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سرمقاله

مسير حفظ بازار ارزآورترين
محصول كشاورزي

مهدي كريميتفرشــي،
فعال اقتصادی

ايران طي سالهاي دراز به
دليل شرايط خاص اقليمي
بزرگتريــن توليدكننده و
صادركنندهپستهدنيابود،اما
متاسفانهطيچندسالگذشتهپستهدركاليفرنياي
آمريكا به توليد انبوه رســيد و اين كشور در توليد
پسته از ايران پيشي گرفت .شايد رقابت آمريكا و
چين و چند كشور ديگر ما را به خود آورد و توليد
پسته را در كشور رونق داديم و بازار ازدسترفته را
در سال گذشته از اين كشورها پس گرفتيم ،اما اين
به معني پايدار ماندن اين بازار در دست ايران نيست.
حفظ رتبه نخست بازارجهاني پسته نيازمند لحاظ
كردن الزاماتي در توليد اين محصول و همچنين
برطرف كردن موانع رونق صادرات پسته است .اگر
ميخواهيم بازار جهاني پســته را در دست داشته
باشيم بايد پسته كاران ايراني را در توليد و فروش
اين محصول حمايت كنيم .پسته كاران نيازمند
ارقام مقاومتر و پرمحصولتر هستند و همچنين
نيازمندسازوكاري هستند...
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«كسبوكار» بررسي ميكند

دور باطل واقعی کردن نرخ ارز
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«كسبوكار» عقبماندگی ایران درتجارت جهانی

سنگهای قیمتی را بررسی میکند

دپودزدي قلوهسنگهاي
قيمتياز معادن

راه بیقانونیپیشروی
سایتهایگردشگری

مدير فــروش شــركت هواپيماســازي
ايرباس گفت :ايران دهها فروند هواپيماي
مســافربري را كه براســاس مفاد برجام
سفارش داده تحويل خواهد گرفت...
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آمريكا برق منابع تازه خود را از انرژيهاي تجديدپذير تامين كرد
بادي و صفحات خورشــيدي در ســال ۲۰۱۷
موفق شــد  94.7درصــد از كل ظرفيت تامين
برق جديد خــود را از انرژيهــاي تجديدپذير
به دست آورد.
كل ميــزان منابــع انــرژي بــرق جديــد
به دســت آمده در آمريكا در سال  ۲۰۱۷برابر با
16.7گيــگاوات بوده كــه از اين ميــزان 15.8
گيگاوات با استفاده از نيروي باد و خورشيد حاصل
شــده اســت .اياالت متحده قصد دارد با هدف
كاهش آلودگي محيطزيست و مقابله با خطراتي

كه كره زمين را تهديد ميكنــد ،اتكاي خود به
سوختهاي فسيلي را به تدريج كاهش دهد.
در سال  ۲۰۱۷براي نخستين بار از توربينهاي
بادي و صفحات خورشــيدي بــراي تامين برق
 ۱۰درصد از مردم آمريكا استفاده شد كه در نوع
خود منحصربهفرد و بيســابقه بوده است .البته
همه اين تالشها هنوز به نتايــج دلخواه منجر
نشده و از جمله در سال  ۲۰۱۷تنها شاهد كاهش
يك درصدي تصاعد و انتشار گازهاي گلخانهاي
بودهايم.

موافقت با بازديد نمايندگان مجلس از اوين
كميسيون مرتبط با مسائل قضايي موافقت شده
كه برخي اعضاي كميســيون قضايي به زودي از
زندان اوين بازديد كنند.
وي افزود :قطعا در اين بازديد از محل بازداشــت
زندانيان جريانات اخيــر نيز بازديد خواهيم كرد
و با متهمان نيز صحبت ميكنيم .دو روز گذشته
نيز ،تابش ،نايبرئيس فراكسيون اميد گفته بود:
در رايزنيهايي كه بــا رابط پارلماني قوه قضائيه،
رئيس مجلس و معاون وزير اطالعات داشتيم آنها
با اصل بازديد موافق بودند.

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

هوش مصنوعي در آزمون درك مطلب «استنفورد» ركورد زد

هــوش مصنوعــي شــركتهاي «عليبابــا» و
«مايكروســافت» در آزمون درك مطلب دانشگاه
استنفورد ،نمرات بهتري از انسان كسب كرد.
به گــزارش انگجت 20 ،ســال پيــش ،فناوري
«آبي عميق» ()Deep Blueاي .بي.ام« ،گري
كاسپاروف» را در يك بازي شطرنج شكست داد و
اين رقابت كامپيوتر با انسان همچنان ادامه دارد.
هوش مصنوعي گوگل نخســتين قهرماني خود
را چند ســال پيش در يك بازي به دســت آورد و
همچنان به ياد گرفتن نحوه بازي كردن بازيهاي
ديگر ادامه ميدهد.
در حال حاضــر بلومبرگ گــزارش ميدهد كه

افزايش ســهم توليد و ارزش افــزوده هر بخش
اقتصادي در كل ســاختار اقتصاد ،نيازمند توجه
به ظرفيتهــاي مغفول آن بخــش و حركت در
مسير شــكوفايي ظرفيتهاســت .براي ايجاد
رونق اقتصادي ،بخشهايي از اقتصاد كه زنجيره
تامين آنها از نقطه ابتدا و عوامل اساسي توليد تا
مصرفكننده نهايي و بازار داخلي ،مستعد افزايش
ظرفيتباشنددراولويتتوجهقرارميگيرندويكي
از اين بخشها كشت و صنعت چاي كشور است.
اقليم آب و هوايي مساعد در برخي استانها ،اراضي
مستعد كشت چاي و بازار مصرف هميشه پررونق
و پرمصرف داخلي چاي...

«كسبوكار» گزارش ميدهد

تاخير در تحويل
ايرباسها به ايران

براســاس روند جاري و درخواســت كميسيون
قضايي مجلــس به عنوان كميســيون مرتبط با
مسائل قضايي موافقت شــده كه برخي اعضاي
كميسيون قضايي به زودي از زندان اوين بازديد
كنند.
نايبرئيس كميســيون قضايي مجلس شوراي
اسالمي از موافقت با بازديد اعضاي اين كميسيون
از زنــدان اوين خبــر داد .به گــزارش انتخاب ،
محمد كاظمي اظهار كرد :براســاس روند جاري
و درخواست كميسيون قضايي مجلس به عنوان

ظرفيت مغفولكشت
و صنعتچاي
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اياالت متحده آمريــكا در ســال  ۲۰۱۷تقريبا
تمامي منابع برق تازه خود را از محل انرژيهاي
تجديدپذير تامين كرد.
به گزارش انگجت ،انرژيهــاي تجديدپذير در
سالهاي اخير به طور جدي مورد توجه بسياري
از كشــورهاي دنيا قرار گرفتــه و تالشها براي
جايگزيني اين نوع منابع با سوختهاي فسيلي
شــدت گرفته است .بر اســاس آمار منتشرشده
توســط روديومگروپ و اداره اطالعــات انرژي
آمريكا اين كشــور بــا اســتفاده از توربينهاي

«كسبوكار» گزارش ميدهد

شركتهاي «عليبابا» و «مايكروسافت» هر دو يك
هوش مصنوعي را توسعه دادهاند كه نمراتشان در
آزمونهاي درك مطلب دانشگاه استنفورد بهتر از
انسان است.
شبكه عصبي عميق شركت تجارت آنالين چيني
نخســتين فناوري بود كه در آزمون درك مطلب
باالتر از يك انسان بود .طبق گفته بلومبرگ ،آزمون
 100هزار سوالي دانشگاه استنفورد معتبرترين ابزار
اندازهگيري توانايي يادگيري ماشين است.
باالترين نمره انساني  82.304است .در حالي كه
«عليبابا» به نمره  82.44رســيد .روز بعد ،هوش
مصنوعي مايكروســافت نمره  82.650را به ثبت

رساند .در نهايت ايده اين است كه به سيستمهاي
هوش مصنوعي كمك شــود تا مقاديــر زيادي از
دادههاي نوشتاري را پردازش كند تا با دقت بيشتري
به سواالت انسان پاسخ دهد« .لوو سي» سرپرست
دانشمندان شركت «عليبابا» در بيانيهاي گفت:
اين بدين معني است كه پرسشهاي عيني مانند
«چه چيزي باعث باران ميشود؟ با دقت باال توسط
ماشين پاسخ داده شــود .اين فناوري ميتواند به
تدريج به برنامههاي كاربردي متعدد مانند خدمات
مشتريان ،پاســخهاي آنالين به درخواستهاي
پزشكي بيماران و كاهش نياز به دخالت انسان به
شيوهاي بيسابقه منجر شود.

دستورالعملي نوشته شــد كه كسبوكارهاي
سفر و گردشگري در فضاي مجازي ساماندهي
شــود ،جلوي كالهبرداريها گرفته و اعتماد
مشتري جلب شود ،اما اين قاعده را بههم زدند.
معلوم است در اين شــرايط كه هيچ امتيازي
بــراي كارآفرينهاي مجازي قائل نشــدهايم،
خيليها راه بيقانونــي را در پيش ميگيرند،
مخصوصا كه كسي هم نيست مانعشان شود يا
بازخواستشان كند».
تعداد وبسايتها و شــبكههاي مجازي كه به
داد و ستد خدمات گردشگري وارد شدهاند ،به
حدي زياد است ...
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ثروتآفريني از ايدههاي جديد در حوزه ژنتيك
معاون علمي و فناوري رئيسجمهوری گفت :آينده
پزشكي در اختيار ژنتيك است و هدفش اين است كه
با ثروتآفريني و ايجاد شركتهاي دانشبنيان بتواند
ايدههاي جديد را در اين حوزه اجرا كند.
به گزارش مهر ،سورنا ستاري در مراسم افتتاح پروژه
«ايرانوم » در دانشــگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
افزود :امروزه با پزشكي مبتني بر فرد اتفاقات مهمي
در دنيا افتاده است و علم ژنتيك هر روز تحول مييابد.
وي افزود :با توليد دســتگاههاي ژنتيك و فعاليت
محققان ايراني خارج از كشور ،چندين علم از جمله

مهندسي ،پزشكي ،هنر و رياضي با هم ادغام شدهاند و
در اين ملغمه ،ژنتيك توانسته است همه جور رشتهاي
را به كار گيرد .ستاري يادآور شــد :اما اين سرمايه
انساني است كه ميتواند با اســتفاده از علم ژنتيك
هزينهها را از ميليونهــا دالر به هزاران دالر كاهش
دهد .روند توليد و ارتقاي دستگاههاي تكنولوژيك
در حوزه ژنتيك آنقدر ســريع است كه يك دستگاه
بعد از دو سال ديگر به درد نميخورد .وي با اشاره به
قراردادهاي حوزه علمي و فناوري رياستجمهوري
در حوزه  NGSگفت :ما با همكاري محققان ايراني

خارج از كشور كه ايدههاي بسيار جديدي در اين حوزه
دارند فعاليت گستردهاي را آغاز كردهايم .حوزه ژنتيك
و  NGSآينده پزشكي است .اگر اكنون در اين حوزه
سرمايهگذاري نكنيم ،چند سال ديگر متهم ميشويم
كه چرا اين كار را انجام ندادهايم.
معاون علمي و فناوري رئیس جمهوري گفت :هدف
اصلي از حوزه ژنتيك و NGSثروتآفريني فوقالعاده
و ايجاد شركتهاي دانشبنياني است كه ميتوانند
هزينهها را كاهش دهند و با آناليز ديتاها و دادههاي
بسيار ،روشهاي جديد پزشكي را ايجاد كنند.

دستگاهي كه لباسها را تا ميكند
يكي از كارهاي خستهكننده تا كردن لباسهاست.
امــا ديگــر نگــران نباشــيد «فولديميــت»
( )FoldiMateلباسهــاي شــما را در عرض
 10ثانيه تا ميكند.
به گزارش اوبر ،در نمايشــگاه  ،CES 2018گال
رزو بنيانگذار و مديرعامــل فولديميت اظهار
كرد :نسخه آزمايشــي اين طرح در اينجا موجود
است .اين دستگاه حدود ســه فوت ارتفاع دارد و
لباسهاي خشك در باالي دستگاه قرار ميگيرند.
البته كاربر بايد لباسها را وارد دستگاه كند .اين

كار مانند قرار دادن كاغذ بر روي چاپگر اســت و
سپس دستگاه كار خود را انجام ميدهد.
در حــال حاضر اين دســتگاه قابليــت تاكردن
پيراهن ،شــلوار ،بالــش و حولــه را دارد .مدل
قرار گرفته در نمايشــگاه مفهومــي بوده ولي
نسخه اصلي آن در آزمايشگاه  HQبهرهبرداري
شده است.
در چنــد ســال گذشــته شــركتهاي زيادي
لباس تاكن را روانه بازار كردنــد كه يكي از آنها
«لندرويد» ( )Laundroidاست« .فولديميت»

و «لندرويد» ويژگيهاي مختلفي دارند به طور
مثال «فولديميت» نياز به كاربر دارد تا سيستم
را تغذيه كند و در واقع موجب تســريع تا كردن
لباس ميشود.
دســتگاه لندرويد نيز به گونهاي طراحي شــده
كه شــما لباسهاي خود را در آن قــرار داده و
دســتگاه آنها را تا ميكند اما هيچ سرعت زماني
ندارد .قيمت دســتگاه «فولديميــت» كمتر از
 1000دالر اعالم شده و قيمت دستگاه لندرويد
 16هزار دالر است.

خودروي سينمايي كه با چشم و دست كنترل ميشود

شــركت نيســان نمونــه اوليه يك خــودروي
شاسيبلند به نام ايكسموشــن را در نمايشگاه
بينالمللــي خــودروي ديترويــت در معرض
ديد عالقهمنــدان قرار داده كــه داراي امكانات
چندرسانهاي متنوعي است.
به گزارش ورج ،يكي از قابليتهاي منحصر به فرد
خودروي يادشده نصب  ۷نمايشگر لمسي كوچك
و مجزا در باالي داشــبورد و در ديگر بخشهاي
اتومبيل است كه نشان ميدهد نيسان قصد دارد
كنترل اين خودرو را از حالت دســتي به حالت
تصويري و گرافيكي تغيير دهد.
از ميان اين نمايشــگرها ،ســه نمایشگر اصلي

بوده و روي داشبورد قرار دارند .دو نمايشگر هم
در كنارههاي سمت راســت و چپ خودرو قرار
گرفتهاند تا كنترل برخــي ابزارهای جانبي اين
اتومبيل را ممكن كنند .روي ســقف اين خودرو
هم يك آينه ديجيتال نصب شده است.
آخرين نمايشگر هم در مركز كنسول خودرو قرار
دارد .همچنين بخش زيــادي از تزئينات داخلي
اين خودرو از جنس چوب است كه زيبايي داخلي
آن را دوچندان كرده است.
نيســان ميگويد كنتــرل سيســتم تفريحي و
چندرسانهاي اين خودرو از طريق نمايشگرهاي
مذكور با حركات دست و چشم صورت ميگيرد.

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

طراحي ايمپلنت روباتيك براي درمان اختالالت گوارشي نوزادان
محققان اظهار كردند :ايمپلنت روباتيك ميتواند اختالالت مادرزادي در نوزادان
را درمان كند.
به گزارش ايسنا به نقل از فيوچريسم ،محققان اين بررسي را در آزمايشگاه انجام
دادند و اميدوارند روزي اين طراحي جديد را براي انسان به كار گيرند.
آنها عنوان كردند :ايمپلنت روباتيك طراحيشده ميتواند با كشش در اندام به

رشد بافت منجر شود .اين طراحي ميتواند انقالبي براي درمان نقص مري باشد
و محققان اميدوارند كه با استفاده از آن انواع مختلفي از ارگانهاي لولهايشكل
را درمان كنند.
با پيشرفتهاي آينده ،ايمپلنت روباتيك نيز ميتواند باعث رشد در ساير اعضاي
بدن شود ،اما نياز به بررسي و مطالعه بيشتر دارد.

ممكن است تعجبآور باشد ،اما اين دستگاه جديد ميتواند به پزشكان در درمان
آترزي مري يا بنبست مري كمك كند .آترزي مري يا بنبست مري ،بيماري ای
است كه به عنوان يك نقص مادرزادي دستگاه گوارش در نظر گرفته ميشود.
درمان اين نقص مادرزادي ،بستگي بهشدت آن داشته و بيشتر با جراحي شكافتن
مري و پيوند زدن آن به معده و نيز برطرف كردن فيستول انجام ميشود .استفاده از

اين روبات ،جايگزين روشهاي درماني موجود ميشود كه در آن بيمار مدت زيادي
براي درمان و جراحي بستري است ،اما درمان فعلي منسوخ و از روش روباتيك
استفاده خواهد شد .محققان در حال بررســي روي مدل حيواني سندروم روده
كوچك هستند كه در آن يك قسمت از روده ناقص است .نتايج بررسي در مجله
 Science Roboticsمنتشر شده است.
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مهمانان سیزدهمین اجالس بین المجالس کشورهای اسالمی:
«غلط زیادی» آمریکا در خصوص قدس به سرانجام نخواهد رسید
رهبر معظم انقالب تاکید کردند :بدون تردید فلسطین یک مجموعه و تاریخ «از بحر تا نهر» است و قدس نیز پایتخت آن است و امکان هیچ خدشه ای بر این حقیقت ،وجود ندارد.
حضرت آیت ا...خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی اقدام اخیر آمریکا نسبت به قدس را «غلط زیادی» خواندند و گفتند :آنها قادر به انجام چنین کاری نخواهند بود و تالش های
آنها به سرانجام نخواهد رسید.

ایرانوجهان

نماينده ويژه رئيسجمهوری در حادثه سانچي:

شلیک موشک به سانچيدروغیآشکاراست
چينيها كوتاهي نكردهاند

گروه ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

نماينده ويــژه رئيسجمهــوری در حادثه
سانچي از راهاندازي سايت دولتي براي پاسخ
به ابهامات حادثه ســانچي و اعالم نتايج اين
موضوع خبر داد و گفــت :چينيها كوتاهي
نكردهانــد و برخــي ابهامات مطرحشــده
داستانسراييهاي ژولورني است .به گزارش ايسنا ،نفتكش سانچي
متعلق به ايران كه  ۱۶دي ماه  ۱۳۶هــزار تن ميعانات گازي به مقصد
كرهجنوبي حمل ميكرد در آبهاي چين پس از برخورد با كشــتي
فلهبر چيني به نام «سي.اف.كريستال» دچار حريق شد و  ۳۲پرسنل
آن مفقود شدند و نفتكش ايراني پس از  8روز سوختن نهايتا غرق شد و
همه پرسنل كشتي جان باختند .در اين راستا دیروز (سهشنبه) نشست
خبري كميته ويژه رسيدگي به حادثه نفتكش سانچي با حضور همه
اعضاي اين كميته به رياست علي ربيعي ،نماينده ويژه رئيسجمهوری
تشكيل شد .در اين نشست راستاد ،معاون وزير راهوشهرسازي ،رئيس
سازمان بنادر و دريانوردي و همچنين سيروس كيانارثي ،مديرعامل
شركت ملي نفتكش و ساير اعضاي اين كميته حضور دارند .علي ربيعي
به عنوان نماينده ويژه رئيسجمهوری براي رسيدگي به حادثه نفتكش
سانچي اظهار كرد :همه تالشهايي كه در ارتباط با اين فاجعه متصور
بود را صورت داديم ،اما نوع شهادت اين عزيزان بر غم همه افزوده است.
نماينده ويــژه رئيسجمهــوري در حادثه نفتكش ســانچي با اعالم
اينكه انتقال محموله نفتي به كرهشمالي و شليك موشك به سانچي،
داستانسرايي و دروغي بسيار آشكار است ،گفت :دولت كرهجنوبي رسما
تاييد كرده كه محموله نفتكش به آنها تعلق داشته و هيات ايراني نيز از
نفتكش سانچي بازديد و تصويربرداري كرده است.
به زودي گزارش كاملي منتشر ميكنيم تا هيچ ابهامي نماند
وي گفت :همه ابهامات مطرحشده جمعآوري شده و سعي ميكنيم در
اين جلسه پاسخ مناسبي به آنها بدهيم .وظيفه ما روشنگري افكار عمومي
ايران است كه حقيقت ماجرا براي مردم روشن شود .برخي ابهامات هم با
انگيزههاي غيرروشنگرانه مطرح شده كه موجب ميشود اطالعرساني به
مسير درستي هدايت نشود .ربيعي افزود :موضوع در ابعاد سياسي ،فني،
انساني و عملياتي تشريح خواهد شد و قرار است دولت سايتي را پيرامون اين
موضوع راهاندازي كند و هرگونه سوال را تا مدتي طوالني پاسخ دهيم و به
زودي گزارش كاملي را منتشر خواهم كرد كه هيچ نكته ابهامي باقي نماند.
برخي ابهامات داستانسرايي ژولورني است
نماينده ويژه رئيسجمهوری براي رسيدگي به حادثه نفتكش سانچي
اظهار كرد :برخي ابهامات كه درباره غيرقانوني بودن مسير نفتكش يا اينكه
حركت به مقصد كرهشمالي داشته يا اينكه نفتكش با موشك آمريكايي
هدف گرفته شده ،داستانسراييهاي ژولورني است كه از سوي كساني
مطرح ميشود كه آگاهي از مسائل دريايي ،سياسي و بينالملل ندارند.
هيچ شواهدي مبني بر اينكه جان انسانها براي چينيها
مهم نباشد را مشاهده نكرديم
ربيعي تاكيد كرد :هيچ شــواهدي مبني بر اينكه جان انسانها براي
چينيها مهم نباشد را مشــاهده نكرديم .همچنين محمود برازنده،
مديركل آسيا و اقيانوسيه وزارت خارجه در اين نشست گفت :اين سوال
مطرح ميشود كه چرا از فرداي حادثه عمليات نجات آغاز شده است .با
توجه به فاصله ۳۰۰كيلومتري سانحه از ساحل شانگهاي ،از زمان شروع
عمليات ۱۰تا ۱۵ساعت براي رسيدن نخستين كشتيها به محل حادثه
طول ميكشد .اينكه مسائل زيستمحيطي و آلودگيهاي نفتي مخابره
شده ،صحت ندارد و تحتتاثير جو رواني موجود مطرح شده است.

جانباختگان شهداي خدمت محسوب ميشوند
وي گفت :طي نامهاي از رئيسجمهوری درخواست كردم جانباختگان
شهيد محسوب شوند ،ايشان هم موافق بود و گفت با رئيس بنياد شهيد
مذاكره كنيد .موافقت شــد اين افراد تحت عنوان شــهداي خدمت
محسوب شوند و  3پيكر عزيزان هم به تهران خواهد رسيد كه اگر اهل
تهران باشند در قطعه شــهداي خدمت مدفون خواهند شد .نماينده
ويژه رئيسجمهوری براي رســيدگي به حادثه نفتكش سانچي گفت:
فرداي موضوع با كارشناسان پزشكي ،كارشناسان شيمي ،كاپيتانها و
متخصصان دريانوردي صحبت كردم .گفتند درست است كه موتورخانه
تا حدودي امن است ،اما هواي خود را از عرشه دريافت ميكند .چينيها
هم تصريح كرده بودند كه  ۱۱۱هزار و  ۵۱۰تن ميعانات گازي ،مازوت و
گازوئيل و مواد شيميايي ،شانسي براي زنده ماندن باقي نميگذارد ،اما
باور كنيد كه پيكر دريانوردان هم براي ما مهم بود و اين پاسخ سوالي است
كه ميگويند «چرا تكاوران را برديد؟» .صادقانه ميگويم با وجود همه
اطالعات ،من با يك ابسيلون احتمال هم كه كسي جايي و فرصتي شانس
زنده ماندن داشته باشد تصميمگيري را سخت ميكرد و تصميم به ادامه
عمليات بود .ربيعي گفت :كارشناسي ميگفت اگر گرفتار آتش نشده
باشند ،هم گرفتار گازهاي سمي شدهاند و شانس زنده ماند ن نداشتهاند،
اما تصميم انساني مانع از اين ميشد كه عمليات نجات را متوقف كنيم.
قصد نداشتيم يك احتمال بسيار ضعيف را هم از دست دهيم.
نميشد از روز اول به حرف چينيها مبني بر «جانباختن
همهپرسنل»اكتفاميكرديم
وي اظهار كرد :اگر از روز اول اعالم كرده بوديم كه پرسنل جان باختهاند اين
سوال مطرح نميشد كه چرا به حرف چينيها اعتماد كرديد و نرفتيد براي
نجات؟ انتقاد نميشــد كه چرا همه تالشمان را براي كمترين شانس هم
نكرديم؟ اكنون حداقل اگر رنج مضاعفي به خانوادهها تحميل شــد ،پيش
خودمان و خداي خودمان ميدانيم همه تالشمان را كردهايم .در ادامه اين
توضيحات ،بهرامي ،سخنگوي شركت ملي نفتكش نيز اظهار كرد :دو نوع
رادار داريم .يك مدل براي مسافتهاي طوالنيتر استفاده ميشود و ديگري
همهاشتباهاتتافاصلهنزديكرانشانميدهد.اينكشتيازلحاظتجهيزات
راداري هيچ مشكلي نداشته و تمام مسائل ايمني را رعايت ميكرده است.
رادار به تنهايي كامل نيست؛ واكنش به رادار توسط اپراتور
انجام ميشود
به گفته وي ،درباره اينكه بتوانند پيشبيني كنند ميتوانند تا ۴۰ - ۳۰
مايل حركت اشيا را رصد كنند ،بحث اين نيست كه دوستان كشتي را
ديدند يا نه .بحث اين است كه عكسالعملهايي كه انجام شده چطور
بوده و دو كشتي چطور با هم ارتباط ميگيرند و همچنين زيرساختهاي

توافق ميانمار و بنگالدش براي
بازگرداندن «دو ساله» پناهجويان

داكا دیــروز (سهشــنبه) اعــام
كرد ميانمــار و بنــگالدش درباره
بازگردانــدن آوارگان روهينجايــي
به توافق رســيده و نخستين مدت
مشــخص را بــراي بازگردانــدن
صدها هزار روهينجايي مشــخص
كردهاند.
به گزارش ايسنابه نقل از خبرگزاري
فرانسه ،طبق بيانيه دولت بنگالدش،
بر اســاس ايــن توافقنامــه ،فرايند
بازگرداندن پناهجويان روهينجايي،
پس از شــروع آن «ترجيحا در مدت
دو ســال» تكميل خواهد شــد .اين

توافقنامه دربــاره روهينجاييهايي
است كه پس از ســركوب نيروهاي
دولتي ميانمار به بنگالدش گريختهاند
و روهينجاييهايي كه پيش از آن در
بنگالدش بودهاند ،شــامل اين توافق
نميشــوند .محمد سوفيور رحمان،
ســفير بنــگالدش در ميانمــار به
خبرگزاري فرانسه گفت :طي اين ديدار
دو روزه ،درباره فرمــي كه مهاجران
روهينجايي براي بازگشت به ميانمار
بايد آن را پر كننــد ،توافق كرديم .به
احتمال قوي در روزهاي آتي قادر به
آغاز اين فرايند خواهيم بود.

ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص دادخواست بانک ســپه با وکالت
حمیدرضا فیلی به طرفیت  -1کشــور کهوند
فرزند نجفقلی  -2فاطمه شکری فرزند قیطران
به خواسته مطالبه در نوبت رسیدگی به تاریخ
 96/11/30ساعت  15عصر در جلسه رسیدگی
این شعبه حاضر شوید.
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف ایوان-
محمد علی خسروی

مسير آبي امكان حركت را ميداده يا خير.بهرامي گفت :در سال ۲۰۱۶
در اين منطقه  ۴۰درصد كل حوادث دريايي رخ داده است ۳۶ .كشتي
در اين منطقه غرق شدند .چندي پيش نيز يكي از ناوهاي آمريكا در اين
مكان تصادف كرد .اين منطقه ،منطقه شلوغي است و ريسك بااليي دارد.
رادار به تنهايي كامل نيست و واكنش به رادار توسط اپراتور انجام ميشود.
تكاوران را براي اطفاي حريق نبرديم
در ادامه نشست ،نماينده ويژه رئيسجمهوری براي رسيدگي به حادثه
نفتكش سانچي گفت :ما تكاوران را براي اطفاي حريق نبرديم .تخصص
آنها ورود به مكانهاي مملو از آتش و نجات جان افراد است .اين اتفاق
در مرز آبي ما نبوده است .نميشود  ۵۰كشتي براي حمل فوم مورد نياز
از ايران اعزام شود و معموال از كشور نزديك محل حادثه ارسال ميشود.
به گفته او ،در روز اعزام تكاوران ايراني به محل حادثه ،كشتي اعزامي با
حداكثر سرعت حركت كرد كه حداقل ۱۵ساعت زمان ميبرد.
كشتي چيني را نديدهايم
ربيعي اظهار كرد :كشتي كريستال چينيها را دوستان نديدهاند .اندازهاي
كه از دماغه كشتي را بررسي كردند ،وارد نفتكش شده و جداره مخازن را
شكافته است .اينكه چرا مشتعل شده شايد به خاطر شدت برخورد بوده
است ،شايد هم به دليل عقب رفتن كشتي چيني پس از برخورد بوده
است؛ علت دقيق حادثه نيازمند بررسي بيشتر است.
وي افزود :در بررسي ســانحه عالوه بر جعبهسياه ،بخشي به مالقات با
خدمه كشتي مقابل برميگردد كه پس از بررسي معاينه دقيق كشتي
كريستال و مصاحبه با كاركنانش در فرايند بررسي ،مورد استفاده قرار
ت كه هنوز اين مراحل بررسي آغاز نشده است.
خواهد گرف 
جان يك ايراني به صد هزار رابطه سياسي ميارزد
ربيعي اظهار كرد :ما بايد درك واقعي خودمان از سانحه را بيان كنيم .اينكه
روز اول چه ادراكي داشتيم و االن چه ادراكي داريم هميشه سعي كرديم دروغ
نگوييم و ادراكمان از واقعه را بررسي كنيم .دوست داشتيم هركسی در جهان
هركاري از دستش برميآید انجام دهد .وقتي رفتيم آنجا و با كارشناسان
متخصص صحبت كرديم و در اتاق عمليات نشستيم ،ديديم اينكه ابتدا با آب
خنك كنند و بعد فوم بپاشند كار غلطي نبوده است .او ادامه داد :ما هميشه
دنبال اين بوديم كه حقيقت گفته شود نه با چينيها عهد اخوت داريم ،نه
چيزي .جان يك عزيز ايراني براي ما به صد هزار رابطه سياسي ميارزد .آنچه
درباره تالش چينيها ميبينيم را به عنوان ادراك و فهم ما بايد بگوييم .تصور
اينكه چينيها كوتاهي كردهاند تصور اشتباهي است.
هنگام حادثه حداقل يك افســر و يك دانشجو در اتاق
كنترل بودهاند

آگهی مزایده اموال منقول
پرونده اجرائی کالسه  9500063له بانک صنعت و معدن استان گلستان
علیه شــرکت تعاونی تولیدی مقوا یکتا گنبدکاووس اموالی به شرح زیر:
 4 -1دستگاه پالپر :pulperدستگاه پالپر( )pulperخرده کاغذها را به
همراه آب به نســبت حداقل یک به پنج ریخته و مخلوط به مدت حدودا ً
بیست دقیقه( بسته به نوع و درصد ترکیب کاغذها) هم زده می شود جهت
تهیه خمیر کاغذ از همزنی که دارای  4تیغه فوالدی دوار می باشد و دارای
الکتروموتوری به قدرت kw 37و  1500دور در دقیقه(دارای سه مخزن
بتنی که قیمت آنها در این برآورد نیامده اســت) فاقد پالک مشخصات
ساخت ایران با وضعیت ظاهری فرسوده و نگهداری نامناسب به انظمام
لوله کشی ها و اتصاالت و شیرآالت مربوطه  -2یک دستگاه سرند :خمیر
خروجی به یک سرند یا توری لرزان ( )vibration screenفرستاده
میشود با الکتروموتوری به قدرت  kw 5/5و  1500دور در دقیقه تا ذرات
درشت جدا شــده و خمیر به درون پالپر ( )chest boxبرگردانده شود
و در نهایت خمیر آماده توسط پمپ به جعبه های تنظیم سطح(level
 )boxو از آنجا به هدباکس منتقل میشود فاقد پالک مشخصات ساخت
ایران با وضعیت ظاهری فرسوده و نگهداری نامناسب کف سرند توری از
جنس استیل ابعاد  -3 2*1پمپ خمیر( 15اینچ) :تعداد  6دستگاه پمپ
ســانتریفیوژ به قــدرت kw 7/5و  1420rpmو باوله خروجی  5خمیر
کاغذ را از آخرین مخزن( )chest boxبه جعبه تنظیم ســطح(level
 )boxانتقال می دهد به انظمام لوله کشی پلی اتیلن مربوطه فاقد پالک
مشخصات ساخت ایران با وضعیت ظاهری فرسوده و نگهداری نامناسب
 -4یک دســتگاه هدباکس()head boxخمیر کاغذ تولیدی به وسیله
پمپ ها و لوله های انتقال خمیر به هد باکس( )head boxسالن تولید
منتقل شده که هدباکس ماشینی اســت که خمیر دریافتی را با مکانیزم
خاص خود و با توجه به ضخامت یا همان کرمــاژ کاغذ مورد نظر در تمام
سطح توری های فوردینیر می ریزد فاقد پالک مشخصات ساخت ایران
 -5یک دستگاه فوردینیر(توریهای اولیه) در میز فوردینیر یا همان توری
های اولیه کار آبگیری( )Dewateringخمیر کاغذ صورت میگیرد که
قســمت اعظم آب خمیر کاغذ خروجی از هدباکس از زیر توری های آن
به وسیله وکیوم خارج میشود تقریباً فرم اولیه کاغذ را به خود گرفته و در
نهایت به وسیله پتویا نمد( )feltو غلطک های راهنما از توری جدا شده و
به طرف غلطک های پرس آبگیری هدایت میشود فاقد پالک مشخصات
ساخت ایران فوردینیر دارای الکتروموتور گیربکس مربوطه به قدرت 7/5

کیلو وات  -6وکیوم( )vaccumدو دســتگاه وکیوم با مارک درخشان
به منظور مکش یــک نواخت آب خمیر زیر توری هــای فوردینیر از زیر
توسط ساکشن باکســها( )suction boxبه طوریکه درصد آب گرفته
شده در تمام ســطوح خمیر و در نهایت کاغذ یکســان باشد تا در نهایت
کاغذ به دســت آمده دارای رطوبت یکنواخت و یکسانی در تمام سطوح
خود باشد مجهز به الکتروموتوری به قدرت  18kw/5و  1450rpmفاقد
پالک مشخصات ســاخت ایران با وضعیت ظاهری فرسوده و نگهداری
نامناسب  -7پرس آبگیر  2و  :1آب باقیمانده در کاغذ شکل گرفته در میز
فوردینیر توسط فشــار غلطک های پرس های آبگیر گرفته شده و الیاف
فشرده میشــوند و هر یک مجهز به الکتروگیربکسی به قدرت  7kw/5و
فاقد پالک مشخصات ساخت ایران پرس شماره یک دارای  8غلطک دو
غلطک پالستیکی بزرگ و پرس شماره  2دارای  6غلطک که دو غلطک
پالستیکی بزرگ میباشد و قطر غلطک ها  35و طول  1/5متر  -8خشک
کن  10سیلندر( )DRIERدرایرها یا خشک کن ها( )DRIERشامل
 10ســیلندر اســتوانه ای( )Rollersبه قطر تقریبی  1/5متری که هر
ســیلندر یا یک مشــعل گازی با مارک ایران رادیاتور با ظرفیت حرارتی
 –kcal/hr 10/00037/000به دمای مورد نظر جهت خشــک کردن
رول های کاغذ حــرارت داده می شــود در روز بازدید ایــن خط از مدار
تولید خارج و مشــعل ها از سیلندر جدا شــده و در جای دیگر نگهداری
میشــد -9 .رول کــن( )WINDERرولکــن( )WINDERجهت
تنظیم عرض و حذف قســمتهای نازک کناره کاغذ اســت مجهز به دو
الکتروگیربکس 2KW/2و 3/5پس از عبور از مراحل قبل کاغذ شکل نهایی
را با درصد رطوبت الزم بر روی کپسولهای مخصوص در وایندر کالف بندی
می کند فاقد پالک مشخصات ساخت ایران -10ریواندر()REWINDE
جهت پیچیده شدن و برش نهایی و گرفتن لبه های اضافی کاغذ پس از
یکنواخت شدن لبه ها و برش آنها توسط تیغه های برش مجددا ًرول به رول
شده و از یک سمت رول باز شده و از سمت دیگر به صورت نهایی پیچیده
میشود فاقد پالک مشخصات ساخت ایران با الکتروموتور گیربکس مربوطه
به قدرت  5/5کیلو وات  -11دوبلکس :دستگاه دوبلکس مجهز به غلطک
های چسب زنی و الکتروموتور گیربکسی مربوطه به قدرتKW 5/5دهنه
ســایزینگ و قیچی بوده و جهت دو یا چند الیه کردن مقوا و یا پوشاندن
سطح مقوا از کاغذ مورد نظر به کار می رود مقوا و کاغذ های پوششی مورد
نظر همگی از بین رول پرســی عبور معموالً با چسب نشاسته بروی هم
چسبانیده می شوند و در انتهای مقوای دوبلکس شده دور رول پیچیده

در ادامه اين نشست راستاد ،رئيس سازمان بنادر و دريانوردي نيز اظهار
كرد :حداقل يك افسر ناوبر يعني افسر دوم يا سوم كشتي در اتاق كنترل
در زمان حادثه حضور داشته و امكان ندارد همه پرسنل در حال استراحت
بوده باشند .باتوجه به حضور دانشجويان كارآموز در كشتي حداقل يك
دانشجوي كارآموز هم در اتاق كنترل در كنار افسر ناوبر حاضر بوده است
اما دليل دقيق اينكه چطور دو كشتي با يكديگر برخورد كردهاند بايد پس
از بررسيهاي دقيقتر مشخص شود.
تا نيم ساعت قبل از حادثه با سانچي در ارتباط بوديم
كيان ارثي ،مديرعامل شركت ملي نفتكش نيز در ادامه گفت :هر هفته
يك محموله يك ميليون بشكهاي به مسير كره جنوبي حمل ميكنيم و
همين كشتي سانچي براي هشتمين باري بود كه به كره جنوبي ميرفت.
حتي زماني را كه كشتي براي برگشت اعالم كرده بود ،نيم ساعت قبل از
حادثه بوده كه نشان ميدهد همه مسير از پيش تعيين شده بود.
برومندي رئيس كميسیون امنيت ملي مجلس ،نيز اظهار كرد :وقتي به
چينرفتيمتصميمداشتيماگركوتاهيونقصيدرچينيهاديديمهمان
روز به توكيو برويم و از آنجا كارها را پيگيري كنيم .وقتي شرايط را ديديم،
همانجامستقرشديم.اينكهافكارعموميراقانعكنيم،وظيفهداريماخبار
صحيح به مردم بدهيم .اگر يك كشتي در آب هاي آزاد دچار سانحه شود
اجازهداريمازهمهكشورهاكمكبخواهيماماقوانينبينالملليونزديكي
به سواحل چين حكم ميكرد از نيروي آنها استفاده كنيم.
چرا چينيها آسيب نديدند؟
در ادامه اين نشست راستاد ،رئيس سازمان بنادر و دريانوردي نيز گفت:
محموله كشتي چينيها ،ســويا بوده و اصال ريسك اشتعال ندارد .اين
كشتي با دماغه كه باالترين استحكام را دارد به كشتي ايراني برخورد كرده
و با توجه به مواد قابل اشتعال در كشتي ايراني بوده حريق ايجاد شده است
و با توجه به اينكه پرسن 
ل چينيها در انتهاي كشتيشان بودهاند بالفاصله
با قايق نجات از كشتي كريستال خارج شدهاند و نيروهاي امدادي آنها را
نجات ميدهند و علت حادثه نديدن آنها اين است.
جعبه سياه در دسترس بود كه اول آن را پيدا كردند
نماينده ويژه رئيسجمهوری براي پيگيري حادثه ســانچي در ادامه
توضيحات خود در اين نشســت گفت :روزي كه چينيها براي ورود
به كشــتي رفتند  ۸۰تا  ۹۰درجه ،حرارت در بعضي نقاط كشتي بود.
دسترسي به جعبه سياه در دسترسترين نقطه براي دسترسي بوده و در
همين حين توانستند دو پيكر را هم پيدا و از طريق سبد ويژه از نفتكش
خارج كنند .تجهيزاتي هم كه در اختيار داشتند فقط  ۲۰تا  ۳۰دقيقه
اجازه باقي ماندن روي كشتي در ميان گازهاي سمي را به آنها ميداد.
به گفته وي ،جعبه سياه در اتاق كنترل بوده و دسترسي بهتري داشته
است .ربيعي ادامه داد :بحث محموله به وزارت نفت بر ميگشت .بخشي
به وزارت راه برميگشت و بخشهايي به وزارت خارجه؛ از این رو دولت
تصميم گرفت يك نفر موضوع را پيگيري و مديريت كند .نماينده وزارت
نفت ،راه و امور خارجه در همه مراحل همراه من بودند .بيش از چهار بار
تماسهاي تلفني مكرر با وزير امور خارجه داشتيم .اجازه دهيد اين سنت
را تمرين كنيم كه در مواقع بحراني يك نفر صحبت كند و همه مسئوالن
نخواهند حضور داشته باشد.
چرا يكي از دريانوردان لباس نجات بر تن داشته است؟
نماينده ويژه رئيسجمهوری براي پيگيري حادثه سانچي در پاسخ به
سوالی مبني بر اينكه با توجه به اينكه پيكر يكي از دريانوردان ايراني با
لباس نجات پيدا شده ،آيا امكان پيش بيني حادثه وجود داشته است،
گفت :اين لباس شناوري بوده و احتماال يكي از پرسنل هنگام حادثه در
جايي قرار داشته كه توانسته از گزينه انفجار اوليه در امان بماند و با لباس
شناوري وارد آب شود.

می شود فاقد پالک مشخصات ســاخت ایران  -12اینورتور :در سیستم
کنترلی خط تولید و تابلو برق این مجموعه از اینورتورها به منظور کنترل
سرعت فرایند تولید استفاده شده است با مارک TECOمدلهای 510A
به قدرت  7/5کیلو وات به تعداد  4دستگاه و  E310به قدرت  2/2کیلو وات
و 7200 MAبه قدرت  2/2کیلو وات و تعداد دو دستگاه و  C.T 5/5و .7T
 KW 7/5با کابل کشــی های مربوطه ب :ارزیابی تأسیسات و تجهیزات
ارائه شده -1 :انشعاب برق :برق این واحد از طریق شبکه سراسری با تعرفه
صنعتی و با کد شناسایی  06/11/031100و پرونده 34/000/001326
و یک ترانس تبدیل به قدرت  ،kva 250قــرارداد  kw200با تابلوهای
دیژنکتور و توزیع و سنجش با شمس کشــی کابل کشی از پست به تابلو
توزیع وکتورهای اکتیو و راکتیو و تابلو توزیع و کابل کشــی از تابلو توزیع
به تابلوهای لوکال و تابلو خازن  5پله دو عــدد  50kwو دو عدد kva 20
و  kva 60یک عدد  -2ســوخت(گاز طبیعی) به منظور تأمین سوخت
کارخانه از قبیل خشک کن ها گرمایش ســالن و نگهبانی و اداری و سایر
دستگاه از شبکه گاز شهری به ظرفیت  160متر مکعب در ساعت و فشار
psi 2پوندی و به شماره اشــتراک  25005702644با لوله کشی های
روکار به طول حدود  150متر از ســایز  4تا  3/4رگالتورهای تقلیل فشار
و شیرآالت مربوطه  -3انشــعابات آب :آب این کارخانه از شبکه آبرسانی
شهرک تأمین می شود با کد شناســایی  14040050با لوله کشی ها و
شیرآالت مربوطه -4آزمایشگاه :سه دستگاه انکوباتورINCUBATOR
دو دستگاه ساخت فن آزماگستر و یک دستگاه ساخت ریحان طب و دو
دستگاه اون و یک دستگاه هیتر مارک  THERMOLABو مقداری
وسائل آزمایشگاهی متعلق به مدیون که برابر نظریه کارشناس رسمی/
مأمور اجرا به مبلغ  2/450/000/000ریــال ( دو میلیاردو و چهارصد و
پنجاه میلیون ریال) ارزیابی گردیده از طریق مزایده به فروش می رســد.
مزایده از ســاعت  9الی  12ظهر روز یکشنبه (96/11/15پانزدهم بهمن
ماه هزار و سیصدو نودو شش شمسی) در محل شعبه اجرای اسناد رسمی
ثبت گنبدکاووس از مبلغ ارزیابی آغاز و به باالترین قیمت پیشــنهادی
نقدا ً فروخته خواهد شــد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی
غیر مترقبه گردد ،مزایــده روز اداری بعد از تعطیلــی در همان محل و
ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول
خواهد شد.
تاریخ انتشار - 96/10/26 :م .الف 8633
رضا سارانی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گنبدکاووس

خبر

روحاني:

معتقدم حتي با كشورهايي كه
اختالف نظر داريم هم ميتوانيم
گفتگوكنيم

سيزدهمين كنفرانس مجالس كشورهاي عضو
سازمان همكاري اسالمي با حضور روساي جمهور
و مجلس و روسا و هياتهاي پارلماني كشورهاي
اسالمي در محل هتل اسپيناسپاالس برگزار شد.
بهگزارشايسنا،كميتههايجانبياتحاديهمجالس
كشورهاي عضو سازمان همكاري اسالمي از ابتداي
اين هفته جلسات خود را برگزار كردهاند و دیروز
به صورت رسمي سيزدهمين دوره برگزاري اين
نشست برگزار شد .حجتاالســام والمسلمين
حســن روحاني ،رئيسجمهوری كشــورمان با
حضور در اين نشســت با تاكيد بر اينكه «اسالم
دين مردمساالري و صلح و نه دين جنگ است» ،از
نمايندگان مردم مسلمان در مجالس قانونگذاري
كشورهاي اسالمي خواست همه تالش خود را برای
كمك به رهبران و مقامات سياسي  -حكومتي خود
براي تقويت روحيه برادري و اتحاد توسعهمحور در
جهان اسالم بهكار گيرند .وي تاكيد كرد :مجالس
اسالمي برادرانه و در مسير اتحاد توسعهمحور جهان
اسالم تالش كنند .معتقدم حتي با كشورهايي كه
اختالف نظر داريم هم ميتوانيم گفتگو كنيم .علي
الريجاني،رئيسمجلسشوراياسالمينيزموضوع
حقوق بشــر اســامي را يكي از محورهاي مورد
توجه در اين كنفرانس عنوان و اظهار كرد :تاكنون
بحثهاي خوبي در اين زمينه انجام شده است و ما
بر اين موضوع تاكيد داريم كه كشورهاي اسالمي
داراي مباني قو 
ي در زمينه حقوق بشر هستند.
در جريان برگزاري سيزدهمين كنفرانس مجالس
كشورهاي عضو سازمان همكاري اسالمي ،رياست
اين كنفرانس از كشــور مالي به ايران منتقل شد
و علي الريجاني رئيس مجلس شــوراي اسالمي
رياست اين كنفرانس را برعهده گرفت.
همچنين نماينده سنگالبهعنوان دبيركل دورهاي
اتحاديه بينالمجالس اسالمي انتخاب شد .رئيس
مجلس مالي كه رياســت اجالس دوازدهم اين
كنفرانس را برعهده داشــت ،به ارائه گزارشي از
روند فعاليــت اين كنفرانس در طول يك ســال
گذشته پرداخت .وي با اشاره به چالشهاي پيش
روي جهان اســام در حال حاضر گفت :يكي از
موضوعات مهم جهان اسالم در حال حاضر مبارزه با
تروريسم است و بايد در اين زمينه اقدامات مناسب
و جامعي از سوي كشورهاي اسالمي صورت بگيرد.
همچنين پروفسور قليچ دبيركل سابق اتحاديه
بينالمجالس كشورهاي اسالمي اقدامات رژيم
صهيونيستي در سرزمين اشــغالي فلسطين را
محكوم كرد و گفت كه بايد رژيم صهيونيستي از
گسترش شهركنشيني دست بردارد.
خالد بن هالل بن ناصــر المعولي رئيس مجلس
عمان نيز با بيــان اينكه در حال حاضر شــاهد
تهديدهايروشنيعليهمقدساتاسالميهستيم،
افزود :ما در جهان اسالم در يك پيچ تاريخي بزرگي
قرار داريم و اين شرايط بر ما واجب ميكند كه همه
در يك صف واحد باشــيم و از يكديگر پشتيباني
كنيم .فضلي زون رئيس مجلس اندونزي نيز طي
سخناني در اين كنفرانس با تاكيد بر اينكه تفرقه
بزرگتريــن چالش جهان اســام و وحدت رمز
موفقيت اســت ،گفت :مجامع پارلماني از آرمان
قدس و فلسطين حمايت كنند.
ســعيد بوحجه رئيس پارلمان الجزاير با تاكيد بر
اهميت موضوع فلسطين براي كشورهاي اسالمي
گفت :رژيم صهيونيستي بايد هرچه سريعتر ادامه
روند شهركســازي در منطقه قدس را متوقف
كند .وي افزود :بايد به برادران فلسطينيمان براي
تقويت آشتي ملي كمك و ياري كنيم.
در اين مراسم همچنين نبيه بري رئيس مجلس
لبنان با بيان اينكه دولتهاي كشورهاي اسالمي
اقدام عملي در برابر تصميــم اخير ترامپ درباره
قدس اتخاذ كنند ،به توافقنامه هســتهاي ايران
و  ۵+۱اشــاره كرد و گفت :هرگونه شكست اين
توافقنامه دامنگيــر جهان خواهد شــد و همه
گروههاي امضاكنندگان بايد به آن پايبند باشند.
اســماعيل قهرمان رئيس مجلس تركيه با بيان
اينكه اقدام اخير آمريكا در مساله قدس را محكوم
ميكنيم ،گفت :سياســت خارجي ما مســائل
بشردوســتانه را مدنظر دارد و در همين راســتا
سياست آنكارا سياســت درهاي باز براي مردم
ســوريه بود .همچنين اياز صادق رئيس مجلس
ملي پاكســتان با تاكيد بر اينكه قدس پايتخت
دائمي فلسطين است ،گفت كه ما در اين باره هيچ
مصالحهاي نداريم .رضا رباني رئيس مجلس سناي
پاكستان نيز با بيان اينكه كشورهاي اسالمي بايد
در كنار هم قرار گيرند ،گفت :اقدام آمريكا درباره
قدس از نظر تاريخي قابل قبول نيست.
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حجم مبادالت تجاري ايران و قزاقستان به  ۳۸۵ميليون دالر رسيد
ايران و قزاقستان در حال ايجاد شراكتهاي تجاري و اقتصادي هستند .سال گذشته دو كشور موافقتنامههاي دوجانبهاي با هدف تقويت همكاريها و اجراي پروژههاي
مشترك به امضا رساندند .در نتيجه اين اقدامات ،در  10ماه گذشته حجم مبادالت تجاري دو كشور به  385ميليون دالر رسيد كه بخش عمده آن مربوط به صادرات
قزاقستان به ايران بود .سال گذشته صادرات قزاقستان به ايران به  339ميليون دالر رسيد .در حال حاضر حجم كل پروژههاي دوجانبه ايران و قزاقستان  2ميليارد دالر
برآورد شده است.
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«كسبوكار» بررسي ميكند

دور باطل واقعی کردن نرخ ارز

سالهاي اخير داشته باشيم ،پي ميبريم اين حجم  3برابر
شده ،در حالي كه درآمدهاي ارزي و حجم ورودي دالر به
اقتصاد ثابت مانده است .بر اين اساس هيچ تناسبي بين حجم
نقدينگي با درآمدهاي ارزي نيســت و اين خــود يكي از
نشانههاي غيرممكن بودن واقعي شدن نرخ ارز است.نرخ ارز
غیر واقعی نشان ميدهد نرخ دالر يا توسط دولت يا طيف
ثروتمندي كه بخش اعظم ثروت دســت آنهاست ،تعيين
ميشود و اين يعني نرخ دالر به صورت تصنعي پايين نگه
داشته شده اســت .البته دولت ســعي كرده با استفاده از
يكسري ابزارهاي كمكي نقدينگي را از شبكه بانكي بيرون
نريزد مثل نرخ سود بانكي که البته اگر چه کاهش یافته اما
بانک ها کماکان از آن امتناع می ورزند .با اين شرايط به نظر
ميرسد تالش غيرواقعي دولت براي ثابت نگه داشتن نرخ ارز
يا واقعي كردن آن دور باطلي است كه از آن به راحتي بيرون
نخواهد آمد.

ثمانه نادري
News kasbokar@gmail.com

گمركاعالمكرد

عدم امــكان ترخيص برخي
خودروها

براســاس بخشــنامه جديد گمــرك امكان
ترخيــص خودروهــاي ســواري از محــل
ثبت ســفارشهاي صــادره و تمديدشــده
از تاريــخ  ۲۸تيرمــاه تــا  ۹دي مــاه وجود
ندارد.
بــه گــزارش مهــر ،در ايــن بخشــنامه
خطــاب بــه ناظــران و همچنيــن مديران
گمــركات اجرايــي سراســر كشــور آمده
است:
پيــرو بخشــنامه 96 .266.1124527
مــورخ  96/10/13موضــوع اصالحــات
آييننامــه اجرايــي ضوابــط فنــي واردات
خــودرو مصوبــه شــماره /۱۲۵۵۷۳ت
 ۵۴۸۰۳مورخ  96/10/9بدينوســيله بند ۳
بخشــنامه فوقاالشاره به شــرح ذيل اصالح
ميشود:
پيــرو بخشــنامه  965175,96,230مورخ
 96/9/8امــكان ترخيــص خودروهــاي
ســواري از محل ثبت ســفارشهاي صادره
و تمديدشــده از تاريــخ  1396/4/28لغايت
 1396/10/9كمــاكان وجــود نداشــته و
در صــورت اظهــار ،ضمــن خــودداري از
ترخيــص ،مراتــب را بــه اين مركــز اعالم
کنند.
براساس اين گزارش بخشنامه مذكور از طرف
اداره كل مركز واردات و امــور مناطق آزاد و
ويژه گمرك جمهوري اســامي ايران ابالغ
شده است.

 3500تومان قيمتي است
كه دولت در بودجه ســال
 97براي نرخ ارز پيشبيني
كرده ،در حالي كه فعاالن
اقتصادي نرخ واقعي دالر
را براســاس محاســبات خود  ۴۵۰۰تومان اعالم
ميكنند.
غيرواقعي بودن نرخ دالر بــا توجه به فاصلهاي كه
بين دو نرخ مبادلــهاي و آزاد وجود دارد ،از جمله
چالشهاي مطرح اقتصاد كشــور است كه به تبع
زمينهساز رانت و يكسري نابرابريهاي اقتصادي
است .به اعتقاد فعاالن اقتصادي ،دولت بايد يك بار
براي هميشه اين موضوع را حل كند ،در حالي كه
نرخ تعيينشده دالر در بودجه اين نويد را نميدهد.
طبــق بررســيهاي مرکــز پژوهــش هــای
مجلس ،به نظر نميرســد نرخ ارز در ســال آتي
با جهشــي روبهرو باشــد .بــا اين حــال عوامل
غيراقتصــادي ميتوانــد ايــن جهــش را ايجاد
كنــد .در هميــن رابطــه رئيــس كميســيون
تســهيل كســبوكار اتاق بازرگاني تهران معتقد
اســت نرخ واقعــي دالر براســاس محاســبات
انجامشــده در اتاق بازرگاني  ۴۵۰۰تومان است
و اگر پايينتــر از اين ميــزان در بــازار فروخته
شــود به ضــرر توليد داخلــي و به نفــع واردات
است.
محمدرضا نجفيمنش اظهار كرد :نرخ ارزي كه ما
در اتاق بازرگاني تهران با توجه اختالف تورم داخلي
و تورم خارجي محاســبه كرديم ،به  ۴۵۰۰تومان
رسيد .هرچه نرخ دالر از اين عدد كمتر باشد ميزان
صادرات كمتر و ميزان واردات بيشتر ميشود.
وي افزود :اكنون حالتي شده كه ديگر توليد داخل
مقرونبهصرفه نيســت .تنها چيزي كه مقرون به
صرفه شــده ،واردات اســت و اين ميزان واردات
هم با شــعاري كه براي امســال در نظــر گرفته

شــده ،يعني «اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال»
اصال همخواني ندارد .رئيس كميســيون تسهيل
كسبوكار اتاق بازرگاني افزود :بايد يك بار دولت به
سمت تكنرخي شدن ارز برود و اينكه اجازه دهد
قيمتگذاري ارز بر عهده بازار باشد.
وي همچنين توضيــح داد :در صورتي كه قيمت
ارز باال برود و قيمت مــواد اوليه توليد هم افزايش
يابد ،باعث ميشــود توليد محصــول نهايي هم
با مشــكل مواجه شــود .نجفيمنش اضافه كرد:
اگر توليد و اشــتغال سياســت كلي دولت است
بايد اين موانع را از ســر راه بردارد .تــا جايي كه
اطالع داريم ،دولت پذيرفته اســت كه ارز به نرخ
واقعي خــودش نزديك شــود ،چراكــه منطقي
نيســت محصولي كه قيمتش  ۴۵۰۰تومان است
پايينتر فروخته شــود .اگر اينگونه شــود توليد
داخــل از رقابتي بــودن خارج و واردات بيشــتر
ميشود.

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

پيامد منفي واقعي شدن نرخ ارز درشرايطفعلي
حسن مرادي ،كارشناس اقتصادي نيز
در اين خصــوص به «كســبوكار»
ميگويد :دولت ناگزير از دخالت در نرخ
ارز اســت .به اين علت كــه به جامعه
فشاري وارد نشــود و در حقيقت هم
صادرات و هم واردات مسير خود را طي كند .دولت مجبور
است كه به سياستهايي روي بياورد و فاصله بين دو نرخ
را گاها افزايش دهد و البته اين فاصله از اوايل انقالب وجود
داشته است ،يعني بين نرخ ارز رسمي و نرخ بازار هميشه
فاصله معناداري بوده ،اما در گذشته تالطم و فراز و فرودي
داشته است .بنابراين براي دولت واقعي كردن نرخ ارز كار
آسانينيست.ضمنآنكههزينهسنگينيبهدولتتحميل
ميشود كه در شرايط فعلي به صالح دولت نخواهد بود ،اما
اگر دولت برنامهريزي کند و در بلندمدت به اين فكر باشد
و پيشزمينههاي آن را فراهم كند ،احتمال واقعي كردن
نرخ دالر وجود دارد و ميشود اين كار را با پختگي انجام
داد ،امــا در حال حاضر كه وضعيــت اقتصادي چندان
مطلوب نيســت مداخله در اين امور و تغيير نرخ پيامد
اقتصادي زيــادي دارد كه دولت ســعي ميكند از آن
اجتناب كند.

تجارت
و توزيع
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ايجاد خط اعتباري مشــترك بين
ايران و هلند

رئيس سازمان گسترش و نوســازي صنايع ايران
گفت :بعد از لغو تحريمها فضاي مثبتي ايجاد شد
و ما اكنون آماده مذاكره هستيم؛ ما هم ميخواهيم
كه شركتهاي اروپايي به ايران بيايند و در پروسه
آموزش كمك كنند.
به گزارش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران،
منصور معظمي در ديدار با ســوزانا ترستال ،سفير
هلند در ايران با اشاره به ماموريت سازمان گسترش
و نوســازي صنايع ايران در دولت دوازدهم و تاكيد
رئيسجمهــوري براي همكاريهاي مشــترك با
شركتهاي خارجي اظهارداشت :خوشبختانه بعد
از لغو تحريمها اگرچه رئيسجمهوری آمريكا تالش
كرد كه موانعي براي همكاريهاي ايران با كشورهاي
اروپايي ايجاد كند ،اما اين اتفاق نيفتاد .خوشبختانه
نشســت اخير ظريف در بروكسل هم بسيار مثبت
بود و انتظار ما اين اســت كه كشــورهاي اروپايي
همكاريهاي خود را با ايران گسترش بدهند.
علي عراقچي ،مديركل امور بينالملل ايدرو هم در
اين نشست گفت :با توجه به فرمايشات رهبر معظم
انقالب ،ما بايد به دنبال ايجاد شــرايط اشتغالزا در
كشور باشــيم و اين هدف ما در سازمان گسترش و
نوسازي صنايع ايران است .در اين زمينه ،اگر بتوانيم
با شركتهاي هلندي ،وارد مذاكره شويم ،ميتوانيم
بازار را براي اين شركتها امن كنيم .البته اين توليد
بايد به صورت مشترك باشد يعني به ما اجازه دهند
كه حداقل  ۵۰درصد از توليد مشترك در ايران انجام
شود .عراقچي با طرح پيشنهادي خاطرنشان كرد:
با ايجاد خط اعتباري بين ايران و هلند ،ميتوان به
توسعه روابط صنعتي بين دو كشــور ايران و هلند
كمك عملي كرد.
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وزير راه و شهرســازي دیروز در حالي بدون
حضور رسانهها مديرعامل جديد بانك مسكن
را معارفه كرد كه از او خواســت تعداد شعب
بانك مسكن را  ۲۰درصد كاهش دهد ،چراكه
او نخستين شخصي است كه در طول فعاليت
 ۸۰ساله بانك مســكن از درون بانك به اين
سمت انتخاب شده است.
به گزارش فارس ،عباس آخوندي همزمان با
هفتاد و نهمين سالروز تاسيس بانك مسكن
در مراسم توديع و معارفه مديرعامل سابق و
جديد بانك مســكن گفت :واقعيت اين است
كه در دوره اخير بانك مسكن با چندين مساله
پيچيده روبهرو بود و حسن عملكرد بتشكن از
نظر من مبتني بر اين است كه پيچيدگيها را
خوب فهميد و در اين فضاي بسيار پيچيده راه
خود را گم نكرد.
آخوندي با طرح اين پرســش كه چرا فضاي
پولي و بانكي پيچيده بود ،تاكيد كرد :واقعيت
اين است كه بدون بانك در دنياي مدرن اساسا
امكان توســعه وجود ندارد و طي ســالهاي
 ۹۳و  ۹۴هــم بارها اعالم كردم كه مشــكل
ما اين بوده كه سيســتم بانكــي و نظام پولي
كشور به پول سمي آلوده شــده بود .در واقع
پديدهاي كه در  ۱۰۰سال گذشته با آن مواجه
نبوديم.
وي ادامه داد :پول ســمي سهم قابل توجهي
از كل پــول در گــردش كشــور را بــه خود
اختصاص داده و شــوربختانه فســاد مانند
موريانــه بر تــن اقتصاد و پول متصل شــده
بود.

مديــر فــروش شــركت
هواپيماسازي ايرباس گفت:
ايران دهها فروند هواپيماي
مسافربرياي را كه براساس
مفاد برجام ســفارش داده
تحويل خواهد گرفت ،اما اين كار ممكن است بيش
از مدتي كه قبال طراحي شده بود ،بهطول بينجامد.
به گزارش تسنيم به نقل از رويترز ،مدير فروش شركت
هواپيماسازي ايرباس پيشبيني كرد ايران دهها فروند
هواپيماي مسافربرياي را كه براساس مفاد برجام و بعد
از لغو تحريمها سفارش داده تحويل خواهد گرفت ،اما
هشدار داد كه اين معامالت ممكن است بيش از مدتي
كه قبال طراحي شده بود بهطول بينجامد.
دونالد ترامپ ،رئيسجمهــوري آمريكا كه مخالف
جدي برجام است ،روز جمعه از متحدان اروپايي خود
خواست تا به برطرف ساختن «اشكاالت فاجعهبار»
اين توافق كمك كنند ،در غير اين صورت آمريكا از آن
خارج خواهد شد.
شركت اروپايي ايرباس و رقيب آمريكايياش بوئينگ
توافق كردهاند كه مجموعــا  180فروند هواپيماي
مسافربري به شــركت ايراناير بفروشند ،اما تحويل
اين هواپيماها به ايران به حمايت دولت آمريكا از توافق
هستهاي بستگي دارد ،زيرا تعدادي از قطعات تمام
هواپيماهاي مسافربري توليدي اين شركتها ساخت
آمريكاست.
جان ليحي ،مدير امور فروش شركت ايرباس با اشاره
به توافق اين شركت براي فروش 100فروند هواپيما به

ايراناير گفت« :من فكر ميكنم اين قراردادها اجرايي
خواهد شد ،اما احتماال نه بر اساس زمانبندي اوليه .ما
بايد موضوع تامين مالي را حل كنيم .آنها بايد موضوع
انجام پيشپرداختها را درك كنند».
تاكنون ايراناير  3فروند هواپيمــاي ايرباس و چند
فروند هواپيماي توربو پراپ ساخت شركت اي.تي.آر
را دريافت كرده است.
بانكداران ميگويند بيميلي موسســات مالي غربي
براي فعاليت با ايران بهدليل نگرانيها از بههم خوردن
توافق هستهاي يا گرفتار شدن در تحريمهاي فعلي
دولت آمريكا موجب شده تا همكاري بيشتر با ايران با
مشكل مواجه شود.

ايرباس پيشتر توانسته برخي مجوزها را از خزانهداري
آمريكا براي صادرات هواپيما به ايران كســب كند
كه زمان آنها در حدود ابتداي دهه آينده ميالدي به
اتمام ميرســد ،اين بدان معناست كه براي تكميل
اين قراردادها با ايران كه احتماال تا بعد از سال 2020
بهطول خواهد انجاميد ،اين شركت اروپايي بايد مجددا
مجوزهاي صادراتي را تمديد کند.
منابع صنعتي گفتند اگر زمانبندي تحويل هواپيماها
به ايران به عقب بيفتد ،تعداد هواپيماهايي كه ميتوان
بهموجب مجوزهاي فعلي به ايران تحويل داد كاهش
خواهد يافت.
ديپلماتها گفتند فرايند گرفتن يا تمديد مجوزها

بهدليل نامشخص بودن سياســت دولت آمريكا در
قبال ايران كندتر شده است .ليحي كه قرار است اواخر
ماه جاري ميالدي بازنشسته شــود ،گفت :ايرباس
درباره ســاخت هواپيماها براي ايران بدون دريافت
پرداختهاي ســپرده ،محتاطانه عمل خواهد كرد.
منابع صنعتي گفتهاند شــركت بوئينگ نيز ساخت
هواپيماهاي سفارشــي ايــران را تا زمــان دريافت
پيشپرداختها به تعويق انداخته است.
ليحي در ادامه گفت« :شما بايد پيشپرداخت داشته
باشيد تا هواپيما وارد خط توليد شود ،بنابراين ما داريم
اين كارها را با سرعتي پايينتر از آنچه تصور ميكرديم
انجام ميدهيم ،اما همچنان معتقديم كه اين قرارداد
اجرايي خواهد شد».
منابعصنعتيهمچنينگفتندعدمامكانتامينمالي
ايران را ناگزير ساخته تا پول هواپيماهاي تحويلشده
قبلي را بهصــورت نقدي و از طريــق بانك مركزي
پرداخت کند و ممكن اســت بــراي پيشپرداخت
هواپيماهاي بعدي نيز از اين روش استفاده شود.
ايرباس از اظهارنظر درباره جديدترين اظهارات ترامپ
درباره ايران خودداري كــرده ،اما گفته كه «به كار با
ايراناير و مقامات ايراني دربــاره اجراي موافقتنامه
خريدي كه سال گذشته منطبق با توافق هستهاي و
ساير مقررات (بينالمللي) منعقد كرده ادامه ميدهد».
بوئينگ نيز ضمن تاكيد بر تبعيت از دستورالعملهاي
دولــت آمريكا گفته« :مــا از مواضــع جمعه پيش
(رئيسجمهوري آمريكا) آگاه هستيم و در حال بررسي
اين اظهارات هستيم تا ببينيم كه آيا اين مواضع ممكن
است تاثيري روي معامالت ما با ايرالينهاي ايراني
داشته باشد يا نه».

سومين دوره مسابقات قرآن كريم ،نهجالبالغه و اذان در شركت بهرهبرداري نفت و گاز غرب

به گزارش پايگاه اطالعرساني شركت بهرهبرداري نفت و گاز غرب با تاكيد مهندس
ناصريپور مديرعامل و با همت و تالش روابطعمومي و كانون قرآن اين شركت
سومين دوره مسابقات مقدماتي حفظ ،قرائت ،مفاهيم قرآن كريم ،نهجالبالغه و
اذان ويژه كاركنان و خانوادهها در شركت بهرهبرداري نفت و گاز غرب برگزار شد.
اين مسابقات در رشتههاي قرائت تحقيق ،قرائت ترتيل ،حفظ ،اذان ،صحيحخواني،

نهجالبالغه و مفاهيم قرآني با رويكرد آموزشي و تالش در جهت تحقق منويات
مقام معظم رهبري (مدظله العالي) مبني بر گســترش فرهنگ قرآن كريم در
ميان آحاد جامعه و ارتقاي سطح معلومات و آموزههاي قرآني برگزار شد .حجتا...
بنيعامريان ،رئيس روابطعمومي و كانون قرآن شركت بهرهبرداري نفت و گاز غرب
در آيين افتتاحيه اين دوره از مسابقات با اشاره به اهميت نهادينه كردن فرهنگ

هاشمی  ،رئیس جشنواره ملی گل ارکیده:
نوشهر باید بهعنوانشهرارکیدههایایرانشناخته شود

قرآني در زندگي خصوصي افراد و محيطهاي اجتماعي و كاري گفت :بزرگترين
گرفتاري دنياي اسالم در عصر حاضر ،فاصله گرفتن از معارف قرآني و در نتيجه،
غفلت از توطئهها و خباثت دشمنان اسالم و ظهور جريانات متعدد تكفيري در
جوامع اسالمي است و راه جبران اين كمبود اساسي نيز فهم دقيق معيارهاي قرآني
و تحقيق و تدبر و اشاعه آن در جوامع اسالمي است.

جمیله هاشمی رئیس جشنواره ملی گل ارکیده درنشست خبری با اصحاب
رسانه شهرستان نوشهر گفت :جشنواره یعنی فرصتی برای عرصه گل وگیاه
درشهرستان وفرصت خوبی برای مردم که زمینه نشاط جوانان ومردم جامعه
فراهم می شود ودرتحکیم بنیاد خانواده نیزنقش مهمی دارد.
وی افزود:مردم خواستاربرگزاری دوباره جشــنواره ارکیده بودند وامیدواریم
بتوانیم اتفاق خوبی را رقم بزنیم واز تمامی ظرفیتها استفاده کنیم و رویکرد
آموزشی وپژوهشی داشته باشیم.
هاشمی بیان کرد :نوشهردارای جوانان وپتانسیل خوبی است وباید در رونق
اقتصادی واشتغال فعالیت خوبی داشته باشیم.
وی تاکیدکرد :نوشهرباید به عنوان شهر ارکیده های ایران شناخته شود.
هاشمی بااشاره به اهداف برگزاری جشــنواره تصریح کرد :رویکرد فرهنگی
جشنوار ه که موجب رونق اقتصادی گل وگیاه ،جذب گردشگر واشتغال زایی
می شود ودررویکرد اجتماعی نیز گل زیبا ترین چیزی است که خدا خلق کرده
وزیبایی می تواند باعث استحکام خانواده باشد واما رویکرد زیست محیطی
مهمی نیز دارد.
وی ادامه داد :این جشنواره درســال ۹۴اولین بار توسط شورا و شهردار کلید
خورد و ۱۴هزاربازدید کننده وبا حضور ۷اتحادیه گل وگیاه ودرسال  ۹۵نیز۱۳
هزاربازدید کننده وباحضور ۵اتحادیه برگزارشــد وامسال تالش می کنیم تا
گردشگران زیادی حضوریابند وبا رای زنی انجام شده  ۱۵اتحادیه و ۵شرکت
دانش بنیان شرکت می کنند ونوشهرباید شهرجشنواره ها باشد.
رئیس سومین جشــنواره ملی گل ارکیده درخاتمه خبرداد :رونمایی از روز
جشنواره در ۲طرح دانش بنیان اســت ومقاله یک جوان نوشهری با موضوع
ارکیده های تجاری درشهر سئول کره جنوبی پذیرفته شده است.
گل ارکیده را باید درشهرستان نوشهر به عنوان یک برند درجهان معرفی کنیم.
مهندس شعبان نژاد شهردارنوشهرنیزدرخصوص جشنواره ارکیده بیان کرد:
سومین دوره برگزاری است واین جشنواره مسابقه ویا رقابت با دوره قبل نیست
و البته معتقدم اولین بار که ایده مطرح شد زحمت کشیدند وماباید سعی کنیم
به نحو احسن برگزارکنیم وسعی دراین است که ارکیده رابه عنوان یک برند
در این شهرستان معرفی کنیم ومورد استقبال مردم درسراسر کشورقرارگیرد

تعويض اتاق و موتــور خودرو
صرفا در نمايندگيهاي مجاز
سايپاانجامميشود

سرپرســت ســايپايدك اعــام كــرد :برابر
دستورالعمل ابالغي پليس راهور ناجا ،تعويض
قطعات اصلي خودرو شــامل اتاق ،شاســي و
موتور كه صرفــا در نمايندگيهــاي مجاز و
رسمي ســايپا انجام بگيرد مورد تاييد مراجع
رسمي كشور و پليس راهور است.
به گزارش ســايپانيوز؛ رضا تقيزاده با اشاره
به ابالغ ضوابط و مقررات جديد تعويض اتاق،
شاسي و موتور خودرو به نمايندگيهاي مجاز
گروه سايپا و ايجاد زيرساختهاي نرمافزاري
و سختافزاري در شــركت سايپايدك جهت
پشتيباني اجراي دستورالعمل ابالغي ،گفت:
تمام نمايندگيهاي مجاز گروه خودروسازي
سايپا جهت ارائه خدمات مذكور تجهيز شده
و آمادگي ارائه خدمات استاندارد و منطبق با
الزامات ابالغي پليس راهور را دارا هستند ،به
گونهاي كه هر گونه اقدام خارج از اين شــبكه
ميتواند در آينده مشكالت زيادي براي مالك
خودرو ايجاد كند و عــدم تاييد پليس راهور
در نقل و انتقال خــودرو يكي از مهمترين اين
موارد است.
وي افزود :براي مشــترياني كه جهت دريافت
اين خدمات به شــبكه نمايندگيهاي مجاز
مراجعه ميكننــد فاكتور معتبــر كه داراي
ويژگيهاي امنيتي شــامل هالوگــرام ،مهر
برجســته ،نام خريــدار ،شــماره قطعه و كد
رهگيري باشد صادر ميشــود .اين فاكتور در
مواقع لزوم در مراجع قانوني قابل استناد است.

آگهیمزایدهعمومی

سازمانمدیریتآرامستانهاكرجوحومهدرنظرداردخودروهایمستعملوبالاستفاده،غرفوسالناجتماعاتچندمنظورهخودراازطريقمزایده عموميبهاشخاصحقیقییاحقوقیواجدشرایط
به شرح ذیل واگذار نمايد.

ردیف

خودرو

مدل

قیمت کارشناسی ( ریال )

مبلغ سپرده شرکت در مزایده ( ریال )

1

سواری پژو پارس

1391

210/000/000

10/500/000

2

سواری پراید 141

1388

65/000/000

3/250/000

3

وانت مزدا(2000آمبوالنس )

1382

90/000/000

4/500/000

شماره

کاربری

مزایدهعمومیغرف

ویکی از نعمتهای خدا را همین فضای سبز منطقه وگل ارکیده بدانیم  .وی
افزود :مبحث شهرداری بیشتردر گردشگری اســت واگر گل ارکیده رابرند
کنیم گردشگران زیادی جذب می شوند که باعث رونق اقتصادی می شود و
اشتغال زایی هم صورت می گیرد ودرواقع یک پتانسیل می شود که یک نوع
تولید دراین شهراست
شهردارافزود  :این جشنواره یک کارگروهی است وباید همه برای برگزاری این
جشنواره درکنارهم باشیم با یک اخبار خوب منتشرشود تا این جشنواره را
درسطح کشور ومنطقه گسترش دهیم  .وی تصریح کرد :المان شهری که قرار
است طراحی شود حتما گل ارکیده در آن جانمایی می شود وتابلوهای ورودی
وخروجی شهر با طرحی ازگل ارکیده تعریف می شود.
دکتر گلزار دبیر جشنواره ارکیده نیزبیان کرد :سومین دوره جشنواره ارکیده
ایران برگزارمی شــود .تجربه خوبی ازدوره های قبل به جامانده وشهرهای
نوبنیاد دچارمعضالتی مثل جمعیت زیاد است ومشکل برگردن فرهنگی است
که جشنواره ارکیده ایران خواست این مشکل را توسط فرزندان همین شهرحل
شود و تولید کنندگان ارکیده خوشحال هستند که نوشهر پایگاه باشد.
وی افزود :نوید اینکه درجلسات ستاد توانستیم با تعداد زیادی از تولیدکنندگان
ارتباط برقرار کنیم ودر سال اول درپی ۳۶ساعت برگزاری ۱۵هزاربازدید کننده
داشته و واین ســومین دوره برگزاری نهایت پرداخت هزینه ها ۷۵درصد آن
سرمایه گذاری ثابت بوده است.
زارع رئیس باغ گیاه شناسی نوشهرگفت :درواقع گل ارکیده گل خاص است
وتولید کننده خاص دارد ونوشهر اختصاصی توانست میزبان باشد وفرصت
ارزشمندی برای همه است وباغ گیاه شناسی نوشهر که ارزشمند است توجه
زیادی به این باغ شده تابتواند در جایگاه خودش نشان دهد وحالت منطقه ای
خارج شده است ودانشجویان به سمت باغ آمده اند.
وی افزود:امیدواریم جشــنواره ارکیده همیشه باشد ومنتظر جشنواره های
دیگر نیزباشیم .شایان ذکراست این جشنواره از۱۸تا۲۱بهمن ماه سال جاری
برگزارمی شود.
شایان ذکر است با حکم رئیس جشنواره ملی ارکیده شهرستان نوشهر سپیده
پورشعبان به عنوان مسئول اطالع رسانی این جشنواره منصوب شد.

بندر عباس  -شارجه درجه 2
180/000

پایه کارشناسی

مبلغ  5درصد سپرده

1

تاالر و رستوران چند منظوره حدود  1000متر مربع سالن ،تاالر و...

 270/000/000ریال

 193/500/000ریال

2

میوه فروشــی و بسته بندی حدود  20مترمربع مغازه
( میوه )

 11/000/000ریال

 9/170/000ریال

3

گل فروشی 2

4

چاپ وتکثیر اعالمیه

مشخصات

حدود  20متر مربع مغــازه و  50متر مربع  132/000/000ریال
انباری رو باز پشت مغازه
محل استقرار کانکس (جنب سالن معراج)

 7/000/000ریال

 110/000/000ریال
 5/830/000ریال

-1واريزمبلغ 500/000ريالبهحسابشماره 326067679بانكتجارتشعبهكمالشهركد 3260وياباجهمستقردرسازمانمدیریتآرامستانهاكرجوحومهبابتهزینهخريداسنادشرکتدرمزایده.
 -2برندگان مزایده هرگاه پس از اعالم از سوی سازمان و عدم حضور حاضر به انعقاد قرارداد با سازمان نشوند سپرده آنها وفق ماده 8آیین نامه مالی شهرداری ها ضبط خواهد شد.
-3كميسيونمزایدهبهصورتحضوريبرگزارميگردد.
 -4مزایده سالن غذاخوری و سوگواری ( سالن چند منظوره ) تواماًو یک جا به یک شخص ( حقیقی یا حقوقی ) واگذار شده و به صورت جداگانه اجاره داده نمی شود .
 -5اهم اطالعات و جزئيات در برگ شروط و اسناد مزایده مندرج است.
-6هزينهچاپآگهيوکارشناسی بعهدهبرندگانخریدخودرووبرندگانمزایدهغرفميباشد.
-7هزینه های نقل و انتقال  ،عوارض  ،مالیات و  ...بر عهده برندگان خودرو می باشد .
-8سازمانمدیریتآرامستانهاكرجوحومهدرردياقبولهریکازپيشنهادهامختاراست.
-9بهاءپیشنهادیمیبایستیفاقدابهاموازقیمتپایهکارشناسیکمترنباشد.
*لذاازمتقاضياندعوتميگردددرصورتتمايلازتاريخانتشارآگهيجهتخريداسنادمزایدهورویتخودروهایبالاستفادهدرساعاتاداریبهجمعداراموالسازمانمدیریتآرامستانهاکرجوحومه
واقع دركيلومتر 15اتوبان كرج -قزوين سازمان مدیریت آرامستانها کرج و حومه مراجعه نمايند .مهلت ارائه اسناد مزایده به دبيرخانه سازمان تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1396/11/7مي باشد.
*جهتكسباطالعاتبيشترميتوانيدهمهروزهبهاستثناءروزهايتعطيلدروقتاداری باشمارهتلفن 34760451-5داخلي 130تماسحاصلنمائيد.
روابطعموميسازمان،مدیریتآرامستانهاكرجوحومه

شماره دادنامه9609972511301886:
تاریخ تنظیم1396/10/18:
شماره پرونده9609982503400615:
شماره بایگانی شعبه961378:
دادنامه
پرونده کالســه  9609982503400615شــعبه  113دادگاه کیفری دو
مجتمع قضایی دادگاه های کیفری شهرستان قم ( 113جزایی سابق)
تصمیم نهایی شماره 9609972511301886
شاکی:آقای متین هژبری فرزند عیسی با قیمومت اقای عیسی هژبری فرزند
عبدالعلی به نشانی قم –قم
متهم:آقای علی مدد قاسمی فرزند حسین فعال متواری
اتهام:شروع به سرقت
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای علی مدد قاســمی فرزند حســین مبنی بر شــروع
به ســرقت مقرون به آزار (و تخریب عمدی گوشــی تلفــن همراه )موضوع

شــکایت آقای عیســی هژیری بوالیت ازآقای متین هژیری کــه البته هم
اکنون خود به سن رشــد رسیده به شرح کیفر خواســت ،دادگاه با توجه به
شکایت شــاکی ،گزارش مرجع انتظامی ،تحقیقات صورت گرفته ،اظهارات
شــهود و نظریه پزشــکی قانونی و عدم هر گونه دفاعی ازســوی متهم به
جهت عدم حضور با ابالغ قانونی و ســایر قرائن و امــارات موجود در پرونده
که همگی حکایت از ارتکاب بزه ازســوی متهم فوق الذکــر دارد بزهکاری
ایشان را محرز دانســته فلذا با اســتناد به مواد  652و  677قانون مجازات
اســامی (بخش تعزیرات)و رعایت مواد  131ق .م.ا.و نیز ماده  709همان
قانون وی را به پرداخت یکصدم دیه کامل در حق شــاکی به جهت جراحت
حارصه زیر چانه وی ظرف یکســال از زمان وقوع بزه و نیزسه سال حبس و
 70ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ســپس ظرف بیست روز
دیگر قابــل تجدید نظر خواهــی در محاکم محترم تجدید نظر اســتان قم
می باشد.
رئیس شعبه 113دادگاه کیفری دو قم –رحیمی فرد
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قيمت طال به ۱۳۴۰دالر رسيد
قيمت هر اونس طال دیروز با 0.04درصد افزايش به ۱۳۴۰دالر و ۵۷سنت رسيد .پس از آنكه دو روز گذشته ارزش دالر آمريكا در برابر سبد ارزهاي معتبر جهاني به پايينترين رقمهاي 3سال
گذشته رسيد و موجب رشد قيمت طال شد ،فلز زرد دیروز در نزديكي باالترين رقم حدود 4ماه گذشته كه روز گذشته به ثبت رسيده بود باقي ماند .بر اساس اين گزارش ،قيمت هر اونس طال
دیروز با 0.04درصد افزايش به 1340دالر و 57سنت رسيد .قيمت فلز زرد دو روز گذشته تا 1344دالر و 44سنت باال رفت كه باالترين رقم از  8سپتامبر تاكنون بود .قيمت طالي آمريكا نيز
دیروز  0.46درصد رشد داشت و به  1341دالر رسيد .بازارهاي آمريكا دیروز تعطيل بود .شاخص دالر روز دوشنبه به پايينترين رقم از دسامبر 2014يعني 90.279رسيد.

بانک
بورس
بیمه

5

سيف در نشست با فراكسيون اميد مجلس:

خبر

از فساد موسساتمالي غيرمجاز جلوگيري كرديم
رئيس كل بانك مركزي افزود :همچنين متوســط ساالنه
رشــد نقدينگي در دولتهاي هفتم و هشتم  24٫9درصد
در دولتهاي نهم و دهم  27٫1درصد ،در ســال38٫8 ،92
درصد ،در سال  22٫3 ،93درصد ،در سال  30 ،94درصد،
در سال  23٫2 ،95درصد و د ر شش ماهه اول امسال 23٫8
درصد بوده كه نسبتا كنترل شده ولي با توجه به جهتگيري
تورمي رشد نقدينگي باالست كه بخشي از آن هم به مسائل
ساختاري نظارم بانكي برميگردد.
سيف در ادامه با بيان اينكه ظرف دو سه ماه اخير با اقدامات
بانك مركزي شاهد رونق در بازار مسكن بودهايم ،افزود :در
تهران با سرمايهگذاري بخش خصوصي در ساختمانهاي
جديد در شش ماهه اول سال  96نسبت به شش ماهه سال
 34٫8 ،95درصد افزايش داشيم كه اين رقم در شهرهاي
بزرگ  7٫9درصد ،ســاير مناطق  5٫3درصد و كل مناطق
شهري  12٫6درصد بوده است .همچنين تعداد معامالت
بخش مســكن در آذر  95و آبان  20٫4 ،96درصد افزايش
داشــته و در آذر  96نســبت به آبان  50 ،96درصد تعداد
معامالت افزايش داشته كه نشان ميدهد تحركاتي در بخش
مسكن انجام شده است.
وي با اشــاره به اقدام بانك مركزي براي اعطاي تسهيالت
به بنگاههاي كوچك و متوسط نيز گفت :ما به فكر افتاديم
كه سياست پولي جديد در پيش بگيريم و تصميم گرفتيم
براســاس هماهنگي با وزارت صنعت درســال گذشــته
جهتگيري كنيم كه  7500واحد 16 ،هزار ميليارد تومان
تسهيالت ســرمايه در گردش بگيرند كه  16هزار و 800
ميليارد تومان پرداخت شده و در ســال  96با توجه به آثار
مثبت اين كار ،آن را ادامه داديم و قرار شــد اين عدد به 20
هزار ميليارد تومان افزايش يابد و  10هزار ميليارد تومان نيز
براي اختصاص به نوسازي خطوط توليد فرسوده بنگاههاي
كوچك و 20هزار ميليارد تومان براي اشتغال درنظر گرفتيم.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه نرخ سود بانكي تحت
كنترل قرار گرفته ،گفت« :ما نرخ ســود سپرده را حداكثر
 15درصد قرار داديم و فرصتي داديم كه باعث شد با وجود
انتقادات ،ســپردههاي بلندمدت از  34٫1درصد به 48٫5
درصد رسيد كه اين منابع نظام بانكي را مطمئنتر و باثباتتر

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

رئيسپژوهشكدهپوليوبانكيخبرداد

ايجاد واحــد كامپالينس در
بانكها

رئيس پژوهشــكده پولي و بانكي از اقدامات
گســترده ايران در مبارزه با پولشــويي خبر
داد و گفت :اغلب بانكهــا واحد كامپالينس
ايجاد كردند.
به گــزارش مهر ،علي ديواندري در نشســت
خبري دیــروز خود بــا خبرنــگاران گفت:
پولهــاي رمزنــگار ايــن روزها بســيار در
فضــاي عمومي مطــرح ميشــود و در كنار
آن موضوع بــاك چينها مطرح ميشــود
كه فضــاي بانكــي را تحت تاثير خــود قرار
ميدهند.
بر اين اساس تالش داريم تا ابعاد آنها را مورد
بررسي قرار دهيم.
وي افزود :نوآوري ،بازيگــران جديد و كارايي
در كســب و كار مالي از جمله مواردي است
كه در گردهمايي خبرگان حــوزه بانكداري
الكترونيــك مورد بررســي قــرار ميگيرد؛
بر ايــن اســاس روندهــاي كالن تحوالت
بانكــداري الكترونيــك مــورد توجــه قرار
خواهد گرفت و در كنــار آن ،رويكرد جديد
كســب و كار مالي بــا توجه بــه جايگزيني
بانكــداري ديجيتال با ســنتي نيــز مدنظر
قرار ميگيرد.
رئيس پژوهشــكده پولــي و بانكــي افزود:
محورهايــي از جمله كســب و كار خدمات
مالــي و بحث بانكــداري نيز مورد بررســي
قــرار ميگيرنــد و مدلهاي كســب و كار
جديــد و نيــز خدمــات پرداخت بررســي
ميشوند.
وي تصريــح كــرد :سيســتمهاي نظارتي
رگوالتوري ،تقلب و مبارزه با پولشــويي نيز
مورد بررسي قرار خواهد گرفت و اكنون اغلب
بانكهاي كشور واحد كامپالينس دارند ولي
بايد مورد حمايت قرار گيرند .البته در كشور
نيز در اين زمينه كارهاي زيادي در دستور كار
قرار دارد.
به گفته ديواندري ،نخبگان عرصه بانكداري
الكترونيــك از شــركت هايــي همچــون
مكنزي و نيز آينــده پژوهان عرصه بانكداري
الكترونيــك در دنيا به ايــران خواهند آمد و
تجربيات خود را در اختيار ســاير شركتها
قرار ميدهند.
وي با بيــان اينكه حمايت از اســتارتآپها
از ســوي شــركتهاي فعال در حوزه بانك
مركزي عمال آغاز شده اســت ،اظهار داشت:
بانك مركــزي و شــركتهاي اطــراف آن
عالقهمند به حمايت از ايدههاي برتر هستند
و االن هم حمايــت صورت ميگيــرد ،ولي
كافي نيست.
بــه گفتــه ديوانــدري ،در همايــش
بانكــداري الكترونيــك كــه دوم و ســوم
بهمــن مــاه برگــزار ميشــود ،تــاش
داريــم حوز ههــاي سياســتگذاري و
تحــوالت حــوزه بانكــداري الكترونيك را
بررسي كنيم.

رئيس كل بانك مركزي تاكيد
كرد :ما از فساد رو به گسترش
موسســات مالــي غيرمجاز
جلوگيري كرديم و حاضر بوديم
هزينه آن را هم بدهيم.
به گزارش پايگاه اطالعرساني فراكسيون اميد مجلس ،وليا...
سيف صبح دیروز (سهشنبه) در نشست مشترك با اعضاي
فراكسيوناميدمجلسشوراياسالميبهوضعيتاقتصادي
در كشور اشاره كرد و گفت :وضعيت كشور در رابطه با تورم و
ثبات نسبي در بازار ارز وضعيت بدي نيست و رشد اقتصادي
هم شرايط خوبي دارد؛ ضمن اينكه شوك نفتي رفع شده و ما
در سال گذشته رشد12.5درصد را با احتساب نفت داشتيم.
ويافزود:دردولتهايهفتموهشتممتوسطرشداقتصادي
4.2درصد در دولتهاي نهم و دهم  2.3درصد در سال 92
منفي  0.3درصد ،در سال  3.2 ،93درصد ،سال  94منفي
 1.6درصد و در سال  12.5 ،95درصد با احتساب نفت و 3.3
بدون احتساب نفت بوده است .ضمن اينكه رشد شش ماهه
اول سال نيز براساس اعالم بانك مركزي  4.6درصد بود كه
مركز آمار آن را 5.6درصد اعالم ميكند.
سيف درباره وضعيت تورم در سالهاي گذشته نيز گفت:
تورم در دولتهاي هفتم و هشتم 15٫8درصد ،در دولتهاي
نهم و دهم  17٫7درصد ،در سال  34٫7 ،92درصد ،در سال
 15٫6 ،93درصد ،در سال  11٫9 ،94درصد ،در سال 9 ،95
درصد و در شش ماهه اول ســال  9٫9 ،96درصد بوده؛ اين
در حاليست كه در سال  92در شهريور ماه تجربه تورم 45
درصدي را داشتيم و با برنامهريزيهاي صورتگرفته اين
روند كاهنده بوده و تكرقمي شده است.
وي ادامه داد :درآمد ارزي ناشــي از صــادرات نفت خام در
دولتهاي هفتم و هشتم  179ميليارد دالر ،در دولتهاي
نهم و دهم  639ميليارد دالر ،در سال  65 ،92ميليارد دالر،
در سال  55 ،93ميليارد دالر ،در سال  32 ،94ميليارد دالر و
در سال 56،95ميليارد دالر بوده است».

دو ماه پس از زلزله استان كرمانشاه ،سميع رئيس هياتمديره بانك تجارت گزارشي از اهم اقدامات
انجامشده از سوي اين بانك را براي كمك به هموطنان زلزلهزده ارائه كرد.
به گزارش روابطعمومي بانك تجارت ،سميع افزود :طبق تصميم هياتامنا منابع مالي جهت كمك
به هموطنان زلزلهزده در سرفصل كلي دستهبندي شد و هماهنگي الزم جهت جمعآوري كمكهاي
مورد نظر به انجام رسيد كه از آن جمله ميتوان به جمعآوري كمكهاي كاركنان بانك به صورت

ريال در اين کار مشاركت کردند .سميع درباره چگونگي مصرف مبالغ و اقالم جمعآوريشده عنوان
كرد :تصميمات بانك تجارت در كمك به هموطنان آسيبديده در استان كرمانشاه شامل احداث
 50واحد مسكوني براي  50خانواده محروم و بيسرپرست با برآورد مالي  20ميليارد ريال ،تهيه20
كانكس آموزشي براي  20روستا با برآورد مالي  4.200.000.000ريال و ساخت يك باب مدرسه در
شهرستان سرپلذهاب با برآورد مالي  20ميليارد ريال بوده است.

بازخريد مرخصي يا كسر از حقوق از طريق انجام فراخوان ،جمعآوري كمكهاي نقدي از شركتهاي
تابعه و اهداي كمكهاي بانك از محل صرفهجويي در هزينههاي تبليغاتي یاد کرد.
رئيس هياتمديره بانك تجارت خاطرنشان كرد :در پي فراخوان انجامشده تعداد زيادي از كاركنان
بانك در اين امر خير مشاركت كردندكه از محل حمايتهاي كاركنان ،جمعا مبلغ18.454.000.000
ريال جمعآوري شد .شركتهاي تابعه و وابسته به بانك نيز مجموعا با واريز مبلغ 1.200.000.000

همراهبانك «برداشت بدون كارت» از خودپردازهاي بانك صادرات ايران را  تسهيل كرد

مجوزهاي دريافت وجه بدون كارت از خودپردازهاي بانك صادرات ايران در راستاي افزايش ضريب
ايمني و امنيت مشتريان تا ٢٤ساعت اعتبار دارد و مشتري ميتواند تا سقف ٢ميليون ريال به صورت
يكجا يا به دفعات برداشت کند يا آن را از طريق تلفن همراه در اختيار فرد ديگري قرار دهد.

توســعه صادرات ايران براي نرخ ســود
صدور ضمانتنامه اين نــوع خدمات از
منابع توديعشده بانك مركزي بهرهمند
ميشــوند .بازارهاي هــدف صادرات
خدمات ايران در كشــورهاي آسيايي
(عمدتا كشورهاي همسايه) ،آفريقايي
و آمريكاي جنوبي كه روابط كارگزاري
قابل قبولي با سيستم بانكي داخل كشور
برقرار كردهاند ،قرار دارند.

حذف فرمهاي كاغذي افتتاح حساب  در شعب
بانك قرضالحسنه مهر ايران

مشــتريان و صرفهجويــي در زمان تكميل
فرمها در شعب راهاندازي شده است.
اين ســامانه با هدف تحقق بانكداري سبز،
رعايت مفــاد اصــل  ۵۰قانون اساســي و
همچنين اجراي بند  ۴اولويتهاي ۱۸گانه
ابالغي رئيسجمهوری به وزير اقتصاد مبني
بر توجه به محيط زيســت ،در شعب بانك
قرضالحسنه مهر ايران راهاندازي شده است.

حاضر ارائه خدمات بدون كارت در خودپردازهاي اين بانك با  ٣گزينه مسدود كردن كارت ،دريافت
شماره شباي حساب و برداشت وجه بدون كارت ،عملياتي است و در آينده نزديك ساير خدمات از
جمله پرداخت قبوض ،حق بيمه و غيره به مرحله بهرهبرداري خواهد رسيد.

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

راهاندازي نسخه پيامكي اندرويدي سامانه همراهبانك  ملت

پيرو درخواست مشتريان مبني بر ارائه نسخه پيامكي سامانه
همراهبانك ملت ،نســخه  1.1.2ســامانه مذكور مبتني بر
سيستمعامل اندرويد براي مشتريان اين بانك راهاندازي شد.
به گزارش روابطعمومي بانك ملت ،با عرضه نسخه پيامكي
همراهبانك ملــت ،خدماتي از قبيل تاميــن موجودي چك
برگشتي ،صدور حواله پايا ،اعالم موجودي و گردش حساب،
بانك پرداخت -شارژخودكار ،خريد شــارژ و استعالم خريد
شــارژ ،تغيير رمز ورود ،بهروزرساني تســهيالت /حسابها،
اتصال و انفصال كارت به حساب ،پرداخت قبوض ،بازپرداخت
اقساط ،صدور /لغو برداشــت وجه بدون كارت ،حواله ملتي،

در راستاي توسعه بانكداري سبز صورت گرفت

بانك قرضالحسنه مهر ايران با هدف گسترش
بانكداري سبز و سرعت بخشــيدن به ارائه
خدمات در شعب ،با اتصال به پايگاه استعالم
هويت سازمان ثبتاحوال به حذف فرمهاي
كاغذي اقدام كرد .به گزارش روابطعمومي
بانك قرضالحســنه مهــر ايران ،ســامانه
مديريت چــاپ فرمهاي بانك در راســتاي
توســعه بانكداري الكترونيك و براي تكريم

شرط اينكه با قوانين بانك مركزي انطباق داشته باشند كه
اينها نتوانستند اين شرايط را حاصل كنند .ما به آنها هشدار
داديم و آنها را تشويق كرديم برخي از آنها مثل كاسپين اين
كار را انجام دادند.
رئيس كل بانك مركزي اضافه كرد :كاسپين موسسه شسته
و رفتهاي اســت كه با ضوابط بانك مركزي تشكيل شده و
 300ميليارد تومان ســرمايه آورد .قرار بود اين موسسه در
شروع كار دارايي تعاونيهايي كه قرار است در آن ادغام شوند
را تحويل بگيرد .بانك مركــزي زماني براي آن مجوز صادر
كرد كه مسجل شــد  8تعاون منحل شده است كه يكي از
آنها فرشتگانبود.
سيف ادامه داد« :بانك مركزي با وجود تاثير منفي كارش
در نقدينگي متناسب با دارايي شناسايي شده اين موسسات
خطوط اعتباري تعريف كرد تا مشكل سپردهگذاران حل
شود».
وي افزود :در رابطه با فرشتگان كساني كه زير  200ميليون
تومان بودند در تاريخ اول شهريور ،96تا 200ميليون تومان
داده شده و متعاقب آن به كليه سپردهگذاران دو درصدي

ديگر  200ميليون تومان پرداخت شده است .درباره بقيه
تعاونيهايي كه قرار بود در كاسپين ادغام شود هم عملياتي
انجام شده است.
رئيس كل بانك مركزي ادامه داد :ما موسسه افضل طوس و
وحدت را به موسسه ملل واگذار كرديم و البرز ايرانيان را به
بانكتجارتداديم.سيفاضافهكرد:ماازفسادروبهگسترش
جلوگيري كرديم و حاضر بوديم هزينه آن را هم بدهيم .بانك
مركزي از روز اول مسئوليت قانوني روي اين موضوع نداشت
اما كوتاهي از نيروي انتظامي و مقامات سياســي استانها
و مديران استاني بوده كه اجازه دادند شعب اين موسسات
تاسيس شوند؛ همانطور كه شاهد بوديم در تبريز با احساس
مسئوليت يك مدير اجازه حضور اين موسسات داده نشد.
وي با بيان اينكه اين موسسات منابع نظام بانكي را با نرخهاي
اغواكننده به ســوي خود ميكشــيدند ،گفت :ما نيازمند
همراهيمجلسهستيم؛چراكهنظامبانكيمشكالتجدي
دارد و مهمترين آنها عدم تعادل دارايي نسبت به بدهي ،عدم
تعادل درآمد و هزينه و عدم تعادل نقدينگي است؛ بنابراین
كمك كنيد آرامش حفظ شود.

تشريح اقدامات بانك تجارت  در  زلزله سرپلذهاب

نگاهي به طرحهاي تامين ماليشده بانك توسعه صادرات
در خارج از كشور طي 25سال فعاليت

نگاهي بــه برخي از طرحهــاي تامين
ماليشــده در بانك توســعه صادرات
در خــارج از كشــور طي ســالهاي
 1371 – 1395بيانگــر تالشهــاي
اين مجموعه بــه عنوان بــازوي مهم
اقتصاد مقاومتي با رويكرد برونزا براي
كمك به صــادرات كاال و خدمات فني
مهندسي است .صادركنندگان خدمات
فني و مهندســي از تخفيف ويژه بانك

كرده و جلوي هجوم منابع به بازارهاي مختلف از جمله بازار
ارز را گرفته است.
سيف درباره تسهيالت قرضالحسنه ازدواج نيز گفت :زماني
كه مبلغ وام ازدواج افزايش پيدا كرد اين دغدغه وجود داشت
كه ممكن است منابع كافي نباشد و عدهاي اين تسهيالت را
دريافت كنند و عدهاي دريافت نكنند؛ بنابراین طرح ضربتي
در بانك مركزي معرفي شد كه در  1٫5تا دو ماه  600هزار
فقره توسط  12بانك پرداخت شد و صف  750هزار نفرهاي
كه شكل گرفته بود از بين رفت .حاال كه رقم تسهیالت 15
ميليون تومان شده نگرانيهايي ايجاد ميكند و ممكن است
منابع قرضالحسنه بانكي كفاف آن را ندهد.
وي در بخش ديگري از اظهارات خود در رابطه با موسسات
مالي غيرمجاز گفت :اين ماجرا از دهــه  70با صدور مجوز
فعاليت به صندوقهاي قرضالحسنه توسط نيروي انتظامي
و متعاقب آن موسسات تعاوني اعتبار از سوي وزارت تعاون
آغاز شد ،در سال 83مجلس مصوبهاي براي ساماندهي بازار
غيرمتشكل پولي گذراند كه آييننامهاش سال  86تصويب
شــد .در اين ميان اقداماتي هم انجام شد ولي كار ريشهاي
صورت نگرفت و مســاله موكول به آينده شد .در حالي كه
ويژگي اين دست مشــكالت اين اســت كه اگر ريشه آن
خشكانده نشود ،روز به روز بزرگتر ميشود.
رئيس كل بانك مركزي اضافه كرد :سال  92در ستاد مبارزه
بامفاسداقتصاديگفتمكه 25درصدازحجمعملياتبانكي
توسط موسسات غيرمجاز انجام ميشود.
سيف با اشــاره به برخي حمايتها از اين موسسات گفت:
درباره موسسه ثامنالحجج قبال اقداماتي انجام شده بوده
و به ســپردهگذاران  35ميليون تومان پرداخت شد و بعد
طبقهبندي 200،100و 300ميليون انجام شد و زمانبندي
يكساله 14 ،ماهه و  17ماهه براي آن صورت گرفت كه در
حال انجام است .همچنين مســئوليت موسسه ميزان را
بانك صادرات برعهده گرفت و تقريبا صددرصد آن پرداخت
شده است.
وي درباره وضعيت موسسه كاسپين نيز توضيح داد :در دولت
قبل تصميم گرفته بودند كه اين موسسات را طبقهبندي
كنند و هر  10تا  14موسسه را به يك گروه تبديل كنند؛ به

صدور بازپرداخت منظم اقساط ،درخواست دسته چك ،اعالم
موجودي و گردش حساب ،استعالم وضعيت چك و كارت به
كارت (سحابي) ،از طريق اين سامانه به مشتريان و كاربران اين
سامانه ارائه خواهد شد .بر اساس اين گزارش ،خدمات نمايش
دادهشدهدرنسخهپيامكيمحدودترازسامانهمبتنيبراينترنت
است و ارائه خدماتي مانند نمايش نزديكترين شعبه ،نرخ ارز
و. .بهجهتنيازبهبستراينترنتدرنسخهپيامكيميسرنيست.
در عين حال ،استفاده از خدمات پيامكي سامانه همراهبانك،
با پرداخت كارمزد در نخســتينبار ورود به ســامانه پيامكي
(پرداخت 30.000ريال براي مقاطع سه ماهه از نخستين ورود)

مفقودی
برگ سبز پژو  206مدل  1394به شماره شهربانی ایران
 136 – 55و  66به شماره شاسی  163 B0162733و به
شــماره موتور  NAAP13 FE 6 FJ 311251مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ثبت طالق
آقای محمدحســین بلیینی فرزند عبدالعلی
مجهول المکان پیرو انتشار مورخ  1396/10/16در
روزنامه کسب و کار به علت عدم حضور جنابعالی
طالق همسر شما با وکالت شــعبه اول دادگاه
خانواده شهرســتان ایالم به نوع خلعی بائن به
شــماره ترتیب  64بتاریخ  1396/10/26ثبت
گردید.
سردفتر رسمی ازدواج  77و طالق شماره 8
ایالم ـ جمال چراغی

بخشودگي صددرصد جرايم تاخير تسهيالت در بانك آينده

ميسر است و مشتريان براي دريافت نسخه جديد اين سامانه
بايد به نشاني اينترنتي http: //mobile. bankmellat. ir
مراجعه کنند .مشــتريان داراي تلفن همراه با سيستم عامل
اندرويد پس از نصب نســخه  1.1.2نرمافزار همراهبانك ،به
صورت همزمان نسخه پيامكي و نسخه اينترنتي همراه بانك
را در اختيار خواهند داشت و ميتوانند بيش از  ۱۰۰خدمت
غيرحضوري بانك ملت را ازطريق نســخه جديد اين سامانه
استفادهكنند.اينگزارشحاكياست،بهدليلمحدوديتهاي
مرتبط با سيستم عامل ،iOSامكان ارائه نسخه پيامكي براي
تلفنهاي همراه آيفون (اپل) در حال حاضر ميسر نيست.

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

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

ت اول)
(نوب
آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای شماره مزایده 1009611800000014
شرکت آب منطقه ای استان گلستان به آدرس گرگان – ابتدای جاده آق قال در نظر دارد مخازن سد خود را به شــرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت () setadiran.irو با شماره مزایده (1009611800000014شماره سیستمی )اجاره  5ساله مخازن فرعی سد وشمگیر در سطح حدود  800هکتار به شماره 1و  2برای پرورش
ماهی دو منظوره و مخزن  3برای پرورش ماهی یک منظوره و  50هکتاربرای پرورش و تکثیر بچه ماهی و دارای انبار و پارکینگ و زمین به مقدار  30هکتار به منظورعلوفه کاری برای خوراک ماهی
به مبلغ برآوردی  8.900.000.000ريال برای سال اول و افزایش  %7سال دوم نسبت به سال اول و %8سال سوم نسبت سال دوم و  %9برای سال چهارم نسبت به سال سوم و  %10سال پنجم
نسبت به سال چهارم را از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به شرح مندرج در اسناد مزایده به خریداران واجد شرایط واگذار نماید.

ردیف

نوع تضمین

ضمانتنامه بانکی ویا واریز وجه به حساب 2175084751002

1

مبلغ تضمین

487.000.000ريال می باشد

2

محل دریافت اسناد

گرگان -شرکت آب منطقه ای گلستان –مدیر تدارکات و خدمات پشتیبانی

3

زمان دریافت اسناد

از تاریخ درج آگهی

4

زمان بازدید

از ساعت  8:00لغایت  14:00مورخ  96/11/11در محل بازدید سد وشمگیر

5

مهلت دریافت اسناد

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

6

زمان تحویل اسناد

تاساعت  14:30روز شنبه مورخ  96/11/14به دبیرخانه شرکت

گشایش پیشنهادها

ساعت  10صبح روز یکشنبه مورخ  96/11/15واقع در شرکت آب منطقه ای گلستان

شرکت کنندگان برای دریافت اسناد مزایده باید مبلغ 327/000ريال را به حساب شماره  2175084754007بانک ملی شعبه مرکزی گرگان (سیبا) به نام شرکت آب منطقه ای گلستان واریز و پس از آن نسبت به
دریافت اسناد اقدام نمایند  .این شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است .فروش وجه نقدا دریافت و هرگونه مالیات عوارض انتقال سند در دفتر خانه نظایر آن طبق قوانین به عهده خریدار می باشد .
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
-1برگزاری مزایده صرفا ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه )  ،پرداخت تضمین شرکت در مزایده(ودیعه)
 ،ارسال پیشنهاد قیمت  ،بازگشایی پاکات  ،اعالم به برنده  ،واریزوجه مزایده در بسترسامانه امکان پذیر می باشد.
-2پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید .
-3عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ( توکن ) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.
-4مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 021-41934 :
دفتر ثبت نام استان تهران 88969737:و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها  ،در سایت سامانه () www. srtadiran.irبخش « ثبت نام /پروفایل مزایده گر» موجود است.
شناسه آگهی130816:
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان
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1 / 85 $
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مديرعامل شركت آب و فاضالب تهران عنوان كرد

استان ها

برخورد با مشتركان پرمصرف آب

گروه انرژی
News kasbokar@gmail.com

استقبال پرشور مردمي از برنامه
شبهايفرهنگيسرخس

مشهد _ اعظم نوري :رئيس روابطعمومي شركت
پااليشگازشهيدهاشمينژادازاجرايبرنامهشبهاي
فرهنگي ســرخس با همت اين مجتمــع گازي در
شهرستانسرخسخبرداد.ابوالفضلنعمتيدرگفتگو
با «كسبوكار» در مشهد با اعالم اين خبر افزود :اين
برنامه هنري همزمان با برگزاري نمايشگاه كتاب سال
و با همكاري پااليشگاه گاز شهيد هاشمينژاد و اداره
ارشاد شهرستان سرخس به مدت  10شب در سالن
سينماي شهرك گاز شهيد مهاجر برگزار ميشود.

اتمــام عمليــات گازرســاني به
روستاهايحصارسرخوپابازنيشابور

استان ها

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

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

گذاشتهايم اما نگذاشتهايم كه مشتركان مسكوني متوجه
كاهش منابع آبي شوند .امســال نيز تالش خود را خواهيم
كرد تا هيچ يك از مشتركان مسكوني دچار كمبود منابع آب
نشوند.
مديرعامل شــركت آب و فاضالب تهران مديريت مصرف
را يك امر ضروري براي مديريت منابع آبي دانست و افزود:

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

انتصابرئيسروابطعموميمليحفاري

مهندس سپهر سپهري مديرعامل و رئيس هياتمديره
شــركت ملي حفاري ايران در اطالعيهاي آقاي احمد
شيراليپور را به عنوان سرپرست روابطعمومي شركت
منصوبكرد.دربخشيازمتناطالعيهآمدهاست:باتوجه
به تجارب ،تحصيالت و سوابق جنابعالي در زمينههاي
مختلففرهنگيواجتماعيبهموجباينحكمبهعنوان
سرپرست روابطعمومي شركت منصوب میشوید ،اميد
است با اتكال به الطاف الهي ،اســتفاده از توانمنديها،
تجاربكاركنانوامكاناتموجود؛درانجاموظايفمحوله
موفقباشيد.

آغاز عمليــات اجرايي طرح
فاضالبرامهرمز

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

مشهد _ اعظم نوري :رئيس اداره گاز ناحيه نيشابور
از پايان عمليات گازرســاني به دو روستاي حصارسرخ
و پاباز اين شهرستان در هفته جاري خبر داد و گفت :با
گازدار شدن اين دو روستا 198،خانوار از نعمت الهي گاز
بهرهمند شدند .يدا ...كريمي در گفتگو با «كسبوكار»
در مشهد با اعالم اين خبر افزود :در ادامه نهضت عظيم
گازرساني در شهرستان نيشابور ،روستاهاي حصارسرخ
و پاباز به ترتيب با جمعيتي بالغ بــر  146و  52خانوار
گازدار شدند.

پااليشــگاه آبادان تنهــا نماينده شــركت ملي پااليــش و پخش
فرآوردههاي نفتي ايران در سومين دوره جايزه ملي مديريت انرژي،
براي دومين ســال پياپي ،با دريافت تنديس برنزي ســه ستاره در
پروژه تعويض مشــعلهاي واحد تقطيــر  80و همچنين تنديس
برنزي دو ستاره براي صرفهجويي مصرف انرژي در طرح بهينهسازي
مصرف انرژي در شمار شركتهاي برگزيده ملي درآمد .به گزارش
روابطعمومي ،شركت پااليش نفت آبادان در حالي براي دومين بار
در اين دوره از جايزه مديريت انــرژي افتخارآفريني ميكند كه از
ميان پااليشگاههاي كشور به جز پااليشگاه آبادان ،ديگر پااليشگاهها
نتوانســتند تاييديه بازرس معتمد ســازمان اســتاندارد كه شرط
حضور در اين جايزه بود را دريافت كنند .سرپرســت روابطعمومي

با بيان اين خبر اظهار كرد :شــركت پااليش نفت آبادان با داشــتن
گواهينامه اســتاندارد ملي مصرف انرژي پااليشــگاه و اســتقرار
سيستم مديريت انرژي براساس اســتاندارد ISO50001: 2011
در تابســتان امســال موفق به تمديد گواهينامه تطبيق از شركت
 DQSآلمان براي يك دوره سه ســاله ديگر شده بود .رضا نعيمي
افزود :در اين دوره ،تنها يك شــركت ،تنديس نقرهاي سه ستاره و
 4شركت تنديس نقرهاي تكستاره ،تنديس برنزي دريافت كردند
و هيچ شركتي امتياز الزم را براي دريافت تنديس طاليي به دست
نياورد.
نعيمي ادامه داد :همچنين  9شركت ،گواهينامههاي فني عملكرد
انرژي EPTبرتر ،بهبود عملكرد انرژي  EPHبرتر و سيستم مديريت

انرژي  EPSبرتر و  4شــركت لوح افتخار رعايت معيارهاي مصرف
انرژي دريافت كردند .آيين پاياني سومين دوره جايزه ملي مديريت
انرژي ايران براي معرفي شركتهاي برتر كشور در حوزه صرفه جويي
و بهينهســازي مصرف انرژي و با حضور كارشناسان حوزه انرژي و
نمايندگان شركتهاي برتر  18دي ماه در ساختمان شماره  2سازمان
مديريت صنعتي در تهران برگزار شــد .جايزه ملي انرژي هرساله با
همراهي و همكاري پنج سازمان صاحبنظر شامل سازمان مديريت
صنعتي ،شركت بهينهسازي مصرف سوخت ،سازمان بهرهوري انرژي
ايران؛ سابا ،ستاد بهينهسازي انرژي و محيطزيست معاونت عملي
فناوري رياستجمهوري و سازمان ملي استاندارد ايران ،طراحي و
برگزار ميشد.

عمليات اجرايي طرح فاضالب شهرســتان رامهرمز با
حضور استاندار خوزســتان كلنگزني شد .به گزارش
روابطعمومي شركت آب و فاضالب خوزستان ،اين طرح
با هدف جمعآوري و دفع بهداشتي فاضالب ،پيشگيري
از آلودگي محيطزيست ،ساماندهي و جلوگيري از ورود
فاضالب به معابر شــهري و كانال آبهاي سطحي در
افق سال  1425طراحي شده است .شريعتي استاندار
خوزستان اظهار كرد :براي طرح فاضالب رامهرمز 230
ميلياردريالاعتباروبراياصالحشبكهآباينشهرستان
نيز 100ميليارد ريال تخصيص داده شده است.

روزهای سخت خشکسالی خوزستان در راه است

اولین تیرخشکسالی بر پیکر سدها

خداحافظی زمین با برف و ننشســتن سفیدی آن بر پیکر
درختان و یا حس نکردن بوی باران اتفاق ناخوشایندی است
که نتیجه پاسخ طبیعت به نوع شکل و رفتار ماست و به ذهن
می نشاند «از ماست که بر ماست» .خشکسالی در طول تاریخ
آفت های جبران ناپذیری داشــته و در کنار آن ضرر های
اقتصادی دارد که ذره ذره یک کشور را از پای در می آورد.
((هوا گرم است)) اگر این جمله را در تابستان می شنیدید
تعجبی در کار نبود ،اما در این فصل و میانه زمستان و هوای
گرم از عجایبی بوده که حاال به وقوع پیوسته است ،اگر کمی
فکر کنید حتی به یاد نمی آورید آخرین باری که باران باریده
چه زمانی بود و این یعنی تعداد باران های امســال خیلی
کم یا به ندرت بوده است ،حتی نیازی به لباس گرم ندارید
شاید خوشحال باشید که سبکترید و سرمای کمتری حس
می کنید اما این عالمت خوبی نیست؛ وارونگی فصل ها یا
از دست رفتن زمستان ،خداحافظی زمین با برف و ننشستن
سفیدی آن بر پیکر درختان و یا حس نکردن بوی باران اتفاق
ناخوشایندی است که نتیجه پاسخ طبیعت به نوع شکل و
رفتار ماست ،و به ذهن می نشاند «از ماست که بر ماست».
خشکسالی در طول تاریخ آفت های جبران ناپذیری داشته و

در کنار آن ضرر های اقتصادی دارد که ذره ذره یک کشور را از
پای در می آورد .با توجه به اهمیت آب و سدها در خشکسالی،
این گزارش برآوردی اســت از امروز سدهای خوزستان که
در اولین قدم سد دز را مد نظر قرار داده است .سدهایی که
سنگر آب هستند اما خشکسالی در نخســتین تیر ،آنها را
نشانه رفته است.
تامین ۲۰درصد برق کشور در استان خوزستان
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت تولید و بهره برداری
سد و نیروگاه دز ،آب و برق را دو عنصر مهم و حیاتی چرخه
امروز می داند و بیان می کند ۳۵:درصد آبهای صنعتی کشور
در استان خوزستان توسط پنج رودخانه به سمت خوزستان
می آید تامین می شود و از سوی دیگر ۲۰درصد برق کشور
نیز در استان خوزستان تامین می شود ،این کاری سخت و
مهندسی است و باید در سازمانی کام ًال تخصصی انجام شود
که توانایی مدیریت ۴۰میلیارد مکعب آب را نیز داشته باشد.
 ۲میلیارد متر مکعب از حجم سد دز ،خالی است
سعید رئوفی ،سد دز را از این لحاظ که به عنوان تنها سد نصب

شده بر روی رودخانه دز است ،متفاوت می خواند و اظهار می
کند :ارتفاع فعلی آب  ۳۰۶و نیم متر مکعب می باشد و حجم
مفید دریاچه سد  ۲۲میلیارد و ۷۰۰مترمکعب است که ۲
میلیارد از حجم آن در حال حاضر خالی است ،نباید به هیچ
عنوان کمتر از این مقدار شود چرا که به لحاظ بهره برداری و
مسائل پایداری سازه ای به صالح نیست ،فع ًال سعی کردهایم
با یکسان کردن ورودی و خروجی ها حفظ ارتفاع کنیم (این
ارتفاع نسبت به دریای آزاد سنجیده می شود).
وی اضافه می کند :حداقل دبی این سد  ۳۰هزار مترمکعب
بر ثانیه و حداکثر  ۱۰هزار و  ۴۰۰متر مکعب اســت که این
حداکثر در  ۲۵فروردین  ۹۶اتفاق افتاد ،حال شــما در نظر
بگیرید ۳۰متر تا ۱۴۰۰متر چقدر فاصله است ،مدیریت این
فاصله کار دشواری است.

پایین تر از حداقل ها
رئوفی از حدود دو میلیارد مترمکعب فضای خالی درسد خبر
می دهد و می گوید :بخشی از این فضا به دلیل اینکه در فصل
آبگیری نیستیم طبیعی است ،اما ما از حداقل ها هم پایین
تریم ،برآوردها بر اســاس منحنی فرمان و منحنی آبگیری
صورت می گیرد .او با اشاره به اینکه این خشکسالی در هفتاد
سال اخیر بی سابقه بوده تصریح می کند :تنها بارندگی برای
رفع آن کافی نیست ،اگر قرار است سدها پر شود باید در باال
دستها این کار صورت گیرد ،همچنین شدت آن نیز به شکلی
باشد که رواناب داشته باشیم ،اگر این بارندگیها جذب زمین
شود برای ما اهمیتی ندارد.
سد دز ۳۵سالتنها کنترل کنندهفرکانسبرق کشور
رئیس هیات مدیره شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه
دز با منحصر به فرد دانستن این سد ،اضافه می کند :سد دز
ویژگی های خاص خود را دارد ۳۵ ،سال تنها کنترل کننده
فرکانس برق کشور بوده ،آخرین نقطه اتکای نیروگاه شبکه
برق سد اســت که باید بتواند کنترل شــبکه را انجام دهد،
بنابراین رسالت برقی آن کمتر از آب نیست.
رئوفی تصریح مــی کند :در تابســتان بخشــی از برق را
ترانسفر میکنیم برق را از ســمت خرم آباد به خوزستان از
خطوط مجاور میگیریم و به خوزستان میدهیم ،اولویت
سیاست گذاری سازمان آب و برق تامین آب مردم است که
شامل آب شرب و کشاورزی است که تا بحال مشکلی نداشته
ایم و به هر صورت ممکن مشکالت آن را حل کردهایم .او ادامه
می دهد :متاسفانه در حال حتی نگران آب شرب نیز هستیم،
چرا که پیشبینیهای بارندگیها خیلی خوشحال کننده
نیســت ،هرچند  ۴ماه بارندگی هنوز باقیست ،برآوردهای
هواشناسی نشان دهنده سیگنال های خوبی نیست.
این مسئول با اشاره به اینکه سال گذشته گرمترین تابستان

کره زمین بوده است ،بیان میکند :در همین سال نیز سد دز
عالوه بر آب ،تامین برق مطمئن برای اســتان را نیز داشته،
وقتی در نظرگیرید اگر فرکانس نوســان کند شبکه از بین
می رود آن وقت می فهمید دز در پایداری شبکه برق چقدر
موثر بوده است.
مدیر عامل نیروگاه دز توضیح می دهد :آبی که به پایین دست
رفته صرفاً برای کشاورزی و آب شور بوده و به بهترین شکل
مدیریت شده تا برق مردم را هم تامین کرده باشد.

وضعیت اسف بار بارندگی
وی با اشاره به تجربه  ۵۵سال می گوید :بر اساس منحنی ها
و دستورالعمل ها در  ۳۰سال (بین  ۵۶تا  )۸۶متوسطه آورد
رودخانه دز  ۲۵۰متر مکعب بر ثانیه به صورت ساالنه بوده و
در دهه آخر این آورد به زیر  ۲۰۰متر رسیده امسال که آورد
مث ًال خوب هم بوده زیر  ۱۴۰متر مکعب است ،که این نشان از
وضعیت اسف باری می دهد .رئوفی از رصد کمی و کیفی اوضاع
توسط یک تیم خبر می دهد و می افزاید :با این وجود وقتی
منابع آبی نیست کاری نمیتوان کرد ،در ابتدای فصل پاییز
ارتفاع آب  ۳۲۰میلیون مترمکعب بوده است بر اساس پیش
بینی ذخیره قابل قبولی داشتیم که  ۵۰۰میلیون مترمکعب
بوده اما این آورد ها کاهش یافته و به نیمی از ذخیره ســال
گذشته رسیده و ما امیدواریم بتوانیم حداقل آب شور به مردم
را تامین کنیم .او کنترل رودخانه کارون با چندین سد از جمله
کارون ،۴،۳،۲،۱سد گتوند ،نیروگاه عباسپور ،مسجد سلیمان
را مسئولیت سنگینی می داندوعنوان میکند:بههمین دلیل
مدیریت آب و برق کاری بس دشــوار است که سد کرخه و
سیمره که پایین دست آن است نیز در این چرخ میباشد.
بارشهای باالدست نگران کننده است
در همین رابطه مدیــر روابط عمومی ســازمان آب و برق
خوزستان خشکسالی بی سابقه فعلی را ناشی از بارش های
کم عنوان و خاطر نشان می کند :نرمال بارشهای باالدست
نگران کننده است به همین دلیل کمیته بحران خشکسالی
تشکیل شده است .رضا علیجانی بحث خشکسالی را هم در
کیفیت و هم در کمیت مهم ارزیابی می کند و می گوید :از سه
منظر این موضوع قابل بررسی است که می توان کشاورزی
مصرف آب در صنایع و کیفیت آب را نام برد.
مدیردفترودبیرکمیتههماهنگیمدیریتخشکسالیبابیان
اینکه  ۶۳درصد از بارندگی ها کاهش یافته ،عنوان می کند:
در حوضه آبریز آزاد نیز به همین شکل است و تا بارانی نباشد
حجم سدهای ما آنچه می خواهیم نیست .از سوی دیگر حجم
آب پشت سدها بر منابع آبی موثر است و  ۷۱درصد نسبت به
متوســط های طبیعی در حوزه دز ۶۶ ،درصد کرخه و ۷۰
درصد مارون و زهره حجم آب های سدهاست.

کاهش  ۵۹درصدی میزان ورودی آب دز
دکتر بهارلویی کاهش بارندگی کشــور را  ۵۸درصد اعالم و
اظهارمی کند :این کاهش در استان خوزستان از متوسط کشور
نیز باالتر بوده و بر شرایط بارندگی و آوردها تاثیر داشته و این
تاثیر بر حوزه دز باعث کاهش  ۵۹درصدی میزان ورودی آب
شده است .بهارلویی از لحاظ بی آبی امسال را بدترین سال طی
 ۵۰سال گذشــته در حوزه کارون می داند و می گوید :بعد از
اعالم آمار مشخص شده حوزه دز  ۶سالی است که این شرایط
بد را تجربه می کند در حوزه مارون و کرخه نیز به همین شکل
است و این نتیجه پاسخ طبیعت به نوع و شکل رفتار ماست.
مدیر دفتــر و کمیته هماهنگی و مدیریت خشکســالی
اذعان می کند :از لحاظ حجم مفید آب (هر حجمی قابل
استفاده نیست) نسبت به پارسال  ۳.۱میلیارد متر مکعب
کاهش داشتهایم که بیانگر شرایط بحرانی و خاص است،
در هر ثانیه  ۳۷۶مترمکعب آب وارد حوزه ها می شود که
 ۱۷۶متر مکعب در کل اســتان کاهش داده داشتهایم و
این نشان میدهد ســالی که در آن قرار داریم یک سال
منحصر به فرد در حوزه آبی است .وی ادامه می دهد۸۰ :
درصد بارندگی های استان خوزستان در شش ماه اول می

گذرد و در چهار ماه گذشته بارندگی در کار نبوده است،
بنابراین باید مصرف کننده و متولیان احتیاط الزم را انجام
دهند .بهارلویی با بیان اینکه خشکسالی با تزریق آب حل
نمی شــود ،توضیح می دهد :اگرچه کاهش بارندگیها
مسلما خشکسالی به بار میآورد اما در بحرانهای آن با آب
حل نمی شود و عوامل متنوعی از جمله زیست محیطی
و اجتماعی اهمیت بســزایی دارد .خشکسالی ضررهای
اقتصادی غیر قابل جبرانی به کشور وارد کرده و ذره ذره
یک کشور را از پا در می آورد.
آب برداشتی ،مشکل مردم را حل می کرد
وی درباره تاثیرات انتقال آب بر برآورد آب سدها خاطر نشان
می کند :کاهش آورد امسال زیر ۱۴۰میلیون متر مکعب بوده
که نمیدانم این به دلیل تغییرات اقلیمی ،تغییر الگوی بارش
و خشکسالی بوده یا انتقال آب .اما مسلماً اگر  ۳۰متر مکعب
آبی که از شاخه ها برداشت شده را داشتیم و به  ۵۰متر اضافه
میکردیم مشکل مردم حل می شد ،وقتی مشکل کم آبی
مردم پایین دست با  ۸۰متر حل میشود یعنی با اختصاص
آن میزان آب دیگر کمبودی احساس نمی شد.
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اينترنت ماهوارهاي رايگان  ۶ماه ديگر ميآيد
به زودي مردم خاورميانه بهويژه در افغانستان ،عراق و بخشهايي از آفريقا مجهز به اينترنت رايگان ماهوارهاي ميشوند .هرچند همگان در انتظار اينترنت ماهوارهاي
فيسبوك هستند ،اما كمپاني موسوم به  Quikaمتعلق به اپراتور ماهوارهاي  Taliaخبر داده است كه نيمه دوم  2018اينترنت پرسرعتي را روي كشورهاي خاورميانه و شمال
آفريقا ميفرستد .ديتاي اينترنتي اين ماهواره روي  Ka-bandتعريف شده و مناطق فاقد زيرساخت براي اتصال به اينترنت در اولويت قرار خواهند گرفت .قرار است
كشورهاي بيشتري تحت پوشش ماهوارهاي كوئيكا قرار گيرند.
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كف قيمت ماهانــه اينترنت
كاهش يافت

كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات در آخرين
جلسه خود ،جدول تعرفههاي جديد اينترنت را
اصالح كرد؛ برمبناي اين اصالحات صورتگرفته،
كف تعرفه ماهانه اينترنت ارزانتر از قبل شد.
تعرفه دسترسي به خدمات اينترنت پرسرعت از
طريق فناوريهاي  ADSL، VDSLو فيبرنوري
آبان ماه امسال توسط كميسيون تنظيم مقررات
و ارتباطات در جلسه  ۲۶۶مصوب شد تا از اين
س غيرحجمي
پس اينترنت به صورت ســروي 
مبتني بر يك مصرف منصفانه (Fair Usage
 )Policyبه كاربران فروخته شود .بر اين اساس
 ۱۸اپراتور ارائهدهنده اينترنت موظف شدند با
توقف فروش اينترنــت حجمي ،ميزان مصرف
منصفانه را به صورت رقابتي براي مشــتركان
تعريفكنند.
در اين مصوبه كف و سقف تعرفه برمبناي سرعت
دسترسي به اينترنت از  ۵۱۲كيلوبيت برثانيه
در سرويس  ADSLو از  ۲۰مگابيت بر ثانيه در
سرويس  VDSLو فيبر ،درنظر گرفته شده بود.
به اين معني كه اپراتور ارائهدهنده اين سرويس
ميتوانســت حدود  ۸۰درصــد قيمت درنظر
گرفتهشده براي هر سرعت ،قيمت اينترنت كاربر
را كاهش دهد.
هماكنون كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات
در آخرين جلسه خود (جلســه  )۲۶۸با توجه
به لزوم انجام برخي اصالحات و شفافســازي
هرچه بيشــتر مصوبه شــماره ( ۲۶۶مقررات
حاكم بــر تدويــن و اجرايي شــدن تعرفه در
بخش  )ICTبخشــي از اين جــدول را تغيير
داده است.

دســتورالعملي نوشــته شد
كه كســبوكارهاي ســفر و
گردشگري در فضاي مجازي
ســاماندهي شــود ،جلــوي
كالهبرداريها گرفته و اعتماد
مشــتري جلب شــود ،اما اين قاعده را بههم زدند .معلوم
است در اين شرايط كه هيچ امتيازي براي كارآفرينهاي
مجازي قائل نشــدهايم ،خيليها راه بيقانوني را در پيش
ميگيرند ،مخصوصا كه كسي هم نيست مانعشان شود يا
بازخواستشان كند».
تعداد وبسايتها و شــبكههاي مجازي كه به داد و ستد
خدمات گردشگري وارد شــدهاند ،به حدي زياد است كه
حتي آمارشان از دست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
خارج شده و هيچ كنترل و نظارتي هم روي آنها وجود ندارد
چون قانوني براي آن تنظيم نشده است .هرچند هرازگاهي
نام سايتي كه كالهبرداري يا فرصتطلبي كرد ه يا شاكي
داشته اســت ،به پليس فتا داده ميشود كه چند روزي از
دسترس خارج شده و بعد از مدتي با نام ديگر دوباره به فضاي
مجازي بازگشته است .بياعتمادي در خريد و فروشهاي
اينترنتي سفر به حدي است كه بيشتر مردم هنوز در پاسخ
نخستين سوال خود ماندهاند؛ كدام وبسايت براي خريد
بليت يا تور قابل اعتماد است؟
ولي تيموري ،مديركل نظارت و ارزيابي خدمات گردشگري
درباره كارهايي كه براي اعتمادسازي خريد و فروشهاي
مجازي ســفر و گردشگري انجام شــده ،میگوید :كامال
مسجل است كه هر شخصي براي فعاليت در فضاي مجازي
بايد از مركز توسعه تجارت الكترونيكي نشان اعتماد يا نماد
 Eرا دريافت كند.
البته طبق مقــررات كارگروه نظارت بر كســبوكارهاي
اينترنتي ،سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نخست
شــرايط متقاضي را بررســي و تاييد ميكند و سپس آن
مركز نشــان اعتماد را صادر ميكند كــه در حال حاضر
تعدادي از وبســايتهاي گردشــگري موفق شــدهاند
اين نشــان را بگيرنــد و در فضاي مجازي هــم فعاليت

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای رضا جهانگیــری فرزند نصور به شناســنامه
 4490317867متولــد  1374و کد ملی به شــماره
اختصاصی به شرح دادخواست به کالسه 193/96 /52
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان مرحوم علی جهانگیری
به شناسنامه  58متولد  1365/3/6و کد ملی به شماره
 4501294401در تاریــخ  95/6 /3در اقامتگاه دائمی
خود شهر چوار روستای بهمن آباد به درود زندگی گفته
و ورثه آنمرحوم منحصر است به:
 -1توران شریفی فرزند میرولی کدملی  450061477ش
ش  1071ت ت  1339مادر متو فی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و
یا وصیتنام ه ای از متوفی نزد وی می باشد از تاریخ نشر
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال
گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شعبه  52شورای حل اختالف چوار-
شکراله میری

آگهیابالغاجرائیه

آگهیابالغاجرائیهکالسه9200531:
بدینوسیلهبهخانمعالمتاجمنتظریباالجادهفرزندحجتالهبهشش 54وشمارهملی 2249361851ساکن
گرگان،خشهریورغربی،کوچهسلمانفارسی،پالک 38بدهکارپروندهکالسه 9200531کهبرابرگزارشمامور
پستشناختهنگردیدهایدابالغمیگرددکهبرابرقراردادبانکیشماوفروهرکبیریباالجادهفرزندعبداهللبهش
ش 19751و ش ملی 2120197301وسیدهاشم حسینی میرزینلی فرزند سیدباقر به ش ش 18و ش ملی
 2249354405مبلغ 152.292.949ریال که روزانه از تاریخ 92/05/15مبلغ 53.514ریال به آن اضافه می
گردد به بانک سپه بدهکار می باشید که براثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از
تشریفاتقانونیاجرائیهصادروبهکالسهفوقدرایناجراءمطرحمیباشدلذاطبقماده 18آییننامهاجرائیمفاد
اسنادرسمیبشماابالغمیگرددازتاریخانتشاراینآگهیکهتاریخابالغاجرائیهمحسوباستفقطیکنوبتدر
روزنامهکثیراالنتشارمحلیانزدیکترین محلدرجومنتشرمیگرددظرفمدتدهروزنسبتبهپرداختبدهی
خوداقدامودرغیراینصورتبدونانتشارآگهیدیگریعملیاتاجرائیطبقمقرراتعلیهشماتعقیبخواهدشد.
م الف1025:
حسیناسماعیلی،معاونثبتگرگان
آگهیابالغاجرائیهکالسه8800519:
بدینوسیله به آقای علی جهانگیر دنگالنی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 1ساکن گرگان،کوی آزادی
بدهکار پرونده کالسه 8800519که برابر گزارش مامور شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد
 108609422مورخ  86/10/12شــما وخانم فرشته قاسمعلی فرزند عباس به ش ش 2336و ش ملی
 2122679395ساکن گرگان 20،متری رازی،نبش سوپرمارکت دنکوب وآقای وسید رضا میرصالحی
فرزند ســید اصغر به ش ش  12و ش ملی  2122356057که مبلغ  11.292.721ریال که روزانه مبلغ
 3522ریال از تاریخ 88/03/24به آن اضافه می گردد به بانک سپه مرکزی گرگان بدهکار می باشید که بر
اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به
کالسهفوقدرایناجراءمطرحمیباشدلذاطبقماده 18آییننامهاجرائیمفاداسنادرسمیبشماابالغمی
گردد از تاریخ انتشار این آگهیکه تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقطیک نوبت در روزنامهکثیراالنتشار
محل یا نزدیک ترین محل درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام
ودرغیراینصورتبدونانتشارآگهیدیگریعملیاتاجرائیطبقمقرراتعلیهشماتعقیبخواهدشد//.
م الف1026:
حسیناسماعیلی،معاونثبتگرگان

دارند .اين نشــان گوياي هويت تاييدشــده وبسايت يا
شــبكهاي اســت كه در فضاي مجازي فعاليت ميكند.
وي دربــاره مدتزمان صــدور اين نشــان ،توضيح داد:
اين فراينــد در حالت عادي بيــن  ۱۰تــا  ۱۵روز طول
ميكشد.
نخست تقاضا در كميسيون فني استان مطرح ميشود كه
بررسي اين درخواســت زمان زيادي نميخواهد ،معموال
مرحله گرفتن استعالم از پليس فتا و مركز توسعه تجارت
الكترونيكي است كه اين فرايند را كمي طوالني ميكند.
او ادامه داد :دســتورالعمل ديگري براي آن دسته از افراد
كه بدون داشتن مجوز بند «ب» (اجرا و برگزاري تور) ،در
فضاي مجازي كســبوكاري را را ه انداخته بودند ،نوشته
شــده بود .اين متقاضيان ميتوانســتند با دريافت نشان
اعتماد ،فعاليتشان را ســاماندهي و در فضاي مطمئني
فعاليتكنند.
رئيس پيشــين مركز توســعه تجارت الكترونيكي اين
دستورالعمل را تاييد و تصويب كرده بود ،ولي با تغيير رئيس
اين مركز ،اين قاعده بههم خورد و فعال همانند گذشــته،
نشان اعتماد تنها به اشخاصي داده ميشود كه حتما مجوز
بند «ب» را داشته باشند.
وي میافزاید :البته ما پيگيريم اين دستورالعمل اجرايي
شود ،براي همين قرار شده موضوع در هيات مقرراتزدايي و
تسهيلصدورمجوزهايكسبوكار،بررسيوتصميمنهايي
ابالغ شود .مديركل نظارت و ارزيابي خدمات گردشگري
اظهار كرد :از نظر ســازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
كه مرجع صادركننده مجوز بند «ب» اســت ،اجراي آن
دستورالعمل مانعي ندارد چون در شرايط فعلي افراد زيادي
در فضاي مجازي به اين حرفه مشغول شدهاند و ما وظيفه
داريم آنها را ساماندهي كنيم و روي فعاليتشان نظارت
داشته باشيم.
او دربــاره تاثيــر اجــراي دســتورالعمل در كاهــش
كالهبرداريهايمجازي،بيانكرد:قطعاباايندستورالعمل
تا حدي كسبوكار اينترنتي ســاماندهي و بساط برخي
كالهبرداريها جمع ميشــد .شــرايط در حال حاضر
غيرقابل كنترل شده است .به همین دلیل ما پس از تهيه
آن دستورالعمل با پليس فتا مذاكره كرديم ،قرار شده بود
سامانه رصد و پايشي توســط پلیس فتا راهاندازي شود تا

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

بيان كرد :با قاعده كنوني ،آنهايي كه مجوز بند «ب» ندارند
و كسبوكار خود را در فضاي مجازي راه انداختهاند ديگر
براي قانونمند شدن رغبتي نشان نميدهند چون شرايط را
برايشان سختتر كردهايم و هيچ امتيازي قائل نشدهايم.

وقتي اين وضعيت را حاكم كردهايم آنها هم ترجيح ميدهند
غيرقانوني به فعاليت خود ادامه دهند ،مخصوصا اينكه هيچ
دستگاه ناظري نيست كه بازخواستشان كند و مانع ادامه
فعاليتهاي غيرقانوني و غيرمجاز شود.

روزانه شاهد بازتاب سوءاستفادههايي هستيم كه از كاربران ميشود
اميد انصاري ،كارشناس فروش تورهاي گردشگري
متاسفانه با وجود اينكه فضاي گردشگري براي كشور بسيار اهميت دارد و خدماتي كه در اين بخش ارائه ميشود بايد قانونمند و هدفمند باشد ،اما متولي براي سروسامان دادن در
اين بخش وجود ندارد .البته اين بدان معنا نيست كه مسئولي در اين بخش وجود ندارد .اين يعني كسي براي حوزه گردشگري دل نميسوزاند و هر كسي توانسته با ورود به اين بخش
براي خودش كاسبي راه بيندازد و كسب درآمد كند .به دليل ورود افراد غيرمتخصص و فعاليتهاي غيرمجاز در اين حوزه بازار سودجويي و كالهبرداري بهويژه در بخش فروش
اينترنتي خدمات افزايش داشته و هر روز صداي مردم درميآيد كه فالن سايت يا فالن دفتر كالهبرداري كرده است .البته اين ماجرا بيشتر درباره سايتها و مراكز ارائهدهنده خدمات
اينترنتي صدق ميكند .در اين بخش است كه به دليل عدم نظارت يا نظارت كافي هرج و مرج وجود دارد و به اصطالح سنگ روي سنگ بند نشده است .به دليل همين كوتاهي در
نظارتها كسي تمايلي به دريافت مجوز و فعاليت مجاز ندارد .چندي پيش اسامي چندين سايت غيرمجاز فعال در اين حوزه منتشر شد ،اما به همان دليل نبود متولي و كوتاهي در
نظارت ،متاسفانه فعاليت در این حوزه ازسوی این واحدها ادامه يافت و هر روز شاهد بازتاب سوءاستفادههايي هستيم كه از كاربران ميشود .همين كالهبرداريهاي واقعي در فضاي
مجازي باعث شده است كه اعتماد بسياري از افراد نسبت به خريد اينترنتي از بین برود .البته در اين راستا نماد اعتماد الكترونيك يك ستاره به سايتهاي مجاز داده شده كه نشانهاي
نمادين است كه منحصرا توسط مركز توسعه تجارت الكترونيكي صادر شده و به كسبوكارهاي اينترنتي مجاز با هدف ساماندهي ،احراز هويت و صالحيت آنها اعطا ميشود؛ اين نماد
پس از بررسي درگاه (وبسايت) و احراز هويت و صالحيت مالك (حقيقي يا حقوقي) آن براي مدت يك سال صادر ميشود .ساماندهي فروشگاههاي اينترنتي از وظايف اصلي وزارت
صنعت ،معدن و تجارت بوده و در همين راستا نيز مركز توسعه تجارت الكترونيك ،مسئوليت اعطاي نماد اعتماد الكترونيكي به كسبوكارهاي اينترنتي را دارد .هدف از اعطاي نماد
اعتماد الكترونيكي ،اعتمادسازي و رسـميتدهـي بـه فعاليـت كسبوكارهاي اينترنتي و حمايت از حقوق مصرفكنندگان براي جلوگيري از آسيبهاي احتمالي در ابعاد مختلف
اعم از امنيت ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي است .به همين علت است كه پليس فتا به متقاضيان خريد اينترنتي توصيه ميكند هنگام خريد به وجود اين نماد در وبسايت فروشگاه
توجه كرده و با كليك روي نماد از جعلي نبودن آن اطمينان حاصل کنند.
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«كسبوكار» عقب ماندگی ایران در تجارت جهانی سنگ های قیمتی را بررسی می کند
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مخالــف صددرصــد برگزاري
نمايشگاهبهارههستيم

رئيس پيشين اتاق اصناف سبزوار و نايبرئيس فعلي
معتقد است كه برگزاري نمايشگاههاي بهاره نه تنها
سودي براي بازار و كسبه ندارد ،بلكه موجب فروش
كاالي بيكيفيت و درآمدزايي دستفروشاني ميشود
كه توسط شهرداري و در ازاي مبلغي در خيابانهاي
شهر ساكن شدهاند .مجيد غايبي درباره نمايشگاههاي
بهاره ميگويد« :مخالف صددرصد برگزاري نمايشگاه
بهاره هستيم چون هرساله با البيگري شهرداري و
برگزاري نمايشگاهي در فضايي كه با داربست و چادر
درست شده ،كاالهاي بيكيفيتي به مردم فروخته
ميشود .از طرفي براي شهرداري تنها سودي كه براي
اجاره هر غرفه به دستفروشان دريافت ميكند ،اهميت
دارد ».او معتقد است« :روزهاي پيش از عيد تنها زماني
است كه كسبه پس از ماهها كمفروشي و دست و پنجه
نرم كردن با بازار كساد فرصتي براي باال بردن نقدينگي
دارند و اين موقعيت هم با سودجويي ارگانهاي ديگر
از آنها گرفته ميشود».
غايبي درباره مقابله با چنين پديدهاي ميگويد« :قرار
بر اين شده امسال واحدهاي صنفي فروش پوشاك
با فروش فوقالعاده و در حد نياز شرايط بازار را براي
مصرفكنندگان بهبود ببخشند ».نايبرئيس فعلي
اصناف سبزوار همچنين درباره وجود فروشگاههاي
بزرگ و بازار كساد واحدهاي كوچك ميگويد« :در
سبزوار  ۵فروشگاه زنجيرهاي وجود دارد كه با توجه به
خريدهاي عمده و امكان تخفيف زياد توان رقابت را از
واحدهاي كوچك گرفتهاند .در واقع واحدهاي كوچك
امكان رقابت را ندارند چون شرايط نابرابري وجود دارد
و با قيمتهايي كه فروشــگاههاي زنجيرهاي خاص
براي فروش كاالهايشان انتخاب كردهاند ،تنها شاهد
ورشكستگي واحدهاي خرد هستيم».

ايران به لحاظ داشتن منابع غني
معدني ،كشور ثروتمندي از لحاظ
سنگهاي قيمتي و زينتي است.
به همین دليل افراد بسياري با كار
كردن در معادن به استخراج اين
ثروت طبيعي مشغولند ،اما در
اين ميان به دليل اينكه منابع معدنی ما در مكانيهايي قرار دارد
كه نظارت چنداني بر آنها نمیشود افراد متفرقه نيز به فعاليت
در اين معادن ميپردازند كه خسارات ناشي از فعاليت آنها بر
اقتصاد كشور تاثير ميگذارد.
معاون اكتشافات سازمان زمينشناســي و اكتشافات كشور
گفت :درحالي كــه ايران بايد حداقل يــك درصد در تجارت
جهاني  ۱۰۰۰ميليارد دالري سنگهاي قيمتي سهم داشته
باشــد ،اين بخش متصدي ندارد و دپودزدي هم به برداشت
قاچاق سنگهاي قيمتي اضافه شده است .بهروز برنا با بيان
اينكه سنگهاي قيمتي ريشــههاي تاريخي در كشور دارد،
اظهار كرد :بسياري از سنگها در طول تاريخ تبديل به بخشي
از فرهنگ كشورها شده است؛ به طوري كه اكنون بسياري از
كشورها را به نام سنگهاي خودشان ميشناسند كه درباره
ايران ،ما را با فيروزه ميشناسند.
معاون اكتشافات سازمان زمينشناسي و اكتشافات كشور ادامه
داد :در حال حاضر تجارت جهاني سنگهاي قيمتي ارزشي
حدود ۱۰۰۰ميليارد دالر دارد كه انتظار ميرود حداقل ايران با

دپودزدي قلوهسنگهايقيمتياز معادن
وجود اينكه يك درصد خاك جهان را در اختيار دارد يك درصد
از تجارت جهاني ســنگهاي قيمتي را نيز به خود اختصاص
دهد .وي با بيان اينكه وظيفه سازمان زمينشناسي و اكتشافات
معدني شناســايي و معرفي محدودههاي داراي ذخاير است،
گفت :عمده موضوع در سنگهاي قيمتي ،فرآوري آن و تمركز
روي اين فرايند اســت ،چراكه در ايران حجم زيادي از ذخاير
وجود دارد و سازمان زمينشناســي آنها را به وزارت صنعت،
معدن و تجارت نيز معرفي ميكند كه انتظار ميرود در آنجا
ساماندهي الزم در اين زمينه صورت بگيرد كه متاسفانه چندان
حوزه منسجمي براي پيگيري آنها وجود ندارد.
برنا در ادامــه با اشــاره به آمار ســنگهاي قيمتــي میگوید:
 ۳۰هزار تن انواع ســنگهاي قيمتي و نيمهقيمتــي وجود دارد.
اين ســنگها به طور مينياتــوري بايد تحت فراينــد قرار گيرد
تا ارزش پيدا كند .معاون اكتشــافات ســازمان زمينشناسي و
اكتشافات كشور با اشــاره به مشــكل عدم تمركز روي فرآوري
ســنگهاي قيمتي اظهار كرد :نبود مســئوليت مشخص براي
حوزه استخراج منسجم ســنگهاي قيمتي باعث شده است اين
ســنگها را افرادي به طور قاچاق به صورت قلوه جمع كنند و در
بازار به طور غيرقانوني به فروش برسانند ،چراكه يك سنگ قيمتي
يك كيلويي تا يك سال كار تراشكاري يك خانواده را تامين ميكند.
وي افزود :حتي مشــاهده ميشــود از آنجاكه بســياري از
ســنگهاي تراشنخورده قيمتي در معادن ديگر به دســت
ميآيد پديده دپودزدي رواج داشته است؛ به عنوان مثال اين
موج در سنگان بهشدت به چشم ميخورد كه قلوهسنگهاي
قيمتي را از دپوهاي سنگان ميدزدند .همچنين يكي از تاجران
جواهر درباره نحوه ورود جواهرات به ايران ميگويد :قاچاقچياني

ضرورت ورود تراشكاران حرفهاي سنگهاي قيمتي به كشور
منصور نامداريزندي ،عضو هياتمديره اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان طال ،جواهر ،نقره و سنگهاي قيمتي
بخشي از مصنوعات طال و جواهر به صورت غيرقانوني وارد ميشود چون نتوانستيم در اين زمينه برندسازي و توليدات خودمان را معرفي كنيم و اين در حاليست كه طالهاي ايراني
ي فروخته ميشود .همچنين قاچاق را هم در اين بخش داريم كه بخشي از طالي قاچاق ايتاليايي از طريق امارات وارد كشور ميشود .البته بخش عمده قاچاق ورودي
هم با برند خارج 
مربوط به طالهاي ساخت تركيه است كه رتبه اول را در اين زمينه به خود اختصاص داده و مصنوعاتي نيز از كشور هند به ايران قاچاق ميشود كه زياد با سليقه ايرانيها مطابق نيست.
البته طالهاي هندي بيشتر در استانهاي جنوب شرقي مورد استفاده قرار ميگيرد و ميتوان گفت عمده قاچاق طال از كشور تركيه و امارات وارد ايران ميشود .قاچاق درباره سنگهاي
قيمتي و زينتي نيز داريم .البته در مقوله سنگهاي قيمتي و نيمهقيمتي كشور داراي مزيتهاي آشكاري است ،اما در مقطع كنوني اين صنعت بيش از هر چيز به نوعي تغيير نگرش نياز
دارد تا سنگهاي قيمتي از كاالي لوكس و زينتي به كااليي راهبردي و با قابليت صادرات تبديل شود .همچنين قاچاق و مشكالت ديگر سد راه توسعه اين صنعت شده است كه براي از
ميان برداشتن چنين وضعيتي بايد دولت در اين زمينه سرمايهگذاري كند و تعدادي تراشكار حرفهاي از شركتهاي معتبر خارجي براي تربيت نيروهاي ايراني وارد كند .به طور كلي
سنگهاي قيمتي و نيمهقيمتي در كشورمان حيطه وسيعي را دربر ميگيرد ،اما به دليل اطالعرساني ضعيف اين صنعت هنوز آنگونه كه بايد ،جا نيفتاده و نيازمند توجه بيشتري است.

آگهی مزایده کتبی – نوبت اول – چاپ دوم
شهرداری رودسر در نظر دارد به اســتناد بند  3صورتجلسه شماره  16مورخ
 1396/9/27شورای محترم اسالمی شهر رودســر و نظریه کارشناس رسمی
دادگستری به شماره ثبت  29/96/10/22599مورخ  96/10/9فضای تبلیغاتی 10
دستگاه بیلبورد و  20دستگاه استند که سازه های آن متعلق به شهرداری بوده و موقعیت دقیق مکانی آن در اسناد مزایده
موجود می باشد را به شرح ذیل برای مدت  2سال به شرکتها یا کانونهای متقاضی دارای مجوز کانون آگهی و تبلیغات از
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در قالب اجاره واگذار نماید .
ردیف

نوع و آدرس و ابعاد (متر )

كه از راههاي مختلف سنگهاي قيمتي را به ايران وارد ميكنند،
معموال از طرف تاجر يا جواهرفروشي سفارش ميگيرند و با
دريافت مبلغي ،سنگهاي قيمتي را وارد ايران ميكنند .معموال
واردكنندگان جواهر در نمايشگاههاي جواهر كه در تايلند يا
هند برگزار ميشود ،شركت و اجناس موردنظر خود را انتخاب

ميكنندوبهواسطههاييكهدراينكشورهاهستند،ميسپارند
تا به ايران وارد كنند .همچنين معموال توزيعكنندگان جواهر در
بازار مشخص هستند ،بخشي از اين جواهرات از طريق گمرك
ايران به شكل قانوني وارد ميشــود ،ولي درصد آن به قدري
ناچيز است كه پاسخگوي مصرف سنگهاي قيمتي در ايران

مبلغ کارشناسی برای  2سال (ریال) سپرده شرکت در مزایده (ریال)

1

بیلبورد ابتدای خیابان  20متری دریا وارسر 5*7/T16
بیلبورد ابتدای خیابان الله  5دووجهی 4/5*7
7*5
بیلبورد میدان معلم F
10*6
بیلبورد پارک مسافر T
4*8
بیلبورد سه راه احمد آباد F
استندهای بین بلواری خیابان ولیعصر ( 14دستگاه )
2/85* 1/75

2/208/000/000

120/000/000

2

-1بیلبورد ابتدای خیابان فلسطین 7/5*4/5 T
 -2بیلبورد پارک مسافر 7/85*3/85 F
 -3بیلبورد میدان معلم 7*4 T
 -4بیلبورد 10*6 CNG T
 -5بیلبورد خیابان شهدا 3/5*7 F
استندهای بین بلواری خیابان شهدا (6دستگاه )
2/85*1/75

1/632/000/000

85/000/000

((شرایط شرکت در مزایده ))
-1شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبالغ سپرده های فوق را جهت شرکت در مزایده هر کدام از ردیف های مورد نظر
به صورت نقدی به حساب  1178813890نزد بانک ملت شعبه مرکزی رودسر واریز و یا به صورت اسناد خزانه یا دریافت
ضمانتنامه بانکی به نفع شهرداری رودسر باشد را در پاکت الف ضمیمه نماید .
 -2برنده مزایده می بایست  30درصد کل اجاره سال اول را در ابتدای قرارداد به صورت نقد به حساب شهرداری واریز و
 70درصد مابقی اجاره سال اول به صورت دو فقره چک که  30درصد آن به تاریخ سه ماه پس از عقد قرارداد و 40درصد آن
به تاریخ  6ماه پس از عقد قرارداد و اجاره سال دوم نیز در  6فقره چک به تاریخ های سال دوم که کلیه چک های مربوطه به
اجاره می بایست در ابتدای قرارداد به شهرداری تحویل گردد.
 -3محل تحویل اسناد مزایده دبیرخانه شهرداری رودسر می باشد که باید اسناد مزایده با واریز مبلغ  200/000ریال تا پایان
وقت اداری مورخ 96/11/7از شهرداری خریداری و در پاکات الک و مهر شده که خود دارای سه پاکت  :الف ) فیش سپرده بانکی
ب ) پیشنهاد فنی بازرگانی و اسناد مزایده و پاکت ج) حاوی رقم پیشنهادی می باشد قرار گیرند و تحویل دبیرخانه گردد .
 -4برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
 -5سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد .
-6کلیه هزینه های چاپ آگهی و غیره بر عهده برنده مزایده می باشد .
-7شرکت کنندگان پیشنهادات خود را می بایست از تاریخ انتشار این آگهی تا پایان وقت اداری مورخ  96/11/7تحویل
دبیرخانه شهرداری رودسر نموده و مورخ  96/11/8راس ساعت  10صبح پیشنهادات واصله با حضور اعضای کمیسیون
معامالت در محل شهرداری رودسر باز و قرائت خواهد شد  .حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی آزاد است .
-8شرکت کنندگان جهت کسب هر گونه اطالعات بیشتر می توانند با شماره های 01342622090-2029شهرداری رودسر
امور قراردادها و پیمان های شهرداری تماس حاصل نمایند / .ح 41
علی امانی  -شهردار رودسر

نيست .به اعتقاد اين تاجر جواهر ،روشهاي زيادي براي وارد
كردن سنگهاي قيمتي وجود دارد .مثال گاهی كه محموله
سنگهاي قيمتي توسط گمرك ضبط شدهاند ،تاجر با عوض
كردن سنگهاي ارزشمند با جواهرات نامرغوب از ضرر خود
جلوگيري كرده است.

فروشندگانبرايسودبيشتر،محصوالتبيكيفيترابهبازارعرضهميكنند
عليهمايون،فعالبازارسنگتراشي
يكي از چالشهايي كه همواره خريداران سنگهاي قيمتي و نيمهقيمتي با آن روبهرو هستند ،تشخيص
سنگ اصل از بدل است .سنگهاي بدل ميتوانند وارداتي باشند .همچنين ميتوان سنگي همچون
عقيق را كه طرح و رنگ درستي ندارد از طريق رنگ كردن به شكلهاي مختلف همچون عقيق دوپوسته،
باباقوري و… تبديل كرد .اكنون در بازار عقيقهايي وجود دارد كه نرخ آنها بسيار ارزان است ،اما در كنار اين
سنگهاي بدل سنگ اصل نيز وجود دارد و بخشي از توليدكنندگان و فروشندگان اين سنگها براي سود
بيشتر ،محصوالت بيكيفيت را به بازار عرضه ميكنند .متاسفانه فروش اين سنگها آثار بسياري بر بازار
محصوالت باكيفيت دارد و آن را با چالش روبهرو ميكند .از طرفي برخي از اين سنگهاي بدل در اصل
شيشه هستند كه با رنگآميزي ،آن را به جاي سنگ اصل به مشتريان ميفروشند.

شماره دادنامه9609972510802439:
تاریخ تنظیم1396/10/13:
شماره پرونده9609982505200663:
شمارهبایگانیشعبه961574:
دادنامه
پرونده کالسه 9609982505200663شعبه 108دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی
دادگاه های کیفری شهرستان قم( 108جزایی سابق)
تصمیم نهایی شماره9609972510802439
شکات.1:مجتمع دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قم-معاون دادستان به نشانی
قم-خیابانساحلی–ساختماندادسرا
.2آقایمحسنوالیزادهفرزندمصطفیبهنشانیاستانلرستان–شهرستاندلفان–شهر
نورآباد-بلواربلوارشهیدبهشتیپ112
متهم:آقایمحمداحمدیفرزندغالمحسینبهنشانیقم-بلوارمحالتیشهرکطالقانی
ک  4پ 47
اتهام:سرقت تعزیری وسایل (دلر-سنگ فرز-دوچرخه فوما-آچارآالت -اسپیکر) از داخل

انباریمجتمع)
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای محمد احمدی فرزند غالمحسین  29ساله ،متاهل /مجرد ساکن
قم تابعیت ایرانی دارای سابقه کیفری دائر بر سرقت تعزیری وسائل از داخل انباری مجتمع
(دریل)سنگ فرز ،دوچرخه فوما ،آچار آالت اسپیکر با توجه به محتوای پرونده از جمله:
-1گزارش مرجع انتظامی واثر انگشتگزارش شده از سوی مراجع انتظامی در محل سرقت
که متعلق به متهم است-2عدم حضور وعدم دفاع موثر از سوی متهم علی رغم احضار وی
حتی از طریق روزنامه کثیر االنتشار -3سوابق متعدد کیفری متهم -4شکایت شاکی لذا
بزه انتسابی به متهم فوق محرز می باشد ،دادگاه باستناد ماده 656قانون مجازات اسالمی
بخش تعزیرات متهم فوق را به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی
و  50ضربه شالق تعزیری و رد مال به شاکی فوق کیفر خواست صادره حسب ماده 214
قانون مجازات اسالمی مصوب 92محکوم می نماید.رای صادره غیابی پس از ابالغ ظرف20
روزقابل و اخواهی در همین دادگاه می باشد و پس از انقضای مدت واخواهی ظرف  20روز
قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان قم میباشد.
دادرس شعبه 108دادگاه کیفری دو قم:خوانساری

شماره دادنامه9609972510402431:
تاریخ تنظیم1396/10/17:
شماره پرونده9509982505400662:
شماره بایگانی شعبه951971:
دادنامه
پرونده کالسه  9509982505400662شعبه  104دادگاه کیفری
دو مجتمع قضایی دادگاه های کیفری شهرستان قم ( 104جزایی
سابق)
تصمیم نهایی شماره9609972510402431 :
شاکی:آقای ابوالفضل اکبری فرزند حسن به نشانی قم:خ امامزاده
ابراهیم ،ک  20،12م پور کرامتی ،پ 18
متهم:آقای امیر اکبری فرزند ابوالفضل به نشانی مجهول المکان
اتهام:سرقت مستوجب تعزیر
(رای دادگاه)

با استعانت از خداوند قادر و متعال در خصوص اتهام آقای امیر
اکبری فرزند ابوالفضل متواری دائر بر ســرقت یک دســتگاه
چایر ذرت چین موضوع شــکایت آقــای ابوالفضل اکبری و
قرار جلب به دادرســی صادره از ســوی دادگاه ،با عنایت به
محتویات پرونده و امارت و قرائن موجود در آن و کشف دستگاه
مســروقه و اســترداد آن به مالباختهف بزه انتسابی محرز
می باشد لذا دادگاه مســتندا ً به ماده  661قانون تعزیرات متهم
را به تحمل یکسال حبس و تحمل شصت ضربه شالق تعزیری
محکوم می نماید .رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس
از ابالغ قابل واخواهی و رســیدگی در این شعبه و سپس ظرف
بیســت روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر اســتان قم
می باشد.
رئیس شعبه  104دادگاه کیفری دو شهرستان قم -حسن
داداش نژاد

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
قطعه یک ایالم
برابر رأی شماره  139660315001002632مورخ  1396/09/20هیأت اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی جعفر زاده ،فرزند صید هاشم ،به
کدملی  5819925408ششدانگ یک باب ساختمان ،به مساحت  148/12مترمربع ،پالک شماره  90فرعی از  1251/4اصلی ،واقع در
ایالم -بانقالن -زیر بلوار نبوت ،خریداری شده از علی اصغر رضایی نیا و منتسب به مالکیت مرتضی رضایی نیا.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارآگهی نوبت اول1396/10/12 :
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم1396/10/27 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم -صفری
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رقابت «رگ خواب» با  ۵فيلم در لبنان
فيلم «رگ خواب» به كارگرداني حميد نعمتا ...به بخش رقابتي جشنواره فيلم «جونيه» در كشور لبنان راه يافت .جشنواره بينالمللي فيلم «جونيه» كه از تاريخ در  ۱۷تا  ۲۲ژانويه ( ۲۷دي تا
 ۲بهمن) در كشور لبنان برگزار ميشود در بخش رقابتي عالوه بر فيلم «رگ خواب» ساخته حميد نعمتا ...ميزبان نمايش فيلمهاي «خانواده دينوتي» به كارگرداني «آلن ميناس» (برزيل)« ،مرا
نبوس» ساخته «احمد عامر» (مصر)« ،تولد مبارك» به كارگرداني «كريستوس جورجيو» (يونان)« ،علي ،بز و ابراهيم» به كارگرداني «شريف البندري» (مصر) و «گل حلب» ساخته «ريدا بهي»
(تونس) خواهد بود.

فرهنگ
و هنر
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وزير ارشاد:

هفت هنر

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

گروه فرهنگ و هنر
News kasbokar@gmail.com

رضا محيط با آبرنگهايش از
كانادا در گالري مژده

پس از سالها مهاجرت ،مجموعه آثار رضا محيط
در حوزه آبرنگ با عنوان نمايشــگاه «محيط آب
و رنگهاي عاشــقانه» عصر جمعــه  29دي در
گالري مژده افتتاح ميشود .اين هنرمند درباره اين
نمايشگاه گفت :آثار در سه ژانر مختلف هستند و به
لحاظ موضوعي و احساسي دامنه وسيعي دارند:
بخشي مربوط به پرتره هنرمندان برجسته ايران
همچون يدا ...كابلي ،اســرافيل شيرچي و ...است
كه با استفاده از آبرنگ به تصوير كشيدهام اما بخش
ديگري از آثار اين نمايشگاه به واقعيتهاي موجود
در ايران ميپردازد .بخش ســوم اين نمايشگاه را
چالش تكنيك ميخوانم ،ايــن آثار روي تكنيك
تاكيد ويژه دارند زيرا از نظر من آبرنگ مديايي است
كه هر هنرمندي در بدو امر آن را ميآموزد اما پس
از سالها سرانجام به سمت آن بازميگردد و درگير
اصالت آن ميشود».
اين هنرمند درباره برگزاري نمايشگاه در ايران پس
از سالها مهاجرت گفت« :بيش از دو دهه قبل ايران
را ترك كردم و ساليان دراز در كانادا اقامت داشتم.
البته قبل از رفتنم نمايشگاههايي اينجا داشتم اما
بعد از مهاجرت ،هنري كه دنبال ميكردم به كانادا
و دبي محدود شد ،به همين خاطر تصميم گرفتم
كه نمايشگاهي از آثارم را پس از سالها در وطن
داشته باشم ».نمايشگاه «محيط آب و رنگهاي
عاشقانه» جمعه  29ديماه از ساعت  16تا  20در
گالري مژده افتتاح ميشود و عالقهمندان ميتوانند
تا  6بهمنماه همه روزه (غير از شنبه) از ساعت 12
تا  20به گالري مژده واقع در سعادتآباد ،خيابان
عالمه شمالي ،خيابان  18شرقي ،پالك ،27واحد
يك مراجعه كنند.

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي
گفــت :در جشــنوارهها به
درآمدزايــي به عنــوان يك
موضوع كمككننــده نگاه
ميكنيم؛ اينكه بتوانيم فضاي
فرهنگ و هنر را با اقتصاد عجين كنيم ،بهطوري كه بين
هزينه و درآمد نسبتي برقرار شود .سيد عباس صالحي در
حاشيه شب ششم جشنواره موسيقي فجر و پس از اجراي
اركســتر ملي ايران در جمع خبرنگاران حاضر شد و به
برخي از سواالت آنان پاسخ داد.
صالحي در پاســخ به ســوالي مبني بر اينكــه مديران
جشنوارههاي هنري فجر طي ساليان اخير همواره دليل
ضعفها را كمبود منابع مالي عنوان كردند ،آيا تيم جديد
وزارت ارشاد تصميمي براي افزايش بودجه جشنوارهها
كه طي ساليان اخير ثابت مانده دارد يا خير ،عنوان كرد:
ما در بحث اقتصاد فرهنگ و هنر به ماجراي درآمدزايي
به عنوان يك موضوع كمككننده نگاه ميكنيم .اينكه
بتوانيم فضاي فرهنگ و هنر را بتوانيم با اقتصاد عجين
كنيم ،بهطوري كه بين هزينه و درآمد نســبتي برقرار
شود ،در طوالنيمدت به نفع فضاي فرهنگ و هنر خواهد
بود .با اين نگاه بودجه جشنوارهها به عنوان بودجه پايه
محسوب نشده ،بلكه به عنوان بودجه مكمل مورد توجه

قرار ميگيــرد .وي ادامه داد :طبعا دراين فضا شــرايط
اقتصادي كشور هم تاثير خود را دارد اما تالش دولت و
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي بر اين بوده كه بتوانيم اين
منابع را افزايش دهيم .اما اينكه جشنواره صرفا بخواهند
به بودجههاي حمايتي و مكمل اتكا داشته باشند ،بعد از
مدتي به هم ميريزنــد و از درون فرهنگ و هنر را دچار
اختالل ميكنند ،بنابراين به نظر ميآيد ما بايد تركيب
اين دو را در كنار هم ببينيم.
سيد عباس صالحي در پاسخ به سوالي درباره عدم اجازه
حضور نوازندگان اركستر اصفهان در كنسرت اخير اين
گروه در شهر اصفهان و چرايي آن گفت :آنچه ما در وزارت
ارشاد در اين زمينه اصرار داريم اين است كه بايد برمبناي
يك رويه واحد عمل كنيم تا تمام شــهرها و اســتانها
تفاوتي در سليقه در مقام اجرا نداشته باشند .طبيعتا اين
دستورالعملي است كه بايد در مركز تدوين شود و همه
استانهابراساسهمانرويهعملكنند.طبعانبايداتفاقي
غير از چارچوب رويه موجودبيفتد.عضو شورايعالي انقالب
فرهنگي در ادامه نيز در پاسخ به اين سوال كه آيا وزارت
ارشــاد موضوع عدم اجازه حضور نوازندگان زن در شهر
اصفهان را پيگيري و دستوراتي در اين زمينه خواهد داد يا
خير نيز عنوان كرد :حتما موردي كه خالف رويه معمول و
دستورالعمل عمومي باشد ،وزارت ارشاد پيگيري ميكند.
هيچ ايراد و اشكالي بر حضور نوازندگان خانم روي صحنه
وجود ندارد و همه استانها بايد تابع اين رويه باشند.
صالحي در ادامه درباره شــائبه اختالفش با حميدرضا

نوربخش رئيس سه دوره اخير جشنواره موسيقي فجر
نيز گفت :اتفاقا در اين روزها بنده ديدارهايي با نوربخش
داشتم و پيرامون مســائل مختلف جشنواره موسيقي
فجر باهم به گفتگو نشستهايم .وي درباره تعيين مدير
بعدي جشنواره موســيقي نيز گفت :با توجه به اهميت
موضوع من با حســيني ،معاون هنري وزير فرهنگ و
ارشاد اسالمي طي روزهاي گذشــته جلساتي را درباره
اجراي آييننامهاي قابل اتكا در جشنواره موسيقي فجر
براي سالهاي متمادي برگزار كرديم .اتفاقا بر اين اساس
قرار اســت كميته مشتركي از اســتاداني كه مجموعه
حداكثري از حوزه موسيقي را پوشش ميدهند آييننامه
جشنواره موســيقي را نهايي ميكنند .وزير ارشاد بيان
كرد :كارهاي اوليه مربوط به تدوين آييننامه جشنواره
موسيقي فجر انجام گرفته و ايشان دراين حوزه جلسات
مختلفي را با مجموعههاي مختلف برگزار كردند .وقتي
ما به سمت نهايي شدن آييننامه جشنواره برويم بهطور
حتممتناسبباآييننامهمديرجشنوارهموسيقيفجرنيز
تعريف ميشود تا بتواند نظر حداكثري جامعه موسيقي
را پوشش دهد.
وي در ارزيابي ســه دوره قبلي جشــنواره موسيقي فجر
عنوان كرد :هر مجموعهاي را با ويژگيهاي ايجابي و بعضا
انتقادهايي ميتوان ارزيابي كرد ،اما با توجه به مدت حضورم
در وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامي چه به عنوان معاون
فرهنگي و چه در سمت فعلي من شاهد اجرايي شدن چند
اتفاق بودم كه ميتوان روي آن حساب كرد .به عنوان نمونه

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

طبيعتا در حوزه معيارهاي جشــنوارهاي همواره حرف و
حديثهاي هميشگي وجود دارد ،عنوان كرد :اينكه در يك
فرايندجشنوارهايتمامتوليداتموسيقاييدرفراينديقابل
داوري قرار بگيرد ،اتفاق خوبي در جشنوارههاي موسيقي
فجر سالهاي اخير بود كه همانگونه كه گفتم تحت عنوان
«جايزه باربد» به جامعه موسيقي و مخاطبان معرفي شد.
ما در حوزه موسيقي نواحي نيز شــاهد اتفاقات خوبي در
جشنواره موسيقي فجر بودهايم.

برنده جايزه ۲۵هزار پوندي «تي.اس.اليوت» معرفي شد
«اوشن ويونگ» شاعر جوان ويتنامي ـ آمريكايي با نخستين مجموعه
شــعر خود جايزه  ۲۵هزار پوندي «تي.اس.اليوت» را به دست آورد.
«گاردين» نوشت :جايزه «تي.اس.اليوت» كه از مهمترين جوايز شعر
دنيا محسوب ميشود ،در بيستوپنجمين دوره خود نصيب «اوشن
ويونگ» شاعر مجموعه «آسمان شب با زخم تركشها» شد.
كتاب اين شاعر  ۲۹ســاله درباره تاثير پيامدهاي جنگ بر نسلهاي
مختلف است« .آســمان شــب با رخم تركشها» برنده جايزه شعر

اصالحیه آگهی
در سطر چهارم آگهی مزایده اموال غیر منقول
پرونده  95649ســینا چنگیزی که در شماره
 1272صفحه  9به تاریخ  96/10/23این روزنامه
به چاپ رسیده در سطر ششم به جای کلمه طبق
قانون تملک آپارتمان ها کلمه طلق درج شده
که بدینوســیله اصالح می گردد .همچنین در
پاراگراف چهارم مساحت  10.97صحیح می باشد
که اشتباها  10.67درج شده است که بدینوسیله
اصالح می گردد.

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای مراد عبده زاده طی درخواســت وارده

شماره  5262مورخه  1396/10/25منضم به
یک برگ استشــهاد محلی که به تایید دفتر

اسناد رسمی شماره  35مهران رسیده مدعی

است که سند مالکیت پالک  -6/1اصلی ناحیه 4
مهران به مالکیت مشارالیه که ذیل ثبت شماره

 12298صفحه  121دفتر جلد  104ثبت و سند
مالکیت شماره 841865ب 93/صادر گردید
که به علت جابجایی مفقود گردیده است .لذا

در اجرای ماده 120آیین نامه قانون ثبت مراتب
یکبار در جراید درج تا هرکسی که سند مالکیت

در نزد اوست و یا مدعی انجام معامله می باشد

ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک

شهرستان مهران ارسال و رسید دریافت نماید
در غیر اینصورت پس از طی تشریفات قانونی

نسبت به صدور سند المثنی اقدام خواهد شد.

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

«فوروارد» و جايزه «تام گان» هم شده است« .ويونگ» پس از «سارا
هويي» دومين شاعر نوقلمي است كه با نخستين مجموعه شعر خود
موفق به دريافت جايزه «اليوت» ميشود .اين شاعر ويتناميتبار از ميان
فهرست ۱۰نفره نامزدهاي نهايي اين دوره كه به خاطر نبود تنوع نژادي
مورد انتقاد قرار گرفت ،انتخاب شد« .ويونگ» تنها شاعر رنگينپوست
ميان نامزدهاي «تي.اس.اليوت» امســال بود ،در حالي كه چندين
نويسنده رنگينپوست ديگر نامزد جوايز مهم ادبي ديگر شده بودند.

***آگهی مزایده اموال غیر منقول***
ششــدانگ پالک ثبتی  -1/915اصلی بمســاحت  773مترمربع
واقع در بخش دو ثبت بندرگز قطعــه  145تفکیکی،که ذیل ثبت
 7300صفحه  54دفتر جلد  70ثبت گردیده ملکی مرحوم سیف اله
لشکربلوکی با حدود اربعه:شماالً اول بطول  3/10متر دیواریست به
خیابان دوم بطول  9متر دیواریست سوم بطول  3/20متر دیواربدیوار
هر دو قسمت محدود است به قطعه  138تفکیکی شرقاً اول بطولهای
 7/65متــر و  1/90متر دیواریســت به قطعــه  142تفکیکی دوم
بطولهای  6/30متر  5/50متر دیواریســت به قطعه  143تفکیکی
ســوم بطولهای  5/40متر  4/35متر هر دو قســمت دیواریست به
قطعه  144تفکیکی چهارم بطول  4/20متر پی اســت به کوچه بن
بست جنوباً بطول  16/40متر درب و دیواریست بکوچه غرباً بطول
 32/40متر دیواریســت به خیابان(.حقوق ارتفاقی ندارد).تمامت
پالک فوق طبق ســند رهنی شــماره 1392/02/09 – 11727
دفترخانه اسناد رسمی شــماره  -119بندرگز در رهن بانک سپه
شــعبه بندرگز قرار گرفته اســت که به علت عدم پرداخت بدهی
منجر به تشکیل پرونده اجرایی به کالسه بایگانی  940035گردید.
مراحل انجام عملیات اجرایی طبق مقررات بعمل آمده و پالک مورد
وثیقه فوق توسط هیأت ســه نفره کارشناسان رسمی دادگستری
به مبلــغ  1/050/000/000ريال(یک میلیــارد و پنجاه میلیون
ريال ) مورد ارزیابی قرار گرفته و قطعی است.در پالک فوق:مشخصات
خارجی:ملک مذکور شامل حیاط با پوشش کف سیمان بانضمام یک
بنای ویالیی قدیمی ساز دارای نماکاری از جنس پودر سنگ با درب
و پنجره های آلومینیومی،همچنین اسکلت بندی سازه ای بصورت
بنایی – آجری و سقف نهایی ورق موجدار ایرانیت همراه با زیرسازی
چوبی می باشد.مشــخصات داخلی:یک واحد مســکونی به متراژ
تقریبی  150متر مربع مشتمل بر دو اتاق خواب و پذیرایی با پوشش
کف موزائیک و بدنه داخلی گچکاری و نیز سرویس بهداشتی داخلی
محوطه حیاط با کف سرامیک و دیوارهای کاشی کاری و همچنین
انباری به مساحت تقریبی  30متر مربع با دیوارهای آجری و سقف
چوبی – حلب شیروانی در ضلع شمالی حیاط قرار داشته و ملک فوق
دارای امتیازات آب و برق و گاز میباشــد .پالک فوق از ساعت  9الی
 12روز چهارشنبه مورخه  1396/11/18در محل اداره ثبت اسناد
وامالک بندرگز واحد اجرای اسناد رسمی بندرگز از طریق مزایده به
فروش می رسد.مزایده از مبلغ ارزیابی فوق الذکر شروع و به باالترین
قیمت پیشــنهادی فروخته می شــود.الزم به ذکر است پرداخت
بدهی های مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک
و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 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 شده و نیم عشر و حق مزایده نقدا ً
وصول می گردد و متعاقب آن تنظیم سند انتقال اجرایی منوط به
ارائه مفاصا حساب شهرداری و دارایی و .....خواهد بود.ضمناً چنانچه
روز مزایده تعطیل رسمی گردد،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در
همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
م الف 1097 :
تاریخ انتشار  :چهارشنبه 1396/10/27
حجت ا ...تجری ،رئیس ثبت اسناد و امالک بندرگز

«اوشن ويونگ» در سايگون به دنيا آمد و يك سال اول عمرش را در
كمپ پناهندگان سپري كرد .او در دوسالگي به آمريكا رفته و در آنجا
توسط مادر و مادربزرگش بزرگ ميشود .غيبت پدر در زندگي او،يكي
از تمهاي تكرارشونده در بسياري از آثار اين شاعر است و او با اشاره به
داستانهاي اساطير يونان احساسات خود را در قالب شعر بيان كرده
است .ويونگ هماكنون استاديار دانشگاه ماساچوست است و دورهاي را
براي نويسندگان و شاعران جوان برگزار ميكند« .ويونگ» براي كسب

اين جايزه  ۲۵هزار پوندي با «تارا برگين» شاعر «مرگ غمانگيز النور
ماركس»« ،كروالين برد» شاعر «در اين روزهاي تحريم»« ،داگالس
دان» شاعر «وزوز يك مگس»« ،ليوتيا فلين» شاعر «راديو»« ،مايكل
سيمونز رابرتز» شاعر «منكونيا»« ،رابرت مينهينيك» شاعر «خاطرات
آخرين انسان»« ،جيمز شرد» شــاعر «اقامتگاه متروك»« ،ژاكلين
سافرا» شاعر «تمام مادران خشمگين من» و «رادي المسدن» شاعر
«خيلي خوشحالم كه خودم هستم» رقابت كرد.
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خريد توافقي برنــج داخلي تا
 15بهمن ادامه دارد

نايبرئيس انجمن برنج ايران ركود بازار برنج داخلي را
ناشي از كاهش تقاضا دانست و گفت :دولت در خريد
توافقي برنج از كشاورزان ورود كرده است كه اين فرايند تا
 15بهمن ماه ادامه خواهد داشت« .علي اكبريان» افزود:
امسال نيز همانند سالهاي گذشته بخش عمده برنج
مورد نياز كشور در داخل توليد شده است و كمبودي
در اين زمينه نداريم .به گفته وي ،طبــق آمار وزارت
جهاد كشاورزي برنج مصرفي مورد نياز كشور ساالنه
نزديك  3ميليون تن است كه حدود  2.2ميليون تن
آن در داخل كشور توليد ميشــود كه به انضمام برنج
«رتون» اين ميزان به 2ميليون و 350هزار تن ميرسد.
وي اظهار داشت :بخشي از برنج مورد نياز كشور از محل
واردات تامين ميشود كه اين رقم ساالنه حدود 800
هزار تن است .وي تصريح كرد :دولت براي حمايت از
توليدكنندگان برنج داخلي به تازگــي اقدام به خريد
توافقي برنج در استانهاي شمالي كشور كرده كه اقدام
خوبي است و اين كار تا 15بهمن ماه ادامه خواهد داشت.
اكبريان اضافه كرد :اين درحاليست كه دولت بايد براي
حمايت از برنجكاران داخلي ،در شهريورماه براي خريد
تضمينيياتوافقيبرنجورودپيداميكردوديرواردعمل
شده است تا كشاورز بتواند برنج خود را به فروش برساند
زيرا اكنون بخش عمده برنج كشــاورزان در واحدهاي
شاليكوبي و كارخانجات قرار دارد .وي گفت :در فرايند
خريد توافقــي دولت ،اكنون هر كيلوگــرم برنج ندا با
قيمت  48هزار و  500ريال ،برنج شيرودي  54هزار و
 500ريال ،برنج فجر 71هزار ريال و برنج طارم و هاشمي
درجهيكمحليگيالن 91هزارريالخريداريميشود.
برئيسانجمنبرنجايرانكارخان هدارانوشاليكوبيها
ناي 
را عضو زنجيره توليد و عرضه برنج دانست و اظهارداشت:
انتظار ميرود دولت براي تامين ذخاير استراتژيك خود
بخشي از خريد خود را از كارخانهها و شاليكوبيها داشته
باشد زيرا زماني كه دولت برنج وارد ميكند ،مستقيم از
كشاورزانخريدارينميكند،بلكهگاهيازكارخان هداران
خارجي نيز برنج ميخرد .وي اطالعرساني براي خريد
توافقي برنج را نامناســب دانســت و اضافه كرد :هنوز
برخي از كشاورزان از خريد توافقي دولت باخبر نيستند
و اين درحاليست كه سازوكار اين روش نيز تغيير پيدا
كرده و بايد كشاورزان براي فروش برنج خود به دولت
نامهاي از اداره كل جهاد كشاورزي و شوراي محل ارائه
دهند.

ماش سبز

71000

( ريال)

10

کشاورزي

آخرينقيمتها

جو پوست كنده

55000

عدس درشت

روزنامه كسب و كار| سال پنجم،شماره  |1276چهارشنبه  27دی ماه 1396

info@kASBOKARNEWS.ir

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

بازار داخلي را جوابگو باشــد ،بلكه بازارهاي صادراتي را
نيز فتح كند .يك كارشــناس اقتصاد كشاورزي با بيان
اينكه سياســتگذاري در حوزه كشاورزي يك كشور با
ويژگيهاي ايران نيازمند تلفيق دانش روز كشــاورزي
و شناخت همزمان بازار جهاني غذا و مختصات تجارت
اين بازار است ،به «كســبوكار» ميگويد :سياستها
و برنامهريزيهايــي كه براي كشــاورزي ايران تاكنون
انجام شده ،اغلب بدون توجه به اين ویژگیها و در سطح
گسترش مختصات كمي كشاورزي سنتي كشور بوده
است .ابوالفضل خادم افزود :دانش ضعيف برنامهريزان

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

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

ايرانپنجمينكشور توليدكننده سبزيوصيفياست
رئيس موسســه تحقيقاتي علوم باغباني كشور با اشــاره به ظرفيتهاي
كشاورزي كشورمان گفت كه ايران پنجمين كشور از لحاظ توليد محصول
سبزي و صيفي است .داراب حسني دیروز (سهشنبه) در دومين گردهمايي
پژوهشي سبزي و صيفي كشور كه در موسسه تحقيقاتي علوم باغباني واقع در
منطقه محمدشهر كرج برگزار شد ،افزود :در دنيا  60ميليون هكتار از اراضي
كشاورزي با يك ميليارد تن توليد زير كشت سبزي و صيفي قرار دارد .وي
اظهار داشت :در كشور ما نيز  900هزار هكتار از اراضي كشاورزي به كشت

ادامه سرمقاله

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

بسيار اهميت دارد .وي ادامه داد :گونههاي سبزي و صيفي در كشور ما تنوع
بااليي دارد كه 30گونه آن جزو مهمترينهاست كه بايد به آنها بيشتر پرداخت.
رئيس موسسه تحقيقاتي علوم باغباني كشور اظهار داشت :بيشترين توليدات
سبزي و صيفي در فضاي باز است ولي اكنون همت بر توليد در گلخانهها نهاده
شده و سياست ما نيز بايد توسعه گلخانهها باشد .وي يكي از اهداف توسعه
گلخانهها را تحقق اقتصاد مقاومتي دانست و گفت :براي تحقق اين امر بايستي
به برنامههاي اصالحي و ژرمپالستي با كمك بخش خصوصي وارد شويم.

مسير حفظ بازار ارزآورترين محصول كشاورزي

كه محصولشــان را به صورت شــفاف در بازارهاي بدون مداخله
واسطهها به فروش برســانند .پســته به عنوان مهمترين محصول
صادراتي ارزآور حوزه كشاورزي كشور به تازگي وارد معامالت بورس
كاال شــده و حجم معامالت اين محصول در بورس آنقدر نيست كه
بتوان ادعا كرد دســت دالالن كماكان بر اين محصول بســته شده
است .بازار ناكارآمد سنتي پسته اين مجال را به دالالن ميدهد كه از
مبادالت پسته سودجويي و توليدكننده را از حق خود محروم کنند.

اصالح اين ساختارهاي ناكارآمد وظيفه دولت است و به نظر ميرسد
زمان آن رسيده كه غفلت در اين حوزه به پايان برسد .در صادرات اين
محصول نيز مشكالت ريشهدار و شناخته شدهاند.
مشكل پســته ايراني در بازارهاي جهاني اين است كه بستهبندي،
بازاريابي و فروش ما تناســبي با كيفيت محصول ندارد و اين ضعف
موجب ميشود كه پسته ايراني با بستهبندي و برند ديگر كشورها به
بازار عرضه شود و ارزش افزوده صادرات كه بايد نصيب توليدكننده

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

استان ها

برگزاري سومين نشست كميته
ســاماندهي ســواحل استان
خوزستان

سومين نشست كميته ساماندهي و مديريت
سواحل استان خوزســتان به رياست دكتر
شــريعتي اســتاندار خوزســتان و با حضور
مهندس خليلي مديركل مهندسي سواحل و
بنادر سازمان بنادر و دريانوردي و فرمانداران
شهرهاي ساحلي استان در محل استانداري
خوزستان برگزار شد.
در اين نشست الزامات طرح مطالعاتي مديريت
يكپارچه مناطق ساحلي اســتان خوزستان
( )ICZMمورد بحث و بررسي قرار گرفت.
عادل دريس مدير منطقه ويژه اقتصادي بندر
امام خميني (ره) در ادامه افزود :در اين نشست
دكتر شريعتي به اهميت شهرهاي ساحلي و
معيشت و ارتزاق مردم اشــاره و خاطرنشان
كرد :استان خوزســتان با برخورداري از يك
هزار و  ۱۸۶كيلومتر ســاحل و  ۷بندر بزرگ
و كوچك ،جــزو اســتانهاي تاثيرگذار در
حوزه حمل و نقل دريايي كشــور به شــمار
ميآيد.

ارائه مجدد خدمات پزشــكي
رايگان براي مصدومان زلزله
كرمانشاه

رئيس دانشگاه علومپزشكي كرمانشاه گفت:
پيگيري و ارائه درمان تمامي مصدومان زلزله
كه قبال به بيمارستان مراجعه كردهاند ،رايگان
است.
محمودرضا مــرادي اظهار داشــت :تمامي
خدمات از قبيل درمــان ،دارو و ديگر موارد
در مناطق زلزلهزده اســتان تــا اول ديماه
رايــگان بــود و از اول ديماه ايــن خدمات
به روال قبل از وقوع زلزله برگشــته اســت.
رئيس دانشــگاه علومپزشــكي كرمانشــاه
افــزود :ارائه خدمــات درمانــي در مناطق
روســتايي با دفترچه بيمه سالمت همگاني
با فرانشــيز  5درصــد و در مناطق شــهري
با  ۱۰درصد ارائه ميشــود و ديگــر رايگان
نيست.

آگهيپذيرهنويسيافزايشسرمايه
شركتشيشههمدان(سهاميعام)
ثبت شده به شماره  587با شناسه ملي10861100557

به اطالع ميرســاند به اســتناد مصوبة مجمع عمومي فوقالعاده شركت شيشههمدان
سهاميعام ،مورخ  1396/10/17و مجوز شــمارة066ـ 964/376985مورخ1396/9/18
سازمان بورس و اوراقبهادار مقرر گرديد سرماية شركت از طريق صدور سهام جديد از مبلغ
 288.000.000.000ريال به مبلغ 1.152.000.000.000ريال ،منقسم به  1.152.000.000سهم 1.000
ريالي بهشرح زير افزايش يابد:
 .1سرمايه فعلي شركت 288.000.000.000 :ريال
 .2مبلغ افزايش سرمايه 864.000.000.000 :ريال
 .3مبلغ سرمايه پس از افزايش 1.152.000.000.000 :ريال
 .4ارزش اسمي هر سهم 1.000 :ريال
 .5تعداد سهام عرضه شده 115.200.000 :سهم
 .6نوع سهم :عادي با نام
 .7محل افزايش سرمايه :افزايش سرماية شركت از محل و به تفكيك زير انجام خواهد شد:
 115.200.000.000ريال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي
 748.800.000.000ريال از محل سود انباشته
 .8موضوع افزايش سرمايه:
اصالح ساختار مالي ،جبران مخارج سرمايهگذاريهاي انجام شده ،تكميل و اجراي طرح
توسعه واحد شمارة  3كارخانه
 .9به هر صاحب سهم ،در ازاي هر  100ســهم متعلقه در تاريخ  1396/10/17تعداد  40حق
تقدم خريد سهم جديد و تعداد  260سهام جايزه تعلق ميگيرد .بديهي است تعداد دقيق
سهام و حقتقدمهاي متعلقه هر ســهم در گواهينامة حقتقدم محاسبه و به سهامداران
اعالم خواهد شد.
 .10سهامداراني كه ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهي به علت تغيير آدرس و يا به
هر دليل ،گواهينامة حق تقدم خود را دريافت ننمايند ،ميتوانند جهت دريافت گواهينامة
مربوطه به آدرس مندرج در بند  12اين آگهي مراجعه نمايند.
 .11مهلت استفاده از حق تقدم در خريد ســهام جديد 60 ،روز از تاريخ انتشار اين آگهي
ميباشد.
 .12سهامداران محترمي كه تمايل به اســتفاده از حق تقدم خود دارند ،حسب مورد بايد

براساس موارد بيان شدة زير اقدام نمايند:
ـ سهامداراني كه به موجب گواهي حق تقدم خريد سهام جديد ،فاقد مطالبات بوده و يا
مطالبات آنان ،بهاي سهام جديد را تأمين نميكند ،ميبايست ظرف مهلت مقرر بهاي سهام
يا مابهالتفاوت آن را بهحساب شــماره 802-810-2003-4اين شركت نزد بانك سامان
شعبة مركزي كد 802واريز و رسيد بانكي مربوطه را بهانضمام گواهينامة حق تقدم خريد
سهام جديد ،ظرف مهلت استفاده از حقتقدم ،با پستسفارشي بهنشاني تهران ـ خيابان
حافظجنوبي خيابانغزالي كوچهبراتي پالك 2كدپســتي 1131847113شركت شيشه
همدان (سهاميعام) ارســالنموده و يا مدارك را به آدرس تهران ـ خيابانحافظجنوبي
خيابانغزالــي كوچه براتي پالك  2كدپســتي  1131847113شركتشيشــههمدان
(سهاميعام) تحويل و رسيد دريافت نمايند.
ـ ســهامداراني كه به موجب گواهينامة حق تقدم خريد ســهام جديد ،داراي مطالبات
بهميزان بهاي ســهام جديد ميباشــند ،ميبايســت ظرف مهلت مقرر ضمن تكميل
گواهي حقتقــدم ،مبني بر اعالم موافقت بــا تبديل مطالبات به ســرمايه ،مراتب را با
پست سفارشــي بهنشــاني تهران ـ خيابان حافظ جنوبي خيابان غزالي ـ كوچهبراتي
پالك 2كدپستي1131847113شركتشيشــههمدان (ســهاميعام) ارسالنموده و يا
مدارك را به آدرس تهــران ـ خيابان حافظ جنوبي خيابانغزالــي كوچه براتي پالك 2
كدپستي 1131847113شركتشيشههمدان (سهاميعام) تحويل و رسيد دريافت نمايند.
 .13در صورت عدم تمايل به مشاركت در افزايش سرمايه ،سهامداران ميتوانند در مهلت
تعيين شده براي پذيرهنويسي نسبت به واگذاري حقتقدم خود از طريق بورس اوراق بهادار
تهران اقدام نمايند .با توجه به قابليت معاملة مكرر حق تقدم خريد سهام شركت ،خريداران
نهايي ميبايست قبل از پايان مهلت پذيرهنويسي نســبت به واريز بهاي سهام جديد به
حساب شمارة  802-810-2003-4اين شــركت نزد بانكسامان شعبة مركزي كد 802
اقدام نموده و رسيد بانكي مربوطه را بهانضمام گواهي حق تقدم خريد سهام جديد ،ظرف
مهلت مقرر با پستسفارشي بهنشاني تهران ـ خيابان حافظ جنوبي خيابان غزالي كوچه
براتي پالك 2كدپستي  1131847113شــركت شيشههمدان (سهاميعام) ارسالنموده
و يا مدارك را به آدرس تهران ـ خيابــان حافظجنوبي خيابانغزالي كوچه براتي پالك2
كدپستي 1131847113شركتشيشههمدان (سهاميعام) تحويل و رسيد دريافت نمايند.

بديهياست در صورت عدم ارسال مستندات يادشده يا عدم واريز بهاي اسمي ،سهام جديد
به آنها تعلق نخواهد گرفت.
 .14حق تقدم سهامداراني كه در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننمودهاند و همچنين
پاره سهمهاي ايجاد شده ،توسط شركت از طريق بورس اوراق بهادار تهران عرضه و مبلغ
حاصل از فروش پس از كسر هزينهها و كارمزد متعلقه به حساب بستانكاري سهامداران
منظور خواهدشد.
نكات مهم:
ـ مسئوليت صحت و قابليت اتكاي اطالعات آگهي پذيرهنويسي بر عهدة ناشر است.
ـ ناشر ،شركت تأمين سرمايه ،حسابرس ،ارزشیابان ،و مشاوران حقوقي ناشر ،مسئول جبران
خسارت وارده به سرمايهگذاراني هســتند كه در اثر قصور ،تقصير ،تخلف و يا به دليل ارائة
اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضة اوليه كه ناشــي از فعل يا ترك فعل آنها باشد ،متضرر
گرديدهاند.
ـ ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ،به منظور حصول اطمينان از رعايت
مقررات قانوني و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافيت اطالعاتي بوده و به منزلة
تأييد مزايا ،تضمين سودآوري و يا توصيه و سفارشي در مورد شركتها يا طرحهاي مرتبط
با اوراق بهادار توسط سازمان نميباشد.
ـ باتوجه به زمان برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانة شركت ،اين افزايش سرمايه تا تاريخ
برگزاري مجمع نزد مرجع ثبت شركتها به ثبت خواهد رسيد.
ـ ساير افرادي كه تمايل به خريد حق تقدم عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارند
جهت كسب اطالعات بيشتر در خصوص فعاليت شركت ،ميتوانند به سايت اينترنتي شركت
به آدرس  www.hamadanglass.comمراجعه و يا با شمارة تلفن  02166704528تماس
حاصل نمايند.
ـ گزارش توجيهي هياتمديره درخصوص افزايش ســرمايه ،گزارش بازرس قانوني در
اين خصوص و همچنين بيانية ثبت ســهام جديد در ســايت اينترنتي شركت به آدرس
 www.hamadanglass.comو سيســتم جامع اطالعرســاني ناشــران به آدرس
 www.Codal.irدر دسترس ميباشد.
هياتمديره

info@kASBOKARNEWS.ir
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گلستان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول(اسناد رهنی)
-1ششدانگ یک واحد آپارتمان مســکونی عرصه و اعیان واقع
درطبقه اول شمالی دارای پالک شانزده هزار و یکصد و نود و چهار
فرعی مجزی شده از پالک  4195فرعی از دو -اصلی بخش دو ثبت
کردکوی به مســاحت  61.7مترمربع(شــصت ویک متر و هفت
دسیمتر مربع)  -2ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی عرصه و
اعیان واقع در طبقه اول جنوب شرقی دارای پالک شانزده هزار و
یکصد و نود و پنج فرعی مجزی شده از پالک  4195فرعی از دو-
اصلی بخش دو ثبت کردکوی به مساحت  67.39مترمربع (شصت
وهفت متر و سی و نه ســانتیمتر مربع)  -3ششدانگ یک واحد
آپارتمان مسکونی عرصه واعیان واقع درطبقه دوم شمال غربی
دارای پالک شانزده هزار و یکصد و نود و هفت فرعی مجزی شده از
پالک  4195فرعی از دو -اصلی بخش دو ثبت کردکوی به مساحت
 59.07مترمربــع (پنجاه ونه متــر و هفت ســانتیمترمربع)
 -4ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی عرصه واعیان واقع در
طبقه دوم شمال شرقی دارای پالک شانزده هزار و یکصد و نود و
هشت فرعی مجزی شده ازپالک  4195فرعی از دو -اصلی بخش
دو ثبت کردکوی به مساحت 61.7مترمربع(شصت و یک متر و هفت
دسیمتر مربع)  -5ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی عرصه
واعیان واقع در طبقه دوم جنوب شرقی دارای پالک شانزده هزار و
یکصد و نود و نه فرعی مجزا شده از پالک  4195فرعی از دو-اصلی
بخش دو ثبت کردکوی به مساحت  67.39مترمربع(شصت و هفت
متر و سی و نه سانتیمتر مربع)  -6ششدانگ یک واحد آپارتمان
مسکونی عرصه واعیان واقع درطبقه سوم شمال غربی دارای پالک
شانزده هزار و دویست و یک فرعی مجزی شده از پالک 4195فرعی
از دو -اصلــی بخــش دو ثبــت کردکوی به مســاحت59.10
مترمربع(پنجاه ونه متر و ده سانتیمترمربع)  -7ششدانگ یک
واحد آپارتمان مسکونی عرصه واعیان واقع درطبقه سوم شمال
شرقی دارای پالک شانزده هزار و دویست ودو فرعی مجزی شده
از پالک 4195فرعی از دو -اصلی بخش دوثبت کردکوی به مساحت
 61.7مترمربع(شصت و یک متر و هفت دسیمتر مربع) همگی واقع
درکردکوی -خیابان شــهید عباســپور -نبش شمالی امامت6
(شش)،به ترتیب ذیل ثبت  23980صفحه  38دفتر جلد 164و ذیل
ثبت 23981صفحه 41دفتر جلد164وذیل ثبت 23983صفحه47
دفتر جلد 164وذیل ثبت  23984صفحه  50دفتر جلد  164وذیل
ثبت  23985صفحه  53دفتر جلد 164وذیل ثبت  23987صفحه
 59دفتر جلد 164وذیل ثبت  23988صفحه  62دفتر جلد  164بنام
آقای حســینعلی بطیاری فرزند محمدعلی ثبت و سند مالکیت
صادرگردیــده اســت و برابر ســند رهنــی  83471مورخه
1391/10/10و 86111مورخه  91/11/04دفتر 11کردکوی در رهن بانک
سپه کردکوی بنشانی:کردکوی -میدان معلوم می باشد.محدوده
پالک  16194فرعی عبارت اســت از شــماال:در پنج قسمت،که
قسمتهای دوم وسوم آن غربی،است .اول دیوار و پنجره است بطول
 5/50متر به فضای حیاط مشاعی دوم دیواریست بطول 0/20سانتی
متر به فضای حیاط مشاعی سوم نیم دیوار جلوی بالکن بطول0/96
سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی چهارم نیم دیوارجلوی بالکن
بطول  1/95متربه فضای حیاط مشــاعی پنجم دیواریست بطول
1/10متربه فضای حیاط مشاعی شرقا:درشش قسمت،که قسمت
پنجم آن شمالی،قسمت ســوم آن جنوبی،است اول دیواریست
بطول1/50متر به فضای باقیمانده  2اصلی دوم دیواریست بطول
 3/62متر به فضای باقیمانده 2اصلی سوم دیوار و پنجره است بطول
0/95سانتی متر به هواکش چهارم دیوار و پنجره است بطول 1متر
به هواکش پنجم دیواریست بطول  0/95سانتیمتر به هواکش ششم
دیواریســت بطول  2/75فضای باقیمانده  2اصلی جنوبا:در پنج
قسمت،که چهارم آن شرقی،قســمت دوم آن غربی،است اول
دیواریست مشترک بطول  3/19متر به آپارتمان مسکونی قطعه 6
دوم دیوار و پنجره است بطول  1/63متر به نورگیر سوم دیواریست
بطول  3/15متر به نورگیر چهارم دیواریســت بطول1/60متر به
نورگیر پنجم دیواریست مشــترک بطول1/53متر به آپارتمان
مسکونی قطعه  6غربا:در چهار قسمت،که قسمت سوم آن جنوبی
است اول درب ودیواراست بطول  1/64متر به راه پله دوم دیواریست
مشترک بطول 0/20سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه  4سوم
دیواریست مشــترک بطول 1متر به آپارتمان مسکونی قطعه 4
چهارم دیواریست مشترک مشترک بطول  4/95متر به آپارتمان
مسکونی قطعه .4بانضمام انباری شــماره 3به مساحت 5/56
مترمربع و فاقد پارکینگ می باشد.محدوده ی پالک 16195فرعی
عبارت اســت ازشــماال :درپنج قسمت،که قســمت دوم آن
شرقی،قســمت چهارم آن غربی،است.اول دیواریست مشترک
بطول  1/53متربه آپارتمان مســکونی قطعه  5دوم دیواریست
بطول1/66متر به نورگیر سوم دیواریست بطول 3/15متر به نورگیر
چهارم دیوار و پنجره اســت بطول1/63متربــه نورگیر پنجم
دیواریست مشترک بطول 3/19متر به آپارتمان مسکونی قطعه 5
شرقا:در پنج قسمت،که قسمت چهارم آن شمالی،قسمت دوم آن
جنوبی،است.اول دیواریست بطول  4/15متر به فضای باقیمانده 2
اصلی دوم دیوار و پنجره است بطول 0/95سانتیمتر به هواکش سوم
دیواروپنجره است بطول یک متر به هواکش چهارم دیواریست
بطول  0/95سانتیمتر به هواکش پنجم دیواریست بطول  3/53متر
به فضای باقیمانده  2اصلی جنوبا:در سه قسمت،اول دیواریست
بطول  1/15متر به فضای کوچه عمومی دوم نیم دیوار جلوی بالکن
بطول 1/85متر به فضای کوچه عمومی سوم دیوار وپنجره است
بطول  5/70متر به فضای کوچه عمومی غربا:در چهار قسمت،اول
دیواریست مشترک بطول  6متر به آپارتمان مسکونی قطعه  7دوم
دیواریست مشترک بطول 1/15متر به آپارتمان مسکونی قطعه 7
سوم دیواریست مشــترک بطول  0/20ســانتیمتر به آپارتمان
مسکونی قطعه  7چهارم درب ودیواریست بطول  1/63متر به راه
پله.بانضمام انباری شماره یک به مساحت  5/88متر و پارکینگ

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

پالک  16201فرعی عبارت اســت ازشــماال:در پنج قســمت
که،قسمتهای سوم وچهارم آن شرقی است اول دیواریست بطول
 1/10سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی دوم نیم دیوار جلوی بالکن
بطول( )1/90یک متر ونود سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی سوم
نیم دیوار جلوی بالکن بطول ( )0/96نود وشش سانتیمتر به فضای
حیاط مشاعی چهارم دیواریست بطول( )0/20بیست سانتیمتر به
فضای حیاط مشاعی پنجم دیوار وپنجره است بطول( )5/62پنج
متر وشصت ودو ســانتیمتر به فضای حیاط مشاعی شرقا:در سه
قسمت،که قسمت دوم آن شمالی،است.اول دیواریست مشترک
بطول( )4/95چهار متر ونود وپنج سانتیمتر به آپارتمان مسکونی
قطعه 13دوم دیواریست مشــترک بطول ( )1/03یک متر وسه
سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه  13سوم دیواریست مشترک
بطول ( )0/20بیســت ســانتیمتر بــه آپارتمان مســکونی
قطعه13جنوبا:در چهار قسمت،که قسمت سوم آن شرقی،است.اول
درب ودیوار است بطول ( )4/75چهارمتر وهفتاد وپنج سانتیمتر به
راه پله دوم دیواریســت بطول ( )1/48یک متر وچهل وهشت
سانتیمتر به نورگیر سوم دیوار وپنجره است بطول()1/66یک متر
وشصت وشش ســانتیمتر به نورگیر چهارم دیواریست مشترک
بطول( )3/09سه متر ونه سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 15
غربا:در پنج قسمت،که قسمت دوم آن شمالی،قسمت چهارم آن
جنوبی،اســت.اول دیواریست بطول ( )3/00ســه متر به فضای
باقیمانده  2اصلی دوم دیواریست بطول( )0/95نود وپنج سانتیمتر
به هواکش سوم دیوار وپنجره است بطول()1/00یک متر به هواکش
چهارم دیوار وپنجره اســت بطول ( )0/95نود وپنج سانتیمتر به
هواکش پنجم دیواریست بطول ( )4/67چهارمتر وشصت وهفت
سانتیمتر به فضای باقیمانده  2اصلی.بانضمام انباری شماره  12به
مساحت  7/57مترمربع وفاقد پارکینگ می باشد.ومحدوده ی
پالک  16202فرعی عبارت اســت از شــماال:در پنج قسمت،که
قسمتهای دوم وسوم آن غربی،است.اول دیوار وپنجره است بطول
( )5/50پنج متر وپنجاه ســانتیمتر به فضای حیاط مشاعی دوم
دیواریست بطول ( )0/20بیست سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی
سوم نیم دیوار جلوی بالکن بطول ( )0/96نود وشش سانتیمتر به
فضای حیاط مشاعی چهارم نیم دیوارجلوی بالکن بطول( )1/95
یک متر ونود وپنج ســانتیمتر به فضای حیاط مشــاعی پنجم
دیواریســت بطول ( )1/10یک متر وده سانتیمتر به فضای حیاط
مشاعی.شرقا:در شش قسمت،که قسمت پنجم آن شمالی،قسمت
سوم آن جنوبی،است.اول دیواریست بطول ( )1/50یک متر وپنجاه
سانتیمتر به فضای باقیمانده  2اصلی دوم دیواریست بطول ()3/62
سه متر وشصت ودو سانتیمتر به فضای باقیمانده 2اصلی سوم دیوار
وپنجره است بطول ( )0/95نود وپنج سانتیمتر به هواکش چهارم
دیوار وپنجره اســت بطــول( )1/00یک متر بــه هواکش پنجم
دیواریست بطول( )0/95نود وپنج ســانتیمتر به هواکش ششم
دیواریست بطول( )2/75دو متر وهفتاد وپنج سانتیمتربه فضای
باقیمانده  2اصلی جنوبا:در پنج قســمت،که قسمت چهارم آن
شرقی،قســمت دوم آن غربی،اســت.اول دیواریست مشترک
بطول( )3/19سه متر ونوزده سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه
 14دوم دیوار وپنجره اســت بطول()1/63یک متر وشصت وسه
سانتیمتر به نورگیر سوم دیواریست بطول( )3/15سه متر وپانزده
سانتیمتر به نورگیر چهارم دیواریست بطول( )1/60یک متر وشصت
سانتیمتر به نورگیر پنجم دیواریست مشترک بطول()1/61یک متر
وشصت و یک سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه14غربا:در چهار
قسمت،که قسمت سوم آن جنوبی،است.اول درب و دیوار است
بطول()1/63یک متر وشــصت وسه ســانتیمتر به راه پله دوم
دیواریست مشــترک بطول ( )0/20بیست سانتیمتر به آپارتمان
مسکونی قطعه  12سوم دیواریست مشترک بطول( )1/03یک متر
وسه سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه  12چهارم دیواریست
مشترک بطول( )4/95چهارمتر ونود وپنج سانتیمتر به آپارتمان
مسکونی قطعه .12بانضمام انباری شــماره 11به مساحت 7/10
مترمربع و فاقد پارکینگ می باشد طبق گزارش کارشناس رسمی
دادگســتری بــه ترتیــب بــه شــماره  96/978مورخــه
(1396/09/26پالک 16194فرعی ):آپارتمان مورد کارشناســی
دارای هال وپذیرایی باکف سرامیک ودو اطاق خواب باکف سیمانی
وکابینت فلزی وپنجره های آلومینیوم در یک مجتمع سه طبقه فاقد
آسانسور و با نمای مشرف به معبر سنگ تراورتن و نمای مشرف به
محوطه پودرخاک سنگ،جداره داخلی اطاق ها گچکاری وجداره
آشپزخانه وسرویس های بهداشتی کاشیکاری و باکف سرامیک
موجود و باسند صدراالشاره مطابقت دارد منصوبات شامل انشعاب
آب مشــترک وگاز و بــرق مســتقل درحال بهــره برداری
می باشد.
طبق گزارش کارشناس رسمی دادگســتری به ترتیب به شماره
 96/980مورخه (1396/09/26پالک 16195فرعی):آپارتمان مورد
کارشناسی دارای هال وپذیرایی با کف سرامیک و دواطاق خواب
باکف سیمانی وکابینت فلزی و پنجره های آلومینیوم در یک مجتمع
سه طبقه فاقد آسانسور و بانمای مشرف به معبر سنگ تراورتن
ونمای مشرف به محوطه پودرخاک سنگ،جداره داخلی اطاق ها
گچکاری وجداره آشپزخانه وسرویس های بهداشتی کاشیکاری
و با کف ســرامیک موجود و با سند صدراالشــاره مطابقت دارد
منصوبات شامل انشعابات آب مشترک وگاز و برق مستقل درحال
بهره برداری می باشد.طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری
به ترتیــب به شــماره  96/982مورخــه (1396/09/26پالک
16197فرعی):آپارتمان مورد کارشناســی دارای هال وپذیرایی
باکف سرامیک و دو اطاق خواب باکف ســیمانی وکابینت فلزی
وپنجره های آلومینیوم دریک مجتمع سه طبقه فاقد آسانسور
و با نمای مشرف به معبر سنگ تراورتن ونمای مشرف به محوطه
پودرســنگ،جداره داخلی اطاق ها گچکاری وجداره آشپزخانه

وسرویس های بهداشتی کاشــیکاری و باکف سرامیک موجود
و با ســند صدراالشــاره مطابقت دارد منصوبات شامل انشعاب
آب مشترک وگاز وبرق مســتقل درحال بهره برداری می باشد.
طبق گزارش کارشــناس رسمی دادگســتری به ترتیب شماره
 96/983مورخــه (1396/09/26پالک16198فرعی):آپارتمان
موردکارشناسی دارای هال وپذیرایی باکف سرامیک و دو اطاق
خواب باکف ســیمانی وکابینت فلزی وپنجره های آلومینیوم در
یک مجتمع سه طبقه فاقد آسانســور وبا نمای مشرف به معبر
سنگ تراورتن ونمای مشرف به محوطه پودرسنگ،جداره داخلی
اطاق ها گچکاری وجداره آشــپزخانه وسرویس های بهداشتی
کاشیکاری و باکف سرامیک موجود و با سند صدراالشاره مطابقت
دارد منصوبات شامل انشعاب آب مشــترک وگاز وبرق مستقل
درحال بهره برداری می باشــد.طبق گزارش کارشناس رسمی
دادگستری به ترتیب شماره 1/96/979مورخه (1396/09/26پالک
16199فرعی):آپارتمان مورد کارشناســی دارای هال وپذیرایی
باکف سرامیک و دو اطاق خواب با کف سیمانی وکابینت فلزی و
پنجره های آلومینیوم در یک مجتمع ســه طبقه فاقد آسانسور
و بانمای مشرف به معبر سنگ تراورتن ونمای مشرف به محوطه
پودرســنگ،جداره داخلی اطاق ها گچکاری وجداره آشپزخانه
وسرویس های بهداشتی کاشــیکاری و باکف سرامیک موجود و
با سند صدراالشــاره مطابقت دارد منصوبات شامل انشعاب آب
مشترک وگاز وبرق مســتقل درحال بهره برداری می باشد.طبق
گزارش کارشناس رسمی دادگســتری به ترتیب شماره/984
96مورخــه (1396/09/26پــاک 16201فرعی):آپارتمــان
موردکارشناسی دارای هال و پذیرایی باکف سرامیک و دو اطاق
خواب باکف سیمانی وکابینت فلزی و پنجره های آلومینیوم دریک
مجتمع سه طبقه فاقد آسانســور و بانمای مشرف به معبر سنگ
تراورتن و نمای مشرف به محوطه پودرسنگ،جداره داخلی اطاق
ها گچکاری وجداره آشپزخانه وسرویس های بهداشتی کاشیکاری
و باکف ســرامیک موجود و با سند صدراالشــاره مطابقت دارد
منصوبات شامل انشعاب آب مشترک وگاز وبرق مستقل درحال
بهره برداری می باشد.طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری
به ترتیب شماره96/984مورخه(1396/09/26پالک16201فرعی).
آپارتمان مورد کارشناسی دارای هال وپذیرایی باکف سرامیک و
دو اطاق خواب باکف سیمانی وکابینت فلزی وپنجره آلومینیوم در
یک مجتمع سه طبقه فاقد آسانسور و با نمای مشرف به معبر سنگ
تراورتن ونمای مشرف به محوطه پودرسنگ،جداره داخلی اطاق ها
گچکاری وجداره آشپزخانه وسرویس های بهداشتی کاشیکاری و
باکف سرامیک موجود و با سند صدراالشاره مطابقت دارد منصوبات
شامل انشعاب آب مشترک وگاز وبرق مستقل درحال بهره برداری
می باشد.و طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری به ترتیب به
شماره  96/981مورخ (1396/09/26پالک  16202فرعی)آپارتمان
مورد کارشناسی دارای هال وپذیرایی با کف سرامیک و دو اطاق
خواب با کف سیمانی و کابینت فلزی و پنجره های آلومینیوم در
یک مجتمع سه طبقه فاقد آسانســور وبا نمای مشرف به معبر
سنگ تراورتن و نمای مشرف به محوطه پودر سنگ،جداره داخلی
اطاق ها کچکاری وجداره آشــپزخانه وسرویس های بهداشتی
کاشیکاری وبا کف سرامیک موجود وبا سند صدراالشاره مطابقت
دارد منصوبات شامل انشعاب آب مشترک و گاز وبرق مستقل در
حال بهره برداری می باشــد.باتوجه به اینکه ارزش ملک(پالک
16194فرعی)توسط کارشناس به مبلغ 488.000.000ریال(چهارص
دوهشتادوهشت میلیون ریال)وارزش ملک (پالک 16195فرعی)
توسط کارشناس به مبلغ 571.500.000ریال(پانصدوهفتادویک
میلیون وپانصد هزارریال)وارزش ملک (پالک 16197فرعی)توسط
کارشــناس به مبلغ  470.000.000ریال(چهارصدوهفتادمیلیون
ریال)وارزش ملک ( پالک 16198فرعی)توســط کارشناس به
مبلغ 485.000.000ریال(چهارصدوهشــتادوپنج میلیون ریال)
وارزش ملک (پالک 16199فرعی)توســط کارشــناس به مبلغ
 535.000.000ریال(پانصدوسی وپنج میلیون ریال)وارزش ملک
(پالک 16201فرعی)توسط کارشناس به مبلغ 480.000.000ریال
(چهارصدوهشتادمیلیون ریال)وارزش ملک (پالک16202فرعی)
توسط کارشناس به مبلغ  500.000.000ریال(پانصدمیلیون ریال)
ارزیابــی وارزیابی انجام گرفته قطعیت یافته اســت.پالک های
فوق ازســاعت 9الی  12مــورخ (1396/11/17هفدهم بهمن ماه
یکهزاروسیصدونودوشش)روز دوشنبه درشعبه اجرای اداره ثبت
اســنادوامالک کردکوی واقع درخیابان ولیعصر -کوچه حجتی
ازطریق مزایده به فروش می رسد ومزایده ازمبلغ ارزیابی شروع
وبه باالترین قیمت که خریدارداشــته باشد فروخته خواهد شد.
پالک های موردرهن مذکور باتوجه به اعالم بستانکار(بانک سپه
شعبه کردکوی)بموجب نامه شماره  842مورخه ،1396/10/10فاقد
بیمه می باشــد.ضمنا پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق،گاز
اعم ازحق انشعاب ویا حق اشتراک ومصرف درصورتی که مورد
مزایده دارای آنها باشد ونیز بدهی های مالیاتی وعوارض شهرداری
وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده
یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود
مازاد،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول
می گردد.ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد،مزایده روز
اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد
شــد.این آگهی وفق آئین نامه اجرایی،فقط در یک نوبت منتشر
خواهد شد.
تاریخ انتشار 1396/10/27:چهارشنبه
م الف1073:
عبدالرحمان ایری ،کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان
کردکوی

11

روزنامه كسب و كار| سال پنجم،شماره  |1276چهارشنبه  27دی ماه info@kASBOKARNEWS.ir 1396
مارك تواين

12

آخر
کسب وکار

از كسانى كه خواستههاى شــما را دســتكم مىگيرند ،فاصله بگيريد .انسانهاى
كوچك هميشــه اين كار را مىكنند ،اما انســانهاى بزرگ به شــما اين احساس را
مىدهند كه شما هم مىتوانيد بزرگ باشيد و به عظمت برسيد.

www.kASBOKARNEWS.ir

مهارت هاي مديريتي

نامه به سردبير
روزنامــه «كســب و كار» جهت طرح مســائل و مشــكالت خوانندگان
محترم،ستوني را با عنوان نامه به ســردبير راهاندازي کرده است .از اينرو
شــما خواننده محترم ميتوانيد از طريق ارسال نامه به پست الكترونيكي
newskasbokar@gmail.comيا تماس با تلفن  88253428صداي
خود را به گوش مسئوالن برسانيد.

راهکار

چطورايدههايمفيدونوآورانهرا كشفكنيم؟

اگر ميخواهيد جزو آن دسته از مديراني
باشيد كه ميتوانند يك سازمان را متحول
کنند يا زندگي ديگــران را تغيير دهند ،به
درون خود بنگريد و ببينيــد كه آيا واقعا
توانايي عمل به تعهدات خود را داريد؟ واقعا
هر بار كه قولي ميدهيد سعي ميكنيد به
آن عمل كنيد؟
هنگامي كــه رهبري يــا مديريت گروه
يا شــركتي را بر عهده ميگيريد قطعا با
مخالفتها و كارشكنيهاي زيادي مواجه
خواهيد شــد ،تنها زماني كه به رسيدن به
هدف خود متعهد باشيد ميتوانيد با قدرت
به جلو برانيد .اين محرك تعهد اســت كه

قائم مقام مدیر مسئول :دکتر علی راعی

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه
روابط عمومي88261074:

سازمان آگهيها88253428 :

توزيع  88245573 :توزيع اشتراک88261037 :

آدرس الكترونيكيnewskasbokar@gmail.com :

وبسايتwww.kASBOKARNEWS.ir :

 .۷استقامت و پافشاري نميكنند
بسياري از مردم براي رسيدن به موفقيت ،به حد كافي استقامت و
پافشارينميكنند.افرادموفقبهشماخواهندگفتكهدليلاصلي
موفقيتشان اين بوده كه از رها كردن و كنار گذاشتن كار خود
امتناع ورزيدهاند .آنها از تسليم شدن هنگام مواجهه با سختيها
و مشكالت ســرباز زدهاند .آنها بارها ،سالهاي سال و حتي در
مواجهه با ورشكســتگي كامل و ورشكستگي مالي ،مقاومت و
پافشاري كردهاند و هيچگاه از تالش باز نايستادهاند .تعداد افرادي
كه درست وقتي فقط چند گام تا نقطه عطف زندگي خود فاصله
داشتهاند و با پيمودن اين گامها بنا بوده به موفقيت بزرگ دست
يابند ،اما تسليم شده و كار خود را ترك كردهاند ،بسيار حيرتآور
است.پافشاريدركنارعزموارادهقاطع،ضامنهاينهاييهستند
كه باعث ميشود به تمام اهداف مالي خود دست يابيد.
منبعwww.modiresabz.com :

چاپ :بامشاد سبز
پيامك30004800:

 .۳تعلل ورزيده و تنبلي ميكنند
اگر موقعيتي پيش آيد و آنها تصميم بگيرند ثروتمند شــوند،
هيچگاه دست به كار نميشوند .بلكه تعلل ميورزند و در جايگاه
شگفتانگيز خيالپردازانه «يك روزي اين كار را خواهم كرد»،
قرار ميگيرند .حتي ممكن اســت بگويند :روزي بهجاي اينكه
تمام پول خود را خرج كنم ،آن را پسانداز خواهم كرد .يك روز
سختتر كار خواهم كرد تا ارزش و اعتبار خود را افزايش دهم.
يك روز قرضهاي خود را خواهم پرداخت .آنها بيشتر عمر خود را
در خيال واهي «يك روز اين كار را خواهم كرد» سپري ميكنند.
«رهانيدن خود از بند اسارت منطقه راحتي» يكي از رموز موفقيت
شماســت! پس عذر و بهانه آوردن را متوقف و شروع به توسعه
پيشرفتوترقيكنيد.

 .۶يادگيري و رشد و پيشرفت را متوقف كردهاند
براي دستيابي به چيزي كه پيش از اين به آن دست نيافتهايد،
بايد چيزهايي را ياد بگيريد و به كار ببنديد كه پيش از اين انجام
ندادهايد .دانش و مهارت ،پلههاي نردبان موفقيت مالي هستند.
براي از صفر شــروع كردن و دستيابي به موفقيت مالي ،مجبور
خواهيدشدسريكامليازمهارتهاييرايادگرفته،توسعهدادهو
بهكارگيريدكهبهشماامكانميدهددرمحلكارخوددارايارزش
و اعتبار شده و حتي تبديل به عضوي حياتي شويد.

تحريريه88253428 :

 .۲هيچگاه تصميم به اين كار نگرفتهاند
بسياري از مردم درباره نوع متفاوت زندگي خود در صورت داشتن
مبلغ زيادي پول ،آرزو ميكنند .اميدوارند ،تصور و خيالپردازي
ميكنند .آنها مردم اطرافشان را كه عملكردي بسيار بهتر از آنها
دارند ،تحسين كرده ،به آنها غبطه ميخورند و البته دائم نگران
پول هســتند؛ اما هيچگاه براي ثروتمند شدن تصميم قاطعي
نميگيرند .در نتيجه ،هرگز حتي نخستين گام را هم برنميدارند.
آنها تكنيكها و ترفندهاي ايجاد ثروت را نميآموزند و دانش
و مهارتهاي خود را براي افزايش ارزش و اعتبار خود در محل
كار ارتقا نميدهند .به جاي آن موقعيت خود را با آوردن عذر و
بهانههايي نظير اينكه موفقيت تا حد زيادي بستگي به «شانس»
دارد و آنها درطول زندگي خود شانس نياوردهاند ،توجيه ميكنند.

نشاني :تهران ،كوي نصر ،ابتداي خيابان بلوچستان،
روبروي پل عابر پياده ،پالك 17
كدپستي1446813911 :
توزيع :کسب و کار
آیین نامه اخالق حرفه ای www.kASBOKARNEWS.ir :

 .۱موقعيت ثروتمند شدن هيچگاه برايشان پيش نميآيد
براي اين افراد هيچگاه موقعيت ثروتمند شدن پيش نميآيد ،زيرا
تربيت و پرورش و شرايط اوليهشان از خانوادهاي بوده كه در آن
هيچوقت كسي ثروتمند نبوده است .در ضمن،هرگز به اين فكر
نكردهاند كه درست مثل ميليونها نفر از كساني كه قبل از آنها
ثروتمند شدهاند ،آنها هم ميتوانند ثروتمند شوند.

 .۵از انتقاد و تاييد نشدن ميترسند
بســياري از مردم تصور ميكنند اگر هدفي براي بهبود شرايط
مالي خود در نظر بگيرند ،اطرافيان آنها را مورد انتقاد و تمسخر
قرار خواهند داد .آنها نگرانند كه اين افراد محض انتقاد ،به دقت
زيرنظرشانگرفتهاندوباخوشحاليوتمسخرتماماشتباهاتشان
را متذكر ميشوند و در نتيجه به خاطر ترس از تاييد نشدن ،اغلب
به هيچ كاري اقدام نميكنند .راهحل اين است كه وقتي تصميم
ميگيريد ثروتمند شويد ،به هيچكسی نگوييد ،آن را مانند رازي
نزد خود نگه داريد ،به شكلي كامال شخصي و خصوصي روي هدف
خود كار كنيد و فقط زماني اين مساله را به مردم بگوييد كه آنها
شاهد پيشرفت زندگي شما هستند و از شما چگونگي آن را جويا
ميشوند.

سازمان امور استان ها و شهرستان هاتلفن 02188261074:فکس 02188260447:

زماني كه مرز ميليون دالر را رد كردم ،نگاهي به دور و بر خود كرده
وبهسنجيدنجوانبكارپرداختم.سپسازخودپرسيدم«:چگونه
است كه همه افراد اين اصول ساده را براي ثروتمند شدن به كار
نميگيرند؟»همانگونه كه به تحقيقاتم ادامه ميدادم ،فهميدم
افراد بنا به  7دليل ثروتمند نميشوند .بگذاريد درباره هر يك از
اين داليل به نوبت بحث كنيم.

 .۴از شكست ميترسند
اين افراد به خاطر انتقادهاي مخــرب در اوايل دوران كودكي،
اشتباهاتي كه در زمان بزرگســالي مرتكب شدهاند و به سبب
ترس از ارتكاب اشتباه و از دســت دادن وقت و پول خود ،فلج و
ناتوان شدهاند؛ حتي اگر فرصتي به آنها ارائه شود ،به حالتي از
تعلل و وقفه كامل دچار ميشــوند .در واقع ترس از شكست در
آنها سبب شده انواع و اقسام داليل و بهانهها را براي نپذيرفتن
عملي بياورند؛ بهانههايي از اين قبيل كه آنها وقت كافي ،سرمايه و
دانش و مهارتهاي الزم براي انجام اين كار را ندارند .ازاينرو مانند
گوزني كه با نور چراغهاي جلوي خودرويي غافلگير شده با قبول
شكست متوقف شدهاند كه باعث ميشود نتوانند هيچكاري را به
عهدهبگيرند.

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

 ۷دليل ثروتمند نشدن افراد

بازاريابي جهاني عبارت است از فرايند تنظيم
راهبردهاي بازاريابي شــركت و تطبيق آنها با
شرايط ساير كشــورها .البته بازاريابي جهاني
چيزي فراتر از فــروش محصوالت و خدمات
در خارج از مرزها و در سراســر جهان است.
به بيان ديگر ،بازاريابي جهاني عبارت اســت
از فراينــد تماموقــت برنامهريــزي ،خلق،
موقعيتيابي و تبليــغ محصوالتتان در بازار
جهاني .كســبوكارهاي بــزرگ معموال در
خارج از كشــوري كه محصوالتشــان را در
بازار آنها عرضه ميكنند ،داراي دفاتر مركزي
هســتند .در حال حاضر ،با ظهور اينترنت و
تسهيل ارتباطات انساني ،حتي كسبوكارهاي
كوچك ميتوانند محصوالت و خدمات خود
را در سراســر جهان به دست مصرفكننده و
مشتري برسانند .اگر كســبوكاري تصميم
بگيرد كه محصــوالت و خدمات خــود را در
عرصه بينالمللي عرضه كند ،شــايد از طرف
شركتهاي بينالمللي -كه آنها هم ميخواهند
حضور بينالمللي خود را تثبيت ســازند -با
رقابت داخلي مواجه شــود .وجود اين رقابت
حضور در عرصه بينالمللي را براي بســياري
از كسبوكارها تقريبا به يك ضرورت تبديل
كرده اســت .بازاريابي جهاني در صورتي كه
درست انجام شود ،فوايد زيادي دارد .از جمله:
 – ۱اول از همه ميتواند تاثيربخشي محصول
يا خدمات شما را بهبود بخشد.
 – ۲ثانيا با بازاريابي جهاني ميتوانيد از مزيت
رقابتي قدرتمندي برخوردار باشيد.
 – ۳ثالثا با بازاريابي جهاني خواهيد توانست
آگاهــي مصرفكننــده از برنــد محصول يا
خدمات خود را باال ببريد.
 – ۴و در آخر اينكه بازاريابي جهاني ميتواند
هزينهها را كاهش و پساندازها را افزايش دهد.
شما اگر تمركز خود را بر ساير بازارها معطوف
كنيد ،خواهيد توانســت با استانداردسازي
فرايندهايتان صرفهجويي به مقياس كنيد.
www. irantableegh. org

روزنامه فرهنگي و اقتصادي كسب و كار

تبليغات
خالق

انگيزه ،شور و اشتياق شما براي
رســيدن به هدف را زنده نگه
خواهد داشت.
براي تقويت حس تعهد و وفاي
به عهد در خود ابتدا ميزان آن را
در وجود خود بسنجيد و بعد تالش
كنيد از موضوعات كوچك شروع كرده و
كمكم اين حس را در خود تقويت كنيد.
حس تعهد نه تنها باید در شما به عنوان
مدیر سازمان وجود داشته باشد ،بلکه
باید کارکنان سازمان را نیز نسبت
به کاری که انجــام میدهند،
متعهد کنید.

بازاريابيجهاني
()Global marketing
چیست؟
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مشغول انجام هر كاري كه هستيد ،بايد بدانيد كه راههاي بهتر ،آسانتر و پربازدهتري
نيز براي انجام آن كار وجود دارد .به عنوان يك دانشآموز ،دانشجو ،كارمند ،كارآفرين،
ورزشكار ،هنرمند ،معلم ،خانهدار ،مدير يا رهبر يك گروه ،هميشه ميتوانيد تغييرات
مثبت و موثري در شــغل و وضعيت خود ايجاد كنيد .الزمه اين تغييرات ،داشتن
ايدههايي نوآورانه و اجراي آنهاســت .در اين مقاله به بررســي روش كشف چنين
ايدههايي ميپردازيم.
تفاوت «ايده» و «محصول»
ماشين ،المپ ،رايانه و تلفن همراه «محصول» هستند ،اما منشأ آنها يك فكر است
كه آن را «ايده» ميناميم.
 .۱عاليق واقعيتان را بشناسيد
براي اينكه ايدههاي مفيد و موثري توليد كنيد ،ابتدا بايد موضوعاتي را كه موردعالقه
شما هستند يا برايتان مساله و مشكل به حساب ميآيند ،شناسايي كنيد .ذهن يك
ماشين هدفجو (سايكو سايبرنتيك) است كه وقتي هدف را برايش مشخص كنيد،
خودبهخود در مسير توليد ايده قرار ميگيرد.
 .۲پهناي باند فكر خود را افزايش بدهيد
الزمه يافتن ايدههاي جديد و خالقانه ،اين است كه ذهنمان را به روي تمام منابع موجود
باز كنيم .اگر هدف شما اين است كه از راه مطالعه كسب درآمد كنيد ،شايد با دانش و
ديدگاه فعليتان ،هيچ ايدهاي براي انجام اين كار نداشته باشيد ،اما وقتي با ذهني باز و
پذيرا آن را مورد توجه قرار ميدهيد ،بهمرور ايدههاي جالبتري كشف خواهيد كرد.
 .۳قدرت مشاهده خود را تقويت كنيد
واژه ايده ( )ideaريشه يوناني دارد و به معناي «مشاهده ،درك و ديدن» است .منظور
از مشاهده در اينجا «بهكارگيري حواس پنجگانه براي دريافت اطالعات از محيط»
است ،يعني به طور دقيق به اطراف خود نگاه كنيم ،صداها و گفتگوها را بسيار دقيق
بشنويم و تمركز حواس داشته باشيم.
 .۴دفترچه ايدهپردازي داشته باشيد
ذهن مخزن افكار است و براي اينكه همواره در حال رشد باقي بماند ،اطالعات ورودي
و خروجياش بايد در تعادل باشند .نوشتن يك ايده به منزله خارج كردن يك فكر از
مخزن ذهن است و باعث عدم تعادل ذهن ميشود .ذهن براي حفظ تعادل خود بايد
يك ايده جديد توليد كند .به همين دليل ،نوشتن ايدهها براي تمام ايدهپردازان بزرگ
امري اساسي است.
www.chetor. com

به هدف خود متعهد باشيد

مفاهيم بازاريابي

