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سرمقاله

 خلق ثروت 
با برند سازی در شهرها 

سید محسن طباطبایی مزدآبادی ��
عضــو هیات علمی دانشــگاه و  ��

دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری
طبــق نظر محققان، خرید یک فرآیند 
چند مرحله ای است که شامل احساس 
نیاز و تصمیم به خرید، جســـــتجوی اطالعات در مورد 
کاال یا خدمات مورد نظر، ارزیابی گزینه های مختلف، اتخاذ 
تصمیــم نهایــی درمورد خرید و انتخاب گزینه و در نهایت 

ارزیابی محصول پس از خرید است. 
ادمه در صفحه 2
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 تمرکز وزارت اقتصاد
  بر مالیات هوشمند
 و مهار فرار مالیاتی

  70 هزار 
 طرح نیمه کاره

 داریم

 اروپا
  فرصت جدید را
 از دست ندهد
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اوج گیری جهانی ایران    
با »راه ابریشم هوایی « 

پیشنهاد ایران به اوراسیا برای اتصال شرق به غرب

2اقتصاد کالن

5انرژی

دریافت مالیات 
بر عایدی سرمایه  
راه حل مقابله با 

سوداگری

 اگر در داخل اجازه دهند از 
عهده دشمنان برمی آییم

وزیر نفت: 

 برداشت 1.5میلیارد دالری 
از صندوق توسعه ملی

 در راستای ایجاد اشتغال پایدار انجام شد

5انرژی

طرح جدید وزارت نیرو برای 
حل مشکالت آب جنوب کشور

 مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران خبر داد

یک کشته و 104 مجروح در مسجد سلیمان

زلزله تابستانی پس از سیل بهاری

گروه زیر بنایی: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی پیشنهاد 
»راه ابریشم هوایی« را در کنار ابتکار چین در راستای »راه ابریشم دریایی« 
و »راه ابریشم اقتصادی قرن 21« به فضای اوراسیا معرفی می کند. جاده 
ابریشم باستانی، پیونددهنده شرق و غرب جهان بود که در آن، افزون بر 
مبادالت بازرگانی، تبادل افکار و اندیشــه، ادیان و مذاهب، هنر و صنعت 

را نیز بین ملت های مسیر فراهم آورده بود. امروزه چین به عنوان دومین 
اقتصاد بزرگ جهان، برای دسترسی به مواد خام و انرژی جهت تولید و نیز 
صادرات کاالها و خدمات تولیدی خود، درصدد احیای این راه در چارچوب 
»ابتکار یک کمربند، یک راه« برآمده است. راه های دریایی و زمینی )جاده 

و ریل( با شعبات مختلف، در ...
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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از مهم ترین سیاست های ایران توسعه همکاری های 
جدی با کشورهای پیرامونی به ویژه شرکای راهبردی در کشورهای همسایه است. محمد 
شریعتمداری در دیدار »ریما قادری« وزیر امور اجتماعی و کار سوریه با وی گفت: خرسندیم 
که در مرحله سازندگی سوریه می توانیم در کنار شما باشیم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
می تواند با امکاناتی که در اختیار دارد در این زمینه کمک کند، همانطور که در عراق این کار 
انجام شد. وی افزود: امروز در حوزه تأمین اجتماعی وزارت کار بزرگترین نهاد کشور است 
و کمیته امداد امام خمینی )ره( هم فعالیت گسترده ای در حمایت از اقشار مستضعف جامعه 
برعهده دارد. وزیر کار اضافه کرد: عالوه بر کمک های حمایتی مستقیم، این نهادها دارای 
امکاناتی برای توانمندسازی جامعه هدف و مددجویان هستند و به این ترتیب به جای اینکه 
از مستمری ماهیانه بهره مند شوند، خودشان دارای اشتغال مولد پایدار می شوند و هم شأن 
اجتماعی آنها حفظ می شود و هم در حوزه فرهنگی توانایی های باالتری پیدا می کنند. وی 
اظهارداشت: واقعیت اینکه در زمینه فنی و حرفه ای جمهوری اسالمی تجربیات ارزشمندی 
دارد که می تواند در جهت ایجاد اشــتغال در دوره بازســازی ســوریه با تربیت نفرات ماهر و 
نیروی فنی و حرفه ای به امر بازسازی و تربیت نیروی متخصص کمک کند. شریعتمداری 
درباره برجام گفت: این روزها که مهلت ۶۰ روزه اتحادیه اروپا به اتمام رسیده و وارد مرحله 
دوم و جدیدی از مقاومت شــده ایم و ادامه همکاریها را در زمینه برجام به مرحله اســتفاده از 
توانمندیهای موجود باید به اتمام برسانیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: 
مصمم هستیم زیاده خواهی نظام استکبار جهانی را پاسخ محکم و مستدلی بدهیم و در شرایط 
جدید با دقت و عزم و اراده محکم تری مسیر را ادامه دهیم و در عین حال ایران آمادگی دارد 
برنامه اقدام مشــترک در خالل ســفر هیات ســوری به تهران را امضا کند. وی پیرامون سه 

برنامه ای که وزیر کار امور اجتماعی سوریه مطرح کرد، افزود: تهران آمادگی کامل دارد که 
برای ایجاد مرکز آموزش فنی حرفه ای در کشور سوریه همکاری کند. شریعتمداری گفت: 
موضوع تقویت بنیه روستاها که در دستور کار دولت سوریه قرار دارد، نیز برای تقویت روستاها 
از طرح های خوب محســوب می شــود که ایران در این بخش دارای تجربیات خوبی است. 
وی افزود: معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این آمادگی را دارد که تجربیات 
خود را در اختیار برادران سوری قرار دهد وتوسعه مشاغل خانگی، توانمندسازی کودکان بی 
سرپرست و بدسرپرست، آموزش افراد جویای کار در محیط واقعی کار طرح های جداگانه و 
در دست اجرا در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این مقام کابینه دوازدهم، 
یکی از طرح های این وزارتخانه را طرح تأمین مالی خرد تضمین شده فعالیت های اشتغالزا 
دانست که در حال حاضر یکی از روش های تأمین مالی است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تاکید کرد: ایران آماده همکاری همه جانبه با اولویت ۳ موضوع مطرح شده را دارد و به عنوان 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همه بخش ها با سوریه همکاری خواهیم کرد. در ادامه 
دیدار وزیر امور اجتماعی و کار جمهوری عربی سوریه اظهارداشت: نوع نگاه سوریه نسبت 
به مساله کار و حوزه اجتماعی و حفظ کرامت اعضا و تولید با ایران شباهت دارد و همانطور 
که برای شــما مولد بودن و حفظ جایگاه اجتماعی دو مقوله مهم هســتند در ســوریه نیز این 
موضوعات اهمیت بسزایی دارد. »ریما قادری« اضافه کرد: حوزه اجتماع و بازار کار می تواند 
زمینه نزدیک شدن ملت ها را فراهم کند و در سایه روابط استراتژیک و سیاسی ممتاز ایران و 
سوریه مسؤولیت بزرگی داریم تا تمام ظرفیت ها و تجربیات خود را برای تقویت بیش از پیش 
دو کشور در حوزه مرتبط با کار استفاده کنیم. وی گفت: امروز سوریه برای اینکه بتواند کار را 

بهتر انجام دهد نیاز دارد تااز تجربه ایران استفاده کند.

 نخســتین جلســه شورای راهبری، به عنوان باالترین رکن هفدهمین دوره جایزه ملّی 
تعالی سازمانی با حضور معاونان، مدیران کل و نمایندگان برخی دستگاه ها و سازمان های 
اجرایی کشــور و روســای برخی تشــکل های علمی و تخصصی مرتبط، برگزار شد. به 
گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل 
سازمان مدیریت صنعتی، در این جلسه ضمن بیان تاریخچه ای از فعالیت های 17 سال 
برگزاری جایزه و تاثیر آن اظهار داشت: در طی هفده سال اجرای جایزه ملّی، با تکیه بر 
تجارب کسب شده طی سال های گذشته، این فرصت فراهم آمده است تا سازمان های 
ایرانــی در کلیــه بخش های اقتصادی و زمینه های مختلــف فعالیت، در فرآیند جایزه 
ملّی تعالی ســازمانی شــرکت کنند و دستاوردهای خود را در استقرار سیستم های نوین 
مدیریتی که در چارچوب مدل تعالی ســازمانی به اجرا گذاشــته اند، با دیگر ســازمان ها 
مقایســه نماینــد و به این ترتیب در فضــای تبادل تجربیات، یافته ها و دانش خود را با 
دیگران به اشــتراک بگذارند. کیانی بختیاری در ادامه پیشــنهاد کرد: تمامی سازمان ها 
در بخش هــای مختلــف اقتصادی و عمومی نظیر نفت، گاز و پتروشــیمی، آموزش و 
پرورش، شــهرداری ها، ارتباطات و فناوری اطالعات، و ...فرایند »تعالی ســازمانی« را 
در حوزه تخصصی خود از طریق بســتری که ســازمان مدیریت صنعتی فراهم نموده 

اســت اجرا نمایند و رســالت ملی این ســازمان نیز حمایت از این موارد است. وی افزود: 
ســازمان مدیریــت صنعتی وظیفه خود می داند تحلیــل جامعی از اطالعات مربوط به 
تعالی سازمان ها را همراه با آمار دقیقی از مسیر »عارضه یابی تا بهبود« آنها و همچنین 
»نتایج پایداری« دیگر سازمان های حاضر در فرایند ارزیابی تعالی سازمانی را بمنظور 
استفاده در تصمیم گیری های کالن تهیه و به مقامات باالدست ارایه نماید. مدیرعامل 
سازمان مدیریت صنعتی تاکید کرد: در سالی که با تدبیر مقام معظم رهبری، بعنوان سال 
»رونق تولید« نامگذاری گردیده است، »تعالی سازمانی« نقش بسیار پررنگی دارد و به 
بنگاه ها برای دستیابی به رونق تولید کمک می کند. کیانی بختیاری در خصوص هدف 
گذاری های امســال جایزه تعالی ســازمانی اظهار داشت: امسال مرکز تعالی سازمانی 
موظف شــده اســت در خصوص توســعه تعالی سازمانی در شرکت های دانش بنیان و 
موضوع  مسئولیت اجتماعی متمرکز شود همچنین در خصوص ترویج تعالی سازمانی 
در صندوق های بازنشســتگی برای رفع مشــکالت این صندوق ها اقدام نماید. وی در 
خصوص دیگر هدف گذاری  جایزه تعالی سازمانی افزود: امسال مدل تعالی بنگاه های 
کوچک و متوسط با همکاری مراکز معتبر اروپایی بویژه آلمان، طراحی و ارائه می شود.

 شــاخص کل در بازار بورس روز گذشــته 2 هزار و ۸۰۵ واحد رشــد داشت که در نهایت 
این شاخص به رقم 2۴۹ هزار و 2۵2 واحد رسید. براساس معامالت دیروز پنج میلیارد 
و 127 میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 1۳ هزار و ۴۰ میلیارد ریال در 
2۸2 هزار نوبت داد و ستد شد. همچنین شاخص کل )هم وزن( با یک هزار و 2۶۰ واحد 
افزایش به ۶1 هزار و ۳1۶ واحد و شــاخص قیمت )هم وزن( با ۸۵7 واحد رشــد به ۴1 

هزار و 722 واحد رســیدند. شــاخص آزاد شــناور نیز با سه هزار و 11۰ واحد رشد به رقم 
27۹ هزار و ۸۰۶ واحد رسید، شاخص بازار اول 2 هزار و 12۳ واحد و شاخص بازار دوم 
پنج هزار و ۳27 واحد افزایش داشتند. شاخص فرابورس نیز دیروز بیش از 17 واحد رشد 
داشت و بر روی کانال سه هزار و 21۸ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار یک میلیارد 
و ۶۶۵ میلیون برگه سهم به ارزش بیش از ۹ هزار و ۴۹۳ میلیارد ریال داد و ستد شد.

توسعه همکاری با کشورهای همسایه در دستور کار ایران

 برگزاری نخستین جلسه شورای راهبری 
هفدهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی

شاخص بورس در یک قدمی کانال ۲50 هزار واحد

 در دیدار وزرای کار ایران و سوریه تاکید شد


