
معاون فني و عملياتي اورژانس تهران گفت: روزانه 
به طور متوســط 7 هزار تماس با اورژانس تهران 
گرفته مي شــود كه از اين ميان، هزار تماس آن 

مزاحمان تلفني هستند. 
به گــزارش وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشكي، رضا معتمدي افزود: از هفت هزار تماس 
مردم با اورژانس، حدود يك هــزار و 500 تماس 
منجر به ماموريت اورژانس و 500 ماموريت منجر به 
انتقال بيماران و مصدومان به مراكز درماني مي شود. 
وي درباره بهره برداري از ساختمان جديد اورژانس 
و مركز ارتباطات ديســپچ تهران گفت: ساختمان 
قبلي مركز اورژانس تهــران در خيابان جمهوري 

بر اساس ارزيابي هاي شــهرداري تهران در مقابل 
زلزله به بزرگی 5.5 هم مقاوم نبود و وزير بهداشت 
پس از بازديد از آن دستور تكميل ساختمان جديد 
را صادر كرد. معاون فني و عملياتي اورژانس تهران 
گفت: مركز ارتباطات ديسپچ تهران وظيفه پوشش 

كالن شهر تهران و استان تهران را بر عهده دارد. 

انجام بيش از 100 هزار ماموريت توسط 
موتورالنس هاي تهران در 6 ماه گذشته

وي با اشــاره به خريد 200 دستگاه موتورالنس 
)آمبوالنس موتــوري( اورژانــس و توزيع آن در 
كالن شــهر تهران، گفت: ايــن موتورالنس هاي 

اورژانس از مردادماه تاكنــون بيش از 100 هزار 
ماموريت انجــام داده اند. معتمــدي اضافه كرد: 
ورود موتورالنس هــاي اورژانس به كالن شــهر 
تهران حداقل دو مزيت بزرگ داشت؛ يكي اينكه 
موجب كاهش زمان رســيدن اورژانس بر بالين 
بيمار و مصدوم شده و از سوي ديگر نيز استهالك 
آمبوالنس هــاي اورژانس، هزينه هــا و مصرف 
ســوخت را كاهش داده اســت. به گفته معاون 
فني و عملياتي اورژانس تهران، متوسط رسيدن 
اورژانس بر بالين بيمار و مصدوم در كالن شــهر 
تهران بين 8 تا 12 دقيقه بوده و در ساعات مختلف 

شبانه روز، اين زمان متفاوت است. 

محققان ام.آي.تي با پيشــرفت در »محاسبات 
نورومورفيك« اعالم كردند پيشرفت چشمگيري 
در توليد تراشــه هايي نزديك تر به كاركرد مغز 

انسان رسيده اند. 
بــه گــزارش خبرآناليــن، تحقيقــات جديد 
 Nature Materials منتشرشــده در مجله
نشان مي دهد پردازشگرهاي مجهز به يادگيري 
ماشــين با مصرف كــم انــرژي - 1000 برابر 
كمتر- وظايف تعريف شــده را انجــام مي دهند 
و بنابراين با افزودن توانايي هاي بيشــتر هوش 
مصنوعي در تراشــه مانند تشــخيص صوت و 

تصوير مي توان عملكردي نزديك به مغز انســان 
را از يك پردازنده انتظار داشت. تاكيد اين تحقيق 
روي تراشه هاي نورومورفيك است كه بر مبناي 
محاســبات نورومورفيك تعريف شده است. اين 
نوع محاســبات برمبناي پردازش ديجيتال و نه 
آنالوگ تعريف شده اند و درست مانند سيناپس 
مغز، ارســال اطالعات با تغيير شــدت سيگنال 
انجام مي شود. )در روش آنالوگ ارسال اطالعات از 
طريق خاموش و روشن شدن جريان الكتريسيته 
انجام مي شود.( بنابراين در تراشه نورومورفيك 
براي پردازش هوش مصنوعي، 1000 برابر انرژي 

كمتر از پردازش آنالوگ مصرف مي شود. اين بدان 
معناســت در هر ضربه / jolt اطالعات بيشتري 
بسته بندي و ارسال مي شــود. اين درست مانند 
ارســال كدهاي مورس و صحبت كردن انسان 
اســت. در مورس خروجــي و ورودي نقطه اي 
تعريف شده اما در گفتار انساني، هر فرد مي تواند 

داده هاي بيشتري را حمل كند. 
بنابراين تراشــه اي كه براســاس محاســبات 
نورومورفيك ساخته شــود، قادر به شبيه سازي 
گفتار انساني است و محاسبات انجام شده نيز به 

مغز انساني نزديك تر مي شود. 

كاربران گوشــي هاي اندرويدي در ســه ماهه چهارم 
سال 2017 بالغ بر 1۹ ميليون اپليكيشن را از فروشگاه 

اينترنتي پلي استور گوگل دانلود كردند. 
 ،phonearena به گزارش ايسنا، به نقل از وب سايت
آمارها و گزارش هاي منتشرشــده از ســوي موسسه 
تحقيقاتي اپ آني حاكي از آن است كه كاربراني كه از 
گوشي هاي هوشمند با سيستم عامل اندرويد استفاده 
مي كنند، در فصل آخر سال 2017 ميالدي )از ماه اكتبر 
تا دسامبر سال گذشته(، بيش از 1۹ ميليون اپليكيشن 
اندرويدي از فروشگاه اينترنتي و آنالين پلي استور گوگل 
دانلود شده است كه نشان مي دهد كاربران اندرويدي 
از كاربراني كه از فروشــگاه اينترنتي اپ اســتور اپل، 

اپليكيشن دانلود كرده اند، بسيار بيشتر بوده و به نوعي از 
آنها سبقت گرفته اند. 

اين آمارها همچنين نشــان مي دهد كــه گروه هايي 
بــا اپليكيشــن هايي در زمينــه بــازي، مالــي و 
شخصي ســازي هاي اندرويدي، در صدر فهرســت 
پردانلودترين و پرطرفدارترين گروه هاي اپليكيشن هاي 
اندرويدي بوده اند. اين در حاليست كه اپليكيشن هايي 
كه از اپ استور اپل دانلود شده اند بيشتر درباره خريدهاي 

اينترنتي و مالي بوده اند. 
نكته جالب اينجاست كه بيشتر كاربراني كه در هند، 
اندونزي و برزيل بوده اند موجب شده اند كه آمار دانلود 
و به روزرساني اپليكيشن هاي اندرويدي در پلي استور 

گوگل به طور قابل مالحظه اي افزايش يابد و از رقيب 
خود اپ استور پيش بيفتد. 

اگر بخواهيم به صورت اعداد و ارقام اين دو فروشــگاه 
اينترنتي را باهم مقايســه كنيم، تعداد دانلود و نصب 
اپليكيشــن هاي اندرويدي در پلي استور 1۴5 درصد 
افزايش يافته، اين در حاليست كه تعداد اپليكيشن هايي 
كه از اپ استور دانلود شــده اند، ۹5 درصد رشد داشته 
است. از آن طرف نيز كاربران در اياالت متحده آمريكا 
از همه كشورهاي ديگر بيشــتر براي اپليكيشن هاي 
پولي، خرج كرده اند به گونه اي كه در سه ماهه پاياني 
ســال 2017 در مجموع 11.5 ميليــارد دالر خرج 

اپليكيشن هاي پولي از اپ استور كرده اند. 

ابزار ناسا براي مطالعه بخش بااليي جو زمين همراه دو 
ماهواره از گينه فرانسوي به آسمان رفت. به گزارش 
مهر به نقل از اســپيس، ابزار  GOLD ناسا همراه 
 AI Yah۳و SES-۱۴ ماهواره هــاي مخابراتــي

روي يك موشك آريان 5 از مقر فضايي گينه از گينه 
فرانسوي به آسمان رفت. 

GOLD كمي بزرگ تر از يك دســتگاه مايكروويو 
است و روي ماهواره SES-۱۴ قرار مي گيرد. جالب 

آنكه حدود ۹ دقيقه پس از پرتاب موشك ارتباط با آن 
قطع شد و گمان مي رفت محموله در آسمان گم شده 
باشد، اما در نهايت محموله به طور موفقيت آميز در 

مدار زمين قرار گرفت. 

اورژانس  تهران  روزانه  هزار  مزاحم تلفني دارد

نزديك  شدن محققان ام. آي .تي به ساخت تراشه اي نزديك به مغز  انسان

پلي استور گوگل  از  اپ استور   اپل جلو   زد

ناسا  ابزار  مطالعه  اتمسفر  را  به  فضا  فرستاد
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صندوق بین المللي پول: تراز حساب هاي 
جاري ايران مثبت 12 میلیارد  دالر شد

فقط 14 کشور  وضعیت 
بهتری  از  ايران دارند

برخي محدوديت هاي 
هنرمندان به  دولت
 ارتباطي  ندارد

رئیس  دفتر  رئیس  جمهوری: 

انتشار  اوراق  برای 
سیاست های  دولت 

مشکل ساز  است
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رئیس  اتاق  ايران:

سرمقاله
بي آبي و ضرورت 

برنامه ريزي

طبق آمار اعالمــي، ميزان 
بارش بــاران در ســال آبي 
جديد ۳5 درصد نســبت 
به سال قبل كاهش داشته 
است. گرچه ســال قبل نيز بارش باران به ميزان 
كافي نبود و با كمبود آب مواجه بوديم، اما در سال 
آبي جديد كه اثرات آن در تابستان سال ۹7 كامال 
مشهود مي شــود، طبق آمار 50 سال اخير كامال 
بي سابقه بوده است. اين كم آبي از سه بعد اقتصادي، 

اجتماعي و امنيتي قابل تحليل است. 
الف( بعد اقتصادي: مشخص است كه ميزان 

توليدات كشاورزي رابطه مستقيم ...

  محمدرضــا شــهيدي، 
كارشناس اقتصادي

ادامه  د ر صفحه 12
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» کسب و کار«  بررسی می کند

طفره رفتن  دولت   از 
جبران   مابه التفاوت 

حداقل  دستمزد

»کسب وکار« گزارش مي دهد

 کاهش هزينه های 
ICT   تولید   با

»كسب وكار« آثار تورمی  افزايش نرخ  ارز را بررسي مي كند

كورس قيمت ها  در بازار شب عيد
صفحه8

صفحه4

مهندسان    ناظر  
زير ذره بين   نظارت

»كسب وكار«  گزارش  مي دهد

بــا وجــود چانه زني هايي كه همه ســاله بابت 
تعيين دســتمزد كارگران صــورت مي گيرد، 
اما هنوز دســتمزدها فاصله زيــادي با حداقل 
دســتمزد جوابگو براي نيازهاي اوليه زندگي 
كارگــران دارد. عدم توافق مســئوالن در ارائه 
تعريــف درســتي از حداقل دســتمزد، خط 
 فقر و گرســنگي نيز مســاله را جدي تر كرده
 است. به گفته نمايندگان كارگري، در اين مورد 
مسئوالن حتي ابايي از ساخت واژگان جديد و 

تصنعي براي توجيه شكاف...

فناوري اطالعات و ارتباطات بــه  عنوان موتور 
محرك توسعه در جوامع پيشرفته براي افزايش 
دانايي و نوآوري نقش مهمي ايفا مي كند و باعث 
تحوالتي بنيادي در اركان اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي مي شود. تسهيل و تسريع روند رشد و 
توســعه صنعت فاوا، عالوه بر تداوم در نوآوري 
و بهبود رويه ها مي توانــد افزايش فرصت هاي 
اقتصادي، تجاري، ســرمايه گذاري و در نهايت 
ارتقا و بهبود سطح رفاه و زندگي شهروندان را به 
ارمغان آورد. در شرايط امروز جهان لزوم درك و 
شناخت بهتر و عميق تر تحوالت دنياي فناوري 

و اتخاذ سياست هاي هماهنگ ...

 صنــدوق بين المللــي پــول از افزايش
 5 ميليــارد دالري تــراز حســاب هاي 
جاري ايــران در ســال 2017 خبر داد 
و اعــالم كرد فقــط 1۴ كشــور جهان 
وضعيت بهتري نسبت به ايران از اين نظر 
داشــته اند. جديدترين آمار منتشرشده 
 از ســوي صندوق بين المللي پول نشان 

مي دهد...
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تحليل رهبر انقالب
چرا برخي از جوانان تسخيركننده 
النه جاسوســي، بعــدا از آمريكا 

عذرخواهي كردند؟
رهبر انقالب اسالمي در بيست و ششم دي ماه 1396 
در ديدار خانواده شــهيد ييالقي بياناتي داشتند كه 

بخشي از آن براي نخستين بار منتشر شده است. 
به گزارش ايسنا، حضرت آيت ا... خامنه اي در اين ديدار 
فرمودند: جوان نسل اول، كســاني بودند كه از روي 
احساسات، از روي هيجان )كار كردند(؛ احساسات بود، 
احساسات خوبي هم بود و همان احساسات كار كرد، 
يعني يك نظام كهن را سرنگون كرد و اسالم را روآورد. 
ايشان افزودند: اين را ما كوچك نمي گيريم، اما غالبا 
ـ از روي احساسات النه   ـ نمي گويم همهـ  دانه دانه افرادـ 
جاسوسي را آن روز رفتند و با شجاعت تمام گرفتند، اما 
بعدا رفتند با آمريكايي ها صحبت كردند و عذرخواهي 
كردند. ايشان ادامه دادند: اين ناشي از چيست؟ ناشي از 
كم عمق بودن آن انگيزه است. آن انگيزه متكي به يك 
زيرساخت محكم نبود؛ انگيزه بود، اما زيرساختش 

محكم نبود. 
رهبر انقالب اسالمي خاطرنشان كردند: جوان هاي 
ـ )هرچند( بعضي )از آنها( هستند كه بي خيال  امروزـ 
در خيابان راه مي روند؛ زمان جنگ هم بودند، نه اينكه 
ـ اما آن )جواني( كــه دنبال وظيفه مي رود،  نبودندـ 

مي فهمد چكار دارد مي كند. 
ايشان يادآور شــدند: يك نمونه اش همين حججي 
اســت و صدها نمونه، بلكه هزارها نمونه از اين قبيل 

وجود دارد. 

خطيب نماز جمعه تهران:
ما با فضاي مجازي مخالف نيستيم

خطيب نماز جمعه اين هفته تهران گفت: مردم براي 
حفظ دين و اخالق بچه هاي شان و امنيت كشورشان 

فضاي مجازي سالم مي خواهند. 
به گزارش ايســنا، آيت ا... احمد خاتمي با بيان اينكه 
»امروز دشــمن در پي سوءاســتفاده از ابزار جديد 
اطالع رساني است«، اظهار كرد: امروز شاهد فعاليت  
كانال هايي مثل تلگرام و اينستاگرام هستيم و براي 
جلوگيري از مغلطه گري ها بايد بگويم كه ما با فضاي 
مجازي مخالف نيستيم. وي تاكيد كرد: ما با فضاي 
مجازي سالم با استفاده از ظرفيت هاي داخلي و بدون 
دخالت دشمنان موافق هستيم، اما وضعي كه االن 
داريم با آنچه بايد داشته باشــيم فاصله بسيار دارد، 
چراكه مردم ما خواهان فضاي مجازي سالم هستند. 
وي همچنين توطئه دشمنان را در فضاي كنوني، ايجاد 
بدبيني و نااميدي در جامعه عنوان كرد و در عين حال 
افزود: با وجود ملتي كه رهبري آنچنان دارد كه حتي 
دشمنان مي  گويند دورانديش ترين رهبر جهان است 
و چنين ملتي وفادار دارد، هيچ مشكلي به جا نخواهد 
ماند و همه مشــكالت حل خواهد شد. خطيب نماز 
جمعه اين هفته تهران با اشــاره به انتظار مردم براي 
برطرف شدن زخم هاي جامعه و اينكه اين انتظار نابجا 
نيست، خاطرنشان كرد: براي من جاي رنج دارد كه 
كارگري بعد از چند ماه حقوق نگيرد، بايد به داد آنها 
رسيد. همچنين بايد به داد مال باختگان نيز برسيم 
و نگذاريم واحدهاي توليدي بعضا تعطيل شوند. وي 
افزود: در سال اقتصاد مقاومتي و توليد و اشتغال كه 
كمتر از دو ماه از آن مانده است بايد به جاي حرف هاي 

حاشيه اي و بعضا چالشي به درد مردم برسيم. 

اخبار

براساس گزارش تفريغ بودجه 
سال 95، ميزان توليد نفت 103 
درصد رشد داشته، 99 درصد 
از منابع حاصل از فروش نفت 
و ميعانــات گازي تامين، 760 
ميليون بشــكه نفت صادر و 7 ميليارد و 312 ميليون دالر 
درآمد نفتي به حساب صندوق توسعه ملي واريز شده است. 

به گزارش ايرنا، گزارش تفريغ بودجه ســال 95 كل كشور 
توســط عادل آذر، رئيس ديوان محاسبات كشور در جلسه 
علني روز چهارشــنبه )4 بهمن 96( در مجلس قرائت شد. 
عادل آذر در زمــان تحويل اين گزارش بــه مجلس گفت: 
اين بيســت و هشــتمين گــزارش تفريغ بودجه اســت 
 كه براســاس مــاده221 آيين نامه داخلــي مجلس تهيه 
شده است. تفريغ بودجه به فرايند تســويه بودجه از طريق 
تطبيق اطالعات صورت حســاب عملكرد تهيه شده توسط 
وزارت امور اقتصادي و دارايي با اطالعات تهيه شــده توسط 
ديوان محاسبات كشور و تجزيه و تحليل نتايج حاصل از آن 
اطالق مي شود. عادل آذر، رئيس ديوان محاسبات كشور افزود: 
برخي پااليشگاه ها و پتروشيمي ها درآمدشان را به حساب 
خزانه واريز نكرده اند و اگر اين كار را مي كردند، امروز مشكلي 
براي بودجه نداشــتيم. در اين گزارش ضمن اشاره به ميزان 
تحقق بودجه عمومي و عمراني كشور، جزئيات مصارف بودجه 
نيز قيد شده است. منابع حاصل از فروش نفت خام و ميعانات 
گازي به عنوان مهم ترين واگذاري دارايي هاي سرمايه اي به 
شمار مي رود كه ميان تحقق آن حدود 99 درصد بوده است. از 
74 هزار و 502 ميليارد تومان پيش بيني منابع حاصل از فروش 
نفت خام و ميعانات گازي در سال 95، مبلغ 73 هزار و 882 

ميليارد تومان معادل 99.2 درصد تحقق يافته است. 

 توليد يك ميليارد و 400 ميليون بشكه اي نفت 
در سال 95

در سال 1395، مقدار نفت خام توليدي معادل يك ميليارد و 
418 ميليون بشكه و مقدار ميعانات گازي توليدي نيز معادل 

294 ميليون بشكه بوده است. 
از نفت خام توليدي و موجودي ابتــداي دوره، مقدار 765 
ميليون بشكه به ارزش 33 ميليارد و 880 ميليون دالر صادر 

و 609 ميليون بشكه تحويل پااليشگاه ها شده است. 
همچنين از ميعانــات گازي توليدي و موجــودي ابتداي 
دوره، مقــدار 204 ميليون بشــكه بــه ارزش 9 ميليارد و 
400 ميليــون دالر صــادر و 72 ميليون بشــكه تحويل 
 پااليشگاه ها و پتروشيمي ها شده يا در بورس انرژي عرضه

 شده است. 

 تراز مثبت 640 ميليون دالري در صادرات گاز
مازاد وجــوه حاصل از صــادرات گاز طبيعي نســبت به 
 واردات در بودجــه ســال 95، حــدود 640 ميليون دالر

 است. 

 رشد 103 درصدي توليد نفت
توليد نفت خام پيش بيني در نظر گرفته شــده در بودجه 

سال 95 يك ميليارد و 376 ميليون بشكه بوده كه با تحقق 
103.1 درصدي ميزان توليد به يك ميليارد و 418 ميليون 

بشكه رسيد. 
در بخش توليد ميعانات گازي پيش بيني در نظر گرفته شده 
در بودجــه 280 ميليون بشــكه بوده كه بــا تحقق 105 
درصدي ميزان توليد به 294 ميليون بشــكه رســيد. در 
گزارش تفريغ تصريح شــده اســت كه حدود 7 ميليون 
 بشكه مغايرت در ميزان توليد و عرضه نفت خام در سال 95 

وجود دارد. 

 صادرات 765 ميليون بشكه
در بخش صادرات نفت خام پيش بيني در نظر گرفته شده در 
بودجه 765 ميليون بشكه بوده كه صددرصد آن تحقق يافته 
است. در بخش صادرات ميعانات گازي پيش بيني در نظر 
گرفته شده در بودجه سال 95 نيز 204 ميليون بشكه بوده كه 

صددرصد آن تحقق يافته است. 

 تحويل 609 ميليون بشكه نفت به پااليشگاه هاي 
كشور

در بخش فــروش داخلي نفــت خام پيش بينــي در نظر 
گرفته شده در بودجه 611 ميليون بشــكه بوده كه 97.7 

درصد معادل 609 ميليون بشكه تحقق يافته است. 
در بخش فروش داخلي ميعانات گازي نيز پيش بيني در نظر 
گرفته شده در بودجه سال 95 نيز 76 ميليون بشكه بوده كه 
97.7 درصد معادل 72 ميليون بشكه آن تحقق يافته است. 

 ارزش 60 ميليارد دالري توليد نفت
ارزش پيش بيني شده براي توليد نفت خام در بودجه سال 
95، مبلغ 190 هزار و 775 ميليارد تومان و 60 ميليارد و 564 
ميليون دالر بوده كه با پوشش 99.2 درصدي در نهايت، 189 
هزار و 273 ميليارد تومان و 60 ميليارد و 402 ميليون دالر 

تحقق يافته است. 
ارزش پيش بيني شــده بــراي توليــد ميعانــات گازي 
در بودجــه ســال 95، مبلــغ 39 هــزار و 135 ميليارد 

تومــان و 12 ميليــارد و 424 ميليــون دالر بوده اســت 
كه با پوشــش 108 درصدي در نهايت، 42 هــزار و 422 
 ميليارد ريــال و 13 ميليارد و 479 ميليــون دالر تحقق 

يافته است. 

 ارزش 33 ميليارد و 880 ميليون دالري صادرات 
نفت

ارزش پيش بيني شــده براي صادرات نفت خام در بودجه 
سال 95، مبلغ 108 هزار و 440 ميليارد تومان و 34 ميليارد 
و 425 ميليون دالر بوده كه با پوشــش 97.5 درصدي در 
نهايت، 105 هزار و 758 ميليارد تومان و 33 ميليارد و 880 
ميليون دالر تحقق يافته است. ارزش پيش بيني شده براي 
صادرات ميعانات گازي در بودجه سال 95 نيز مبلغ 28 هزار 
و 857 ميليارد تومان و 9 ميليارد و 161 ميليون دالر بوده كه 
با پوشش 102.1 درصدي در نهايت، 29 هزار و 463 ميليارد 

تومان و 9 ميليارد و 400 ميليون دالر تحقق يافته است. 

 ارزش فروش داخلي نفت خام
ارزش پيش بيني شده براي فروش داخلي نفت خام در بودجه 
سال 95، مبلغ 82 هزار و 335 ميليارد تومان و 26 ميليارد 
و 138 ميليون دالر بوده كه با پوشــش 97.9 درصدي در 
نهايت، 80 هزار و 617 ميليارد تومان و 25 ميليارد و 627 
ميليون دالر تحقق يافته است. ارزش پيش بيني شده براي 
فروش داخلي ميعانات گازي در بودجه سال 95 نيز مبلغ 
10 هزار و 278 ميليارد تومــان و 3 ميليون و 263 ميليون 
دالر بوده كه با پوشــش 97 درصدي در نهايــت، 9 هزار و 
 971 ميليارد تومان و 3 ميليارد و 157 ميليون دالر تحقق 

يافته است. 

عدم واريز 11 هزار و 479 ميليارد پول گاز به خزانه
براساس گزارش تفريغ بودجه سال 95، مبلغ 11 هزار و 479 
ميليارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي 
توسط شركت ملي گاز ايران تاكنون به حساب خزانه واريز 

نشده است. 

 عدم واريز پول پتروشيمي ها بابت خوراك
مبلغ 4 هزار و 479 ميليارد تومان از وجوه واريزي توســط 
شركت هاي پتروشيمي بابت ارزش خوراك دريافتي، توسط 
شركت ملي نفت ايران هم تاكنون به حساب خزانه داري كل 

كشور واريز نشده است. 

 بدهكاري 7 هزار و 202 ميلياردي پااليش و پخش
شــركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از 
مجموع ارزش نقدي خوراك دريافتي از شركت ملي نفت 

ايران، مبلغ 7 هزار و 202 ميليارد تومان بدهكار است. 
همچنين شركت هاي پتروشيمي، از مجموع ارزش نقدي 
خوراك دريافتي از شــركت ملي نفت ايران، با احتســاب 
وصولي هاي ســال 1396 بابت مانده تسويه نشــده ارزش 
خوراك دريافتي ســال 1395، مبلغ 266 ميليارد تومان 

بدهكار هستند. 

 هزينه كرد 370 ميليارد تومان بودجه در محل 
غيرمرتبط

مطابق بند )د( تبصره )1( ماده واحــده، وزارت نفت از 
طريق شركت تابعه ذي ربط مكلف بوده نسبت به نوسازي 
و توسعه شــبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات 
گازي و فرآورده هــاي نفتي و تامين منابع مالي ســهم 
دولت در توسعه پااليشــگاه ها و زيرساخت هاي تامين، 
ذخيره سازي و توزيع فرآورده اقدام كند و منابع موردنياز 
را از محل افزايش 5 درصد، به قيمت هر ليتر فرآورده هاي 
نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، گاز 
مايع و سوخت هواپيما تامين كند. شركت ملي پااليش 
و پخش فرآورده هاي نفتي ايــران تنها مبلغ يك هزار و 
43 ميليارد تومان از محل افزايش 5 درصد قيمت پنج 
فرآورده اصلي و ســوخت هواپيما جهت مصارف مورد 
اشــاره به شــركت هاي ذي ربط اختصاص و پرداخت 
كرده و مبلغ 370 ميليارد تومان از عوارض وصول شده 
موضوع اين بند در محلي غير از مصارف مورد نظر يعني 

هزينه هاي جاري شركت، مصرف شده است. 

عدم انتشار 5 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت 
توسعه ميادين مشترك

براي سرمايه گذاري در طرح هاي نفت و گاز با اولويت ميادين 
مشــترك به وزارت نفت اجازه داده شــده است كه 5 هزار 

ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر كند. 
با وجود ضرورت توجه ويژه به توسعه و بهره برداري از ميادين 
مشــترك نفت و گاز و صيانت از حقوق جمهوري اسالمي 
ايران، از اين ظرفيت قانوني استفاده نشده و در نتيجه اهداف 

قانون گذار محقق نشده است. 

 واريز 7 ميليارد و 312 ميليون دالر به حساب 
صندوق توسعه ملي

از سهم صندوق توسعه ملي از محل منابع حاصل از صادرات 
نفت شامل نفت خام، ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي، 
مبلغ 7 ميليارد و 312 ميليون دالر به حساب صندوق واريز و 
مابقي آن به مبلغ يك ميليارد و 177 ميليون دالر به حساب 

صندوق مزبور واريز نشده است. 

بررسی بخش نفت در گزارش تفريغ بودجه 95 نشان می دهد

تحقق 99 درصدي منابع حاصل  از فروش نفت و  ميعانات گازي

ربيعي: 
چانه زني ها براي تعيين حداقل 

دستمزد در جريان است
وزير تعــاون، كار و رفاه اجتماعــي از تامين 
منابــع عيــدي بازنشســتگان خبــر داد و 
گفــت: در شــورايعالي كار چانه زني ها براي 
تعيين حداقل دســتمزد در جريان اســت 
 و تالش مي كنيم اين مســاله به شــب عيد 

كشيده نشود. 
و به گزارش تســنيم، علي ربيعــي از تامين 
منابع عيدي و پــاداش بازنشســتگان خبر 
داده و درباره تعيين مــزد كارگران گفت: در 
شــوراي عالي كار چانه زني ها بــراي تعيين 
حداقل دســتمزد در جريان اســت و تالش 
 مي كنيم اين مســاله به شــب عيد كشيده

 نشود. 
وي اعالم كرد: اســتراتژي ما اين اســت كه 
اين افزايــش حقــوق از نرخ تورم بيشــتر 
باشــد البته دريافتي هاي تا سقف 2ميليون 
تومــان را درصــدي افزايــش خواهيــم 
 داد تا فاصلــه دريافتي هاي پاييــن و باال را 

كمتر كنيم. 
وي در ادامه از ثبت نــام 50هزار نفر براي وام 
اشتغال روستايي خبر داد و گفت: از 50هزار 
درخواست وام در مرحله اول، حدود 8000 
وام پذيرفته شده اســت كه از امروز پرداخت 

اين وام ها در 5 استان انجام مي شود. 
ربيعــي افــزود: امســال از مبلــغ 12هزار 
ميليــارد تومــان پيش بيني شــده در اين 
طرح، دو هــزار ميليــارد تومــان پرداخت 
مي شــود. البته ايــن طرح طبــق قواعدي 
 انجام مي شــود كه منجر به ايجاد اشــتغال 

شود.
 وي درباره باز شــدن جعبه ســياه نفتكش 
ســانچي توضيح داد: جعبه سياه اين كشتي 
ديروز با حضور نمايندگان ســازمان بنادر و 
دريانوردي، كشتيراني، طرف سوئدي سازنده 
كشتي و طرف پانامايي باز شد. قرار بود جعبه 
سياه دو كشتي )سانچي و كريستال( همزمان 
 باز شود كه ما گفتيم ابتدا جعبه سياه سانچي

 باز شود. 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعــي ابراز كرد: 
با توجه به وجود ســم در كشــتي نمي توان 
داخل آن رفــت. ربات ها هــم فقط عكس 
 مي گيرند و آنها هم نمي توانند داخل كابين ها 

بروند. 
وي درباره مقصر ســانحه ســانچي، گفت: 
شــكايت در دريــا قواعــد خاصــي دارد و 
 شركت هاي بيمه و حقوقي ميزان خسارت را 

تعيين مي كنند.
 در دريــا اين طور نيســت كه يــك طرف 
صددرصــد مقصــر باشــد، بلكــه هــر دو 
 طــرف را بــا درصدهــاي متفــاوت مقصر

 مي گيرند. 
ربيعــي همچنين دربــاره دو صندوق فوالد 
و بازنشســتگان كشــوري گفت: طرحي در 
مجلس مطرح است كه بر اساس آن صندوق 
فوالد با صندوق بازنشستگان كشوري ادغام 
 شــود ولي ادغام مشــكلي را در اين زمينه 

حل نمي كند.

خبر
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بازداشتگاه ها بازديد خواهد داشت، ولي ما همچنان به دنبال پاسخ به تقاضاي خود هستيم. 

گروه ايران وجهان
News kasbokar@gmail.com

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
)نوبت اول(

تعاونی مسكن سازمان دانشجويان و موسسات تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
به آگاهی همه اعضا و سهامداران محترم تعاونی مسكن می رساند جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تعاونی مسكن 
ساعت 14 روز پنج شنبه تاريخ 96/12/3 در سرای محله تهرانپارس به نشانی خيابان دماوند )تهران نو(بعد از پل خاقانی- ايستگاه 

داريوش- سرای محله تهرانپارس برگزار خواهد شد.
دستور جلسه:

1-گزارش هيات مديره و بازرس 
2-بررسی و تصويب صورت های مالی سال 91تا 95

3-طرح و تصويب حسابرسی از تعاونی مسكن
4-بررسی و تصويب بودجه پيشنهادی هيات مديره برای سال 95و96

5-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
6-تصميم گيری درباره نحوه واگذاری قطعات به اعضا

7-تصميم گيری در مورد پروژه 60 واحدی
همه اعضا و سهامداران محترم يا نمايندگان قانونی آنها می توانند به منظور دريافت برگه وكالت در مجمع عمومی در روز چهارشنبه 
96/12/2 و پنج شنبه 96/12/3 از ساعت 9 صبح الی 12 به نشانی تهران-تهرانپارس فلكه دوم - خيابان جشنواره- بلوار پروين- تقاطع 
خيابان رحيمی طاری )182 شرقی(سمت چپ -پالك 5 -واحد 1 مراجعه و با ارائه مدارك شناسايی و يا وكالت نامه معتبر برگه ورود 

يه جلسه را دريافت كنند.

آگهی مناقصه عمومي شماره  18/96/ش      نوبت اول
فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي حفاظت فيزيكي شهركها و نواحي صنعتي حكيميه شال اسفرورين آوج پارك ليا قزوين و 

ساختمان كسب و كار كاسپين
1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي به شماره ) 200961085000010 ( را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه 

تداركات الكترونيكي دولت ) ستاد ( به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
2- تاريخ انتشار در سامانه تاريخ يكشنبه 96/11/08 ساعت 15 مي باشد.

3-  مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 15 روز يكشنبه مورخ 96/11/15
4-  مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 15 روز چهارشنبه 96/11/25
5-  زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 16 روز شنبه مورخ 96/11/28

6-  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها:
شركت شهركهای صنعتی استان قزوين واقع در :  قزوين ، بلوار آيت ا... شهيد بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، 

www.qazviniec.ir :تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي 
7- مبلغ برآورد: 4/722/845/088 ريال است كه بر اساس حقوق و دستمزد 1396 محاسبه گرديده است.

8- مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 237/000/000 ريال مي باشد.
9- مدت قرارداد:   12 ماه 

10-  محل اجراي پروژه :  1- ناحيه صنعتی آوج            واقع در كيلومتر 2 جاده آوج به همدان 2- شهرك صنعتی حكيميه     واقع در كيلومتر 15 جاده بوئين زهرا به دانسفهان ) سگز آباد ( 
3- شهرك صنعتی شال         واقع در كيلومتر20 جاده بوئين زهرا به دانسفهان )كيلومتر9 جاده قلعه گنجی( 4- ناحيه صنعتی اسفرورين     واقع در كيلومتر 17  جاده تاكستان به دانسفهان 
5- شهرك صنعتی كاسپين     واقع در كيلومتر 25  آزاد راه  قزوين 6- شهرك صنعتی ليا           واقع در كيلومتر 14 جاده قزوين بوئين زهرا        7- شهرك صنعتی قزوين      واقع در حدفاصل 
شهر كوهين و آزاد راه  قزوين رشت 11 – شرايط شركت كنندگان : ارائه گواهينامه تعيين صالحيت از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعی–دارا بودن مجوز از پليس پيشگيري نيروي 

انتظامي، دارا بودن سابقه كار در حفاظت و نگهبانی و ارائه صورتجلسه تحويل حداقل يك پروژه حفاظتی كه پيمانكار رأساً با دستگاههای  اجرايی 
) طبق تعريف ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوری ( و طی 5 سال گذشته منعقد نموده و ارائه رضايت نامه آن از دستگاه اجرايی مذكور.

روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي استان قزوين
نوبت اول :96/11/7   نوبت دوم:96/11/8

وزير امور خارجه كشــورمان در گفتگو با خبرنگار مشهور آلماني تصريح كرد 
اروپا مباني اي دارد كه طبق آن نمي توان دوباره درباره توافق هسته اي مذاكره 
كرد و اروپا نمي تواند با تالش براي نقض برجام آن را حفظ كند و همه بايد بدون 
بهانه جويي به آن پايبند باشند. به گزارش انتخاب، »يورگن تودنهوفر« روزنامه نگار 
مشهور آلماني با »محمدجواد ظريف« وزير خارجه ايران درباره نقش اين كشور در 
تحوالت منطقه گفتگويي داشت. تودنهوفر نخست درباره موضع ايران در زمينه 
تحوالت خليج فارس از ظريف پرسيد و اين پرسش را مطرح كرد كه آيا از ديد تهران 
نمي توان پيشنهادهايي توأم با صلح براي كشورهاي كه دوست ايران نيستند، 

فرستاد؟ ظريف در پاسخ گفت: »من فكر مي كنم كه فقط راهكار صلح آميز مي تواند 
محقق شود. ما جنگ هاي زيادي را پشت سر گذاشتيم و اين وضع نمي تواند ادامه 
داشته باشد. از ديد ما )مسائل( مربوط به خليج فارس نيازمند گفتگو برمبناي 
همه جانبه نگري است و اين شرايط بايد در نظر گرفته شود كه هيچ كسی نمي تواند 

در منطقه تسلط داشته باشد و همه بايد با هم همكاري داشته باشند.«
وزير خارجه ايران افزود: »عالوه بر اين موارد بايد بين خودمان اعتمادسازي كنيم 
و اين موضوع به وسيله گردشگري، بازديد هاي نظامي و پيمان عدم تجاوزگري 
با تمامي كشورهاي منطقه از جمله عربستان سعودي صورت گيرد. اين كشور 

يكي از مهم ترين كشورهاي منطقه خليج فارس اســت. به همين دليل بدون 
عربستان نمي توان به جمع بندي دست يافت.«خبرنگار آلماني كه پيش از اين از 
سياستمداران برجسته كشورش هم بوده از ظريف پرسيد: »آيا شما پيشنهادي 
در زمينه پيمان عدم تجاوزگري به عربستان داده ايد؟« ظريف پاسخ داد: »من اين 
موضوع را در مقاله اي مطرح كردم و ما مي توانيم اين پيشنهاد را به هر كسي بدهيم، 
چراكه در 300 سال گذشته به هيچ كشوري حمله نكرده  ايم و در زمان جنگ ايران 
و عراق هدف حمله بوده ايم و بعد از جنگ هم نزديك ترين دوستان عراقي ها بوديم 

و به آنها در مقابله با داعش كمك كرديم.«

ظريف: 

مي توانيم پيشنهاد »پيمان عدم تجاوزگري« به عربستان يا هر كشور ديگري  بدهيم



3 تجارت
 و توزيع

بــا وجــود چانه زني هايي 
بابــت  كــه همه ســاله 
تعيين دســتمزد كارگران 
صورت مي گيرد، اما هنوز 
دســتمزدها فاصله زيادي 
با حداقل دســتمزد جوابگو بــراي نيازهاي اوليه 
زندگي كارگــران دارد. عدم توافق مســئوالن در 
ارائــه تعريف درســتي از حداقل دســتمزد، خط 
 فقــر و گرســنگي نيز مســاله را جدي تــر كرده

 است.
 به گفته نمايندگان كارگري، در اين مورد مسئوالن 
حتــي ابايي از ســاخت واژگان جديــد و تصنعي 
براي توجيه شكاف دستمزدها با واقعيت معيشت 
خانواده ها ندارند كه اين مساله رسيدگي فوري به 

موضوع را به تاخير مي اندازد. 
علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفــاه اجتماعی در 
اين مورد معتقد است با افزايش پلكاني دستمزدها 
و افزايش حقــوق به طوري كه از نــرخ تورم باالتر 
 باشــد، مي تــوان دســتمزد عادالنــه را تعيين 

كرد. 
وي مي گويد: در شــورايعالي كار چانه زني ها براي 
تعيين حداقل دســتمزد در جريان است و تالش 
مي كنيم اين مســاله به شب عيد كشــيده نشود. 
اســتراتژي ما اين اســت كه اين افزايش حقوق از 
نرخ تورم بيشتر باشد. البته دريافتي هاي تا سقف 
2 ميليــون تومــان را درصدي افزايــش خواهيم 
 داد تا فاصلــه دريافتي هاي پايين و بــاال را كمتر 

كنيم. 
طبق بررســي هاي موجود، مابه التفــاوت حداقل 
دســتمزد بــراي معيشــت بــا دســتمزدي كه 
كارگــران دريافــت مي كننــد معموال توســط 
دولت ها جبران مي شــود، در حالي كه در كشــور 
 مــا دولــت از پرداخت ايــن مابه التفــاوت طفره 

مي رود.

ضرورت احيای قدرت ازدســت رفته 
كارگران

علي خدايي، عضو شــورايعالي كار خواســتار آن 
شد تا شــكاف بين مبلغ سبد معيشــت حداقلي 
 و نــرخ حداقل مزد بــراي ســال آينــده از بين 

برود. 
خدايي در تحليل و پيش بيني روند تعيين حداقل 
دستمزد براي سال آينده به مالك هاي تعيين مبلغ 
حداقل دستمزد اشاره كرد و گفت: براساس ماده ۴۱ 
قانون كار، در بند اول توصيه شده كه حداقل مزد با 
احتساب تورم افزايش يابد كه يك بند غيرالزام  آور 
اســت، اما بند دوم كامــال الزام آور اســت و در آن 
تاكيد شده كه حداقل دستمزد بايد بتواند زندگي 
 آبرومند يك خانوار كارگري با تعداد معين را تامين 

كند. 
بدين ترتيب مالك تعيين حداقل دستمزد برخالف 
روال گذشته بايد »ســبد حداقل معيشت خانوار« 

باشد. 
خدايي با اشاره به خبر اعالم شــده از سوي معاون 
وزير كار مبني اينكه خط فقر ملي ۷۰۰ هزار تومان 
اســت، بيان كرد: ما نمايندگان كارگري براساس 
ميزان اعالمــي كالري الزم بــراي زندگي هر فرد 
از ســوي انســتيتو تغذيه ايران، خط گرسنگي را 
محاســبه مي كنيم كه اين رقم در ســال گذشته 
۸۵۰ هزار تومان و در سال آينده بيش از ۹۵۰ هزار 
تومان اســت و واژه »خط فقر ملــي« نيز يك واژه 
 جديد و تصنعي اســت و هيچ تعريفي از آن وجود 

ندارد. 
اين نماينده كارگــري در شــورايعالي كار با بيان 
اينكه سبد معيشت در سال گذشــته 2 ميليون و 
۴۸۹ هزار تومان تعيين شــد و قرار است براساس 
قيمت هاي بهمن مــاه دوباره آن را به روزرســاني 
كنيم، گفت: مــا نمايندگان كارگــران خطاب به 
دولــت و نماينــدگان كارفرمايي اعــالم آمادگي 
كرديم كه حاضريــم با يك فرمول بنــدي دقيق، 
شــكاف يك ميليون و ۳۰۰ هزار توماني )دريافتي 
 حداقلي فعلي( با نرخ سبد معيشت حداقل خانوار را 

پر كنيــم.   وي در ادامه اظهار كــرد: عالوه بر اين، 
بايد هرســاله قدرت خريد از دســت رفته كارگران 
را نيز احيــا كنيم. عضــو شــورايعالي كار با بيان 
شيوه پيشــنهادي خود براي پر كردن شكاف بين 
هزينه ســبد حداقلي معيشــت خانوار و حداقل 
مزد، تصريــح كرد: بايــد عالوه بر لحــاظ كردن 
تــورم محصوالت غذايــي و پرمصــرف كارگران، 
هرســاله رقم قابل توجهي حداقل مزد را افزايش 
 دهيم تا به مرور بتوانيم شــكاف يادشــده را رفع 

كنيم. 

ضرورت مداخلــه دولــت در تامين 
مابه التفاوت حداقل دستمزد

آلبرت بغزيان، كارشناس اقتصادي 
با تاكيد بر اينكه در كشور ما دولت 
از پرداخت مابه التفــاوت حداقل 
دســتمزد شــانه خالي مي كند، 
مي گويد: بين خــط فقر و حداقل 
دســتمزد ارتباطي وجود دارد كه بايد براساس آن 
دستمزدها را اعالم كرد. اين دو از يك جهت به هم 
 وصل هســتند و از طرفي هميشــه هــم نياز به 
 تغيير آنها نيست، بلكه ممكن است با تالش كارگر 
 يــا كار بيشــتر وي ايــن ارتبــاط را منطقي تــر 

كرد.
گاهي منظور از خط فقر ميزان درآمد الزم براي زنده 
مانده و از گرسنگي نمردن است. در اين صورت فرد 
سعي مي كند با كار بيشتر و اضافه كاري درآمد كم 
را به سقف مورد نياز برساند، اما هميشه شايد اين 
امر فراهم نباشــد. در اين صورت معموال دولت ها 
مداخله مي كنند و با دخالت آنها مابه التفاوت حداقل 
دستمزد با دستمزد تعيين شده براي خط فقر تامين 

مي شود.
البته حداقل دستمزد براســاس ۴۰ ساعت كار در 
هفته تعيين مي شود و در اين صورت ممكن است 
فرد يك يا ۱۰ ساعت در روز كار كند يا گاهي خيلي 
كمتر. در اين حالت دولت مي تواند با بيمه بيكاري يا 
ساير حمايت ها براي افزايش قدرت خريد و تامين 

نيازهاي اساســي گام بردارد. البته دولت مي تواند 
نهادي را به ايــن منظور اختصاص دهــد و از اين 
طريق به افزايش سطح رفاه خانواده هاي كارگران 

كمك كند. 

تصميمات خلق الساعه در تعيين حداقل 
دستمزد

حسن مرادي، كارشناس اقتصادي 
نيز در اين مورد با اشــاره به اينكه 
معموال دولت براي تعيين دستمزد 
كارگران تصميمات خلق الســاعه 
مي گيرد، مي گويد: دولتمردان ما 
مدتي اســت به اين فكر افتاده اند كــه به طبقات 
ضعيف كمك كنند. اصل اين فكر خوب اســت، اما 
روابط كار را به هم مي زند و باعث مي شــود توليد 

صرفه نداشته باشد. 
وي با بيان اينكه طرفداري از كارگر خوب اســت، 
اما نه به قيمت ناديده گرفتــن كارفرما، مي گويد: 

طرفداري از حقوق كارگر و تــالش براي باال بردن 
دســتمزدهاي وي زماني كــه كارخانه هــا رو به 
تعطيلي است، كار درستي نيست. در شرايط حاضر 
كارفرمايان بــا رقم باالي عيدي و حق ســنوات و 
پاداش چطور مي توانند رقم هاي پيشنهادي براي 
دستمزد را از ســوي كارگران بپذيرند؟ كارخانه ها 
به ورشكستگي نزديك شده اند، در حالي كه امسال 
رقم بااليي براي كارگران پيش بيني شده است كه 
حتي دولت در كارخانه هاي خود هم قادر به پذيرش 

و پرداخت اين رقم از بودجه  نيست.
بايد فكري شود نه اينكه هر ازچندگاهي تصميمات 
خلق الســاعه كــه تكليــف مااليطاق بــر عهده 
كارفرما مي گذارد، گرفته شــود. بنابراين اگر قرار 
است افزايش دســتمزدي باشــد بايد سنديكاي 
كارگــري و نمايندگان كارفرما نيــز در آن حضور 
و اجازه دفاع از خود را داشــته باشــند وگرنه اگر 
 يك طرفه باشــد تصميم گيــری معقولي نخواهد 

 بود. 

»كسبوكار«بررسيميكند

طفره  رفتن   دولت  از جبران  مابه التفاوت  حداقل  دستمزد

رئيس اتاق ايران: 
انتشاراوراقبرايسياستهاي

دولتمشكلسازاست
انتشار اوراق در سياســت درست دولت كه سوق 
دادن شركت هاي بزرگ به سمت استفاده از بازار 
ســرمايه و منابع محدود بانكي بــراي واحدهاي 
كوچك و متوسط است، مشكل ايجاد خواهد كرد 
زيرا اكنون نرخ تسهيالت بانكي ۱۸ درصد بوده و 
اين اوراق با نرخ باالي ۱۸ درصد منتشر مي شوند. 

به گزارش ايسنا، غالمحسين شافعي، رئيس اتاق 
بازرگاني ايران در جلسه شوراي گفتگوي دولت و 
بخش خصوصي خراسان رضوي در اتاق بازرگاني 
استان اظهار كرد: بخشنامه  ســابق سازمان امور 
مالياتي مبني بر اينكه ارزش افزوده صادرات بايد 
حداكثر ظرف مدت يك ماه بازگردانده شود، اجرايي 
نشده و در خراسان هم مواردي ديده شده كه اين 
بخشنامه اجرا نشده اســت. وي افزود: در سه روز 
گذشته سازمان امور مالياتي با تاكيد به تمام استان ها 
ابالغ كرد كه بايد ظرف مدت يــك ماه ماليات بر 
ارزش افزوده صادرات بازگردانده شــود و اگر اين 
كار ديرتر از يك ماه صورت گرفت، بايد به دبيرخانه 

شوراي گفتگو اطالع داد تا پيگيري صورت گيرد. 
شافعي بيان كرد: ديروز در شــوراي پول و اعتبار 
تصويب شد كميته رسيدگي فوري براي واحدهاي 
توليدي كوچك و متوسط تشكيل شود و اعضاي 
اين كميته ديروز تعيين شدند و از هفته آينده به 
طور اضطراري جلسات را تشكيل خواهند داد تا 
به وضعيت اين واحدها به طور جدي رســيدگي 
شود. رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به وضعيت 
بودجه سال ۹۷ تصريح كرد: درباره آنچه در بخش 
خصوصي درباره آن نظرخواهي و جمع بندي شده 
و طي يك نامه كتبي با امضاي سه اتاق كشور، اتاق 
بازرگاني، تعاون و اصناف به رئيس مجلس تقديم 

شد، چند مورد مهم را عنوان مي كنم. 
وي ادامه داد: بودجه ســال ۹۷ نــكات مثبت و 
قابل توجهي نســبت به گذشــته دارد اما آنچه از 
ديدگاه بخش تعاوني و خصوصي به عنوان اشكال 
در بودجه مطرح شده و همواره از گذشته اين مشكل 
در نظام بودجه ريزي كشور وجود داشته، اين است 
كه برخالف عرف معمول كه ابتدا دخل و سپس 
خرج را حساب مي كنند، در نظام بودجه اي كشور 
ابتدا سراغ خرج و بعد دخل مي روند و اين اشكالي 
كلي در نظام بودجه ريزي كشــور است. شافعي 
با بيان اينكه حجم زياد انتشــار اوراق براي بخش 
خصوصي موجب نگراني اســت، عنوان كرد: اين 
نگراني به چند دليل ايجاد شده است كه دليل اول 
اين بوده كه حجم انتشار اوراق ميدان را براي بخش 
خصوصي تنگ خواهد كرد. نكته دوم اينكه انتشار 
اوراق با نرخ هايي كه اعالم مي شود منافات دارد و با 
نرخ هاي تسهيالت بانكي كه از سوي شوراي پول و 
اعتبار مصوب و ابالغ شده ممكن است دچار چالش 
ايجاد شود.  رئيس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: تا 
زماني كه دولت اوراق منتشر مي كند، مردم دولت 
را مطمئن تر مي دانند و از او خريداري مي كنند. اگر 
بنا باشد شركت هاي بزرگ بخش خصوصي از بازار 
سرمايه استفاده كنند و اجازه انتشار اوراق دهند، 
مجبور هستند نرخي را نسبت به دولت باالتر ببرند 

كه اين نيز مشكل ايجاد خواهد كرد. 
وي با اشاره به اينكه افزايش ۱۵درصدي درآمدهاي 
مالياتي نگراني تمام فعاالن اقتصادي در گذشته و 
حال بوده، خاطرنشان كرد: اين مورد كه افزايش 
۱۵ درصدي از كجا تامين مي شود، همواره مورد 
نظر بوده و اگر بنا باشد از ســازمان ها و نهادهايي 
كه ماليات پرداخت نمي كنند، اخذ شــود، بخش 
خصوصي استقبال مي كند. شافعي گفت: موضوع 
بعدي نرخ ارز بوده كه از مدت ها پيش مطرح شد و 
در اسفند سال گذشته رئيس بانك مركزي در دو 
مصاحبه اعالم كرد تا آخر ســال نرخ ارز يكسان و 
تك نرخي مي شود ولي تاكنون اين امر تحقق پيدا 
نكرده و اين ماجرا چيزي جز بــاز كردن راه رانت 
و فســاد ايجاد نخواهد كرد.  وي بيان كرد: دولت 
پيش بيني كرده بود قيمت هاي حامل هاي انرژي 
به قيمت هاي واقعي نزديك تر شــود اما مجلس 
مخالف اين قضيه بود و به لحاظ نگاه اقتصادي اين 
كار اشتباه اســت. بايد اين نرخ ها به قيمت واقعي 
نزديك تر شــوند. اميدوارم نمايندگان مجلس با 
ديدي اقتصادي به آن نگاه كنند و اين مســاله در 

بلندمدت به نفع مردم كم درآمد جامعه است. 
رئيس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه ســهم هر 
استان از ماليات هر سال ۱۰ درصد اضافه مي شود، 
عنوان كرد: در استان خراسان رضوي ممكن است 
نسبت به سال گذشته رشد اقتصادي يا رشد منفي 
اقتصادي ايجاد شده باشد. اگر قرار باشد اين تعيين 
سهم عادالنه صورت گيرد، بايد به تغيير و تحوالت 
اقتصادي استان توجه شود و در اين ارتباط براي 
استان اتفاقات بسياري از چند سال پيش رخ داده 

است كه بايد تعيين سهم استان معكوس شود. 

خبر

رئيس ســازمان توســعه تجــارت ايــران گفت: 
ظرفيت سازي براي آينده كشور بايد مورد توجه قرار 
گيرد و اقالم و خدمات جدي مورد نظر باشد و به فكر 
اين باشيم كه روند جهاني براي مصارف چيست  و چرا 

به اين سمت حركت نمي كنيم.
به گزارش ايسنا، خسروتاج در مراسم بزرگداشت روز 
صادرات و تجليل از صادركنندگان برتر استان كرمان 
اظهار كرد: ما در توليــد كاال، توليد خدمات، فضاي 
كسب و كار و بنگاه ها به ظرفيت سازي نياز داريم. به 
ويژه در جايي كه مي خواهيم ظرفيت سازي كنيم بايد 
توليد ما با نياز مشتري و بازار هماهنگ باشد، در حالي 

كه اين همخواني را نداريم. 
خســروتاج تصريح كرد: يكي از وظايف اساسي اين 
است كه ببينيم كجا ظرفيت سازي كنيم و اين يك 
نهضت همگاني است و دانشگاه، كارآفرينان و فعاالن 
صادرات بايد جهت هاي مورد نياز آينده را تشخيص 
بدهند.  وي بيان كرد: يكي از مشــكالت اين است 
كه اساس سرمايه گذاري ها رقابتي نبوده و مشكالت 
امروز به خاطر اين است و ما در سازمان توسعه تجارت 
و وزارت صنعت و معدن آمادگي داريم تا پيشنهادات 
كارآفرينان را كه در ظرفيت سازي مطرح مي شود، 
بپذيريم كه اين طرح ها مي توانــد كار و درآمد براي 
كشور ايجاد كند.  رئيس سازمان توسعه تجارت ايران با 

اشاره به اينكه نكته مهم ديگر در صادرات، تمركز روي 
بازارهاست، گفت: بايد با دنيا براساس منافع مشترك 
تعامل داشــت و از هر نوع روش  تنشي و افراطي كه 

روابط ما را با دنيا و كشورها به هم بزند پرهيز كرد. 
وي افزود: امروز مذاكرات در چارچوب برد - برد است 
و توسعه ارتباطات به جايي رسيده كه همه از مقررات 
كشورها خبر دارند. خسروتاج اظهار كرد: براي توسعه 
صادرات و اينكه صادركنندگان در شرايط برابر كار 
كنند، نياز داريم روابط بين المللي داشته باشيم و بايد 

براي بهبود فضاي كسب و كار همه مراقبت كنيم. 
وي درباره چگونگي تجارت خارجي گفت: به زودي 
اليحه اي به مجلس مي دهيــم كه حداقل براي يك 
دوره ۱۰ ساله نياز است  مشخص شود كدام قوانين 
ثبات داشته باشد تا فعاالن اقتصادي بتوانند كار كنند 
و بتوانيم فضاي اطمينان را در صادرات داشته باشيم. 
خسروتاج درباره جوايز صادراتي عنوان كرد: شرايط 
كشور از نظر منابع درآمدي اجازه نداده به خوبي از اين 
بخش استفاده شود و در بودجه ۹۷ موارد خوبي پيش 
بيني شده است. وي بيان كرد: ۴۳ ميليارد دالر سال 
قبل صادرات غيرنفتي داشته ايم كه دو درصد آن را 
براي حمايت از صادرات نياز داريم و اگر تامين شود، 
يك قدم رو به جلو است و اميدواريم مجلس زمينه اين 

امر را فراهم كند. 

ايالم- غالمرضا محمدمــرادي – خبرنگار 
كسب وكار: پيشرفت هاي بشري در داد و ستد روز 
به روز بيشتر و بيشتر مي شود، از مبادله كاال به كاال 
تا ضرب نخستين سكه ها و بعد ظهور اسكانس هاي با 
ارقام باال و در عصر حاضر ظهور حساب هاي الكترونيك 
و پول هاي الكترونيك، كار را براي مردم راحت تر كرده 
و عالوه بر آن امنيت نقــل و انتقال وجوه كالن را نيز 
 »Pos« بيشتر كرده است.  وقتي پايانه هاي فروشگاه يا
راهي مغازه ها شدند و كارت هاي الكترونيك جاي پول 
نقد را در جيب مردم گرفت، حمل و نقل پول راحت تر 
شد، اندكي از شلوغي بانك ها كاسته شد و مردم بدون 
حمل پول و تنها با يك كارت به راحتي اقدام به خريد 
مي كردند و صاحبان فروشگاه ها نيز خوشحال از عدم 
نياز مراجعه به بانك ها براي واريز درآمدهاي شان، از 
دستگاه ها اســتقبال كردند.  اما در اين مدت، زمان 
واريز پول از عمليات خريد تا واريز به حساب صاحب 
دستگاه، دچار چالش فراواني شده از تصميم گيري 
براي اخذ كارمزد تا ديرتر شدن زمان واريز به حساب! 
عملكرد بانك مركزي و دستورات آن به بانك هاي عامل 
كل كشور براي تاخير در واريز تراكنش »Pos«هاي 
فروشگاهي، صاحبان فروشگاه ها را با چالش استفاده 

 از آنها روبه رو كرده است، هر فروشگاهي به اين اميد
 مغازه اش را باز مي كند كه در آن روز درآمدي داشته 
باشد و اين درآمد را بتواند صرف هزاران مشكل خود اعم 
از پاس كردن چك ها، پرداخت اقساط، پرداخت قبوض 
مختلف تجاري و خانگي و هزينه هاي روزمره زندگي 
خانوادگي و... كند، اما دستورالعمل بانك مركزي براي 
تاخير حداقل 2۴ ساعته واريز تراكنش ها به حساب 
افراد، عملكرد دســتگاه هاي پوز فروشگاهي را دچار 
چالش كرده است.  سال ۹۳ بود كه بانك مركزي در 
اقدامي تامل برانگيز دستور داد تا از تراكنش POS هاي 
فروشگاهي كارمزد اخذ كنند و با اعالم اين موضوع، 
همه اصناف، در اقدامي هماهنگ اعالم كردند كه ديگر 
از دستگاه ها استفاده نخواهند كرد و با اين اقدام، بانك 
مركزي عقب نشيني كرده و اخذ كارمزد از دستگاه ها 
كان لم يكن شد و مردم پيروز اين مناقشه شدند. اما 
امسال و در سكوت خبري و رسانه اي و از ابتداي بهمن 
ماه، بر حسب دستورالعمل بانك مركزي، پول تراكنش 
از POS هاي فروشگاهي با تاخير 2۴ ساعته به حساب 
دارندگان دستگاه ها واريز مي شود و اين عملكرد موجب 
دلسردي صاحبان دستگاه ها و بی اعتمادی به آنها شده 

و گاليه مندي شديد مردم را به وجود آورده است. 

رئيسسازمانتوسعهتجارتايران:

بايد با  دنيا  براساس منافع مشترك تعامل داشت

تاخير 24 ساعته بانک مرکزی  در  واريز  پول تراکنش 
پوزهای فروشگاهی
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افزايش 49 درصدي مبادالت تجاري ايران و پاكستان در 9 ماهه 96
رايزن تجاري جمهوري اسالمي ايران در پاكستان )مستقر در شهر كراچي( گفت: ميزان مبادالت تجاري ايران و پاكستان در 9 ماهه 96 افزايش 49 درصدي را نشان مي دهد. 
مراد نعمتي زرگران گفت كه در 9 ماه سال جاري ميزان صادرات كاال از ايران به پاكستان رشد 7 درصدي و ميزان صادرات كاالهاي پاكستان به ايران رشد 42 درصدي را 
نشان مي دهد. وي ادامه داد: ميزان صادرات ايران به پاكستان در 9 ماه امسال، 634 ميليون دالر و ميزان صادرات پاكستان به ايران طي اين مدت، 348 ميليون دالر است. 
به گفته نعمتي زرگران، مجموع مبادالت دو كشور در 9 ماه سال جاري 982 ميليون دالر اعالم شده است. 

ثمانه نادري
News kasbokar@gmail.com



هفته گذشته در حالي چالش 
بين وزير راه و شهرســازي و 
رئيس سازمان نظام مهندسي 
ســاختمان- بر سر مخالفت 
آخوندي با پرداخت 5 درصد 
از حق الزحمه ناظران به ســازمان نظام مهندسي - اوج 
گرفت كه مشــكالت نظارت ضعيف مهندسان ناظر بر 
ساخت وسازها يكي از ريشــه دارترين معضالت بخش 
ساختمان كشــور است. به نظر مي رســد چالش اخير 
فرصتي براي ايجاد تحوالتي در سازمان نظام مهندسي 
باشد و كارشناسان و دست اندركاران صنعت ساختمان 

نيز از ايجاد چنين تحوالتي استقبال مي كنند. 

ابالغيه اي كه مهندسان ناظر را بر سر دوراهي 
قرار مي دهد

معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با بيان 
اينكه اصالحات در سازمان نظام مهندسي ساختمان 
استارت زده شده اســت، اظهار كرد: در ادامه اصالحات 
قبلي و با ابالغيه جديد وزير راه و شهرسازي فصل نويني 
در ارتقاي ســالمت اداري در حوزه ســاختمان و نظام 
مهندسي آغاز شد. حامد مظاهريان با اشاره به ابالغيه 
وزير راه و شهرسازي درباره ممنوعيت مداخله كارمندان 
دستگاه های دولتي در ارائه خدمات مهندسي ساختمان، 
اظهار كرد: از اين پس مهندساني كه در دولت اشتغال 
دارند، الزم است تا بين كار دولتي و كار در نظام مهندسي 
ســاختمان تنها يكي را انتخاب كنند. وي با اشاره به 9 
دستگاهي كه مشمول اين تغيير خواهند شد، تصريح 

كرد: اين دستگاه ها شامل وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، 
كشور، نيرو، نفت، شــهرداري ها، بنياد مسكن انقالب 
اسالمي، شوراهاي شهر و روستا، سازمان ثبت اسناد و 
امالك كشور و دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد، تجاري، 

صنعتي و ويژه اقتصادي هستند. 

ساخت اغلب پروژه ها بدون حضور مستمر 
مهندسان ناظر

يك مقام مســئول در حوزه ساخت و ســاز با بيان اينكه 
سازمان نظام مهندسي ساختمان بايد همكاري بيشتري 
با اركان دست اندركار صنعت ساختمان داشته باشد، به 
»كسب وكار« گفت: بدون همكاري سازمان نظام مهندسي 

ســاختمان ارتقاي كيفي ساخت و ساز در كشور ناممكن 
اســت و اين درحاليست كه نظارت مهندســان ناظر بر 
ساختمان سازي ها طبق شواهد موجود نارسايي هاي زيادي 
دارد. محرم كريمي، دبير انجمن بتن آماده افزود: تجربياتي 
كه اخيرا در حوزه نظارت بر بتن توسط اين انجمن به دست 
آمد با همكاري نزديك ســازمان نظام مهندسي ممكن 
شد، اما نقاط تيره اي هم در بازرسي هاي به عمل آمده در 
ساختمان هايي كه در حال مصرف بتن بودند، ديده شد. 
از جمله اينكه در اغلب اين پروژه ها، مهندس ناظر حضور 
نداشت. وي با طرح اين پرسش كه كيفي سازي ساختمان 
و نظارت بــر اجرا در بحث هاي فنــي و تخصصي چگونه 
بدون حضور مهندس ناظر امكان پذير است، تصريح كرد: 

معماران تجربي به سادگي اصول تخصصي تركيب مصالح 
را به سليقه خود تغيير مي دهند و براي مثال بتني را كه 
به صورت آماده به محل ساختمان سازي آمده با افزودن 
مقداري آب، دچار گسست مي كنند. اين كار به مقاومت 
و تاب آوري بتن لطمات شديدي مي زند و فرد مسئولي كه 
بايد جلوي چنين اقداماتي را بگيرد مهندس ناظر است، اما 
متاسفانه در بسياري از پروژه ها، مهندس ناظر فقط گاهي 

به پروژه سر مي زند. 

بازنگري در نظام توزيع كار مهندسان ناظر
يك كارشناس عمران نيز با تاكيد بر ضرورت بازنگري در 
نظام توزيع كار مهندسان ناظر، به »كسب وكار« مي گويد: 
سازمان نظام مهندسي ساختمان نيازمند تحوالتي بيش 
از آنچه اخيرا توســط وزير راه و شهرسازي مطرح شده، 
است و مشكل اين سازمان خيلي بيشتر از كسر 5 درصد از 
حق الزحمه مهندسان و دو و سه شغله بودن تعداد زيادي از 
ناظران است. اميرحسين جوادي با بيان اينكه درخواست 
جامعه مهندسان عضو اين سازمان از وزير راه و شهرسازي 
اين است كه توزيع كار در اين ســازمان را مورد بررسي 
و تحقيق قرار دهد، تصريح كرد: تخلفات زيادي درباره 
توزيع كار در بين اعضاي اين سازمان وجود دارد كه بايد 
مورد بررسي قرار گيرد و مسئوالن پيشين و فعلي سازمان 
درباره حق هايي كه از برخي مهندســان پايمال شده، 
پاسخگو باشند. وي همچنين خواستار سپردن مسئوليت 
قانوني به مهندسان ناظر معتمد در حوزه ساخت و ساز شد 
و اظهار كرد: ساختماني كه بدون رعايت موازين استاندارد 
مهندسي در حال احداث است بايد با تقاضاي مهندس 
ناظر قسم خورده از دادگاه، به سرعت متوقف شود، ولي در 

حال حاضر مهندسان ناظر چنين امكاني ندارند. 

»كسبوكار«گزارشميدهد

مهندسان  ناظر  زير  ذره بين نظارت

موفقيتشركتگازاستانكرمانشاه
دراخــذگواهينامههايسيســتم

مديريتيكپارچه
مديرعامــل شــركت گاز اســتان كرمانشــاه از 
موفقيت اين شركت در اخذ گواهينامه استاندارد 
 بين المللــي ISO 9001: 2015 و تاييديه هاي 
 ISO 10002: 1014، ISO10004: 2012
و HSE-MS خبر داد. سيروس شهبازي با بيان 
اينكه استاندارد بين المللي ISO9001: 2015 بر 
اساس اصول مديريت كيفيت تدوين شده و در حال 
حاضر آخرين ويرايش الزامات سيستم هاي مديريت 
كيفيت است، گفت: اين اســتاندارد روي اصولي 
همچون تمركز بر مشــتري، رهبري، مشاركت 
كاركنان، رويكرد فرايندي، بهبود، تصميم گيري 

مبتني بر شواهد و مديريت ارتباطات تاكيد دارد. 
وي افزود: شركت گاز استان كرمانشاه با اعتقاد به 
ارتقاي سطح كيفي فعاليت ها، حفظ و صيانت از 
محيط زيست و ســرمايه هاي انساني و همچنين 
تعهد به رعايت حقوق تمامي ذي نفعان مي كوشد 
تا با ايجاد يك سازمان متعالي و يادگيرنده با تالش 
تمامي كاركنــان در جهت دســتيابي به اهداف 
استراتژيك خود، حركت كند. مهندس شهبازي 
يكي از عناصر كليدي موفقيت سازماني را رضايت 
مشــتري از نحوه ارائه خدمــات و محصوالت آن 
دانست و افزود: اندازه گيري و پايش رضايت مشتري 
اجتناب ناپذير اســت؛ چراكه نتايج حاصل از اين 
ارزيابي مي تواند به شناسايي فرصت هاي بهبود در 
راهبردها، محصوالت و فرايندهاي سازمان منجر 
شود كه بر اين اساس شركت گاز استان كرمانشاه 
سيستم هاي مديريتي سنجش رضايت و تحليل 
شكايات مشتريان را استقرار داده و گواهينامه هاي 

ISO10004 ،10002 را كسب كرد. 
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مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي اســتان كرمانشاه از جابه جايي 
بيش از 4.5 ميليون مسافر طي 9 ماهه ابتداي امسال در اين استان خبر داد. 
مهندس بهمن خسرواني گفت: 4 ميليون و 706 هزار و 961 مسافر در قالب 
449 هزار و 16 سفر از ابتداي امسال تاكنون در استان جابه جا شده اند.  وي 
افزود: از مجموع آمار فوق الذكر 3 ميليون و 18 هزار و 190 مسافر در قالب 

281 هزار و 648 سفر مختص به جابه جايي برون استاني و يك ميليون و 688 
هزار و 771 مسافر توسط 167  هزار و 368 سفر به جابه جايي درون استاني 
اختصاص دارد. خسرواني همچنين تاكيد كرد كه جابه جايي صورت گرفته 
به وسيله ناوگان عمومي شامل اتوبوس، ميني بوس و سواري انجام شده و 
گفتني است اين حجم جابه جايي به ترتيب به وسيله ميني بوس، سواري و 

اتوبوس انجام گرفته است. وي اظهار داشت: بيشترين حجم جابه جايي از 
استان در شهرستان كرمانشاه با 3 ميليون و 56 هزار و 141 مسافر در قالب 
277 هزار و 112 سفر صورت گرفته و به ترتيب اسالم آباد با جابه جايي 555 
هزار و 525 مسافر در قالب 48 هزار و 491 سفر و سرپل ذهاب با 248 هزار 
و 414 مسافر در قالب 23 هزار و 221 سفر در جايگاه دوم و سوم قرار دارند. 

جابه جايي بيش از 4/5 ميليون مسافر در  استان كرمانشاه طي 9 ماهه اخير

دعوت3شــركتچينــيبراي
مشاركتدرآزادراهتهران-شمال

رئيس بنياد مستضعفان از مشاركت 3 شركت 
چينــي در تاميــن منابع و ســاخت منطقه 
3 آزادراه تهران - شــمال خبــر داد و گفت: 
 بهترين شــرايط براي انجام اين كار انتخاب 

مي شود. 
محمد سعيدي كيا در ســفر به چين، گفت: 
اســتفاده از تجربيات چين و تبادل تجربيات 
در امر سرمايه گذاري مشترك در ايران براي 
انجام كار و صادرات از اهداف اين سفر است. 
وي مذاكره با شركت هاي چيني درباره توريسم 
را از ديگــر اقدامات بيان كــرد و افزود: بنياد 
مستضعفان در امر توريســم امكاناتي دارد و 
با شركت هاي چيني در اين زمينه نيز تبادل 
نظر مي شود تا گردشــگران چيني به ايران و 

گردشگران ايراني به چين جذب شوند. 
سعيدي كيا همچنين از مذاكره با دو شركت 
چيني براي تامين منابع و ســاخت ترمينال 
»ايران شهر« فرودگاه امام خميني )ره( خبر 
داد و گفت: مذاكــرات مقدماتي كه در تهران 
به طور مفصل انجام شده است در اينجا ادامه 

مي يابد تا به جمع بندي مشترك برسيم. 
وي افــزود: در ديگــر زمينه ها نيــز از جمله 
لبنيات و بخش هاي ديگــر مذاكراتي داريم 
تــا ســرمايه گذاري هاي مشــترك در ايران 
براي امر صادرات داشــته باشيم. رئيس بنياد 
مســتضعفان انقالب اســالمي همچنين به 
جلســه با تجار و بازرگانان ايراني مقيم پكن 
و مذاكره با آنان اشــاره كــرد و گفت: در اين 
 جلســه از تجربيات آنان اســتفاده خواهيم 

كرد. 

راه و شهرسازی

معــاون برنامه ريزي و توســعه منابع ســازمان 
بنــادر و دريانوردي از اختصــاص 800 ميليارد 
تومــان تســهيالت ارزان  بــراي نوســازي 
ناوگان فرســوده و شــناورهاي چوبي خبر داد 
و گفت: اين اقدام با هدف توســعه لجســتيك، 
 گردشــگري دريايــي و مســافرت دريايــي 

است. 
منصــور آرامــي بــه برنامه ريــزي و اجــراي 
كاهش هزينــه  و ارتقای توانمندي  با اســتقرار 
نظام بهره وري  اشــاره كرد و اظهار داشــت: در 
بخش بهره وري، شــوراي نظــام بهره وري طبق 
دســتورالعمل ســازمان مديريت در ســازمان 
بنادر و دريانوردي دنبال شــده است. وي اضافه 
كرد: در اين باره طراحي ها انجام و مشــاور اخذ 
شــده اســت، تالش مي كنيم با اســتقرار نظام 
 بهره وري، توانمندي ها ارتقــا و هزينه ها كاهش 

يابد. 
آرامي  توجه به اهداف سازمان بنادر و دريانوردي 
را از اولويت هــا عنوان كرد و گفت: در ســال 96 
تالش كرده ايم كاركرد ســازمان بــراي اهداف 
 كالن و عملياتــي، برنامه هــا و پروژه هــا ارتقا 

يابد. 
معاون برنامه  ريزي و توسعه منابع سازمان بنادر و 

دريانوردي افزود: ضروري است سازمان بنادر به 
سمت پاسخگويي سوق يابد و اشكاالت و موانع 
تحقق اين هدف رفع شــود؛ امســال در اين باره 
برنامه ريزي كرده ايم، همچنين دفتر برنامه ريزي 
كاركردهاي سازمان بنادر در قالب هاي برنامه اي 
مشخص و براي پاسخگويي به اين هدف خواهد 

بود. 
آرامي اظهار داشــت: در حوزه مالي، سيســتم 
كنترل داخلــي طراحي  و همچنيــن پرداخت 
حقوق و مزاياي پرســنل از تهران متمركز شده 
اســت كه اين در شفاف ســازي و كنترل داخلي 
موثر است و اميدواريم در پايان سال پاسخگويي 
 مناســبي بــه دســتگاه هاي نظارتي داشــته 

باشيم. 

معــاون برنامه ريزي و توســعه منابع ســازمان 
بنــادر و دريانــوردي افــزود: امســال در بحث 
شفاف ســازي خــوب عمــل كرده ايــم و در 
شناسايي درآمدهاي ســازمان كه مغفول مانده 
بود، فعاليت هاي بســزايي انجام شد، همچنين 
 همكاري  تنگاتنگي با ديوان محاســبات كشور 

داريم. 
وي با اشاره به حمايت ســازمان بنادر از نوسازي 
ناوگان دريايي و خارج سازي شناورهاي فرسوده 
بيان كــرد: در قالــب اعتبارات كميتــه وجوه 
اداره شده، مبلغي در بانك ها از محل منابع داخلي 
سازمان ســپرده گذاري شده اســت تا بتوان به 

متقاضيان  تسهيالت ارزان قيمت ارائه داد. 
معاون برنامه ريزي و توسعه منابع سازمان بنادر 
و دريانوردي افزود: طي هماهنگي اين معاونت، 
رقم 800 ميليارد تومان تســهيالت ارزان قيمت 
به كساني كه در حوزه حمل و نقل دريايي فعال 
هستند، داده مي شــود كه اين با اهداف توسعه 
لجستيك، گردشگري دريايي و مسافرت دريايي 
است. عضو هيات عامل سازمان بنادر و دريانوردي 
اظهار داشــت: ناوگان فرســوده و شــناورهاي 
 چوبي در قالب اين طرح ســاماندهي و بازسازي 

مي شوند. 

اختصاص ۸۰۰ ميليارد تومان تسهيالت  براي نوسازي شناورهاي فرسوده  دريايي

آگهی مزايده عمومی خودروهای استانداری گلستان در سال 96
اســتانداری گلســتان در نظر دارد به اســتناد مجوز شماره 
128/10189 مورخ 96/11/3 و صورتجلســه شــماره 960018 
كميسيون ماده 2 اليحه قانونی نحوه استفاده از اتومبيل های 

دولتی و فروش اتومبيل های زائد،تعداد 16 دستگاه از خودروهای فرسوده و مستهلک 
خود را با بهره گيری از ســامانه تداركات الکترونيکی دولت)ســتاد(از طريق مزايده 
عمومی به فروش رســاند.لذا متقاضيان می توانند جهت دريافت اطالعات بيشتر از 
 تاريخ انتشار آگهی به مدت 10 روز كاری به وب ســايت استانداری گلستان به آدرس 
www.golestanp.ir مراجعه نموده و پس از مطالعه دقيق شرايط پيشنهاد قيمت خود 

را از طريق سامانه ستاد ارسال نمايند.
شناسه آگهی: 134728

نوبت اول



5

صندوق بين المللي پول از 
افزايش ۵ ميليارد دالري 
تراز حســاب هاي جاري 
ايران در سال ۲۰۱۷ خبر 
داد و اعالم كــرد فقط ۱۴ 
كشور جهان وضعيت بهتري نسبت به ايران از اين 

نظر داشته اند. 
به گزارش تســنيم، جديدترين آمار منتشرشــده 
از ســوي صندوق بين المللي پول نشــان مي دهد 
تراز حساب هاي جاري ايران در پايان سال ۲۰۱۷ 
به مثبت ۲۱.6 ميليارد دالر رســيده اســت. تراز 
حساب هاي جاري ايران در اين سال نسبت به سال 
پيش از آن ۵.۲۲ ميليارد دالر افزايش يافته است. 
در پايان سال ۲۰۱6 تراز حساب هاي جاري ايران 

۱6.38 ميليارد دالر اعالم شده بود. 
بر اساس اين گزارش ايران بين ۱88 كشور جهان 

وضعيت بسيار خوبي از نظر تراز حساب هاي جاري 
خود دارد و بين ۱۵ كشور نخست جهان از اين نظر 

قرار گرفته است. تراز حســاب هاي جاري ايران در 
سال ۲۰۱۷ از ۱۷3 كشور جهان از جمله اتريش، 

عربستان، سوئد، امارات، كرواسي، فنالند، فرانسه، 
آمريكا، انگليس، تركيه و كانادا بيشتر بوده است. 

آلمان با تراز جاري ۲9۵ ميليــارد دالري در رتبه 
نخســت جهان از اين نظر قرار گرفته است و ژاپن 
با ۱۷۵ ميليارد دالر و چين بــا ۱6۲ ميليارد دالر 
به ترتيب در رتبه هاي دوم و ســوم از اين نظر قرار 
گرفته اند. بر اين اساس، ۱۲۷ كشور جهان در سال 
۲۰۱۷ تراز حســاب جاري منفي داشته اند كه در 
صدر آنها آمريكا قرار گرفته است. تراز حساب هاي 
جاري آمريكا منفي ۴6۱ ميليارد دالر بوده اســت. 
انگليس با تراز حســاب جاري منفي 9۱ ميليارد 
دالري در رتبه دوم و كانادا با منفي ۵۵ ميليارد دالر 

در رتبه سوم از اين نظر قرار گرفته اند. 
صندوق بين المللي پول پيش بيني كرده است تراز 
حساب هاي جاري ايران در ســال ۲۰۱8 نيز ۱.8 
ميليارد دالر افزايش يابد و به ۲3.۴ ميليارد دالر در 
اين سال برسد. تراز حساب هاي جاري شامل تراز 
صادرات و واردات كاال و خدمات، تراز سرمايه گذاري 

و همچنين پرداخت هاي يك طرفه است. 

صندوق بين المللي پول: تراز حساب هاي جاري ايران مثبت ۲۱ ميليارد   دالر شد
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 تــورم دي مــاه در محدوده
 ۱0 درصد ثابت ماند

بانك مركزي نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به 
دي ماه ۱396 نسبت به دوازده ماه منتهي به 
دي ماه ۱39۵ را معادل ۱۰ درصد اعالم كرد. 

به گــزارش بانــك مركزي، خالصــه نتايج 
به دست آمده از شاخص بهاي كاالها و خدمات 
مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال 
پايه ۱۰۰=۱39۵ نشان مي دهد شاخص بهاي 
كاالها و خدمات مصرفي در مناطق شــهري 
ايران در دي ماه ۱396 به عدد ۱۱۲.۴ رسيد 
كه نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزايش يافت. 
همچنين اين شاخص در دي ماه ۱396 نسبت 
به ماه مشــابه ســال قبل معادل 9.۷ درصد 
افزايش داشته است. نرخ تورم در گروه كاالها 
در دي ماه ۰.۴ درصد و در بخش خدمات ۰.۵ 
درصد نسبت به ماه قبل از آن رشد يافته است؛ 
اين شاخص همچنين در يك سال منتهي به 
دي ماه امســال در گروه كاالها 9.۷ درصد و 
در بخش خدمات 9.6 درصد افزايش نشــان 

مي دهد. 
براساس محاسبات بانك مركزي در دي ماه 
گروه »خوراكي ها و آشاميدني ها« ۰.۴ درصد، 
»دخانيات« ۰.۲ درصد، »پوشاك و كفش« 
۰.۲ درصد، »مســكن، آب، برق، گاز و ساير 
سوخت ها« ۰.3 درصد، »اثاث، لوازم و خدمات 
مورد استفاده در خانه« ۰.8 درصد، »بهداشت 
و درمان« ۰.6 درصد، »حمــل و نقل« ۰.۴ 
درصد، »ارتباطات« ۰.8 درصــد، »تفريح و 
امور فرهنگــي« ۱.۲ درصد، »تحصيل« ۰.۵ 
درصد، »رستوران و هتل« ۰.8 درصد و »كاال 
و خدمات متفرقه« ۱.۲ درصد نسبت به آذر 

ماه رشد داشته اند. 
همچنين تــورم در اين ماه نســبت به دي 
ماه ســال گذشــته در گروه »خوراكي ها و 
آشــاميدني ها« ۱3.۷ درصــد، »دخانيات« 
۱.۱ درصد، »پوشــاك و كفش« ۴.9 درصد، 
»مسكن، آب، برق، گاز و ســاير سوخت ها« 
8.8 درصد، »اثــاث، لــوازم و خدمات مورد 
اســتفاده در خانه« 8.۲ درصد، »بهداشــت 
و درمان« 8.۵ درصد، »حمــل و نقل« 6.۴ 
درصد، »ارتباطات« ۰.8 درصــد، »تفريح و 
امور فرهنگي« ۱۰ درصد، »تحصيل« ۱۴.۱ 
درصد، »رســتوران و هتــل« ۱۱.8 درصد و 
»كاال و خدمات متفرقه« .6۱۱ درصد افزايش 

يافت. 

موفقيت بانك آينده در ساماندهي 
تعاوني اعتباري افضل  توس

براساس مصوبه مورخ ۱396/۰۵/۱۷ شوراي 
پول و اعتبار و ابالغ بانك مركزي ج. ا. ايران، 
امر مديريت دارايي هــا و بدهي هاي تعاوني 
اعتبار افضل توس )در حال تصفيه( از تاريخ 

مذكور، به بانك آينده واگذار شد. 
بانك آينده با درك موقعيت زماني و مسئوليت 
اجتماعي خود، بالفاصله نسبت به شناسايي 
ســپرده گذاران تعاوني و متعاقبا دارايي هاي 
آن اقدام كرده و خوشــبختانه موفق شــد تا 
پايان دي ماه ســال جــاري، تكليف بيش از 
99 درصد سپرده گذاران تعاوني اعتبار افضل 
توس را براســاس نظرات نمايندگان ســران 
قوا و بانــك مركزي ج. ا. ايــران، به نحو قابل 
قبــول، تعيين كند. بر اســاس خط اعتباري 
تخصيص  داده توسط بانك مركزي ج. ا. ايران 
برحسب دســتورالعمل هاي ابالغي، تا پايان 
دي ماه سال جاري سپرده اين سپرده گذاران 
به حســاب آنها واريز يا براي ايشــان، كارت 
بانكي صادر شــده اســت. قابل ذكر است از 
جمع 36۵6۰۰ )سيصد و شصت و پنج هزار 
و ششصد( ســپرده گذار تعاوني، صرفا تعداد 
33۵۲ )سه هزار و سيصد و پنجاه و دو( نفر آنها 
باقي مانده اند كه در صورت ابالغ بانك مركزي 
ج. ا. ايران، درباره ايشان اقدامات الزم با فوريت 
معمول خواهد شد. يادآوري مي كند اين اقدام 
بانك آينده، تاكنون چند بار توســط مقامات 
بانك مركزي ج. ا. ايران، مورد تشــويق قرار 
گرفته اســت. ضمنا مركز ارتباط بانك آينده 
و همچنين ميز امداد پيش بيني شــده براي 
همين منظور، به طور شبانه روزي پاسخگوي 
سپرده گذاران تعاوني اعتبار افضل توس )در 
حال تصفيه( بــوده و در هر شــعبه تعاوني، 
همكاراني از بانك آينده، از ابتداي كار حضور 
يافته و در محل شعبه، در تعامل نزديك با اين 

سپرده گذاران هستند. 

خبر

بانک

رشد محتاطانه بورس تهران و تاثير 
نوسانات نرخ ارز در معامالت

در هفته گذشــته فعاالن بورس تهران شاهد 
تداوم رشد قيمت سهم ها بودند، اما اين رشد 
همراه با نگراني ها و محتاطانه صورت گرفت، 
به طوري كه درنهايت برخالف تصور بسياري 
شاخص كل نتوانســت در اين پنج روز كاري 

عدد ۱۰۰ هزار واحدي را تجربه كند. 
به گزارش ايسنا، بورس تهران در هفته گذشته 
شاهد رشــد محتاطانه اي بود، به طوري كه 
شــاخص كل كه در ۲۷ دي ماه توانسته بود 
پس از كانال شكني هايي تا مرز كانال 99 هزار 
واحدي پيش رود، رشد ۵99 واحدي را ثبت 

كند و به رقم 99 هزار و ۵۲۲ برسد. 
بازار ارز ايران در اين هفته شاهد تضعيف ارزش 
پول ملي نسبت به دالر بود. رشد قيمت دالر در 
شركت هاي بورسي باعث مي شود آنهايي كه 
مواد اوليه را بــا ارز خارجي تهيه مي كنند، در 
نهايت مقدار سود بيشتري شناسايي كنند و 

قيمت سهم شان افزايش يابد. 
از طرفي تضعيف پول ملي مي تواند با افزايش 
نگراني ها نسبت به اقتصاد كشور همراه باشد 
و ســرمايه گذاران ريســك  گريز را نسبت به 
سرمايه گذاري در بازار ســرمايه ايران مردد 
كند؛ ايــن موضــوع مي تواند ريســك هاي 
سيســتماتيك را براي فعــاالن بورس تهران 
افزايش دهند، مضاف بر اينكه ترديدها از ادامه 
توافق برجام مي تواند سرمايه گذاران خارجي 
را كه بازار ايران را رصد مي كنند در ترديد هر 

چه بيشتري قرار دهد. 
در دو روز اول معامالت بــورس تهران در اين 
هفته تحت تاثير عوامل يادشده قيمت سهم ها 
تا حــدودي فروريخت اما در ادامه توانســت 
مقداري تقويت شود، رشد قيمت ها در روزهاي 
پاياني معامالت نيز در گروه هايي ادامه داشت. 
شاخص آزاد شــناور در پنج روز كاري بورس 
تهران ۱۰6 واحد رشد كرد و تا رقم ۱۰6 هزار 

و 839 باال رفت. 
شاخص بازار اول در اين مدت با 9۴ واحد رشد 
مواجه شــد و عدد ۷۰ هــزار و 8۰۴ را تجربه 
كرد همچنين شاخص بازار دوم 3۰۱۴ واحد 
افزايش يافت و به رقم ۲۱۱ هزار و 3۴۵ رسيد. 
عالوه بر اينها شاخص صنعت در پنج روز كاري 
بورس 8۰۵ واحد باال رفت و به رقم 88 هزار و 

۲66 واحدي اكتفا كرد. 

تاثيــر دســتورالعمل توقف و 
بازگشــايي نمادهــا در روند 

معامالت بورسي
معــاون نظارت بــر نهادهاي مالي ســازمان 
بــورس مي گويــد بانك هايي كه بــا توقف 
طوالني مدت نماد مواجه هستند، بايد با توجه 
به دستورالعمل قبلي صورت هاي مالي خود را 

افشا كنند. 
به گزارش ايسنا، علي ســعيدي در پاسخ به 
اينكه دستورالعمل جديد توقف و بازگشايي 
نمادها چقدر توانســته در چند روز اخير در 
روند معامــالت موثر واقع شــود، گفت: اين 
دستورالعمل خيلي كار را بهتر كرده است. ما 
قبال سود هر سهم را پيش بيني و حسابرس بايد 
آن را تاييد مي كرد. در صورتي كه حسابرس آن 

را تاييد نمي كرد، نماد متوقف مي شد. 
وي با اشــاره به تخلفاتي كه امكان داشــت 
شركت هاي بورســي مرتكب شوند، گفت: در 
زمان دستورالعمل قبلي توقف و بازگشايي، اگر 
شركت گزارش پيش بيني سود را دير مي داد يا 
آن گزارش را به حسابرس نمي داد، نماد متوقف 
مي شد. مثال امكان داشت شركت مدعي شود 
كه يكي از قراردادهاي مهمش نهايي نشــده 
و در نتيجه نمي تواند صورت هاي مالي اش را 
تحويل دهد. همه اين موضوعات باعث مي شد 
نماد متوقف شود. در آن زمان برخي بانك ها 
و بيمه ها كــه صورت هاي مالي شــان را ارائه 
نمي دادند نمادشان متوقف مي شد ولي االن 

ديگر آن بهانه ها وجود ندارد. 
معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس 
در رابطه با اينكه در حــال حاضر نيز احتمال 
دارد نماد تعليق شود و فقط لفظ تعليق شدن 
و متوقف شدن عوض شده است، اظهار كرد: 
در عمل تعداد شركت هايي كه پتانسيل تعليق 
دارند، به مراتب كمتر از شركت هايي هستند 
كه پتانسيل بسته شــدن نماد دارند. با توجه 
به دســتورالعمل قبلي، در مواقعي نماد بسته 
مي شد و كسي نمي توانست آن را باز كند، چرا 
كه مقررات اجازه نمي داد. االن همان مقررات 

اصالح شده است. 

نبض بازار

I N FO@biznews. ir

براساس اعالم رسمي كميته مسئول رتبه بندي ريسك كشورهاي 
دنيــا در OECD، مبتني بر تصميم آن ســازمان، رتبــه اعتباري 

كشورمان به ۵ ارتقا پيدا كرد. 
به گزارش مهر، وزارت امور اقتصــاد و دارايي اعالم كرد: پس از آنكه 
حدود ۱۰ ســال رتبه اعتباري يا ريسك كشــوري ايران ۷، يعني 
پايين ترين درجه ممكن بود، از ۲ سال قبل سازمان سرمايه گذاري 
و كمك هاي اقتصادي و فني ايران بــا همكاري وزارت امور خارجه، 
صندوق ضمانت صــادرات اقداماتي را براي مذاكــره و بهبود رتبه 
اعتباري آغاز كرد كه نهايتا با وجود مخالفت معدودي از كشورهاي 

عضو، رتبه ايران در سال ۲۰۱۷ از ۷ به 6 ارتقا يافت. 

بر پايه اين گزارش، اما از سال ۲۰۱۷ مجددا رايزني ها توسط سازمان 
سرمايه گذاري در وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همكاري صندوق 
و به ويژه وزارت امورخارجه )سفارت كشــورمان در اتريش( از سر 
گرفته شــد و پس از انجام مذاكرات الزم و تشــريح دستاوردهاي 
اقتصادي و به ويژه موفقيت هاي حاصله در انجام توافق هاي مالي با 
كشورهاي مختلف دنيا كه خود حاكي از كاهش ريسك هاي سياسي 
و اقتصادي كشور است، نهايتا سازمان همكاري اقتصادي و توسعه 
)OECD( موضوع را مجددا مورد بحث قــرار داده و رتبه ايران را به 

۵ ارتقا داد. 
كاهش رتبه ريســك ايران در كاهش هزينه هاي تامين سرمايه از 

نظر مالي معموال تا حدود ۱۰ درصد و از نظر جلب ســرمايه گذاران 
خارجي و اساسا بهبود اعتبار كشــور در محافل مالي و بين المللي 

بسيار موثر است. 
گفتنــي اســت كــه درجه بنــدي رتبه هــا در OECD از يــك 
 تا ۷ بــوده و ايران در بهتريــن حالت در دهه 8۰ به رتبه ۴ دســت 

يافته بود. 
بديهي است كه تصميمات متخذه در آن سازمان تحت تاثير عوامل 
سياسي و به ويژه فشار برخي قدرت هاي بزرگ است كه با وجود آن، 
سازمان مذكور رتبه ايران را بهبود بخشيد. اين در حاليست كه انتظار 

مي رود اين رتبه در آينده نزديك به وضع بهتري ارتقا يابد. 

قائم  مقام بانك مركزي با اشــاره به جايگزينــي تدريجي نظام نوين 
پرداخت الكترونيكي به جاي ابزارهاي پرداخت سنتي، از چرخش نظام 

بانكي به سمت ارائه خدمات الكترونيك خبر داد. 
به گزارش صداوسيما، اكبر كميجاني درباره تاثير فناوري هاي نوين بر 
شبكه بانكي كشور اظهار داشت: استفاده از فناوري هاي نوين در حوزه 
بانكداري منجر به چرخش نظام بانكي از ارائه خدمات سنتي )كاغذي 
و فيزيكي( پرهزينه و زمان  بر به ارائه خدمات الكترونيكي، كم  هزينه  و 

سريع و اغلب آني شده كه شاهد اين مدعا، توسعه مداوم زيرساخت ها، 
سامانه ها، ابزارها و تجهيزات پرداخت الكترونيكي و گسترش متناسب 

تراكنش هاي پردازش شده از طريق اين ابزارها و سامانه هاست. 
وي افزود: به  عنوان مثال سهم ارزشي انواع چك از كل مبادالت غيرنقد 
كشــور با كاهش 69.۴ واحد درصدي از 9۱.۱ درصد در سال ۱38۷ 
به ۲۱.۷ درصد كاهش يافته اســت و درمقابل، سهم ارزشي ابزارها و 
سامانه هاي پرداخت الكترونيكي با همين ميزان افزايش از 8.9 درصد 
در سال ۱38۷ به ۷8.3 درصد در پايان سال ۱39۵ افزايش يافته است. 
كميجاني با بيان اينكه همچنين در اين دوره، سهم اسكناس و مسكوك 
در دست اشــخاص از نقدينگي از 8.3 درصد به 3.۱ درصد افت كرده 
است، ادامه داد: اين آمار بيانگر جايگزيني تدريجي نظام نوين پرداخت 
الكترونيكي به جاي ابزارهاي پرداخت سنتي نظير اسكناس و مسكوك 
و انواع چك اســت. ضمن آنكه يكي از اهداف بانك مركزي تســهيل 
مبادالت بازرگاني اســت كه بانكداري الكترونيكي زمينه هاي آن را 

فراهم كرده است. 
قائم مقام بانك مركزي با تاكيد بر اينكه فناوري هاي نوين با فراهم سازي 
زمينه هاي ايجاد بسترهاي خدماتي جديد مي توانند بر كسب  و كارهاي 
شبكه بانكي تاثيرگذار باشــند، گفت: بانك مركزي نيز با استفاده از 
فناوري هاي نوين بسترهاي ارائه خدمات الكترونيكي نظير ساتنا، پايا، 

سيما و غيره را فراهم كرده است و بانك ها نيز بسته به ميزان خالقيت 
و در چارچوب قوانين با استفاده از اين بسترها، هزينه عملياتي خود را 

كاهش داده و كسب وكار خود را بهبود بخشيده اند. 
وي با اشاره به اينكه فناوري هاي نوين كاهش هزينه هاي ارائه خدمات 
بانكي به مشتريان را به همراه داشته و امكان دسترسي لحظه اي كسب  
و كارها و مشــتريان به تمام داده هاي بانكي مرتبــط را فراهم كرده 
است، تصريح كرد: در مجموع، فناوري هاي نوين زمينه ارائه ارزش ها 
و خدمات جديد صنعت بانكداري را با هزينه هاي كمتر فراهم كرده و 

اثرات مثبت و مطلوبي بر كسب وكار صنعت داشته است. 
كميجاني با اشاره به تاثير فناوري هاي نوين بر يكپارچه  سازي كسب  و 
كارهاي مختلف مالي گفت: فناوري هاي نوين و نرم افزارهايي همچون 
رابط هاي برنامه نويســي باز، بانك ها را قادر مي سازد تا محصوالت و 
خدمات خود را يكپارچه كنند و به مشــتريان تنوعي از محصوالت و 

خدمات گوناگون را ازطريق اكو سيستم بانكي ارائه دهند. 
قائم مقام بانك مركزي خاطرنشــان كرد: فناوري بــه عنوان عاملي 
توانمندســاز بانك ها را قادر به ارائه محصوالتــي متمايز و خدماتي با 
ارزش افزوده باالتر كرده اســت و در يكپارچه ســازي خدمات مالي و 
ارائه خدمات جديدي كه از منظر هزينه، عملكرد، سرعت و راحتي در 

وضعيت بهتري نسبت به گذشته قرار دارند، كمك خواهد كرد. 

دادوســتدهاي انجام شــده توســط معاملــه گــران در بازارهاي 
نه گانــه فرابــورس ايــران طــي هفتــه معامالتــي منتهــي به 
ششــم بهمن ماه به نقل وانتقال يــك هــزار و 9۴8 ميليون ورقه 
 بهادار بــه ارزش افــزون بــر ۱۱ ميليــارد و 8۰۰ ميليــون ريال

 انجاميد. 
به گــزارش روابــط عمومي فرابــورس ايران، در نخســتين هفته 
كاري دوميــن مــاه زمســتان، در كنــار معامالت جــاري هفته 
در بازارهاي مختلــف فرابورس، بــازار بدهي نيــز ميزبان عرضه 
دور جديدي از اوراق اســناد خزانه اســالمي به تعداد ۱۰ ميليون 
ورقه در نمــاد »اخزا 6۰6« بــه ارزش ۱۰ هزار ميليــارد ريال بود 
 كه هــر ورقــه آن در جريان عرضــه، ۷۷۱ هــزار ريــال قيمت

 خورد. 
بدين ترتيب از چهارشــنبه ۴ بهمن ماه، معامــالت »اخزا 6۰6« با 
سررسيد دوساله )تاريخ سررسيد: ۲۲ مهر ۱398( در بازار ابزارهاي 
نوين فرابورس ايران آغاز شــد كه با عرضه اين سري از اخزاها تنها 
عرضه يك مرحله از اسناد خزانه اســالمي در نماد »اخزا 6۰۵« در 
قالب بودجه سال ۱396 باقي مانده كه انتظار  مي رود به زودي شاهد 

عرضه آن باشيم. 
با عرضه يك اخزاي جديد در اين هفتــه كاري، بازار ابزارهاي نوين 
مالي در مجموع، دست به دست شــدن 69 ميليون ورقه بهادار به 
ارزش بالغ بر 8 هزار ميليارد ريال را به خود ديد كه طبيعتا بيشترين 
حجم و ارزش دادوستدي در اين ميان به بازار بدهي اختصاص داشت. 
اوراق گواهي تسهيالت مســكن نيز در هفته نخست اين ماه، رشد 
 حدود ۱۰ درصــدي حجم و ارزش مبادالتي را به همراه داشــتند؛
 به طوري كه معامله گران ايــن اوراق، به خريدوفروش ۴ هزار ورقه 

تسه به ارزش ۲۷9 ميليارد ريال اقدام كردند. 

كاهش حجم و افزايش ارزش مبادالت در بازار دوم
در ۵ روز معامالتي هفته اي كه پشت سر گذاشتيم با تغيير مالكيت 
۴۱۵ ميليون ســهم به ارزش مبادالتي بيش از يــك هزار و پانصد 
ميليارد ريال در بازار دوم شــاهد كاهــش ۱۴ درصدي حجم و در 
مقابل، رشد ۵ درصدي ارزش معامالتي اين بازار در مقايسه با هفته 

پاياني دي ماه بوديم. 
بــازار اول نيــز ميزبــان نقل وانتقــال ۲36 ميليــون ســهم به 
ارزش ۴3۲ ميليــارد ريــال در ۱3 هــزار نوبــت دادوســتدي 
 بود كه ايــن بــازار بــا افــت حجــم و ارزش مبادالتــي روبه رو

 شد. 
از ســوي ديگر جابه جايي هاي صورت گرفته توســط سهامداران 
در بــازار پايه، رشــد 6 و ۲۵ درصــدي حجــم و ارزش معامالتي 
اين بازار را نســبت به هفته پيش به دنبال داشــت كه تابلو »پايه 
الف« بيشــترين نقش را ايفــا كرد به گونــه اي كه در ايــن تابلو، 
 حجــم و ارزش معامالت بــه ترتيــب 6۱ و 9۱ درصــد افزايش

 يافت. 
در تابلو معامالتــي »پايه ب« نيز شــاهد افزايش حجــم و ارزش 
دادوســتدها بوديم. همچنين تابلو »پايه ج« كه ويژه شركت هاي 
پذيرش نشده در فرابورس است در حالي با كاهش ارزش روبه رو شد 

كه حجم مبادالت آن افزايش يافت. 
در مجموع بازار پايه طي يك هفته معامالتي، ميزبان دادوستد يك 
هزار و ۲۲۷ ميليون سهم به ارزش يك هزار و ۷۷۲ ميليارد ريال بود 
كه اين حجم از مبادالت در ۱۱۷ نوبت معامالتي دست به دست شد. 

محصوالت شيميايي در صدر صنايع فرابورسي
 ارزش معامــالت خــرد بــازار ســهام بــا رســيدن بــه رقــم 

3 هزار و 3۷۱ ميليــارد ريال، نســبت به هفته گذشــته افزايش 
يافت كه همچنــان در ادامه رونــد هفته قبل، گــروه محصوالت 
 شــيميايي در جايــگاه نخســت صنايــع فرابورســي قــرار

 دارد. 
گروه هــاي »فعاليت هــاي كمكــي بــه نهادهاي مالي واســط« 
و »فلــزات اساســي« نيــز بــه ترتيــب بــا در اختيــار گرفتن 
 ۱6 و ۱3 درصــد از ارزش معامــالت كل، در جايگاه دوم و ســوم

 ايستادند. 
در نهايــت شــاخص كل فرابــورس ايــران كــه در طــول هفته 
فرازوفرودهــاي زيــادي را پشــت ســر گذاشــت بــا قرارگيري 
در ارتفــاع ۱۰93 واحــدي نســبت بــه آخريــن روز كاري دو 
هفته گذشــته، تثبيت شــد كه نگاهي به درصــد تغيير آيفكس 
 از آغــاز ســال جــاري، بازدهــي ۲۴.۵ درصــدي را نشــان

 مي دهد. 

 OECD براساس اعالم

رتبه جهاني  اعتباري  ايران  ارتقا  يافت

قائم مقام بانك مركزي خبر داد

رشد ۷۰ درصدي پرداخت الكترونيكي در ۹ سال گذشته

آيفكس در نخستين هفته كاري بهمن ماه تثبيت شد

عرضه اخزا 606 مهم ترين رويداد  فرابورسي هفته
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افزايش نرخ مبادله اي 38 ارز 
بانك مركزي روز پنج شنبه ارزش برابري 39 ارز عمده را اعالم كرد كه براساس آن قيمت 38 ارز همچون دالر آمريكا، پوند انگليس و يورو افزايش يافت و تنها يك ارز )لير سوريه( تغييري نداشت. هردالر آمريكا با 
54 ريال رشد 36,775 ريال، هر پوند انگليس با رشد 1033 ريالي 52,569 ريال و هر يورو با 492 ريال افزايش 45,735 ريال قيمت گذاري شد. در بانك مركزي هر فرانك سوئيس 38,983 ريال، كرون سوئد 
4,658 ريال، كرون نروژ 4,763 ريال، كرون دانمارك 6,143 ريال، روپيه هند 580 ريال، درهم امارات متحده عربي 10,014 ريال، دينار كويت 122,716 ريال، يكصد روپيه پاكستان 33,259 ريال، يكصد ين 

ژاپن 33,738 ريال، دالر هنگ كنگ 4,705 ريال، ريال عمان 95,644 ريال، دالر كانادا 29,882 ريال، راند آفريقاي جنوبي 3,101 ريال، لير تركيه 9,845 ريال و روبل روسيه 655 ريال ارزش گذاري شد. 

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



انرژي6

وزير نيرو گفــت: برنامه هاي 
سازگاري با كم آبي بايد تدوين 
شود و شرط اول توفيق در اين 
زمينه همــكاري همه جانبه 
در سطح سازمان هاي دولتي 
و بيرون از دولت اســت. به گزارش فارس، رضا اردكانيان 
اظهار كرد: امسال تاكنون ســال نسبتا خشك تري را به 
نسبت 50 سال گذشته طي كرده ايم و در چهارماه گذشته 
از سال آبي ميزان نزوالت نسبت به سال گذشته 30 درصد 
كمتر شده است؛ البته سال گذشته نسبتا خشك بود اما 
به نظر می رسد تا پايان زمستان 20 درصد كاهش نزوالت 
خواهيم داشت.  وي با تاكيد بر اينكه از اين پس خشكسالي 
را نبايد به عنوان حادثه اي غيرمترقبه قلمداد كنيم، تصريح 
كرد: برنامه هاي ما به عنوان سازگاري با كم آبي بايد تدوين 
شود و شرط اول توفيق در اين زمينه همكاري همه جانبه 

در سطح سازمان هاي دولتي و بيرون از دولت است. 
وزير نيرو ارتباط گســترده بــا وزارتخانه هــاي ديگر، 
سازمان هاي دولتي و غيردولتي و مردم در زمينه مديريت 
مصرف را مورد توجه قرار داد و افزود: مديريت عرضه را بايد 
در دستور كار قرار دهيم و در اين دوران منابع محدود و 
تقاضا افزايش يافته و دوران مديريت مصرف و تقاضاست. 
وي گفت: اگرچه در اين دوران به دنبال تامين منابع جديد 
هستيم، اما كار اصلي اين است كه چگونه آب را مديريت 
كنيم؛ ما عيب بزرگي داريم كه بدمصرفي اســت؛ اصال 
شيوه هاي مصرف ما متناســب با جامعه اسالمي نيست 
و حجم مصرف در بخش شــرب و كشــاورزي و صنعت 

متناسب با الگوهاي مصرف متعارف و استانداردها نيست. 
اردكانيان بيان كرد: در زمينه مديريت مصرف و اصالح 
الگوهاي مصرف قدم هاي خوبي برداشته شده و برنامه هاي 
مشتركي را با وزارت جهاد كشــاورزي، صنعت، معدن و 
تجارت و سازمان حفاظت محيط زيست طراحي كرديم تا 

در استان هاي مختلف نسخه هاي ويژه بپيچيم. 

تغيير الگوي كشت در برخي شهرها
وي گفت: به عنوان مثال در يك شهر اولويت را در استفاده از 
پساب ها قرار دهيم، چراكه منابع زيادي در اين بخش داريم 
كه مي توانيم با تصفيه و بازچرخاني در بخش هاي كشاورزي 
و صنعت استفاده كنيم؛ يا در جاهايي با تغيير الگوي كشت به 

سمت كشاورزي كم آب برويم. وزير نيرو با تاكيد بر اينكه در 
برخي شهرها تامين معيشت جايگزين براي كشاورزان با تغيير 
الگوي كشت هستيم تا جمعيت خالي نشود، افزود: سعي داريم 
در برخي از اين شهرها با اســتفاده از انرژي هاي خورشيدي 

بستري را براي كاهش استفاده از منابع آب فراهم كنيم. 

هدررفت آب در شهرهاي بزرگ 25 درصد است
وي تمركز بر كاهش هدررفت آب در شبكه هاي شهري 
را مورد توجه قرار داد و تصريح كرد: به لحاظ فرسودگي 
شبكه هاي آب خصوصا در شــهرهاي بزرگ 25 درصد 
تلفات داريم؛ آبي كه از سد رها مي شود مشخص بوده و آب 
كنتورهاي منازل نيز مشخص است و با اين ترازها ميزان 

هدررفت مشخص مي شود؛ برخي سعي دارند اين هدررفت 
را آب به حساب نيامده عنوان كنند، اما واقعيت اين است 

كه بخشي از اين تفاوت ناشي از تلفات در شبكه است. 
اردكانيان گفت: براي انتقال، اســتحصال و تصفيه آب 
ميلياردها تومان هزينه مي شود كه بايد در انتقال آن دقت 
داشته و تلفات شبكه را كاهش دهيم. وي با تاكيد بر اينكه 
در كشورهاي پيشرفته نيز تلفات آب وجود دارد، گفت: در 
اين بخش سعي داريم با اســتفاده از سرمايه گذاري هاي 

بخش خصوصي مشكالت را كاهش دهيم. 
وزير نيرو با اشاره به اقدامات صورت گرفته در بخش برق 
تصريح كــرد: اولويت در اين زمينــه مديريت مصرف و 
تقاضاست؛ از اين پس بايد سعي كنيم به همان اندازه كه 
از احداث نيروگاه هزار مگاواتي خوشحال مي شويم از كم 
كردن هزار مگاوات توان در زمان پيك خرسند شويم؛ در 
شرايطي هستيم كه هزاران ميليارد ساالنه براي ساخت 
نيروگاه هزينه شود تا حداكثر 200 ساعت در سال نياز 
ما در پيك تامين شــود.  وي اضافه كرد: 55 هزار و 400 
مگاوات قله مصرف برق در سال گذشته بوده و اگر بخواهيم 
اين رشد را بررسي كنيم براي دوره 150 تا 200 ساعته 

پيك مصرف نيروگاه هاي زيادي بسازيم. 
اردكانيان با تاكيد بر اينكه با استفاده از گروه هاي مرجع 
و مردم بايــد اين مصرف را كاهش دهيــم تصريح كرد: 
دســتگاه هايي وجود دارد كه مي توان بــرق را در مواقع 
غيرپيك ذخيره كرد و در مواقع پيــك مصرف كرد و به 
همين خاطر وارد عرصه اي شــده ايم كه بيش از گذشته 
به اعتماد و ارتباط با مصرف كننده در بخش هاي مختلف 
نيازمند هستيم و با تجديد سازمان خود را آماده اين امر 

مي كنيم. 

وزير نيرو خبر داد

تدوينبرنامههايسازگاريباكمآبي

I N FO@biznews. ir

اتمام پروژه هــاي نيمه تمام با 
واگذاري اين پروژه ها به بخش 

خصوصي
شــهركرد-خبرنگار كسب وكار: استاندار 
چهارمحال و بختياري روز پنج شنبه در شوراي 
برنامه ريــزي و توســعه اســتان چهارمحال و 
بختياري گفت: طي جلســات برگزارشــده با 
رئيس ســازمان برنامه و بودجه كشور با توجه 
به بــاال بودن نــرخ بيــكاري در چهارمحال و 
بختياري مقرر شد تســهيالت بسيار خوبي در 
بحث اشتغال به استان واگذار شود و اين استان 
دومين استان در بحث اعتبارات اختصاصي در 

زمينه اشتغال شد. 
وي افزود: اعتبــار به اندازه كافــي براي ايجاد 
اشــتغال وجود دارد، اما بستگي به تالش مدير 
دســتگاه مربوطه دارد كه بتواند اين اعتبار را 
جذب كند. عباسي با اشاره به مشكالت در بحث 
ايجاد اشتغال، خاطرنشان كرد: عدم واگذاري 
پروژه هاي نيمه تمام از سوي برخي از دستگاه ها 
به بخش خصوصي خود يكي از مهم ترين عوامل 

بيكاري و عدم ايجاد اشتغال است. 
اســتاندار با اشــاره به پروژه هاي نيمه تمام در 
سطح كشــور گفت: در حال حاضر بيش از 71 
هزار پروژه نيمه تمام در ســطح كشــور وجود 
دارد. وي افزود: 360 هزار ميليارد تومان بودجه 
دولت در ســال 97 پيش بيني شده است كه از 
اين ميزان بين 70 تا 90 درصــد از آن صرف 
هزينه هاي جاري دولت و تنها 10 تا 20 درصد 
صرف هزينه هاي عمراني مي شــود كه با اين 
شــرايط بهترين راه حل براي اتمام پروژه هاي 
نيمه تمــام واگــذاري اين پروژه هــا به بخش 

خصوصي است. 

استان ها

برگزاري نخستين دوره توجيهي 
دستورالعمل سطح بندي مراكز 
ثقل دستگاه هاي اجرايي استان 

در شركت آبفای اصفهان
در نخســتين دوره توجيهي دســتورالعمل 
سطح بندي مراكز ثقل دســتگاه هاي اجرايي 
اســتان اصفهان صفدريان مديــركل پدافند 
غيرعامل استان اصفهان گفت: پدافند غيرعامل 
يك نياز و الزام براي صيانت و حفاظت از نظام 
است تا خدمات به طور مستمر در اختيار مردم 
قرار گيرد و از تهديدات احتمالي در امان باشيم. 
وي افزود: در حال حاضر ســطح تهديدات در 
كشــور تغيير كرده و به تهديدات نوين تبديل 
شده است. بنابراين براي غلبه بر تهديدات نوين 
هر يك از دستگاه ها و نهادها بايد كميته اي از 
نخبگان كه آشنا به كليه كاركردها و فعاليت ها 
در دستگاه ها هستند و نيز صالحيت الزم براي 
دسترسي به اطالعات محرمانه را دارند، تشكيل 
شود و اعضاي آن كميته تهديدات و آسيب هاي 

دستگاه را اولويت و طبقه بندي كنند. 
صفدريان اعالم كرد: شــوراي امنيت كشــور 
تاكنون اولويت بندي تهديــدات را در نهادها 
و دســتگاه هاي مختلف ارزيابي كرده اســت، 
اما پدافند غيرعامل از منظر ديگر آســيب ها و 

تهديدات را بررسي مي كنند. 
مديركل پدافند غيرعامل استان اصفهان گفت: 
بايد اولويت بندي آســيب ها و تهديدات نوين 
در دســتگاه هايي كه خدمات ضروري را ارائه 
مي دهند هرچه ســريع تر مورد بررســي قرار 
گيرد تا حاكميت با چالش مواجه نشــود. اين 
درحاليست كه حوزه آب استان يكي از مهم ترين 

و ضروري ترين دستگاه هاست. 

استان ها

اهواز: مديرعامل شــركت بهره برداري نفت و گاز 
گچســاران گفت: نظام مشــاركت كاركنان نقش 

بي بديلي در اقتصاد مقاومتي دارد. 
 مهندس هوشنگ صيدالي در جلســه اي كه براي 
ارزيابي دبيرخانه نظام مشاركت اين شركت با حضور 
ســرارزياب و ارزياب جهاد دانشــگاهي و مديران و 
روساي ادارات در سالن كنفرانس برگزار شد، اظهار 
كرد: عملكرد نظام مشاركت كاركنان در اين شركت 
نشــان از روحيه همدلي و وحدت در ميان كاركنان 

اين شركت است. 
وي با بيان اينكه عملكرد شركت بهره برداري نفت و 
گاز گچساران در نظام مشاركت ها در سطح شركت 
ملي نفت ايران و مناطق نفت خيز جنوب قابل تقدير 
است، گفت: اين امر با همكاري كاركنان خدوم اين 
شركت محقق شــده اســت. صيدالي تصريح كرد: 
بي شك كاركنان پيشــنهادات و انديشه هايي دارند 
كه مي تواند مورد اســتفاده ســازمان قرار گرفته و 

بسيار مفيد باشــد؛ ازاين رو ارتباط موثر از رده هاي 
پايين به باال براي اتخاذ تصميم باكيفيت در باالترين 
ســطح تصميم گيري نشــان از نقش كاركنان در 

تصميم گيري هاي كالن سازمان است. 
وي با بيان اينكه كاركنان تصميماتي را كه در اتخاذ 
آن شركت داشته باشند بهتر مي پذيرند و در اجراي 
آنها همكاري و همياري بيشتري به عمل مي آورند، 
افزود: امروزه نقش نيروهاي انساني شايسته، خالق، 
توانمند و كارآفرين در موفقيت  ســازمان هاي برتر، 

امري انكارناپذير اســت و شــركت نفت گچساران 
نيز بدون در نظر گرفتن مســئوليت ســازماني فرد 
پيشنهاد دهنده به شــكوفايي هرچه بيشتر شركت 

نگاه مي كند. 
صيدالي اظهار داشــت: نظام مشــاركت كاركنان 
در شــركت بهره بــرداري نفت و گاز گچســاران از 
سال 13۸0 شــروع به كار كرده و از شروع فعاليت 
تاكنون بيش از 50 هزار پيشنهاد از سوي كاركنان 
اين شركت ارائه شــده اســت. مديرعامل شركت 
بهره برداري نفت و گاز گچساران با اشاره به عملكرد 
نظام مشاركت در سال گذشــته بيان كرد: در سال 
95 بيش از 6 هزار و 500 پيشنهاد توسط كاركنان 
شركت به دبيرخانه نظام مشاركت ارسال شده است 
كه از مجموع اين پيشــنهادات، 2۸7 مورد تصويب 
نهايي و تعداد 14۸ مورد اجرايي شده است كه اين 
مشاركت باال نشــان از همكاري و مشاركت خوب 

كاركنان اين شركت دارد. 

طي حكمي از ســوي سرپرست منطقه شركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اهواز آقاي ماندني 
خرمي به عنوان معاون بازرگاني اين شركت منصوب 

شد. داريا اخگر سرپرســت منطقه اهواز طي حكمي 
ماندني خرمي را به معاونت بازرگاني شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه اهواز منصوب كرد. وي در اين 

حكم به كارگيري ظرفيت ها و انجام مسئوليت هاي 
محوله را براي ايشان الزم و ضروري دانست و از خداوند 

آروزي توفيق و پيروزي كرد.

نظام مشاركت  نقش بي بديلي  در اجرايي كردن  اقتصاد مقاومتي در كشور  دارد

انتصاب  ماندني خرمي به عنوان  معاون بازرگاني شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اهواز
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مديــر شــركت ملــي پخــش فرآورده هــاي 
نفتــي منطقــه كرمانشــاه از فــروش بيش از 
4۸ ميليــارد ريــال فرآورده هــاي نفتــي در 
 1۸ روز پس از بازگشــايي مــرز پرويزخان خبر 

داد. 
مرادحاصل مرادي افزود: از روز بازگشايي مجدد 

مرز پرويزخان 4۸ ميليارد و 522 ميليون و 6۸2 
هزار ريال فرآورده نفتي براي كشــور درآمدزايي 
شــده اســت. به گفته وي، بــا بازگشــايي مرز 
پرويزخان همزمان فروش نفتگاز در جايگاه هاي 
سيار آغاز شد و تا پايان دي ماه 2 ميليون و 199 
هزار و 55۸ ليتر بــه ارزش ريالــي 35 ميليارد 

 و 192 ميليــون و 92۸ هــزار ريال بــه فروش 
رسيده است. 

مــرادي تصريح كرد: فــروش ســوخت نفتگاز 
به شــيوه باك پــر نيــز در ايــن 1۸ روز با يك 
ميليون و 215 هــزار و 411 ليتــر؛ 13 ميليارد 
و 305 ميليــون و 6۸4 هزار ريال براي كشــور 

درآمدزايي به همراه داشــته است.  مدير شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كرمانشــاه 
همچنين از ثبــت 2407 ليتر بنزيــن به ارزش 
24 ميليــون و 70 هــزار ريــال خرده فروشــي 
 از مــرز پرويزخــان در اين بــازه زمانــي خبر 

داد. 

فروش  سوخت  در  مرز  پرويزخان  از مرز ۴۸ ميليارد  ريال گذشت

برگزاری نشست مشترک  نمايندگان آب منطقه ای قزوين و گيالن با موضوع ارزيابی 
زيست محيطی پروژه معدن مس

 جلســه ارزيابــی زيســت محيطی پــروژه معــدن مس قوشــچی 
 به صــورت مشــترك و بــا حضــور نمايندگان شــركت هــای آب 
منطقه ای قزويــن و گيالن، آب و فاضالب های شــهری و روســتايی 
 گيــالن و تيم مشــاور مطالعــات زيســت محيطــی پــروژه برگزار 

شد.   
در اين جلسه كه با همت دفتر محيط زيست و كيفيت منابع آب شركت 
آب منطقه ای قزوين و به ميزبانی مديريت سد سفيد رود )منجيل( برگزار 
شد، مطالعات ارزيابی زيست محيطی )Eia( پروژه معدن مس قوشچی 
كه در محدوده جغرافيايی استان قزوين و در نزديكی مرز استان گيالن 

قرار دارد، مورد بررسی قرار گرفت.
در اين جلســه دكتر محجوب مديــر محيط زيســت و كيفيت منابع 
 آب شــركت آب منطقه ای قزوين، مطالعات ارزيابی زيســت محيطی 
پروژه های مجاور منابع آبی را بســيار حائز اهميت دانسته و از مطالعات 
مذكور به عنوان گامی مهم در مديريت ريسك آلودگی منابع آب ياد كرد. 
ايشان همچنين برگزاری جلسات مشترك در موضوع حفاظت كيفی از 
منابع آب موجود در مرز استان ها را بســيار ارزشمند دانسته و از استان 

قزوين به عنوان يك استان پيشگام در اين زمينه ياد كرد.
در ادامه اين جلسه دكتر باقر زاده مدير محيط زيست و كيفيت منابع آب 
شركت آب منطقه ای گيالن نيز ضمن تقدير از برگزاری جلسه، اين اقدام 

شركت آب منطقه ای قزوين را بسيار ارزشمند دانسته و بر لزوم افزايش 
تعامالت فرا استانی با محور حفاظت كيفی منابع آب تاكيد كرد.

در خاتمه اين جلســه نيز ضمن بحــث و تبادل نظر فنــی، نكات الزم 
جهت اصالح مطالعــات Eia به مشــاور مربوطــه اعــالم و در پايان 
 نمايندگان صنعت آب به صورت مشترك از محل معدن مس بازديد به 

عمل آوردند.
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خواسته: مطالبه وجه چك بانضمام هزينه دادرسي و تاخيرتاديه
رأي قاضي شورا

درخصوص دعوي خواهان  بطرفيت خوانده بخواســته مطالبه وجه يك فقره 
چك به انضمام خسارت وارده، باتوجه به عرضحال تسليمي و مستندات پرونده 
و مالحظه نظريه مشورتی اعضای شورای و نظر به اينكه وجود اصل چك در يد 
خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت از بانك محال عليه حكايت از استقرار دين 
و خواسته و اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد و 
باتوجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و به تحويز از 
ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني مفاد دادخواست و وقت رسيدگي از طريق 
آگهي ابالغ گرديده و ليكن دليلي مدلول بر ابراء ذمه يا اداء دين ارائه ننموده ، 
لهذا قاضي شورا با استصحاب بقا دين و مصون ماندن دعوی و مستندات خواهان 
ازهرگونه ايراد و خدشــه دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و بااختيار 
حاصله از ماده9 قانون شوراهاي حل اختالف مصوب94/۸/10 مستنداً به مواد 
310و313 قانون تجارت و مواد 19۸و519 قانون آيين دادرسي دادگاههاي 
عمومي و انقالب درامورمدني و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك حكم 
بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه_دو ميليون ريال - دوميليون و 
چهارصدهزار ريال بابت اصل خواسته و هزينه دادرسي و خسارت تاخيرتاديه از 
تاريخ صدور چك لغايت وصول آن در حق خواهان صادر و اعالم مي دارد، راي 
صادره غيابي و ظرف 20 روز قابل واخواهي درهمين حوزه و سپس ظرف 20روز 

قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم دادگستري شهريار مي باشد.
قاضي حوزه چهارم شورای حل اختالف شهريار

دادنــامــه - حوزه چهارم شوراي حل اختالف شهريار 
شماره پرونده  723 /96

خواهان: حسن اسالم پناه       خوانده:  مهناز ازريان
خواسته: مطالبه وجه چك بانضمام هزينه دادرسي و تاخيرتاديه

رأي قاضي شورا
درخصوص دعوي خواهان  بطرفيت خوانده بخواسته مطالبه وجه 3 فقره 
رسيد عادی پرينت و گواهی بانك ملت و صادرات و ملی به انضمام خسارت 
وارده، باتوجه به عرضحال تســليمي و مستندات پرونده و مالحظه نظريه 
مشورتی اعضای شورای و نظر به اينكه وجود اصل چك در يد خواهان و صدور 
گواهی عدم پرداخت از بانك محال عليه حكايت از استقرار دين و خواسته و 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد و باتوجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و به تحويز از ماده 73 
قانون آيين دادرسي مدني مفاد دادخواست و وقت رسيدگي از طريق آگهي 
ابالغ گرديده و ليكن دليلي مدلول بر ابراء ذمه يا اداء دين ارائه ننموده ، لهذا 
قاضي شورا با استصحاب بقا دين و مصون ماندن دعوی و مستندات خواهان 
ازهرگونه ايراد و خدشه دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و بااختيار 
حاصله از ماده9 قانون شوراهاي حل اختالف مصوب94/۸/10 مستنداً به مواد 
310و313 قانون تجارت و مواد 19۸و519 قانون آيين دادرسي دادگاههاي 
عمومي و انقالب درامورمدني و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك 
حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ هشت ميليون و دويست هزار 
ريال بابت اصل خواسته و هزينه دادرسي و خســارت تاخيرتاديه از تاريخ 
96/7/5 لغايت وصول آن  در حق خواهان صادر و اعالم مي دارد، راي صادره 
غيابي و ظرف 20 روز قابل واخواهي درهمين حوزه و سپس ظرف 20روز قابل 

تجديدنظرخواهي در محاكم محترم دادگستري شهريار مي باشد.
قاضي حوزه چهارم شورای حل اختالف شهريار
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7 بازار 
 فناوری

 اطالعات

و  اطالعــات  فنــاوري 
ارتباطات بــه  عنوان موتور 
محرك توســعه در جوامع 
پيشــرفته بــراي افزايش 
دانايــي و نــوآوري نقش 
مهمي ايفا مي كند و باعث تحوالتي بنيادي در اركان 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي شــود. تسهيل 
و تسريع روند رشد و توســعه صنعت فاوا، عالوه بر 
تداوم در نوآوري و بهبــود رويه ها مي تواند افزايش 
فرصت هاي اقتصادي، تجاري، سرمايه گذاري و در 
نهايت ارتقا و بهبود سطح رفاه و زندگي شهروندان 
را به ارمغان آورد. در شرايط امروز جهان لزوم درك 
و شناخت بهتر و عميق تر تحوالت دنياي فناوري و 

اتخاذ سياست هاي هماهنگ و موثر جهت مشاركت 
فعال در جامعــه فناوري اطالعــات و ارتباطات به 
عنوان گزينه اي راهبردي فراروي سياست گذاران و 

برنامه ريزان كشور مطرح است. 
در حــال حاضر كشــورهاي زيــادي در منطقه با 
برنامه ريزي دقيق و علمي در حال گسترش و توسعه 
ظرفيت هاي ICT كشورشــان هستند. دولت ها در 
راستاي كارآمدي و بهبود عملكرد سازمان هاي تابعه، 
شفافيت و پاسخگويي بر اين مطلب وقوف يافته اند 
كه براي بهره مند شــدن از فرصت هاي ايجادشده 
ناشي از فناوري ICT لزوما بايد به ايفاي يك نقش 
فعال درباره ايجاد محيطي مناسب براي ارائه خدمات 
ديجيتال از طريق اتخاذ يك استراتژي ملي به  ويژه با 

مشاركت بخش خصوصي بپردازند. 
اتخاذ اســتراتژي گســترش ظرفيت هاي ICT به 
بخش هاي مختلف اقتصادي توسط دولت به ويژه 

در عرصه خدمات الكترونيك و بازاريابي و تبليغات 
اينترنتي مي تواند آثار مثبتي ازجمله افزايش كارايي 

فعاالن اقتصادي، افزايش ميزان دسترسي به بازار، 
افزايش ظرفيت هاي توليدي، شــتاب بخشيدن به 

روند رشد اقتصادي و در نهايت كمك به اشتغالزايي، 
كاهش فقر و توزيع عادالنه تر ثروت را به ارمغان آورد.

»كسبوكار«ازفتحبازارهایجدیدباICTگزارشميدهد

ICT کاهش هزینه های تولید  با   توسعه
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7۵۰هزاركانالفارســیدر
تلگرامثبتشد

رصد فعاليت كاربران ايرانی در شــبكه اجتماعی 
تلگرام نشــان می دهد كه بالغ بر ۷۵۰ هزار كانال 
فارسی در اين شبكه ثبت شده و كاربران روزانه بالغ 

بر 2.3 ميليارد بازديد از اين كانال ها دارند.
آخرين وضعيت فعاليت كاربران ايرانی در شبكه 
اجتماعی تلگرام برمبنای رصد روزانه ای كه توسط 
پژوهشگاه ملی فضای مجازی وابسته به مركز ملی 
فضای مجازی صورت می گيرد، حاكی از آن است 
كه تا روز دوم بهمن ماه جاری بالغ بر ۷۵۴ هزار و 
۵۱۶ كانال فارسی در اين شبكه پيام رسان به ثبت 

رسيده است.
بــرآورد فعاليت كاربــران ايرانی در اين شــبكه 
اجتماعی طی ۱۰ روز اخير از افزايش بيش از ۱۰ 
هزار كانال در بازه زمانی 2۴ دی ماه تا دوم بهمن 
ماه حكايت دارد. به نحوی كه شــمار كانال های 
ايجادشده در تلگرام از ۷۴3 هزار كانال در اواخر دی 
ماه به ۷۵۴ هزار كانال رسيده است. اين درحاليست 
كه از اين تعــداد كانال، 2۶۴ هــزار و 3۴۷ كانال 

به روزرسانی می شوند.
در همين حال بررسی ها نشــان می دهد كه طی 
2۴ ساعت به طور متوسط بيش از 3 ميليون و ۷۵ 
هزار و 22۷ مطلب در اين شبكه اجتماعی منتشر 
می شود كه بيشترين آمار مربوط به ساعت 22 شب 
است كه بيش از 2۸۵ هزار مطلب در اين ساعت 
منتشر شده و كمترين مطالب نيز )۱۴ هزار و ۹۵۷ 

مطلب( در ساعت ۴ صبح منتشر می شود.
از سوی ديگر متوســط تعداد مطلب بر كانال در 
يك روز ۱۱.۶3 مطلب اســت و اين به اين معنی 
است كه به طور متوسط روزانه در هر كانال حدود 

۱۱.۵مطلب منتشر می شود.

تازه ها

شايلي قرائي
News kasbokar@gmail.com

ارسال پيامك هاي تبليغاتي ممنوع است
وزير ارتباطات گفت: اگر يك اپراتور عالقه داشته باشد پيامك هاي تبليغاتي براي مشتريان خود ارسال كند بايد بسته هاي تشويقي به آنها پيشنهاد دهد و با اذن مشتري 
پيامك ها را بفرستد. محمدجواد آذري جهرمي افزود: با تنظيم مقررات براي پيامك هاي تبليغاتي، اين پيامك ها به ۲ دسته كلي و ۶ زيرمجموعه با مقررات مخصوص به خود 
تقسيم شد و در اين قوانين اپراتورها تكاليفي دارند و به صاحبان محتوا هم اجازه مي دهند كسب وكار مشروع خود را داشته باشند. 

آگهیمناقصهعمومیهمراهباارزیابیكیفی)نوبتاول/دوم(
به صورت يک مرحله ای  ) به روش  فشرده(

مبلغ ضمانتنامه )ريال(برآورد اوليه )ريال(شرح كاالشماره ثبت در پايگاه ملی مناقصاتشماره مناقصه / تقاضا
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2/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰۱3۰/۰۰۰/۰۰۰

شرح مختصر كار: شركت ملی حفاری ايران به نشانی اهواز- بلوار پاسداران باالتر از ميدان فرودگاه در نظر دارد قطعات دراوركس نشنال را از شركت های واجد صالحيت و از طريق 
مناقصه عمومی يك مرحله ای ) به روش فشرده( با شرايط ذيل تامين نمايد:

الف( ارزيابی كيفی مناقصه گران: اين ارزيابی وفق آيين نامه اجرايی بند ج ماده ۱2 قانون برگزاری مناقصات و بر اساس كاربرگ های استعالم ارزيابی كيفی موجود در اسناد مناقصه 
صورت می پذيرد.

حداقل امتياز كيفی قابل قبول برابر ۶۰ می باشد.
ب( تهيه اسناد مناقصه : خريد اسناد: متقاضيان شركت در فرآيند ارجاع كار می بايست مبلغ ۵۱۰/۰۰۰ ريال به حساب سيبا به شماره 2۱۷۴۶۵22۰۵۰۰۴ نزد بانك ملی شعبه 

اهواز كد ۶۵۰۱ بنام شركت ملی حفاری ايران واريز  نمايند.
 دريافت اسناد: كليه اشخاص حقيقی يا حقوقی متقاضی شركت در فرآيند ارجاع كار می توانند از تاريخ انتشار آگهی مناقصه نوبت دوم) ۹۶/۱۱/۰۸(  لغايت ۱۴ روز بعد ) ۹۶/۱۱/2۱( 
، می بايست ضمن ارسال تقاضای رســمی و با مراجعه حضوری به آدرس الف:  اهواز- بلوار پاسداران – باالتر از ميدان فرودگاه- شــركت ملی حفاری ايران – ساختمان پايگاه 
عملياتی – اداره تداركات داخلی نت ) عبداله فالح( – تلفن 3۴۱۴۸۵۴۶-۰۶۱ يا ب: تهران خيابان جمهوری – كوچه يغما- مركزی هشتم شركت ملی نفت ايران- اتاق ۴3۱- تلفن 

۶۶۷۰۰2۴۹-۰2۱  اسناد  را دريافت نمايند.
نكته مهم:  فقط اشخاص حقيقی يا حقوقی كه در مهلت مقرر مندرج در اين آگهی و طبق شرح فوق نسبت به خريد و دريافت اسناد مناقصه اقدام و در مناقصه شركت می كنند به 

عنوان مناقصه گر شناخته می شوند.
ج( تحويل استعالم های  ارزيابی كيفی و پاكات پيشنهادات : مناقصه گران می بايست حداكثر ظرف 2۵ روز پس از آخرين روز مهلت دريافت اسناد مناقصه ) ۹۶/۱۱/2۱( تا مورخ 
۹۶/۱2/۱۶، نسبت به تحويل   استعالم )كاربرگ(های ارزيابی كيفی شامل مستندات و مدارك الزم ) به صورت های مكتوب و كپی نرم افزاری بر روی لوح فشرده( همراه با پاكات 
پيشنهادات شامل ضمانت نامه ) پاكات الف( اسناد مناقصه مهر و امضاء شده )پاكت ب( و پيشنهاد مالی ) پاكت ج(  به آدرس : اهواز- فلكه فرودگاه – شركت ملی حفاری ايران – 

ساختمان پايگاه عملياتی- طبقه اول – پارت B – اتاق ۱۰۷- دبيرخانه كميسيون مناقصات اقدام نمايند.
د( تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار:

نوع تضمين :الف- ضمانت نامه بانكی و يا ضمانت نامه های صادره از موسسات اعتباری غير بانكی كه دارای مجوز فعاليت از سوی بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران هستند.
ب- اصل فيش واريز وجه نقد به حساب سپرده شركت ملی حفاری ايران

 مدت اعتبار تضمين : اين مدت ) به همراه مدت اعتبار پيشنهاد مناقصه گران ( ، ۹۰ روز می باشد و برای يك بار در سقف اعتبار اوليه قابل تمديد خواهد بود.
@ nidc_pr كانال خبری شركت ملی حفاری ايران

WWW.NIDC.IR  :سايت
اداره خريد، نگهداری و تعميرات شركت ملی حفاری ايران
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در پرونده کالسه فوق شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قم ،متهم 1-سعید ابراهیم 
بیرامی فرزند به اتهام سرقت تحت تعقیب بوده و حسب اطالع و گزارش واصله نامبرده مجهول المکان میباشد 
لذا به نامبرده ابالغ می گرددتا در مورخه 96/12/15 ساعت 12:00صبح در اين شعبه بازپرسی حضور يابد . بديهی 
است در صورت عدم حضور، يا عدم ارسال دفاعیه و يا عدم معرفی وکیل بصورت غیابی اقدام مقتضی معمول 

خواهد شد. اين آگهی در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری درج می شود.
بازپرس چهارم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قم- نعمت اله آل کثیر

..-ساختمان دادسرا-طبقه سوم-اتاق 59-شعبه چهارم

دادنامه
پرونده كالســه ۹۶۰۹۹۸2۸۱۰۴۰۰۴۵۶و۹۶۰۹۹۸2۸۱۰۴۰۰۴۸۰ 
و۹۶۰۹۹۸2۸۱۰۴۰۰۴۸۱و۹۶۰۹۹۸2۸۱۰۴۰۰۴۸2 شعبه ۴ دادگاه 

عمومی حقوقی قزوين تصميم نهايی شماره 
خواهان ها :آقای يوســف خليلی فرزند ميرزا علی با وكالت آقای مسعود 
شربيانی فرزند محمود به نشانی قزوين-بلوار مدرس-باالتر از سه راه عدل 
–بن بست ياران- پالك 3۰۸ طبقه اول  با وكالت آقای مسعود شربيانی به 
نشانی قزوين-بلوار مدرس-باالتر از سه راه عدل –بن بست ياران- پالك 

3۰۸-طبقه اول-دفتر وكالت شربيانی
خواندگان:۱- آقای نويد پرچمی فرزند علی به نشانی مجهول المكان

خواســته ها:۱- اعالن بطالن معامله2-پرداخت حق الوكاله3- مطالبه 
خسارت دادرسی

رای دادگاه: در خصوص دعوای آقای يوســف خليلــی فرزند ميرزا علی 
با وكالت آقای مســعود شــربيانی بطرفيــت آقای نويــد پرچمی فرزند 
علی به خواســته به خواســته ابطال )اعالم بطالن( وكالت نامه رسمی به 
شــماره2۰۸۱۶ مورخ: ۹۴/2/22 وهمچنين مبايعــه نامه های تنظيمی 
فی ما بين به شــماره هــای ۹3/33۵۶2۷ مربوط به پــالك ثبتی ۱۸2 
فرعی از ۵۱ اصلی ونيز ۹3/33۵۶2۸ مربــوط به پالك ثبتی ۱۸۵ فرعی 
از ۵۱ اصلــی ونيز ۹3/33۵۶2۹ مربــوط به پالك ثبتــی ۱۸۹ فرعی از 
۵۱ اصلــی ونيــز ۹3/33۵۶3۰ مربوط بــه پالك ثبتــی ۱۹۰ فرعی از 
۵۱ اصلی واقــع دربخش ۱۴حوزه ثبتــی قزوين)كيلومتــر ۱۷ قزوين 
 روستای زرشك( با احتساب خسارات دادرسی متعلق ،نظر به محتويات

 پرونده های تشكيلی ومنضمات آنها كه مصون از اعتراض باقی مانده و از 
طرف خوانده دعوا دفاعی ارائه نشده است.باعنايت به مدارك ومستندات 
ابرازی منضــم پرونده های تشــكيلی كه ظاهرا مويد دعــاوی مطروحه 
معنون اســت. عليهذا مســتندا به مواد ۶۵۶ وبعد از آن قانون مدنی ونيز 
مــواد ۱۹۸و۵۰2و۵۰3و۵۱۵ و۵۱۹ ازق.آ.د.م دعــاوی مطروحه معنون 
وموجه ومحمول بر صحت محســوب وبدينوســيله حكم بر محكوميت 
 خوانده دعــاوی به بطــالن وكالتنامه ونيــز مبايعه نامه هــای مطروح

 صدر االشــاره در حق خواهان دعاوی ونيزكارســازی خسارات دادرسی 
متعلق مطابق تعرفه در حق محكوم له صادر واعالم می نمايد.اين رای غيابی 
است وظرف مهلت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين محكمه 
 وســپس ظرف همان مهلت قابل تجديد نظر در دادگاه تجديدنظر استان 

قزوين می باشد.
رئيس دادگاه شعبه چهارم حقوقی قزوين

شماره درخواست:9610462506100026
شماره پرونده:9609982506100723

شماره بايگانی شعبه:960771
تاريخ تنظیم:1396/11/01

))آگهی ابالغ وقت تحقیقات بدوی و احضار متهم((
سالم علیکم

نظر به اينکه در پرونده کالسه فوق شعبه يازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب قم آقای غالمرضا معارف وند فرزند 
عباس متهم به ترک انفاق، تهديد و افترا می باشد حسب اطالع و گزارش واصله مجهول المکان و متواری می باشد، لذا به 
نامبرده ابالغ می گردد تا حداکثر ظرف يک ماه پس از نشر اين آگهی در اين شعبه بازپرسی حضور يابد، بديهی است در 
صورت عدم حضور، يا عدم ارسال دفاعیه و يا عدم معرفی وکیل بصورت غیابی اقدام مقتضی معمول خواهد شد. اين آگهی 

در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری درج می شود.
بازپرس شعبه يازدهم دادسرای عمومی و انقالب قم-سید يوسف مجیدی

آگهی افراز
نظر بــه اينكه آقــای محرمعلــی ربيعی پــور وكيــل خانم ها 
افتخارالسادات آبيار حســينی و مريم محرری تقاضای افراز سهام 
مشــاعی موكلين خود را به پالك ثبتی ۹۴۸ فرعی از ۷ اصلی يك 
كالردشت را نموده  است و از آنجاييكه وكيل اظهار نموده  آدرسی 
از ساير مالكين مشــاعی ندارد بدينوسيله به ساير مالكين مشاعی 
پالك فوق الذكر و همچنين كسانی كه در اين ملك حق و يا حقوقی 
دارند اعالم می گردد جهت انجام عمليات افراز در روز يكشــنبه 
مورخه ۱3۹۶/۱۱/2۹ ســاعت ۱۰:3۰ صبح در محل وقوع ملك 

حضور بهم رسانند.
بديهی است عدم حضور هر يك از مالكين مشاعی مانع از انجام افراز 

نخواهد شد. ۹۶/2۱۰/۱۴۹ م الف
هادی مال حسينی، رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كالردشت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
محمد دزيانی فرزند علی اصغر 

خواهان آقای عبدالرضا منيری دادخواستی به طرفيت خوانده آقای محمد 
دزيانی فرزند علی اصغر به خواسته ابطال رای داوری مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده كالســه ۹۶۰۹۹۸۱۹۵۸۱۰۰۵2۰ شعبه اول 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان كالردشت ثبت و وقت رسيدگی مورخ 
۱3۹۷/۱/2۹ ساعت ۱2 تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده ۷3 قانون آيين دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار اگهی 
می گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.
۹۶/2۱۰/۱۵2 م الف

منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان كالردشت - ريحانه صادق كوهستانی

حضور در بازارهاي اينترنتي توانمندي اقتصادي را به تصوير مي کشاند
رمضانعلي صادق زاده، قائم مقام معاونت پژوهش و فناوري وزارت صنعت

صنعت ICT به دليل ماهيت نوآورانه خود يكي از صنايع مهم به شمار مي آيد كه درصد كارآفريني و اشتغالزايي آن نيز بسيار باالست. همچنين شاهد اين امر 
هستيم كه تمامي صنايع از صنعت فناوري اطالعات به عنوان يك ركن و پايه اساسي اســتفاده مي كنند و همين موضوع نشان مي دهد كه در صنعت فناوري 
اطالعات بايد برنامه ريزي درستي شود تا بتوان چه در بخش خصوصي و چه دولتي با رشد بيشتري مواجه شد. اينترنت به عنوان يكي از مهم ترين و تاثيرگذارترين 
بخش هاي فناوري اطالعات توانسته شكل ديگري به كسب وكارها بدهد. امروزه حضور در بازارهاي اينترنتي توانمندي اقتصادي كشورها را به تصوير مي كشاند، 
بازارهايي كه بازيگران اصلي آن قشر جوان كشور را در برمي گيرد. به عبارتي بخش عمده  كسب وكارهاي فعال در اين فضا، توسط استارت آپ ها و فعاليت هاي 
بخش خصوصي شكل مي گيرد و رونق بخش اين عرصه جوانان تحصيل كرده اي هســتند كه در اين حوزه ها كسب دانش كرده و فعاليت خود را آغاز كرده اند. 

بي  شك اقتصاد ديجيتالي امروزه يكي از فاكتورهاي تاثيرگذار در توليد ناخالص ملي است. 
تجارت در فضاي مجازي از دامنه اي گسترده تر برخوردار است و به شكلي متفاوت تر از روش هاي سنتي عمل مي كند؛ ازاين رو براي پياده سازي آن پيش شرط    هايي 
الزم است كه فرهنگ سازي، آموزش و پژوهش مهم ترين آنهاست؛ تامين و توسعه بسترها و زيرساخت هاي مخابراتي از جنبه سخت و ايجاد فضاي مبتني بر 
اعتماد از جنبه هاي نرم نيازمندي هاي اساسي تحقق تجارت الكترونيكي است. هر كشوري سياست هاي حمايتي خود را براي توسعه و رونق بخشي به فضاي 

اقتصاد ديجيتال به كار مي برد تا از اين فضاي پربازده براي رونق اقتصاد خود بهره جويد. 

ICT توانست شکل جديدي از کسب وکارها را رواج دهد
الیاس آرمان، استاد دانشگاه

فناوري اطالعات را مي توان وزنه اي تاثيرگذار بر كسب وكارها دانست كه توانست در اين راه قدم هاي 
بسيار مفيد و زيادي براي همسو كردن اقتصاد ايران با اقتصادهاي ديجيتالي جهان بردارد. اگر ICT در 
ايران رشد و پيشرفت نمي كرد نمي توانستيم در اين جايي هم كه االن ايستاده ايم، قرار بگيريم. ورود 
فناوري اطالعات به كســب وكارها نقطه عطفي در كارنامه دولت ها به شمار مي رود. هرچند در اين راه 
كاستي هاي بســياري را ديده ايم، اما نمي توان تالش هايي كه براي توسعه ICT در كشور شده است را 
ناديده انگاشت. در دنيا تمام كسب  وكارها با الگو گرفتن از يكديگر و كمك خواهي از فناوري اطالعات 
توانسته اند هزينه ها را به حداقل ممكن برسانند و از طرف ديگر درآمدزايي و ارزآوري را براي كشور خود 
افزايش دهند. كسب وكارها و شركت هاي نوپا و دانش بنيان كه بستر اصلي آنها برپايه ICT و اينترنت و 
همچنين فضاي مجازي بنا نهاده شده شكل جديدي از توسعه اقتصادي را رواج دادند. بنابراين ايجاد 
كسب  وكارهاي ديجيتالي و حذف محدوديت مكاني و زماني براي دستيابي به بازارهاي جديد از ديگر 

آثار مثبت ICT است. 
در اين راســتا مديران و متصديان امور اقتصادي بايد به اين نكته توجه كنند كه اســتفاده از فناوري 
اطالعات مي تواند عالوه بر كاهش هزينه هاي توليــد، افزايش بهره وري و ارتقای كيفيت محصوالت و 
خدمات، فضاي رشد تقاضا در جامعه را فراهم سازد. كشورهاي توسعه  يافته از اين فناوري جهت افزايش 
كارايي نيروي كار، نوآوري در روش هاي توليد، بهبود سيستم هاي بازاريابي و توزيع و كاهش هزينه هاي 
مبادالت تجاري بهره مي گيرند. از ديگر مزاياي صنعت فاوا مي توان به اطالع رســاني سريع و آسان به 

مخاطبان و ارائه خدمات بهتر به مشتريان براي رشد تقاضا در جامعه اشاره كرد. 



اصناف8

تنها فرنچ آيــز مي تواند زمينه 
رقابت را فراهم آورد

رئيس مركــز امور اصنــاف و بازرگانان درباره 
برگزاري نمايشگاه ها و چگونگي آن، مي گويد: 
»درباره نمايشــگاه ها بايد بگويم كه سياست 
كشور روشن است؛ هر ساله نمايشگاه ها براي 
عرضه مستقيم كاال برپا شده و همچنين بحث 

گسترش غرفه ها را  داشته ايم.
 تا اينكه بحث ركود بازار و مخالفت ها با برگزاري 
نمايشگاه ها به اشــكال مختلف مطرح شد و 
سياست ها به سمتي رفت تا ديگر نمايشگاهي 
برگزار نشود، مگر در زمان خاص.« علي امانت 
در ادامه با دســته بندي نمايشگاه ها مي گويد: 
»دســته بندي تقاضاي برگزاري نمايشگاه به 
دو شكل است: نمايشگاه هاي داخلي كه براي 
صنف و مردم و تحت پوشــش اتــاق برگزار 
مي شوند و البته نمايشگاه هاي بيروني كه بدون 
هماهنگي و در شهرهاي بزرگ برگزار مي شوند.

امانت درباره رقابت در بازار و نابودي كســب 
و كارهاي كوچك در مقابله با فروشــگاه هاي 
بزرگ، مي گويد: »در ارتباط با فروشــگاه هاي 
زنجيره اي؛ واقعيت اين است كه بايد بپذيريم 
رقابت امري اجتناب ناپذير است و بايد زمينه 
آن را داشته باشيم. بايد سعي كنيم اين توسعه 
طوري مديريت شود كه آسيب آن به واحدهاي 
كوچك نرســد و همه بتوانند در بــازار رقابت 
كنند. براي مثال در شهرهايي با جمعيت زير 
100 هزار نفر، تنها فرنچ آيــز مي تواند زمينه 
رقابت را فراهم آورد. بدين ترتيب كه فروشگاه ها 
زير نظر اتحاديه و در قالب مديريت با فروشگاه 
همكاري كنند و بتوانند كنار ديگر شركت ها و 

فروشگاه ها به رقابت بپردازند. 
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كمتر از دو ماه تا پايان ســال 
فرصت باقي مانده و به همين 
دليــل مــردم كمابيــش در 
تكاپوي آماده سازي خود براي 
فرارسيدن سال جديد هستند. 
اين در حاليست كه اين روزها در بازار صحبت از گراني كاالها 
و تاثير افزايش نرخ ارز بر خريد و فروش اقالم مورد نياز است. 
مردم نگران اين موضوع هستند كه با اين اتفاقات و گراني 
نرخ ارز چگونه مي توانند كاالهاي مورد نياز خود را براي شب 

عيد تامين كنند. 

در همين رابطه رئيس اتاق اصناف ايران با بيان اينكه نقش 
اصناف در گراني كاالها صفر است، گفت: عوامل ديگري از 
قبيل افزايش نرخ ارز در افزايش قيمت كاالها موثر است. 
علي فاضلي گفت: تمهيدات الزم بــراي فروش فوق العاده 
شب عيد در نظر گرفته شده كه از طريق اصناف اجرا مي شود. 
وي اظهار داشت: برگزاري نمايشگاه هاي فصلي پايان سال 
يكي از دغدغه هاي اصناف است، در حالي كه يك ميليون و 
300 هزار بنگاه توزيعي در سراسر كشور فعاليت مي كنند و 
در ارائه خدمات به مردم مشكلي نداريم و در نتيجه ضرورتي 
براي تشكيل دكان  هايي همچون نمايشگاه ها وجود ندارد. 

رئيس اتاق اصناف با تاكيد بر اينكه ما تابع دولت هستيم، 
گفت: اگر دولت تصميم به برگزاري اين نمايشگاه ها دارد، 
حتما شــوراي تامين اســتان بحث ضمانت تاميني اين 

نمايشگاه ها و تشخيص برگزاري و مديريت را به دليل حضور 
دالل ها به اتاق اصناف بدهد. وي بــا تاكيد بر اينكه تالش 
اصناف بر اين است تا كاالها با كمترين افزايش قيمت در 
شب عيد به مردم عرضه شود، گفت: تاثيرگذاري اصناف در 
گراني صفر است و عوامل ديگري از جمله افزايش قيمت ارز 
بر گراني تاثير مي گذارد، اما متاسفانه از بوق هاي تبليغاتي 

عليه اصناف استفاده مي شود. 
فاضلي اظهار داشت: قطعا با تمام توان در كنار دولت براي 
تامين مايحتاج شب عيد مردم تالش خواهيم كرد. رئيس 
اتاق اصناف با اشــاره به اينكه با تالش هيات رئيســه اتاق 
اصناف بسته حمايتي 10 هزار ميليارد توماني براي حمايت 
از اصناف توسط دولت اختصاص يافت، افزود: اما در اجرا به 

دليل كمبود منابع با مشكل مواجه شده است. 

»كسب وكار« تاثير افزايش نرخ ارز بر بازار را بررسي مي كند

كورس قيمت ها   در بازار  شب عيد
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بسمه تعالی
نظر به اينکه در پرونده کالسه فوق  شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قم، متهم 1-رضا ياری پور 
فرزند ابراهیم به اتهام سرقت تحت تعقیب بوده و حسب اطالع و گزارش واصله نامبرده مجهول المکان میباشد می باشد،  
لذا به نامبرده ابالغ می گردد تا در مورخه 96/12/15 ساعت 11:00 صبح در اين شعبه بازپرسی حضور يابد،  بديهی است در 
صورت عدم حضور، يا عدم ارسال دفاعیه و يا عدم معرفی وکیل بصورت غیابی اقدام مقتضی معمول خواهد شد. اين آگهی 

در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری درج می شود.
بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قم- نعمت اله آل کثیر

شماره درخواست:9610462520200122
شماره پرونده:9609982520200492

شماره بايگانی شعبه:960492
تاريخ تنظيم:1396/10/27

 ))آگهی ابالغ وقت رسیدگی((
خواهان:عباس قاسمی

خوانده:عباس شاهسون –مجهول المكان
خواسته:مطالبه وجه

در تاريخ 1396/10/25 خواهان عباس قاسمی دادخواســتی حقوقی به طرفيت خوانده عباس شاهسون به شرح خواسته فوق به شعبه 2 تقديم كه به 
شماره ثبت 9609982520200492 و برای روز 1396/12/06 ساعت 17:00 وقت رسيدگی تعيين گرديده است. و با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب در خواست خواهان و موافقت دادگاه مستنداً به ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثير االنتشار آگهی 
می گردد خوانده مذكور می تواند از تاريخ نشر آگهی جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگی در اين شعبه حضور بهم رساند بديهی است در صورت عدم حضور دادگاه غياباً رسيدگی و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دبير شعبه حقوقی شورای حل اختالف استان قم/

شماره در خواست:9610462505600052
شماره پرونده:9609982505600684

شماره بايگانی شعبه:960722
تاريخ تنظیم:1396/10/30

آگهی احضار متهم
نظر به اينکه در پرونده کالسه فوق شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب قم، متهم علی عسگری فرزند :غالمرضا 
به اتهام خیانت در امانت ، موضوع شکايت محمد رضا گیوه چی، تحت تعقیب بوده و حسب اطالع و گزارش واصله نامبرده 
مجهول المکان و متواری می باشــد، لذا به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مدت يک ماه از تاريخ نشر آگهی در اين شعبه 
بازپرسی حضور يابد، بديهی است در صورت عدم حضور، يا عدم ارسال دفاعیه و يا عدم معرفی وکیل بصورت غیابی اقدام 

مقتضی معمول خواهد شد. اين آگهی در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری درج می شود.
بازپرس شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب قم-معظمی

افزايش قیمت باعث کسادي خواهد شد
ابوالقاسم شیرازي، رئیس اتحاديه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاك 

واقعيت اين است كه جهش قيمت دالر در بازار يكي از نوساناتي است كه مي تواند به طور مقطعي قيمت ها را افزايش دهد و بازار را دچار آشفتگي كند،  چراكه به 
عنوان مثال در بازار پوشاك يا موبايل، بسياري از كاالها وارداتي بوده و افزايش قيمت دالر مي تواند جو گراني را در بازار ايجاد كند؛ ازاين رو با توجه به اينكه طي 
روزهاي اخير دالر با جهش قيمت مواجه شده و به 4600 تومان رسيده است، برخي توليدكنندگان پوشاك نگران آينده بازار هستند . به عقيده آنها، اگرچه قدرت 

خريد پايين مردم، اجازه افزايش قيمت ها را به فروشندگان نمي دهد، اما افزايش قيمت دالر، چاره اي براي آنها باقي نمي گذارد . 
بنابرايــن تاثير افزايش نــرخ ارز بر بــازار دو جنبه را بــه دنبال خواهد داشــت. از يك طــرف باال رفتن نــرخ ارز اثر مثبتي بــر كاالهاي داخلي داشــته و 
فضاي توليــدات داخلــي را از تعطيلي خارج می كنــد و بهبود مي  دهــد، اما از طرفي تاثير مســتقيم بــر كاالهاي وارداتي داشــته و ايــن افزايش قيمت 
ســبب ايجاد كســادي خواهد شــد، درنتيجه قــدرت خريــد مــردم روندي نزولــي پيــدا می كنــد و افزايش قيمــت موجب تشــديد پاييــن رفتن 
 قدرت خريد و بروز تورم مي شــود. افزايش نرخ ارز ســبب ايجاد فضــاي رقابتي ميــان توليدكنندگان داخلي شــده، چراكه باال رفتن قيمــت ارز موجب

 كاهش واردات خواهد شد. 

ارزش کاالها روندي صعودي به خود مي گیرد
مجتبي دروديان، رئیس اتحاديه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان 

بخش زيادي از كاالهاي داخلي موجود در بازار به سبب اينكه توليد آنها براي چند ماه قبل بوده يا قسمتي از مواد اوليه كاالها وارداتي است، افزايش نرخ ارز بر اين 
توليدات تاثيري نداشته، اما اگر باال رفتن قيمت ارز ادامه دار باشد، ارزش كاالها بعد از آغاز سال جديد، روندي صعودي به خود مي گيرد. همچنين افزايش قيمت 
ارز تنها بر كاالهاي وارداتي موجود در بازار تاثير مستقيم خواهد داشت. در حال حاضر در بازار پوشاك ركود شديدي حاكم است كه يكي از داليل عمده اين ركود 
را مي توان به واردات برندهاي مختلف مربوط دانست. البته ما به هيچ عنوان مخالف ورود پوشاك برند نيستيم، اما الزم است قبل از واردات اين كاالها امكاناتي 
در اختيار توليدكنندگان قرار گرفته و تمهيداتي انديشيده شود تا براي اين بخش قدرت رقابت وجود داشته باشد. قطعا واردات پوشاك برند امري مثبت است، 
اما نكته مهم تر آن است كه در كنار اين واردات برنامه ريزي هايي صورت بگيرد تا شركت هاي خارجي تنها از بازار ايران سود نجسته و كاالي خود را به تنهايي وارد 

بازارهاي ايران نكنند، بلكه به توليد در داخل كشور پرداخته و حتي سهمي براي صادرات در نظر بگيرند. 

کفش شب عید گران نخواهد شد 
رسول شجري، رئیس اتحاديه کفاشان دست دوز

در حال حاضر بازار در وضعيت ركود شديدي قرار دارد. كاهش قدرت خريد مردم كه در پي آن موجب پايين آمدن ميزان تقاضا 
در بازار شده، سبب مي شود افزايش نرخ ارز تاثير چنداني بر قيمت كاالها نداشته باشد. هم اكنون بازار كفش با مازاد عرضه 
مواجه است و كسبه به علت كاهش ميزان فروش شان، دست به باال بردن قيمت ها نخواهند زد. نوسانات بازار ارز تاثير بسياري 
بر قيمت مواد اوليه خواهد داشت، به همين منظور به محض رشد ميزان تقاضا در بازار كه با نزديك شدن به شب عيد روندي 
صعودي به خود خواهد گرفت؛ قيمت كاالها هم افزايش داشته و باالخره باال رفتن قيمت ارز تاثير منفي بر بازار خواهد گذاشت. 

قیمت دالر در نرخ بلور و چیني تاثیر مي گذارد
احمد رحماني، رئیس اتحاديه تولیدکنندگان و فروشندگان لوستر، بلور و چیني 

اقالم بلور و چيني وارداتي به سبب افزايش نرخ ارز، دچار رشد قيمت بيش از 5 درصد شده است كه البته اين روند ادامه دار 
خواهد بود، اما در حال حاضر قيمت لوستر به علت ركود حاكم بر بازار تغيير نكرده است. كاهش ميزان فروش، كسادی 
موجود و پايين آمدن گردش مالي افراد فعال در اين حوزه سبب شده تا اثر افزايش نرخ ارز كاسته شود، اما در صورت رشد 
ميزان تقاضا، باال رفتن نرخ ارز تاثير صددرصدي خود را خواهد گذاشت. دولت با برنامه هاي كالني كه مي تواند به اجرا درآورد 
و تعامل با كشورهاي ديگر، مي تواند حمايت ديگري از صاحبان مشاغل به عمل آورد و زمينه تعامل تجار و بازرگانان كشورها 
را فراهم كند، اما بدون حمايت هاي دولت، فعاالن اقتصادي و توليدي در عمل نمي توانند دستاورد ارزنده اي به دست آورند. 
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اعضاي هيات داوران جشنواره فيلم فجر معرفي شدند

»بهرام بدخشاني«، »كمال تبريزي«، »حسن خجسته«، »خسرو دهقان«، »رسول صدرعاملي«، »فرشته طائرپور« و »محمدرضا فروتن« آثار بخش مسابقه سينماي ايران سي و ششمين جشنواره 
فيلم فجر را داوري خواهند كرد. به گزارش روابط عمومي جشنواره فيلم فجر، با حكم »ابراهيم داروغه زاده« )دبير سي و ششمين جشنواره فيلم فجر(، »بهرام بدخشاني« )مدير فيلمبرداري(، 
»كمال تبريزي« )كارگردان(، »حسن خجسته« )استاد دانشگاه(، »خسرو دهقان« )منتقد(، »رسول صدرعاملي« )كارگردان(، »فرشته طائرپور« )تهيه كننده( و »محمدرضا فروتن« )بازيگر( آثار 
بخش مسابقه سينماي ايران سي و ششمين جشنواره فيلم فجر را داوري خواهند كرد. 

فرهنگ
 و هنر

رئيس دفتر رئيس جمهوری 
همزمان با سي وششــمين 
جشــنواره بين المللي تئاتر 
فجر با بيان اينكه هنرمندان 
در دو دوره رياست جمهوري 
حجت االســام روحاني از وي حمايت كردند، گفت: 
تاش ما بر اين است آنچه وعده داده شده و آنچه قرار 
است، انجام شود ميان هنرمندان و دولت با هم پيش 

برده شود. 
به گزارش ايســنا، محمود واعظي در هشــتمين روز 
جشــنواره بين المللي تئاتر فجر به تماشاي نمايش 
»آكواريوم« به كارگرداني ســيامك احصايي در تاالر 
»چارسو« نشســت و پس از تماشــاي نمايش درباره 
انتظارات هنرمندان از دولت و همچنين بودجه فرهنگي 

وهنري سخن گفت. 
او در پاسخ به اينكه هنرمندان در انتخابات دولت يازدهم 
و دوازدهم از رئيس جمهوری فعلــي حمايت كردند 
اما در ماه هــاي اخير با توجه به شــرايط موجود، ابراز 
نارضايتي هايي مطرح مي شود و االن كه حدود 3 سال از 
دولت دوازدهم باقي مانده، آيا قرار هست حمايت ويژه  اي 

از هنرمندان صورت گيرد يا خير، بيان كرد: هنرمندان 
در بخش هاي مختلف در ســال 94 و 96 از روحاني و 
دولت ايشــان حمايت كردند و اين مساله متقابل بود. 
نشانه هاي آن هم ديدگاه هايي است كه ايشان دارند و 
همچنين تاش هايي كه در دولت يازدهم صورت گرفته 
و قول هايي است كه در دولت دوازدهم داده شده است. 
رئيس دفتر رئيس جمهوری افزود: آنچه مربوط به دولت 
و شخص رئيس جمهوری مي شود يك اعتماد جدي 
است و همچنين در كشورمان، شادابي و توسعه بدون 
شاداب و اميدوار محقق نمي شود و اين امر بدون حضور 

هنرمندان عملي نخواهد شد. 
واعظي خاطرنشــان كرد: من نيز مي دانم هنرمندان 
محدوديت هايي دارند كه ممكن است برخي از آنها به 
دولت ارتباط نداشته باشد. در اين زمينه ممكن است 
دولت و هنرمندان همه در يك صف باشــند و در اين 
راستا بايد فرهنگ سازي كنيم و آرام آرام به سمتي پيش 
برويم كه فضايي بهتر پيش آيد. با اين حال تاش ما اين 
است كه آنچه وعده داده شده، ميان دولت و هنرمندان 

با هم پيش برود. 
رئيس دفتر رئيس جمهوری همچنين در پاسخ به اينكه 
آيا قرار نيســت رئيس جمهوری ديداري با هنرمندان 
داشته باشــد، در حالي كه در هفته هاي گذشته رهبر 
معظم انقاب با مستندســازان و ســينماگران ديدار 

كرده اند، اظهار كرد: در ابتداي اين دولت، براي اينكه 
برنامه ريزي شود و كارها پيش برود، كمي وقت صرف 
كارهايي مي شود كه ممكن است خيلي به چشم نيايد، 

اما از سوي ديگر مسائل ديگري هم وجود دارد. 
واعظي در اين باره گفت: مــا در برنامه ريزي هاي خود 
ترامپ و كارهايش را خيلي به حســاب نياورده بوديم 
و با اين رفتارهايش اذيت هم شديم. طبيعي است كه 
ان شاءا... كمي كه فراغت پيش آيد، جايگاه هنرمندان و 

اين دولت از دولت قبل برجسته تر شود. 
وي در ادامه در پاسخ به اينكه آيا با توجه به همسويي 
شــهرداري تهران و دولت اقدامي براي تئاتر شــهر و 
محوطه اطراف آن انجام مي گيرد يا خير، گفت: در اين 
دولت هماهنگي نزديك تري با شهرداري وجود دارد و 
قطعا معاونت هاي فرهنگي شهرداري تهران و وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســامي هم بايد ارتباط نزديك تري 

داشته باشند تا حل اينگونه مسائل راحت تر شود. 
رئيس دفتر رئيس جمهوری در پايــان درباره بودجه 
فرهنگ و هنر كه بســيار اندك است و در بخش هايي 
مثل تئاتر به طور كامل تخصيص نمي يابد تا مكان هايي 
مثل تئاترشهر يا اداره تئاتر وضعيت بهتري پيدا كنند، 
گفت: بحث بودجه فقط در حوزه تئاتر محدوديت ندارد، 
بلكه بقيه دستگاه ها هم با محدوديت مواجه هستند و 
بودجه شان به طور كامل تخصيص نمي يابد. با اين حال 

يك نكته ديگر آن است كه همين مقدار بودجه اي كه 
صرف هنر مي شود بايد مهندسي شود تا در جاي درست 

مصرف شود. 
واعظي افزود: تاش سازمان برنامه و بودجه اين است كه 
بودجه ها به نحوي تخصيص يابد كه بيشترين استفاده 
را دستگاه ها داشته باشند و اين مساله به برنامه ريزي 

ما هم مربوط مي شــود و اينكه مثــا قيمت نفت به 
همان ميزاني كه در اليحه بودجه تعيين شده، باشد. 
بنابراين اميدوارم اگر محدوديتي است، با توجه به اينكه 
پروژه هاي بزرگ در اختيار داريم اما بودجه هنر و تئاتر 
 چندان زياد نيست، در اين حوزه بودجه ها به طور كامل 

تخصيص يابد. 

رئيس دفتر رئيس جمهوری: 

برخي  محدوديت هاي  هنرمندان  به   دولت  ارتباطي  ندارد
بودجه تمام دستگاه ها محدود شده است

برپايي جشن تولد براي بازيگر 
پيشكسوت

سي امين برنامه تولد ماه با جشن 63 سالگي مسعود 
رايگان در موزه هنرهاي ديني امام علي )ع( برگزار 
شد. ســي امين تولد ماه به مناسبت سالروز مياد 
مسعود رايگان هنرپيشه سينما و تلويزيون، با حضور 
جمعي از هنرمندان شامگاه پنج شنبه پنجم بهمن 
ماه در موزه هنرهاي ديني امام علي )ع( برگزار شد. 
شــهرام كرمي، مدير هنرهاي نمايشــي سازمان 
فرهنگي هنري پس از خوشامدگويي به  مهمانان 
مراسم گفت: اين محفل بهانه اي است كه به بهانه 
تولد دوست و استاد خوبم مسعود رايگان دور هم 
جمع شديم. ويژه برنامه »تولدماه« سي امين دوره 
است كه از سوي ســازمان فرهنگي هنري برگزار 
مي شود و تاكيد برنامه بر صميمي بودن آن است. 
اين افتخار براي من بوده كه بيشترين برنامه براي 
مفاخر هنر سرزمين در حوزه تئاتر باشد. هميشه 
با افتخار در آن شــركت مي كنــم و از همه بانيان 
 و كساني كه مشــاركت مي كنند به سهم خودم 

متشكرم. 
وي به دوستي خود با رايگان اشــاره كرد و گفت: 
خيلي با مسعود رايگان گپ مي زنيم و افتخار دوستي 
داشتم. هميشه صادقانه و دوستانه درباره مسائل 
مختلف گفتگو مي  كنيم. ايشان از منطقه زاگرس و 
با طينت و پاكي وجود هستند. البته پيش از آشنايي 
با مسعود رايگان با پدر او آشنا شدم. چون مسعود 
رايگان سال ها ايران نبود و در سوئد زندگي مي كرد 
تا اينكه اين اتفاق خوب افتاد و اين افتخار نصيب مان 
شد و مسعود رايگان برگشت. هر آدمي متعلق به 
سرزمينش است. خوشبختانه رايگان حضور موثر 
و بسيار خوبي داشت و خيلي زود با فيلم خاموشي 

دريا مطرح شد. 

هفت هنر
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معاون سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از اختصاص 
4۰۰ درصد منابع به حوزه گردشگري خبر داد. سعيد اوحدي اظهار كرد: 

در حوزه معاونت برنامه ريزي و سرمايه گذاري سازمان ميراث فرهنگي به 
دستور رهبر معظم انقاب يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون دالر براي توسعه 
مناطق محروم روستايي و عشايري تخصيص داده شده است. وي با بيان 
اينكه اين اعتبار از محل صندوق توسعه ملي است، گفت: برابر همين 
مقدار، اعتبار از منابع بانكي بايد تامين شود و مجموعا ۲4۰۰ ميليارد 
تومان به حوزه گردشگري و صنايع دستي تعلق گرفته است. اوحدي 
گفت: با توجه به اين منابع خوبي كه تعيين شــده لرســتان مي تواند 
زمينه بسيار خوبي براي جذب منابع در حوزه بوم گردي و عشاير داشته 

باشد، چراكه يكي از سرمايه هاي نظام، عشاير و به ويژه عشاير لرستان 
هستند. معاون برنامه ريزي و سرمايه گذاري سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري از توافق با صندوق توسعه ملي براي سال 
9۷ خبر داد و بيان كرد: قرار است 4۰۰ درصد منابع به حوزه گردشگري 
تخصيص يابند و در اين راستا زيرساخت ها را افزايش دهيم. او با اشاره به 
انعقاد تفاهمنامه با وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: براي نخستين بار 
موفق شديم به سامانه بهين ياب ورود پيدا كنيم و در اين سيستم ارائه 
تسهيات در خود استان انجام مي شود؛ رئيس كارگروه استاندار و دبير آن 

در بخش گردشگري مديركل ميراث فرهنگي استان است كه اميدواريم 
فعاالن اين حوزه بهره الزم را از آن ببرند. اوحدي خاطرنشان كرد: لرستان 
يكي از استان هاي با قابليت فراوان در حوزه طبيعي و تاريخي زاگرس 
است كه اميدواريم كمال استفاده را از آن ببرد، چراكه در برنامه ششم 
توسعه گردشگري به عنوان صنعت پيشران نسبت گرفته و مقام معظم 
رهبري نيز تاكيد كرده اند كه تا افق ۱4۰4 تعداد گردشگران بايد پنج  برابر 
شود. مشاور معاون اول رئيس جمهوری گفت: اميدواريم شاهد توزيع 

عادالنه منابع استان ها باشيم. 

معاون سازمان ميراث فرهنگي عنوان كرد

اختصاص ۴۰۰  درصد  منابع به گردشگري
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شماره در خواست:961۰۴625۰5۴۰۰۰33
شماره پرونده:96۰99825۰5۴۰۰9۴9

شماره بایگانی شعبه:96۰992
تاریخ تنظیم:1396/1۰/27

بسمه تعالی
 نظر به اینکه در پرونده کالسه فوق شعبه چهارم بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان قم، متهم 1-مهدی
 حسن زاده فرزند به اتهام سرقت تحت تعقیب بوده و حسب اطالع و گزارش واصله نامبرده مجهول المکان می باشد، لذا به 
نامبرده ابالغ می گردد تا در مورخه 96/12/1۰ ساعت 11:۰۰ صبح در این شعبه بازپرسی حضور یابد، بدیهی است در صورت 
عدم حضور، یا عدم ارسال دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل بصورت غیابی اقدام مقتضی معمول خواهد شد. این آگهی در 

اجرای ماده 17۴ قانون آئین دادرسی کیفری درج می شود.
بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قم –نعمت اله آل کثیر

شماره در خواست:961۰۴625115۰۰۰۰3
شماره پرونده:95۰99825۰25۰۰552

شماره بایگانی شعبه:9617۰8
تاریخ تنظیم:1396/11/۰1

بسمه تعالی
نظر به اینکه آقای سید عبدالواحد محسنی فرزند سید میرآقا متهم است به سرقت، با توجه به متواری بودن نامبرده لذا به 
تجویز ماده 3۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و به نامبرده ابالغ 
می گردد که در روز شنبه مورخ 1397/2/8 ساعت 11 صبح در جلسه دادگاه شعبه 115 کیفری دو قم حضور یافته و یا قبل 
از موعد اقدام به معرفی وکیل نماید واال وفق مقررات دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ ومبادرت به صدور رای غیابی می نماید.
رئیس شعبه 115 دادگاه کیفری دو قم-میرزایی

شماره در خواست:961۰1۰252۰5۰2766
شماره پرونده:96۰998252۰5۰۰5۰2

شماره بایگانی شعبه:96۰5۰2
تاریخ تنظیم:1396/1۰/3۰

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد رستمی منش فرزند 
خواهان آقای عباس قاسمی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمد رستمی منش به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 96۰998252۰5۰۰5۰2 شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/۰2/۰1 ساعت 18:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم- زینب فدایی نسب



کشاورزي10
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دبيركل كانون مرغ تخم گذار گفت: امسال بيش از ۲ هزار ميليارد تومان به 
اين صنعت خسارت وارد شده است. 

علي صفر ماكنعلي گفت: براي نخستين بار، بيماري آنفلوآنزا در سال ۸۴ و از 
بندر انزلي به وسيله پرندگان مهاجر وارد طيور بومي و سپس صنعتي شد. 
وي با بيان اينكه جزو ۱۰ كشور برتر توليدكننده تخم مرغ هستيم، گفت: 
اكنون ۲۴ هزار و ۷۷۷ مزرعه توليد مرغ گوشتي و هزار و ۸۰۰ واحد مرغ 
تخم گذار در كشور فعال هستند. صفر ماكنعلي افزود: با توجه به اينكه هزار 

و ۸۰۰ واحد تخم گذار كشور در ۹ اســتان احداث شده، اين تراكم بحث 
مبارزه با بيماري آنفلوآنزاي طيور را با مشكل روبه رو كرده است. 

وي گفت: موانع مقابل ســازمان دامپزشكي كشور براي كنترل بيماري 
آنفلوآنزاي پرندگان رفتار پرخطر در كشور، از جمله توزيع ۲ ميليون كود 

مرغي است كه موجب پراكندگي بيماري مي شود. 
مشــاور معاون بهداشــتي و پيشگيري ســازمان دامپزشــكي كشور 
ادامه داد: در ســال ۹۵ بيماري آنفلوآنزا در ۲۰ اســتان منتشــر شده 

بود؛ اما امســال اين بيمــاري در ۱۶ اســتان وجــود دارد.  وي با بيان 
اينكه بيــش از ۱۷ ميليون مرغ تخم گــذار به دليل بيمــاري آنفلوآنزا 
معدوم شده اند كه ۱۰ ميليون مرغ جايگزين شــده است، تصريح كرد: 
امكان مواجهه مرغ گوشــتي با بيمــاري آنفلوآنزاي پرندگان بســيار 
كم اســت؛ در حالي كــه در مقابل حــدود ۶۵ تا ۱۰۰ واحــد پرورش 
 مرغ تخم گذار، فقط يــك واحد مرغ گوشــتي آلوده بــه اين بيماري 

مي شود. 

خسارت ٢ هزار  ميلياردي آنفلوآنزا  به صنعت طيور
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رئيس انجمن واردكنندگان 
برنج از موافقت ستاد تنظيم 
بازار با اختصاص ارز مبادله اي 

براي واردات برنج خبر داد. 
مرتضي شاه حسيني اظهار 
كرد: با وجود ابالغ مصوبه آزاد شــدن واردات برنج از 
ابتداي بهمن ماه، به دليل مشخص نبودن نوع ارز، ثبت 
سفارش ها معلق مانده بود كه در نهايت با مصوبه ستاد 
تنظيم بازار مبني بر اختصاص ارز مبادله اي براي واردات 

برنج، ثبت سفارش ها آغاز شد. 
وي افزود: پــس از انجام مقدمات اوليــه و انجام ثبت 
سفارش و مراجعه واردكنندگان به بانك مركزي براي 
دريافت ارز مبادله اي، با پاسخ هاي نامشخصي روبه رو 
شــدند. از آن جمله كه امكان ارائه ارز مبادله اي وجود 
ندارد، مصوبه ستاد تنظيم بازار به بانك ابالغ نشده يا 

محل تامين ارز مبادله اي مشخص نشده است. 
وي با اشــاره به پشت سرگذاشــتن روزهاي ابتدايي 
بهمن ماه، گفت: در صورت تعلل بيشتر، برنج هايي كه 
براي تامين نياز و تنظيم بازار شب عيد بايد در بازار عرضه 

شود، در موعد مقرر وارد كشور نمي شود. 
با بيان اينكه با نزديك شدن به پايان سال و فرارسيدن 
تعطيالت نوروزي، تقاضا بــراي برنج افزايش مي يابد، 
گفت: در صورتي كه نتوانيم به موقع برنج وارد كنيم با دو 
چالش روبه رو مي شويم؛ اول آنكه قيمت  برنج وارداتي 

باز هم افزايش خواهد يافت و دوم، احتمال دارد بخشي از 
نياز بازار از محل واردات غيرقانوني و قاچاق تامين شود. 
وي با ابراز اينكه بانك مركزي اعالم كرده كه نمي تواند 
ارز مبادله اي در اختيــار واردكنندگان برنج قرار دهد، 
اظهار داشــت: اگر امكان پرداخت ارز مبادله اي وجود 
ندارد، چرا ستاد تنظيم بازار در مصوبه خود بانك مركزي 
را مكلف به پرداخت ارز مبادله اي مي كند؟ و اين تناقض 
در دستگاه هاي دولتي موجب سردرگمي و بالتكليفي 
تجار مي شود.  شاه حســيني ادامه داد: اگر مقرر شده 
دستورات رئيس جمهوری براي تنظيم بازار اعمال شود 
و قيمت برنج وارداتي به پيش از آغاز ممنوعيت واردات 

سال جاري برگردد، عالوه بر اينكه بايد ارز مبادله اي  در 
اختيار واردكنندگان قرار گيرد، بايد تعرفه واردات نيز 

كاهش پيدا كند. 
وي با اعالم اينكه برنج هــاي وارداتي كه كيفيت آنها 
مورد تاييد ســازمان هاي غذا و دارو و استاندارد ايران 
است، قيمتي باالتر از نمونه هاي ديگر دارند، افزود: اگر 
قرار باشد اين نوع برنج با ارز متقاضي و تعرفه ۲۶ درصد 
فعلي وارد شود، قيمت تمام شده براي واردكننده معادل 
۷۰۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان خواهــد بود و اگر ارز مبادله اي 
پرداخت شــود، قيمت هر كيلو برنج براي واردكننده 

۶۰۰۰ تا ۶۲۰۰ تومان تمام خواهد شد. 

رئيس انجمن واردكنندگان برنج ايران با يادآوري اينكه 
پيش از اعمال ممنوعيت واردات قيمت برنج وارداتي در 
بازار ۴۸۰۰ تومان بوده است، گفت: اگر قرار باشد قيمت 
متعادل شــود، يعني قيمت قبل از ممنوعيت واردات 
به اضافه ۱۰ درصد تورم ســاالنه معيار باشد، عالوه بر 
پرداخت ارز مبادله اي تعرفه نيز بايد كمتر از ۱۰ درصد 
باشــد تا قيمت براي واردكننده بين ۵۲۰۰ تا ۵3۰۰ 
تومان كاهش يابد.  وي با تذكر اينكه در اين مدت نرخ 
ارز مبادله اي نيز افزايش يافته و قيمت برنج در بازارهاي 
جهاني نيز افزايش يافته است، تصريح كرد: در ابتداي 
فصل برداشت برنج قيمت هر تن برنج هندي ۱۰۰۰ تا 
۱۰۵۰ دالر بوده است، با توجه به پايان فصل برداشت، 
قيمت ها افزايش يافته هرتن برنج تا ۱۲۰۰ دالر افزايش 
يافته است كه بخشــي از اين افزايش قيمت به دليل 
اعمال ممنوعيت فصلي در ايران اســت كه بعد از آزاد 
شدن واردات تقاضا افزايش مي يابد كه موجب افزايش 
قيمت مي شود.  شاه حسيني با بيان اينكه در حال حاضر 
قيمت برنج وارداتي حدود ۷۰۰۰ تومان است، گفت: 
واردكنندگان مي توانند بعد از اعمــال هزينه ها، ۱۴ 
درصد سود براي خود در نظر بگيرند، بنكدار 3 درصد و 

خرده فروشي نيز ۱۲ درصد اعمال كند. 
وي در پايان تاكيد كرد: اگر دولت بــراي واردات برنج 
همراهي نكند، چون در حال حاضر قيمت ها باالست، 
قاچاق به صرفه است و از طرفي قاچاق با ارز آزاد انجام 
مي شود قيمت ها بيش از اين افزايش مي يابد و حتي 
 اگر ارز متقاضي اعمال شــود هم بايــد نگران قاچاق 

باشيم. 

رئيس انجمن واردكنندگان  برنج  ايران اعالم كرد

اختصاص  ارز  مبادله اي  به  واردات  برنج

صدور بيــش از 756 هزار تن 
شير از كشور

معاون امور توليــدات دامــي وزارت جهاد 
كشــاورزي گفت: در ۹ ماهه نخست امسال 
۷۵۶ تن شير از كشــور صادر شده كه انتظار 
مي رود اين رقم تا پايان سال به يك ميليون 

تن برسد. 
حسن ركني گفت: ايران كه تا ۱۰ سال پيش 
از واردكننــدگان اصلي شــير در جهان بود، 
اكنون با توليد ســاالنه ۱۰ ميليون تن شير، 
عالوه بر رفع نيازهاي متنوع كشور در بخش 
لبني، به صادرات محصوالت خود به بازارهاي 
خارجي مي انديشد. وي افزود: قيمت شير در 
چند ماه اخير به سمت شرايط متعادلي براي 
دامداران پيش رفته است. هرچند هنوز اين 
قيمت منطقي نيست و بايد افزايش پيدا كند، 
البته اين افزايش را بايــد در انتهاي زنجيره 
توليد شاهد باشيم و هنوز فاصله قيمت شيري 
كه از دامدار خريداري مي شــود با شيري كه 

به دست مصرف كننده مي رسد، زياد است. 
وي با بيان اينكه دامداران از قيمت خريد شير 
گاليه دارند، خاطرنشان كرد: زماني مي توانيم 
شير را به قيمت مناسب از توليد كننده بخريم 
كه زنجيره توليد ايجاد شده باشد و هم اينك 
قيمت شــيري كه به دســت مصرف كننده 
مي رســد كمتر از ۴۰ درصد بهاي تمام شده 

آن است. 
وي با اشاره به سهم اندك مواد لبني در سبد 
غذايي خانوارهــا، اظهار كــرد: دولت براي 
افزايش سهم شير در ســبد غذايي مردم در 
 نظر دارد برنامه شــير مدارس را دوباره فعال 

كند. 

خبر

توليد يك ميليون و 900 هزار 
تن شكر در سال زراعي جاري 

معاون زراعت وزيــر جهاد كشــاورزي با بيان 
اينكه ايران در بحث شكر بســيار مستعد شده 
است، گفت: پيش بيني مي كنيم در سال زراعي 
جاري يك ميليــون و ۹۰۰ هزار تن شــكر در 
كشور توليد شــود كه با ايجاد ۲ تا 3 كارخانه در 
 استان هاي خوزستان و ايالم اين توليد افزايش 

مي يابد. 
عباس كشاورز در آيين تجليل از كشاورزان نمونه 
استان لرستان در سالن جهاد كشاورزي اين استان 
افزود: مشكل گندم و شكر با ياري و لطف خداوند 
متعال و تالش كشاورزان كامال حل شده است. 
وي با بيان اينكه ظرفيت ايران در توليد دانه هاي 
روغني و چغندر از اروپا باالتر است، گفت: در سال 
آينده ركورد توليد دانه هــاي روغني را خواهيم 

شكست. 
معاون زراعت وزير جهاد كشاورزي محصوالت 
كشاورزي توليدشده در كشور را سه دسته خواند 
و افزود: دسته نخست محصوالتي نظير هندوانه، 
گوجه و سيب زميني هســتند كه به دليل عدم 
كشش بازار از كشــاورز مي خواهيم زياد توليد 

نكنند. 
وي اظهــار كــرد: دســته دوم توليداتي مثل 
گندم، روغن و شكر اســت كه در حال پيوستن 
به گروه اول هســتند و گروه ســوم محصوالتي 
مانند ذرت اســت كه براي رفع برخي نگراني ها 
 بايد بــه دنبال كشــت فــرا ســرزميني آنها 

باشيم. 
معاون زراعت وزير جهاد كشاورزي مديريت آب 
 را مهم ترين وظيفه دولت در بخش كشــاورزي 

خواند. 

خبر
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

گروه کشاورزی
News kasbokar@gmail.com

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی (
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی که مقدار 13،34 سهم مشاع از 98سهم ششدانگ عرصه آن وقف عام 
است دارای پالک پانصدو پنجاه ونه فرعی از پانزده- اصلی بخش دو ثبت کردکوی به مساحت 28500 متر 
مربع )بیست وهشــت هزار وپانصدمترمربع( واقع در کردکوی-روستای قلندر آیش-ضلع شرقی شهرک 
صنعتی امام خمینی )ره(.ذیــل ثبت 15846صفحه 228دفتر جلد 96مورد وثیقه اســناد رهنی 5580-

91/11/02 و 6701-92/09/09 و 7213-92/12/11 و 7452-93/02/29 تنظیمی دفترخانه54 گرگان به نام 
شرکت صنایع آشامیدنی آرتانوش محدود به حدود:شــماال: به طول 26متر و 52متر و53متر به متصرفی 
اشخاص جز باقیمانده پالک شــرقا: به طول های36متر و 26،7و25 و14و7مترو97،5 مترومرزیست به راه 
عبور جنوبا: به خط مورب بطول 139،20 مترمرزیست به منابع ملی غربا: بطولهای 16،30 و53 و21،15 و 21،10 
و12 مترو23متر و26متر و 41 مترو 25،50متر همگی مرزیست به منابع ملی.طبق گزارش هیات کارشناسان 
رسمی دادگستری 205مورخه 1396/10/14 مشــخصات ملک: 1-عرصه به مساحت 28500 مترمربع وبه 
شرح کروکی که درآن واحد تولیدی آب آشامیدنی احداث شده است.بر اساس مدارک  ابرازی کاربران زمین 
در حکم اراضی زراعی وباغی می باشد. 2-اعیان: به شرح ذیل می باشد همکف:شامل-سالن تولید، تصفیه 
خانه، آزمایشگاه اطاق بادکن، انبار محصول و مواد اولیه می باشد. مساحت سالن بخشی با ارتفاع حداکثر 
7/5متروحداقل 4/90متر برابر 810مترمربع و بخشی دیگر با ارتفاع حداکثر 4/5متر و حداقل 3/5متر برابر 
810 مترمربع می باشد. اسکلت ساختمان سوله، سقف پروفیل Zوپوشش فوم و ورق موجدار فلزی می باشد 
و بخشی دیگر از سالن به مساحت 810مترمربع با ارتفاع حداکثر 4/5مترو حداقل 3/5متر می باشد. کف کال 
سرامیک وبدنه تا 1/30متر سرامیک و بقیه بدنه اندود سیمانی می باشد لیکن بدنه آزمایشگاه تا زیر سقف 
کاشی کاری می باشد. طبقه فوقانی:به مساحت 180مترمربع شامل قسمت اداری)سالن،دو اطاق و آبدارخانه( 
و سوئیت شامل هال آشپزخانه، یک اطاق خواب، دستشوئی وحمام می باشد. در و پنجره آلومینیومی، کف 
سرامیک، یدنه آشپزخانه وسرویس های بهداشتی سرامیک می باشد. دارای یک حلقه چاه عمیق برقی با 
آبدهی 15لیتر بر ثانیه می باشد.داری انشعاب برق با قدرت 32کیلووات می باشد محوطه به مساحت حدود 
620مترمربع با بتن پوشیده شده است. برابر سند رسمی شماره های 24175 مورخه 90/10/13 و24176 مورخه 
90/10/13و24177 مورخه 90/10/14و24178 مورخه 90/7/1 دفتر اسناد رسمی 94  کردکوی در اجاره اداری 
اوقات وامور خیریه می باشد. باتوجه به اینکه ارزش ملک توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ 
25،200،000،000 ریال)بیست و پنج میلیارد ودویست میلیون ریال( ارزیابی و ارزیابی انجام گرفته، قطعیت 
یافته است. پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1396/11/30)سی ام بهمن ماه یکهزاروسیصدو 
نود وشش( در شعبه اجرای اداره ثبت اسناد وامالک کردکوی واقع در خیابان ولیعصر- کوچه حجتی از طریق 
مزایده به فروش می رسد و مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته 
خواهد شد.پالک مورد رهن مذکور با توجه به اعالم بستانکار)بانک سپه شعبه ولیعصر گرگان( طی نامه وارده 
به شماره 139605012415002258،فاقد بیمه می باشد. ضمنا پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق،گاز اعم 
از حق انشعاب ویا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی 
و عوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 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 عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. این آگهی وفق آئین نامه اجرایی، فقط در 

یک نوبت منتشر خواهد شد
م الف:  8691  

تاریخ انتشار:11/07/ 1396 
عبدالرحمان ایری،  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کردکوی
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معوقاتپرستارانتاپايانسالپرداختميشود
مديركلدفترارتقايسالمتوخدماتبالينيمعاونتپرستاريوزارتبهداشتازپرداختمعوقاتپرستارانتاپايانسالخبرداد.احمدنجاتيانگفت:وزيربهداشتايننويد
رادادهكهمعوقاتپرستاريتاپايانسالجاريپرداختميشود.اينپرداختيهاحداقلتاشهريورماهامسالاينقشررادربرميگيرد.،چراكهمتوسطعقبماندگيكارانهو
اضافهكارپرستارانحدوديكسالوبيشتراست.

شهردار اصفهان: 
پياده راه ســازي چهاربــاغ 

گردشگران را جذب مي كند
شــهردار اصفهــان گفــت: چهاربــاغ كانون 
گردشــگري در اصفهان اســت و اگر پياده راه 
شــود بهتر مي تواند مورد استفاده گردشگران 

قرار گيرد. 
قــدرت ا... نــوروزي در حاشــيه بازديــد از 
يازدهمين نمايشگاه بين المللي گردشگري و 
صنايع وابســته در تهران، با اشاره به موضوع 
پياده راه ســازي خيابــان چهاربــاغ اصفهان 
به عنــوان عامل مهمــي براي ارائــه هويت 
فرهنگي اين شــهر و جذب گردشــگر، اظهار 
كــرد: خيابان چهاربــاغ كانون گردشــگري 
در اصفهان اســت و اگر پياده راه شــود بهتر 
مي تواند مــورد اســتفاده گردشــگران قرار 
بگيرد، بنابراين اين اتفاق در مســير استفاده 
 بهتر از جاذبه هاي گردشــگري اصفهان بسيار 

موثر است. 

تجليل از پرستاران شيرخوارگاه 
توسط مخابرات منطقه گلستان

 به مناســبت روز پرســتار و ميالد باسعادت 
حضرت زينــب كبــري )س( از پرســتاران 
شــيرخوارگاه حضــرت فاطمــه بــا حضور 
مهندس غالمعلي شــهمرادي مدير مخابرات 
 و دكتر غفاري مديركل بهزيســتي گلســتان
 تقدير شد. مهندس شهمرادي با تقديم شاخه  
گل و هدايايي از پرستاران شيرخوارگاه تجليل 
كرد و با مقدس خواندن شــغل پرستاري آن را 
عبادت دانسته و براي اين قشر زحمتكش جامعه 

آرزوي توفيق كرد.

استان ها 

آخريــن تغييرات طــرح ترافيك جديد 
پايتخت تشريح شد

كاهش ســهميه ها به 63 هزار 
مجوز

معاون نظارت شوراي شهر تهران، ري و تجريش 
جزئيات و آخرين تغييــرات طرح ترافيك جديد 

پايتخت را تشريح كرد. 
افشــين حبيب زاده با اشــاره به تغييرات طرح 
ترافيكي جديد در شوراي ترافيك پايتخت گفت: 
طرح پيشنهادي معاونت حمل و نقل با طرحي كه 
در شوراي ترافيك مصوب شد، تفاوت هايي دارد. به 
گفته معاون نظارت شوراي شهر تهران، در شوراي 
ترافيك پايتخت مقرر شــد كــه زون زوج و فرد 
همچنان به قوت خود باقي بماند و تغييري نكند. 

وي با بيان اينكه عوارض خودروها براساس يك 
فرمول تعيين مي شود، گفت: در اين فرمول يك 
عدد ثابت وجود دارد كه عدد پيشنهادي معاونت 
حمل و نقــل 20 هزار تومان اســت و همچنين 
ضرايب ديگري همچون ضريب مــكان، زمان، 
آاليندگي و... نيز وجود دارد. وي با بيان اينكه در 
تعيين ضريب آاليندگي، افرادي كه معاينه فني 
برتر دارند ضريب كم و افــرادي كه معاينه فني 
عادي دارند ضريب باالتــري پرداخت مي كنند، 
گفت: نرخ ضرايب در بدترين حالت به حدود 36 
هزار تومان مي رســد. حبيب زاده بــا بيان اينكه 
تغيير دوم پيشنهاد معاونت حمل و نقل اين بود 
كه مجوزهاي ورود يا همان سهميه ها حذف شود، 
گفت: در حال حاضر حدود 105 هزار سهميه داده 
شده كه پيشنهاد شده است اين عدد سهميه ها به 
63 هزار مجوز كاهش يابد. هرچند كه پيشنهاد 
معاونت حمل و نقل شــهرداري اين بود كه كال 

سهميه ها حذف شود. 

عامل بازدارنده استمرار كسب وكار كدام است؟خبر

بي توجهي  به ظرفيت هاي   پر  در کسب وکارها 
موضوع مهــم در ناپايداري 
مشاغل در ايران بی توجهی 
بــه ظرفيت هــاي پــر در 
كسب وكارهاي موجود و نبود 
عامل بازدارنده از اســتمرار 
 كســب وكارهاي جديــد در اين محــدوده خطرناك 

كسب وكار است. 
توجه به ايــن نكته كه در يك محلــه چگونه بايد به 
نيازهاي كسب وكار توجه و كشــش يك بازار براي 
يــك محصــول را ارزيابــي كنيم موضــوع مهمي 
اســت كه هرگز پس از انقالب اســالمي در موضوع 
پايدارســازي مشــاغل به آن توجه نشــد. ارزيابي 
محدوده يك كسب وكار و نيازهاي بازار به محصوالت 
در آن كســب وكار از طريق نرم افزارهاي هوشــمند 
 و نقشــه هاي جغرافيايي بازار مورد ســنجش قرار 

مي گيرد. 
در اين ارزيابــي نرم افزارها بايد بتوانند با محاســبه 
دقيق جمعيت و مصرف كنندگان به ميزان محصول 
مشــابه موجود در بازار و ميزان مصرف مورد نياز در 
آن منطقه توجه كــرده و وضعيت رقبــا و تغييرات 
 محيطي موثر بــر مصــرف آن محصــول را دقيق 

محاسبه كنند. 
سپس پيشنهاد الزم را به صاحبان كسب وكار براي 
نوع كســب وكار و نوع محصول و تنــوع آن در بازار 
مورد نظر را ارائه كنند. در بازاري كه مثال كشش يك 
محصول وجود داشته و به ميزانی باشد كه كل توليد 

و ارائه آن محصول در منطقه مورد نظر كه مي تواند 
يك محله يا شهر يا استان يا كشور يا سطح جهاني آن 
باشد زماني توليد آن محصول منطقي است كه ميزان 
اين توليد درمجموع از ميزان آن در كل بازار از حدی 
تجاوز نكند وگرنه شــما كســب وكارها را به دردسر 
شــديدي خواهيد انداخت. موضوعي كه در كشور 
ما به دليل بي دانشــي و گاهي اوقات منفعت طلبي 
دستگاه هاي متولي و اصناف و مديران نظارتي مورد 
بي توجهي قرار مي گيرد. شــما فرض كنيد در يك 
خيابان و محله كل جمعيت 10 هزار نفر است و اين 

نياز از طريق يك ســوپرماركت در زمينه خريدهاي 
مصرفي منزل تامين مي شود.

 فعال شــدن هر تعداد بيش از اين كســب وكار در 
منطقه نــه تنها ســبب رقابــت نمي شــود، بلكه 
منجر بــه كاهش شــديد درآمد و افزايش شــديد 
هزينه هــاي كســب وكار و در نهايــت تاميــن و 
 جبــران هزينه هــا از طرق نامناســب بــراي آنها 

خواهد شد. 
اگر مثال در كشــور ما نياز به يك واحد توليد سيب 
در طول ســال داشــته باشــيم و توليدكننده ها از 

طريق ســامانه هاي هوشــمند براي مديريت توليد 
و نوع محصول شــان درست هدايت نشــوند منجر 
به به هم خوردگي شــديد تعادل بــازار و در نتيجه 
كاهش شــديد قيمت ها يا افزايش شديد قيمت ها 
خواهد شــد. تعــداد بنگاه هاي معامــالت ملكي، 
تعــداد فروشــگاه هاي كوچك، تعداد تاكســي ها، 
تعداد آرايشــگاه ها، توليد فرش، محصوالت دامي و 
حتي عدم مديريت هوشــمند در توليد محصوالت 
كشــاورزي و صنعتي در ايران نشــان دهنده عدم 
مديريــت و خــأ مديريــت هوشــمند در ايــن 
بخش هاست؛ موضوعي كه سبب نوسانات هميشگي 
و مســتمر قابليت هاي پايداري مشــاغل در ايران 
شده و در مجموع هميشــه منجر به بحران اشتغال 
 و ريسك بيش از حد تصور در كسب وكارهاي ايراني 

مي شود. 

پيشنهاد
1- بهره گيري از ســامانه هوشــمند كســب وكار 
و بازاريابــي هوشــمند كــه در همــه دنيــا بــه 
صــورت رايــگان اطالعــات مربوط بــه وضعيت 
كســب وكارها و نيازهــاي بــازار را در اختيــار 
 توليدكننــدگان و مصرف كنندگان قــرار مي دهد، 
2- ايجاد پنجره واحد مجوز كسب وكارها و مديريت 
حجم توليد آنها، 3- اصالح فوري نابه ســاماني هاي 
كسب وكار با متعادل سازي نوع كسب وكارها و ميزان 
محصول با نيازهــاي بازار، 4- تدويــن قانون جامع 
مديريت بازار بــراي كنترل ايجاد كســب وكارها و 
تنظيم بازار كسب وكارها در ايران، 5- توجه به مشاغل 

نو به جاي تكرار مشاغل اشباع شده.

سيد احمد قاسمي، كارشناس اقتصادي
News kasbokar@gmail.com

آگهی استعالم ارزيابی كيفی
نوبت دوم )شنبه 96/11/7(

اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان البرز ، در نظر دارد به استناد آيين نامه اجرايی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزيابی كيفی جهت برگزاری مناقصه عمومی پروژه های ذيل را از 
طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاری فراخوان ارزيابی كيفی از دريافت و تحويل اسناد استعالم ارزيابی كيفی تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه ، از طريق 
درگاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی مراحل ثبت نام در سايت مذكور  و دريافت 
گواهی امضای الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند تاريخ انتشار فراخوان در سامانه 96/11/4 می باشد اطالعات و اسناد عمومی پس از برگزاری فرآيند ارزيابی كيفی و ارسال دعوتنامه 

از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد . 
1- پروژه نهالكاری و مراقبت و آبياری در طرح های بيابان زدايی نجم آباد منطقه قشالق حسين خانلو شهرستان نظر آباد  به مساحت 400 هكتار )80000 اصله نهال ( در قطعه يك به شماره مناقصه 96/7 

برآورد اوليه موضوع مناقصه 15665212870 ريال است . 
2- پروژه نهالكاری و مراقبت و آبياری در طرح های بيابان زدايی نجم آباد منطقه قشالق حسين خانلو شهرستان نظر آباد  به مساحت 400 هكتار )80000 اصله نهال ( در قطعه دو به شماره مناقصه 96/8

برآورد اوليه موضوع مناقصه 15665212870 ريال است .
3- پروژه نهالكاری و مراقبت و آبياری در طرح های بيابان زدايی نجم آباد منطقه قشالق حسين خانلو شهرستان نظر آباد به مساحت 400 هكتار )80000 اصله نهال ( در قطعه سه به شماره مناقصه 96/9

برآورد اوليه موضوع مناقصه 15665212870 ريال است .
4- پروژه نهالكاری و مراقبت و آبياری در طرح های بيابان زدايی نجم آباد منطقه قشالق حسين خانلو شهرستان نظر آباد  به مساحت 400 هكتار )80000 اصله نهال ( در قطعه چهار به شماره مناقصه 96/10

برآورد اوليه موضوع مناقصه 15665212870 ريال است .
-ارائه تصوير گواهی احراز صالحيت در رشته كشاورزی و منابع طبيعی پايه 5 يا آب پايه 5 و باالتر و يا گواهی نظام مهندسی در رشته مذكور

-تكميل فرم خود اظهاری اعالم كارهای در دست  اجرا و ظرفيت آماده به كار ) FRW 109 ( ) به استناد بند ب ماده 23 آيين نامه اجرايی بند ج ماده 12 قانون ( 
- ارائه فرم تكميل شده ارزيابی پيوست به همراه مدارك خواسته شده در فرم 

- روش محاسبه امتيازات ، وزنی می باشد .
- حداقل امتياز قابل قبول برای بازگشايی پاكت پيشنهاد قيمت مناقصه گران در هريك از پروژه ها 60 است . 

- مهلت دريافت استعالم تا ساعت 19 مورخ 96/11/10 ، مهلت تحويل استعالم تا ساعت 19 مورخ 96/11/24 و محل تحويل استعالم در سامانه ستاديران می باشد . 
- استعالم به همراه كليه اوراق بايد توسط اشخاص مجاز مناقصه گر مهر و امضاء شود .  

بازديد از عرصه ساعت 8:30 صبح مورخ 96/11/14 از محل اداره كل ) پاكت شركتهايی كه دربازديد شركت نكرده  و صورتجلسه آن را امضا و ممهور نكرده باشند ، بازگشايی نخواهد شد. ( 
به نشانی كرج – ضلع جنوبی ميدان شهيد فهميده پالك 248 با كد پستی 31359-53774 

اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان البرز
م الف : 96/341/د 

تاريخ چاپ نوبت اول : 96/11/4   تاريخ چاپ نوبت دوم : 96/11/7 

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رســمی مصوب 1390/9/20 و برابر رای شماره 1200775  مورخ 
96/9/19 هيات اول موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتی 
نكا تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی محمد علی نژاد فرزند اسمعيل 
5 دانگ و 24 سير و 8 مثقال مشاع از ششدانگ عرصه بانظمام ششدانگ 
اعيانی  يك قطعه زمين با بنای احداثی به مســاحت 53/02 متر مربع به 
شماره پالك فرعی از 28 اصلی  واقع در بخش 9 ثبت نكا خريداری بدون 
واسطه احسان طاهری مالك رســمی محرز گرديده است لذا به موجب 
ماده 13 آئين نامه مربوطه اين آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق 
اين روزنامه محلی/كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها  رای هيات 
الصاق تا در صورتيكه اشخاص ذينفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته  
باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم ورسيد اخذ 
نمايند معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی تقديم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اينصورت اقدامات ثبت موكول به ارائه 
حكم قطعی دادگاه اســت و در صورتيكه اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد يا معترض،گواهی تقديم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را 
ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالكيت می نمايد و صدور 

سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.   9610723/م الف
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/10/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/11/7 

محمد مهدی قليان، رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نكا

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب 1390/9/20 و برابر رای شماره 12008429  مورخ 
93/10/19 هيــات اول موضوع ماده يك قانون مذكور مســتقر در واحد 
ثبتی نكا تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی سيد محمد كمالی فرزند 
سيد رضا 5 دانگ و 24 سير و 8 مثقال مشاع از ششدانگ عرصه بانضمام 
ششــدانگ اعيانی يك قطعه زمين با بنای احداثی  به مساحت 9/16متر 
مربع به شماره پالك فرعی از 28 اصلی  واقع در بخش 9 ثبت نكا خريداری 
بدون واسطه قدرت اله ديری مالك رسمی محرز گرديده است لذا به موجب 
ماده 13 آئين نامه مربوطه اين آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق 
اين روزنامه محلی/كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها  رای هيات 
الصاق تا در صورتيكه اشــخاص ذينفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته  
باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ 
نمايند معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی تقديم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحويل دهد كه در اينصورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم 
قطعی دادگاه است و در صورتيكه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا 
معترض،گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت می نمايد و صدور سند مالكيت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نيست.   9610743/م الف
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/11/7

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/11/21
محمد مهدی قليان، رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نكا

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رســمی مصوب 1390/9/20 و برابر رای شماره12007754  مورخ 
1396/9/19 هيات اول موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتی 
نكا تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی محمد علی نژاد فرزند اسمعيل 
5 دانگ و 24 سير و 8 مثقال مشاع از ششدانگ عرصه بانظمام ششدانگ 
اعيانی  يك قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت 348/20متر مربع به 
شماره پالك فرعی از 28 اصلی  واقع در بخش 9 ثبت نكا خريداری بدون 
واسطه احسان طاهری مالك رسمی محرز گرديده است لذا به موجب ماده 
13 آئين نامه مربوطه اين آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين 
روزنامه محلی/كثيراالنتشار در شهرها منتشــر و در روستاها  رای هيات 
الصاق تا در صورتيكه اشــخاص ذينفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته  
باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم ورسيد اخذ 
نمايند معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی تقديم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحويل دهد كه در اينصورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم 
قطعی دادگاه است و در صورتيكه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا 
معترض،گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت می نمايد و صدور سند مالكيت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نيست.   9610724/م الف
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/10/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/11/7

محمد مهدی قليان،رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نكا

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب 1390/9/20 و برابر رای شــماره 1222007945  
مورخ 96/10/5 هيات اول موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر در واحد 
ثبتی نكا تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی حسن اكبری نودهی فرزند 
ولی 5 دانگ و 28 سير مشاع از ششدانگ عرصه بانظمام ششدانگ اعيانی  
يك قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت 168/27متر مربع به شماره 
پالك فرعی از 25 اصلی  واقع در بخش 9 ثبت نكا خريداری بدون واسطه 
فاطمه مرادی مالك رسمی محرز گرديده است لذا به موجب ماده 13 آئين 
نامه مربوطه اين آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه 
محلی/كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها  رای هيات الصاق تا در 
صورتيكه اشخاص ذينفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته  باشند بايد 
از تاريخ انتشار اولين آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم ورسيد اخذ نمايند 
معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تســليم اعتــراض مبادرت به تقديم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی تقديم دادخواست به 
اداره ثبت محل  تحويل دهد كه در اينصورت اقدامات ثبت موكول به ارائه 
حكم قطعی دادگاه اســت و در صورتيكه اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد يا معترض،گواهی تقديم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را 
ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالكيت می نمايد و صدور 

سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.   9610717/م الف
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/10/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/11/7 

محمد مهدی قليان، رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نكا

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب 1390/9/20 و برابر رای شماره 12008512  مورخ 
96/10/21 هيات اول موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتی 
نكا تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی فاطمه لطيف فرزند عباســعلی 
ششــدانگ عرصه و اعيانی يك قطعه زمين با بنای احداثی به مســاحت 
276/38متر مربع به شــماره پالك فرعی از 57 اصلی  واقع در بخش 18 
ثبت نكا خريداری بدون واسطه ســيد محمد كوثری مالك رسمی محرز 
گرديده اســت لذا به موجب ماده 13 آئين نامه مربوطه اين آگهی در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه محلی/كثيراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روســتاها  رای هيات الصاق تا در صورتيكه اشخاص ذينفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته  باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهی و در 
روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايد 
و گواهی تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اينصورت 
اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه است و در صورتيكه اعتراض 
در مهلت قانونــی واصل نگردد يا معترض،گواهی تقديم دادخواســت به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت 
می نمايد و صدور ســند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.   

9610742/م الف
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/11/7

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/11/21
محمد مهدی قليان، رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نكا

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب 1390/9/20 و برابر رای شماره 12007748  مورخ 
96/9/19 هيات اول موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتی 
نكا تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی ابوطالب دارابی فرزند لطف اله 
ششدانگ عرصه و اعيانی يك باب خانه به مساحت 103/75متر مربع به 
شماره پالك فرعی از 55 اصلی  واقع در بخش 18 ثبت نكا خريداری بدون 
واسطه سيد اسماعيل احمدی مالك رســمی محرز گرديده است لذا به 
موجب ماده 13 آئين نامه مربوطه اين آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز 
از طريق اين روزنامه محلی/كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها  
رای هيات الصاق تا در صورتيكه اشخاص ذينفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته  باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تســليم 
ورســيد اخذ نمايند معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
مبادرت به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومی محــل نمايد و گواهی 
تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اينصورت اقدامات 
ثبت موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه اســت و در صورتيكه اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض،گواهی تقديم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت می 
نمايد و صدور ســند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيســت.   

9610716/م الف
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/10/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/11/7

محمد مهدی قليان، رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نكا

زهرا احمدي: معاون بيمه اي اداره كل تامين اجتماعي گلستان جمعيت 
تحت بيمه پوشش تامين اجتماعي در اســتان را 683 هزار نفر معادل 39 
درصد جمعيت استان عنوان كرد. عبدالرضا رجايي در گفتگو با خبرنگاران 
استان با اشاره به شرح وظايف سازمان تامين اجتماعي اظهار كرد: سازمان 

تامين اجتماعي به عنوان يك نهاد عمومي غيردولتي آماده ارائه خدمات به 
مردم است. از آنجايي كه شكل گيري نظامات اجتماعي در هر كشور به ايجاد 
آرامش خاطر در آينده باز مي گردد تمام اقدامات انجام شده در سازمان تامين 
اجتماعي در راستاي ايجاد عدالت اجتماعي و رفاه اقشاري كه تحت پوشش 

بيمه قرار گرفته اند، است. 
وي تصريح كــرد: گلســتان داراي 12 شــعبه اصلي و 6 شــعبه اقماري 
 تامين اجتماعي در ســطح اســتان اســت كه به بيمه شــدگان خدمات

 ارائه مي دهند. 

بيش از 30  درصد جمعيت گلستان تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي هستند
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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

فروش حرفه اي مانند آشپزي تركيبي از علم و هنر است. هرگز 
بدون اين 3 ماده اوليه ارزشمند، قدم به آشپزخانه نگذاريد. اگر 
براي طبخ غذاي خود، هر يك از آنها را در اختيار نداريد يا آنها را 
با نسبت يا ترتيب اشتباه با هم تركيب كنيد، هيچ فروشي انجام 
نمي شود. در فروش نيز بايد از اين فرايند مشخص 3 مرحله اي 
پيروي كنيد تا بيشترين مقدار فروش، فروش مجدد و مشتريان 

معرفي شده را براي خود تضمين كنيد. 

  قانون ۱: تشخيص مشتريان واقعي
نخستين قانون موفقيت در فروش »تخصيص زمان بيشتر به 
مشتريان احتمالي بهتر« است. ممكن است مشتريان احتمالي 
زيادي براي محصوالت و خدمات شما وجود داشته باشند، اما 
همه آنها مشتريان احتمالي مناسب شما نيستند. در اين بخش 
درباره فرايند فروش هشدار مي دهيم. اغلب مشتريان احتمالي 

براي شركت شما و محصوالت و خدمات شما مناسب نيستند.
 خريداران اصلي محصوالت و خدمات شما چه كساني هستند؟ 
در بسياري از كســب و كارها، ۲۰ درصد مشتريان، ۸۰ درصد 
محصوالت و خدمات را مي خرند. كار مهم شما پيدا كردن آن 
۲۰ درصد از مشتريان است. اگر در كار معامله سهام هستيد، 
بايد مشترياني پيدا كنيد كه بيش از همه معامله مي كنند. اگر 
تبليغات مي فروشيد، بايد مشترياني پيدا كنيد كه بيشترين 
تبليغات را مي خرند. نخستين كار شما تشخيص مشتريان واقعي 
از افراد مردد است. مشتري احتمالي مناسب ويژگي هايي دارد كه 

مي توان آنها را اينگونه طبقه بندي كرد: 
- زمان بندي: مشــتري احتمالي نيازي واقعي دارد كه توسط 
محصوالت و خدمات شما برآورده مي شود و هم اكنون اين نياز 

وجود دارد. 
- مشكل: مشتري احتمالي مشكلي شفاف و مشخص دارد كه 

محصول و خدمت شما آن را حل مي كند. 
- ارزش: مشتري احتمالي هدف مشــخصي دارد كه با كمك 
محصوالت و خدمات شما با هزينه اي بسيار كمتر از ارزش خود 

هدف، مي تواند به آن دست يابد. 
- درد: مشتري ناراضي است يا ناخرسندي هايي  دارد كه برطرف 

كردن آنها از عهده محصوالت و خدمات شما ساخته است. 
- نتيجه: مشــتري احتمالي نيازي دارد يا مي خواهد به نتايج 
مشخصي دست يابد و محصوالت و خدمات شما باعث مي شود كه 

سريع تر، بهتر و ارزان تر به آن نتيجه دست يابد و بدون استفاده 
از اين محصوالت و خدمات چنين امكاني برايش ميسر نمي شد. 

  قانون ۲: ايجاد صميميت و اعتماد
با وجود همه داده ها و تخصص هايي كه در فرايند فروش مورد 
استفاده قرار مي گيرد، اكثريت قريب به اتفاق تصميمات خريد 
برپايه احساسات، مخصوصا احساس خريداران )يا اطرافيان 
آنها( نسبت به محصول و فروشنده اتخاذ مي شود. نوع احساس 
خريدار به فروشنده، نوع احســاس او نسبت به كل شركت را 
شــكل مي دهد. بهترين فرايند فروش فرايندي است كه طي 
آن، مشــكالت مصرف كننده را به او گوشــزد كرده و سپس 
مزاياي حاصل از راه حل هاي خود را به او نشان مي دهيد. البته، 

بزرگ ترين بخش فروش تا بعد از فروش ادامه پيدا مي كند. 

  قانون 3: تشخيص دقيق نيازها
بسياري از مشتريان وقتي با شما صحبت مي كنند نمي دانند 
نيازي دارند كه برآوردن آن از عهده محصول يا خدمت شــما 
ساخته است. آنها افرادي مردد هستند و صرفا به جمع آوري 
اطالعات مي پردازند. وقتي با مشتري صحبت مي كنيد، ممكن 
است نيازي داشته باشد كه مشخص، نا مشخص يا غيرواقعي 

باشد. 
www. modiresabz. com :منبع

بازاريابي گردشگري و نگاهي 
به مباني و زيرشاخه هاي آن 

در جهان امروز گردشگري يك صنعت پربازده 
قلمداد مي شود. اگر گردشگري را يك صنعت 
بدانيم، بنابراين نياز به بازاريابي گردشگري را هم 
بايد در دستور كار خود قرار دهيم. هرچند شاخه 
گردشگري چه در سطح داخلي و چه در سطح 
خارجي آن به مثابه مطالعه هاي بين رشته اي 
است، اما اين حالت از ضرورت تحقيق در زمينه 
مباني بازاريابي گردشگري به عنوان پيش نياز 
فعاليت در اين حوزه نمي كاهد. حوزه اقتصاد در 
گردشگري، حوزه اي مهم است زيرا گردشگري 
فعاليتي اســت كه در آن منابع تحرك ناپذير 
هستند، محدوديت ظرفيتي در اين شاخه وجود 
دارد، گردشگري فعاليت فصلي است و امكان 
آزمودن محصول گردشگري قبل از خريد وجود 
ندارد. بنابراين با توجه به موارد ذكرشده مي توان 
گفت بازاريابي گردشــگري براي دستيابي به 
اقتصاد پررونق تر نياز به تبحر بيشتري نسبت 
به ســاير روش هاي بازاريابي خواهد داشــت. 
بازاريابي گردشگري مي تواند حوزه حمل ونقل 
را هم تحت تاثير قرار دهد زيرا گردشگران براي 
جابه جايي از روش هاي مختلف حمل ونقل بهره 
مي گيرند. اقامتگاه ها نيز مكان هايي هستند كه 
از درجه پايين تا درجه باال طبقه بندي مي شوند و 
به همين علت مي توانند نقش مهمي در رضايت 
گردشگران داشته باشند. بازاريابي گردشگري 
مي تواند باعث شــود كه يك گردشگر امكان 
انتخاب متعددي در زمينه اقامتگاه خود داشته 
باشــد. اين نوع از بازاريابي تنهــا حمل ونقل و 
اقامتگاه ها را تحت تاثير قــرار نمي دهد، بلكه 
جاذبه هاي مصنوعي و جاذبه هاي حفاظت شده 
هر كشــور مي تواند با بازاريابي گردشگري به 
صورت هدفمند تر روند سوددهي را طي كند. 
در حالت كلي تر، آنچه امروز تحت عنوان صنعت 
گردشگري مورد مطالعه قرار مي گيرد تا حدود 
زيادي براي توفيق در عرصه سوددهي وابسته به 
بازاريابي توريسم به صورت اصولي در اين حوزه 
است. به همين علت مي توان بازاريابي در صنعت 
گردشگري را موتور محرك اين صنعت دانست. 
www.mrvisitor.ir

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

در واقع همكاري و مشاركت يك عامل كليدي موفقيت در هر كاري 
است كه بايد گروهي انجام شود، اما وارد كردن اجباري آن در محيط 
شركتي كه هنوز آمادگي آن را ندارد، به هيچ وجه بازدهي نخواهد 
داشــت. براي آماده كردن محيطي مناسب براي تالش جمعي مثل 

همكاري در شركت، بايد اصالح را از سطح فردي شروع كرد. 
يك جمله كليشه اي مي گويد كه ما بايد »به خودمان بنگريم نه به 

اشتباهات ديگران« و اين موضوع نسبتا صحيح است. اصطالح 
شستشوي مغزي نبايد به بخشــي از ديدگاه تان بدل شود. 
موفقيت سازمان ها به توانايی سازگاری آنها با عوامل متغير 

محيطی بســتگی دارد. انطباق پذيری و مشاركت از عوامل 
پيش بينی كننده اثربخشی سازمانی به شمار می رود. شما به 
عنوان مدير سازمان بايد بتوانيد روحيه مشاركت و همكاری را 
در ميان كاركنان شركت ايجاد كنيد. اين امر در وهله نخست 

مســتلزم ايجاد رابطه صميمانه و در عين حال 
كاری بين شما و كاركنان سازمان است. در 

وهله دوم شما بايد انگيزه افراد را تقويت 
كنيد تا آنها مطابق اهداف شــما 

حركت و با هم همكاری كنند.

روحیه   همکاری   بین کارمندان   ایجاد  کنید

سال
ال ت

كو
انسان هاى باهوش معموال دوســتان كمترى نسبت به ني

انسان هاى معمولى دارند. هرچه باهوش تر باشى، در 
انتخاب دوستانت سخت گيرتر مي شوي.
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درياچه ای كه در آستارا  جابه جا  مي شود
يكي از شــهرهاي 
سرسبز و توريستي 
اســتان گيالن شهر 
كــه  آستاراســت 
شــهري ســاحلي 
محســوب مي شود 
و جاذبه هــاي بكر و 
ديدني زيادي را در 
خود جاي داده است. 
شهري كه هم سبزي 
كوه هاي جنگلي و انبوه را دارد و هم از بيكــران دريا بهره مي برد و زيبايي 
بي اندازه اي دارد. اگر چه از نظر خيلي ها جاذبه هاي شهرهاي شمالي ايران 
در دريا و جنگل خالصه مي شود، اما اگر بدانيد كه جاذبه هاي ديگري هم 
مثل درياچه متحرك آستارا وجود دارد مطمئنا فورا سفرتان را به آن آغاز 

مي كنيد، درياچه اي كه جابه جا مي شود. با ما همراه باشيد.
يكي از شهرهاي شمالي كشــورمان كه در اســتان گيالن قرار دارد، شهر 
ساحلي آستارا يا »آهسته رو« است كه در واقع خيلي ها از نام ديگر آستارا 
بي خبرند، چراكه »آهسته رو« نام قديمي آستاراست و به اين دليل به اين نام 
خوانده مي شده است كه به خاطر پس روي آب درياي خزر بخش هايي از آن 
به صورت باتالق درآمده بود. آستارا يكي از توريستي ترين شهرهاي ايران 
است كه طبق آمارها در سال قبل 4 ميليون گردشگر داشته است. آستارا 
جاذبه هاي ديدني زيادي مثل جنگل و دريا دارد، اما در اينجا نمي خواهيم در 
اين مورد آنها صحبت كنيم، بلكه مي خواهيم درباره يك جاي منحصربه فردتر 
به نام »درياچه متحرك« بگوييم كه آب آن مدام جابه جا مي شــود و دليل 
آن هم تغييرات جوي است. اين درياچه كه به آن »تاالب استيل« يا »درياچه 
استيل« هم مي گويند، در استان گيالن و در شهر آستارا قرار دارد و وسعتي 
برابر 48۱42 متر مربع دارد. از آنجا كه اطراف اين درياچه را زمين هاي سبز 
تشكيل مي دهد جايي عالي براي اقامت گردشــگران و برپايي چادر است. 
مسافراني كه در اطراف اين درياچه چادر زده اند گفته اند كه براي استراحت 
در كنار درياچه متحرك آستارا چادر زده بودند و اقامت كرده بودند كه متوجه 
جابه جايي آب اين درياچه شده اند. در واقع آب اين درياچه به اندازه اي جابه جا 
مي شود و متغير است كه گاهي درختان كوتاهي كه در آن قرار دارد كامال به 
زير آب مي روند و ناپديد مي شوند و گاهي مانند قبل به بيرون مي آيند و سر به 
بيرون مي آورند. البته رخداد چنين پديده اي براي بومي هاي اين شهر چندان 
عجيب نيست، اما گردشگرهايي كه به آستارا و ديدن اين درياچه رفته اند و 
توانسته اند اين تغييرات را ببينند بسيار حيرت زده شده اند. اين تغييرات به 
خاطر تغييرات جوي اتفاق مي افتد. يكي از ويژگي هاي ديگر درياچه متحرك 
آســتارا وجود ماهي هاي كپور و اردك ماهــي در آن و پرنده هاي و مهاجر و 
كميابي است كه از اروپا به آنجا مي آيند تا بتوانند زاد و ولد كنند. اين درياچه 

در سال ۱384 به عنوان يكي از مناطق گرشگري برتر گيالن معرفي شد. 

  بهترين زمان بازديد از درياچه متحرك آستارا
اگر كنجكاو شديد تا از اين درياچه جالب ديدن كنيد بايد بدانيد كه فصل 
بهار و تابستان بهترين زمان براي بازديد از اين تاالب درياچه است. بعد از 
بازديد از اين مكان مي توانيد سري به بازارهاي محلي آستارا بزنيد و از آنها 

خريد كنيد. 

  ديگر جاذبه هاي گردشگري آستارا
شهر آستارا جاذبه هاي گردشگري زيادي دارد كه در زير به تعدادي از آنها 

مي پردازيم: 
قله اسپيناس: اسپيناس بلندترين كوه آستارا با ارتفاع 2۱5۰ متر است 
كه در پشت درياچه متحرك آستارا قرار دارد و يكي از آبشارهاي مشهور به 

نام آبشار التون از اين كوه سرچشمه مي گيرد. 
روســتاي حيران: حتما تا حاال نام روســتاي حيران را شــنيده ايد. از 
جاذبه هاي مهم توريستي ايران كه در جاده آستارا به اردبيل قرار دارد و به 
دليل طبيعت فوق العاده اي كه دارد به يكــي از مكان های پرطرفدار ايران 

تبدل شده است.
www. eligasht. com

آگاهی

تبليغات 
خالق

ادامه سرمقاله

با نزوالت آســماني داشــته و با كاهش بارش بــاران، كاهش 
توليدات كشاورزي را خواهيم داشت، برداشت از منابع آب هاي 
زيرزميني نيز طي چند سال گذشته، خيلي از دشت هاي كشور 
را در معرض كاهش ذخاير اســتراتژيك قرار داده است. با اين 
وجود بالطبع درآمد كشاورز كاهش يافته و از نظر ملي نيز در 

توليد ناخالص داخلي اثرگذار خواهد بود. 
ب( بعد اجتماعي: كم آبــي مهاجرت به شــهرها خصوصا 
حاشيه نشيني را تشديد خواهد كرد و كشاورزان مولد و پركار 
تبديل به دستفروشان و حاشيه نشينان خواهند شد و به جاي 
توليدكننده به مصرف كننده تبديل مي شوند. ظرفيت بخش 
صنعتي كشور نيز نه تنها جوابگوي مهاجران نخواهد بود، بلكه 
در صورت حفظ وضع موجود و عدم كاهش كارگران فعلي خود 
هنرنمايي كرده اســت. پس ظرفيت مهاجرت به سمت توليد 
صنعتي ســوق پيدا نكرده و عمال نقش سربار جامعه را در پي 

خواهد داشت. 
ج: امنيتي: كم آبي موجــب تشــديد درگيري هاي قومي 
و قبيلــه اي و منطقه اي خواهد شــد و رقابت بــراي دريافت 
جيره آبــي زخم هــاي كهنه مســائل قومي را دوبــاره زنده 
خواهد كرد. تشــديد مهاجرت كه عمدتا به حاشيه شهرهاي 
 بــزرگ خواهد بــود، معضالت و مشــكالت خــاص خود را 

داراست. 
 تصميمات اتخاذشده براي اســتفاده از آب به طريق صحيح و 
عدم هدررفت آب تاكنون به نتيجه كاملي نرســيده و به علت 

كمبود منابع مالي و عدم آموزش كشاورزي و نبودن تجهيزات 
الزم نتوانسته اســت تغيير نگرش و رفتار را درباره چگونگي 
مصرف بهينه و علمي آب در قشر سنتي كشاورز به وجود آورد. 
از بعد مصرف، قطعا نسبت به واردات بيشتر اقالم اساسي مانند 
گندم، ذرت و ســاير اقالم مورد نياز، جهت مصرف عامه مردم 
اقدام خواهد شد كه اين مقوله نيز موجب افزايش تقاضاي ارزي 

و تبعات آن مي شود. 
از نظر مديريتي تجربه نشان داده است كه تا فاجعه اتفاق نيفتد 
و يك مساله تبديل به مشكل و معضل نشود، راه حلي براي آن 

متصور نبوده و از قبل فكر نمي شود. 
در مســاله تخم مــرغ در چنــد مــاه قبــل به علت شــيوع 
بيمــاري بين مرغ هــاي تخم گذار مشــخص بــود كه چند 
ماه بعــد آن مشــكل و كمبود تخم مــرغ ايجاد مي شــود، 
 امــا واردات و تنظيــم بــازار پــس از وقــوع بحــران انجام

 پذيرفت. 
درباره بحران كم آبي ضرورت پرداختن به مساله در همين زمان 
و قبل از وقوع بحران است و اين مهم به تنهايي توسط وزارت 
كشاورزي كه متولي آب هم نيست يا وزارت نيرو كه متولي آب 
است، امكان حل آن وجود ندارد. ضرورت هماهنگي در سطح 
رئيس جمهوری با استانداران ستاد بحران آب و همه دستگاه ها 
و هماهنگي نهادهاي غيردولتي بيش از پيش به چشم مي خورد 
تا در تابستان با بحران هاي متعدد روبه رو نباشيم  و قبل از آن 

نيز برنامه ريزي داشته باشيم.

 بي آبي و ضرورت برنامه ریزي
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3  قانون  فروش  موفق

فراخوان طراحی لوگوی نشریه گلستان فردا
موضوع فراخوان:

هفته نامه گلستان فردا در نظر دارد از طريق برگزاری مسابقه نسبت به طراحی و انتخاب لوگوی خود اقدام كند.بر همين 
اساس از اســاتيد،طراحان،هنرمندان حوزه گرافيك،هنرجويان و ديگر عزيزان عالقمند جهت شركت در اين مسابقه 

دعوت می شود.

جايزه فراخوان :
برای طراح اثر برگزيده جايزه نفيسی در نظر گرفته شده است.

زمان بندی فراخوان:
– مهلت ارسال آثار: از 5 لغايت ۲۰ بهمن ۹۶

– اعالم نتايج: ۲۲ بهمن

قوانين فراخوان:
– در تعداد آثار ارسالی توسط هرفرد محدوديتی وجود ندارد. 

– ارسال آثار تنها از طريق ايميل   j68@Live.com  امكان پذير است.
- شماره تماس:۰۹3۰۱7۱۶7۲7

- تلگرام: ۰۹35۸7۸۹۲۰۲  




