
اياالت متحده آمريــكا در ســال ۲۰۱۷ تقريبا 
تمامي منابع برق تازه خود را از محل انرژي هاي 

تجديدپذير تامين كرد. 
به گزارش انگجت، انرژي هــاي تجديدپذير در 
سال هاي اخير به طور جدي مورد توجه بسياري 
از كشــورهاي دنيا قرار گرفتــه و تالش ها براي 
جايگزيني اين نوع منابع با سوخت هاي فسيلي 
شــدت گرفته است. بر اســاس آمار منتشرشده 
توســط روديوم گروپ و اداره اطالعــات انرژي 
آمريكا اين كشــور بــا اســتفاده از توربين هاي 

بادي و صفحات خورشــيدي در ســال ۲۰۱۷ 
موفق شــد 94.۷ درصــد از كل ظرفيت تامين 
 برق جديد خــود را از انرژي هــاي تجديدپذير 

به دست آورد. 
 كل ميــزان منابــع انــرژي بــرق جديــد
  به دســت آمده در آمريكا در سال ۲۰۱۷ برابر با

۱6.۷گيــگاوات بوده كــه از اين ميــزان ۱5.8 
گيگاوات با استفاده از نيروي باد و خورشيد حاصل 
شــده اســت. اياالت متحده قصد دارد با هدف 
كاهش آلودگي محيط زيست و مقابله با خطراتي 

كه كره زمين را تهديد مي كنــد، اتكاي خود به 
سوخت هاي فسيلي را به تدريج كاهش دهد. 

در سال ۲۰۱۷ براي نخستين بار از توربين هاي 
 بادي و صفحات خورشــيدي بــراي تامين برق

 ۱۰ درصد از مردم آمريكا استفاده شد كه در نوع 
خود منحصربه فرد و بي ســابقه بوده است. البته 
همه اين تالش ها هنوز به نتايــج دلخواه منجر 
نشده و از جمله در سال ۲۰۱۷ تنها شاهد كاهش 
يك درصدي تصاعد و انتشار گازهاي گلخانه اي 

بوده ايم. 

براســاس روند جاري و درخواســت كميسيون 
قضايي مجلــس به عنوان كميســيون مرتبط با 
مسائل قضايي موافقت شــده كه برخي اعضاي 
كميسيون قضايي به زودي از زندان اوين بازديد 

كنند. 
نايب رئيس كميســيون قضايي مجلس شوراي 
اسالمي از موافقت با بازديد اعضاي اين كميسيون 
از زنــدان اوين خبــر داد. به گــزارش  انتخاب ، 
محمد كاظمي اظهار كرد: براســاس روند جاري 
و درخواست كميسيون قضايي مجلس به عنوان 

كميسيون مرتبط با مسائل قضايي موافقت شده 
كه برخي اعضاي كميســيون قضايي به زودي از 

زندان اوين بازديد كنند. 
وي افزود: قطعا در اين بازديد از محل بازداشــت 
زندانيان جريانات اخيــر نيز بازديد خواهيم كرد 
و با متهمان نيز صحبت مي كنيم. دو روز گذشته 
نيز، تابش، نايب رئيس فراكسيون اميد گفته بود: 
در رايزني هايي كه بــا رابط پارلماني قوه قضائيه، 
رئيس مجلس و معاون وزير اطالعات داشتيم آنها 

با اصل بازديد موافق بودند. 

همچنين علــي مطهري نيــز پيــش از اين، از 
بي نتيجه ماندن درخواست فراكسيون اميد براي 
بازديد از اويــن خبر داد و گفت: با مامور شــدن 
هياتي از طرف هيات رئيسه مجلس، با اين موضوع 
همراهي خواهد شد. نايب رئيس مجلس شوراي 
اسالمي گفته بود: فراكســيون اميد درخواست 
بازديد از بازداشتگاه اوين را داشته است، اما ظاهرا 
اين درخواست هنوز به جايي نرسيده، هرچند اگر 
هياتي از طرف هيات رئيسه مجلس مامور شود، 

همراهي خواهند كرد. 

معاون علمي و فناوري رئيس جمهوری گفت: آينده 
پزشكي در اختيار ژنتيك است و هدفش اين است كه 
با ثروت آفريني و ايجاد شركت هاي دانش بنيان بتواند 

ايده هاي جديد را در اين حوزه اجرا كند. 
به گزارش مهر، سورنا ستاري در مراسم افتتاح پروژه 
»ايرانوم « در دانشــگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 
افزود: امروزه با پزشكي مبتني بر فرد اتفاقات مهمي 
در دنيا افتاده است و علم ژنتيك هر روز تحول مي يابد. 
وي افزود: با توليد دســتگاه هاي ژنتيك و فعاليت 
محققان ايراني خارج از كشور، چندين علم از جمله 

مهندسي، پزشكي، هنر و رياضي با هم ادغام شده اند و 
در اين ملغمه، ژنتيك توانسته است همه جور رشته اي 
را به كار گيرد. ستاري يادآور شــد: اما اين سرمايه 
انساني است كه مي تواند با اســتفاده از علم ژنتيك 
هزينه ها را از ميليون هــا دالر به هزاران دالر كاهش 
دهد. روند توليد و ارتقاي دستگاه هاي تكنولوژيك 
در حوزه ژنتيك آنقدر ســريع است كه يك دستگاه 
بعد از دو سال ديگر به درد نمي خورد. وي با اشاره به 
قراردادهاي حوزه علمي و فناوري رياست جمهوري 
در حوزه NGS گفت: ما با همكاري محققان ايراني 

خارج از كشور كه ايده هاي بسيار جديدي در اين حوزه 
دارند فعاليت گسترده اي را آغاز كرده ايم. حوزه ژنتيك 
و NGS آينده پزشكي است. اگر اكنون در اين حوزه 
سرمايه گذاري نكنيم، چند سال ديگر متهم مي شويم 

كه چرا اين كار را انجام نداده ايم. 
معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري گفت: هدف 
اصلي از حوزه ژنتيك و NGS ثروت آفريني فوق العاده 
و ايجاد شركت هاي دانش بنياني است كه مي توانند 
هزينه ها را كاهش دهند و با آناليز ديتاها و داده هاي 

بسيار، روش هاي جديد پزشكي را ايجاد كنند. 

يكي از كارهاي خسته كننده تا كردن لباس هاست. 
امــا ديگــر نگــران نباشــيد »فولدي ميــت« 
 )FoldiMate( لباس هــاي شــما را در عرض

 ۱۰ ثانيه تا مي كند. 
به گزارش اوبر، در نمايشــگاه CES ۲۰۱8، گال 
رزو بنيان گذار و مديرعامــل فولدي ميت اظهار 
كرد: نسخه آزمايشــي اين طرح در اينجا موجود 
است. اين دستگاه حدود ســه فوت ارتفاع دارد و 
لباس هاي خشك در باالي دستگاه قرار مي گيرند. 
البته كاربر بايد لباس ها را وارد دستگاه كند. اين 

كار مانند قرار دادن كاغذ بر روي چاپگر اســت و 
سپس دستگاه كار خود را انجام مي دهد. 

در حــال حاضر اين دســتگاه قابليــت تاكردن 
 پيراهن، شــلوار، بالــش و حولــه را دارد. مدل

 قرار گرفته در نمايشــگاه مفهومــي بوده ولي 
 نسخه اصلي آن در آزمايشگاه HQ بهره برداري

 شده است. 
در چنــد ســال گذشــته شــركت هاي زيادي 
لباس تاكن را روانه بازار كردنــد كه يكي از آنها 
»لندرويد« )Laundroid( است. »فولدي ميت« 

و »لندرويد« ويژگي هاي مختلفي دارند به طور 
مثال »فولدي ميت« نياز به كاربر دارد تا سيستم 
را تغذيه كند و در واقع موجب تســريع تا كردن 

لباس مي شود. 
دســتگاه لندرويد نيز به گونه اي طراحي شــده 
كه شــما لباس هاي خود را در آن قــرار داده و 
دســتگاه آنها را تا مي كند اما هيچ سرعت زماني 
 ندارد. قيمت دســتگاه »فولدي ميــت« كمتر از
 ۱۰۰۰ دالر اعالم شده و قيمت دستگاه لندرويد 

۱6 هزار دالر است. 

هــوش مصنوعــي شــركت هاي »علي بابــا« و 
»مايكروســافت« در آزمون درك مطلب دانشگاه 

استنفورد، نمرات بهتري از انسان كسب كرد. 
 به گــزارش انگجت، ۲۰ ســال پيــش، فناوري

 »آبي عميق«  )Deep Blue(  اي. بي. ام، »گري 
كاسپاروف« را در يك بازي شطرنج شكست داد و 
اين رقابت كامپيوتر با انسان همچنان ادامه دارد. 
هوش مصنوعي گوگل نخســتين قهرماني خود 
را چند ســال پيش در يك بازي به دســت آورد و 
همچنان به ياد گرفتن نحوه بازي كردن بازي هاي 

ديگر ادامه مي دهد. 
در حال حاضــر بلومبرگ گــزارش مي دهد كه 

شركت هاي »علي بابا« و »مايكروسافت« هر دو يك 
هوش مصنوعي را توسعه داده اند كه نمرات شان در 
آزمون هاي درك مطلب دانشگاه استنفورد بهتر از 

انسان است. 
شبكه عصبي عميق شركت تجارت آنالين چيني 
نخســتين فناوري بود كه در آزمون درك مطلب 
باالتر از يك انسان بود. طبق گفته بلومبرگ، آزمون 
۱۰۰ هزار سوالي دانشگاه استنفورد معتبرترين ابزار 

اندازه گيري توانايي يادگيري ماشين است. 
باالترين نمره انساني 8۲.3۰4 است. در حالي كه 
»علي بابا« به نمره 8۲.44 رســيد. روز بعد، هوش 
مصنوعي مايكروســافت نمره 8۲.65۰ را به ثبت 

رساند. در نهايت ايده اين است كه به سيستم هاي 
هوش مصنوعي كمك شــود تا مقاديــر زيادي از 
داده هاي نوشتاري را پردازش كند تا با دقت بيشتري 
به سواالت انسان پاسخ دهد. »لوو سي« سرپرست 
دانشمندان شركت »علي بابا« در بيانيه اي گفت: 
اين بدين معني است كه پرسش هاي عيني مانند 
»چه چيزي باعث باران مي شود؟ با دقت باال توسط 
ماشين پاسخ داده شــود. اين فناوري مي تواند به 
تدريج به برنامه هاي كاربردي متعدد مانند خدمات 
مشتريان، پاســخ هاي آنالين به درخواست هاي 
پزشكي بيماران و كاهش نياز به دخالت انسان به 

شيوه اي بي سابقه منجر شود. 

محققان اظهار كردند: ايمپلنت روباتيك مي تواند اختالالت مادرزادي در نوزادان 
را درمان كند. 

به گزارش ايسنا به نقل از فيوچريسم، محققان اين بررسي را در آزمايشگاه انجام 
دادند و اميدوارند روزي اين طراحي جديد را براي انسان به كار گيرند. 

آنها عنوان كردند: ايمپلنت روباتيك طراحي شده مي تواند با كشش در اندام به 

رشد بافت منجر شود. اين طراحي مي تواند انقالبي براي درمان نقص مري باشد 
و محققان اميدوارند كه با استفاده از آن انواع مختلفي از ارگان هاي لوله اي شكل 

را درمان كنند. 
با پيشرفت هاي آينده، ايمپلنت روباتيك نيز مي تواند باعث رشد در ساير اعضاي 

بدن شود، اما نياز به بررسي و مطالعه بيشتر دارد. 

ممكن است تعجب آور باشد، اما اين دستگاه جديد مي تواند به پزشكان در درمان 
آترزي مري يا بن بست مري كمك كند. آترزي مري يا بن بست مري، بيماري ای 

است كه به عنوان يك نقص مادرزادي دستگاه گوارش در نظر گرفته مي شود. 
درمان اين نقص مادرزادي، بستگي به شدت آن داشته و بيشتر با جراحي شكافتن 
مري و پيوند زدن آن به معده و نيز برطرف كردن فيستول انجام مي شود. استفاده از 

اين روبات، جايگزين روش هاي درماني موجود مي شود كه در آن بيمار مدت زيادي 
براي درمان و جراحي بستري است، اما درمان فعلي منسوخ و از روش روباتيك 
استفاده خواهد شد. محققان در حال بررســي روي مدل حيواني سندروم روده 
كوچك هستند كه در آن يك قسمت از روده ناقص است. نتايج بررسي در مجله 

Science Robotics منتشر شده است.

شــركت نيســان نمونــه اوليه يك خــودروي 
شاسي بلند به نام ايكس موشــن را در نمايشگاه 
بين المللــي خــودروي ديترويــت در معرض 
ديد عالقه منــدان قرار داده كــه داراي امكانات 

چندرسانه اي متنوعي است. 
به گزارش ورج، يكي از قابليت هاي منحصر به فرد 
خودروي يادشده نصب ۷ نمايشگر لمسي كوچك 
و مجزا در باالي داشــبورد و در ديگر بخش هاي 
اتومبيل است كه نشان مي دهد نيسان قصد دارد 
كنترل اين خودرو را از حالت دســتي به حالت 

تصويري و گرافيكي تغيير دهد. 
از ميان اين نمايشــگرها، ســه نمايشگر اصلي 

بوده و روي داشبورد قرار دارند. دو نمايشگر هم 
در كناره هاي سمت راســت و چپ خودرو قرار 
گرفته اند تا كنترل برخــي ابزارهای جانبي اين 
اتومبيل را ممكن كنند. روي ســقف اين خودرو 

هم يك آينه ديجيتال نصب شده است. 
آخرين نمايشگر هم در مركز كنسول خودرو قرار 
دارد. همچنين بخش زيــادي از تزئينات داخلي 
اين خودرو از جنس چوب است كه زيبايي داخلي 

آن را دوچندان كرده است. 
نيســان مي گويد كنتــرل سيســتم تفريحي و 
چندرسانه اي اين خودرو از طريق نمايشگرهاي 
مذكور با حركات دست و چشم صورت مي گيرد. 

اين كار با صدور فرامين صوتي نيز ممكن است تا 
دسترسي به اطالعات به شــيوه اي ايمن، سريع 
و هوشــمندانه صورت بگيــرد. طراحي تخت و 
كم عرض نمايشــگرها باعث مي شود تا راننده در 
حين دريافت و مشــاهده اطالعات دقت خود را 
در حين رانندگي حفظ كنــد. براي فعال كردن 
سيستم هاي يادشده از اثر انگشت مالك خودرو 
استفاده مي شود. هدايت اين خودرو هم به صورت 
خودكار و بدون دخالت راننــده و هم به صورت 
سنتي و با اســتفاده از فرمان ممكن است. هنوز 
درباره قيمت و زمان عرضه اين خودرو اطالعاتي 

در دست نيست. 

آمريكا  برق منابع تازه خود  را   از  انرژي هاي تجديدپذير تامين كرد

موافقت  با  بازديد نمايندگان مجلس از  اوين

ثروت  آفريني از  ايده هاي جديد  در حوزه ژنتيك

دستگاهي كه لباس ها  را  تا    مي كند

هوش مصنوعي  در آزمون درك مطلب »استنفورد«  ركورد   زد

طراحي ايمپلنت روباتيك  براي درمان اختالالت گوارشي نوزادان

خودروي سينمايي كه با  چشم  و  دست كنترل مي شود
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مسير حفظ بازار  ارزآورترين 
محصول كشاورزي 

ايران طي سال هاي دراز به 
دليل شرايط خاص اقليمي 
بزرگ تريــن توليد كننده و 
صادر كننده پسته دنيا بود، اما 
متاسفانه طي چند سال گذشته پسته در كاليفرنياي 
آمريكا به توليد انبوه رســيد و اين كشور در توليد 
پسته از ايران پيشي گرفت. شايد رقابت آمريكا و 
چين و چند كشور ديگر ما را به خود آورد و توليد 
پسته را در كشور رونق داديم و بازار ازدست رفته را 
در سال گذشته از اين كشورها پس گرفتيم، اما اين 
به معني پايدار ماندن اين بازار در دست ايران نيست. 
حفظ رتبه نخست بازارجهاني پسته نيازمند لحاظ 
كردن الزاماتي در توليد اين محصول و همچنين 
برطرف كردن موانع رونق صادرات پسته است. اگر 
مي خواهيم بازار جهاني پســته را در دست داشته 
باشيم بايد پسته كاران ايراني را در توليد و فروش 
اين محصول حمايت كنيم. پسته كاران نيازمند 
ارقام مقاوم تر و پرمحصول تر هستند و همچنين 

نيازمند  سازوكاري هستند...

مهديكريميتفرشــي،
فعالاقتصادی
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»كسبوكار«گزارشميدهد

ظرفيت    مغفول كشت
 و  صنعت چاي

»كسبوكار«گزارشميدهد

راه  بی قانونی پيش روی 
سايت های گردشگری

»كسب وكار« بررسي مي كند

دور  باطل  واقعی کردن  نرخ   ارز
صفحه3
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دپودزدي  قلوه سنگ هاي 
قيمتي از  معادن

 »کسب وکار«  عقب ماندگی    ایران    در تجارت    جهانی
 سنگ های   قيمتی    را     بررسی    می کند

افزايش ســهم توليد و ارزش افــزوده هر بخش 
اقتصادي در كل ســاختار اقتصاد، نيازمند توجه 
به ظرفيت هــاي مغفول آن بخــش و حركت در 
مسير شــكوفايي ظرفيت هاســت. براي ايجاد 
رونق اقتصادي، بخش هايي از اقتصاد كه زنجيره 
تامين آنها از نقطه ابتدا و عوامل اساسي توليد تا 
مصرف كننده نهايي و بازار داخلي، مستعد افزايش 
ظرفيت باشند در اولويت توجه قرار مي گيرند و يكي 
از اين بخش ها كشت و صنعت چاي كشور است. 
اقليم آب و هوايي مساعد در برخي استان ها، اراضي 
مستعد كشت چاي و بازار مصرف هميشه پررونق 

و پرمصرف داخلي چاي...

دستورالعملي نوشته شــد كه كسب وكارهاي 
سفر و گردشگري در فضاي مجازي ساماندهي 
شــود، جلوي كالهبرداري ها گرفته و اعتماد 
مشتري جلب شود، اما اين قاعده را به هم زدند. 
معلوم است در اين شــرايط كه هيچ امتيازي 
بــراي كارآفرين هاي مجازي قائل نشــده ايم، 
خيلي ها راه بي قانونــي را در پيش مي گيرند، 
مخصوصا كه كسي هم نيست مانع شان شود يا 

بازخواست شان كند.«
تعداد وب سايت ها و شــبكه هاي مجازي كه به 
داد و ستد خدمات گردشگري وارد شده اند، به 

حدي زياد است ...
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تاخير  در  تحويل
 ايرباس ها  به  ايران

مدير فــروش شــركت هواپيماســازي 
ايرباس گفت: ايران ده ها فروند هواپيماي 
مســافربري  را كه براســاس مفاد برجام 

سفارش داده تحويل خواهد گرفت...



ایران وجهان2

روحاني: 
معتقدم حتي با كشورهايي كه 
اختالف نظر داريم هم مي توانيم 

گفتگو كنيم
سيزدهمين كنفرانس مجالس كشورهاي عضو 
سازمان همكاري اسالمي با حضور روساي جمهور 
و مجلس و روسا و هيات هاي پارلماني كشورهاي 
اسالمي در محل هتل اسپيناس پاالس برگزار شد. 
به گزارش ايسنا، كميته هاي جانبي اتحاديه مجالس 
كشورهاي عضو سازمان همكاري اسالمي از ابتداي 
اين هفته جلسات خود را برگزار كرده اند و ديروز 
به صورت رسمي سيزدهمين دوره برگزاري اين 
نشست برگزار شد. حجت االســالم والمسلمين 
حســن روحاني، رئيس جمهوری كشــورمان با 
حضور در اين نشســت با تاكيد بر اينكه »اسالم 
دين مردم ساالري و صلح و نه دين جنگ است«، از 
نمايندگان مردم مسلمان در مجالس قانون گذاري 
كشورهاي اسالمي خواست همه تالش خود را برای 
كمك به رهبران و مقامات سياسي - حكومتي خود 
براي تقويت روحيه برادري و اتحاد توسعه محور در 
جهان اسالم به كار گيرند. وي تاكيد كرد: مجالس 
اسالمي برادرانه و در مسير اتحاد توسعه محور جهان 
اسالم تالش كنند. معتقدم حتي با كشورهايي كه 
اختالف نظر داريم هم مي توانيم گفتگو كنيم.  علي 
الريجاني، رئيس مجلس شوراي اسالمي نيز موضوع 
حقوق بشــر اســالمي را يكي از محورهاي مورد 
توجه در اين كنفرانس عنوان و اظهار كرد: تاكنون 
بحث هاي خوبي در اين زمينه انجام شده است و ما 
بر اين موضوع تاكيد داريم كه كشورهاي اسالمي 

داراي مباني قوي  در زمينه حقوق بشر هستند. 
در جريان برگزاري سيزدهمين كنفرانس مجالس 
كشورهاي عضو سازمان همكاري اسالمي، رياست 
اين كنفرانس از كشــور مالي به ايران منتقل شد 
و علي الريجاني رئيس مجلس شــوراي اسالمي 

رياست اين كنفرانس را برعهده گرفت. 
همچنين نماينده سنگال به عنوان دبيركل دوره اي 
اتحاديه بين المجالس اسالمي انتخاب شد. رئيس 
مجلس مالي كه رياســت اجالس دوازدهم اين 
كنفرانس را برعهده داشــت، به ارائه گزارشي از 
روند فعاليــت اين كنفرانس در طول يك ســال 
گذشته پرداخت. وي با اشاره به چالش هاي پيش 
روي جهان اســالم در حال حاضر گفت: يكي از 
موضوعات مهم جهان اسالم در حال حاضر مبارزه با 
تروريسم است و بايد در اين زمينه اقدامات مناسب 
و جامعي از سوي كشورهاي اسالمي صورت بگيرد.  
همچنين پروفسور قليچ دبيركل سابق اتحاديه 
بين المجالس كشورهاي اسالمي اقدامات رژيم 
صهيونيستي در سرزمين اشــغالي فلسطين را 
محكوم كرد و گفت كه بايد رژيم صهيونيستي از 

گسترش شهرك نشيني دست بردارد. 
خالد بن هالل بن ناصــر المعولي رئيس مجلس 
عمان نيز با بيــان اينكه در حال حاضر شــاهد 
تهديدهاي روشني عليه مقدسات اسالمي هستيم، 
افزود: ما در جهان اسالم در يك پيچ تاريخي بزرگي 
قرار داريم و اين شرايط بر ما واجب مي كند كه همه 
در يك صف واحد باشــيم و از يكديگر پشتيباني 
كنيم.  فضلي زون رئيس مجلس اندونزي نيز طي 
سخناني در اين كنفرانس با تاكيد بر اينكه تفرقه 
بزرگ تريــن چالش جهان اســالم و وحدت رمز 
موفقيت اســت، گفت: مجامع پارلماني از آرمان 

قدس و فلسطين حمايت كنند. 
ســعيد بوحجه رئيس پارلمان الجزاير با تاكيد بر 
اهميت موضوع فلسطين براي كشورهاي اسالمي 
گفت: رژيم صهيونيستي بايد هرچه سريع تر ادامه 
روند شهرك ســازي در منطقه قدس را متوقف 
كند. وي افزود: بايد به برادران فلسطيني مان براي 

تقويت آشتي ملي كمك و ياري كنيم. 
در اين مراسم همچنين نبيه بري رئيس مجلس 
لبنان با بيان اينكه دولت هاي كشورهاي اسالمي 
اقدام عملي در برابر تصميــم اخير ترامپ درباره 
قدس اتخاذ كنند، به توافقنامه هســته اي ايران 
و ۱+۵ اشــاره كرد و گفت: هرگونه شكست اين 
توافقنامه دامنگيــر جهان خواهد شــد و همه 

گروه هاي امضاكنندگان بايد به آن پايبند باشند. 
اســماعيل قهرمان رئيس مجلس تركيه با بيان 
اينكه اقدام اخير آمريكا در مساله قدس را محكوم 
مي كنيم، گفت: سياســت خارجي ما مســائل 
بشردوســتانه را مدنظر دارد و در همين راســتا 
سياست آنكارا سياســت درهاي باز براي مردم 
ســوريه بود. همچنين اياز صادق رئيس مجلس 
ملي پاكســتان با تاكيد بر اينكه قدس پايتخت 
دائمي فلسطين است، گفت كه ما در اين باره هيچ 
مصالحه اي نداريم. رضا رباني رئيس مجلس سناي 
پاكستان نيز با بيان اينكه كشورهاي اسالمي بايد 
در كنار هم قرار گيرند، گفت: اقدام آمريكا درباره 

قدس از نظر تاريخي قابل قبول نيست. 

خبر

نماينده ويــژه رئيس جمهــوری در حادثه 
سانچي از راه اندازي سايت دولتي براي پاسخ 
به ابهامات حادثه ســانچي و اعالم نتايج اين 
موضوع خبر داد و گفــت: چيني ها كوتاهي 
نكرده انــد و برخــي ابهامات مطرح شــده 
داستان سرايي هاي ژول ورني است.  به گزارش ايسنا، نفتكش سانچي 
متعلق به ايران كه ۱۶ دي ماه ۱۳۶ هــزار تن ميعانات گازي به مقصد 
كره جنوبي حمل مي كرد در آب هاي چين پس از برخورد با كشــتي 
فله بر چيني به نام »سي.اف.كريستال« دچار حريق شد و ۳۲ پرسنل 
آن مفقود شدند و نفتكش ايراني پس از 8 روز سوختن نهايتا غرق شد و 
همه پرسنل كشتي جان باختند.  در اين راستا ديروز )سه شنبه( نشست 
خبري كميته ويژه رسيدگي به حادثه نفتكش سانچي با حضور همه 
اعضاي اين كميته به رياست علي ربيعي، نماينده ويژه رئيس جمهوری 
تشكيل شد. در اين نشست راستاد، معاون وزير راه وشهرسازي، رئيس 
سازمان بنادر و دريانوردي و همچنين سيروس كيان ارثي، مديرعامل 
شركت ملي نفتكش و ساير اعضاي اين كميته حضور دارند.  علي ربيعي 
به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهوری براي رسيدگي به حادثه نفتكش 
سانچي اظهار كرد: همه تالش هايي كه در ارتباط با اين فاجعه متصور 
بود را صورت داديم، اما نوع شهادت اين عزيزان بر غم همه افزوده است. 

نماينده ويــژه رئيس جمهــوري در حادثه نفتكش ســانچي با اعالم 
اينكه انتقال محموله نفتي به كره شمالي و شليك موشك به سانچي، 
داستان سرايي و دروغي بسيار آشكار است، گفت: دولت كره جنوبي رسما 
تاييد كرده كه محموله نفتكش به آنها تعلق داشته و هيات ايراني نيز از 

نفتكش سانچي بازديد و تصويربرداري كرده است. 

به زودي گزارش كاملي منتشر مي كنيم تا هيچ ابهامي نماند
وي گفت: همه ابهامات مطرح شده جمع آوري شده و سعي مي كنيم در 
اين جلسه پاسخ مناسبي به آنها بدهيم. وظيفه ما روشنگري افكار عمومي 
ايران است كه حقيقت ماجرا براي مردم روشن شود. برخي ابهامات هم با 
انگيزه هاي غيرروشنگرانه مطرح شده كه موجب مي شود اطالع رساني به 
مسير درستي هدايت نشود.  ربيعي افزود: موضوع در ابعاد سياسي، فني، 
انساني و عملياتي تشريح خواهد شد و قرار است دولت سايتي را پيرامون اين 
موضوع راه اندازي كند و هرگونه سوال را تا مدتي طوالني پاسخ دهيم و به 
زودي گزارش كاملي را منتشر خواهم كرد كه هيچ نكته ابهامي باقي نماند. 

برخي ابهامات داستان سرايي ژول ورني است
نماينده ويژه رئيس جمهوری براي رسيدگي به حادثه نفتكش سانچي 
اظهار كرد: برخي ابهامات كه درباره غيرقانوني بودن مسير نفتكش يا اينكه 
حركت به مقصد كره شمالي داشته يا اينكه نفتكش با موشك آمريكايي 
هدف گرفته شده، داستان سرايي هاي ژول ورني است كه از سوي كساني 

مطرح مي شود كه آگاهي از مسائل دريايي، سياسي و بين الملل ندارند. 

هيچ شواهدي مبني بر اينكه جان انسان ها براي چيني ها 
مهم نباشد را مشاهده نكرديم

ربيعي تاكيد كرد: هيچ شــواهدي مبني بر اينكه جان انسان ها براي 
چيني ها مهم نباشد را مشــاهده نكرديم.  همچنين محمود برازنده، 
مديركل آسيا و اقيانوسيه وزارت خارجه در اين نشست گفت: اين سوال 
مطرح مي شود كه چرا از فرداي حادثه عمليات نجات آغاز شده است. با 
توجه به فاصله ۳۰۰ كيلومتري سانحه از ساحل شانگهاي، از زمان شروع 
عمليات ۱۰ تا ۱۵ ساعت براي رسيدن نخستين كشتي ها به محل حادثه 
طول مي كشد. اينكه مسائل زيست محيطي و آلودگي هاي نفتي مخابره 

شده، صحت ندارد و تحت تاثير جو رواني موجود مطرح شده است. 

جان باختگان شهداي خدمت محسوب مي شوند
وي گفت: طي نامه اي از رئيس جمهوری درخواست كردم جان باختگان 
شهيد محسوب شوند، ايشان هم موافق بود و گفت با رئيس بنياد شهيد 
مذاكره كنيد. موافقت شــد اين افراد تحت عنوان شــهداي خدمت 
محسوب شوند و ۳ پيكر عزيزان هم به تهران خواهد رسيد كه اگر اهل 
تهران باشند در قطعه شــهداي خدمت مدفون خواهند شد. نماينده 
ويژه رئيس جمهوری براي رســيدگي به حادثه نفتكش سانچي گفت: 
فرداي موضوع با كارشناسان پزشكي، كارشناسان شيمي، كاپيتان ها و 
متخصصان دريانوردي صحبت كردم. گفتند درست است كه موتورخانه 
تا حدودي امن است، اما هواي خود را از عرشه دريافت مي كند. چيني ها 
هم تصريح كرده بودند كه ۱۱۱ هزار و ۵۱۰ تن ميعانات گازي، مازوت و 
گازوئيل و مواد شيميايي، شانسي براي زنده ماندن باقي نمي گذارد، اما 
باور كنيد كه پيكر دريانوردان هم براي ما مهم بود و اين پاسخ سوالي است 
كه مي گويند »چرا تكاوران را برديد؟«. صادقانه مي گويم با وجود همه 
اطالعات، من با يك ابسيلون احتمال هم كه كسي جايي و فرصتي شانس 
زنده ماندن داشته باشد تصميم گيري را سخت مي كرد و تصميم به ادامه 
عمليات بود.  ربيعي گفت: كارشناسي مي گفت اگر گرفتار آتش نشده 
باشند، هم گرفتار گازهاي سمي شده اند و شانس زنده ماندن  نداشته اند، 
اما تصميم انساني مانع از اين مي شد كه عمليات نجات را متوقف كنيم. 

قصد نداشتيم يك احتمال بسيار ضعيف را هم از دست دهيم. 

نمي شد از روز اول به حرف چيني ها مبني بر »جان باختن 
همه پرسنل« اكتفا مي كرديم

وي اظهار كرد: اگر از روز اول اعالم كرده بوديم كه پرسنل جان باخته اند اين 
سوال مطرح نمي شد كه چرا به حرف چيني ها اعتماد كرديد و نرفتيد براي 
نجات؟ انتقاد نمي شــد كه چرا همه تالش مان را براي كمترين شانس هم 
نكرديم؟ اكنون حداقل اگر رنج مضاعفي به خانواده ها تحميل شــد، پيش 
خودمان و خداي خودمان مي دانيم همه تالش مان را كرده ايم.  در ادامه اين 
توضيحات، بهرامي، سخنگوي شركت ملي نفتكش نيز اظهار كرد: دو نوع 
رادار داريم. يك مدل براي مسافت هاي طوالني تر استفاده مي شود و ديگري 
همه اشتباهات تا فاصله نزديك را نشان مي دهد. اين كشتي از لحاظ تجهيزات 

راداري هيچ مشكلي نداشته و تمام مسائل ايمني را رعايت مي كرده است. 

رادار به تنهايي كامل نيست؛ واكنش به رادار توسط اپراتور 
انجام مي شود

به گفته وي، درباره اينكه بتوانند پيش بيني كنند مي توانند تا ۳۰ - ۴۰ 
مايل حركت اشيا را رصد كنند، بحث اين نيست كه دوستان كشتي را 
ديدند يا نه. بحث اين است كه عكس العمل هايي كه انجام شده چطور 
بوده و دو كشتي چطور با هم ارتباط مي گيرند و همچنين زيرساخت هاي 

مسير آبي امكان حركت را مي داده يا خير.بهرامي گفت: در سال ۲۰۱۶ 
در اين منطقه ۴۰ درصد كل حوادث دريايي رخ داده است. ۳۶ كشتي 
در اين منطقه غرق شدند. چندي پيش نيز يكي از ناوهاي آمريكا در اين 
مكان تصادف كرد. اين منطقه، منطقه شلوغي است و ريسك بااليي دارد. 
رادار به تنهايي كامل نيست و واكنش به رادار توسط اپراتور انجام مي شود. 

تكاوران را براي اطفاي حريق نبرديم
در ادامه نشست، نماينده ويژه رئيس جمهوری براي رسيدگي به حادثه 
نفتكش سانچي گفت: ما تكاوران را براي اطفاي حريق نبرديم. تخصص 
آنها ورود به مكان هاي مملو از آتش و نجات جان افراد است. اين اتفاق 
در مرز آبي ما نبوده است. نمي شود ۵۰ كشتي براي حمل فوم مورد نياز 
از ايران اعزام شود و معموال از كشور نزديك محل حادثه ارسال مي شود. 
به گفته او، در روز اعزام تكاوران ايراني به محل حادثه، كشتي اعزامي با 

حداكثر سرعت حركت كرد كه حداقل ۱۵ ساعت زمان مي برد. 

كشتي چيني را نديده ايم
ربيعي اظهار كرد: كشتي كريستال چيني ها را دوستان نديده اند. اندازه اي 
كه از دماغه كشتي را بررسي كردند، وارد نفتكش شده و جداره مخازن را 
شكافته است. اينكه چرا مشتعل شده شايد به خاطر شدت برخورد بوده 
است، شايد هم به دليل عقب رفتن كشتي چيني پس از برخورد بوده 

است؛ علت دقيق حادثه نيازمند بررسي بيشتر است. 
وي افزود: در بررسي ســانحه عالوه بر جعبه سياه، بخشي به مالقات با 
خدمه كشتي مقابل برمي گردد كه پس از بررسي معاينه دقيق كشتي 
كريستال و مصاحبه با كاركنانش در فرايند بررسي، مورد استفاده قرار 

خواهد گرفت  كه هنوز اين مراحل بررسي آغاز نشده است. 

جان يك ايراني به صد هزار رابطه سياسي مي ارزد
ربيعي اظهار كرد: ما بايد درك واقعي خودمان از سانحه را بيان كنيم . اينكه 
روز اول چه ادراكي داشتيم و االن چه ادراكي داريم هميشه سعي كرديم دروغ 
نگوييم و ادراك مان از واقعه را بررسي كنيم. دوست داشتيم هركسی در جهان 
هركاري از دستش بر مي آيد انجام دهد. وقتي رفتيم آنجا و با كارشناسان 
متخصص صحبت كرديم و در اتاق عمليات نشستيم، ديديم اينكه ابتدا با آب 
خنك كنند و بعد فوم بپاشند كار غلطي نبوده است.  او ادامه داد: ما هميشه 
دنبال اين بوديم كه حقيقت گفته شود نه با چيني ها عهد اخوت داريم، نه 
چيزي. جان يك عزيز ايراني براي ما به صد هزار رابطه سياسي مي ارزد. آنچه 
درباره تالش چيني ها مي بينيم را به عنوان ادراك و فهم ما بايد بگوييم. تصور 

اينكه چيني ها كوتاهي كرده اند تصور اشتباهي است. 

هنگام حادثه حداقل يك افســر و يك دانشجو در اتاق 
كنترل بوده اند

در ادامه اين نشست راستاد، رئيس سازمان بنادر و دريانوردي نيز اظهار 
كرد: حداقل يك افسر ناوبر يعني افسر دوم يا سوم كشتي در اتاق كنترل 
در زمان حادثه حضور داشته و امكان ندارد همه پرسنل در حال استراحت 
بوده باشند. باتوجه به حضور دانشجويان كارآموز در كشتي حداقل يك 
دانشجوي كارآموز هم در اتاق كنترل در كنار افسر ناوبر حاضر بوده است 
اما دليل دقيق اينكه چطور دو كشتي با يكديگر برخورد كرده اند بايد پس 

از بررسي هاي دقيق تر مشخص شود. 

تا نيم ساعت قبل از حادثه با سانچي در ارتباط بوديم
كيان ارثي، مديرعامل شركت ملي نفتكش نيز در ادامه گفت: هر هفته 
يك محموله يك ميليون بشكه اي به مسير كره جنوبي حمل مي كنيم و 
همين كشتي سانچي براي هشتمين باري بود كه به كره جنوبي مي رفت. 
حتي زماني را كه كشتي براي برگشت اعالم كرده بود، نيم ساعت قبل از 

حادثه بوده كه نشان مي دهد همه مسير از پيش تعيين شده بود. 
برومندي  رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس، نيز اظهار كرد: وقتي به 
چين رفتيم تصميم داشتيم اگر كوتاهي و نقصي در چيني ها ديديم همان 
روز به توكيو برويم و از آنجا كارها را پيگيري كنيم. وقتي شرايط را ديديم، 
همانجا مستقر شديم. اينكه افكار عمومي را قانع كنيم، وظيفه داريم اخبار 
صحيح به مردم بدهيم. اگر يك كشتي در آب هاي آزاد دچار سانحه شود 
اجازه داريم از همه كشورها كمك بخواهيم اما قوانين بين المللي و نزديكي 

به سواحل چين حكم مي كرد از نيروي آنها استفاده كنيم. 

چرا چيني ها آسيب نديدند؟
در ادامه اين نشست راستاد،  رئيس سازمان بنادر و دريانوردي  نيز گفت: 
محموله كشتي چيني ها، ســويا بوده و اصال ريسك اشتعال ندارد. اين 
كشتي با دماغه كه باالترين استحكام را دارد به كشتي ايراني برخورد كرده 
و با توجه به مواد قابل اشتعال در كشتي ايراني بوده حريق ايجاد شده است 
و با توجه به اينكه پرسنل  چيني ها در انتهاي كشتي شان بوده اند بالفاصله 
با قايق نجات از كشتي كريستال خارج شده اند و نيروهاي امدادي آنها را 

نجات مي دهند و علت حادثه نديدن آنها اين است. 

جعبه سياه در دسترس بود كه اول آن را پيدا كردند
نماينده ويژه رئيس جمهوری براي پيگيري حادثه ســانچي در ادامه 
توضيحات خود در اين نشســت گفت: روزي كه چيني ها براي ورود 
به كشــتي رفتند 8۰ تا ۹۰ درجه، حرارت در بعضي نقاط كشتي بود. 
دسترسي به جعبه سياه در دسترس ترين نقطه براي دسترسي بوده و در 
همين حين توانستند دو پيكر را هم پيدا و از طريق سبد ويژه از نفتكش 
خارج كنند. تجهيزاتي هم كه در اختيار داشتند فقط ۲۰ تا ۳۰ دقيقه 
اجازه باقي ماندن روي كشتي در ميان گازهاي سمي را به آنها مي داد.  
به گفته وي، جعبه سياه در اتاق كنترل بوده و دسترسي بهتري داشته 
است.  ربيعي ادامه داد: بحث محموله به وزارت نفت بر مي گشت. بخشي 
به وزارت راه برمي گشت و بخش هايي به وزارت خارجه؛ از اين رو دولت 
تصميم گرفت يك نفر موضوع را پيگيري و مديريت كند. نماينده وزارت 
نفت، راه و امور خارجه در همه مراحل همراه من بودند. بيش از چهار بار 
تماس هاي تلفني مكرر با وزير امور خارجه داشتيم. اجازه دهيد اين سنت 
را تمرين كنيم كه در مواقع بحراني يك نفر صحبت كند و همه مسئوالن 

نخواهند حضور داشته باشد. 

چرا يكي از دريانوردان لباس نجات بر تن داشته است؟
 نماينده ويژه رئيس جمهوری براي پيگيري حادثه سانچي در پاسخ به 
سوالی مبني بر اينكه با توجه به اينكه پيكر يكي از دريانوردان ايراني با 
لباس نجات پيدا شده، آيا امكان پيش بيني حادثه وجود داشته است، 
گفت: اين لباس شناوري بوده و احتماال يكي از پرسنل هنگام حادثه در 
جايي قرار داشته كه توانسته از گزينه انفجار اوليه در امان بماند و با لباس 

شناوري وارد آب شود.  

نماينده ويژه رئيس جمهوری در حادثه سانچي:

شلیک  موشک  به  سانچي دروغی آشکار است
چيني ها  كوتاهي  نكرده اند

داكا ديــروز )سه شــنبه( اعــالم 
كرد ميانمــار و بنــگالدش درباره 
بازگردانــدن آوارگان روهينجايــي 
به توافق رســيده  و نخستين مدت 
مشــخص را بــراي بازگردانــدن 
 صدها هزار روهينجايي مشــخص 

كرده اند. 
به گزارش ايسنا  به نقل از خبرگزاري 
فرانسه، طبق بيانيه دولت بنگالدش، 
بر اســاس ايــن توافقنامــه، فرايند 
بازگرداندن پناهجويان روهينجايي، 
پس از شــروع آن »ترجيحا در مدت 
دو ســال« تكميل خواهد شــد. اين 

توافقنامه دربــاره روهينجايي هايي 
است كه پس از ســركوب نيروهاي 
دولتي ميانمار به بنگالدش گريخته اند 
و روهينجايي هايي كه پيش از آن در 
 بنگالدش بوده اند، شــامل اين توافق 
نمي شــوند.  محمد سوفيور رحمان، 
ســفير بنــگالدش در ميانمــار به 
خبرگزاري فرانسه گفت: طي اين ديدار 
دو روزه، درباره فرمــي كه مهاجران 
روهينجايي براي بازگشت به ميانمار 
بايد آن را پر كننــد، توافق كرديم. به 
احتمال قوي در روزهاي آتي قادر به 

آغاز اين فرايند خواهيم بود. 

توافق  ميانمار  و  بنگالدش براي 
بازگرداندن »دو ساله« پناهجويان
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مهمانان سیزدهمین اجالس بین المجالس کشورهای اسالمی:
 »غلط زیادی« آمریکا در خصوص قدس به سرانجام نخواهد رسید

رهبر معظم انقالب تاکید کردند :بدون تردید فلسطین یک مجموعه و تاریخ »از بحر تا نهر« است و قدس نیز پایتخت آن است و امکان هیچ خدشه ای بر این حقیقت، وجود ندارد. 
حضرت آیت ا...خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی  اقدام اخیر آمریکا نسبت به قدس را »غلط زیادی« خواندند و گفتند: آنها قادر به انجام چنین کاری نخواهند بود و تالش های 

آنها به سرانجام نخواهد رسید.
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ابالغ وقت رسيدگی
 درخصوص دادخواست بانك ســپه با وكالت 
حميدرضا فيلی به طرفيت 1- كشــور كهوند 
فرزند نجفقلی 2- فاطمه شكری فرزند قيطران 
به خواسته مطالبه در نوبت رسيدگی به تاريخ 
96/11/30 ساعت 15 عصر در جلسه رسيدگی 

اين شعبه حاضر شويد. 
 رئيس شعبه دوم شورای حل اختالف ايوان- 
محمد علی خسروی

آگهی مزايده اموال منقول 
پرونده اجرائی كالسه ۹۵۰۰۰۶۳ له بانك صنعت و معدن استان گلستان 
عليه شــركت تعاونی توليدی مقوا يكتا گنبدكاووس اموالی به شرح زير: 
۱- ۴ دستگاه پالپر pulper:دستگاه پالپر)pulper( خرده كاغذها را به 
همراه آب به نســبت حداقل يك به پنج ريخته و مخلوط به مدت حدوداً 
بيست دقيقه) بسته به نوع و درصد تركيب كاغذها( هم زده می شود جهت 
تهيه خمير كاغذ از همزنی كه دارای ۴ تيغه فوالدی دوار می باشد و دارای 
الكتروموتوری به قدرت kw ۳7و ۱۵۰۰ دور در دقيقه)دارای سه مخزن 
بتنی كه قيمت آنها در اين برآورد نيامده اســت( فاقد پالك مشخصات 
ساخت ايران با وضعيت ظاهری فرسوده و نگهداری نامناسب به انظمام 
لوله كشی ها و اتصاالت و شيرآالت مربوطه ۲- يك دستگاه سرند: خمير 
خروجی به يك سرند يا توری لرزان    )vibration screen(   فرستاده 
ميشود با الكتروموتوری به قدرت kw ۵/۵ و ۱۵۰۰ دور در دقيقه تا ذرات 
درشت جدا شــده و خمير به درون پالپر )chest box( برگردانده شود 
 level(و در نهايت خمير آماده توسط پمپ به جعبه های تنظيم سطح
box( و از آنجا به هدباكس منتقل ميشود فاقد پالك مشخصات ساخت 
ايران با وضعيت ظاهری فرسوده و نگهداری نامناسب كف سرند توری از 
جنس استيل ابعاد ۱*۲ ۳- پمپ خمير)۱۵ اينچ(: تعداد ۶ دستگاه پمپ 
ســانتريفيوژ به قــدرت kw 7/۵و ۱۴۲۰rpm و باوله خروجی ۵ خمير 
 level(به جعبه تنظيم ســطح )chest box(كاغذ را از آخرين مخزن
box( انتقال می دهد به انظمام لوله كشی پلی اتيلن مربوطه فاقد پالك 
مشخصات ساخت ايران با وضعيت ظاهری فرسوده و نگهداری نامناسب 
۴- يك دســتگاه هدباكس)head box(خمير كاغذ توليدی به وسيله 
پمپ ها و لوله های انتقال خمير به هد باكس)head box( سالن توليد 
منتقل شده كه هدباكس ماشينی اســت كه خمير دريافتی را با مكانيزم 
خاص خود و با توجه به ضخامت يا همان كرمــاژ كاغذ مورد نظر در تمام 
سطح توری های فوردينير می ريزد فاقد پالك مشخصات ساخت ايران 
۵- يك دستگاه فوردينير)توريهای اوليه( در ميز فوردينير يا همان توری 
های اوليه كار آبگيری)Dewatering( خمير كاغذ صورت ميگيرد كه 
قســمت اعظم آب خمير كاغذ خروجی از هدباكس از زير توری های آن 
به وسيله وكيوم خارج ميشود تقريباً فرم اوليه كاغذ را به خود گرفته و در 
نهايت به وسيله پتويا نمد)felt( و غلطك های راهنما از توری جدا شده و 
به طرف غلطك های پرس آبگيری هدايت ميشود فاقد پالك مشخصات 
ساخت ايران فوردينير دارای الكتروموتور گيربكس مربوطه به قدرت 7/۵ 

كيلو وات ۶- وكيوم)vaccum( دو دســتگاه وكيوم با مارك درخشان 
به منظور مكش يــك نواخت آب خمير زير توری هــای فوردينير از زير 
توسط  ساكشن باكســها)suction box( به طوريكه درصد آب گرفته 
شده در تمام ســطوح خمير و در نهايت كاغذ يكســان باشد تا در نهايت 
كاغذ به دســت آمده دارای رطوبت يكنواخت و يكسانی در تمام سطوح 
خود باشد مجهز به الكتروموتوری به قدرت ۱8kw/۵ و ۱۴۵۰rpm فاقد 
پالك مشخصات ســاخت ايران با وضعيت ظاهری فرسوده و نگهداری 
نامناسب 7- پرس آبگير ۲ و ۱: آب باقيمانده در كاغذ شكل گرفته در ميز 
فوردينير توسط فشــار غلطك های پرس های آبگير گرفته شده و الياف 
فشرده ميشــوند و هر يك مجهز به الكتروگيربكسی به قدرت 7kw/۵ و 
فاقد پالك مشخصات ساخت ايران پرس شماره يك دارای 8 غلطك دو 
غلطك پالستيكی بزرگ و پرس شماره ۲ دارای ۶ غلطك كه دو غلطك 
پالستيكی بزرگ ميباشد و قطر غلطك ها ۳۵ و طول ۱/۵ متر 8- خشك 
كن ۱۰ سيلندر)DRIER( درايرها يا خشك كن ها)DRIER( شامل 
۱۰ ســيلندر اســتوانه ای)Rollers( به قطر تقريبی ۱/۵ متری كه هر 
ســيلندر يا يك مشــعل گازی با مارك ايران رادياتور با ظرفيت حرارتی 
 kcal/hr ۱۰/۰۰۰۳7/۰۰۰– به دمای مورد نظر جهت خشــك كردن 
رول های كاغذ حــرارت داده می شــود در روز بازديد ايــن خط از مدار 
توليد خارج و مشــعل ها از سيلندر جدا شــده و در جای ديگر نگهداری 
ميشــد. ۹- رول كــن)WINDER(  رولكــن)WINDER( جهت 
تنظيم عرض و حذف قســمتهای نازك كناره كاغذ اســت مجهز به دو 
الكتروگيربكس۲KW/۲ و ۳/۵ پس از عبور از مراحل قبل كاغذ شكل نهايی 
را با درصد رطوبت الزم بر روی كپسولهای مخصوص در وايندر كالف بندی 
 )REWINDE(می كند فاقد پالك مشخصات ساخت ايران ۱۰- ريواندر
جهت پيچيده شدن و برش نهايی و گرفتن لبه های اضافی كاغذ پس از 
يكنواخت شدن لبه ها و برش آنها توسط تيغه های برش مجدداً رول به رول 
شده و از يك سمت رول باز شده و از سمت ديگر به صورت نهايی پيچيده 
ميشود فاقد پالك مشخصات ساخت ايران با الكتروموتور گيربكس مربوطه 
به قدرت ۵/۵ كيلو وات ۱۱- دوبلكس: دستگاه دوبلكس مجهز به غلطك 
های چسب زنی و الكتروموتور گيربكسی مربوطه به قدرت KW ۵/۵دهنه 
ســايزينگ و قيچی بوده و جهت دو يا چند اليه كردن مقوا و يا پوشاندن 
سطح مقوا از كاغذ مورد نظر به كار می رود مقوا و كاغذ های پوششی مورد 
نظر همگی از بين رول پرســی عبور معموالً با چسب نشاسته بروی هم 
چسبانيده می شوند و در انتهای مقوای دوبلكس شده دور رول پيچيده 

می شود فاقد پالك مشخصات ســاخت ايران ۱۲- اينورتور: در سيستم 
كنترلی خط توليد و تابلو برق اين مجموعه از اينورتورها به منظور كنترل 
 ۵۱۰A مدلهای TECOسرعت فرايند توليد استفاده شده است با مارك
به قدرت 7/۵ كيلو وات به تعداد ۴ دستگاه و E۳۱۰ به قدرت ۲/۲ كيلو وات 
 .7T و C.T ۵/۵ 7۲۰۰ به قدرت ۲/۲ كيلو وات و تعداد دو دستگاه و MAو
KW 7/۵ با كابل كشــی های مربوطه ب: ارزيابی تأسيسات و تجهيزات 
ارائه شده: ۱- انشعاب برق: برق اين واحد از طريق شبكه سراسری با تعرفه 
صنعتی و با كد شناسايی ۰۶/۱۱/۰۳۱۱۰۰ و پرونده ۳۴/۰۰۰/۰۰۱۳۲۶ 
و يك ترانس تبديل به قدرت kva ۲۵۰، قــرارداد kw۲۰۰ با تابلوهای 
ديژنكتور و توزيع و سنجش با شمس كشــی كابل كشی از پست به تابلو 
توزيع وكتورهای اكتيو و راكتيو و تابلو توزيع و كابل كشــی از تابلو توزيع 
kva ۲۰ ۵۰ و دو عددkw به تابلوهای لوكال و تابلو خازن ۵ پله دو عــدد
و kva ۶۰ يك عدد ۲- ســوخت)گاز طبيعی( به منظور تأمين سوخت 
كارخانه از قبيل خشك كن ها گرمايش ســالن و نگهبانی و اداری و ساير 
دستگاه از شبكه گاز شهری به ظرفيت ۱۶۰ متر مكعب در ساعت و فشار 
psi ۲پوندی و به شماره اشــتراك ۲۵۰۰۵7۰۲۶۴۴ با لوله كشی های 
روكار به طول حدود ۱۵۰ متر از ســايز ۴ تا ۳/۴ رگالتورهای تقليل فشار 
و شيرآالت مربوطه ۳- انشــعابات آب: آب اين كارخانه از شبكه آبرسانی 
 شهرك تأمين می شود با كد شناســايی ۱۴۰۴۰۰۵۰ با لوله كشی ها و 
  INCUBATOR شيرآالت مربوطه ۴- آزمايشگاه: سه دستگاه  انكوباتور
دو دستگاه ساخت فن آزماگستر و يك دستگاه ساخت ريحان طب و دو 
دستگاه اون و يك دستگاه هيتر مارك THERMOLAB و مقداری 
وسائل آزمايشگاهی متعلق به مديون كه برابر نظريه كارشناس رسمی/ 
مأمور اجرا به مبلغ ۲/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريــال ) دو ميلياردو و چهارصد و 
پنجاه ميليون ريال( ارزيابی گرديده از طريق مزايده به فروش می رســد. 
مزايده از ســاعت ۹ الی ۱۲ ظهر روز يكشنبه ۹۶/۱۱/۱۵)پانزدهم بهمن 
ماه هزار و سيصدو نودو شش شمسی( در محل شعبه اجرای اسناد رسمی 
ثبت گنبدكاووس از مبلغ ارزيابی آغاز و به باالترين قيمت پيشــنهادی 
نقداً فروخته خواهد شــد و چنانچه روز مزايده مصادف با تعطيل رسمی 
غير مترقبه گردد، مزايــده روز اداری بعد از تعطيلــی در همان محل و 
 ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزايده طبق مقررات وصول 

خواهد شد.  
تاريخ انتشار: ۹۶/۱۰/۲۶  - م. الف 8۶۳۳
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3 تجارت
 و توزيع

3500 تومان قيمتي است 
كه دولت در بودجه ســال 
97 براي نرخ ارز پيش بيني 
كرده، در حالي كه فعاالن 
اقتصادي نرخ واقعي دالر 
را براســاس محاســبات خود ۴500 تومان اعالم 

مي كنند. 
غيرواقعي بودن نرخ دالر بــا توجه به فاصله اي كه 
بين دو نرخ مبادلــه اي و آزاد وجود دارد، از جمله 
چالش هاي مطرح اقتصاد كشــور است كه به تبع 
زمينه ساز رانت و يك سري نابرابري هاي اقتصادي 
است. به اعتقاد فعاالن اقتصادي، دولت بايد يك بار 
براي هميشه اين موضوع را حل كند، در حالي كه 
نرخ تعيين شده دالر در بودجه اين نويد را نمي دهد. 
طبــق بررســي هاي مركــز پژوهــش هــای 
مجلس، به نظر نمي رســد نرخ ارز در ســال آتي 
با جهشــي روبه رو باشــد. بــا اين حــال عوامل 
 غيراقتصــادي مي توانــد ايــن جهــش را ايجاد 
كنــد. در هميــن رابطــه رئيــس كميســيون 
تســهيل كســب وكار اتاق بازرگاني تهران معتقد 
اســت نرخ واقعــي دالر براســاس محاســبات 
انجام شــده در اتاق بازرگاني ۴500 تومان است 
و اگر پايين تــر از اين ميــزان در بــازار فروخته 
 شــود به ضــرر توليد داخلــي و به نفــع واردات 

است. 
محمدرضا نجفي منش اظهار كرد: نرخ ارزي كه ما 
در اتاق بازرگاني تهران با توجه اختالف تورم داخلي 
و تورم خارجي محاســبه كرديم، به ۴500 تومان 
رسيد. هرچه نرخ دالر از اين عدد كمتر باشد ميزان 

صادرات كمتر و ميزان واردات بيشتر مي شود. 
وي افزود: اكنون حالتي شده كه ديگر توليد داخل 
مقرون به صرفه نيســت. تنها چيزي كه مقرون به 
صرفه شــده، واردات اســت و اين ميزان واردات 
هم با شــعاري كه براي امســال در نظــر گرفته 

شــده، يعني »اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال« 
اصال همخواني ندارد. رئيس كميســيون تسهيل 
كسب وكار اتاق بازرگاني افزود: بايد يك بار دولت به 
سمت تك نرخي شدن ارز برود و اينكه اجازه دهد 

قيمت گذاري ارز بر عهده بازار باشد.
وي همچنين توضيــح داد: در صورتي كه قيمت 
ارز باال برود و قيمت مــواد اوليه توليد هم افزايش 
يابد، باعث مي شــود توليد محصــول نهايي هم 
با مشــكل مواجه شــود. نجفي منش اضافه كرد: 
اگر توليد و اشــتغال سياســت كلي دولت است 
بايد اين موانع را از ســر راه بردارد. تــا جايي كه 
اطالع داريم، دولت پذيرفته اســت كه ارز به نرخ 
واقعي خــودش نزديك شــود، چراكــه منطقي 
نيســت محصولي كه قيمتش ۴500 تومان است 
پايين تر فروخته شــود. اگر اينگونه شــود توليد 
 داخــل از رقابتي بــودن خارج و واردات بيشــتر 

مي شود. 

تالش غیر واقعی دولت
بيژن عبدي، كارشناس اقتصادي با تاكيد 
بر اينكه اقتصاد انحصارطلب و دولتي مانع 
واقعــي شــدن نــرخ ارز اســت، بــه 
»كسب وكار« مي گويد: اول از هر چيزي 
بايد دانســت منظور از قيمت واقعي در 
رابطه با نرخ ارز چيست. طبق آنچه در كتاب ها و بررسي ها 
هست، منظور از نرخ واقعي ارز نرخي است كه توسط بازار آزاد 
تعيين شــده و دولت در آن دخالتي نداشته باشد، يعني به 
واسطه يك بازار رقابت كامل نه نيمه انحصار و... اما آيا بازار ارز 
ما رقابتي است؟ در بازاري كه عرضه كننده عمده ارز دولت 
بوده و تقاضا كننده مثل اكثر صنايع كالن و شــركت هاي 
پتروشيمي و... هم دولت است، نمي توان انتظاري براي واقعي 
شدن نرخ ارز داشت. با چنين ساختاري واقعي شدن نرخ دالر 
ممكن نيست و چنين حرفي در شرايط فعلي راه را گم كردن 
است. نكته ديگر كه البته در اين خصوص مي توان مطرح كرد، 
حجم باالي نقدينگي اســت. اگر نگاهی به اين حجم طي 

سال هاي اخير داشته باشيم، پي مي بريم اين حجم 3 برابر 
شده، در حالي كه درآمدهاي ارزي   و حجم ورودي دالر به 
اقتصاد ثابت مانده است. بر اين اساس هيچ تناسبي بين حجم 
نقدينگي با درآمدهاي ارزي نيســت و اين خــود يكي از 
نشانه هاي غيرممكن بودن واقعي شدن نرخ ارز است.نرخ ارز 
غير واقعی  نشان مي دهد نرخ دالر يا توسط دولت يا طيف 
ثروتمندي كه بخش اعظم ثروت دســت آنهاست، تعيين 
مي شود و اين يعني نرخ دالر به صورت تصنعي پايين نگه 
داشته شده اســت. البته دولت ســعي كرده با استفاده از 
يك سري ابزارهاي كمكي نقدينگي را از شبكه بانكي بيرون 
نريزد مثل نرخ سود بانكي كه البته اگر چه كاهش يافته اما 
بانك ها كماكان از آن امتناع می ورزند. با اين شرايط به نظر 
مي رسد تالش غيرواقعي دولت براي ثابت نگه داشتن نرخ ارز 
يا واقعي كردن آن دور باطلي است كه از آن به راحتي  بيرون  

نخواهد آمد.

پیامد منفي واقعي شدن نرخ ارز در شرايط فعلي
حسن مرادي، كارشناس اقتصادي نيز 
در اين خصــوص به »كســب وكار« 
مي گويد: دولت ناگزير از دخالت در نرخ 
ارز اســت. به اين علت كــه به جامعه 
فشاري وارد نشــود و در حقيقت هم 
صادرات و هم واردات مسير خود را طي كند. دولت مجبور 
است كه به سياست هايي روي بياورد و فاصله بين دو نرخ 
را گاها افزايش دهد و البته اين فاصله از اوايل انقالب وجود 
داشته است، يعني بين نرخ ارز رسمي و نرخ بازار هميشه 
فاصله معناداري بوده، اما در گذشته تالطم و فراز و فرودي 
داشته است. بنابراين براي دولت واقعي كردن نرخ ارز كار 
آساني نيست. ضمن آنكه هزينه سنگيني به دولت تحميل 
مي شود كه در شرايط فعلي به صالح دولت نخواهد بود، اما 
اگر دولت برنامه ريزي كند  و در بلندمدت به اين فكر باشد 
و پيش زمينه هاي آن را فراهم كند، احتمال واقعي كردن 
نرخ دالر وجود دارد و مي شود اين كار را با پختگي انجام 
داد، امــا در حال حاضر كه وضعيــت اقتصادي چندان 
مطلوب نيســت مداخله در اين امور و تغيير نرخ پيامد 
 اقتصادي زيــادي دارد كه دولت ســعي مي كند از آن

 اجتناب كند.

»كسبوكار«بررسيميكند

دور باطل  واقعی کردن نرخ ارز

ايجادخطاعتباريمشــتركبين
ايرانوهلند

رئيس سازمان گسترش و نوســازي صنايع ايران 
گفت: بعد از لغو تحريم ها فضاي مثبتي ايجاد شد 
و ما اكنون آماده مذاكره هستيم؛ ما هم مي خواهيم 
كه شركت هاي اروپايي به ايران بيايند و در پروسه 

آموزش كمك كنند. 
به گزارش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، 
منصور معظمي در ديدار با ســوزانا ترستال، سفير 
هلند در ايران با اشاره به ماموريت سازمان گسترش 
و نوســازي صنايع ايران در دولت دوازدهم و تاكيد 
رئيس جمهــوري براي همكاري هاي مشــترك با 
شركت هاي خارجي اظهارداشت: خوشبختانه بعد 
از لغو تحريم ها اگرچه رئيس جمهوری آمريكا تالش 
كرد كه موانعي براي همكاري هاي ايران با كشورهاي 
اروپايي ايجاد كند، اما اين اتفاق نيفتاد. خوشبختانه 
نشســت اخير ظريف در بروكسل هم بسيار مثبت 
بود و انتظار ما اين اســت كه كشــورهاي اروپايي 

همكاري هاي خود را با ايران گسترش بدهند. 
علي عراقچي، مديركل امور بين الملل ايدرو هم در 
اين نشست گفت: با توجه به فرمايشات رهبر معظم 
انقالب، ما بايد به دنبال ايجاد شــرايط اشتغالزا در 
كشور باشــيم و اين هدف ما در سازمان گسترش و 
نوسازي صنايع ايران است. در اين زمينه، اگر بتوانيم 
با شركت هاي هلندي، وارد مذاكره شويم، مي توانيم 
بازار را براي اين شركت ها امن كنيم. البته اين توليد 
بايد به صورت مشترك باشد يعني به ما اجازه دهند 
كه حداقل 50 درصد از توليد مشترك در ايران انجام 
شود. عراقچي با طرح پيشنهادي خاطرنشان كرد: 
با ايجاد خط اعتباري بين ايران و هلند، مي توان به 
توسعه روابط صنعتي بين دو كشــور ايران و هلند 

كمك عملي كرد.

خبر

گمرك اعالم كرد
عدمامــكانترخيصبرخي

خودروها
براســاس بخشــنامه جديد گمــرك امكان 
ترخيــص خودروهــاي ســواري از محــل 
ثبت ســفارش هاي صــادره و تمديدشــده 
 از تاريــخ ۲۸ تيرمــاه تــا 9 دي مــاه وجود 

ندارد. 
بــه گــزارش مهــر، در ايــن بخشــنامه 
خطــاب بــه ناظــران و همچنيــن مديران 
 گمــركات اجرايــي سراســر كشــور آمده 

است: 
پيــرو بخشــنامه ۲66.11۲۴5۲7. 96 
مــورخ 96/10/13 موضــوع اصالحــات 
آيين نامــه اجرايــي ضوابــط فنــي واردات 
خــودرو مصوبــه شــماره 1۲5573/ت 
5۴۸03 مورخ 96/10/9 بدينوســيله بند 3 
 بخشــنامه فوق االشاره به شــرح ذيل اصالح 

مي شود: 
پيــرو بخشــنامه 965175.96.۲30 مورخ 
96 امــكان ترخيــص خودروهــاي  /9 /۸
ســواري از محل ثبت ســفارش هاي صادره 
و تمديدشــده از تاريــخ 1396/۴/۲۸ لغايت 
1396/10/9 كمــاكان وجــود نداشــته و 
در صــورت اظهــار، ضمــن خــودداري از 
 ترخيــص، مراتــب را بــه اين مركــز اعالم 

كنند. 
براساس اين گزارش بخشنامه مذكور از طرف 
اداره كل مركز واردات و امــور مناطق آزاد و 
ويژه گمرك جمهوري اســالمي ايران ابالغ 

شده است.

خبر
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حجم مبادالت تجاري ايران و قزاقستان به ۳۸۵ ميليون دالر رسيد
ايران و قزاقستان در حال ايجاد شراكت هاي تجاري و اقتصادي هستند. سال گذشته دو كشور موافقتنامه هاي دوجانبه اي با هدف تقويت همكاري ها و اجراي پروژه هاي 
مشترك به امضا رساندند. در نتيجه اين اقدامات، در 10 ماه گذشته حجم مبادالت تجاري دو كشور به ۳۸۵ ميليون دالر رسيد كه بخش عمده آن مربوط به صادرات 
قزاقستان به ايران بود. سال گذشته صادرات قزاقستان به ايران به ۳۳9 ميليون دالر رسيد. در حال حاضر حجم كل پروژه هاي دوجانبه ايران و قزاقستان 2 ميليارد دالر 
برآورد شده است. 

ثمانه نادري
News kasbokar@gmail.com



مديــر فــروش شــركت 
هواپيماسازي ايرباس گفت: 
ايران ده ها فروند هواپيماي 
مسافربري اي را كه براساس 
مفاد برجام ســفارش داده 
تحويل خواهد گرفت، اما اين كار ممكن است بيش 

از مدتي كه قبال طراحي شده بود، به طول بينجامد. 
به گزارش تسنيم به نقل از رويترز، مدير فروش شركت 
هواپيماسازي ايرباس پيش بيني كرد ايران ده ها فروند 
هواپيماي مسافربري اي را كه براساس مفاد برجام و بعد 
از لغو تحريم ها سفارش داده تحويل خواهد گرفت، اما 
هشدار داد كه اين معامالت ممكن است بيش از مدتي 

كه قبال طراحي شده بود به طول بينجامد. 
دونالد ترامپ، رئيس جمهــوري آمريكا كه مخالف 
جدي برجام است، روز جمعه از متحدان اروپايي خود 
خواست تا به برطرف ساختن »اشكاالت فاجعه بار« 
اين توافق كمك كنند، در غير اين صورت آمريكا از آن 

خارج خواهد شد. 
شركت اروپايي ايرباس و رقيب آمريكايي اش بوئينگ 
توافق كرده اند كه مجموعــا 180 فروند هواپيماي 
مسافربري به شــركت ايران اير بفروشند، اما تحويل 
اين هواپيماها به ايران به حمايت دولت آمريكا از توافق 
هسته اي بستگي دارد، زيرا تعدادي از قطعات تمام 
هواپيماهاي مسافربري توليدي اين شركت ها ساخت 

آمريكاست. 
جان ليحي، مدير امور فروش شركت ايرباس با اشاره 
به توافق اين شركت براي فروش 100 فروند هواپيما به 

ايران اير گفت: »من فكر مي كنم اين قراردادها اجرايي 
خواهد شد، اما احتماال نه بر اساس زمان بندي اوليه. ما 
بايد موضوع تامين مالي را حل كنيم. آنها بايد موضوع 

انجام پيش پرداخت ها را درك كنند.«
تاكنون ايران اير 3 فروند هواپيمــاي ايرباس و چند 
فروند هواپيماي توربو پراپ ساخت شركت اي.تي.آر 

را دريافت كرده است. 
بانكداران مي گويند بي ميلي موسســات مالي غربي 
براي فعاليت با ايران به دليل نگراني ها از به هم خوردن 
توافق هسته اي يا گرفتار شدن در تحريم هاي فعلي 
دولت آمريكا موجب شده تا همكاري بيشتر با ايران با 

مشكل مواجه شود. 

ايرباس پيش تر توانسته برخي مجوزها را از خزانه داري 
آمريكا براي صادرات هواپيما به ايران كســب كند 
كه زمان آنها در حدود ابتداي دهه آينده ميالدي به 
اتمام مي رســد، اين بدان معناست كه براي تكميل 
اين قراردادها با ايران كه احتماال تا بعد از سال 2020 
به طول خواهد انجاميد، اين شركت اروپايي بايد مجددا 

مجوزهاي صادراتي را تمديد كند. 
منابع صنعتي گفتند اگر زمان بندي تحويل هواپيماها 
به ايران به عقب بيفتد، تعداد هواپيماهايي كه مي توان 
به موجب مجوزهاي فعلي به ايران تحويل داد كاهش 

خواهد يافت. 
ديپلمات ها گفتند فرايند گرفتن يا تمديد مجوزها 

به دليل نامشخص بودن سياســت دولت آمريكا در 
قبال ايران كندتر شده است. ليحي كه قرار است اواخر 
ماه جاري ميالدي بازنشسته شــود، گفت: ايرباس 
درباره ســاخت هواپيماها براي ايران بدون دريافت 
پرداخت هاي ســپرده، محتاطانه عمل خواهد كرد. 
منابع صنعتي گفته اند شــركت بوئينگ نيز ساخت 
هواپيماهاي سفارشــي ايــران را تا زمــان دريافت 

پيش پرداخت ها به تعويق انداخته است. 
ليحي در ادامه گفت: »شما بايد پيش پرداخت داشته 
باشيد تا هواپيما وارد خط توليد شود، بنابراين ما داريم 
اين كارها را با سرعتي پايين تر از آنچه تصور مي كرديم 
انجام مي دهيم، اما همچنان معتقديم كه اين قرارداد 

اجرايي خواهد شد.«
منابع صنعتي همچنين گفتند عدم امكان تامين مالي 
ايران را ناگزير ساخته تا پول هواپيماهاي تحويل شده 
قبلي را به صــورت نقدي و از طريــق بانك مركزي 
پرداخت كند و ممكن اســت بــراي پيش پرداخت 

هواپيماهاي بعدي نيز از اين روش استفاده شود. 
ايرباس از اظهارنظر درباره جديدترين اظهارات ترامپ 
درباره ايران خودداري كــرده، اما گفته كه »به كار با 
ايران اير و مقامات ايراني دربــاره اجراي موافقتنامه 
خريدي كه سال گذشته منطبق با توافق هسته اي و 
ساير مقررات )بين المللي( منعقد كرده ادامه مي دهد.«

بوئينگ نيز ضمن تاكيد بر تبعيت از دستورالعمل هاي 
دولــت آمريكا گفته: »مــا از مواضــع جمعه پيش 
)رئيس جمهوري آمريكا( آگاه هستيم و در حال بررسي 
اين اظهارات هستيم تا ببينيم كه آيا اين مواضع ممكن 
است تاثيري روي معامالت ما با ايرالين هاي ايراني 

داشته باشد يا نه.« 

مدير فروش شركت هواپيماسازي  ايرباس عنوان  كرد

تاخير در  تحويل ايرباس ها  به  ايران

تعويض اتاق و موتــور خودرو 
صرفا در نمايندگي هاي مجاز 

سايپا انجام مي شود
سرپرســت ســايپايدك اعــالم كــرد: برابر 
دستورالعمل ابالغي پليس راهور ناجا، تعويض 
قطعات اصلي خودرو شــامل اتاق، شاســي و 
موتور كه صرفــا در نمايندگي هــاي مجاز و 
رسمي ســايپا انجام بگيرد مورد تاييد مراجع 

رسمي كشور و پليس راهور است. 
 به گزارش ســايپانيوز؛ رضا تقي زاده با اشاره 
به ابالغ ضوابط و مقررات جديد تعويض اتاق، 
شاسي و موتور خودرو به نمايندگي هاي مجاز 
گروه سايپا و ايجاد زيرساخت هاي نرم افزاري 
و سخت افزاري در شــركت سايپايدك جهت 
پشتيباني اجراي دستورالعمل ابالغي، گفت: 
تمام نمايندگي هاي مجاز گروه خودروسازي 
سايپا جهت ارائه خدمات مذكور تجهيز شده 
و آمادگي ارائه خدمات استاندارد و منطبق با 
الزامات ابالغي پليس راهور را دارا هستند، به 
گونه اي كه هر گونه اقدام خارج از اين شــبكه 
مي تواند در آينده مشكالت زيادي براي مالك 
خودرو ايجاد كند و عــدم تاييد پليس راهور 
در نقل و انتقال خــودرو يكي از مهم ترين اين 

موارد است. 
وي افزود: براي مشــترياني كه جهت دريافت 
اين خدمات به شــبكه نمايندگي هاي مجاز 
مراجعه مي كننــد فاكتور معتبــر كه داراي 
ويژگي هاي امنيتي شــامل هالوگــرام، مهر 
برجســته، نام خريــدار، شــماره قطعه و كد 
رهگيري باشد صادر مي شــود. اين فاكتور در 
مواقع لزوم در مراجع قانوني قابل استناد است. 

خبر
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به گزارش پايگاه اطالع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب با تاكيد مهندس 
ناصري پور مديرعامل و با همت و تالش روابط عمومي و كانون قرآن اين شركت 
سومين دوره مسابقات مقدماتي حفظ، قرائت، مفاهيم قرآن كريم، نهج البالغه و 
اذان ويژه كاركنان و خانواده ها در شركت بهره برداري نفت و گاز غرب برگزار شد. 
اين مسابقات در رشته هاي قرائت تحقيق، قرائت ترتيل، حفظ، اذان، صحيح خواني، 

نهج البالغه و مفاهيم قرآني با رويكرد آموزشي و تالش در جهت تحقق منويات 
مقام معظم رهبري )مدظله العالي( مبني بر گســترش فرهنگ قرآن كريم در 
ميان آحاد جامعه و ارتقاي سطح معلومات و آموزه هاي قرآني برگزار شد. حجت ا... 
بني عامريان، رئيس روابط عمومي و كانون قرآن شركت بهره برداري نفت و گاز غرب 
در آيين افتتاحيه اين دوره از مسابقات با اشاره به اهميت نهادينه كردن فرهنگ 

قرآني در زندگي خصوصي افراد و محيط هاي اجتماعي و كاري گفت: بزرگ ترين 
گرفتاري دنياي اسالم در عصر حاضر، فاصله گرفتن از معارف قرآني و در نتيجه، 
غفلت از توطئه ها و خباثت دشمنان اسالم و ظهور جريانات متعدد تكفيري در 
جوامع اسالمي است و راه جبران اين كمبود اساسي نيز فهم دقيق معيارهاي قرآني 

و تحقيق و تدبر و اشاعه آن در جوامع اسالمي است. 

سومين دوره  مسابقات قرآن كريم، نهج البالغه و  اذان در شركت بهره برداري نفت و  گاز غرب

سيستم بانكي به پول سمي آلوده 
شده است

وزير راه و شهرســازي ديروز در حالي بدون 
حضور رسانه ها مديرعامل جديد بانك مسكن 
را معارفه كرد كه از او خواســت تعداد شعب 
بانك مسكن را 20 درصد كاهش دهد، چراكه 
او نخستين شخصي است كه در طول فعاليت 
80 ساله بانك مســكن از درون بانك به اين 

سمت انتخاب شده است. 
به گزارش فارس، عباس آخوندي همزمان با 
هفتاد و نهمين سالروز تاسيس بانك مسكن 
در مراسم توديع و معارفه مديرعامل سابق و 
جديد بانك مســكن گفت: واقعيت اين است 
كه در دوره اخير بانك مسكن با چندين مساله 
پيچيده روبه رو بود و حسن عملكرد بت شكن از 
نظر من مبتني بر اين است كه پيچيدگي ها را 
خوب فهميد و در اين فضاي بسيار پيچيده راه 

خود را گم نكرد. 
آخوندي با طرح اين پرســش كه چرا فضاي 
پولي و بانكي پيچيده بود، تاكيد كرد: واقعيت 
اين است كه بدون بانك در دنياي مدرن اساسا 
امكان توســعه وجود ندارد و طي ســال هاي 
۹3 و ۹۴ هــم بارها اعالم كردم كه مشــكل 
ما اين بوده كه سيســتم بانكــي و نظام پولي 
كشور به پول سمي آلوده شــده بود. در واقع 
 پديده اي كه در 100 سال گذشته با آن مواجه

 نبوديم. 
وي ادامه داد: پول ســمي سهم قابل توجهي 
از كل پــول در گــردش كشــور را بــه خود 
اختصاص داده و شــوربختانه فســاد مانند 
 موريانــه بر تــن اقتصاد و پول متصل شــده 

بود. 

خبر

جميله هاشمی رئيس جشنواره ملی گل اركيده درنشست خبری با اصحاب 
رسانه شهرستان نوشهر گفت: جشنواره يعنی فرصتی برای عرصه گل وگياه 
درشهرستان وفرصت خوبی برای مردم كه زمينه نشاط جوانان ومردم جامعه 

فراهم می شود ودرتحكيم بنياد خانواده نيزنقش مهمی دارد.
وی افزود:مردم خواستاربرگزاری دوباره جشــنواره اركيده بودند واميدواريم 
بتوانيم اتفاق خوبی را رقم بزنيم واز تمامی ظرفيت ها استفاده كنيم و رويكرد 

آموزشی وپژوهشی داشته باشيم.
هاشمی بيان كرد: نوشهردارای جوانان وپتانسيل خوبی است وبايد در رونق 

اقتصادی واشتغال فعاليت خوبی داشته باشيم.
وی تاكيدكرد: نوشهربايد به عنوان شهر اركيده های ايران شناخته شود.

هاشمی بااشاره به اهداف برگزاری جشــنواره تصريح كرد: رويكرد فرهنگی 
جشنواره  كه موجب رونق اقتصادی گل وگياه، جذب گردشگر واشتغال زايی 
می شود ودررويكرد اجتماعی نيز گل زيبا ترين چيزی است كه خدا خلق كرده 
وزيبايی می تواند باعث استحكام خانواده باشد واما رويكرد زيست محيطی 

مهمی نيز دارد.
وی ادامه داد: اين جشنواره درســال۹۴ اولين بار توسط شورا و شهردار كليد 
خورد و1۴ هزاربازديد كننده وبا حضور۷ اتحاديه گل وگياه ودرسال ۹۵ نيز13 
هزاربازديد كننده وباحضور۵ اتحاديه برگزارشــد وامسال تالش می كنيم تا 
گردشگران زيادی حضوريابند وبا رای زنی انجام شده 1۵ اتحاديه و۵ شركت 

دانش بنيان شركت می كنند ونوشهربايد شهرجشنواره ها باشد.
رئيس سومين جشــنواره ملی گل اركيده درخاتمه خبرداد: رونمايی از روز 
جشنواره در2 طرح دانش بنيان اســت ومقاله يك جوان نوشهری با موضوع 

اركيده های تجاری درشهر سئول كره جنوبی پذيرفته شده است.
گل اركيده را بايد درشهرستان نوشهر به عنوان يك برند درجهان معرفی كنيم.
مهندس شعبان نژاد شهردارنوشهرنيزدرخصوص جشنواره اركيده بيان كرد: 
سومين دوره برگزاری است واين جشنواره مسابقه ويا رقابت با دوره   قبل نيست 
و البته معتقدم اولين بار كه ايده مطرح شد زحمت كشيدند ومابايد سعی كنيم 
به نحو احسن برگزاركنيم  وسعی دراين است كه اركيده رابه عنوان يك برند 
در اين شهرستان معرفی كنيم ومورد استقبال مردم درسراسر كشورقرارگيرد 

ويكی از نعمتهای خدا را همين  فضای سبز منطقه وگل اركيده بدانيم . وی 
افزود: مبحث شهرداری بيشتردر گردشگری اســت واگر گل اركيده رابرند 
 كنيم گردشگران زيادی جذب می شوند كه باعث رونق اقتصادی می شود و
 اشتغال زايی هم صورت می گيرد ودرواقع يك پتانسيل می شود كه يك نوع 

توليد دراين شهراست
شهردارافزود : اين جشنواره يك كارگروهی است وبايد همه برای برگزاری اين 
جشنواره دركنارهم باشيم با يك اخبار خوب منتشرشود تا اين جشنواره را 
درسطح كشور ومنطقه گسترش دهيم . وی تصريح كرد: المان شهری كه قرار 
است طراحی شود حتما گل اركيده در آن جانمايی می شود وتابلوهای ورودی 

وخروجی شهر با طرحی ازگل اركيده تعريف می شود.
دكتر گلزار دبير جشنواره اركيده نيزبيان كرد: سومين دوره جشنواره اركيده 
ايران برگزارمی شــود .تجربه خوبی ازدوره های قبل به جامانده وشهرهای 
نوبنياد دچارمعضالتی مثل جمعيت زياد است ومشكل برگردن فرهنگی است 
كه جشنواره اركيده ايران خواست اين مشكل را توسط فرزندان همين شهرحل 

شود و توليد كنندگان اركيده خوشحال هستند كه نوشهر پايگاه باشد.
وی افزود: نويد اينكه درجلسات ستاد توانستيم با تعداد زيادی از توليدكنندگان 
ارتباط برقرار كنيم ودر سال اول درپی 3۶ ساعت برگزاری1۵ هزاربازديد كننده 
داشته و واين ســومين دوره برگزاری نهايت پرداخت هزينه ها۷۵ درصد آن 

سرمايه گذاری ثابت بوده است.
زارع رئيس باغ گياه شناسی نوشهرگفت: درواقع گل اركيده گل خاص است 
وتوليد كننده خاص دارد ونوشهر اختصاصی توانست ميزبان باشد وفرصت 
ارزشمندی برای همه است وباغ گياه شناسی نوشهر كه ارزشمند است توجه 
زيادی به اين باغ شده تابتواند در جايگاه خودش نشان دهد وحالت منطقه ای 

خارج شده است ودانشجويان به سمت باغ آمده اند.
وی افزود:اميدواريم جشــنواره اركيده هميشه باشد ومنتظر جشنواره های 
ديگر نيزباشيم. شايان ذكراست اين جشنواره از18تا21بهمن ماه سال جاری 

برگزارمی شود.
شايان ذكر است با حكم رئيس جشنواره ملی اركيده شهرستان نوشهر سپيده 

پورشعبان به عنوان مسئول اطالع رسانی اين جشنواره منصوب شد.

هاشمی ، رئيس جشنواره ملی گل  اركيده: 
نوشهر  بايد   به عنوان شهر ارکيده های ايران شناخته  شود

شماره دادنامه:۹۶0۹۹۷2۵1130188۶
تاريخ تنظيم:13۹۶/10/18

شماره پرونده:۹۶0۹۹82۵03۴00۶1۵
شماره بايگانی شعبه:۹۶13۷8

دادنامه
پرونده كالســه ۹۶0۹۹82۵03۴00۶1۵ شــعبه 113 دادگاه كيفری دو 

مجتمع قضايی دادگاه های كيفری شهرستان قم )113 جزايی سابق(
تصميم نهايی شماره ۹۶0۹۹۷2۵1130188۶

شاكی:آقای متين هژبری فرزند عيسی با قيمومت اقای عيسی هژبری فرزند 
عبدالعلی به نشانی قم –قم

متهم:آقای علی مدد قاسمی فرزند حسين فعال متواری
اتهام:شروع به سرقت

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای علی مدد قاســمی فرزند حســين مبنی بر شــروع 
به ســرقت مقرون به آزار )و تخريب عمدی گوشــی تلفــن همراه (موضوع 

شــكايت آقای عيســی هژيری بواليت ازآقای متين هژيری كــه البته هم 
اكنون خود به سن رشــد رسيده به شرح كيفر خواســت، دادگاه با توجه به 
شكايت شــاكی، گزارش مرجع انتظامی، تحقيقات صورت گرفته، اظهارات 
شــهود و نظريه پزشــكی قانونی و عدم هر گونه دفاعی ازســوی متهم به 
جهت عدم حضور با ابالغ قانونی و ســاير قرائن و امــارات موجود در پرونده 
كه همگی حكايت از ارتكاب بزه ازســوی متهم فوق الذكــر دارد بزهكاری 
ايشان را محرز دانســته فلذا با اســتناد به مواد ۶۵2 و ۶۷۷ قانون مجازات 
اســالمی )بخش تعزيرات(و رعايت مواد 131 ق. م.ا.و نيز ماده ۷0۹ همان 
قانون وی را به پرداخت يكصدم ديه  كامل در حق شــاكی به جهت جراحت 
حارصه زير چانه وی ظرف يكســال از زمان وقوع بزه و نيزسه سال حبس و 
۷0 ضربه شالق تعزيری محكوم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين دادگاه و ســپس ظرف بيست روز 
 ديگر قابــل تجديد نظر خواهــی در محاكم محترم تجديد نظر اســتان قم 

می باشد.
رئيس شعبه 113دادگاه كيفری دو قم –رحيمی فرد

آگهی مزايده عمومی
سازمان مديريت آرامستانها كرج و حومه در نظر دارد خودروهای مستعمل و بال استفاده ، غرف و سالن اجتماعات چند منظوره خود را از طريق مزايده  عمومي به اشخاص حقيقی يا حقوقی واجد شرايط 

به شرح ذيل واگذار نمايد.

مبلغ سپرده شركت در مزايده ) ريال (قيمت كارشناسی ) ريال (مدلخودرورديف

13۹1210/000/00010/۵00/000سواری پژو پارس1

1388۶۵/000/0003/2۵0/000سواری پرايد 21۴1

1382۹0/000/000۴/۵00/000وانت مزدا2000)آمبوالنس (3
مزايده عمومی غرف

مبلغ ۵ درصد سپردهپايه كارشناسیمشخصاتكاربریشماره

1۹3/۵00/000 ريال2۷0/000/000 ريالحدود 1000 متر مربع سالن ،تاالر و... تاالر و رستوران چند منظوره1

ميوه فروشــی و بسته بندی 2
) ميوه (

۹/1۷0/000 ريال11/000/000 ريالحدود 20 مترمربع مغازه 

حدود 20 متر مربع مغــازه و ۵0 متر مربع گل فروشی 32
انباری رو باز پشت مغازه

110/000/000 ريال132/000/000 ريال

۵/830/000 ريال۷/000/000 ريالمحل استقرار كانكس )جنب سالن معراج(چاپ وتكثير اعالميه۴
1- واريز مبلغ ۵00/000 ريال به حساب شماره 32۶0۶۷۶۷۹ بانك تجارت شعبه كمالشهر كد 32۶0 و يا باجه مستقر درسازمان مديريت آرامستانها كرج و حومه بابت هزينه خريد اسناد شركت در مزايده .

2- برندگان مزايده هرگاه پس از اعالم از سوی سازمان و عدم حضور حاضر به انعقاد قرارداد با سازمان نشوند سپرده آنها وفق ماده 8 آيين نامه مالی شهرداری ها ضبط خواهد شد.
3-كميسيون مزايده به صورت حضوري برگزار مي گردد.

۴- مزايده سالن غذاخوری و سوگواری ) سالن چند منظوره ( تواماً و يك جا به يك شخص ) حقيقی يا حقوقی ( واگذار شده و به صورت جداگانه اجاره داده نمی شود . 
۵- اهم اطالعات و جزئيات در برگ شروط و اسناد مزايده مندرج است.

۶- هزينه چاپ آگهي و كارشناسی  بعهده برندگان خريد خودرو و برندگان مزايده غرف مي باشد.
۷-هزينه های نقل و انتقال ، عوارض ، ماليات و ... بر عهده برندگان خودرو می باشد .

8- سازمان مديريت آرامستانها كرج و حومه در رد يا قبول هريك از پيشنهادها مختار است.
۹- بهاء پيشنهادی می بايستی فاقد ابهام و از قيمت پايه كارشناسی كمتر نباشد . 

*لذا از متقاضيان دعوت مي گردد درصورت تمايل از تاريخ انتشار آگهي جهت خريد اسناد مزايده و رويت خودروهای بال استفاده در ساعات اداری به جمعدار اموال سازمان مديريت آرامستانها كرج و حومه 
واقع دركيلومتر 1۵ اتوبان كرج- قزوين سازمان مديريت آرامستانها كرج و حومه مراجعه نمايند. مهلت ارائه اسناد مزايده  به دبيرخانه سازمان تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 13۹۶/11/۷ مي باشد.

*جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد همه روزه به استثناء روزهاي تعطيل در وقت اداری  با شماره تلفن ۵-3۴۷۶0۴۵1 داخلي 130 تماس حاصل نمائيد.
روابط عمومي سازمان، مدیریت آرامستانها كرج و حومه
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رئيس كل بانك مركزي تاكيد 
كرد: ما از فساد رو به گسترش 
موسســات مالــي غيرمجاز 
جلوگيري كرديم و حاضر بوديم 

هزينه آن را هم بدهيم. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني فراكسيون اميد مجلس، ولي ا... 
سيف صبح ديروز )سه شنبه( در نشست مشترك با اعضاي 
فراكسيون اميد مجلس شوراي اسالمي به وضعيت اقتصادي 
در كشور اشاره كرد و گفت: وضعيت كشور در رابطه با تورم و 
ثبات نسبي در بازار ارز وضعيت بدي نيست و رشد اقتصادي 
هم شرايط خوبي دارد؛ ضمن اينكه شوك نفتي رفع شده و ما 
در سال گذشته رشد 12.5درصد را با احتساب نفت داشتيم. 
وي افزود: در دولت هاي هفتم و هشتم متوسط رشد اقتصادي 
4.2درصد در دولت هاي نهم و دهم 2.3 درصد در سال 92 
منفي 0.3 درصد، در سال 93، 3.2 درصد، سال 94 منفي 
1.6 درصد و در سال 95، 12.5 درصد با احتساب نفت و 3.3 
بدون احتساب نفت بوده است. ضمن اينكه رشد شش ماهه 
اول سال نيز براساس اعالم بانك مركزي 4.6 درصد بود كه 

مركز آمار آن را 5.6 درصد اعالم مي كند. 
سيف درباره وضعيت تورم در سال هاي گذشته نيز گفت: 
تورم در دولت هاي هفتم و هشتم 15٫8 درصد، در دولت هاي 
نهم و دهم 17٫7 درصد، در سال 92، 34٫7 درصد، در سال 
93، 15٫6 درصد، در سال 94، 11٫9 درصد، در سال 95، 9 
درصد و در شش ماهه اول ســال 96، 9٫9 درصد بوده؛ اين 
در حاليست كه در سال 92 در شهريور ماه تجربه تورم 45 
درصدي را داشتيم و با برنامه ريزي هاي صورت گرفته اين 

روند كاهنده بوده و تك رقمي شده است. 
وي ادامه داد: درآمد ارزي ناشــي از صــادرات نفت خام در 
دولت هاي هفتم و هشتم 179 ميليارد دالر، در دولت هاي 
نهم و دهم 639 ميليارد دالر، در سال 92، 65 ميليارد دالر، 
در سال 93، 55 ميليارد دالر، در سال 94، 32 ميليارد دالر و 

در سال 95، 56 ميليارد دالر بوده است.«

رئيس كل بانك مركزي افزود: همچنين متوســط ساالنه 
رشــد نقدينگي در دولت هاي هفتم و هشتم 24٫9 درصد 
در دولت هاي نهم و دهم 27٫1 درصد، در ســال92، 38٫8 
درصد، در سال 93، 22٫3 درصد، در سال 94، 30 درصد، 
در سال 95، 23٫2 درصد و د ر شش ماهه اول امسال 23٫8 
درصد بوده كه نسبتا كنترل شده ولي با توجه به جهت گيري 
تورمي رشد نقدينگي باالست كه بخشي از آن هم به مسائل 

ساختاري نظارم بانكي برمي گردد. 
سيف در ادامه با بيان اينكه ظرف دو سه ماه اخير با اقدامات 
بانك مركزي شاهد رونق در بازار مسكن بوده ايم، افزود: در 
تهران با سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان هاي 
جديد در شش ماهه اول سال 96 نسبت به شش ماهه سال 
95، 34٫8 درصد افزايش داشيم كه اين رقم در شهرهاي 
بزرگ 7٫9 درصد، ســاير مناطق 5٫3 درصد و كل مناطق 
شهري 12٫6 درصد بوده است. همچنين تعداد معامالت 
بخش مســكن در آذر 95 و آبان 96، 20٫4 درصد افزايش 
داشــته و در آذر 96 نســبت به آبان 96، 50 درصد تعداد 
معامالت افزايش داشته كه نشان مي دهد تحركاتي در بخش 

مسكن انجام شده است. 
وي با اشــاره به اقدام بانك مركزي براي اعطاي تسهيالت 
به بنگاه هاي كوچك و متوسط نيز گفت: ما به فكر افتاديم 
كه سياست پولي جديد در پيش بگيريم و تصميم گرفتيم 
براســاس هماهنگي با وزارت صنعت درســال گذشــته 
جهت گيري كنيم كه 7500 واحد، 16 هزار ميليارد تومان 
تسهيالت ســرمايه در گردش بگيرند كه 16 هزار و 800 
ميليارد تومان پرداخت شده و در ســال 96 با توجه به آثار 
مثبت اين كار، آن را ادامه داديم و قرار شــد اين عدد به 20 
هزار ميليارد تومان افزايش يابد و 10 هزار ميليارد تومان نيز 
براي اختصاص به نوسازي خطوط توليد فرسوده بنگاه هاي 
كوچك و 20 هزار ميليارد تومان براي اشتغال درنظر گرفتيم. 
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه نرخ سود بانكي تحت 
كنترل قرار گرفته، گفت: »ما نرخ ســود سپرده را حداكثر 
15 درصد قرار داديم و فرصتي داديم كه باعث شد با وجود 
انتقادات، ســپرده هاي بلندمدت از 34٫1 درصد به 48٫5 
درصد رسيد كه اين منابع نظام بانكي را مطمئن تر و باثبات تر 

كرده و جلوي هجوم منابع به بازارهاي مختلف از جمله بازار 
ارز را گرفته است. 

سيف درباره تسهيالت قرض الحسنه ازدواج نيز گفت: زماني 
كه مبلغ وام ازدواج افزايش پيدا كرد اين دغدغه وجود داشت 
كه ممكن است منابع كافي نباشد و عده اي اين تسهيالت را 
دريافت كنند و عده اي دريافت نكنند؛ بنابراين طرح ضربتي 
در بانك مركزي معرفي شد كه در 1٫5 تا دو ماه 600 هزار 
فقره توسط 12 بانك پرداخت شد و صف 750 هزار نفره اي 
كه شكل گرفته بود از بين رفت. حاال كه رقم تسهيالت 15 
ميليون تومان شده نگراني هايي ايجاد مي كند و ممكن است 

منابع قرض الحسنه بانكي كفاف آن را ندهد. 
وي در بخش ديگري از اظهارات خود در رابطه با موسسات 
مالي غيرمجاز گفت: اين ماجرا از دهــه 70 با صدور مجوز 
فعاليت به صندوق هاي قرض الحسنه توسط نيروي انتظامي 
و متعاقب آن موسسات تعاوني اعتبار از سوي وزارت تعاون 
آغاز شد، در سال 83 مجلس مصوبه اي براي ساماندهي بازار 
غيرمتشكل پولي گذراند كه آيين نامه اش سال 86 تصويب 
شــد. در اين ميان اقداماتي هم انجام شد ولي كار ريشه اي 
صورت نگرفت و مســاله موكول به آينده شد. در حالي كه 
ويژگي اين دست مشــكالت اين اســت كه اگر ريشه آن 

خشكانده نشود، روز به روز بزرگ تر مي شود. 
رئيس كل بانك مركزي اضافه كرد: سال 92 در ستاد مبارزه 
با مفاسد اقتصادي گفتم كه 25 درصد از حجم عمليات بانكي 

توسط موسسات غيرمجاز انجام مي شود. 
سيف با اشــاره به برخي حمايت ها از اين موسسات گفت: 
درباره موسسه ثامن الحجج قبال اقداماتي انجام شده بوده 
و به ســپرده گذاران 35 ميليون تومان پرداخت شد و بعد 
طبقه بندي 100، 200 و 300 ميليون انجام شد و زمان بندي 
يكساله، 14 ماهه و 17 ماهه براي آن صورت گرفت كه در 
حال انجام است. همچنين مســئوليت موسسه ميزان را 
بانك صادرات برعهده گرفت و تقريبا صددرصد آن پرداخت 

شده است. 
وي درباره وضعيت موسسه كاسپين نيز توضيح داد: در دولت 
قبل تصميم گرفته بودند كه اين موسسات را طبقه بندي 
كنند و هر 10 تا 14 موسسه را به يك گروه تبديل كنند؛ به 

شرط اينكه با قوانين بانك مركزي انطباق داشته باشند كه 
اينها نتوانستند اين شرايط را حاصل كنند. ما به آنها هشدار 
داديم و آنها را تشويق كرديم برخي از آنها مثل كاسپين اين 

كار را انجام دادند. 
رئيس كل بانك مركزي اضافه كرد: كاسپين موسسه شسته 
و رفته اي اســت كه با ضوابط بانك مركزي تشكيل شده و 
300 ميليارد تومان ســرمايه آورد. قرار بود اين موسسه در 
شروع كار دارايي تعاوني هايي كه قرار است در آن ادغام شوند 
را تحويل بگيرد. بانك مركــزي زماني براي آن مجوز صادر 
كرد كه مسجل شــد 8 تعاون منحل شده است كه يكي از 

آنها فرشتگان بود. 
سيف ادامه داد: »بانك مركزي با وجود تاثير منفي كارش 
در نقدينگي متناسب با دارايي شناسايي شده اين موسسات 
خطوط اعتباري تعريف كرد تا مشكل سپرده گذاران حل 

شود«. 
وي افزود: در رابطه با فرشتگان كساني كه زير 200 ميليون 
تومان بودند در تاريخ  اول شهريور 96، تا 200 ميليون تومان 
داده شده و متعاقب آن به كليه سپرده گذاران دو درصدي 

ديگر 200 ميليون تومان پرداخت شده است. درباره بقيه 
تعاوني هايي كه قرار بود در كاسپين ادغام شود هم عملياتي 

انجام شده است. 
رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: ما موسسه افضل طوس و 
وحدت را به موسسه ملل واگذار كرديم و البرز ايرانيان را به 
بانك تجارت داديم. سيف اضافه كرد: ما از فساد رو به گسترش 
جلوگيري كرديم و حاضر بوديم هزينه آن را هم بدهيم. بانك 
مركزي از روز اول مسئوليت قانوني روي اين موضوع نداشت 
اما كوتاهي از نيروي انتظامي و مقامات سياســي استان ها 
و مديران استاني بوده كه اجازه دادند شعب اين موسسات 
تاسيس شوند؛ همانطور كه شاهد بوديم در تبريز با احساس 

مسئوليت يك مدير اجازه حضور اين موسسات داده نشد. 
وي با بيان اينكه اين موسسات منابع نظام بانكي را با نرخ هاي 
اغوا كننده به ســوي خود مي كشــيدند، گفت: ما نيازمند 
همراهي مجلس هستيم؛ چراكه نظام بانكي مشكالت جدي 
دارد و مهم ترين آنها عدم تعادل دارايي نسبت به بدهي، عدم 
تعادل درآمد و هزينه و عدم تعادل نقدينگي است؛ بنابراين 

كمك كنيد آرامش حفظ شود. 

سيف در نشست با  فراكسيون اميد مجلس:

از  فساد   موسسات مالي  غيرمجاز  جلوگيري  كرديم

رئيس پژوهشكده پولي و بانكي خبر داد
ايجاد واحــد كامپالينس در 

بانك ها
رئيس پژوهشــكده پولي و بانكي از اقدامات 
گســترده ايران در مبارزه با پولشــويي خبر 
داد و گفت: اغلب بانك هــا واحد كامپالينس 

ايجاد كردند. 
به گــزارش مهر، علي ديواندري در نشســت 
خبري ديــروز خود بــا خبرنــگاران گفت: 
پول هــاي رمزنــگار ايــن روزها بســيار در 
فضــاي عمومي مطــرح مي شــود و در كنار 
آن موضوع بــالك چين ها مطرح مي شــود 
 كه فضــاي بانكــي را تحت تاثير خــود قرار

 مي دهند. 
بر اين اساس تالش داريم تا ابعاد آنها را مورد 

بررسي قرار دهيم. 
وي افزود: نوآوري، بازيگــران جديد و كارايي 
در كســب و كار مالي از جمله مواردي است 
كه در گردهمايي خبرگان حــوزه بانكداري 
الكترونيــك مورد بررســي قــرار مي گيرد؛ 
بر ايــن اســاس روندهــاي كالن تحوالت 
بانكــداري الكترونيــك مــورد توجــه قرار 
خواهد گرفت و در كنــار آن، رويكرد جديد 
كســب و كار مالي بــا توجه بــه جايگزيني 
 بانكــداري ديجيتال با ســنتي نيــز مدنظر

 قرار مي گيرد. 
رئيس پژوهشــكده پولــي و بانكــي افزود: 
محورهايــي از جمله كســب و كار خدمات 
مالــي و بحث بانكــداري نيز مورد بررســي 
قــرار مي گيرنــد و مدل هاي كســب و كار 
 جديــد و نيــز خدمــات پرداخت بررســي 

مي شوند.
 وي تصريــح كــرد: سيســتم هاي نظارتي 
رگوالتوري، تقلب و مبارزه با پولشــويي نيز 
مورد بررسي قرار خواهد گرفت و اكنون اغلب 
بانك هاي كشور واحد كامپالينس دارند ولي 
بايد مورد حمايت قرار گيرند. البته در كشور 
 نيز در اين زمينه كارهاي زيادي در دستور كار

 قرار دارد. 
به گفته ديواندري، نخبگان عرصه بانكداري 
الكترونيــك از شــركت هايــي همچــون 
مكنزي و نيز آينــده پژوهان عرصه بانكداري 
الكترونيــك در دنيا به ايــران خواهند آمد و 
 تجربيات خود را در اختيار ســاير شركت ها

 قرار مي دهند. 
وي با بيــان اينكه حمايت از اســتارت آپ ها 
از ســوي شــركت هاي فعال در حوزه بانك 
مركزي عمال آغاز شده اســت، اظهار داشت: 
بانك مركــزي و شــركت هاي اطــراف آن 
عالقه مند به حمايت از ايده هاي برتر هستند 
 و االن هم حمايــت صورت مي گيــرد، ولي 

كافي نيست. 
همايــش  در  ديوانــدري،  گفتــه  بــه 
بانكــداري الكترونيــك كــه دوم و ســوم 
بهمــن مــاه برگــزار مي شــود، تــالش 
داريــم حوزه هــاي سياســت گذاري و 
 تحــوالت حــوزه بانكــداري الكترونيك را 

بررسي كنيم. 
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دو ماه پس از زلزله استان كرمانشاه، سميع رئيس هيات مديره بانك تجارت گزارشي از اهم اقدامات 
انجام شده از سوي اين بانك را براي كمك به هموطنان زلزله زده ارائه كرد. 

 به گزارش روابط عمومي بانك تجارت، سميع افزود: طبق تصميم هيات امنا منابع مالي جهت كمك 
به هموطنان زلزله زده در سرفصل كلي دسته بندي شد و هماهنگي الزم جهت جمع آوري كمك هاي 
مورد نظر به انجام رسيد كه از آن جمله مي توان به جمع آوري كمك هاي كاركنان بانك به صورت 

بازخريد مرخصي يا كسر از حقوق از طريق انجام فراخوان، جمع آوري كمك هاي نقدي از شركت هاي 
تابعه و اهداي كمك هاي بانك از محل صرفه جويي در هزينه هاي تبليغاتي ياد كرد. 

رئيس هيات مديره بانك تجارت خاطرنشان كرد: در پي فراخوان انجام شده تعداد زيادي از كاركنان 
بانك در اين امر خير مشاركت كردندكه از محل حمايت هاي كاركنان، جمعا مبلغ 18.454.000.000 
ريال جمع آوري شد. شركت هاي تابعه و وابسته به بانك نيز مجموعا با واريز مبلغ 1.200.000.000 

ريال در اين كار مشاركت كردند. سميع درباره چگونگي مصرف مبالغ و اقالم جمع آوري شده عنوان 
كرد: تصميمات بانك تجارت در كمك به هموطنان آسيب ديده در استان كرمانشاه شامل احداث 
50 واحد مسكوني براي 50 خانواده محروم و بي سرپرست با برآورد مالي 20 ميليارد ريال، تهيه20 
كانكس آموزشي براي 20 روستا با برآورد مالي 4.200.000.000 ريال و ساخت يك باب مدرسه در 

شهرستان سرپل ذهاب با برآورد مالي 20 ميليارد ريال بوده است. 

مجوزهاي دريافت وجه بدون كارت از خودپردازهاي بانك صادرات ايران در راستاي افزايش ضريب 
ايمني و امنيت مشتريان تا 24 ساعت اعتبار دارد و مشتري مي تواند تا سقف 2 ميليون ريال به صورت 

يكجا يا به دفعات برداشت كند يا آن را از طريق تلفن همراه در اختيار فرد ديگري قرار دهد. 

به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران، دريافت پول نقد بدون كارت يا ارسال مجوز آن براي ساير 
افراد توسط مشتريان اين بانك با فراگير شدن درگاه هاي پرداخت الكترونيكي، جاذبه بيشتري يافته 
است به نحوي كه به مرور دريافت ساير خدمات از اين طريق توسعه بيشتري خواهد داشت. در حال 

حاضر ارائه خدمات بدون كارت در خودپردازهاي اين بانك با 3 گزينه مسدود كردن كارت، دريافت 
شماره شباي حساب و برداشت وجه بدون كارت، عملياتي است و در آينده نزديك ساير خدمات از 

جمله پرداخت قبوض، حق بيمه و غيره به مرحله بهره برداري خواهد رسيد. 

پيرو درخواست مشتريان مبني بر ارائه نسخه پيامكي سامانه 
همراه بانك ملت، نســخه 1.1.2 ســامانه مذكور مبتني بر 
سيستم عامل اندرويد براي مشتريان اين بانك راه اندازي شد. 
به گزارش روابط عمومي بانك ملت، با عرضه نسخه پيامكي 
همراه بانك ملــت، خدماتي از قبيل تاميــن موجودي چك 
برگشتي، صدور حواله پايا، اعالم موجودي و گردش حساب، 
بانك پرداخت- شارژخودكار، خريد شــارژ و استعالم خريد 
شــارژ، تغيير رمز ورود، به روز رساني تســهيالت/ حساب ها، 
اتصال و انفصال كارت به حساب، پرداخت قبوض، بازپرداخت 
اقساط، صدور/ لغو برداشــت وجه بدون كارت، حواله ملتي، 

صدور بازپرداخت منظم اقساط، درخواست دسته چك، اعالم 
موجودي و گردش حساب، استعالم وضعيت چك و كارت به 
كارت )سحابي(، از طريق اين سامانه به مشتريان و كاربران اين 
سامانه ارائه خواهد شد. بر اساس اين گزارش، خدمات نمايش 
داده شده در نسخه پيامكي محدودتر از سامانه مبتني بر اينترنت 
است و ارائه خدماتي مانند نمايش نزديك ترين شعبه، نرخ ارز 
و... به جهت نياز به بستر اينترنت در نسخه پيامكي ميسر نيست. 
در عين حال، استفاده از خدمات پيامكي سامانه همراه بانك، 
با پرداخت كارمزد در نخســتين بار ورود به ســامانه پيامكي 
)پرداخت 30.000 ريال براي مقاطع سه ماهه از نخستين ورود( 

ميسر است و مشتريان براي دريافت نسخه جديد اين سامانه 
 http: //mobile. bankmellat. ir بايد به نشاني اينترنتي
مراجعه كنند. مشــتريان داراي تلفن همراه با سيستم عامل 
اندرويد پس از نصب نســخه 1.1.2 نرم افزار همراه بانك، به 
صورت همزمان نسخه پيامكي و نسخه اينترنتي همراه بانك 
را در اختيار خواهند داشت و مي توانند بيش از 100 خدمت 
غيرحضوري بانك ملت را ازطريق نســخه جديد اين سامانه 
استفاده كنند. اين گزارش حاكي است، به دليل محدوديت هاي 
مرتبط با سيستم عاملiOS، امكان ارائه نسخه پيامكي براي 

تلفن هاي همراه آيفون )اپل( در حال حاضر ميسر نيست. 

بانك آينده با اجراي »طرح زرين 4« در سه ماهه 
پاياني سال 1396 و در بازه زماني 1396/10/01 
تا 1396/12/15 طرح بخشودگي جرايم تاخير 
تسهيالت اعطايي را اجرا مي كند. براساس اين 
طرح، مشــترياني كه تا تاريــخ 1396/12/15، 
نسبت به تســويه نقدي بدهي هاي تسهيالتي 
يا به روزرســاني اقســاط اقدام كنند؛ از مزاياي 
مختلفي ازجمله بخشــودگي صددرصد جرايم 
تاخير پرداخت اقساط، بدون توجه به نرخ سود 
و نوع تســهيالت برخوردار خواهند شد. گفتني 

است در اين طرح براي مشــترياني كه زودتر از 
موعد سررسيد، اقدام به تسويه تسهيالت خود 
كنند؛ مزايايي به عنوان جايزه خوش حســابي 
در نظر گرفته شــده اســت. »طرح زرين 4« از 
تاريــخ 1396/10/01 تــا 1396/12/15، در 
كليه شعب بانك آينده در سراســر كشور اجرا 
مي شود. مشتريان محترم براي كسب اطالعات 
بيشــتر مي توانند با مركز ارتباط بانك به شماره 
27663200-021 تماس گرفته يا به كليه شعب 

بانك آينده در سراسر كشور مراجعه كنند. 

نگاهي بــه برخي از طرح هــاي تامين 
مالي شــده در بانك توســعه صادرات 
 در خــارج از كشــور طي ســال هاي

 1395 – 1371 بيانگــر تالش هــاي 
اين مجموعه بــه عنوان بــازوي مهم 
اقتصاد مقاومتي با رويكرد برون زا براي 
كمك به صــادرات كاال و خدمات فني 
مهندسي است. صادركنندگان خدمات 
فني و مهندســي از تخفيف ويژه بانك 

توســعه صادرات ايران براي نرخ ســود 
صدور ضمانتنامه اين نــوع خدمات از 
منابع توديع  شده بانك مركزي بهره مند 
مي شــوند. بازارهاي هــدف صادرات 
خدمات ايران در كشــورهاي آسيايي 
)عمدتا كشورهاي همسايه(، آفريقايي 
و آمريكاي جنوبي كه روابط كارگزاري 
قابل قبولي با سيستم بانكي داخل كشور 

برقرار كرده اند، قرار دارند. 

بانك قرض الحسنه مهر ايران با هدف گسترش 
بانكداري سبز و سرعت بخشــيدن به ارائه 
خدمات در شعب، با اتصال به پايگاه استعالم 
هويت سازمان ثبت احوال به حذف فرم هاي 
كاغذي اقدام كرد. به گزارش روابط عمومي 
بانك قرض الحســنه مهــر ايران، ســامانه 
مديريت چــاپ فرم هاي بانك در راســتاي 
توســعه بانكداري الكترونيك و براي تكريم 

مشــتريان و صرفه جويــي در زمان تكميل 
فرم ها در شعب راه اندازي شده است. 

اين ســامانه با هدف تحقق بانكداري سبز، 
رعايت مفــاد اصــل 50 قانون اساســي و 
همچنين اجراي بند 4 اولويت هاي 18گانه 
ابالغي رئيس جمهوری به وزير اقتصاد مبني 
بر توجه به محيط زيســت، در شعب بانك 
قرض الحسنه مهر ايران راه اندازي شده است. 

تشريحاقداماتبانكتجارتدرزلزلهسرپلذهاب

همراهبانك»برداشتبدونكارت«ازخودپردازهايبانكصادراتايرانراتسهيلكرد
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 بيمه

قيمت طال به ۱۳۴۰ دالر رسيد
قيمت هر اونس طال ديروز با ۰.۰۴ درصد افزايش به ۱۳۴۰ دالر و ۵۷ سنت رسيد. پس از آنكه دو روز گذشته ارزش دالر آمريكا در برابر سبد ارزهاي معتبر جهاني به پايين ترين رقم هاي ۳ سال 

گذشته رسيد و موجب رشد قيمت طال شد، فلز زرد ديروز در نزديكي باالترين رقم حدود ۴ ماه گذشته كه روز گذشته به ثبت رسيده بود باقي ماند. بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال 
ديروز با ۰.۰۴ درصد افزايش به ۱۳۴۰ دالر و ۵۷ سنت رسيد. قيمت فلز زرد دو روز گذشته تا ۱۳۴۴ دالر و ۴۴ سنت باال رفت كه باالترين رقم از 8 سپتامبر تاكنون بود. قيمت طالي آمريكا نيز 

ديروز ۰.۴6 درصد رشد داشت و به ۱۳۴۱ دالر رسيد. بازارهاي آمريكا ديروز تعطيل بود. شاخص دالر روز دوشنبه به پايين ترين رقم از دسامبر 2۰۱۴ يعني 9۰.2۷9 رسيد. 

گروه بانک،بورس و بيمه
News kasbokar@gmail.com

مفقودی
برگ سبز پژو 206 مدل 1394 به شماره شهربانی ایران 
55 – 136 و 66 به شماره شاسی B0162733 163 و به 
شــماره موتور NAAP 13 FE 6 FJ 311251 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ثبت طالق 
آقای محمدحســين بليينی فرزند عبدالعلی 
مجهول المكان پيرو انتشار مورخ 1396/10/16 در 
روزنامه کسب و کار به علت عدم حضور جنابعالی 
طالق همسر شما با وکالت شــعبه اول دادگاه 
خانواده شهرســتان ایالم  به نوع خلعی بائن به 
شــماره ترتيب 64 بتاریخ 1396/10/26 ثبت 

گردید.
سردفتر رسمی ازدواج 77 و طالق شماره 8  
ایالمـ  جمال چراغی

بخشودگيصددرصدجرايمتاخيرتسهيالتدربانكآينده

در راستاي توسعه بانكداري سبز صورت گرفت

حذففرمهايكاغذيافتتاححسابدرشعب
بانكقرضالحسنهمهرايران

نگاهيبهطرحهايتامينماليشدهبانكتوسعهصادرات
درخارجازكشورطي25سالفعاليت

آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای شماره مزایده 1009611800000014
شركت آب منطقه ای استان گلستان به آدرس گرگان – ابتدای جاده آق قال در نظر دارد مخازن سد خود را به شــرح مذكور و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده را با بهره گيری از سامانه تداركات 
الكترونيكی دولت )setadiran.ir (و با شماره مزايده 1009611800000014)شماره سيستمی (اجاره 5 ساله مخازن فرعی سد وشمگير در سطح حدود 800 هكتار به شماره 1و 2 برای پرورش 
ماهی دو منظوره و مخزن 3 برای پرورش ماهی يك منظوره و 50 هكتاربرای پرورش و تكثير بچه ماهی و دارای انبار و پاركينگ و زمين به مقدار 30 هكتار به منظورعلوفه كاری برای خوراك ماهی 
به مبلغ برآوردی 8.900.000.000 ريال برای سال اول و افزايش 7% سال دوم نسبت به سال اول و8% سال سوم نسبت سال دوم و 9% برای سال چهارم نسبت به سال سوم و 10%  سال پنجم 

نسبت به سال چهارم را از طريق مزايده عمومی يك مرحله ای به شرح مندرج در اسناد مزايده به خريداران واجد شرايط واگذار نمايد.

ضمانتنامه بانكی ویا واریز وجه به حساب 2175084751002نوع تضمين ردیف 

487.000.000ريال می باشدمبلغ تضمين 1

گرگان -شركت آب منطقه ای گلستان –مدير تداركات و خدمات پشتيبانی محل دريافت اسناد2

از تاريخ درج آگهی زمان دريافت اسناد3

از ساعت 8:00 لغايت 14:00 مورخ 96/11/11 در محل بازديد سد وشمگيرزمان بازديد 4

تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96/11/3مهلت دريافت اسناد5

تاساعت 14:30 روز شنبه مورخ 96/11/14 به دبيرخانه شركتزمان تحويل اسناد6

ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 96/11/15 واقع در شركت آب منطقه ای گلستانگشايش پيشنهادها 

شركت كنندگان برای دريافت اسناد مزايده بايد مبلغ 327/000ريال را به حساب شماره 2175084754007 بانك ملی شعبه مركزی گرگان )سيبا( به نام شركت آب منطقه ای گلستان واريز و پس از آن نسبت به 
دريافت اسناد اقدام نمايند . اين شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است .فروش وجه  نقدا دريافت و هرگونه ماليات عوارض انتقال سند در دفتر خانه نظاير آن طبق قوانين به عهده خريدار می باشد .

ضمنا رعايت موارد ذيل الزامی می باشد:
1-برگزاری مزايده صرفا ازطريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت می باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايده )در صورت وجود هزينه مربوطه ( ، پرداخت تضمين شركت در مزايده)وديعه( 

، ارسال پيشنهاد قيمت ، بازگشايی پاكات ، اعالم به برنده ، واريزوجه مزايده در بسترسامانه امكان پذير می باشد.
2-پيشنهاد می گردد قبل از ارائه پيشنهاد از اقالم موضوع مزايده بازديد به عمل آوريد .

3-عالقمندان به شركت در مزايده می بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهی الكترونيكی ) توكن ( با شماره های ذيل تماس حاصل نمايند.
4-مركز پشتيبانی و راهبری سامانه : 021-41934 

دفتر ثبت نام استان تهران :88969737و 85193768 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استان ها ، در سايت سامانه  )www. srtadiran.ir (بخش » ثبت نام /پروفايل مزايده گر«  موجود است.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان شناسه آگهی:130816

)نوبت اول(



انرژي6

مديرعامــل شــركت آب و 
فاضالب تهران گفت: در حال 
حاضر سه سناريو براي تامين 
آب تهران در نظــر گرفته ايم، 
اما اگر مجبور شويم مانند سال 
۱۳۹۳ با مشتركان پرمصرف برخورد خواهيم كرد. به گزارش 
ايســنا، محمد پرورش در حاشيه هجدهمين دوره مراسم 
بنياد جهاني انرژي درباره ذخيره آب تهران گفت: در حال 
حاضر اظهارنظرهاي متفاوتي در اين حوزه وجود دارد، اما 
اگر قرار است نظري ارائه شود قبل از آن بايد تمام موارد به 
صورت كامل شناخته و ارزيابي شود. وي با بيان اينكه ما به 
دنبال اين نيستيم كه مردم را نگران كنيم، اظهار كرد: وظيفه 
شركت آب و فاضالب اين اســت كه خدمات را با كيفيت 
و كميت عالي در اختيار مشــتركان قرار دهد كه براي اين 
منظور با همكاري شركت آب منطقه اي سه سناريوي سبز، 
زرد و قرمز را تبيين و پياده سازي كرده ايم. مديرعامل شركت 
آب و فاضالب تهران تاكيد كــرد: در حال حاضر در دي ماه 
هستيم و اميدواريم در بهمن ماه وضعيت بارندگي ها بهتر از 
شرايط فعلي شود، عالوه بر اين نيز گزارش هاي هواشناسي 
نيز جوياي شرايط نرمالي است، اما تاكنون عمال اين اتفاق 
نيفتاده، اما اميد داريم كه در روزهاي آينده وضعيت بارش ها 

متناسب شود. پرورش درباره محدوديت هايي كه احتماال 
قرار است در تامين منابع آبي ايجاد شود، گفت: در مديريت 
منابع قرار نيست محدوديتي براي مشتركان مسكوني ايجاد 
كنيم، چراكه ما اولويت بندي هاي مختلفي براي هر كدام 
از مشتركان داريم. وي با اشاره به شرايط آبي سال ۱۳۹۳، 
گفت: در سال ۱۳۹۳ با وجود اينكه سال كم آبي را پشت سر 

گذاشته ايم اما نگذاشته ايم كه مشتركان مسكوني متوجه 
كاهش منابع آبي شوند. امســال نيز تالش خود را خواهيم 
 كرد تا هيچ يك از مشتركان مسكوني دچار كمبود منابع آب

 نشوند.
 مديرعامل شــركت آب و فاضالب تهران مديريت مصرف 
را يك امر ضروري براي مديريت منابع آبي دانست و افزود: 

زماني كه عرضه كم مي شــود بايد به همان تناسب تقاضا 
نيز مديريت شود و با توجه به اينكه ســرانه مصرف آب در 
شهر تهران بسيار باالست، اگر ما مي گوييم مردم در ميزان 
مصرف مشاركت داشته باشند، در واقع حرف منطقي است. 
پرورش ادامه داد: براساس سناريوي زرد اگر شرايط به همين 
روال پيش برود الزم است ۱۵ تا ۲۰ درصد مديريت مصرف 
صورت بگيرد و اگر وارد ســناريوي قرمز شويم قطعا بايد 
مديريت مصرف بيش از اين باشــد. وي با اشاره به عملكرد 
شركت آب و فاضالب براي برخورد با مشتركان پرمصرف 
گفت: در سال ۱۳۹۳ اين مساله پيگيري شد، اما اين قانون 
كه خودمان بتوانيم به طور مستقيم وارد عمل شويم وجود 
نداشت. به همين دليل در آن سال موارد پرمصرف را ضبط و 
ثبت كرديم و با اعالم به دبيرخانه شوراي تامين استان مجوز 
قطع موردي را گرفتيم. مديرعامل شــركت آب و فاضالب 
تهران اظهار كرد: ما اميدواريم كه با صحبت و مديريت مصرف 
كار به برخورد با مشتركان پرمصرف نرسد، اما اگر قرار باشد 
مشتركي بي منطق مصرف كند قطعا وارد عمل خواهيم شد. 
وي درباره ميزان اســتفاده از لوازم كم مصرف، اظهار كرد: 
مشتركاني كه از لوازم كاهنده مصرف استفاده مي كنند بين 
۳۰ تا ۴۰ درصد ميزان مصرف خود را كاهش مي دهند، اما 
در شرايط فعلي با توجه به اينكه قيمت آب بسيار پايين است 
 مشتركان تمايلي به خريد پك كامل لوازم كاهنده مصرف

 ندارند. 

مديرعامل شركت آب و فاضالب تهران عنوان كرد

برخورد  با   مشتركان   پرمصرف  آب

I N FO@biznews. ir

استقبال پرشور مردمي از برنامه 
شب هاي فرهنگي سرخس

مشهد _ اعظم نوري: رئيس روابط عمومي شركت 
پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد از اجراي برنامه شب هاي 
فرهنگي ســرخس با همت اين مجتمــع گازي در 
شهرستان سرخس خبر داد. ابوالفضل نعمتي در گفتگو 
با »كسب وكار« در مشهد با اعالم اين خبر افزود: اين 
برنامه هنري همزمان با برگزاري نمايشگاه كتاب سال 
و با همكاري پااليشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد و اداره 
ارشاد شهرستان سرخس به مدت ۱۰ شب در سالن 

سينماي شهرك گاز شهيد مهاجر برگزار مي شود. 

اتمــام عمليــات گازرســاني به 
روستاهاي حصارسرخ و پاباز نيشابور

مشهد _ اعظم نوري: رئيس اداره گاز ناحيه نيشابور 
از پايان عمليات گازرســاني به دو روستاي حصارسرخ 
و پاباز اين شهرستان در هفته جاري خبر داد و گفت: با 
گازدار شدن اين دو روستا، ۱۹8 خانوار از نعمت الهي گاز 
بهره مند شدند. يدا... كريمي در گفتگو با »كسب وكار« 
در مشهد با اعالم اين خبر افزود: در ادامه نهضت عظيم 
گازرساني در شهرستان نيشابور، روستاهاي حصارسرخ 
و پاباز به ترتيب با جمعيتي بالغ بــر ۱۴6 و ۵۲ خانوار 

گازدار شدند.

استان ها 

انتصاب رئيس روابط عمومي ملي حفاري
مهندس سپهر سپهري مديرعامل و رئيس هيات مديره 
شــركت ملي حفاري ايران در اطالعيه اي آقاي احمد 
شيرالي پور را به عنوان سرپرست روابط عمومي شركت 
منصوب كرد. در بخشي از متن اطالعيه آمده است: با توجه 
به تجارب، تحصيالت و سوابق جنابعالي در زمينه هاي 
مختلف فرهنگي و اجتماعي به موجب اين حكم به عنوان 
سرپرست روابط عمومي شركت منصوب می شويد، اميد 
است با اتكال به الطاف الهي، اســتفاده از توانمندي ها، 
تجارب كاركنان و امكانات موجود؛ در انجام وظايف محوله 

موفق باشيد. 

آغاز عمليــات اجرايي طرح 
فاضالب رامهرمز

عمليات اجرايي طرح فاضالب شهرســتان رامهرمز با 
حضور استاندار خوزســتان كلنگ زني شد. به گزارش 
روابط عمومي شركت آب و فاضالب خوزستان، اين طرح 
با هدف جمع آوري و دفع بهداشتي فاضالب، پيشگيري 
از آلودگي محيط زيست، ساماندهي و جلوگيري از ورود 
فاضالب به معابر شــهري و كانال آب هاي سطحي در 
افق سال ۱۴۲۵ طراحي شده است. شريعتي استاندار 
خوزستان اظهار كرد: براي طرح فاضالب رامهرمز ۲۳۰ 
ميليارد ريال اعتبار و براي اصالح شبكه آب اين شهرستان 

نيز ۱۰۰ ميليارد ريال تخصيص داده شده است. 

استان ها 
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پااليشــگاه آبادان تنهــا نماينده شــركت ملي پااليــش و پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران در سومين دوره جايزه ملي مديريت انرژي، 
براي دومين ســال پياپي، با دريافت تنديس برنزي ســه ستاره در 
پروژه تعويض مشــعل هاي واحد تقطيــر 8۰ و همچنين تنديس 
برنزي دو ستاره براي صرفه جويي مصرف انرژي در طرح بهينه سازي 
مصرف انرژي در شمار شركت هاي برگزيده ملي درآمد. به گزارش 
روابط عمومي، شركت پااليش نفت آبادان در حالي براي دومين بار 
در اين دوره از جايزه مديريت انــرژي افتخارآفريني مي كند كه از 
ميان پااليشگاه هاي كشور به جز پااليشگاه آبادان، ديگر پااليشگاه ها 
نتوانســتند تاييديه بازرس معتمد ســازمان اســتاندارد كه شرط 
حضور در اين جايزه بود را دريافت كنند. سرپرســت روابط عمومي 

با بيان اين خبر اظهار كرد: شــركت پااليش نفت آبادان با داشــتن 
گواهينامه اســتاندارد ملي مصرف انرژي پااليشــگاه و اســتقرار 
  ISO50001: 2011 سيستم مديريت انرژي  براساس اســتاندارد
در تابســتان امســال موفق به تمديد گواهينامه تطبيق از شركت 
DQS آلمان براي يك دوره سه ســاله ديگر شده بود. رضا نعيمي 
افزود: در اين دوره، تنها يك شــركت، تنديس نقره اي سه ستاره و 
۴ شركت تنديس نقره اي تك ستاره، تنديس برنزي دريافت كردند 
 و هيچ شركتي امتياز الزم را براي دريافت تنديس طاليي به دست 

نياورد. 
نعيمي ادامه داد: همچنين ۹ شركت، گواهينامه هاي فني عملكرد 
انرژيEPT برتر، بهبود عملكرد انرژي EPH برتر و سيستم مديريت 

انرژي EPS برتر و ۴ شــركت لوح افتخار رعايت معيارهاي مصرف 
انرژي دريافت كردند. آيين پاياني سومين دوره جايزه ملي مديريت 
انرژي ايران براي معرفي شركت هاي برتر كشور در حوزه صرفه جويي 
و بهينه ســازي مصرف انرژي و با حضور كارشناسان حوزه انرژي و 
نمايندگان شركت هاي برتر ۱8 دي ماه در ساختمان شماره ۲ سازمان 
مديريت صنعتي در تهران برگزار شــد. جايزه ملي انرژي هرساله با 
همراهي و همكاري پنج سازمان صاحب نظر شامل سازمان مديريت 
صنعتي، شركت بهينه سازي مصرف سوخت، سازمان بهره وري انرژي 
ايران؛ سابا، ستاد بهينه سازي انرژي و محيط زيست معاونت عملي 
فناوري رياست جمهوري و سازمان ملي استاندارد ايران، طراحي و 

برگزار مي شد. 

رهاورد  سومين دوره  جايزه ملي مديريت انرژي پااليشگاه آبادان  با  دو تنديس، برنزي  شد

خداحافظی زمين با برف و ننشســتن سفيدی آن بر پيكر 
درختان و يا حس نكردن بوی باران اتفاق ناخوشايندی است 
كه نتيجه پاسخ طبيعت به نوع شكل و رفتار ماست و به ذهن 
می نشاند »از ماست كه بر ماست«. خشكسالی در طول تاريخ 
آفت های جبران ناپذيری داشــته و در كنار آن ضرر های 

اقتصادی دارد كه ذره ذره يك كشور را از پای در می آورد.
))هوا گرم است(( اگر اين جمله را در تابستان می شنيديد 
تعجبی در كار نبود، اما در اين فصل و ميانه زمستان و هوای 
گرم از عجايبی بوده كه حاال به وقوع پيوسته است، اگر كمی 
فكر كنيد حتی به ياد نمی آوريد آخرين باری كه باران باريده 
چه زمانی بود و اين يعنی تعداد باران های امســال خيلی 
كم يا به ندرت بوده است، حتی نيازی به لباس گرم نداريد 
 شايد خوشحال باشيد كه سبكتريد و سرمای كمتری حس

 می كنيد اما اين عالمت خوبی نيست؛ وارونگی فصل ها يا 
از دست رفتن زمستان، خداحافظی زمين با برف و ننشستن 
سفيدی آن بر پيكر درختان و يا حس نكردن بوی باران اتفاق 
ناخوشايندی است كه نتيجه پاسخ طبيعت به نوع شكل و 
رفتار ماست، و به ذهن می نشاند »از ماست كه بر ماست«. 
خشكسالی در طول تاريخ آفت های جبران ناپذيری داشته و 

در كنار آن ضرر های اقتصادی دارد كه ذره ذره يك كشور را از 
پای در می آورد. با توجه به اهميت آب و سدها در خشكسالی، 
اين گزارش برآوردی اســت از امروز سدهای خوزستان كه 
در اولين قدم سد دز را مد نظر قرار داده است. سدهايی كه 
سنگر آب هستند اما خشكسالی در نخســتين تير، آنها را 

نشانه رفته است.

تامین ۲۰ درصد برق کشور در استان خوزستان
مديرعامل و رئيس هيئت مديره شركت توليد و بهره برداری 
سد و نيروگاه دز، آب و برق را دو عنصر مهم و حياتی چرخه 
امروز می داند و بيان می كند: ۳۵ درصد آبهای صنعتی كشور 
در استان خوزستان توسط پنج رودخانه به سمت خوزستان 
می آيد تامين می شود و از سوی ديگر۲۰ درصد برق كشور 
نيز در استان خوزستان تامين می شود،  اين كاری سخت و 
مهندسی است و بايد در سازمانی كامالً تخصصی انجام شود  
كه توانايی مديريت ۴۰ ميليارد مكعب آب را نيز داشته باشد.

۲ میلیارد متر مکعب از حجم سد دز، خالی است
سعيد رئوفی، سد دز را از اين لحاظ كه به عنوان تنها سد نصب 

شده بر روی رودخانه دز  است، متفاوت می خواند و اظهار می 
كند: ارتفاع فعلی آب ۳۰6 و نيم متر مكعب می باشد و حجم 
مفيد درياچه سد ۲۲ ميليارد و  ۷۰۰مترمكعب است كه ۲ 
ميليارد از حجم آن در حال حاضر خالی است، نبايد به هيچ 
عنوان كمتر از اين مقدار شود چرا كه به لحاظ بهره برداری و 
مسائل پايداری سازه ای به صالح نيست، فعالً سعی كرده ايم 
با يكسان كردن ورودی و خروجی ها حفظ ارتفاع كنيم )اين 

ارتفاع نسبت به دريای آزاد سنجيده می شود(.
وی اضافه می كند: حداقل دبی اين سد ۳۰ هزار مترمكعب 
بر ثانيه و حداكثر ۱۰ هزار و ۴۰۰ متر مكعب اســت كه اين 
حداكثر در ۲۵ فروردين ۹6 اتفاق افتاد، حال شــما در نظر 
بگيريد ۳۰ متر تا ۱۴۰۰ متر چقدر فاصله است، مديريت اين 

فاصله كار دشواری است.

پایین تر از حداقل ها
رئوفی از حدود دو ميليارد مترمكعب فضای خالی درسد خبر 
می دهد و می گويد: بخشی از اين فضا به دليل اينكه در فصل 
آبگيری نيستيم طبيعی است، اما ما از حداقل ها هم پايين 
تريم، برآوردها بر اســاس منحنی فرمان و منحنی آبگيری 
صورت می گيرد. او با اشاره به اينكه اين خشكسالی در هفتاد 
سال اخير بی سابقه بوده تصريح می كند: تنها بارندگی برای 
رفع آن كافی نيست، اگر قرار است سدها پر شود بايد در باال 
دستها اين كار صورت گيرد، همچنين شدت آن نيز به شكلی 
باشد كه رواناب داشته باشيم، اگر اين بارندگی ها جذب زمين 

شود برای ما اهميتی ندارد.

سد دز ۳۵ سال تنها کنترل کننده فرکانس برق کشور
رئيس هيات مديره شركت توليد و بهره برداری سد و نيروگاه 
دز با منحصر به فرد دانستن اين سد، اضافه می كند: سد دز 
ويژگی های خاص خود را دارد، ۳۵ سال تنها كنترل كننده 
فركانس برق كشور بوده، آخرين نقطه اتكای نيروگاه شبكه 
برق سد اســت كه بايد بتواند كنترل شــبكه را انجام دهد، 

بنابراين رسالت برقی آن كمتر از آب نيست.
رئوفی تصريح مــی كند: در تابســتان بخشــی از برق را 
ترانسفر می كنيم برق را از ســمت خرم آباد به خوزستان از 
 خطوط مجاور می گيريم و به خوزستان می دهيم، اولويت 
سياست گذاری سازمان آب و برق تامين آب مردم است كه 
شامل آب شرب و كشاورزی است كه تا بحال مشكلی نداشته 
ايم و به هر صورت ممكن مشكالت آن را حل كرده ايم. او ادامه 
می دهد: متاسفانه در حال حتی نگران آب شرب نيز هستيم، 
چرا كه پيش بينی های بارندگی ها خيلی خوشحال كننده 
نيســت، هرچند ۴ ماه بارندگی هنوز باقيست، برآوردهای 

هواشناسی نشان دهنده سيگنال های خوبی نيست.
اين مسئول با اشاره به اينكه سال گذشته گرمترين تابستان 

كره زمين بوده است، بيان می كند: در همين سال نيز سد دز 
عالوه بر آب، تامين برق مطمئن برای اســتان را نيز داشته، 
وقتی در نظرگيريد اگر فركانس نوســان كند شبكه از بين 
می رود آن وقت می فهميد دز در پايداری شبكه برق چقدر 

موثر بوده است.
مدير عامل نيروگاه دز توضيح می دهد: آبی كه به پايين دست 
رفته صرفاً برای كشاورزی و آب شور بوده و به بهترين شكل 

مديريت شده تا برق مردم را هم تامين كرده باشد.

وضعیت اسف بار بارندگی
وی با اشاره به تجربه ۵۵ سال می گويد: بر اساس منحنی ها 
و دستورالعمل ها در ۳۰ سال )بين ۵6 تا 86( متوسطه آورد 
رودخانه دز ۲۵۰ متر مكعب بر ثانيه به صورت ساالنه بوده و 
در دهه آخر اين آورد به زير ۲۰۰ متر رسيده امسال كه آورد 
مثالً خوب هم بوده زير ۱۴۰ متر مكعب است، كه اين نشان از 
وضعيت اسف باری می دهد. رئوفی از رصد كمی و كيفی اوضاع 
توسط يك تيم خبر می دهد و می افزايد: با اين وجود وقتی 
منابع آبی نيست كاری نمی توان كرد، در ابتدای فصل پاييز 
ارتفاع آب ۳۲۰ ميليون مترمكعب بوده است بر اساس پيش 
بينی ذخيره قابل قبولی داشتيم كه ۵۰۰ ميليون مترمكعب 
بوده اما اين آورد ها كاهش يافته و به نيمی از ذخيره ســال 
گذشته رسيده و ما اميدواريم بتوانيم حداقل آب شور به مردم 
را تامين كنيم. او كنترل رودخانه كارون با چندين سد از جمله 
كارون ۱، ۲، ۳، ۴، سد گتوند، نيروگاه عباسپور، مسجد سليمان 
را مسئوليت سنگينی می داند و عنوان می كند: به همين دليل 
مديريت آب و برق كاری بس دشــوار است كه سد كرخه و 

سيمره كه پايين دست آن است نيز در اين چرخ می باشد.

بارش های باالدست نگران کننده است
در همين رابطه مديــر روابط عمومی ســازمان آب و برق 
خوزستان خشكسالی بی سابقه فعلی را ناشی از بارش های 
كم عنوان و خاطر نشان می كند: نرمال بارش های باالدست 
نگران كننده است به همين دليل كميته بحران خشكسالی 
تشكيل شده است. رضا عليجانی بحث خشكسالی را هم در 
كيفيت و هم در كميت مهم ارزيابی می كند و می گويد: از سه 
منظر اين موضوع قابل بررسی است كه می توان كشاورزی 

مصرف آب در صنايع و كيفيت آب را نام برد.
مدير دفتر و دبير كميته هماهنگی مديريت خشكسالی با بيان 
اينكه 6۳ درصد از بارندگی ها كاهش يافته، عنوان می كند: 
در حوضه آبريز آزاد نيز به همين شكل است و تا بارانی نباشد 
حجم سدهای ما آنچه می خواهيم نيست. از سوی ديگر حجم 
آب پشت سدها بر منابع آبی موثر است و ۷۱ درصد نسبت به 
متوســط های طبيعی در حوزه دز، 66 درصد كرخه و ۷۰ 

درصد مارون و زهره حجم آب های سدهاست.

کاهش ۵۹ درصدی میزان ورودی آب دز
دكتر بهارلويی كاهش بارندگی كشــور را ۵8 درصد اعالم و 
اظهارمی كند: اين كاهش در استان خوزستان از متوسط كشور 
نيز باالتر بوده و بر شرايط بارندگی و آوردها تاثير داشته و اين 
تاثير بر حوزه دز باعث كاهش ۵۹ درصدی ميزان ورودی آب 
شده است. بهارلويی از لحاظ بی آبی امسال را بدترين سال طی 
۵۰ سال گذشــته در حوزه كارون می داند و می گويد: بعد از 
اعالم آمار مشخص شده حوزه دز 6 سالی است كه اين شرايط 
بد را تجربه می كند در حوزه مارون و كرخه نيز به همين شكل 

است و اين نتيجه پاسخ طبيعت به نوع و شكل رفتار ماست.
مدير دفتــر و كميته هماهنگی و مديريت خشكســالی 
اذعان می كند: از لحاظ حجم مفيد آب )هر حجمی قابل 
استفاده نيست( نسبت به پارسال ۳.۱ ميليارد متر مكعب 
كاهش داشته ايم كه بيانگر شرايط بحرانی و خاص است، 
در هر ثانيه ۳۷6 مترمكعب آب وارد حوزه ها می شود كه 
۱۷6 متر مكعب در كل اســتان كاهش داده داشته ايم و 
اين نشان می دهد ســالی كه در آن قرار داريم يك سال 
منحصر به فرد در حوزه آبی است. وی ادامه می دهد: 8۰ 
درصد بارندگی های استان خوزستان در شش ماه اول می 

گذرد و در چهار ماه گذشته بارندگی در كار نبوده است، 
بنابراين بايد مصرف كننده و متوليان احتياط الزم را انجام 
 دهند.  بهارلويی با بيان اينكه خشكسالی با تزريق آب حل 
نمی شــود، توضيح می دهد: اگرچه كاهش بارندگی ها 
مسلما خشكسالی به بار می آورد اما در بحران های آن با آب 
حل نمی شود و عوامل متنوعی از جمله زيست محيطی 
و اجتماعی اهميت بســزايی دارد. خشكسالی ضررهای 
اقتصادی غير قابل جبرانی به كشور وارد كرده و ذره ذره 

يك كشور را از پا در می آورد.

آب برداشتی، مشکل مردم را حل می کرد
وی درباره تاثيرات انتقال آب بر برآورد آب سدها خاطر نشان 
می كند: كاهش آورد امسال زير ۱۴۰ ميليون متر مكعب بوده 
كه نمی دانم اين به دليل تغييرات اقليمی، تغيير الگوی بارش 
و خشكسالی بوده يا انتقال آب. اما مسلماً اگر ۳۰ متر مكعب 
آبی كه از شاخه ها برداشت شده را داشتيم و به ۵۰ متر اضافه 
می كرديم مشكل مردم حل می شد، وقتی مشكل كم آبی 
مردم پايين دست با 8۰ متر حل می شود يعنی با اختصاص 

آن ميزان آب ديگر  كمبودی احساس نمی شد.

روزهای  سخت  خشکسالی خوزستان   در   راه   است

اولین   تیر خشکسالی   بر   پیکر   سدها
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دســتورالعملي نوشــته شد 
كه كســب وكارهاي ســفر و 
گردشگري در فضاي مجازي 
ســاماندهي شــود، جلــوي 
كالهبرداري ها گرفته و اعتماد 
مشــتري جلب شــود، اما اين قاعده را به هم زدند. معلوم 
است در اين شرايط كه هيچ امتيازي براي كارآفرين هاي 
مجازي قائل نشــده ايم، خيلي ها راه بي قانوني را در پيش 
مي گيرند، مخصوصا كه كسي هم نيست مانع شان شود يا 

بازخواست شان كند.«
تعداد وب سايت ها و شــبكه هاي مجازي كه به داد و ستد 
خدمات گردشگري وارد شــده اند، به حدي زياد است كه 
حتي آمارشان از دست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 
خارج شده و هيچ كنترل و نظارتي هم روي آنها وجود ندارد 
چون قانوني براي آن تنظيم نشده است. هرچند هرازگاهي 
نام سايتي كه كالهبرداري يا فرصت طلبي كرده  يا شاكي 
داشته اســت، به پليس فتا داده مي شود كه چند روزي از 
دسترس خارج شده و بعد از مدتي با نام ديگر دوباره به فضاي 
مجازي بازگشته است. بي اعتمادي در خريد و فروش هاي 
اينترنتي سفر به حدي است كه بيشتر مردم هنوز در پاسخ 
نخستين سوال خود مانده اند؛ كدام وب سايت براي خريد 

بليت يا تور قابل اعتماد است؟
ولي تيموري، مديركل نظارت و ارزيابي خدمات گردشگري 
درباره كارهايي كه براي اعتمادسازي خريد و فروش هاي 
مجازي ســفر و گردشگري انجام شــده، می گويد: كامال 
مسجل است كه هر شخصي براي فعاليت در فضاي مجازي 
بايد از مركز توسعه تجارت الكترونيكي نشان اعتماد يا نماد 

E را دريافت كند. 
البته طبق مقــررات كارگروه نظارت بر كســب وكارهاي 
اينترنتي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نخست 
شــرايط متقاضي را بررســي و تاييد مي كند و سپس آن 
مركز نشــان اعتماد را صادر مي كند كــه در حال حاضر 
تعدادي از وب ســايت هاي گردشــگري موفق شــده اند 
اين نشــان را بگيرنــد و در فضاي مجازي هــم فعاليت 

دارند. اين نشــان گوياي هويت تاييد شــده وب سايت يا 
شــبكه اي اســت كه در فضاي مجازي فعاليت مي كند. 
وي دربــاره مدت زمان صــدور اين نشــان، توضيح داد: 
 اين فراينــد در حالت عادي بيــن ۱۰ تــا ۱۵ روز طول

 مي كشد. 
نخست تقاضا در كميسيون فني استان مطرح مي شود كه 
بررسي اين درخواســت زمان زيادي نمي خواهد، معموال 
مرحله گرفتن استعالم از پليس فتا و مركز توسعه تجارت 
الكترونيكي است كه اين فرايند را كمي طوالني مي كند. 
او ادامه داد: دســتورالعمل ديگري براي آن دسته از افراد 
كه بدون داشتن مجوز بند »ب« )اجرا و برگزاري تور(، در 
فضاي مجازي كســب وكاري را راه  انداخته بودند، نوشته 
شــده بود. اين متقاضيان مي توانســتند با دريافت نشان 
اعتماد، فعاليت شان را ســاماندهي و در فضاي مطمئني 

فعاليت كنند.
 رئيس پيشــين مركز توســعه تجارت الكترونيكي اين 
دستورالعمل را تاييد و تصويب كرده بود، ولي با تغيير رئيس 
اين مركز، اين قاعده به هم خورد و فعال همانند گذشــته، 
نشان اعتماد تنها به اشخاصي داده مي شود كه حتما مجوز 

بند »ب« را داشته باشند. 
وي می افزايد: البته ما پيگيريم اين دستورالعمل اجرايي 
شود، براي همين قرار شده موضوع در هيات مقررات زدايي و 
تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار، بررسي و تصميم نهايي 
ابالغ شود. مديركل نظارت و ارزيابي خدمات گردشگري 
اظهار كرد: از نظر ســازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 
كه مرجع صادركننده مجوز بند »ب« اســت، اجراي آن 
دستورالعمل مانعي ندارد چون در شرايط فعلي افراد زيادي 
در فضاي مجازي به اين حرفه مشغول شده اند و ما وظيفه 
داريم آنها را ساماندهي كنيم و روي فعاليت شان نظارت 

داشته باشيم. 
او دربــاره تاثيــر اجــراي دســتورالعمل در كاهــش 
كالهبرداري هاي مجازي، بيان كرد: قطعا با اين دستورالعمل 
تا حدي كسب وكار اينترنتي ســاماندهي و بساط برخي 
كالهبرداري ها جمع مي شــد. شــرايط در حال حاضر 
غيرقابل كنترل شده است. به همين دليل ما پس از تهيه 
آن دستورالعمل با پليس فتا مذاكره كرديم، قرار شده بود 
سامانه رصد و پايشي توســط پليس فتا راه اندازي شود تا 

ضمن رصد، آنهايي كه نشان اعتماد گرفته اند، معرفي شوند 
و آنهايي هم كه اين نماد را ندارند با هماهنگي و از طريق فتا، 
مركز توسعه تجارت الكترونيكي و سازمان ميراث فرهنگي و 
گردشگري، ساماندهي و رسيدگي وضعيت شوند. تيموري 

بيان كرد: با قاعده كنوني، آنهايي كه مجوز بند »ب« ندارند 
و كسب وكار خود را در فضاي مجازي راه انداخته اند ديگر 
براي قانونمند شدن رغبتي نشان نمي دهند چون شرايط را 
براي شان سخت تر كرده ايم و هيچ امتيازي قائل نشده ايم. 

وقتي اين وضعيت را حاكم كرده ايم آنها هم ترجيح مي دهند 
غيرقانوني به فعاليت خود ادامه دهند، مخصوصا اينكه هيچ 
دستگاه ناظري نيست كه بازخواست شان كند و مانع ادامه 

فعاليت هاي غيرقانوني و غيرمجاز شود. 
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كفقيمتماهانــهاینترنت
كاهشیافت

كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات در آخرين 
جلسه خود، جدول تعرفه هاي جديد اينترنت را 
اصالح كرد؛ برمبناي اين اصالحات صورت گرفته، 

كف تعرفه ماهانه اينترنت ارزان تر از قبل شد. 
تعرفه دسترسي به خدمات اينترنت پرسرعت از 
طريق فناوري هاي ADSL، VDSL و فيبرنوري 
آبان ماه امسال توسط كميسيون تنظيم مقررات 
و ارتباطات در جلسه ۲۶۶ مصوب شد تا از اين 
پس اينترنت به صورت ســرويس  غيرحجمي 
 Fair Usage( مبتني بر يك مصرف منصفانه
Policy( به كاربران فروخته شود. بر اين اساس 
۱۸ اپراتور ارائه دهنده اينترنت موظف شدند با 
توقف فروش اينترنــت حجمي، ميزان مصرف 
منصفانه را به صورت رقابتي براي مشــتركان 

تعريف كنند. 
در اين مصوبه كف و سقف تعرفه برمبناي سرعت 
دسترسي به اينترنت از ۵۱۲ كيلوبيت برثانيه 
در سرويس ADSL و از ۲۰ مگابيت بر ثانيه در 
سرويس VDSL و فيبر، درنظر گرفته شده بود. 
به اين معني كه اپراتور ارائه دهنده اين سرويس 
مي توانســت حدود ۸۰ درصــد قيمت درنظر 
گرفته شده براي هر سرعت، قيمت اينترنت كاربر 

را كاهش دهد. 
هم اكنون كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات 
در آخرين جلسه خود )جلســه ۲۶۸( با توجه 
به لزوم انجام برخي اصالحات و شفاف ســازي 
هرچه بيشــتر مصوبه شــماره ۲۶۶ )مقررات 
حاكم بــر تدويــن و اجرايي شــدن تعرفه در 
 بخش ICT( بخشــي از اين جــدول را تغيير

 داده است. 

تازه ها

شايلي قرائي 
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روزانه شاهد بازتاب سوءاستفاده هايي هستيم كه از كاربران مي شود
اميد انصاري، كارشناس فروش تورهاي گردشگري 

متاسفانه با وجود اينكه فضاي گردشگري براي كشور بسيار اهميت دارد و خدماتي كه در اين بخش ارائه مي شود بايد قانونمند و هدفمند باشد، اما متولي براي سروسامان دادن در 
اين بخش وجود ندارد. البته اين بدان معنا نيست كه مسئولي در اين بخش وجود ندارد. اين يعني كسي براي حوزه گردشگري دل نمي سوزاند و هر كسي توانسته با ورود به اين بخش 
براي خودش كاسبي راه بيندازد و كسب درآمد كند. به دليل ورود افراد غيرمتخصص و فعاليت هاي غيرمجاز در اين حوزه بازار سودجويي و كالهبرداري به ويژه در بخش فروش 
اينترنتي خدمات افزايش داشته و هر روز صداي مردم درمي آيد كه فالن سايت يا فالن دفتر كالهبرداري كرده است. البته اين ماجرا بيشتر درباره سايت ها و مراكز ارائه دهنده خدمات 
اينترنتي صدق مي كند. در اين بخش است كه به دليل عدم نظارت يا نظارت كافي هرج و مرج وجود دارد و به اصطالح سنگ روي سنگ بند نشده است. به دليل همين كوتاهي در 
نظارت ها كسي تمايلي به دريافت مجوز و فعاليت مجاز ندارد. چندي پيش اسامي چندين سايت غيرمجاز فعال در اين حوزه منتشر شد، اما به همان دليل نبود متولي و كوتاهي در 
نظارت، متاسفانه فعاليت در اين حوزه ازسوی اين واحدها ادامه يافت و هر روز شاهد بازتاب سوءاستفاده هايي هستيم كه از كاربران مي شود. همين كالهبرداري هاي واقعي در فضاي 
مجازي باعث شده است كه اعتماد بسياري از افراد نسبت به خريد اينترنتي از بين برود. البته در اين راستا نماد اعتماد الكترونيك يك ستاره به سايت هاي مجاز داده شده كه نشانه اي 
نمادين است كه منحصرا توسط مركز توسعه تجارت الكترونيكي صادر شده و به كسب وكارهاي اينترنتي مجاز با هدف ساماندهي، احراز هويت و صالحيت آنها اعطا مي شود؛ اين نماد 
پس از بررسي درگاه  )وب سايت( و احراز هويت و صالحيت مالك )حقيقي يا حقوقي( آن براي مدت يك سال صادر مي شود. ساماندهي فروشگاه هاي اينترنتي از وظايف اصلي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بوده و در همين راستا نيز مركز توسعه تجارت الكترونيك، مسئوليت اعطاي نماد اعتماد الكترونيكي به كسب وكارهاي اينترنتي را دارد. هدف از اعطاي نماد 
اعتماد الكترونيكي، اعتمادسازي و رسـميت دهـي بـه فعاليـت كسب وكارهاي اينترنتي و حمايت از حقوق مصرف كنندگان براي جلوگيري از آسيب هاي احتمالي در ابعاد مختلف 
اعم از امنيت، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است. به همين علت است كه پليس فتا به متقاضيان خريد اينترنتي توصيه مي كند هنگام خريد به وجود اين نماد در وب سايت فروشگاه 

توجه كرده و با كليك روي نماد از جعلي نبودن آن اطمينان حاصل كنند. 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای رضا جهانگيــری فرزند نصور به  شناســنامه 
4490317867 متولــد 1374 و كد ملی  به شــماره 
اختصاصی  به شرح دادخواست به كالسه 52/ 193/96  
از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان مرحوم  علی جهانگيری 
به شناسنامه 58 متولد 1365/3/6 و كد ملی به شماره 
4501294401 در تاريــخ  3/ 95/6 در اقامتگاه دائمی 
خود شهر چوار روستای بهمن آباد به درود زندگی گفته 

و ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1- توران شريفی فرزند ميرولی كدملی 450061477 ش 

ش 1071 ت ت 1339 مادر متو فی
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در يک نوبت آگهی می نمايد تا هركسی اعتراضی دارد و 
يا وصيتنامه  ای از متوفی نزد وی می باشد از تاريخ نشر 
نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال 

گواهي صادر خواهد شد.
 رئيس شعبه 52 شورای حل اختالف چوار- 
شکراله ميری

آگهی ابالغ اجرائيه
آگهی ابالغ اجرائيه كالسه:9200531

بدينوسيله به خانم عالم تاج منتظری باال جاده فرزند حجت اله به ش ش ۵4 وشماره ملی ۲۲493۶۱۸۵۱ ساكن 
گرگان،خ شهريور غربی،كوچه سلمان فارسی،پالک 3۸ بدهكار پرونده كالسه 9۲۰۰۵3۱ كه برابر گزارش مامور 
پست شناخته نگرديده ايد ابالغ می گردد كه برابر قرارداد بانكی شما و فروهر كبيری باالجاده فرزند عبداهلل به ش 
ش ۱97۵۱ و ش ملی ۲۱۲۰۱973۰۱ وسيدهاشم حسينی ميرزينلی فرزند سيدباقر به ش ش ۱۸ و ش ملی 
۲۲493۵44۰۵ مبلغ ۱۵۲.۲9۲.949 ريال كه روزانه از تاريخ 9۲/۰۵/۱۵ مبلغ ۵3.۵۱4 ريال به آن اضافه می 
گردد به بانك سپه بدهكار می باشيد كه براثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از 
تشريفات قانونی اجرائيه صادر و به كالسه فوق در اين اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده ۱۸ آيين نامه اجرائی مفاد 
اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاريخ انتشار اين آگهی كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در 
روزنامه كثيراالنتشار محل يا نزديك ترين  محل درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام ودرغير اينصورت بدون انتشار آگهی ديگری عمليات اجرائی طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.

م الف:۱۰۲۵
حسين اسماعيلی، معاون ثبت گرگان

آگهی ابالغ اجرائيه كالسه:8800519
بدينوسيله به آقای علی جهانگير دنگالنی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه ۱ ساكن گرگان،كوی آزادی 
بدهكار پرونده كالسه ۸۸۰۰۵۱9 كه برابر گزارش مامور شناخته نگرديده ايد ابالغ می گردد كه برابر قرارداد 
۱۰۸۶۰94۲۲ مورخ ۸۶/۱۰/۱۲ شــما وخانم فرشته قاسمعلی فرزند عباس به ش ش ۲33۶ و ش ملی 
۲۱۲۲۶7939۵ ساكن گرگان،۲۰ متری رازی،نبش سوپرماركت دنكوب وآقای وسيد رضا ميرصالحی 
فرزند ســيد اصغر به ش ش ۱۲ و ش ملی ۲۱۲۲3۵۶۰۵7 كه مبلغ ۱۱.۲9۲.7۲۱ ريال كه روزانه مبلغ 
3۵۲۲ ريال از تاريخ ۸۸/۰3/۲4 به آن اضافه می گردد به بانك سپه مركزی گرگان بدهكار می باشيد كه بر 
اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونی اجرائيه صادر و به 
كالسه فوق در اين اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده ۱۸ آيين نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می 
گردد از تاريخ انتشار اين آگهی كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار 
محل يا نزديك ترين  محل درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ودرغير اينصورت بدون انتشار آگهی ديگری عمليات اجرائی طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.//
م الف:۱۰۲۶

حسين اسماعيلی، معاون ثبت گرگان



اصناف8

مخالــف صددرصــد برگزاري 
نمايشگاه بهاره هستيم 

رئيس پيشين اتاق اصناف سبزوار و نايب رئيس فعلي 
معتقد است كه برگزاري نمايشگاه هاي بهاره نه تنها 
سودي براي بازار و كسبه ندارد، بلكه موجب فروش 
كاالي بي كيفيت و درآمدزايي دستفروشاني مي شود 
كه توسط شهرداري و در ازاي مبلغي در خيابان هاي 
شهر ساكن شده  اند. مجيد غايبي درباره نمايشگاه هاي 
بهاره مي گويد: »مخالف صددرصد برگزاري نمايشگاه 
بهاره هستيم چون هرساله با البي گري شهرداري و 
برگزاري نمايشگاهي در فضايي كه با داربست و چادر 
درست شده، كاالهاي بي كيفيتي به مردم فروخته 
مي شود. از طرفي براي شهرداري تنها سودي كه براي 
اجاره هر غرفه به دستفروشان دريافت مي كند، اهميت 
دارد.« او معتقد است: »روزهاي پيش از عيد تنها زماني 
است كه كسبه پس از ماه ها كم فروشي و دست و پنجه 
نرم كردن با بازار كساد فرصتي براي باال بردن نقدينگي 
دارند و اين موقعيت هم با سودجويي ارگان هاي ديگر 

از آنها گرفته مي شود.« 
غايبي درباره مقابله با چنين پديده اي مي گويد: »قرار 
بر اين شده امسال واحدهاي صنفي فروش پوشاك 
با فروش فوق العاده و در حد نياز شرايط بازار را براي 
مصرف كنندگان بهبود ببخشند.« نايب رئيس فعلي 
اصناف سبزوار همچنين درباره وجود فروشگاه هاي 
بزرگ و بازار كساد واحدهاي كوچك مي گويد: »در 
سبزوار ۵ فروشگاه زنجيره اي وجود دارد كه با توجه به 
خريدهاي عمده و امكان تخفيف زياد توان رقابت را از 
واحدهاي كوچك گرفته اند. در واقع واحدهاي كوچك 
امكان رقابت را ندارند چون شرايط نابرابري وجود دارد 
و با قيمت هايي كه فروشــگاه هاي زنجيره اي خاص 
براي فروش كاالهاي شان انتخاب كرده اند، تنها شاهد 

ورشكستگي واحدهاي خرد هستيم.«
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ايران به لحاظ داشتن منابع غني 
معدني، كشور ثروتمندي از لحاظ 
سنگ هاي قيمتي و زينتي است. 
به همين دليل افراد بسياري با كار 
كردن در معادن به استخراج اين 
ثروت طبيعي مشغولند، اما در 
اين ميان به دليل اينكه منابع معدنی ما در مكاني هايي قرار دارد 
كه نظارت چنداني بر آنها نمی شود افراد متفرقه نيز به فعاليت 
در اين معادن مي پردازند كه خسارات ناشي از فعاليت آنها بر 

اقتصاد كشور تاثير مي گذارد. 
معاون اكتشافات سازمان زمين شناســي و اكتشافات كشور 
گفت: درحالي كــه ايران بايد حداقل يــك درصد در تجارت 
جهاني ۱۰۰۰ ميليارد دالري سنگ هاي قيمتي سهم داشته 
باشــد، اين بخش متصدي ندارد و دپودزدي هم به برداشت 
قاچاق سنگ هاي قيمتي اضافه شده است. بهروز برنا با بيان 
اينكه سنگ هاي قيمتي ريشــه هاي تاريخي در كشور دارد، 
اظهار كرد: بسياري از سنگ ها در طول تاريخ تبديل به بخشي 
از فرهنگ كشورها شده است؛ به طوري كه اكنون بسياري از 
كشورها را به نام سنگ هاي خودشان مي شناسند كه درباره 

ايران، ما را با فيروزه مي شناسند. 
معاون اكتشافات سازمان زمين شناسي و اكتشافات كشور ادامه 
داد: در حال حاضر تجارت جهاني سنگ هاي قيمتي ارزشي 
حدود ۱۰۰۰ ميليارد دالر دارد كه انتظار مي رود حداقل ايران با 

وجود اينكه يك درصد خاك جهان را در اختيار دارد يك درصد 
از تجارت جهاني ســنگ هاي قيمتي را نيز به خود اختصاص 
دهد. وي با بيان اينكه وظيفه سازمان زمين شناسي و اكتشافات 
معدني شناســايي و معرفي محدوده هاي داراي ذخاير است، 
گفت: عمده موضوع در سنگ هاي قيمتي، فرآوري آن و تمركز 
روي اين فرايند اســت، چراكه در ايران حجم زيادي از ذخاير 
وجود دارد و سازمان زمين شناســي آنها را به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نيز معرفي مي كند كه انتظار مي رود در آنجا 
ساماندهي الزم در اين زمينه صورت بگيرد كه متاسفانه چندان 

حوزه منسجمي براي پيگيري آنها وجود ندارد. 
برنا در ادامــه با اشــاره به آمار ســنگ هاي قيمتــي می گويد: 
۳۰ هزار تن انواع ســنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتــي وجود دارد. 
اين ســنگ ها به طور مينياتــوري بايد تحت فراينــد قرار گيرد 
تا ارزش پيدا كند. معاون اكتشــافات ســازمان زمين شناسي و 
اكتشافات كشور با اشــاره به مشــكل عدم تمركز روي فرآوري 
ســنگ هاي قيمتي اظهار كرد: نبود مســئوليت مشخص براي 
حوزه استخراج منسجم ســنگ هاي قيمتي باعث شده است اين 
ســنگ ها را افرادي به طور قاچاق به صورت قلوه جمع كنند و در 
 بازار به طور غيرقانوني به فروش برسانند، چراكه يك سنگ قيمتي 
يك كيلويي تا يك سال كار تراشكاري يك خانواده را تامين مي  كند. 
وي افزود: حتي مشــاهده مي شــود از آنجاكه بســياري از 
ســنگ هاي تراش نخورده قيمتي در معادن ديگر به دســت 
مي آيد پديده دپودزدي رواج داشته است؛ به عنوان مثال اين 
موج در سنگان به شدت به چشم مي خورد كه قلوه سنگ هاي 
قيمتي را از دپوهاي سنگان مي دزدند. همچنين يكي از تاجران 
جواهر درباره نحوه ورود جواهرات به ايران مي گويد: قاچاقچياني 

كه از راه هاي مختلف سنگ هاي قيمتي را به ايران وارد مي كنند، 
معموال از طرف تاجر يا جواهرفروشي سفارش مي گيرند و با 
دريافت مبلغي، سنگ هاي قيمتي را وارد ايران مي كنند. معموال 
واردكنندگان جواهر در نمايشگاه هاي جواهر كه در تايلند يا 
هند برگزار مي شود، شركت و اجناس موردنظر خود را انتخاب 

مي كنند و به واسطه هايي كه در اين كشورها هستند، مي سپارند 
تا به ايران وارد كنند. همچنين معموال توزيع كنندگان جواهر در 
بازار مشخص هستند، بخشي از اين جواهرات از طريق گمرك 
ايران به شكل قانوني وارد مي شــود، ولي درصد آن به قدري 
ناچيز است كه پاسخگوي مصرف سنگ هاي قيمتي در ايران 

نيست. به اعتقاد اين تاجر جواهر، روش هاي زيادي براي وارد 
كردن سنگ هاي قيمتي وجود دارد. مثال گاهی كه محموله 
سنگ هاي قيمتي توسط گمرك ضبط شده اند، تاجر با عوض 
كردن سنگ هاي ارزشمند با جواهرات نامرغوب از ضرر خود 

جلوگيري كرده است. 

 »کسب وکار«  عقب ماندگی   ايران   در تجارت   جهانی  سنگ های قيمتی   را    بررسی   می کند

دپودزدي  قلوه سنگ هاي قيمتي از  معادن
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آگهی مزايده کتبی – نوبت اول – چاپ دوم

شهرداری رودسر در نظر دارد به اســتناد بند 3 صورتجلسه شماره 16 مورخ 
1396/9/27 شورای محترم اسالمی شهر رودســر و نظريه کارشناس رسمی 
دادگستری به شماره ثبت 29/96/10/22599 مورخ 96/10/9 فضای تبلیغاتی 10 

دستگاه بیلبورد و 20 دستگاه استند که سازه های آن متعلق به شهرداری بوده و موقعیت دقیق مکانی آن در اسناد مزايده 
موجود می باشد را به شرح ذيل برای مدت 2 سال به شرکتها يا کانونهای متقاضی دارای مجوز کانون آگهی و تبلیغات از 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در قالب اجاره واگذار نمايد . 
سپرده شرکت در مزايده )ريال( مبلغ کارشناسی برای 2 سال )ريال( نوع و آدرس و ابعاد )متر ( رديف

۱2۰/۰۰۰/۰۰۰ 2/2۰8/۰۰۰/۰۰۰     ۵*7/T۱6 بيلبورد ابتدای خيابان 2۰ متری دريا وارسر
بيلبورد ابتدای خيابان الله ۵ دووجهی    7*4/۵

7*۵                        F  بيلبورد ميدان معلم
۱۰*6                      T  بيلبورد پارك مسافر

 4*8               F   بيلبورد سه راه احمد آباد
استندهای بين بلواری خيابان وليعصر )۱4 دستگاه (

                              2/8۵* ۱/7۵

۱

8۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱/6۳2/۰۰۰/۰۰۰ 7/۵*4/۵       T   ۱-بيلبورد ابتدای خيابان فلسطين
7/8۵*۳/8۵        F  2- بيلبورد پارك مسافر

 7*4        T   ۳- بيلبورد ميدان معلم
 ۱۰*6         CNG       T 4- بيلبورد

۳/۵*7       F   ۵- بيلبورد خيابان شهدا
استندهای بين بلواری خيابان شهدا )6دستگاه ( 

    2/8۵*۱/7۵ 

2

))شرايط شرکت در مزايده ((
1-شرکت کنندگان در مزايده می بايست مبالغ سپرده های فوق را جهت شرکت در مزايده هر کدام از رديف های مورد نظر 
به صورت نقدی به حساب 1178813890 نزد بانک ملت شعبه مرکزی رودسر واريز و يا به صورت اسناد خزانه يا دريافت 

ضمانتنامه بانکی به نفع شهرداری رودسر باشد را در پاکت الف ضمیمه نمايد .
2- برنده مزايده می بايست 30 درصد کل اجاره سال اول را در ابتدای قرارداد به صورت نقد به حساب شهرداری واريز و 
70 درصد مابقی اجاره سال اول به صورت دو فقره چک که 30 درصد آن به تاريخ سه ماه پس از عقد قرارداد و 40درصد آن 
به تاريخ 6 ماه پس از عقد قرارداد و اجاره سال دوم نیز در 6 فقره چک به تاريخ های سال دوم که کلیه چک های مربوطه به 

اجاره می بايست در ابتدای قرارداد به شهرداری تحويل گردد. 
3- محل تحويل اسناد مزايده دبیرخانه شهرداری رودسر می باشد که بايد اسناد مزايده با واريز مبلغ 200/000 ريال تا پايان 
وقت اداری مورخ 96/11/7 از شهرداری خريداری و در پاکات الک و مهر شده که خود دارای سه پاکت : الف ( فیش سپرده بانکی      

ب ( پیشنهاد فنی بازرگانی و اسناد مزايده و پاکت    ج( حاوی رقم پیشنهادی می باشد قرار گیرند و تحويل دبیرخانه گردد . 
4- برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد . 

5- ساير اطالعات و جزئیات مربوط به مزايده در اسناد مزايده مندرج می باشد . 
6-کلیه هزينه های چاپ آگهی و غیره بر عهده برنده مزايده می باشد . 

7-شرکت کنندگان پیشنهادات خود را می بايست از تاريخ انتشار اين آگهی تا پايان وقت اداری مورخ 96/11/7 تحويل 
دبیرخانه شهرداری رودسر نموده و مورخ 96/11/8 راس ساعت 10 صبح پیشنهادات واصله با حضور اعضای کمیسیون 

معامالت در محل شهرداری رودسر باز و قرائت خواهد شد . حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايی آزاد است . 
8-شرکت کنندگان جهت کسب هر گونه اطالعات بیشتر می توانند با شماره های 2029-01342622090شهرداری رودسر 

امور قراردادها و پیمان های شهرداری تماس حاصل نمايند . /ح 41
علی امانی - شهردار رودسر 

آگهی موضوع  ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
قطعه يک ايالم

برابر رأی شماره 139660315001002632 مورخ 1396/09/20 هیأت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی جعفر زاده، فرزند صید هاشم، به 
کدملی 5819925408 ششدانگ يک باب ساختمان، به مساحت  148/12 مترمربع، پالک شماره 90 فرعی از 1251/4 اصلی، واقع در 

ايالم- بانقالن- زير بلوار نبوت، خريداری شده از علی اصغر رضايی نیا و منتسب به مالکیت مرتضی رضايی نیا.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشارآگهی نوبت اول:  1396/10/12 

تاريخ انتشار آگهی نوبت دوم: 1396/10/27       
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ايالم- صفری 

شماره دادنامه:9609972510402431
تاريخ تنظیم:1396/10/17

شماره پرونده:9509982505400662
شماره بايگانی شعبه:951971

دادنامه
پرونده کالسه 9509982505400662 شعبه 104 دادگاه کیفری 
دو مجتمع قضايی دادگاه های کیفری شهرستان قم )104 جزايی 

سابق(
تصمیم نهايی شماره: 9609972510402431

شاکی:آقای ابوالفضل اکبری فرزند حسن به نشانی قم:خ امامزاده 
ابراهیم ،ک 20،12 م پور کرامتی ،پ 18

متهم:آقای امیر اکبری فرزند ابوالفضل به نشانی مجهول المکان
اتهام:سرقت مستوجب تعزير

)رای دادگاه(

با استعانت از خداوند قادر و متعال در خصوص اتهام آقای امیر 
اکبری فرزند ابوالفضل متواری دائر بر ســرقت يک دســتگاه 
چاير ذرت چین موضوع شــکايت آقــای ابوالفضل اکبری و 
قرار جلب به دادرســی صادره از ســوی دادگاه، با عنايت به 
محتويات پرونده و امارت و قرائن موجود در آن و کشف دستگاه 
 مســروقه و اســترداد آن به مالباختهف بزه انتسابی محرز 
می باشد لذا دادگاه مســتنداً به ماده 661 قانون تعزيرات متهم 
را به تحمل يکسال حبس و تحمل شصت ضربه شالق تعزيری 
محکوم می نمايد. رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی و رســیدگی در اين شعبه و سپس ظرف 
 بیســت روز قابل اعتراض در محاکم تجديد نظر اســتان قم 

می باشد.
 رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان قم -حسن 
داداش نژاد 

شماره دادنامه:96۰9972۵۱۰8۰24۳9
تاريخ تنظيم:۱۳96/۱۰/۱۳

شماره پرونده:96۰9982۵۰۵2۰۰66۳
شماره بايگانی شعبه:96۱۵74

دادنامه
پرونده كالسه 96۰9982۵۰۵2۰۰66۳ شعبه ۱۰8 دادگاه كيفری دو مجتمع قضايی 

دادگاه های كيفری شهرستان قم)۱۰8 جزايی سابق( 
تصميم نهايی شماره 96۰9972۵۱۰8۰24۳9

شكات:۱.مجتمع دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قم-معاون دادستان به نشانی 
قم-خيابان ساحلی –ساختمان دادسرا

2.آقای محسن والی زاده فرزند مصطفی به نشانی استان لرستان –شهرستان دلفان –شهر 
نورآباد- بلوار بلوار شهيد بهشتی پ ۱۱2 

متهم:آقای محمداحمدی فرزند غالمحسين به نشانی قم-بلوار محالتی شهرك طالقانی 
ك 4 پ 47

اتهام:سرقت تعزيری وسايل )دلر-سنگ فرز-دوچرخه فوما-آچارآالت- اسپيكر( از داخل 

انباری مجتمع(
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای محمد احمدی فرزند غالمحسين 29 ساله، متاهل /مجرد ساكن 
قم تابعيت ايرانی دارای سابقه كيفری دائر بر سرقت تعزيری وسائل از داخل انباری مجتمع 
)دريل(سنگ فرز، دوچرخه فوما، آچار آالت اسپيكر با توجه به محتوای پرونده از جمله: 
۱-گزارش مرجع انتظامی واثر انگشت گزارش شده از سوی مراجع انتظامی در محل سرقت 
كه متعلق به متهم است 2-عدم حضور وعدم دفاع موثر از سوی متهم علی رغم احضار وی 
حتی از طريق روزنامه كثير االنتشار ۳-سوابق متعدد كيفری متهم 4-شكايت شاكی لذا 
بزه انتسابی به متهم فوق محرز می باشد، دادگاه باستناد ماده 6۵6 قانون مجازات اسالمی 
بخش تعزيرات متهم فوق را به تحمل دو سال حبس تعزيری با احتساب ايام بازداشت قبلی 
و ۵۰ ضربه شالق تعزيری و رد مال به شاكی فوق  كيفر خواست صادره حسب ماده 2۱4 
قانون مجازات اسالمی مصوب 92 محكوم می نمايد.رای صادره غيابی پس از ابالغ ظرف 2۰ 
روزقابل و اخواهی در همين دادگاه می باشد و پس از انقضای مدت واخواهی ظرف 2۰ روز 

قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان قم می باشد.
دادرس شعبه ۱۰8 دادگاه كيفری دو قم:خوانساری

ضرورت ورود تراشکاران حرفه اي سنگ هاي قیمتي به کشور
منصور نامداري زندي، عضو هیات مديره اتحاديه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال، جواهر، نقره و سنگ هاي قیمتي

بخشي از مصنوعات طال و جواهر به صورت غيرقانوني وارد مي شود چون نتوانستيم در اين زمينه برندسازي و توليدات خودمان را معرفي كنيم و اين در حاليست كه طالهاي ايراني 
هم با برند خارجي  فروخته مي شود. همچنين قاچاق را هم در اين بخش داريم كه بخشي از طالي قاچاق ايتاليايي از طريق امارات وارد كشور مي شود. البته بخش عمده قاچاق ورودي 
مربوط به طالهاي ساخت تركيه است كه رتبه اول را در اين زمينه به خود اختصاص داده و مصنوعاتي نيز از كشور هند به ايران قاچاق مي شود كه زياد با سليقه ايراني ها مطابق نيست. 
البته طالهاي هندي بيشتر در استان هاي جنوب شرقي مورد استفاده قرار مي گيرد و مي توان گفت عمده قاچاق طال از كشور تركيه و امارات وارد ايران مي شود. قاچاق درباره سنگ هاي 
قيمتي و زينتي نيز داريم. البته در مقوله سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي كشور داراي مزيت هاي آشكاري است، اما در مقطع كنوني اين صنعت بيش از هر چيز به نوعي تغيير نگرش نياز 
دارد تا سنگ هاي قيمتي از كاالي لوكس و زينتي به كااليي راهبردي و با قابليت صادرات تبديل شود. همچنين قاچاق و مشكالت ديگر سد راه توسعه اين صنعت شده است كه براي از 
ميان برداشتن چنين وضعيتي بايد دولت در اين زمينه سرمايه گذاري كند و تعدادي تراشكار حرفه اي از شركت هاي معتبر خارجي براي تربيت نيروهاي ايراني وارد كند. به طور كلي 
سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي در كشورمان حيطه وسيعي را در بر مي گيرد، اما به دليل اطالع رساني ضعيف اين صنعت هنوز آنگونه كه بايد، جا نيفتاده و نيازمند توجه بيشتري است.

 فروشندگان براي سود بیشتر، محصوالت بي کیفیت را به بازار عرضه مي کنند
علي همايون، فعال بازار سنگ تراشي

يكي از چالش هايي كه همواره خريداران سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي با آن روبه رو هستند، تشخيص 
سنگ اصل از بدل است. سنگ هاي بدل مي توانند وارداتي باشند. همچنين مي توان سنگي همچون 
عقيق را كه طرح و رنگ درستي ندارد از طريق رنگ كردن به شكل هاي مختلف همچون عقيق دوپوسته، 
باباقوري و… تبديل كرد. اكنون در بازار عقيق هايي وجود دارد كه نرخ آنها بسيار ارزان است، اما در كنار اين 
سنگ هاي بدل سنگ اصل نيز وجود دارد و بخشي از توليدكنندگان و فروشندگان اين سنگ ها براي سود 
بيشتر، محصوالت بي كيفيت را به بازار عرضه مي كنند. متاسفانه فروش اين سنگ ها آثار بسياري بر بازار 
محصوالت باكيفيت دارد و آن را با چالش روبه رو مي كند. از طرفي برخي از اين سنگ هاي بدل در اصل 

شيشه هستند كه با رنگ آميزي، آن را به جاي سنگ اصل به مشتريان مي فروشند. 



9
رقابت »رگ خواب« با ۵ فيلم در لبنان

فيلم »رگ خواب« به كارگرداني حميد نعمت ا... به بخش رقابتي جشنواره فيلم »جونيه« در كشور لبنان راه يافت. جشنواره بين المللي فيلم »جونيه« كه از تاريخ در ۱۷ تا ۲۲ ژانويه )۲۷ دي تا 
۲ بهمن( در كشور لبنان برگزار مي شود در بخش رقابتي عالوه بر فيلم »رگ خواب« ساخته حميد نعمت ا... ميزبان نمايش فيلم هاي »خانواده دينوتي« به كارگرداني »آلن ميناس« )برزيل(، »مرا 
نبوس« ساخته »احمد عامر« )مصر(، »تولد مبارك« به كارگرداني »كريستوس جورجيو« )يونان(، »علي، بز و ابراهيم« به كارگرداني »شريف البندري« )مصر( و »گل حلب« ساخته »ريدا بهي« 
)تونس( خواهد بود. 

فرهنگ
 و هنر

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
گفــت: در جشــنواره ها به 
درآمدزايــي به عنــوان يك 
موضوع كمك كننــده نگاه 
مي كنيم؛ اينكه بتوانيم فضاي 
فرهنگ و هنر را با اقتصاد عجين كنيم، به طوري كه بين 
هزينه و درآمد نسبتي برقرار شود. سيد عباس صالحي در 
حاشيه شب ششم جشنواره موسيقي فجر و پس از اجراي 
اركســتر ملي ايران در جمع خبرنگاران حاضر شد و به 

برخي از سواالت آنان پاسخ داد. 
صالحي در پاســخ به ســوالي مبني بر اينكــه مديران 
جشنواره هاي هنري فجر طي ساليان اخير همواره دليل 
ضعف ها را كمبود منابع مالي عنوان كردند، آيا تيم جديد 
وزارت ارشاد تصميمي براي افزايش بودجه جشنواره ها 
كه طي ساليان اخير ثابت مانده دارد يا خير، عنوان كرد: 
ما در بحث اقتصاد فرهنگ و هنر به ماجراي درآمدزايي 
به عنوان يك موضوع كمك كننده نگاه مي كنيم. اينكه 
بتوانيم فضاي فرهنگ و هنر را بتوانيم با اقتصاد عجين 
كنيم، به طوري كه بين هزينه و درآمد نســبتي برقرار 
شود، در طوالني مدت به نفع فضاي فرهنگ و هنر خواهد 
بود. با اين نگاه بودجه جشنواره ها به عنوان بودجه پايه 
محسوب نشده، بلكه به عنوان بودجه مكمل مورد توجه 

قرار مي گيــرد. وي ادامه داد: طبعا دراين فضا شــرايط 
اقتصادي كشور هم تاثير خود را دارد اما تالش دولت و 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي بر اين بوده كه بتوانيم اين 
منابع را افزايش دهيم. اما اينكه جشنواره صرفا بخواهند 
به بودجه هاي حمايتي و مكمل اتكا داشته باشند، بعد از 
مدتي به هم مي ريزنــد و از درون فرهنگ و هنر را دچار 
اختالل مي كنند، بنابراين به نظر مي آيد ما بايد تركيب 

اين دو را در كنار هم ببينيم. 
سيد عباس صالحي در پاسخ به سوالي درباره عدم اجازه 
حضور نوازندگان اركستر اصفهان در كنسرت اخير اين 
گروه در شهر اصفهان و چرايي آن گفت: آنچه ما در وزارت 
ارشاد در اين زمينه اصرار داريم اين است كه بايد برمبناي 
يك رويه واحد عمل كنيم تا تمام شــهرها و اســتان ها 
تفاوتي در سليقه در مقام اجرا نداشته باشند. طبيعتا اين 
دستورالعملي است كه بايد در مركز تدوين شود و همه 
استان ها بر اساس همان رويه عمل كنند. طبعا نبايد اتفاقي 
غير از چارچوب رويه موجود بيفتد. عضو شورايعالي انقالب 
فرهنگي در ادامه نيز در پاسخ به اين سوال كه آيا وزارت 
ارشــاد موضوع عدم اجازه حضور نوازندگان زن در شهر 
اصفهان را پيگيري و دستوراتي در اين زمينه خواهد داد يا 
خير نيز عنوان كرد: حتما موردي كه خالف رويه معمول و 
دستورالعمل عمومي باشد، وزارت ارشاد پيگيري مي كند. 
هيچ ايراد و اشكالي بر حضور نوازندگان خانم روي صحنه 

وجود ندارد و همه استان ها بايد تابع اين رويه باشند. 
صالحي در ادامه درباره شــائبه اختالفش با حميدرضا 

نوربخش رئيس سه دوره اخير جشنواره موسيقي فجر 
نيز گفت: اتفاقا در اين روزها بنده ديدارهايي با نوربخش 
داشتم و پيرامون مســائل مختلف جشنواره موسيقي 
فجر باهم به گفتگو نشسته ايم. وي درباره تعيين مدير 
بعدي جشنواره موســيقي نيز گفت: با توجه به اهميت 
موضوع من با حســيني، معاون هنري وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمي طي روزهاي گذشــته جلساتي را درباره 
اجراي آيين نامه اي قابل اتكا در جشنواره موسيقي فجر 
براي سال هاي متمادي برگزار كرديم. اتفاقا بر اين اساس 
قرار اســت كميته مشتركي از اســتاداني كه مجموعه 
حداكثري از حوزه موسيقي را پوشش مي دهند آيين نامه 
جشنواره موســيقي را نهايي مي كنند. وزير ارشاد بيان 
كرد: كارهاي اوليه مربوط به تدوين آيين نامه جشنواره 
موسيقي فجر انجام گرفته و ايشان دراين حوزه جلسات 
مختلفي را با مجموعه هاي مختلف برگزار كردند. وقتي 
ما به سمت نهايي شدن آيين نامه جشنواره برويم به طور 
حتم متناسب با آيين نامه مدير جشنواره موسيقي فجر نيز 
تعريف مي شود تا بتواند نظر حداكثري جامعه موسيقي 

را پوشش دهد. 
وي در ارزيابي ســه دوره قبلي جشــنواره موسيقي فجر 
عنوان كرد: هر مجموعه اي را با ويژگي هاي ايجابي و بعضا 
انتقادهايي مي توان ارزيابي كرد، اما با توجه به مدت حضورم 
در وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمي چه به عنوان معاون 
فرهنگي و چه در سمت فعلي من شاهد اجرايي شدن چند 
اتفاق بودم كه مي توان روي آن حساب كرد. به عنوان نمونه 

ورود »جايزه باربد« در جريان فضاي موســيقي توانست 
فرصتي را براي داوري محصوالت ساالنه موسيقي به وجود 
آورد و به اعتقاد من مسير رو به جلويي است. از سوي ديگر 
اينكه جشنواره موسيقي فجر در اين سال ها رفته رفته به 
جشنواره جشنواره هاي موسيقي تبديل مي شود و اينكه 
بتوانيم معيار پيشروي يكساله توليد موسيقي در كشور را در 
معرض داوري قرار دهيم اتفاقات مثبتي است كه مي توانيم 
درباره اين جشنواره به آنها اشاره كنيم.  صالحي با بيان اينكه 

طبيعتا در حوزه معيارهاي جشــنواره اي همواره حرف و 
حديث هاي هميشگي وجود دارد، عنوان كرد: اينكه در يك 
فرايند جشنواره اي تمام توليدات موسيقايي در فرايندي قابل 
داوري قرار بگيرد، اتفاق خوبي در جشنواره هاي موسيقي 
فجر سال هاي اخير بود كه همان گونه كه گفتم تحت عنوان 
»جايزه باربد« به جامعه موسيقي و مخاطبان معرفي شد. 
ما در حوزه موسيقي نواحي نيز شــاهد اتفاقات خوبي در 

جشنواره موسيقي فجر بوده ايم. 

وزير ارشاد: 

هيچ  اشكالي  در حضور  نوازندگان   زن  روي صحنه  وجو د  ندارد
جشنواره هاي هنري فجر بايد درآمدزايي كنند

رضا محيط با آبرنگ هايش از 
كانادا در گالري مژده

پس از سال ها مهاجرت، مجموعه آثار رضا محيط 
در حوزه آبرنگ با عنوان نمايشــگاه »محيط آب 
و رنگ هاي عاشــقانه« عصر جمعــه 29 دي در 
گالري مژده افتتاح مي شود. اين هنرمند درباره اين 
نمايشگاه گفت: آثار در سه ژانر مختلف هستند و به 
لحاظ موضوعي و احساسي دامنه وسيعي دارند: 
بخشي مربوط به پرتره هنرمندان برجسته ايران 
همچون يدا... كابلي، اســرافيل شيرچي و... است 
كه با استفاده از آبرنگ به تصوير كشيده ام اما بخش 
ديگري از آثار اين نمايشگاه به واقعيت هاي موجود 
در ايران مي پردازد. بخش ســوم اين نمايشگاه را 
چالش تكنيك مي خوانم، ايــن آثار روي تكنيك 
تاكيد ويژه دارند زيرا از نظر من آبرنگ مديايي است 
كه هر هنرمندي در بدو امر آن را مي آموزد اما پس 
از سال ها سرانجام به سمت آن بازمي گردد و درگير 

اصالت آن مي شود.«
اين هنرمند درباره برگزاري نمايشگاه در ايران پس 
از سال ها مهاجرت گفت: »بيش از دو دهه قبل ايران 
را ترك كردم و ساليان دراز در كانادا اقامت داشتم. 
البته قبل از رفتنم نمايشگاه هايي اينجا داشتم اما 
بعد از مهاجرت، هنري كه دنبال مي كردم به كانادا 
و دبي محدود شد، به همين خاطر تصميم گرفتم 
كه نمايشگاهي از آثارم را پس از سال ها در وطن 
داشته باشم.« نمايشگاه »محيط آب و رنگ هاي 
عاشقانه« جمعه 29 دي ماه از ساعت 16 تا 20 در 
گالري مژده افتتاح مي شود و عالقه مندان مي توانند 
تا 6 بهمن ماه همه روزه )غير از شنبه( از ساعت 12 
تا 20 به گالري مژده واقع در سعادت آباد، خيابان 
عالمه شمالي، خيابان 18 شرقي، پالك27، واحد 

يك مراجعه كنند. 

هفت هنر
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»اوشن ويونگ« شاعر جوان ويتناميـ  آمريكايي با نخستين مجموعه 
شــعر خود جايزه 2۵ هزار پوندي »تي.اس.اليوت« را به دست آورد. 
»گاردين« نوشت: جايزه »تي.اس.اليوت« كه از مهم ترين جوايز شعر 
دنيا محسوب مي شود، در بيست وپنجمين دوره خود نصيب »اوشن 

ويونگ« شاعر مجموعه »آسمان شب با زخم تركش ها« شد. 
كتاب اين شاعر 29 ســاله درباره تاثير پيامدهاي جنگ بر نسل هاي 
مختلف است. »آســمان شــب با رخم تركش ها« برنده جايزه شعر 

»فوروارد« و جايزه »تام گان« هم شده است. »ويونگ« پس از »سارا 
هويي« دومين شاعر نوقلمي است كه با نخستين مجموعه شعر خود 
موفق به دريافت جايزه »اليوت« مي شود. اين شاعر ويتنامي تبار از ميان 
فهرست 10 نفره نامزدهاي نهايي اين دوره كه به خاطر نبود تنوع نژادي 
مورد انتقاد قرار گرفت، انتخاب شد. »ويونگ« تنها شاعر رنگين پوست 
ميان نامزدهاي »تي.اس.اليوت« امســال بود، در حالي كه چندين 

نويسنده رنگين پوست ديگر نامزد جوايز مهم ادبي ديگر شده بودند. 

»اوشن ويونگ« در سايگون به دنيا آمد و يك سال اول عمرش را در 
كمپ پناهندگان سپري كرد. او در دوسالگي به آمريكا رفته و در آنجا 
توسط مادر و مادربزرگش بزرگ مي شود. غيبت پدر در زندگي او،  يكي 
از تم هاي تكرارشونده در بسياري از آثار اين شاعر است و او با اشاره به 
داستان هاي اساطير يونان احساسات خود را در قالب شعر بيان كرده 
است. ويونگ هم اكنون استاديار دانشگاه ماساچوست است و دوره اي را 
براي نويسندگان و شاعران جوان برگزار مي كند. »ويونگ« براي كسب 

اين جايزه 2۵ هزار پوندي با »تارا برگين« شاعر »مرگ غم انگيز النور 
ماركس«، »كروالين برد« شاعر »در اين روزهاي تحريم«، »داگالس 
دان« شاعر »وزوز يك مگس«، »ليوتيا فلين« شاعر »راديو«، »مايكل 
سيمونز رابرتز« شاعر »منكونيا«، »رابرت مينهينيك« شاعر »خاطرات 
آخرين انسان«، »جيمز شرد« شــاعر »اقامتگاه متروك«، »ژاكلين 
سافرا« شاعر »تمام مادران خشمگين من« و »رادي المسدن« شاعر 

»خيلي خوشحالم كه خودم هستم« رقابت كرد. 

برنده جايزه ۲۵ هزار پوندي »تي.اس.اليوت« معرفي  شد
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***آگهی مزايده اموال غير منقول***
ششــدانگ پالك ثبتی 1/91۵- اصلی بمســاحت 773 مترمربع 
واقع در بخش دو ثبت بندرگز قطعــه 14۵ تفكيكی،كه ذيل ثبت 
7300 صفحه ۵4 دفتر جلد 70 ثبت گرديده ملكی مرحوم سيف اله 
لشكربلوكی با حدود اربعه:شماالً اول بطول 3/10 متر ديواريست به 
خيابان دوم بطول 9 متر ديواريست سوم بطول 3/20 متر ديواربديوار 
هر دو قسمت محدود است به قطعه 138 تفكيكی شرقاً اول بطولهای 
7/6۵ متــر و 1/90 متر ديواريســت به قطعــه 142 تفكيكی دوم 
بطولهای 6/30  متر ۵/۵0 متر ديواريســت به قطعه 143 تفكيكی 
ســوم بطولهای ۵/40 متر 4/3۵ متر هر دو قســمت ديواريست به 
قطعه 144 تفكيكی چهارم بطول 4/20 متر پی اســت به كوچه بن 
بست جنوباً بطول 16/40 متر درب و ديواريست بكوچه غرباً بطول 
32/40 متر ديواريســت به خيابان.)حقوق ارتفاقی ندارد(.تمامت 
پالك فوق طبق ســند رهنی شــماره 11727 – 1392/02/09 
دفترخانه اسناد رسمی شــماره 119- بندرگز در رهن بانك سپه 
شــعبه بندرگز قرار گرفته اســت كه به علت عدم پرداخت بدهی 
منجر به تشكيل پرونده اجرايی به كالسه بايگانی 94003۵ گرديد.

مراحل انجام عمليات اجرايی طبق مقررات بعمل آمده و پالك مورد 
وثيقه فوق توسط هيأت ســه نفره كارشناسان رسمی دادگستری 
 به مبلــغ 1/0۵0/000/000 ريال)يك ميليــارد و پنجاه ميليون 
ريال ( مورد ارزيابی قرار گرفته و قطعی است.در پالك فوق:مشخصات 
خارجی:ملك مذكور شامل حياط با پوشش كف سيمان بانضمام يك 
بنای وياليی قديمی ساز دارای نماكاری از جنس پودر سنگ با درب 
و پنجره های آلومينيومی،همچنين اسكلت بندی سازه ای بصورت 
بنايی – آجری و سقف نهايی ورق موجدار ايرانيت همراه با زيرسازی 
چوبی می باشد.مشــخصات داخلی:يك واحد مســكونی به متراژ 
تقريبی 1۵0 متر مربع مشتمل بر دو اتاق خواب و پذيرايی با پوشش 
كف موزائيك و بدنه داخلی گچكاری و نيز سرويس بهداشتی داخلی 
محوطه حياط با كف سراميك و ديوارهای كاشی كاری و همچنين 
انباری به مساحت تقريبی 30 متر مربع با ديوارهای آجری و سقف 
چوبی – حلب شيروانی در ضلع شمالی حياط قرار داشته و ملك فوق 
دارای امتيازات آب و برق و گاز ميباشــد. پالك فوق از ساعت 9 الی 
12 روز چهارشنبه مورخه 1396/11/18 در محل اداره ثبت اسناد 
وامالك بندرگز واحد اجرای اسناد رسمی بندرگز از طريق مزايده به 
فروش می رسد.مزايده از مبلغ ارزيابی فوق الذكر شروع و به باالترين 
 قيمت پيشــنهادی فروخته می شــود.الزم به ذكر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك 
و مصرف در صورتی كه مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های 
مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم 
قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز 
در صورت وجود مازاد،وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شده و نيم عشر و حق مزايده نقداً 
وصول می گردد و متعاقب آن تنظيم سند انتقال اجرايی منوط به 
ارائه مفاصا حساب شهرداری و دارايی و .....خواهد بود.ضمناً چنانچه 
روز مزايده تعطيل رسمی گردد،مزايده روز اداری بعد از تعطيلی در 

همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.
م الف : 1097

تاريخ انتشار : چهارشنبه 1396/10/27
حجت ا... تجری، رئيس ثبت اسناد و امالك بندرگز

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای مراد عبده زاده طی درخواســت وارده 
شماره ۵۲6۲ مورخه 1396/10/۲۵ منضم به 
یک برگ استشــهاد محلی که به تایید دفتر 
اسناد رسمی شماره 3۵ مهران رسیده مدعی 
است که سند مالکیت پالک 6/1- اصلی ناحیه 4 
مهران به مالکیت مشارالیه که ذیل ثبت شماره 
1۲۲98 صفحه 1۲1 دفتر جلد 104 ثبت و سند 
مالکیت شماره 84186۵ب/93 صادر گردید 
که به علت جابجایی مفقود گردیده است. لذا 
در اجرای ماده1۲0 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
یکبار در جراید درج تا هرکسی که سند مالکیت 
در نزد اوست و یا مدعی انجام معامله می باشد 
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی 
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان مهران ارسال و رسید دریافت نماید 
در غیر اینصورت پس از طی تشریفات قانونی 
نسبت به صدور سند المثنی اقدام خواهد شد.

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مهران – 
نصرا... رادپور

اصالحیه آگهی 
در سطر چهارم آگهی مزایده اموال غیر منقول 
پرونده 9۵649 ســینا چنگیزی که در شماره 
1۲7۲ صفحه 9 به تاریخ 96/10/۲3 این روزنامه 
به چاپ رسیده در سطر ششم به جای کلمه طبق 
قانون تملک آپارتمان ها کلمه طلق درج شده 
که بدینوســیله اصالح می گردد. همچنین در 
پاراگراف چهارم مساحت 10.97 صحیح می باشد 
که اشتباها  10.67 درج شده است که بدینوسیله 

اصالح می گردد.



کشاورزي10
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 كه محصول شــان را به صورت شــفاف در بازارهاي بدون مداخله 
واسطه ها به فروش برســانند. پســته به عنوان مهم ترين محصول 
صادراتي ارزآور حوزه كشاورزي كشور به تازگي وارد معامالت بورس 
كاال شــده و حجم معامالت اين محصول در بورس آنقدر نيست كه 
بتوان ادعا كرد دســت دالالن كماكان بر اين محصول بســته شده 
است. بازار ناكارآمد سنتي پسته اين مجال را به دالالن مي دهد كه از 
مبادالت پسته سودجويي و توليدكننده را از حق خود محروم كنند. 

اصالح اين ساختارهاي ناكارآمد وظيفه دولت است و به نظر مي رسد 
زمان آن رسيده كه غفلت در اين حوزه به پايان برسد. در صادرات اين 

محصول نيز مشكالت ريشه دار و شناخته شده اند.
 مشكل پســته ايراني در بازارهاي جهاني اين است كه بسته بندي، 
بازاريابي و فروش ما تناســبي با كيفيت محصول ندارد و اين ضعف 
موجب مي شود كه پسته ايراني با بسته بندي و برند ديگر كشورها به 
بازار عرضه شود و ارزش افزوده صادرات كه بايد نصيب توليدكننده 

و تاجر ايراني شود نصيب تجارغيرايراني شود. اگر مي خواهيم بازار 
جهاني پسته را از دســت ندهيم بايد در كنار اســتفاده از خدمات 
مشــاوران بازاريابي بين المللي و حركت در مســير برندســازي، 
صنعت بســته بندي را در اين محصول متحول كنيم. اين مسيري 
اســت كه رقباي ما با شــتاب فراوان در حال حركت در آن هستند 
 و ما نيز بــراي بازنمانــدن از اين قافلــه راهي جز حركــت در اين

 مسير نداريم. 

مسير حفظ بازار ارزآورترين محصول كشاورزي 
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 افزايــش ســهم توليــد و 
ارزش افــزوده هــر بخــش 
اقتصــادي در كل ســاختار 
اقتصــاد، نيازمنــد توجه به 
ظرفيت هاي مغفول آن بخش 
و حركت در مسير شكوفايي ظرفيت هاست. براي ايجاد 
رونق اقتصادي، بخش هايي از اقتصاد كه زنجيره تامين 
آنها از نقطه ابتدا و عوامل اساسي توليد تا مصرف كننده 
نهايي و بازار داخلي، مســتعد افزايش ظرفيت باشــند 
در اولويت توجه قرار مي گيرند و يكــي از اين بخش ها 
كشــت و صنعت چاي كشور اســت. اقليم آب و هوايي 
مساعد در برخي استان ها، اراضي مستعد كشت چاي و 
بازار مصرف هميشه پررونق و پرمصرف داخلي چاي از 
جمله ظرفيت هاي بالقوه اي است كه در كشور ما وجود 
دارد، اما اين ظرفيت ها در ســايه واردات چاي كه تنها 
 براي عده معدودي سودآور است، قرار گرفته و به حاشيه
 رفته اســت. كارشناســان معتقدند چنانچــه وزارت 
كشاورزي – به جاي تمركز بر توسعه كشت محصوالتي 
كه ادامه كشت آنها وابسته به يارانه است- در محصوالتي 
مثل چاي كه در آنها مزيت واقعي وجود دارد، برنامه ريزي 
و حمايت بهتري انجام دهد ظرف مدت كوتاهي مي توان 
زنجيره توليد اين محصول را چنان تقويت كرد كه نه تنها 

بازار داخلي را جوابگو باشــد، بلكه بازارهاي صادراتي را 
نيز فتح كند. يك كارشــناس اقتصاد كشاورزي با بيان 
اينكه سياســت گذاري در حوزه كشاورزي يك كشور با 
ويژگي هاي ايران نيازمند تلفيق دانش روز كشــاورزي 
و شناخت همزمان بازار جهاني غذا و مختصات تجارت 
اين بازار است، به »كســب وكار« مي گويد: سياست ها 
و برنامه ريزي هايــي كه براي كشــاورزي ايران تاكنون 
انجام شده، اغلب بدون توجه به اين ويژگی ها و در سطح 
گسترش مختصات كمي كشاورزي سنتي كشور بوده 
است. ابوالفضل خادم افزود: دانش ضعيف برنامه ريزان 

كشاورزي ايران موجب شده است كه منابع محدود كشور 
صرف افزايش سطح زير كشــت و افزايش توليد برخي 
محصوالت شــود كه جزو محصوالت سنتي كشاورزي 
كشور به شــمار مي روند، اما در اين محصوالت مزيت 
رقابتي در بازار جهاني نداريــم و در ادامه براي حفظ و 
بقاي كشت اين محصوالت وادار به پرداخت يارانه هاي 
 ســنگين و فشــار به ســاير بخش هاي اقتصاد كشور 
هستيم. وي با اشاره به مزيت اراضي برخي استان هاي 
كشــور در توليد محصوالتي كه بازار داخلي و خارجي 
مناسبي دارند، اظهار كرد: يكي از اين محصوالت چاي 

است كه با توجه به سابقه كشت آن در كشور در حال حاضر 
بايد اراضي زير كشت آن به مراتب بيشتر از مقدار فعلي و 
توليد آن نيز جوابگوي بازار داخل و داراي بازار مناسب 
صادراتي باشد، اما سياست گذاري معيوب و بي توجهي به 
اين محصول در كنار رانت و سود سرشاري كه در واردات 
آن وجود دارد، موجب وضعيت نامطلوب فعلي شــده 
است. اين كارشناس اقتصاد كشاورزي با طرح اين پرسش 
كه چگونه محصولي كه بازار داخلي پرتقاضايي دارد به 
وضعيتي دچار شده كه اگر خريد تضميني دولت نباشد 
كشــت آن صرفه ندارد، گفت: وقتي بر كشت محصولي 
سرمايه گذاري و كار علمي نشود، كيفيت و كميت توليد 
آن محصول رو به كاهش مي گذارد و درباره باغات چاي 
با عدم سرمايه گذاري، باغات چاي ايران دچار فرسودگي 
شده اند. خادم با انتقاد از سياست هايي كه مشوق واردات 
چاي اســت، گفت: وقتي در كشــور ما ظرفيتي در اين 
محصول وجود دارد كه مي تواند اراضي مستعد فراواني 
را درگير توليد كند و اشتغالزايي هم در بحث توليد و هم 
در بحث فرآوري و زنجيره توزيع و فروش ايجاد كند، بايد 
بر واردات چاي عوارض وضع شود و بخشي از اين عوارض 
به حمايت از كشت چاي داخل اختصاص يابد. وي اظهار 
اميدواري كرد سياست هايي كه اكنون براي احياي باغات 
چاي در حال اجراست با سياســت هاي محدود كننده 
 تلفيق شــده و بــه شــكوفايي اين محصــول منتهي

 شود. 

»كسب وكار« گزارش مي دهد

ظرفيت  مغفول کشت  و صنعت چاي

 خريد توافقي برنــج داخلي تا
 15 بهمن ادامه دارد

نايب رئيس انجمن برنج ايران ركود بازار برنج داخلي را 
ناشي از كاهش تقاضا دانست و گفت: دولت در خريد 
توافقي برنج از كشاورزان ورود كرده است كه اين فرايند تا 
15 بهمن ماه ادامه خواهد داشت. »علي اكبريان« افزود: 
امسال نيز همانند سال هاي گذشته بخش عمده برنج 
مورد نياز كشور در داخل توليد شده است و كمبودي 
در اين زمينه نداريم. به گفته وي، طبــق آمار وزارت 
جهاد كشاورزي برنج مصرفي مورد نياز كشور ساالنه 
نزديك 3 ميليون تن است كه حدود 2.2 ميليون تن 
آن در داخل كشور توليد مي شــود كه به انضمام برنج 
»رتون« اين ميزان به 2 ميليون و 350 هزار تن مي رسد. 
وي اظهار داشت: بخشي از برنج مورد نياز كشور از محل 
واردات تامين مي شود كه اين رقم ساالنه حدود 800 
هزار تن است. وي تصريح كرد: دولت براي حمايت از 
توليدكنندگان برنج داخلي به تازگــي اقدام به خريد 
توافقي برنج در استان هاي شمالي كشور كرده كه اقدام 
خوبي است و اين كار تا 15 بهمن ماه ادامه خواهد داشت. 
اكبريان اضافه كرد: اين درحاليست كه دولت بايد براي 
حمايت از برنج كاران داخلي، در شهريورماه براي خريد 
تضميني يا توافقي برنج ورود پيدا مي كرد و دير وارد عمل 
شده است تا كشاورز بتواند برنج خود را به فروش برساند 
زيرا اكنون بخش عمده برنج كشــاورزان در واحدهاي 
شاليكوبي و كارخانجات قرار دارد. وي گفت: در فرايند 
خريد توافقــي دولت، اكنون هر كيلوگــرم برنج ندا با 
قيمت 48 هزار و 500 ريال، برنج شيرودي 54 هزار و 
500 ريال، برنج فجر 71 هزار ريال و برنج طارم و هاشمي 
درجه يك محلي گيالن 91 هزار ريال خريداري مي شود. 
نايب رئيس انجمن برنج ايران كارخانه داران و شاليكوبي ها 
را عضو زنجيره توليد و عرضه برنج دانست و اظهارداشت: 
انتظار مي رود دولت براي تامين ذخاير استراتژيك خود 
بخشي از خريد خود را از كارخانه ها و شاليكوبي ها داشته 
باشد زيرا زماني كه دولت برنج وارد مي كند، مستقيم از 
كشاورزان خريداري نمي كند، بلكه گاهي از كارخانه داران 
خارجي نيز برنج مي خرد. وي اطالع رساني براي خريد 
توافقي برنج را نامناســب دانســت و اضافه كرد: هنوز 
برخي از كشاورزان از خريد توافقي دولت باخبر نيستند 
و اين درحاليست كه سازوكار اين روش نيز تغيير پيدا 
كرده و بايد كشاورزان براي فروش برنج خود به دولت 
 نامه اي از اداره كل جهاد كشاورزي و شوراي محل ارائه 

دهند. 

خبر

برگزاري سومين نشست كميته 
ســاماندهي ســواحل استان 

خوزستان
سومين نشست كميته ساماندهي و مديريت 
سواحل استان خوزســتان به رياست دكتر 
شــريعتي اســتاندار خوزســتان و با حضور 
مهندس خليلي مديركل مهندسي سواحل و 
بنادر سازمان بنادر و دريانوردي و فرمانداران 
شهرهاي ساحلي استان در محل استانداري 

خوزستان برگزار شد. 
در اين نشست الزامات طرح مطالعاتي مديريت 
يكپارچه مناطق ساحلي اســتان خوزستان 
)ICZM( مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 
عادل دريس مدير منطقه ويژه اقتصادي بندر 
امام خميني )ره( در ادامه افزود: در اين نشست 
دكتر شريعتي به اهميت شهرهاي ساحلي و 
معيشت و ارتزاق مردم اشــاره و خاطرنشان 
كرد: استان خوزســتان با برخورداري از يك 
هزار و 18۶ كيلومتر ســاحل و 7 بندر بزرگ 
و كوچك، جــزو اســتان هاي تاثيرگذار در 
 حوزه حمل و نقل دريايي كشــور به شــمار 

مي آيد. 

ارائه مجدد خدمات پزشــكي 
رايگان براي مصدومان زلزله 

كرمانشاه
رئيس دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفت: 
پيگيري و ارائه درمان تمامي مصدومان زلزله 
كه قبال به بيمارستان مراجعه كرده  اند، رايگان 

است. 
محمودرضا مــرادي اظهار داشــت: تمامي 
خدمات از قبيل درمــان، دارو و ديگر موارد 
در مناطق زلزله زده اســتان تــا اول دي ماه 
رايــگان بــود و از اول دي ماه ايــن خدمات 
به روال قبل از وقوع زلزله برگشــته اســت. 
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكي كرمانشــاه 
افــزود: ارائه خدمــات درمانــي در مناطق 
روســتايي با دفترچه بيمه سالمت همگاني 
با فرانشــيز 5 درصــد و در مناطق شــهري 
 با 10 درصد ارائه مي شــود و ديگــر رايگان 

نيست. 

استان ها 
ت ها 

آخرين قيم
) ريال(

ماش سبز
71000

عدس درشت
69000

دال عدس
55000

جو پوست كنده
20000

سويا
34000

لپه وارداتي
39000

لوبيا چشم بلبلي
66000

مجتبي كاوه
News kasbokar@gmail.com

به اطالع مي رســاند به اســتناد مصوبة مجمع عمومي فوق العاده شركت شيشه همدان 
سهامي عام، مورخ 1396/10/17 و مجوز شــمارة066ـ964/376985 مورخ1396/9/18 
سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گرديد سرماية شركت از طريق صدور سهام جديد از مبلغ 
288.000.000.000 ريال به مبلغ 1.152.000.000.000ريال، منقسم به 1.152.000.000 سهم 1.000 

ريالي به شرح زير افزايش يابد:
1. سرمايه فعلي شركت: 288.000.000.000 ريال
2. مبلغ افزايش سرمايه: 864.000.000.000 ريال

3. مبلغ سرمايه پس از افزايش: 1.152.000.000.000 ريال
4. ارزش اسمي هر سهم: 1.000 ريال

5. تعداد سهام عرضه شده: 115.200.000 سهم
6. نوع سهم: عادي با نام

7. محل افزايش سرمايه: افزايش سرماية شركت از محل و به تفكيك زير انجام خواهد شد:
115.200.000.000 ريال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي

748.800.000.000 ريال از محل سود انباشته
8. موضوع افزايش سرمايه:

اصالح ساختار مالي، جبران مخارج سرمايه گذاري هاي انجام شده، تكميل و اجراي طرح 
توسعه واحد شمارة 3 كارخانه

9. به هر صاحب سهم، در ازاي هر 100 ســهم متعلقه در تاريخ 1396/10/17 تعداد 40 حق 
تقدم خريد سهم جديد و تعداد 260 سهام جايزه تعلق مي گيرد. بديهي است تعداد دقيق 
سهام و حق تقدم هاي متعلقه هر ســهم در گواهينامة حق تقدم محاسبه و به سهامداران 

اعالم خواهد شد.
10. سهامداراني كه ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهي به علت تغيير آدرس و يا به 
هر دليل، گواهينامة حق تقدم خود را دريافت ننمايند، مي توانند جهت دريافت گواهينامة 

مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 اين آگهي مراجعه نمايند.
11. مهلت استفاده از حق تقدم در خريد ســهام جديد، 60 روز از تاريخ انتشار اين آگهي 

مي باشد.
12. سهامداران محترمي كه تمايل به اســتفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد بايد 

براساس موارد بيان شدة زير اقدام نمايند:
ـ سهامداراني كه به موجب گواهي حق تقدم خريد سهام جديد، فاقد مطالبات بوده و يا 
مطالبات آنان، بهاي سهام جديد را تأمين نمي كند، مي بايست ظرف مهلت مقرر بهاي سهام 
يا مابه التفاوت آن را به حساب  شــماره4-2003-810-802 اين شركت نزد بانك سامان 
شعبة مركزي كد802 واريز و رسيد بانكي مربوطه را به انضمام گواهينامة حق تقدم خريد 
سهام جديد، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم، با پست سفارشي به نشاني تهرانـ  خيابان 
حافظ جنوبي خيابان غزالي كوچه براتي پالك2 كدپســتي1131847113 شركت شيشه 
همدان )سهامي عام( ارســال نموده و يا مدارك را به آدرس تهرانـ  خيابان حافظ جنوبي 
خيابان غزالــي كوچه براتي پالك 2 كدپســتي 1131847113 شركت شيشــه همدان 

)سهامي عام( تحويل و رسيد دريافت نمايند.
ـ ســهامداراني كه به موجب گواهينامة حق تقدم خريد ســهام جديد، داراي مطالبات 
به ميزان بهاي ســهام جديد مي باشــند، مي بايســت ظرف مهلت مقرر ضمن تكميل 
گواهي حق تقــدم، مبني بر اعالم موافقت بــا تبديل مطالبات به ســرمايه، مراتب را با 
پست سفارشــي به نشــاني تهرانـ  خيابان حافظ جنوبي خيابان غزاليـ  كوچه براتي 
پالك2 كدپستي1131847113شركت شيشــه همدان )ســهامي عام( ارسال نموده و يا 
مدارك را به آدرس تهــرانـ  خيابان حافظ جنوبي خيابان غزالــي كوچه براتي پالك 2 
كدپستي1131847113 شركت شيشه همدان )سهامي عام( تحويل و رسيد دريافت نمايند.

13. در صورت عدم تمايل به مشاركت در افزايش سرمايه، سهامداران مي توانند در مهلت 
تعيين شده براي پذيره نويسي نسبت به واگذاري حق تقدم خود از طريق بورس اوراق بهادار 
تهران اقدام نمايند. با توجه به قابليت معاملة مكرر حق تقدم خريد سهام شركت، خريداران 
نهايي مي بايست قبل از پايان مهلت پذيره نويسي نســبت به واريز بهاي سهام جديد به 
حساب شمارة 4-2003-810-802  اين شــركت نزد بانك سامان شعبة مركزي كد 802 
اقدام نموده و رسيد بانكي مربوطه را به انضمام گواهي حق تقدم خريد سهام جديد، ظرف 
مهلت مقرر با پست سفارشي به نشاني تهرانـ  خيابان حافظ جنوبي خيابان غزالي كوچه 
براتي پالك2 كدپستي 1131847113 شــركت شيشه همدان )سهامي عام( ارسال نموده 
و يا مدارك را به آدرس تهرانـ  خيابــان حافظ جنوبي خيابان غزالي كوچه براتي پالك2 
كدپستي1131847113 شركت شيشه همدان )سهامي عام( تحويل و رسيد دريافت نمايند. 

بديهي است در صورت عدم ارسال مستندات يادشده يا عدم واريز بهاي اسمي، سهام جديد 
به آنها تعلق نخواهد گرفت.

14. حق تقدم سهامداراني كه در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنين 
پاره سهم هاي ايجاد شده، توسط شركت از طريق بورس اوراق بهادار تهران عرضه و مبلغ 
حاصل از فروش پس از كسر هزينه ها و كارمزد متعلقه به حساب بستانكاري سهامداران 

منظور خواهدشد.
نكات مهم:

ـ مسئوليت صحت و قابليت اتكاي اطالعات آگهي پذيره نويسي بر عهدة ناشر است.
ـ ناشر، شركت تأمين سرمايه، حسابرس، ارزش يابان، و مشاوران حقوقي ناشر، مسئول جبران 
خسارت وارده به سرمايه گذاراني هســتند كه در اثر قصور، تقصير، تخلف و يا به دليل ارائة 
اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضة اوليه كه ناشــي از فعل يا ترك فعل آن ها باشد، متضرر 

گرديده اند.
ـ ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمينان از رعايت 
مقررات قانوني و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافيت اطالعاتي بوده و به منزلة 
تأييد مزايا، تضمين سودآوري و يا توصيه و سفارشي در مورد شركت ها يا طرح هاي مرتبط 

با اوراق بهادار توسط سازمان نمي باشد.
ـ باتوجه به زمان برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانة شركت، اين افزايش سرمايه تا تاريخ 

برگزاري مجمع نزد مرجع ثبت شركت ها به ثبت خواهد رسيد.
ـ ساير افرادي كه تمايل به خريد حق تقدم عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارند 
جهت كسب اطالعات بيشتر در خصوص فعاليت شركت، مي توانند به سايت اينترنتي شركت 
به آدرس www.hamadanglass.com مراجعه و يا با شمارة تلفن 02166704528 تماس 

حاصل نمايند.
ـ گزارش توجيهي هيات مديره درخصوص افزايش ســرمايه، گزارش بازرس قانوني در 
 اين خصوص و همچنين بيانية ثبت ســهام جديد در ســايت اينترنتي شركت به آدرس
  www.hamadanglass.com و سيســتم جامع اطالع رســاني ناشــران به آدرس

 www.Codal.ir در دسترس مي باشد.
هيات مديره

آگهي پذيره نويسي افزايش سرمايه
شرکت شيشه همدان )سهامي عام( 

ثبت شده به شماره  587 با شناسه ملي 10861100557

 رئيس موسســه تحقيقاتي علوم باغباني كشور با اشــاره به ظرفيت هاي 
كشاورزي كشورمان گفت كه ايران پنجمين كشور از لحاظ توليد محصول 
سبزي و صيفي است. داراب حسني ديروز )سه شنبه( در دومين گردهمايي 
پژوهشي سبزي و صيفي كشور كه در موسسه تحقيقاتي علوم باغباني واقع در 
منطقه محمدشهر كرج برگزار شد، افزود: در دنيا ۶0 ميليون هكتار از اراضي 
كشاورزي با يك ميليارد تن توليد زير كشت سبزي و صيفي قرار دارد. وي 
اظهار داشت: در كشور ما نيز 900 هزار هكتار از اراضي كشاورزي به كشت 

سبزي و صيفي اختصاص يافته كه 28 ميليون تن ســاالنه از آن برداشت 
مي شود كه اين آمار نشان دهنده اين امر است كه از لحاظ زير كشت ايران رتبه 
هفتم و از لحاظ ميزان توليد رتبه پنجم دنيا را به خود اختصاص داده است. وي 
با بيان اينكه كشور چين نخستين توليدكننده اين محصوالت است و اين امر 
نشان مي دهد كه در قاره اي هستيم كه سبزي و صيفي در آن اهميت بااليي 
دارد، گفت: در توليد ميوه هم جزو 10 كشور برتر دنيا هستيم. حسني افزود: در 
اين توليدات محصوالتي همچون گوجه فرنگي، هندوانه، خربزه، طالبي و پياز 

بسيار اهميت دارد. وي ادامه داد: گونه هاي سبزي و صيفي در كشور ما تنوع 
بااليي دارد كه 30 گونه آن جزو مهم ترين هاست كه بايد به آنها بيشتر پرداخت. 
رئيس موسسه تحقيقاتي علوم باغباني كشور اظهار داشت: بيشترين توليدات 
سبزي و صيفي در فضاي باز است ولي اكنون همت بر توليد در گلخانه ها نهاده 
شده و سياست ما نيز بايد توسعه گلخانه ها باشد. وي يكي از اهداف توسعه 
گلخانه ها را تحقق اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: براي تحقق اين امر بايستي 

به برنامه هاي اصالحي و ژرم پالستي با كمك بخش خصوصي وارد شويم. 

ايران  پنجمين  كشور   توليدكننده    سبزي و صيفي است

ادامه سرمقاله
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1-ششدانگ یک واحد آپارتمان مســکونی عرصه و اعیان واقع 
درطبقه اول شمالی دارای پالک شانزده هزار و یکصد و نود و چهار 
فرعی مجزی شده از پالک 4195 فرعی از دو- اصلی بخش دو ثبت 
کردکوی به مســاحت 61.7 مترمربع)شــصت ویک متر و هفت 
دسیمتر مربع( 2- ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی عرصه و 
اعیان واقع در طبقه اول جنوب شرقی دارای پالک شانزده هزار و 
یکصد و نود و پنج فرعی مجزی شده از پالک 4195 فرعی از دو- 
اصلی بخش دو ثبت کردکوی به مساحت 67.39 مترمربع )شصت 
وهفت متر و سی و نه ســانتیمتر مربع( 3- ششدانگ یک واحد 
آپارتمان مسکونی عرصه واعیان واقع درطبقه دوم شمال غربی 
دارای پالک شانزده هزار و یکصد و نود و هفت فرعی مجزی شده از 
پالک 4195 فرعی از دو- اصلی بخش دو ثبت کردکوی به مساحت 
 59.07 مترمربــع )پنجاه ونه متــر و هفت ســانتیمترمربع(

 4- ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی عرصه واعیان واقع در 
طبقه دوم شمال شرقی دارای پالک شانزده هزار و یکصد و نود و 
هشت فرعی مجزی شده ازپالک 4195 فرعی از دو- اصلی بخش 
دو ثبت کردکوی به مساحت 61.7 مترمربع)شصت و یک متر و هفت 
دسیمتر مربع( 5- ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی عرصه 
واعیان واقع در طبقه دوم جنوب شرقی دارای پالک شانزده هزار و 
یکصد و نود و نه فرعی مجزا شده از پالک 4195 فرعی از دو-اصلی 
بخش دو ثبت کردکوی به مساحت 67.39 مترمربع)شصت و هفت 
متر و سی و نه سانتیمتر مربع( 6- ششدانگ یک واحد آپارتمان 
مسکونی عرصه واعیان واقع درطبقه سوم شمال غربی دارای پالک 
شانزده هزار و دویست و یک فرعی مجزی شده از پالک 4195 فرعی 
از دو- اصلــی بخــش دو ثبــت کردکوی به مســاحت59.10 
مترمربع)پنجاه ونه متر و ده سانتیمترمربع( 7- ششدانگ یک 
واحد آپارتمان مسکونی عرصه واعیان واقع درطبقه سوم شمال 
شرقی دارای پالک شانزده هزار و دویست ودو فرعی مجزی شده 
از پالک 4195 فرعی از دو- اصلی بخش دوثبت کردکوی به مساحت 
61.7 مترمربع)شصت و یک متر و هفت دسیمتر مربع( همگی واقع 
درکردکوی- خیابان شــهید عباســپور- نبش شمالی امامت6 
)شش(،به ترتیب ذیل ثبت 23980 صفحه 38 دفتر جلد 164و ذیل 
ثبت 23981 صفحه 41 دفتر جلد 164وذیل ثبت 23983 صفحه 47 
دفتر جلد 164وذیل ثبت 23984 صفحه 50 دفتر جلد 164 وذیل 
ثبت 23985 صفحه 53 دفتر جلد 164وذیل ثبت 23987 صفحه 
59 دفتر جلد 164وذیل ثبت 23988 صفحه 62 دفتر جلد 164 بنام 
آقای حســینعلی بطیاری فرزند محمدعلی ثبت و سند مالکیت 
صادرگردیــده اســت و برابر ســند رهنــی 83471 مورخه 
1391/10/10و86111 مورخه 91/11/04 دفتر11 کردکوی در رهن بانک 
سپه کردکوی بنشانی:کردکوی- میدان معلوم می باشد.محدوده 
پالک 16194 فرعی عبارت اســت از شــماال:در پنج قسمت،که 
قسمتهای دوم وسوم آن غربی،است. اول دیوار و پنجره است بطول 
5/50 متر به فضای حیاط مشاعی دوم دیواریست بطول 0/20 سانتی 
متر به فضای حیاط مشاعی سوم نیم دیوار جلوی بالکن بطول0/96 
سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی چهارم نیم دیوارجلوی بالکن 
بطول 1/95 متربه فضای حیاط مشــاعی پنجم دیواریست بطول 
1/10متربه فضای حیاط مشاعی شرقا:درشش قسمت،که قسمت 
پنجم آن شمالی،قسمت ســوم آن جنوبی،است اول دیواریست 
بطول1/50متر به فضای باقیمانده 2 اصلی دوم دیواریست بطول 
3/62 متر به فضای باقیمانده 2 اصلی سوم دیوار و پنجره است بطول 
0/95سانتی متر به هواکش چهارم دیوار و پنجره است بطول 1متر 
به هواکش پنجم دیواریست بطول 0/95 سانتیمتر به هواکش ششم 
دیواریســت بطول 2/75 فضای باقیمانده 2 اصلی جنوبا:در پنج 
قسمت،که چهارم آن شرقی،قســمت دوم آن غربی،است اول 
دیواریست مشترک بطول 3/19 متر به آپارتمان مسکونی قطعه 6 
دوم دیوار و پنجره است بطول 1/63 متر به نورگیر سوم دیواریست 
بطول 3/15 متر به نورگیر چهارم دیواریســت بطول1/60متر به 
نورگیر پنجم دیواریست مشــترک بطول1/53متر به آپارتمان 
مسکونی قطعه 6 غربا:در چهار قسمت،که قسمت سوم آن جنوبی 
است اول درب ودیواراست بطول 1/64 متر به راه پله دوم دیواریست 
مشترک بطول0/20 سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 4 سوم 
دیواریست مشــترک بطول1 متر به آپارتمان مسکونی قطعه 4 
چهارم دیواریست مشترک مشترک بطول 4/95 متر به آپارتمان 
مسکونی قطعه4. بانضمام انباری شــماره  3به مساحت 5/56 
مترمربع و فاقد پارکینگ می باشد.محدوده ی پالک 16195فرعی 
عبارت اســت ازشــماال: درپنج قسمت،که قســمت دوم آن 
شرقی،قســمت چهارم آن غربی،است.اول دیواریست مشترک 
بطول 1/53 متربه آپارتمان مســکونی قطعه 5 دوم دیواریست 
بطول1/66متر به نورگیر سوم دیواریست بطول 3/15متر به نورگیر 
چهارم دیوار و پنجره اســت بطول1/63متربــه نورگیر پنجم 
دیواریست مشترک بطول3/19 متر به آپارتمان مسکونی قطعه 5 
شرقا:در پنج قسمت،که قسمت چهارم آن شمالی،قسمت دوم آن 
جنوبی،است.اول دیواریست بطول 4/15 متر به فضای باقیمانده 2 
اصلی دوم دیوار و پنجره است بطول 0/95 سانتیمتر به هواکش سوم 
دیواروپنجره است بطول یک متر به هواکش چهارم دیواریست 
بطول 0/95 سانتیمتر به هواکش پنجم دیواریست بطول 3/53 متر 
به فضای باقیمانده 2 اصلی جنوبا:در سه قسمت،اول دیواریست 
بطول 1/15 متر به فضای کوچه عمومی دوم نیم دیوار جلوی بالکن 
بطول 1/85متر به فضای کوچه عمومی سوم دیوار وپنجره است 
بطول 5/70 متر به فضای کوچه عمومی غربا:در چهار قسمت،اول 
دیواریست مشترک بطول 6 متر به آپارتمان مسکونی قطعه 7 دوم 
دیواریست مشترک بطول 1/15متر به آپارتمان مسکونی قطعه 7 
سوم دیواریست مشــترک بطول 0/20 ســانتیمتر به آپارتمان 
مسکونی قطعه 7 چهارم درب ودیواریست بطول 1/63 متر به راه 
پله.بانضمام انباری شماره یک به مساحت 5/88 متر و پارکینگ 

شماره یک به مســاحت 12/5مترمربع می باشد.محدوده  پالک 
16197 فرعی عبارت است از شماال:در پنج قسمت،که قسمتهای 
سوم وچهارم آن شرقی،است.اول دیواریست بطول)1/10( یک متر 
و ده سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی دوم نیم دیوار جلوی بالکن 
بطول)1/90( یک متر و نود سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی سوم 
نیم دیوار جلوی بالکن بطول)0/96( نود و شش سانتیمتر به فضای 
حیاط مشاعی چهارم دیواریست بطول)0/20( بیست سانتیمتر به 
فضای حیاط مشاعی پنجم دیوار و پنجره است بطول)5/62( پنج 
متر و شصت و دو سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی،شرقا:در سه 
قسمت،که قسمت دوم آن شمالی،است.اول دیواریست مشترک 
بطول)4/95( چهار متر و نود و پنج سانتیمتر به آپارتمان مسکونی 
قطعه 9 دوم دیواریست مشترک بطول )1/00( یک متر به آپارتمان 
مسکونی قطعه 9 سوم دیواریست مشترک بطول )0/20( بیست 
سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 9، جنوبا:در چهار قسمت،که 
قسمت سوم آن شرقی،است.اول درب ودیوار است بطول)4/70( 
چهار متر و هفتاد سانتیمتر به راه پله دوم دیواریست بطول )1/48( 
یک متر و چهل و هشت سانتیمتر به نورگیر سوم دیوار و پنجره است 
بطول )1/66( یک متر وشصت وشش سانتیمتر به نورگیر چهارم 
دیواریست مشترک بطول)3/09( سه متر و نه سانتیمتر به آپارتمان 
مســکونی قطعه11، غربا:در پنج قسمت،که قســمت دوم آن 
شمالی،قســمت چهارم آن جنوبی،اســت.اول دیواریســت 
بطول)3/00( سه متر به فضای باقیمانده 2 اصلی دوم دیواریست 
بطول)0/95( نود و پنج سانتیمتر به هواکش سوم دیوار و پنجره 
است بطول)1/00( یک متر به هواکش چهارم دیوار و پنجره است 
بطول)0/95( نود و پنج ســانتیمتر به هواکش پنجم دیواریست 
بطول)4/67( چهار متر و شصت وهفت سانتیمتر به فضای باقیمانده 
2 اصلی. بانضمام انباری شماره  8 به مساحت 6/22 مترمربع و فاقد 
پارکینگ می باشد.محدوده ی پالک 16198 فرعی عبارت است از 
شماال:در پنج قسمت،که قسمتهای دوم وسوم آن غربی،است.اول 
دیوار و پنجره اســت بطول)5/50( پنج متر و پنجاه سانتیمتر به 
فضای حیاط مشاعی دوم دیواریست بطول )0/20( بیست سانتیمتر 
به فضای حیاط مشاعی سوم نیم دیوار جلوی بالکن بطول)0/96( نود 
و شش سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی چهارم نیم دیوارجلوی 
بالکن بطول)1/95( یک متر و نود و پنج سانتیمتر به فضای حیاط 
مشاعی پنجم دیواریست بطول)1/10( یک متر وده سانتیمتر به 
فضای حیاط مشاعی شرقا:در شش قسمت، که قسمت پنجم آن 
شمالی،قسمت سوم آن جنوبی،است. اول دیواریست بطول)1/50( 
یک متر و پنجاه ســانتیمتر به فضای باقیمانــده 2 اصلی دوم 
دیواریست بطول)3/62( سه متر و شصت و دو سانتیمتر به فضای 
باقیمانده 2 اصلی سوم دیوار و پنجره است بطول)0/95( نود و پنج 
سانتیمتر به هواکش چهارم دیوار و پنجره است بطول)1/00( یک متر 
به هواکش پنجم دیواریست بطول)0/95( نود و پنج سانتیمتر به 
هواکش ششم دیواریســت بطول)2/75( دو متر و هفتاد وپنج 
ســانتیمتر به فضای باقیمانده 2 اصلی.جنوبا:در پنج قسمت،که 
قســمت چهارم آن شرقی،قســمت دوم آن غربی،است.اول 
دیواریست مشترک بطول)3/19( ســه متر ونوزده سانتیمتر به 
آپارتمان مسکونی قطعه 10 دوم دیوار و پنجره است بطول)1/63( 
یک متر وشصت وسه ســانتیمتر به نورگیر ســوم دیواریست 
بطول)3/15( سه متر وپانزده سانتیمتر به نورگیرچهارم دیواریست 
بطول)1/60(یک متر وشصت سانتیمتر به نورگیر پنجم دیواریست 
مشترک بطول)1/53( یک متر وپنجاه وسه سانتیمتر به آپارتمان 
مســکونی قطعه 10 غربا:درچهار قســمت،که قسمت سوم آن 
جنوبی،است.اول درب ودیوار است بطول)1/64( یک متر وشصت 
وچهار سانتیمتر به راه پله دوم دیواریست مشترک بطول )0/20( 
بیست سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 8 سوم دیواریست 
مشترک بطول)1/00( یک متر به آپارتمان مسکونی قطعه 8 چهارم 
دیواریست مشترک بطول)4/95( چهار متر ونود وپنج سانتیمتر به 
آپارتمان مســکونی قطعه 8.بانضمــام انباری شــماره 7 به 
مساحت5/58 مترمربع و فاقد پارکینگ می باشد.ومحدوده ی 
پالک 16199 فرعی عبارت است از شماال:درپنج قسمت،که قسمت 
دوم آن شرقی،قســمت چهارم آن غربی،است. اول دیواریست 
مشترک بطول)1/53(یک متر وپنجاه وسه سانتیمتر به آپارتمان 
مسکونی قطعه 9 دوم دیواریست بطول )1/66( یک متر وشصت 
وشش سانتیمتر به نورگیر سوم دیواریست بطول)3/15( سه متر 
وپانزده سانتیمتر به نورگیر چهارم دیوار وپنجره است بطول )1/63( 
یک متر وشصت وسه سانتیمتر به نورگیر پنجم دیواریست مشترک 
بطول)3/19( سه متر ونوزده سانتیمتربه آپارتمان مسکونی قطعه 
9 شرقا:در پنج قسمت،که قسمت چهارم آن شمالی،قسمت دوم آن 
جنوبی،است.اول دیواریســت بطول)4/15( چهارمتر وپانزده 
ســانتیمتر به فضای باقیمانده 2 اصلی دوم دیوار وپنجره است 
بطول)0/95( نود وپنج سانتیمتر به هواکش سوم دیوار وپنجره است 
بطول )1/00( یک متر به هواکش چهارم دیواریست بطول)0/95( نود 
وپنج سانتیمتر به هواکش پنجم دیواریست بطول)3/53( سه متر 
وپنجاه وسه ســانتیمتر به فضای باقیمانده 2 اصلی جنوبا:در سه 
قسمت،اول دیواریست بطول)1/15( یک متر وپانزده سانتیمتر به 
فضای کوچه عمومی دوم نیم دیوار جلوی بالکن بطول )1/85( یک 
متر وهشتاد وپنج سانتیمتر به فضای کوچه عمومی سوم دیوار و 
پنجره است بطول )5/70( پنج متر وهفتاد سانتیمتر به فضای کوچه 
عمومی غربا:در چهارقسمت،اول دیواریست مشترک بطول)6/00( 
شش متر به آپارتمان مسکونی قطعه 11 دوم دیواریست مشترک 
بطول)1/15( یک متر وپانزده سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 
11سوم دیواریست مشــترک بطول)0/20( بیست سانتیمتر به 
آپارتمان مسکونی قطعه 11چهارم درب ودیوار است بطول )1/63( 
یک متر وشصت وسه سانتیمتر به راه پله.بانضمام انباری شماره 5 
به مساحت 5/88 مترمربع وفاقد پارکینگ می باشد.ومحدوده ی 

پالک 16201 فرعی عبارت اســت ازشــماال:در پنج قســمت 
که،قسمتهای سوم وچهارم آن شرقی است اول دیواریست بطول 
1/10 سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی دوم نیم دیوار جلوی بالکن 
بطول)1/90( یک متر ونود سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی سوم 
نیم دیوار جلوی بالکن بطول )0/96( نود وشش سانتیمتر به فضای 
حیاط مشاعی چهارم دیواریست بطول)0/20( بیست سانتیمتر به 
فضای حیاط مشاعی پنجم دیوار وپنجره است بطول)5/62( پنج 
متر وشصت ودو ســانتیمتر به فضای حیاط مشاعی شرقا:در سه 
قسمت،که قسمت دوم آن شمالی،است.اول دیواریست مشترک 
بطول)4/95( چهار متر ونود وپنج سانتیمتر به آپارتمان مسکونی 
قطعه13 دوم دیواریست مشــترک بطول )1/03( یک متر وسه 
سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 13 سوم دیواریست مشترک 
بطول )0/20( بیســت ســانتیمتر بــه آپارتمان مســکونی 
قطعه13جنوبا:در چهار قسمت،که قسمت سوم آن شرقی،است.اول 
درب ودیوار است بطول )4/75( چهارمتر وهفتاد وپنج سانتیمتر به 
راه پله دوم دیواریســت بطول )1/48( یک متر وچهل وهشت 
سانتیمتر به نورگیر سوم دیوار وپنجره است بطول)1/66(یک متر 
وشصت وشش ســانتیمتر به نورگیر چهارم دیواریست مشترک 
بطول)3/09( سه متر ونه سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 15 
غربا:در پنج قسمت،که قسمت دوم آن شمالی،قسمت چهارم آن 
جنوبی،اســت.اول دیواریست بطول )3/00( ســه متر به فضای 
باقیمانده 2 اصلی دوم دیواریست بطول)0/95( نود وپنج سانتیمتر 
به هواکش سوم دیوار وپنجره است بطول)1/00(یک متر به هواکش 
چهارم دیوار وپنجره اســت بطول )0/95( نود وپنج سانتیمتر به 
هواکش پنجم دیواریست بطول )4/67( چهارمتر وشصت وهفت 
سانتیمتر به فضای باقیمانده 2 اصلی.بانضمام انباری شماره 12 به 
مساحت 7/57 مترمربع وفاقد پارکینگ می باشد.ومحدوده ی 
پالک 16202 فرعی عبارت اســت از شــماال:در پنج قسمت،که 
قسمتهای دوم وسوم آن غربی،است.اول دیوار وپنجره است بطول 
)5/50( پنج متر وپنجاه ســانتیمتر به فضای حیاط مشاعی دوم 
دیواریست بطول )0/20( بیست سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی 
سوم نیم دیوار جلوی بالکن بطول )0/96( نود وشش سانتیمتر به 
فضای حیاط مشاعی چهارم نیم دیوارجلوی بالکن بطول) 1/95( 
یک متر ونود وپنج ســانتیمتر به فضای حیاط مشــاعی پنجم 
دیواریســت بطول )1/10( یک متر وده سانتیمتر به فضای حیاط 
مشاعی.شرقا:در شش قسمت،که قسمت پنجم آن شمالی،قسمت 
سوم آن جنوبی،است.اول دیواریست بطول )1/50( یک متر وپنجاه 
سانتیمتر به فضای باقیمانده 2 اصلی دوم دیواریست بطول )3/62( 
سه متر وشصت ودو سانتیمتر به فضای باقیمانده 2 اصلی سوم دیوار 
وپنجره است بطول )0/95( نود وپنج سانتیمتر به هواکش چهارم 
دیوار وپنجره اســت بطــول)1/00( یک متر بــه هواکش پنجم 
دیواریست بطول)0/95( نود وپنج ســانتیمتر به هواکش ششم 
دیواریست بطول)2/75( دو متر وهفتاد وپنج سانتیمتربه فضای 
باقیمانده 2 اصلی جنوبا:در پنج قســمت،که قسمت چهارم آن 
شرقی،قســمت دوم آن غربی،اســت.اول دیواریست مشترک 
بطول)3/19( سه متر ونوزده سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 
14 دوم دیوار وپنجره اســت بطول)1/63(یک متر وشصت وسه 
سانتیمتر به نورگیر سوم دیواریست بطول)3/15( سه متر وپانزده 
سانتیمتر به نورگیر چهارم دیواریست بطول)1/60( یک متر وشصت 
سانتیمتر به نورگیر پنجم دیواریست مشترک بطول)1/61(یک متر 
وشصت و یک سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 14غربا:در چهار 
قسمت،که قسمت سوم آن جنوبی،است.اول درب و دیوار است 
بطول)1/63(یک متر وشــصت وسه ســانتیمتر به راه پله دوم 
دیواریست مشــترک بطول )0/20( بیست سانتیمتر به آپارتمان 
مسکونی قطعه 12 سوم دیواریست مشترک بطول)1/03( یک متر 
وسه سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 12 چهارم دیواریست 
مشترک بطول)4/95( چهارمتر ونود وپنج سانتیمتر به آپارتمان 
مسکونی قطعه 12.بانضمام انباری شــماره 11به مساحت 7/10 
مترمربع و فاقد پارکینگ می باشد طبق گزارش کارشناس رسمی 
دادگســتری بــه ترتیــب بــه شــماره 96/978 مورخــه 
1396/09/26)پالک16194 فرعی (:آپارتمان مورد کارشناســی 
دارای هال وپذیرایی باکف سرامیک ودو اطاق خواب باکف سیمانی 
وکابینت فلزی وپنجره های آلومینیوم در یک مجتمع سه طبقه فاقد 
آسانسور و با نمای مشرف به معبر سنگ تراورتن و نمای مشرف به 
محوطه پودرخاک سنگ،جداره داخلی اطاق ها گچکاری وجداره 
آشپزخانه وسرویس های بهداشتی کاشیکاری و باکف سرامیک 
موجود و باسند صدراالشاره مطابقت دارد منصوبات شامل انشعاب 
 آب مشــترک وگاز و بــرق مســتقل درحال بهــره برداری 

می باشد.
طبق گزارش کارشناس رسمی دادگســتری به ترتیب به شماره 
96/980 مورخه 1396/09/26)پالک 16195فرعی(:آپارتمان مورد 
کارشناسی دارای هال وپذیرایی با کف سرامیک و دواطاق خواب 
باکف سیمانی وکابینت فلزی و پنجره های آلومینیوم در یک مجتمع 
سه طبقه فاقد آسانسور و بانمای مشرف به معبر سنگ تراورتن 
ونمای مشرف به محوطه پودرخاک سنگ،جداره داخلی اطاق ها 
گچکاری وجداره آشپزخانه وسرویس های بهداشتی کاشیکاری 
و با کف ســرامیک موجود و با سند صدراالشــاره مطابقت دارد 
 منصوبات شامل انشعابات آب مشترک وگاز و برق مستقل درحال
 بهره برداری می باشد.طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری 
به ترتیــب به شــماره 96/982 مورخــه 1396/09/26)پالک 
16197فرعی(:آپارتمان مورد کارشناســی دارای هال وپذیرایی 
باکف سرامیک و دو اطاق خواب باکف ســیمانی وکابینت فلزی 
وپنجره های آلومینیوم دریک مجتمع سه طبقه فاقد آسانسور 
و با نمای مشرف به معبر سنگ تراورتن ونمای مشرف به محوطه 
پودرســنگ،جداره داخلی اطاق ها گچکاری وجداره آشپزخانه 

وسرویس های بهداشتی کاشــیکاری و باکف سرامیک موجود 
و با ســند صدراالشــاره مطابقت دارد منصوبات شامل انشعاب 
آب مشترک وگاز وبرق مســتقل درحال بهره برداری می باشد.

طبق گزارش کارشــناس رسمی دادگســتری به ترتیب شماره 
96/983 مورخــه 1396/09/26)پالک16198فرعی(:آپارتمان 
موردکارشناسی دارای هال وپذیرایی باکف سرامیک و دو اطاق 
خواب باکف ســیمانی وکابینت فلزی وپنجره های آلومینیوم در 
یک مجتمع سه طبقه فاقد آسانســور وبا نمای مشرف به معبر 
سنگ تراورتن ونمای مشرف به محوطه پودرسنگ،جداره داخلی 
اطاق ها گچکاری وجداره آشــپزخانه وسرویس های بهداشتی 
کاشیکاری و باکف سرامیک موجود و با سند صدراالشاره مطابقت 
دارد منصوبات شامل انشعاب آب مشــترک وگاز وبرق مستقل 
درحال بهره برداری می باشــد.طبق گزارش کارشناس رسمی 
دادگستری به ترتیب شماره 1/96/979مورخه 1396/09/26)پالک 
16199فرعی(:آپارتمان مورد کارشناســی دارای هال وپذیرایی 
 باکف سرامیک و دو اطاق خواب با کف سیمانی وکابینت فلزی و

 پنجره های آلومینیوم در یک مجتمع ســه طبقه فاقد آسانسور 
و بانمای مشرف به معبر سنگ تراورتن ونمای مشرف به محوطه 
پودرســنگ،جداره داخلی اطاق ها گچکاری وجداره آشپزخانه 
وسرویس های بهداشتی کاشــیکاری و باکف سرامیک موجود و 
با سند صدراالشــاره مطابقت دارد منصوبات شامل انشعاب آب 
مشترک وگاز وبرق مســتقل درحال بهره برداری می باشد.طبق 
گزارش کارشناس رسمی دادگســتری به  ترتیب شماره984/ 
96مورخــه 1396/09/26)پــالک 16201فرعی(:آپارتمــان 
موردکارشناسی دارای هال و پذیرایی باکف سرامیک و دو اطاق 
خواب باکف سیمانی وکابینت فلزی و پنجره های آلومینیوم دریک 
مجتمع سه طبقه فاقد آسانســور و بانمای مشرف به معبر سنگ 
تراورتن و نمای مشرف به محوطه پودرسنگ،جداره داخلی اطاق 
ها گچکاری وجداره آشپزخانه وسرویس های بهداشتی کاشیکاری 
و باکف ســرامیک موجود و با سند صدراالشــاره مطابقت دارد 
منصوبات شامل انشعاب آب مشترک وگاز وبرق مستقل درحال 
بهره برداری می باشد.طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری 
به ترتیب شماره96/984مورخه 1396/09/26)پالک 16201فرعی(.
آپارتمان مورد کارشناسی دارای هال وپذیرایی باکف سرامیک و 
دو اطاق خواب باکف سیمانی وکابینت فلزی وپنجره آلومینیوم در 
یک مجتمع سه طبقه فاقد آسانسور و با نمای مشرف به معبر سنگ 
تراورتن ونمای مشرف به محوطه پودرسنگ،جداره داخلی اطاق ها 
گچکاری وجداره آشپزخانه وسرویس های بهداشتی کاشیکاری و 
باکف سرامیک موجود و با سند صدراالشاره مطابقت دارد منصوبات 
شامل انشعاب آب مشترک وگاز وبرق مستقل درحال بهره برداری 
می باشد.و طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری به ترتیب به 
شماره 96/981 مورخ 1396/09/26)پالک 16202 فرعی(آپارتمان 
مورد کارشناسی دارای هال وپذیرایی با کف سرامیک و دو اطاق 
خواب با کف سیمانی و کابینت فلزی و پنجره های آلومینیوم در 
یک مجتمع سه طبقه فاقد آسانســور وبا نمای مشرف به معبر 
سنگ تراورتن و نمای مشرف به محوطه پودر سنگ،جداره داخلی 
اطاق ها کچکاری وجداره آشــپزخانه وسرویس های بهداشتی 
کاشیکاری وبا کف سرامیک موجود وبا سند صدراالشاره مطابقت 
دارد منصوبات شامل انشعاب آب مشترک و گاز وبرق مستقل در 
حال بهره برداری می باشــد.باتوجه به اینکه ارزش ملک)پالک 
16194فرعی(توسط کارشناس به مبلغ 488.000.000ریال)چهارص
دوهشتادوهشت میلیون ریال(وارزش ملک )پالک 16195فرعی(
توسط کارشناس به مبلغ 571.500.000ریال)پانصدوهفتادویک 
میلیون وپانصد هزارریال(وارزش ملک )پالک 16197فرعی(توسط 
کارشــناس به مبلغ 470.000.000 ریال)چهارصدوهفتادمیلیون 
ریال(وارزش ملک ) پالک 16198فرعی(توســط کارشناس به 
مبلغ 485.000.000ریال)چهارصدوهشــتادوپنج میلیون ریال(

وارزش ملک )پالک 16199فرعی(توســط کارشــناس به مبلغ 
535.000.000 ریال)پانصدوسی وپنج میلیون ریال(وارزش ملک 
)پالک 16201فرعی(توسط کارشناس به مبلغ 480.000.000ریال 
)چهارصدوهشتادمیلیون ریال(وارزش ملک )پالک16202فرعی(
توسط کارشناس به مبلغ 500.000.000 ریال)پانصدمیلیون ریال(

ارزیابــی وارزیابی انجام گرفته قطعیت یافته اســت.پالک های 
فوق ازســاعت 9الی 12 مــورخ 1396/11/17)هفدهم بهمن ماه 
یکهزاروسیصدونودوشش(روز دوشنبه درشعبه اجرای اداره ثبت 
اســنادوامالک کردکوی واقع درخیابان ولیعصر- کوچه حجتی 
ازطریق مزایده به فروش می رسد ومزایده ازمبلغ ارزیابی شروع 
 وبه باالترین قیمت که خریدارداشــته باشد فروخته خواهد شد.

پالک های موردرهن مذکور باتوجه به اعالم بستانکار)بانک سپه 
شعبه کردکوی(بموجب نامه شماره 842 مورخه 1396/10/10،فاقد 
بیمه می باشــد.ضمنا پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق،گاز 
اعم ازحق انشعاب ویا حق اشتراک ومصرف درصورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد ونیز بدهی های مالیاتی وعوارض شهرداری 
وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده 
یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
 مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول
 می گردد.ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد،مزایده روز 
اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 
 شــد.این آگهی وفق آئین نامه اجرایی،فقط در یک نوبت منتشر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار:1396/10/27 چهارشنبه 

م الف:1073
عبدالرحمان ایری، کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
کردکوی 

آگهی  مزایده  اموال  غیر منقول)اسناد  رهنی(
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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

زماني كه مرز ميليون دالر را رد كردم، نگاهي به دور و بر خود كرده 
و به سنجيدن جوانب كار پرداختم. سپس از خود پرسيدم: »چگونه 
است كه همه افراد اين اصول ساده را براي ثروتمند شدن به كار 
نمي گيرند؟«همان گونه كه به تحقيقاتم ادامه مي دادم، فهميدم 
افراد بنا به 7 دليل ثروتمند نمي شوند. بگذاريد درباره هر يك از 

اين داليل به نوبت بحث كنيم. 

 ۱. موقعيت ثروتمند شدن هيچ گاه براي شان پيش نمي آيد
براي اين افراد هيچ گاه موقعيت ثروتمند شدن پيش نمي آيد، زيرا 
تربيت و پرورش و شرايط اوليه شان از خانواده اي بوده كه در آن 
هيچ وقت كسي ثروتمند نبوده است. در ضمن،  هرگز به اين فكر 
نكرده اند كه درست مثل ميليون ها نفر از كساني كه قبل از آنها 

ثروتمند شده اند، آنها هم مي توانند ثروتمند شوند. 

  ۲. هيچ گاه تصميم به اين كار نگرفته اند
بسياري از مردم درباره نوع متفاوت زندگي خود در صورت داشتن 
مبلغ زيادي پول، آرزو مي كنند. اميدوارند، تصور و خيال پردازي 
مي كنند. آنها مردم اطراف شان را كه عملكردي بسيار بهتر از آنها 
دارند، تحسين كرده، به آنها غبطه مي خورند و البته دائم نگران 
پول هســتند؛ اما هيچ گاه براي ثروتمند شدن تصميم قاطعي 
نمي گيرند. در نتيجه، هرگز حتي نخستين گام را هم برنمي دارند. 
آنها تكنيك ها و ترفندهاي ايجاد ثروت را نمي آموزند و دانش 
و مهارت هاي خود را براي افزايش ارزش و اعتبار خود در محل 
كار ارتقا نمي دهند. به جاي آن موقعيت خود را با آوردن عذر و 
بهانه هايي نظير اينكه موفقيت تا حد زيادي بستگي به »شانس« 
دارد و آنها در طول زندگي خود شانس نياورده اند، توجيه مي كنند. 

۳. تعلل ورزيده و تنبلي مي كنند  
اگر موقعيتي پيش آيد و آنها تصميم بگيرند ثروتمند شــوند، 
هيچ گاه دست به كار نمي  شوند. بلكه تعلل مي ورزند و در جايگاه 
شگفت انگيز خيال پردازانه »يك روزي اين كار را خواهم كرد«، 
قرار مي گيرند. حتي ممكن اســت بگويند: روزي به جاي اينكه 
تمام پول خود را خرج كنم، آن را پس انداز خواهم كرد. يك روز 
سخت تر كار خواهم كرد تا ارزش و اعتبار خود را افزايش دهم. 
يك روز قرض هاي خود را خواهم پرداخت. آنها بيشتر عمر خود را 
در خيال واهي »يك روز اين كار را خواهم كرد« سپري مي كنند. 
»رهانيدن خود از بند اسارت منطقه راحتي« يكي از رموز موفقيت 
شماســت! پس عذر و بهانه آوردن را متوقف و شروع به توسعه 

پيشرفت و ترقي كنيد. 

 ۴. از شكست مي ترسند
اين افراد به خاطر انتقادهاي مخــرب در اوايل دوران كودكي، 
اشتباهاتي كه در زمان بزرگســالي مرتكب شده اند و به سبب 
ترس از ارتكاب اشتباه و از دســت دادن وقت و پول خود، فلج و 
ناتوان شده اند؛ حتي اگر فرصتي به آنها ارائه شود، به حالتي از 
تعلل و وقفه كامل دچار مي شــوند. در واقع ترس از شكست در 
آنها سبب شده انواع و اقسام داليل و بهانه ها را براي نپذيرفتن 
عملي بياورند؛ بهانه هايي از اين قبيل كه آنها وقت كافي، سرمايه و 
دانش و مهارت هاي الزم براي انجام اين كار را ندارند. ازاين رو مانند 
گوزني كه با نور چراغ هاي جلوي خودرويي غافلگير شده با قبول 
شكست متوقف شده اند كه باعث مي شود نتوانند هيچ  كاري را به 

عهده بگيرند. 

  ۵. از انتقاد و تاييد نشدن مي ترسند
بســياري از مردم تصور مي كنند اگر هدفي براي بهبود شرايط 
مالي خود در نظر بگيرند، اطرافيان آنها را مورد انتقاد و تمسخر 
قرار خواهند داد. آنها نگرانند كه اين افراد محض انتقاد، به دقت 
زيرنظرشان گرفته اند و با خوشحالي و تمسخر تمام اشتباهات شان 
را متذكر مي شوند و در نتيجه به خاطر ترس از تاييد نشدن، اغلب 
به هيچ كاري اقدام نمي كنند. راه حل اين است كه وقتي تصميم 
مي گيريد ثروتمند شويد، به هيچ كسی نگوييد، آن را مانند رازي 
نزد خود نگه داريد، به شكلي كامال شخصي و خصوصي روي هدف 
خود كار كنيد و فقط زماني اين مساله را به مردم بگوييد كه آنها 
شاهد پيشرفت زندگي شما هستند و از شما چگونگي آن را جويا 

مي شوند. 

  ۶. يادگيري و رشد و پيشرفت را متوقف كرده اند
براي دستيابي به چيزي كه پيش از اين به آن دست نيافته ايد، 
بايد چيزهايي را ياد بگيريد و به كار ببنديد كه پيش از اين انجام 
نداده ايد. دانش و مهارت، پله هاي نردبان موفقيت مالي هستند. 
براي از صفر شــروع كردن و دستيابي به موفقيت مالي، مجبور 
خواهيد شد سري كاملي از مهارت هايي را ياد گرفته، توسعه داده و 
به كار گيريد كه به شما امكان مي دهد در محل كار خود داراي ارزش 

و اعتبار شده و حتي تبديل به عضوي حياتي شويد. 

 7. استقامت و پافشاري نمي كنند
بسياري از مردم براي رسيدن به موفقيت، به حد كافي استقامت و 
پافشاري نمي كنند. افراد موفق به شما خواهند گفت كه دليل اصلي 
موفقيت شان اين بوده كه از رها كردن و كنار گذاشتن كار خود 
امتناع ورزيده اند. آنها از تسليم شدن هنگام مواجهه با سختي ها 
و مشكالت ســرباز زده اند. آنها بارها، سال هاي سال و حتي در 
مواجهه با ورشكســتگي كامل و ورشكستگي مالي، مقاومت و 
پافشاري كرده اند و هيچ گاه از تالش باز نايستاده اند. تعداد افرادي 
كه درست وقتي فقط چند گام تا نقطه عطف زندگي خود فاصله 
داشته اند و با پيمودن اين گام ها بنا بوده به موفقيت بزرگ دست 
يابند، اما تسليم شده و كار خود را ترك كرده اند، بسيار حيرت آور 
است. پافشاري در كنار عزم و اراده قاطع، ضامن هاي نهايي هستند 

كه باعث مي شود به تمام اهداف مالي خود دست يابيد. 
www.modiresabz.com :منبع

7 دليل  ثروتمند   نشدن  افراد

 بازاريابي جهاني
 )Global marketing( 

چیست؟
بازاريابي جهاني عبارت است از فرايند تنظيم 
راهبردهاي بازاريابي شــركت و تطبيق آنها با 
شرايط ساير كشــورها. البته بازاريابي جهاني 
چيزي فراتر از فــروش محصوالت و خدمات 
در خارج از مرزها و در سراســر جهان است. 
به بيان ديگر، بازاريابي جهاني عبارت اســت 
از فراينــد تمام وقــت برنامه ريــزي، خلق، 
موقعيت يابي و تبليــغ محصوالت تان در بازار 
جهاني. كســب وكارهاي بــزرگ معموال در 
خارج از كشــوري كه محصوالت شــان را در 
بازار آنها عرضه مي كنند، داراي دفاتر مركزي 
هســتند. در حال حاضر، با ظهور اينترنت و 
تسهيل ارتباطات انساني، حتي كسب وكارهاي 
كوچك مي توانند محصوالت و خدمات خود 
را در سراســر جهان به دست مصرف كننده و 
مشتري برسانند. اگر كســب وكاري تصميم 
بگيرد كه محصــوالت و خدمات خــود را در 
عرصه بين المللي عرضه كند، شــايد از طرف 
شركت هاي بين المللي- كه آنها هم مي خواهند 
حضور بين المللي خود را تثبيت ســازند- با 
رقابت داخلي مواجه شــود. وجود اين رقابت 
حضور در عرصه بين المللي را براي بســياري 
از كسب وكارها تقريبا به يك ضرورت تبديل 
كرده اســت. بازاريابي جهاني در صورتي كه 
درست انجام شود، فوايد زيادي دارد. از جمله: 
۱ – اول از همه مي تواند تاثيربخشي محصول 

يا خدمات شما را بهبود بخشد. 
2 – ثانيا با بازاريابي جهاني مي توانيد از مزيت 

رقابتي قدرتمندي برخوردار باشيد. 
3 – ثالثا با بازاريابي جهاني خواهيد توانست 
آگاهــي مصرف كننــده از برنــد محصول يا 

خدمات خود را باال ببريد. 
4 – و در آخر اينكه بازاريابي جهاني مي تواند 
هزينه ها را كاهش و پس اندازها را افزايش دهد. 
شما اگر تمركز خود را بر ساير بازارها معطوف 
كنيد، خواهيد توانســت با استانداردسازي 
فرايندهاي تان صرفه جويي به مقياس كنيد. 

www. irantableegh. org

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

اگر مي خواهيد جزو آن دسته از مديراني 
باشيد كه مي توانند يك سازمان را متحول 
كنند يا زندگي ديگــران را تغيير دهند، به 
درون خود بنگريد و ببينيــد كه آيا واقعا 
توانايي عمل به تعهدات خود را داريد؟ واقعا 
هر بار كه قولي مي دهيد سعي مي كنيد به 

آن عمل كنيد؟
 هنگامي كــه رهبري يــا مديريت گروه 
يا شــركتي را بر عهده مي گيريد قطعا با 
مخالفت ها و كارشكني هاي زيادي مواجه 
خواهيد شــد، تنها زماني كه به رسيدن به 
هدف خود متعهد باشيد مي توانيد با قدرت 
به جلو برانيد. اين محرك تعهد اســت كه 

انگيزه، شور و اشتياق شما براي 
رســيدن به هدف را زنده نگه 

خواهد داشت. 
براي تقويت حس تعهد و وفاي 

به عهد در خود ابتدا ميزان آن را 
در وجود خود بسنجيد و بعد تالش 

كنيد از موضوعات كوچك شروع كرده و 
كم كم اين حس را در خود تقويت كنيد. 

حس تعهد نه تنها بايد در شما به عنوان 
مدير سازمان وجود داشته باشد، بلكه 

بايد كاركنان سازمان را نيز نسبت 
به كاری كه انجــام می دهند، 

متعهد كنيد.

به  هدف  خود   متعهد   باشيد

ين
توا

ك 
ار

از كسانى كه خواسته هاى شــما را دســتكم مى گيرند، فاصله بگيريد. انسان هاى م
كوچك هميشــه اين كار را مى كنند، اما انســان هاى بزرگ به شــما اين احساس را 

مى دهند كه شما هم مى توانيد بزرگ باشيد و به عظمت برسيد. 

www.kASBOkARNEwS.iR
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چطور ايده هاي مفید و نوآورانه را  كشف كنیم؟
مشغول انجام هر كاري كه هستيد، بايد بدانيد كه راه هاي بهتر، آسان تر و پربازده تري 
نيز براي انجام آن كار وجود دارد. به عنوان يك دانش آموز، دانشجو، كارمند، كارآفرين، 
ورزشكار، هنرمند، معلم، خانه دار، مدير يا رهبر يك گروه، هميشه مي توانيد تغييرات 
مثبت و موثري در شــغل و وضعيت خود ايجاد كنيد. الزمه اين تغييرات، داشتن 
ايده هايي نوآورانه و اجراي آنهاســت. در اين مقاله به بررســي روش كشف چنين 

ايده هايي مي پردازيم. 
  تفاوت »ايده« و »محصول«

ماشين، المپ، رايانه و تلفن همراه »محصول« هستند، اما منشأ آنها يك فكر است 
كه آن را »ايده« مي ناميم. 

  ۱. عاليق واقعي تان را بشناسيد
براي اينكه ايده هاي مفيد و موثري توليد كنيد، ابتدا بايد موضوعاتي را كه موردعالقه 
شما هستند يا براي تان مساله و مشكل به حساب مي آيند، شناسايي كنيد. ذهن يك 
ماشين هدف جو )سايكو سايبرنتيك( است كه وقتي هدف را برايش مشخص كنيد، 

خودبه خود در مسير توليد ايده  قرار مي گيرد. 
  ۲. پهناي باند فكر خود را افزايش بدهيد

الزمه يافتن ايده هاي جديد و خالقانه، اين است كه ذهن مان را به روي تمام منابع موجود 
باز كنيم. اگر هدف شما اين است كه از راه مطالعه كسب درآمد كنيد، شايد با دانش و 
ديدگاه فعلي تان، هيچ ايده اي براي انجام اين كار نداشته باشيد، اما وقتي با ذهني باز و 

پذيرا آن را مورد توجه قرار مي دهيد، به مرور ايده هاي جالب تري كشف خواهيد كرد. 
   ۳. قدرت مشاهده خود را تقويت كنيد

واژه ايده )idea( ريشه يوناني دارد و به معناي »مشاهده، درك و ديدن« است. منظور 
از مشاهده در اينجا »به كارگيري حواس پنج گانه براي دريافت اطالعات از محيط« 
است، يعني به طور دقيق به اطراف خود نگاه كنيم، صداها و گفتگوها را بسيار دقيق 

بشنويم و تمركز حواس داشته باشيم.
۴. دفترچه ايده پردازي داشته باشيد  

ذهن مخزن افكار است و براي اينكه همواره در حال رشد باقي بماند، اطالعات ورودي 
و خروجي اش بايد در تعادل باشند. نوشتن يك ايده به منزله خارج كردن يك فكر از 
مخزن ذهن است و باعث عدم تعادل ذهن مي شود. ذهن براي حفظ تعادل خود بايد 
يك ايده جديد توليد كند. به همين دليل، نوشتن ايده ها براي تمام ايده پردازان بزرگ 

امري اساسي است. 
www.chetor. com
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