��هرهای کمتر از 10 هزار نفر 
جمعی��ت تعلق می گیرد. حمید کالنتری،معاون 
وزیرتع��اون،کار و رف��اه اجتماع��ی با حضور 
در نشس��ت تخصصی اقتص��اد مقاومتی،تولید 
و اش��تغال فرش دس��تباف که روز گذش��ته، با 
حض��ور معاون��ان وزی��ر، نماین��دگان مجلس 
ش��ورای اسالمی، رئیس مرکز ملی فرش ایران 
و تعاون��ی های صنعت فرش برگزار ش��د،  با 
اش��اره به اینکه افزایش 15 درصدی صادارت 
ف��رش در 6ماهه ابتدایی امس��ال امیدوارکننده 
نیس��ت، گف��ت: صنعت ف��رش س��رمایه اولیه 
مح��دودی نیاز دارد و به همی��ن دلیل می توان 
قشر بزرگی از جامعه را به آن جذب کرد. باید 
با ش��ناخت دقیق بازاره��ای بین المللی در این 
عرصه به رقابت بپردازی��م، اگر بخواهیم بازار 

ص��ادرات فرش را حفظ کنی��م، باید بدانیم که 
کش��ورهای چین و هند م��ی خواهند با عرضه 
ف��رش هایی با قیمت ارزانتر، بازارهای جهانی 
را بدست بیاورند؛ بنابراین در این باره پیشنهاد 
می کنیم که فعاالن صنعت فرش در قالب تشکل 
ب��ه رقابت بپردازن��د و با ایجاد یک ش��ورای 
راهب��ردی از نهادهای ثاب��ت و مرتبط، اهداف 

خود را دنبال کنند. 

کالنت��ری همچنی��ن از ب��ه وج��ود آمدن 
ظرفی��ت پوش��ش بیم��ه ای ب��رای قالیبافان از 
طریق صندوق بیمه عش��ایر و روس��تائیان که 
با هم��کاری اتحادی��ه سراس��ری تعاونی های 
و  ش��هری  دس��تباف  ف��رش  تولیدکنن��دگان 
روس��تایی ایران به دست آمده، ابراز امیدواری 
ک��رد و گف��ت: تم��ام فع��االن ای��ن صنع��ت 
می توانن��د از مزای��ای بیمه ای بهره مند ش��وند. 

اتحادی��ه  مدیرعام��ل  بهرام��ی،  عب��دا... 
سراس��ری تعاون��ی های تولیدکنن��دگان فرش 
دس��تباف شهری و روس��تایی ایران نیز در این 
نشس��ت، گفت: اکنون سه هزار و 570 تعاونی 
فرش دس��تباف در کشور وجود دارد که از این 
تعداد، هزار و 620 تعاونی یعنی حدود 45 درصد 
 آنها فعالند. همچنین، بر اس��اس تفاهمنامه ای 
که با سازمان آموزش فنی و حرفه ای داشتیم، 
برای سه هزار و 650 قالیباف استاندارد تعیین 

کردیم. 
ارکان  از  نف��ر  نی��ز 160  در س��ال 96 
اتحادی��ه های فرش دس��تباف در ش��هرهای 
و  غرب��ی  و  ش��رقی  آذربایج��ان  اصفه��ان، 
کردس��تان آموزش دیده اند. وی با بیان اینکه 
بان��ک توس��عه تعاون س��ال گذش��ته 2900 
کارگاه فرش تاس��یس کرد، اب��راز امیدواری 
ک��رد که س��ال 97 ب��ا حمایت مس��تمر مرکز 
 مل��ی ف��رش، ش��اهد اقدام��ات ج��دی تری 

در زمینه حمایت از فرش دستباف باشیم.
گفتن��ی اس��ت، ای��ن همایش ی��ک روزه 
به منظ��ور بررس��ی توانمندی ه��ای تولیدی، 
 اشتغالزایی و صادراتی اتحادیه ها و تعاونی های

 فرش دس��تباف و دانش پژوه��ان این حوزه، 
ب��ا هم��کاری اتحادیه سراس��ری تعاونی های 
تولیدکنندگان فرش دستباف شهری و روستایی 
ایران، وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، مرکز 
ملی فرش ای��ران و وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی برگزار شد.

ارزش افزوده آب در صنعت قم 
بیش از بخش کشاورزی است

 تفاهم- گروه اقتصادی: مدیرعامل شرکت شهرک های
 صنعتی قم، اختصاص مناسب سهم آب به بخش صنعت 
را س��بب افزایش بهره وری در تولید و اش��تغال استان و 
 جلوگیری از هدر رفت منابع آبی ارزیابی کرد. امیر طیبی نژاد 
اظهار داشت: به همین میزان که آب سبب توسعه و رونق 
تولید و اش��تغال در بخش صنایع می شود به همین میزان 
نیز صنعت، مانع از هدر رفت و سبب بهره وری در استفاده 
از منابع آبی می ش��ود.  وی با بیان اینکه س��هم نامناسب 
صنعت از آب باعث فرار س��رمایه می شود، گفت: وجود 
7 ش��هرک و 4 ناحیه صنعتی در استان ظرفیتی است که 
اگر چه در گذشته نگاه به این استان تنها در بعد فرهنگی 
و مذهب��ی بود اما امروز صنعت، جایگاه خود را در قم به 
جایی رسانده که می توان از آن به عنوان یکی از پایه های 
مهم اقتصادی استان نام برد. وی یادآور شد: در استان قم 
هزارو 260 حلقه چاه آب کش��اورزی رسمی وجود دارد 
که بیش از 250 میلیون متر مکعب اضافه بر مجوزها یعنی 
دو براب��ر حد مجاز از آنها بهره برداری می ش��ود و آمار 
چاه های غیر مجاز نیز بیش از سه هزار حلقه عنوان می 
شود و در کل سهم کشاورزی از سهم آب مصرفی استان 
بالغ بر 80 درصد می باش��د؛ این در حالی است که سهم 
اشتغال کشاورزی اس��تان تنها 6 درصد است. در مقابل، 
سهم صنعت در اشتغال استان، 39 درصد است. وی افزود: 
اهمیت آب در صنعت و در مقایسه با ارزش افزوده ای که 
آب در صنعت نسبت به کش��اورزی می تواند ایجاد کند، 
قابل توجه است. تخصیص آب به حوزه صنعت در استان 

می تواند تغییرات اساسی در این بخش ایجاد کند. 

 برگزاری دوره آموزشی نشان و برند سازی 
در شهرک های صنعتی لرستان

مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی لرستان از 
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با نشان و برند سازی برای 
 مدیران و کارشناسان واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های

صنعتی اس��تان خبر داد. به گزارش تفاهم، بختیار رازانی 
اظهار داشت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و ترویج 
مصرف محص��والت داخلی و همچنین باال بردن کیفیت 
کاال، ی��ک دوره آموزش��ی در حوزه برند و برند س��ازی 
جه��ت صنعتگران و تولیدکنندگان کاال برگزار ش��د. وی 
افزود: در این دوره آموزشی مواردی همچون مروری کلی 
بر معنا شناسی برند)نمانام( و برندینگ ، نقش نام تجاری 
 در توس��عه بازار، اهمیت و ارزش نام تجاری، مولفه های 
مقبولیت نش��ان تجاری، هویت برند، ابع��اد هویت برند، 
فرآیند مدیریت نشان تجاری، استراتژی های ارتقای برند 
و تدوین استراتژی برند مطرح شد. وی با بیان اینکه زمان 
برگزاری این دوره آموزشی 16 ساعت بود، افزود: از ابتدای 
س��ال تاکنون 30 دوره آموزشی توسط این شرکت جهت 
 مدیران و کارشناس��ان واحدهای صنعتی در حوزه های 

مدیریتی، مهارتی و کارشناسی برگزار شده است .

 ضرورت توجه به غذای روح
 در فضای مجازی

ادامه از صفحه یک- همانطور که می دانید، تشابهی 
بی��ن غذای روح و جس��م وجود دارد و یک تش��ابه این 
 است که هر دو غذا اگر مسموم باشد به انسان آسیب وارد 
می س��ازد ولی تفاوت در این اس��ت که در بعد جس��می 
ضرر و زیان به راحتی قابل لمس است و دیده می شود و 
 انس��ان برای مداوای خود و نجات از آن به طبیب مراجعه 
 می کند و به فکر درمان و معالجه می باشد ولی در مسمومیت های 
روحی و آس��یب ه��ا و ضرور و زیان ه��ای احتمالی در 
 بعد روحی متاس��فانه به دلیل آشکار نبودن، زخم ها کهنه 
می ش��ود و انس��ان خیلی دیر به وجود بیم��اری پی برده 
وعلی القاع��ده مراجعه دیرهنگام او را ب��ه همراه خواهد 
داشت. آخرین توصیه که بسیار می تواند در هر دو بعد به 
ما کمک کند، راهبرد »وقایه« یا همان پیشگیری است. یک 
معنای نگاه کردن به طعام در این آیه می تواند اتخاذ راهبرد 
پیشگیری باشد. همانطور که مستحضرید پیشگیری خیلی 
بهتر از درمان است و هزینه آن بسیار کمتر از درمان خواهد 
بود . پیشگیری یعنی دقت و مراقبت فراوان در انتخاب نوع 
طعام، اینکه این طعام از کجا و به چه ش��کل و توسط چه 
کس��انی تهیه شده است. در غذای جسم سعی می شود به 
تاریخ مصرف، برند شرکت سازنده و مواد مغذی در آن و 
عالمت استاندارد دقت کرد. آیا همین دقت را در انتخاب 

مواد مصرفی برای روح خود داریم؟
اگر تا االن نداشته ایم، باید به استناد آیه شریفه نگاه 
 عالمانه، هوشمندانه و مسئوالنه تری داشته باشیم تا از آسیب ها 
مصون بمانیم.اگر همین یک جمله قرآن را به خوبی درک 
می کردیم و به مضم��ون آن عمل می کردیم، یقینا جلوی 
خیلی از مشکالت جسمی و انحرافات اخالقی و اختالالت 
روحی گرفته می شد و انسان می توانست با توجه به مفاد 
این آیه، زیس��تی آگاهانه و سالم در بعد جسمی و حیات 
طیبه درخش��انی را به بعد روح��ی تجربه نماید.  یقینا این 
آیه نس��خه ای برای حل تمام مشکالت روحی و جسمی 
و همچنین راهبردی است که انسان در این روزها بسیار به 
آن محتاج است.از طرفی وقتی به ظاهر غذای جسم نگاه 
 می کنید، غذای فاس��د ش��ده را از طریق بو و مزه و شکل 
می توانید تشخیص دهید ولی طعام فاسد شده روح به دلیل 
ماهیتی که دارد قابل رویت نیست. لذا قابل تشخیص نبوده 
و در نهای��ت قابل اندازه گیری هم نخواهد بود و در نتیجه 
آلودگی غذای جسم با چشم قابل رویت است ولی در بعد 
روحی دیدن آلودگی و پی بردن به سطح و میزان آن دشوار 
اس��ت. لذا راهبرد قرآن »فلینظر« بوده، یعنی بنگرد و تامل 
کند. این راهبرد را اینگونه تفسیر کرده اند »بنگرد که طعام 
خ��ود را  که دریافت می کند« وقتی که علم ما س��کوالر 
باشد و منبع تغذیه فکری ما لیبرال ها باشند، محصول این 
علم بدیهی اس��ت که اباحه گ��ری و الابالی گری و قربانی 
کردن تمام ارزش های دینی و الهی و انس��انی خواهد بود. 
امروزه با توسعه فضای سایبر انسان ها مجبورند برای برخی 
از دسترس��ی ها از این تکنولوژی بهره مند شوند، ولی باید 
دانست که پشت این تکنولوژی یک ایدئولوژی منحطی قرار 
دارد که اگر مراقبت صورت نگیرد با تزریق محتوای آغشته 
به اومانیسم و سکوالریس��م و تبلیغ سبک زندگی غربی، 
سعی در تهاجم به ارزش ها و هنجارهای جامعه دارد و در 
این خصوص از هر کوشش��ی دریغ نخواهند کرد و لذا باید 
به طعامی که به روحمان وارد می سازیم، خوب بنگریم و با 
اتخاذ اقدامات پیشگیرانه سعی در کاهش آسیب ها و ضرر 

و زیان به روح مان شویم.
 * پژوهشگر و مدیر فضای مجازی
 ستاد اقامه نماز کشور 

خبرنامه

حمایت ویژه از صنایع 
و بخش های تولیدی استان اصفهان

تفاهم- گ��روه اقتص��ادی: مع��اون صنایع 
کوچک ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی اصفهان 
گفت: نهضت ویژه ای در ش��رکت ش��هرک های 
صنعتی اس��تان ب��ه منظور حمای��ت از صنایع و 
بخش ه��ای تولیدی در راس��تای تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی ، تولید و اش��تغال، ایجاد ش��ده 
اس��ت. علیرضا ش��جاعی،  در هش��تمین جلسه 
کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان، تصریح 
کرد: درسطح استان اصفهان بیش از70 شهرک و 
ناحیه صنعتی وجود دارد؛ تاکنون بیش از 9 هزار 
ق��رارداد واگذاری منعقد ش��ده و بالغ بر 6 هزار 
واحد صنعتی در آن به بهره برداری رسیده است. 
وی برگزاری کالس های آموزش��ی در س��طوح 
کارشناس��ی، مدیران میانی و ارش��د به صورت 
حضوری و مج��ازی، برگزاری تورهای صنعتی، 
حمای��ت از پایان نام��ه های مرب��وط به بخش 
صنعت که ب��ه نوعی تکمیل آموزش محس��وب 
می ش��ود، حمای��ت مالی از واحده��ای صنعتی 
برای حضور درنمایشگاه های داخلی و خارجی 
مورد تایید س��ازمان، تش��کیل کنسرسیوم های 
صادراتی و توسعه خوش��ه های صنعتی، توسعه 
نظام پیمانکاری فرع��ی صنعتی )spx( با تعامل 
 اتاق بازرگانی، کم��ک به ارتقای توانمندی های 
ش��رکت های اس��تانی از لحاظ فنی و مهندسی 
از طریق مبادله فناوری، جذب س��رمایه گذاران 
خارج��ی و تامین منابع مالی ب��رای برخورداری 
از خدمات مش��اوره ای برای ورود شرکت ها به 
فرابورس و بورس کاال و حمایت از شرکت های 
مدیریت صادرات برای حضور در نمایش��گاه ها 
را بخش��ی از حمایت ها این شرکت از صنایع و 
بخش های تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی 

صنعتی استان عنوان کرد.

اختصاص مشوق های ویژه 
سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی آباده

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
 فارس، از اختصاص مشوق های سرمایه گذاری 
در شهرک های صنعتی ایزدخواست و ناحیه صنعتی 
س��ورمق خبر داد. به گزارش تفاهم، احد فتوحی 
در بازدید از شهرک های صنعتی آباده در جلسه 
با هیات مدیره ش��رکت خدماتی شهرک صنعتی 
 آباده که با حضور نماینده مردم شهرس��تان های 
آب��اده، خرمبی��د و بوان��ات درمجلس ش��ورای 
اسالمی برگزار شد، با اشاره به اینکه شهرک های 
 صنعتی ایزدخواس��ت و سورمق  از شهرک های 
صنعت��ی کم تقاضا محور محس��وب می ش��وند، 
گفت: با اختصاص مش��وق های سرمایه گذاری 
امیدواریم ش��اهد جهش جذب سرمایه گذار در 
این مناطق باشیم . وی تصریح کرد: کاهش سهم 
پرداخت نقدی به 5 درصد و بازپرداخت مبلغ حق 
انتفاع در اقساط 48 ماهه و نیز اعمال حداکثری 
مشوق ها در صورت ایجاد اشتغال و بهره برداری 
از واحد صنعتی جزء ش��رایط  ویژه ای است که 
برای سرمایه گذاری در این دو شهرک صنعتی در 
نظر گرفته شده اس��ت. وی با بیان اینکه شهرک 
صنعتی ایزدخواست در شمالی ترین نقطه استان 
فارس از موقعیت مناس��بی برای سرمایه گذاری 
برخوردار است گفت: این شهرک صنعتی دارای 
95 هکتار مس��احت است و ظرفیت استقرار 90 
واحد تولیدی - صنعتی با پیش بینی اشتغالزایی 
یک هزار نفر را خواهد داش��ت. وی افزود : این 
ناحیه صنعتی س��ورمق نیز با 35 هکتار ظرفیت 
 اس��تقرار 35واحد صنعت��ی را دارد و پیش بینی 
می ش��ود با اس��تقرار واحدهای صنعتی ظرفیت 

500 نفر اشتغالزایی در آن ایجاد می شود.

انعقاد قرارداد با 509 واحد 
صنفی و صنعتی در شهرک صنعتی قرچک

تفاهم- گروه اقتصادی: معاون برنامه ریزی 
شرکت ش��هرک های صنعتی استان تهران گفت: 
در راس��تای استقرار اصناف تولیدی و واحدهای 
صنعت��ی، تا کنون تع��داد  509  ق��رارداد جهت 
واگذاری زمین با متقاضیان اس��تقرار در شهرک 
مذکور منعقد گردی��ده و بالغ بر 70 هکتار زمین 
صنعتی به متقاضیان واگذار ش��ده اس��ت. رامین 
دانش اظهار داشت: شرکت شهرک های صنعتی 
استان تهران در راستای ساماندهی اصناف تولیدی 
 ش��رایط الزم را ب��رای این قبیل اصن��اف محیا 
 نموده اند و طبق تفاهم نامه های منعقده با اتحادیه های 
مختلف از قبیل صنف آجیل و خشکبار ، کشباف، 
جوراب باف ، خیاطان ، صنف کفش دس��ت دوز 
ته��ران، تا کنون 450 ق��رارداد واگذاری زمین با 

اصناف مذکور منعقد گردیده است.

ورود 128میلیون دالر سرمایه خارجی 
به خراسان رضوی

رئیس س��ازمان ام��ور اقتص��ادی و دارایی 
استان خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تا 
نیمه آبان ماه 128 میلیون دالر سرمایه خارجی 
وارد اس��تان ش��ده اس��ت. س��یدمهدی رمضانی 
در گفت وگ��و با ایرنا اظهار ک��رد: از این میزان 
س��رمایه 94 میلیون دالر بدون تضمین دولت و 
35 میلیون دالر با ضمانت دولتی اس��ت.  وی با 
بیان اینکه خراسان رضوی رتبه نخست کشور از 
لحاظ تعداد طرح های س��رمایه گذاری خارجی 
را دارد، افزود: امس��ال 22 طرح استان در هیات 
س��رمایه گذاری خارجی مطرح شد که 16 مورد 
آن به تصویب رس��ید.وی مبلغ س��رمایه گذاری 
خارجی مصوب استان را تا پایان آبان ماه امسال 
578 میلی��ون دالر اع��الم و بیان ک��رد: این رقم 
پارس��ال 162 میلیون دالر و در سال 94 معادل 
32 میلیون دالر بوده اس��ت. تا کنون 159 مجوز 
سرمایه گذاری خارجی با سرمایه مصوب 516 
میلیون دالر و سرمایه وارده 544 میلیون دالر در 

استان خراسان رضوی صادر شده است. 

خبر

مدیر طرح ملی تکاپو از برگزاری دوره های آموزش تخصصی تولید پوشاک توسط یکی از شرکت های پوشاک ترکیه برای فعاالن 
 ایرانی خبر داد. رضا تازیکی در گفت وگو با ایرنا  افزود: دوره های تخصصی کاربردی اجرا شده توسط مربیان و کارشناسان کشور ترکیه در 
بنگاه های تولید پوشاک ایرانی رایگان بوده و اجرای برنامه ها توسط طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( برنامه ریزی 

و اجرا می شود. وی افزود: همه هزینه های سفر و آموزش توسط شرکت پوشاک ترکیه ای تامین شده است.
تازیکی ادامه داد: فقط یک تا دو روز برای همه تولیدکنندگان دوره عمومی گذاش��ته می ش��ود اما دوره های تخصصی عملی 
در هر واحد تولیدی چند روزه اس��ت. مزیت دوره این اس��ت که مربی خارجی اختصاصی برای هر بنگاه دوره ها را به شکل عملی 
برگزار می کند. وی یادآور شد: به زودی دوره های آموزشی تخصصی حوزه پوشاک توسط تکاپو با همکاری دفتر توسعه نساجی 
و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برگزار خواهد شد. مدیر طرح ملی تکاپو پیشتر گفته بود: طرح تکاپو در هفت استان 
کش��ور اجرا ش��ده که در چهار استان )خراسان رضوی، مازندران، کردستان و فارس( به نسبت رضایت بخش بوده، اما تا پایان سال 

96 در همه استان های کشور اجرایی خواهد شد.
ط��رح توس��عه کس��ب و کار و اش��تغال پای��دار )تکاپ��و(، یک��ی از برنام��ه ه��ای اش��تغال معاون��ت اش��تغال وزارت 
 تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی اس��ت ک��ه ب��رای ه��ر اس��تان ب��ا توج��ه ب��ه مزی��ت ه��ا، ظرفی��ت ه��ا و توانمن��دی ه��ای 
استان تنظیم شده است. در اجرای طرح تکاپو، عالوه بر معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارشناسان بین المللی 

همکاری و مشارکت دارند. این طرح با توجه به تجارب موفق سایر کشورها تنظیم شده است.

از سوی شرکت ترکیه ای برگزار می شود 

آموزش تخصصی رایگان  تولید پوشاک به فعاالن ایرانی

ادامه از صفحه یک- از آن جایی که صدمات وارده بر سازه های مختلف شهر، عامل اصلی تلفات انسانی و افزایش خسارات 
اقتصادی و اجتماعی اس��ت، مقاوم س��ازی س��ازه های شهری تنها راه مقابله با این امر اس��ت. برای محقق ساختن کاهش خسارات 
س��ازه ای پرداختن به چند موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت. بکارگیری س��ازه های سبک و مهندسی شده ومهم تراز همه 
نظارت کافی مهندس��ان ناظر در طول س��اخت وساز در جهت رعایت اصول، ضوابط و مقررات ، یاری کننده این موضوع مهم است. 
یک مثال کوچک در طی پروس��ه س��اخت وساز فونداسیون ساختمان هاس��ت که از اصلی ترین مراحل در ساخت و ساز محسوب 
می ش��ود. آیا نظارتی در میزان دقیق و علمی از نس��بت آب و س��یمان توسط کارگران غیر ماهر ساختمانی و آموزش ندیده صورت 
می پذیرد؟ پرداختن به موضوعات مهم دیگر از جمله اصول کیفیت س��ازه های بتنی و تجمع س��ازه ها در فضاهای غیر اس��تاندارد، 
عدم رعایت اس��تانداردهای الزم در مصالح بکار رفته در این مجال نمی گنجد. همچنین عالوه بر ایمنی س��ازی س��ازه، ایمنی سازی 
دکوراسیون خارجی بنا، که امروزه با بکار گیری حجم وسیعی از بنا های شیشه ای غیر کارشناسانه روبرو هستیم را نیز نباید از یاد 
برد. کشورهای پیشرفته جهان با مقاوم سازی ساختمان ها و رعایت نکات ایمنی در ساخت سازه ها و استفاده از متخصصین ایمنی 

سازه به این مهم دست یافته اند و خسارات خود را به حداقل رسانده اند. 
لزوم ایجاد یک آگاهی عمومی در س��طح ارتقای دانش فنی و علمی عموم مردم، مطالبه به حق آن ها را در س��اخت سازه های 
مقاوم از دولت و دس��ت اندر کاران این امر را افزایش داده و دولت از طریق در نظر گرفتن تس��هیالتی از قبیل وام های مقاوم سازی 

و کاهش عوارض شهرداری در تشویق و ایجاد انگیزه عمومی نقش مهمی را ایفا می کند.
سردبیر*

 مقاوم سازی؛ تنها راه مقابله  با زلزله

   دوب��اره قیم��ت دالر از م��رز 4100 
تومان گذش��ت؛ قیمت هایی که چند وقت پیش 
هم صعود کرد و اگرچه برای مدت کوتاهی نیز 
به کمتر از 3900 تومان رسید، اما دوباره همان 

شد که برخی می خواهند. 
 قیمت دالر دوب��اره از مرز 4100 تومان 
گذشت؛ همان قیمتی که تحرکات سوداگرایانه 
در ب��ازار ارز را ب��ار دیگر گوش��زد می کند و 
ع��ده ای از س��ناریوهای جدید ب��رای برخی 
س��وداگری ها در بازار ارز خبر می دهند. البته 
به م��وازات این افزایش قیم��ت در بازار آزاد، 
نرخ دالر مبادله ای هم از س��وی بانک مرکزی 
رو به افزایش اس��ت و همین امر سبب شده تا 
انتظارات نس��بت به افزایش نرخ هم با ش��دت 

بیشتری تدوام یابد.
 همین چند وق��ت پیش بود که محمدباقر 
نوبخ��ت، رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه و 
یک��ی از تئوریس��ین های فعلی اقتص��اد ایران، 
ب��ه صراح��ت اعالم ک��رد که ش��خص رئیس 
جمهور یعنی حس��ن روحان��ی، با افزایش نرخ 
ارز مخالف اس��ت و دولت بن��ای این را ندارد 
که اج��ازه دهد، قیم��ت دالر به نح��و فزاینده 
 و جهش��ی افزایش یاب��د. با این ح��ال به نظر

 می رس��د که دالر باز هم با س��ناریوهایی که 
برخ��ی تدوین می کنند، در ب��ازار باال و پایین 

می شود.
 در این میان کارشناس��ان معتقدند که اگر 
دولت، نگران افزایش تورم ناش��ی از باال رفتن 
قیمت دالر در بازار نبود، به طور قطع ش��رایط 
را به گونه دیگری پیش می برد و اجازه نمی داد 
که فنر ارزی، به شکل کنونی فشرده شود؛ بلکه 
اکن��ون دولت ب��ه دلیل اینکه می ترس��د دوباره 

روزه��ای س��خت اقتص��اد ایران با ت��ورم باال 
 برگردد، نرخ را تا حدود زیادی کنترل می کند،

 هر چه که باش��د، هنوز هم عرضه کننده عمده 
ارز در بازار، دولت اس��ت و همین امر س��بب 
می شود که کنترل بازار، باز هم در دستان دولت 

باشد.
 گ��زارش ه��ای میدانی خبرن��گار مهر از 
میدان فردوسی حکایت از آن دارد که صرافان، 
با احتیاط بس��یار زیاد دالر را خرید و فروش 
می کنن��د و برخی از آنها تنه��ا تمایل به خرید 
دالر دارن��د تا فروش آن. ای��ن را هم می توان 
به خوبی از تابلوه��ای آنها درک کرد و فهمید 
که رفتار آنها با بازار ارز چطور اس��ت. در این 
می��ان برخ��ی از فعاالن ب��ازار ارز هم، خبر از 
این می دهند که صرافان به دلیل مناس��بت های 
پی��ش رو و به خصوص ژانویه، با رویکردهای 
محتاطان��ه ت��ری اقدام به خری��د و فروش ارز 
می کنند و بیش��تر تمایل آنها، به س��مت خرید 
دالرهای در دست مردم است. یکی از صرافان 
مجاز می گوید: برخی صرافان با احتیاط ارز را 
خرید و فروش می کنند و به یک ذخیره س��ازی 
آهسته و پیوسته دالر روی آورده اند تا در ایام 
خاص پیش رو، آن را گرانتر بفروشند، اما اگر 
بانک مرکزی ب��ه عنوان عرضه کننده اصلی ارز 

در بازار، وارد عمل ش��ده و ارز بیشتری نسبت 
به روزه��ای عادی در بازار بری��زد، این افراد 
ضرر م��ی کنند؛ اما اگر سیاس��ت عدم دخالت 
را در پیش گیرد، به ط��ور قطع می تواند زمینه 
خوب��ی برای س��ودآوری س��وداگرایانه برخی 

صرافان فراهم نماید. 
 وی می افزای��د: ط��ی هفته های گذش��ته، 
بان��ک مرکزی نیز به مرور قیمت ارز مبادله ای 
را در بان��ک ها ب��اال برده اس��ت و همین امر، 
 سیگنال هایی را برای افزایش قیمت به صرافی ها

 و ب��ازار می دهد که آنها ه��م نرخ را باال برند؛ 
البت��ه باید تقاضایی هم در بازار وجود داش��ته 
باش��د که به این کشش در افزایش نرخ جواب 
دهد؛ این در حالی اس��ت ک��ه این روزها بازار 

ارز همچنان برای برخی جذاب است.
 صرافان ب��ر این باورند که باید مکانیزمی 
 در نظر گرفته شود که برای توزیع و نرخ گذاری

 ارز در ب��ازار، همه از آن تبعیت کنند، نه اینکه 
یکسری صراف غیرمجاز، بازار را به سمتی که 

خود می خواهند، هدایت کنند. 
 در ح��ال حاض��ر تعداد زی��ادی صرافی 
غیرمج��از که هیچگونه مج��وزی برای فعالیت 
ندارند و طبیعتا هیچ نظارتی هم بر عملکردشان 
وجود ن��دارد، در بازار ارز فعال هس��تند و به 

نظر می رس��د هیچ اراده ای برای برخورد با 
آنهاوج��ود ندارد. این در حالی اس��ت به گفته 
فع��االن بازار ارز، این صرافان نقش موثری در 

نوسانات سوداگرایانه بازار ارز دارند.
 س��یدکمال س��یدعلی، معاون اسبق ارزی 
بانک مرک��زی می گوید: باید جلوی رفتارهای 
سوداگرایانه در بازار ارز را گرفت، ضمن اینکه 
اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز نیز باید 
مدنظر قرار گیرد؛ در این میان به نظر می رسد، 
دولت برای یکسان س��ازی، منابع کافی نیز در 
اختیار دارد. پیش بینی می ش��ود تا پایان سال، 
فراتر از 90 میلی��ارد دالر درآمد ارزی نصیب 
کشور شود و با تکیه بر این منابع امکان تحقق 

یکسان سازی وجود دارد.
 وی م��ی افزاید: در این زمینه تنها ضعفی 
ک��ه وج��ود دارد، روابط کارگزاری اس��ت که 
همچنان برقرار نشده؛ مساله ای که نگرانی بانک 
مرک��زی را دوچندان کرده اس��ت. اما اگر نرخ 
ارز مبادالتی به نرخ بازار آزاد نزدیک ش��ود، 
به طور حتم اعالم یکسان س��ازی نرخ ارز نیز 
چندان اهمیتی نخواهد داشت. در واقع هدف از 
یکسان سازی، برچیدن بساط رانت و فساد است 
و به ای��ن منظور باید این نرخ ها به هم نزدیک 
ش��ود تا هجوم برای خرید ارز ارزان، چه برای 
واردات و چه برای خدمات به حداقل برس��د.  
 بر همین اس��اس است که دولت باید زمینه ساز 
تغییر در شیوه مدیریت بازار ارز شود و شرایط 
را ب��ه گون��ه ای پیش ب��رد که اج��ازه فعالیت 
سوداگرایانه در بازار را ندهد و به خصوص در 
ایامی که پیش رو اس��ت و تقاضا برای ارز باال 
می رود، عده ای س��وداگر زمینه ساز افزایش 

قیمت در بازار نشوند.

تیتر یک

   دالر
  در پستوی

 برخی صرافی ها

    

    

    

    


