
3 توسعه و بازارجهان اقتصاد

در بند »ب« ماده یک قانون دائمی کردن »قانون ارتقای ســامت 
نظام اداری و مقابله با فســاد« تاکید شــده اتاق ایران یک موسسه 
خصوصــی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی اســت و به عنوان 
اشــخاص مشمول احکام آن شناخته می شــود. الزامات، بایدها و 
نبایدهای قانون ارتقای سامت نظام اداری و دیگر تکالیف مقرر در 

آن، باید توسط اتاق ایران مورد اقدام و اجرا قرار گیرد.
به گزارش جهــان اقتصاد به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، قانون 
دائمی کردن »قانون ارتقای ســامت نظام اداری و مقابله با فساد« 
اباغ شد؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم شورای اسامی 
در نامه ای به ریاست جمهوری قانون دائمی نمودن »قانون ارتقای 

سامت نظام اداری و مقابله با فساد« را اباغ کرد.
ایــن قانون در راســتای اجرای اهداف اصل 123 قانون اساســی 
جمهوری اســامی ایران در دستور قرار گرفته است؛ در ابتدا قرار 
بود که الیحه برای مدت یک سال به صورت آزمایشی اجرا شود. اما 
حاال مجلس شورای اسامی، با موافقت مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در فکر دائمی کردنان قانون اســت و این قانون را به ریاست 

جمهوری اباغ کرده است.

در بند »ب« ماده یک قانون دائمی نمودن قانون ارتقای ســامت 
نظام اداری و مقابله با فســاد آمده اســت: »مؤسسات خصوصی 
حرفــه ای عهده دار خدمــات عمومی، اشــخاص حقوقی غیر از 
دستگاه های اجرایی هستند که طبق قانون عهده دار یک یا چند امر 
عمومی می باشند، نظیر ســازمان نظام پزشکی جمهوری اسامی 
ایران، سازمان های نظام مهندسی، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایرن، اصناف و تعاون، مراکز و کانون های استانی وکا 

و کارشناسان رسمی دادگستری.«
در واقع در بند ب اصاحیه مــاده یک، قانون گذار اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران را به عنوان یک موسسه خصوصی 
حرفه ای عهده دار خدمات عمومی شــناخته اســت و به موجب 
ماده 2 قانون مذکور به عنوان اشــخاص مشمول احکام آن شناخته 
می شود. در نتیجه الزامات، بایدها و نبایدهای قانون ارتقای سامت 
نظام اداری و دیگر تکالیف مقرر در آن، باید توسط اتاق بازرگانی 
ایران و شهرســتان ها مورد اقدام و اجرا قرار گیرد و تکرار الزامات 
مذکور یا عدم انجام آن مجرمانه اســت و مور تعقیب کیفری قرار 

می گیرد.

»برج میاد« و »برج آزادی« دو بنای نمادین شهر تهران، به دعوت از مؤسسه خیریه 
محک به مناســبت روز جهانی ســرطان و روز جهانی سرطان کودک با نورپردازی 

نارنجی خود به کمپین محک با هدف آگاهی رسانی سرطان پیوستند.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی مؤسسه خیریه محک، برج »میاد« 
و »آزادی« به دعوت محک بــا نورپردازی نارنجی که رنگ منتخب انجمن کنترل 
جهانی ســرطان )UICC( برای موضوع آگاه رســانی درخصوص سرطان است، با 
شــعار I am and I will همراه شدند و حمایت خود از کودکان مبتا به سرطان 

را اعام کردند. 
محک به عنوان یکی از اعضای رســمی UICC از ســال 2۰1۶، هر سال با اجرای 

این کمپین جهانی تاش می کند با همراهی جامعه مدنی ایران زمینه آگاهی رســانی 
درباره سرطان که باعث تشخیص زودهنگام این بیماری می شود را فراهم سازد. این 
سازمان باور دارد تشــخیص زودهنگام باعث درمان کم دردتر، کم هزینه تر و مؤثرتر 
برای کودکان مبتا به سرطان می شود. بر همین اساس از همه اعضای خانواده بزرگ 
خود دعوت می کند تا به این کمپین بپیوندند تا همانند سال گذشته که رتبه نخست 
درا ین کمپین در بین 17۰ کشور در جهان به محک اختصاص یافت، صدای حامیان 

کودکان مبتا به سرطان ایرانی جهانی شود.
پیوستن هر چه بیشتر نیکوکاران، هنرمندان، ورزشکاران، بنگاه های اقتصادی، داوطلبان، 
کادر درمان، سازمان های مردم نهاد، اصحاب رسانه و تمامی گروه های جامعه به این 
کمپین در شرایطی که بیش از 2۰ هزار کودک تحت حمایت محک در مرحله درمان 
قرار دارند و روزانه میانگین ۶ کودک به جمع آنها افزوده می شــود، اهمیت بسیاری 
دارد چرا که باعث می شود تمامی اقشار جامعه نسبت به سرطان کودک آگاه تر شده و 

در کنار آنکه محک را در حمایت از کودکان مبتا به سرطان یاری می دهند، توجه شان 
به عائم سرطان در کودکان نیز باالتر رفته و این موضوع می تواند با کمک به افزایش 

تشخیص زودهنگام، نرخ بهبود سرطان در کودکان را افزایش دهد.

تهران به نمایندگی از ایران و به دعوت محک به کمپین انجمن کنترل جهانی سرطان)UICC( پیوست:

برج آزادی و میالد نارنجی شدند و به کمپین محک پیوستند

 

رییس هیات مدیره و مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشــم پیش از ظهر چهارشنبه 
از ســومین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی قشم با رویکرد بهبود کیفیت تولیدات 
در محل ورودی ســاختمان اداری شماره 2 سازمان منطقه آزاد قشم بازدید کرد و از 

نزدیک با هنر دست بانوان هنرمند قشمی آشنا شد.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومي و امور بین الملل ســازمان منطقه 
آزاد قشــم به نقل از نسل برنا، در این بازدید که مرتضی شیخ زاده معاون فرهنگی، 
اجتماعی و گردشگری وعلیرضا امری کاظمی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی منطقه آزاد قشم و سرهنگ محمد ساالری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
سپاه قشم حمیدرضا مومنی را همراهی می کردند غرفه های مختلف این نمایشگاه 
مورد بازدید قرار گرفت و نسرین مازم رییس اداره صنایع دستی منطقه آزاد قشم هم 
درباره محصوالت به نمایش گذاشته شده درهر یک این غرفه ها، توضیحاتی را برای 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ارائه کرد. 
رییس اداره صنایع دســتی منطقه آزاد قشم در حاشیه این بازدید محصوالت صنایع 
دستی ارائه شده در این نمایشگاه را دستاورد تعدادی از زنان هنرمند روستای کووه 
ای قشــم اعام کرد و  گفت: این زنان که دوره های آموزشی ویژه صنایع دستی را 
در قشم گذرانده اند گام های بلندی برای رسیدن به اهداف تعیین شده از سوی این 

اداره برداشته اند.

نسرین مازم یکی از این اهداف را رسیدن از طراحی به تولید خواند و افزود: بعضي 
از تولیدات در تغییر طراحي و رنگ و با حفظ فرهنگ بومي اکنون مي توانند به تنهایي 

در کنار برندهاي پوشاک و دکوراسیون لوکس داخلي خود نمایي کنند.
وی با اشاره به اینکه برای رساندن این محصوالت به جامعه هدف، فروشگاه مجازی 
صنایع دستی قشم تا نوروز ســال 14۰۰راه اندازی می شود، مهم ترین محصوالت 
صنایع دستی ارائه شده در این نمایشگاه را شامل کوسن، رومیزی، روتختی، فرش، 

مبل، تابلو، کیف، آباژور و زیورآالت اعام کرد.
بــه گفته مازم این محصوالت در رنگ بندی و طرح های متفاوت و با روش های 
دوخت مختلف شــامل خوس دوزی، گابتون دوزی، تکه دوزی، گلدوزی و کاژ 

تولید و زیوراالت هم از ترکیب سنگ و بافت ماتریال متفاوت ساخته می شود.

در بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از سومین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی قشم اعالم شد؛
صنایع دستی قشم در مسیر تبدیل طرح های سنتی به طرح های مدرن

قانون دائمی کردن »قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد« ابالغ شد

بایدونبایدهایقانونارتقایسالمتاداریتوسطاتاقایرانبررسیمیشود
تحلیلگر

سرمایه گذاری روی شانس عامل شکست کارآفرینان جوان

بسیاری از عاقمندان به حوزه تجارت و بیزینس بخشی از آینده خود را روی احتماالت خوشبینانه 
پایه ریزی کرده اند. به طور نمونه بارها از صاحبان کسب و کار، سرمایه گذاران و یا کارآفرینان جوان 

شنیده اید که می گویند: فقط کافی است کمی شانس بیاوریم! 
این درحالی است که طی چند سال اخیر ادبیات تازه ای وارد حوزه بیزینس شده که برخی را با 
همین ادبیات به ورطه ورشکستگی رسانده است، پدیده ای به نام "انرژی مثبت!" کارآفرینان جوانی 
که بخشی از بقای کسب و کار خود را روی خوش شانسی و یا انرژی مثبت بنا کرده اند. موضوعی 

که یکبار برای همیشه باید به آن پاسخ داد تا خیلی ها با این خودفریبی در کام ناکامی فرو نروند.
بازی »ممکن ها و محتمل ها« یک بازی خزنده است که اغلب بدون اینکه متوجه شویم ما را در 
خود، درگیر می کند. بنابراین اولین شرط خروج از این بازی، آگاهی از آن است. باید بدانیم رسانه 
ها، دنیای تبلیغات و انسانها چگونه عامدانه و غیرعامدانه، خودآگاه و ناخودآگاه ما را به سمت این 
بازی می کشند. شاید با خود بگویید که این بازی هر لحظه در اطراف ما جریان دارد، تشخیص و 

کنترل آن باید بسیار سخت باشد. 
بازی »ممکن ها و محتمل ها« بدون اطاع ما پیرامون مان شکل گرفته است و بدون اینکه بخواهیم 
بر ما اثر می گذارد. اما مهمترین راه اثری گذاری این بازی بر زندگی و سرنوشت ما، زمان هایی است 
که می خواهیم تصمیم گیری کنیم. بنابراین برای فرار از این بازی خطرناک، کافی است در هنگام 
تصمیم گیری ها، افسار مغز خود را در دست خود بگیریم، نه اینکه اجازه دهیم ترس ها، نگرانی ها 

و حتی اشتیاق ها و خوش بینی های کاذب در ذهن مان قدرتمند شوند.  
برای فرار از بازی »ممکن ها و محتمل ها« در هنگام تصمیم گیری، باید آگاهانه و هوشــمندانه 
محتمل بودن یا غیرمحتمل بودن امری که قصد انجام آن را داریم، بررسی کنیم. در این ارزیابی، 

منطق باید جایگزین احساسات و خودفریبی هایی نظیر انرژی مثبت شود. 
برای خروج از بازی ممکن ها و محتمل ها باید دو گام اساسی زیر را بر داریم: 

گام اول: درک کنیم که موفقیت در دســترس ماســت اما بســتگی به خودمان، تصمیمات ما و 
عملکردمان دارد. 

بنابراین هرگاه درگیر افکار منفی شدیم که توانایی و ظرفیت ما برای دستیابی به موفقیت را زیر 
سوال می برند و یا درگیر دلسوزی های کورکورانه دیگران شدیم که قصد دارند از مسیر ناامیدسازی، 
ما را از تصمیم مان منصرف کنند، باید به یاد بیاوریم که بسیاری از بزرگان و افراد موفق، اتفاقاً در 
ابتدای راه با مشکات و سختی های زیادی همراه بودند. حتی شرایط شان به مراتب از ما سخت تر 
بود اما با دانش، مهارت و تاش به آنچه می خواستند رسیدند و دنیا را به جای بهتری برای خود 

و دیگران تبدیل کردند. 
گام دوم: فریــب تبلیغات دروغیــن را نخوریم و به صورت منطقی احتمال وقوع هر واقعه ای را 

بررسی کنیم. 
هیچ انســان عاقل و آگاهی برای موفقیت، از روش هایی مثل خرید التاری، پس انداز کردن پول 
در بانک برای شرکت در قرعه کشی بانکی و البته )مهمتر از همه( تکرار افکار خوب بدون عمل 
و تاش بهره نمی گیرد. اسیر تبلیغات فریبنده و حرف های قشنگ را نخورید. یادتان باشد آنچه 
به عنوان ســخن کارشناسی و یا نمایشــی بی پرده از واقعیت را می بینید، همه می توانند حاصل 
تکنیک های فریب باشد.  اجازه دهید کمی صریح تر بیان کنیم؛ کودکان قابلیت رویاپردازی زیادی 
دارند و در تخیل خود می توانند هر چیزی را به دست آوردند و هر خواسته ای را محقق کنند اما 
ایراد و مشکل اصلی آنها این است که قابلیت دیدن مشکات و خطرات را ندارند و دست به عمل 
و اقدام خاصی هم برای تحقق رویاهای خود نمی زنند. متاسفانه برخی از کارآفرینان نوظهور با رفتار 
کودک مآب! تا با پدیده ای جذاب مواجه می شوند، ذهن خود را رها می کنند تا آزادانه درباره آن 
رویاپردازی کند، بدون اینکه با بکارگیری واقع بینی خطرات، بسترها، امکانات و الزامات دستیابی به 
پدیده و رویای خود را بررسی و یا محقق کنند. این افراد اغلب توجیه گر و بهانه آور هستند. دست 
به اقدامات خطرناک می زنند و غرق در رویاپردازی، اشتباهات بسیاری را مرتکب می شوند اما به 
محض بروز شکست یا ناکامی، حتی حاضر به پذیرش اشتباهات و مشکات خود نیستند. آنها به 
سرعت دست به توجیه گیری زده و همه چیز را به گردن این و آن و حتی شانس و اقبال می اندازند. 
آنها مسئولیت پذیر نیستند و تعهدی بر دوش خود احساس نمی کنند. از این رو در عمل هرگز افسار 

زندگی خود را به دست نمی گیرند و بازیچه این و آن می شوند.
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