
شهرهايي كه بيشترين تنش آبي براي آنها پيش بيني 
شــده، اصفهان، بندرعباس، بوشهر، شيراز، كرمان، 
مشــهد و تقريبا تمام شهرهاي اســتان اصفهان و 
يزد اســت كه به نظر مي رســد در فصل تابستان با 
چالش هاي بزرگ آبي مواجه شوند. وضعيت شهرها 
به دسته هاي تنش آبي و بدون تنش تقسيم مي شود؛ 
بدين ترتيب كــه اگر ميزان تامين بــا مصرف يكي 
باشد، گفته مي شود تنشــي وجود ندارد، اما اگر تا 
۱۰ درصد ميزان منابع آبي به نسبت تقاضا )آب مورد 
نياز( كاهش داشته باشــد، اصطالحا گفته مي شود 

كه آن منطقه در مرحله تنش زرد اســت و اگر اين 
اختالف ۲۰ درصد باشــد، تنش نارنجي و اگر بيش 
از ۲۰ درصد باشــد، تنش قرمز ناميده مي شود.  در 
حال حاضر ۴۴ درصد جمعيت كشــور بدون تنش 
آبي، ۱7.۱ درصد در محدوده تنــش آبي زرد، ۱۱ 
درصد در محــدوده تنش نارنجــي و ۲7.9 درصد 
نيز در وضعيت تنش آبي قرمز قــرار دارند. حال اگر 
بخواهيم اين عدد را براساس تعداد شهرها بگوييم، 
بايد گفت تعداد شــهرهايي كــه داراي تنش آبي 
هستند زياد نيســت؛ چراكه 7۱.۱ درصد از شهرها 

)به لحاظ تعداد( هيچ تنش آبي ندارند.  مجموعا در 
ســه محور زرد، نارنجي و قرمز از ۱۱۵7 شهر، ۳۳۴ 
شهر تنش آبي دارند كه بيشــتر آنها در محور زرد و 
قرمز قرار گرفته اند و كار شركت هاي آب و فاضالب 
اين است كه اين شرايط را در فصل تابستان مديريت 
كنند كه البته براي اين مساله نيز راهكارهايي درنظر 
گرفته شده است. به گزارش ايسنا، در اين بين رضا 
اردكانيان، وزير نيرو چندي پيش گفت: حدود ۳۰۰ 
 شــهر كشــور با جمعيت حدود ۱7 ميليون نفر در 

تنش آبي هستند.

بــا ورود ســامانه هاي جديد، دســتگاه هاي نازل 
جايگاه هاي ســوخت به گونه اي ارتقا مي يابند كه 
با ارتقاي اين دستگاه ها، سوخت گيري و پرداخت 
هزينه همزمــان در جايگاه هاي عرضه ســوخت 

صورت خواهد گرفت. 
۱۱ سال است كه دستگاه هاي اوليه استفاده از كارت 
سوخت در جايگاه ها مورد استفاده قرار مي گيرند و 
فرسوده شــده اند. اما همچنان ارائه بنزين با كارت 
سوخت الزامي اســت و هنگامي كه متقاضي براي 

ســوخت گيري به جايگاه مي رود يــا بايد از كارت 
سوخت خودش يا كارت سوخت جايگاه دار استفاده 

كند. 
به گزارش ايسنا، پيگيري ها حاكي از اين است كه 
طبق بررسي هاي كارشناسي كه در اين زمينه انجام 
شده، قرار شده است كه در دستگاه ها سخت افزاري 
روزآمد كه هــم امــكان پرداخت پــول از طريق 
عابربانك را دارد و هم مقدار ســوخت و اطالعات 
تراكنش سوخت را ارســال مي كند، نصب شود. در 

حال حاضر در ۴۶ جايگاه تك ســكويي كه شامل 
۱۰۲ نازل مي شــود، اين سيستم ســخت افزاري 
به صورت آزمايشــي نصب شده اســت و از پايان 
خردادماه اين تعداد جايگاه و نازل به سيستم جديد 
كارت سوخت مجهز خواهند شد. اين درحاليست 
كه درباره هزينه بر بودن اجراي دستگاه هاي جديد 
گفته مي شــود هزينه اجراي اين طــرح بر عهده 
شركت پخش نبوده و براي آن با بخش خصوصي و 

بانك ها مراوده شده است. 

در ارديبهشت ماه امســال  اقالم آب، برق 
و ســوخت، چاي، قهوه، كاكائو، نوشابه و 
آبميوه، دخانيات و مبلمان و لوازم خانگي 
بيشــترين نرخ تورم را در شهرها به خود 
اختصاص دادنــد. به گزارش ايســنا، در 
ارديبهشــت ماه ســال جاري به ترتيب 
اقالم آب، برق و ســوخت بــا ۵.۶ درصد؛ 
چاي، قهوه، كاكائو، نوشابه و آبميوه با ۳.۴ 
درصد؛ دخانيات ۳ درصد و مبلمان و لوازم 
خانگي با ۲.۵ درصد بيشــترين نرخ تورم 
را در شــهرها داشــته اند. همچنين اقالم 
سبزيجات )سبزي ها و حبوبات( با منفي 
۲.۶ درصد، آموزش صفــر درصد و ميوه و 
خشــكبار با ۰.۴درصد كمترين نرخ تورم 
را داشــته اند. نكته قابل تامل در آمارهاي 

مربوط به ارديبهشــت ماه نرخ تورم ۰.۵ 
درصدي قيمت مسكن در شهرهاست كه 
نشان مي دهد قيمت مسكن در ارديبهشت 
ماه بر خالف برخي فضاسازي ها بسيار كمتر 
از نرخ كلي تورم در شــهرها )۱.۱ درصد( 
نسبت به فروردين ماه افزايش پيدا كرده 
است. با اين همه اما در محاسبه نرخ تورم 
دوازدماه منتهي به ارديبهشت ماه امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته )تورم 
ساالنه( حوزه آموزش با ۱۱.۳ درصد بعد 
از اقالم سبزيجات و گوشت قرمز و سفيد 
و گوشت ماكيان بيشــترين نرخ تورم را 
داشته كه نشان دهنده شدت گرفتن روند 
خصوصي سازي در دانشگاه ها طي حدود 

يك سال گذشته است. 

تحقيقي جديد نشان مي دهد ويتامين ها و مواد معدني 
مكملي كه افــراد مصرف مي كنند، هيــچ تاثيري در 
سالمت شان ندارد و به ويژه از بيماري هاي قلبي و حمله 

قلبي جلوگيري نمي كند. 
به گزارش مهر، بســياري از دانشمندان ادعا مي كنند 
بيشــتر افرادي كــه ويتامين هاي مكمــل دريافت 
مي كننــد، آن را از طريق ادرار دفــع مي كنند و اين 
ويتامين ها تاثيري بر بدن شــان ندارد. اكنون گروهي 

از دانشــمندان بين المللي در يــك تحليل بزرگ اين 
امر را بررســي كردند و بــه اين نتيجه رســيدند كه 
بيشــتر ويتامين هاي مكملي كه افراد مي خورد هيچ 
مزيتي نــدارد. اين امر بــه ويژه دربــاره جلوگيري از 
 بيماري هاي قلبي، حمله قلبي و مرگ پيش از هنگام 

صادق است. 
محققان به طور سيستماتيك ۱79 آزمايش كلينيكي 
را ارزيابي كردند كه بين ۲۰۱۲ تا ۲۰۱7 منتشر شده 

بود. اين آزمايش ها تاثير طيفــي از ويتامين ها و مواد 
معدني مكمل روي كاهش ريســك بيمــاري قلبي، 
 سكته و مرگ را بدون در نظر گرفتن علت بررسي كرده

 بودند. 
چهار مكملي كه به طور معمول اســتفاده مي شــود 
)مولتي ويتامين، ويتامين دي، كلسيم و ويتامين سي( 
از لحاظ آماري هيچ مزيت قابل توجهي در كاهش خطر 

شرايط سالمتي گفته شده نداشتند. 

تنش آبي در كدام شهرها بيشتر است؟

جزئيات جديد از بازگشت كارت سوخت به جايگاه ها

كدام اقالم در شهرها بيشترين تورم را داشتند؟

ويتامين هاي مكمل تاثير مثبتي بر بدن  ندارند
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نوبخت:  سفره هاي  مردم  سال  قبل
 خیلي  پررنگ تر  بود؟ 

»نه«  اعتراضي هنرمندان 
به مراسم افطاري 
رئيس جمهوری

جمعي از بازيگران و هنرمنــدان طي جرياني 
نمادين در شبكه هاي اجتماعي دعوت افطاري 
رئيس جمهوری را تحريم كردند. از دو روز قبل 
تعدادي از بازيگران با منتشر كردن نامه دعوت 
افطاري رئيس جمهوری در اينستاگرام شــان 
با نوشتن متن هاي اعتراضي و منتقدانه اعالم 
كردند كه در اين  مهماني حضور پيدا نخواهند 
كرد. اغلب آنها دغدغه هاي اقتصادي و معيشتي 
مردم را دليل اصلي عدم حضــور خود در اين 

افطاري عنوان كردند و گفته اند...

سهام شركت های
شستا به 40 درصد
 كاهش  می يابد

مدیر عامل شستا:

ارز  پتروشيمی ها
 به  چرخه  اقتصاد

وارد  شود
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جهانگیري:

سرمقاله
وضعیت ارزي 
و  سامانه نیما

  محمدرضــا شــهيدي، 
كارشناس اقتصادي

متن كامل  د ر صفحه 5
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روند كند  صادرات 
الستيک

اختالل  اينترنت
  با  ادامه   فيلترينگ

»كسب وكار« فشارهای ارزی و هشدار نسبت به كم اظهاری صادراتی را  بررسي مي كند

بازار سیاه  در کمین  ارزهای  صادراتی
صفحه5

صفحه7

نابه سامانی  بازار خودروهاي  وارداتي
قیمت  در  بازار  خودروهاي  خارجي  حبابي  شد

الستيك بارز، الســتيك دنا، آرين تاير، كيان تاير، 
كويرتايــر، الســتيك پــارس و... نمونه هايــي از 
كارخانه های فعال داخلي در زمينه توليد الستيك 
هستند كه توانسته اند تا حدودي نياز بازار را به اين 
محصوالت پاسخ دهند. صنعت تاير از جمله صنايع 
مهم در زنجيــره ارزش صنايع خودرو و حمل ونقل 
است و از آنجا كه بيش از ۶۰ درصد مواد اوليه مورد 
مصرف در اين صنعت را مشــتقات نفتي تشكيل 
مي  دهد، برخورداري از منابع نفتي در كشور، ايران 
را به يكي از مستعدترين كشــورها در صنعت تاير 
تبديل كرده است. با اين حال، در حالي كه بسياري از 
زيرساخت ها براي توسعه اين صنعت مهم در كشور 
وجود دارد، اما تاكنــون از ظرفيت هاي بالقوه اين 

صنعت براي ايجاد جاذبه... 

از اواخر ارديبهشت ماه و بعد از فيلتر تلگرام، اينترنت 
كشور با اختالل شديدي روبه رو شد كه اين مساله 
در سطح كشور از ســوي كاربران و كساني كه به 
نوعي كسب وكار آنها با اينترنت در ارتباط است، با 
اعتراض گسترده اي همراه بود. در همين راستا وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات اقدام هايي را در دستور 
كار قرار داد و حتي مهلت ۲۴ ساعته را نيز براي رفع 
اين اختالل ها تعيين كرد.  مدير فني يك شركت 
ارائه كننده اينترنت مي گويد شركت هاي اينترنتي 
گزارش ها و مشاهداتي را دريافت كردند كه برخي از 
سايت ها باز نمي شود، برخي از گيم ها دچار مشكل 
شده اند و كاربران نمي توانند به سرورها متصل شوند 
و كسب وكارهاي اينترنتي نيز اعالم كردند كه دچار 

اختالل شده اند و حتي...

جناب آقای  محسن فروزنده بخش
 انتخاب مجدد و شایسته جنابعالی به سمت ریاست اتاق 
اصناف شهرستان شهریار را از صميم قلب تبریک عرض 
كرده و توفيقات روز افزون برای شما و منتخبان گرامی را 

از خداوند منان مسئلت می كنيم.

معصومه شکرانی، سرپرست روزنامه »كسب و كار« در شهریار
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اقتصاد2
ایران وجهان

معاون اول رئيس جمهوری با 
بيان اينكه دشمنان به دنبال 
اعمال فشارهايي بر صنعت 
نفــت، گاز و پتروشــيمي 
هســتند، گفت: بايد از اين 
نقطه كه دشمن تالش دارد به كشور آسيب بزند، براي 

پيشرفت استفاده كنيم. 
جلســه ديدار اعضــاي انجمــن صنفــي كارفرمايي 
صنعت پتروشيمي با اســحاق جهانگيري، معاون اول 
رئيس جمهوری ظهر ديروز برگزار شد. به گزارش مهر، 
جهانگيري در اين ديدار صنعت پتروشــيمي را يكي از 
صنايع مهم و پيشران در توسعه كشور برشمرد و از اهتمام 
جدي دولت براي حل مشكالت و رفع دغدغه هاي اين 

صنعت خبر داد. 
معاون اول رئيس جمهوری بــا بيان اينكه هم اكنون در 
شــرايط جديدي قرار داريم و دشمنان به دنبال اعمال 
فشارهايي بر اقتصاد كشور و به ويژه صنعت نفت، گاز و 
پتروشيمي هستند، تصريح كرد: انتظاري كه از مديران 
زبده و كارآمد كشــور وجود دارد اين است كه از همين 
نقطه كه دشمن تالش مي كند به اقتصاد كشور آسيب 

وارد كند براي پيشرفت و توسعه استفاده كنيم.  وي با 
تاكيد بر اينكه در مقطع فعلي نيــاز جدي داريم كه ارز 
حاصل از فروش محصوالت صنعت پتروشيمي به چرخه 
اقتصاد كشور وارد شــود، افزود: دشمنان هدف گذاري 
كرده اند كه به منابع ارزي ما آسيب وارد كنند و انتظار 
دولت از مديران صنعت پتروشيمي اين است كه بيش از 
آنكه به منافع بنگاه هاي اقتصادي خود توجه كنند منافع 
ملي كشور را در نظر گيرند، چراكه منافع شخصي و صنفي 
در شــرايطي مي تواند مفيد باشد كه منافع ملي كشور 
تامين شده باشد.  جهانگيري مديران صنعت پتروشيمي 
كشور را مديراني باسابقه و تالشگر توصيف كرد و با بيان 
اينكه صنعت پتروشــيمي نقش پراهميتي در آينده 
صنعتي ايران دارد، اظهار داشــت: صنعت پتروشيمي 
همواره از نقش پراهميتي در اقتصاد كشور، صادرات و 

اشتغالزايي برخوردار بوده است. 
معاون اول رئيس جمهوری ادامه داد: در مقطع فعلي و 
در شرايطي كه دشمن قصد دارد فشار خود را بر اقتصاد 
كشور مضاعف كند، نيازمند اجماع ملي در داخل كشور 
هستيم و با توجه به اينكه ما مسئوالن اداره كشور هستيم 
بايد در شــرايط خاص فعلي سياست هايي متناسب با 

شرايط روز اتخاذ كنيم و كشور را به پيش ببريم. 
در اين جلســه كه وزير نفت و رئيس كل بانك مركزي 

نيز حضور داشتند، رئيس هيات مديره، دبيركل انجمن 
صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي گزارشي از آخرين 
وضعيت صنعت پتروشيمي ارائه كرد و گفت: براي اينكه 
بتوانيم با رقباي خود در كشــورهاي ديگر رقابت كنيم 

نيازمند حمايت دولت هستيم. 
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر ۶۳ طرح در صنعت 
پتروشيمي و با پيشرفت ۶۰ تا ۹۰ درصد در دست اجرا 
وجود دارد، خاطرنشان كرد: براي تكميل اين طرح ها ۲۵ 
ميليارد دالر منابع مالي نياز است و در قالب برنامه ششم 
توسعه نيز ۴۲ طرح پتروشيمي ديده شده كه اجراي آنها 
۵۸ ميليارد دالر منابع مالي نياز دارد كه البته با تكميل 
اين طرح ها ظرفيت توليد پتروشيمي به ۲۳۰ ميليون 
تن خواهد رســيد. دبيركل انجمن صنفي كارفرمايي 
صنعت پتروشيمي منطقي شدن قيمت خوراك و ارائه 
تضمين از سوي دولت براي استفاده از تسهيالت مالي 
خارجي را از جمله نيازهاي اصلي صنعت پتروشــيمي 
برشمرد و خواستار توجه و حمايت هرچه بيشتر دولت به 

دست اندركاران اين صنعت شد. 
رئيس هيات مديــره و برخي اعضــاي انجمن صنفي 
كارفرمايي صنعت پتروشــيمي نيز در اين نشســت 
دغدغه ها و نيازهاي خود را مطرح كردند و مقرر شــد 
جلسه اي با حضور نمايندگان وزارت نفت، بانك مركزي، 

ســازمان برنامه و بودجه، معاونت نظارت و هماهنگي 
معــاون اول رئيس جمهــوری و نمايندگاني از انجمن 
صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي برگزار شود تا براي 
حل دغدغه ها و مشكالت اين صنعت چاره انديشي شود. 

در اين جلسه همچنين مديران صنعت پتروشيمي كشور 
به آمادگي شركت هاي پتروشيمي براي بازگرداندن ارز 
حاصل از صادرات محصوالت پتروشيمي به چرخه اقتصاد 

كشور به نرخ رسمي و مصوب تاكيد كردند. 

جهانگيري در ديدار با فعاالن صنعت پتروشيمي:

ارز  پتروشیمی ها  به  چرخه  اقتصاد  وارد  شود

كره شمالي: 
طبق جدول زمان بندي خودمان 
خلع سالح هسته اي را اجرا مي كنيم

رسانه رسمي كره شمالي گزارش داد پيونگ يانگ 
به برنامه خودش براي خلع سالح هسته اي پايبند 
است و اين در حاليست كه مقام هاي اين كشور با 
آمريكايي ها راه را براي مذاكرات احتمالي با دونالد 
ترامپ هموار مي كنند. به گزارش ايسنا، خبرگزاري 
دولتــي كي .ســي .ان .اي و روزنامه حــزب حاكم 
كره شمالي در سرمقاله اي نوشتند: پيونگ يانگ در 
حال پيشرفت در مسير خودش طبق جدول زماني 
خود است و مهم نيست كه ديگران چه مي گويند و 
باد از كدام طرف مي وزد. اينكه كره شمالي قرار است 
چطور وعده كيم جونگ اون، رهبر كره شمالي براي 
خلع سالح هسته اي كامل را اجرايي كند، هنوز در 
هاله اي از ابهام اســت. او اين وعده را كه در جريان 
نشســت تاريخي بين دو كره در ۲۷ آوريل مطرح 
شد، تاييد كرده است. در حالي كه كره شمالي هفته 
گذشته امحاي ســايت آزمايش هسته اي خود را 
جشن گرفت، منتقدان تاكيد دارند كه اين مساله با 
امحاي تسليحاتي كه كره شمالي سال ها براي ساخت 
آنها زمان گذاشته است، متفاوت خواهد بود. آمريكا 
علنا كره شمالي را براي انجام خلع سالح كامل، قابل 
تاييد و غير قابل بازگشت هسته اي و سريع تحت 
فشار گذاشته است. با توجه به اينكه پيونگ يانگ 
ظاهرا مايل به اجــراي يك رويكرد چند مرحله اي 
است، مقام هاي آمريكايي يكشنبه به رهبري سانگ 
كيم، مذاكره كننده  هسته اي سابق وارد كره شمالي 
شدند و تا ديروز )سه  شنبه( گفتگوها ادامه داشت. 
انتظار مي رود مســاله برگزاري يا عــدم برگزاري 
نشست ميان اون و دونالد ترامپ، رئيس جمهوري 

آمريكا در ۱۲ ژوئن مورد رايزني قرار بگيرد. 

خبر

سخنگوي دولت در واكنش به تخريب دولت و تيم مذاكره كننده هسته  اي 
به بهانه خروج آمريكا از برجام گفت: در حال حاضر ضربه زدن به دولت 
تنها به معناي ضربه به قوه  مجريه محسوب نمي شود. به گزارش ايسنا، 
محمدباقر نوبخت در نشســت خبري هفتگي خود با اشاره به اظهارات 
رهبر معظم انقالب درباره تيم مذاكره كننده هسته اي ايران بيان كرد: 
هميشه بيانات رهبر انقالب منصفانه بوده است و در اين مورد هم به همين 
سياق درباره تيم مذاكره كننده هسته اي بيان كردند؛ تيم مذاكره كننده 
هسته اي ما توانست در مذاكرات خواسته هاي كشور را مطرح كرده و اتهام 
واهي عليه كشور را رفع كند كه اين هنر بزرگي بود. وي در ادامه افزود: 
ترامپ با همه ناداني خود درك كرد كه ديپلمات هاي ما قوي هستند، دنيا 
ديپلمات هاي ما را تحسين مي كند. ما حق نداريم كه تيم مذاكره كننده 
خود را تحقير كنيم. وي با اشاره به اينكه اگر تحريم ها مجدد وضع شود ما 
راه مقابله با آن را بلديم، گفت: اما اين كار هزينه دارد و دنبال اين نيستيم 
كه هزينه بيشتري به مردم تحميل كنيم. به هر حال طرف مقابل ما يك 

آدم عهدشكن است و ما بايد با برنامه مناسب، مقابل توطئه هاي او عمل 
كنيم. ما اكنون با دشمنان نظام روبه رو هستيم و برخي از تخريب ها در 
داخل كشور و ضربه زدن به دولت فقط ضربه زدن به قوه مجريه نيست، 
اكنون روزنامه اي كه مدعي انقالبي گري است امروز حرف هاي ترامپ 

درباره اقتصاد ايران را برجسته مي كند و به آنها گرا مي دهد. 
وي در ادامه درباره مطرح شدن موضوع عدم شكايت رئيس جمهوری 
توســط برخي مخالفان دولت گفت: مخالفان دولت دو ســال پيش 
همين كارها را كردند، ولي مــردم در انتخابات باز هم به روحاني راي 
دادند. اين افراد كل مردم ايران را نمايندگي نمي كنند. مردم ممكن 
است توقع و انتقاداتي از ما داشته باشند، ما هم خود را موظف مي دانيم 

به انتظارات آنها پاسخ دهيم. وي همچنين در پاسخ به سوالي درباره 
انتقادات برخي از هنرمندان از دولت و اعالم آنها مبني بر شركت نكردن 
در مراسم افطاري رئيس جمهوری به دليل مشكالت اقتصادي كشور 
بيان كرد: نفي نمي كنيم اين روزها كساني كه حامي ما بودند چنين 
اظهارنظر هايي مي كنند. ما در دولت همه تــالش خود را كرديم كه 
اقتصاد رشد داشته باشد، ولي دولت چه كاري مي توانسته انجام دهد و 
آن را انجام نداده است؟ سفره هاي مردم در ارديبهشت سال قبل خيلي 
پررنگ تر بود كه االن كم رنگ تر شــده باشد؟ اينها واقعيت است. چه 
كسي دوست دارد سفره مردم پربارتر نباشد؟ ما متوسط حقوق ها را ۱۰ 
درصد افزايش داديم و بيش از ۹۷ هزار ميليارد تومان براي امور رفاه 

اجتماعي هزينه كرديم؛ اين در حاليست كه براي آموزش و تحقيقات 
۵۷ هزار ميليارد تومان، براي حوزه دفاعي ۵۱ هزار ميليارد تومان و 
براي حوزه سالمت ۲۶ هزار ميليارد تومان هزينه كرديم؛ اين يعني اين 
پول ها را در زمينه رفاهي هزينه كرديم. وي با اشاره به اينكه مستمري 
افراد تحت پوشش كميته امداد ۳ برابر شده است و هر فردي در كميته 
امداد ماهانه ۱۹۳ هزار تومان حقوق مي گيرد، افزود: فتاح بيان كرد كه 
كمك اين دولت به محرومان تاكنون توسط هيچ دولتي انجام نشده بود. 
سخنگوي دولت تاكيد كرد: ما در سال گذشته ۷۹۰ هزار فرصت شغلي 
ايجاد كرديم. آيا اين اقدامات در جهت پر كردن سفره هاي مردم نيست؟ 
دولت براي جذب سرمايه خارجي مذاكرات را آغاز كرد كه به خاطر آن 
مذاكرات تحت فشار قرار گرفت. دولت هرچه بتواند براي مردم انجام 
مي دهد. ما از افراد تحصيل كرده انتظار انتقاد منصفانه داريم. دولت با 
اشتياق فراوان منتظر است از همه مردم راهنمايي بگيرد، ولي برخي از 

صحبت ها ممكن است جنبه اجرايي نداشته باشد. 

واكنش سخنگوي دولت به تحريم افطار رئيس  جمهوری به علت وضع معيشتي مردم

سفره هاي مردم سال قبل خيلي پررنگ تر بود؟ 
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رهبران تركيه و روسيه در تماس تلفني درباره 
مساله سوريه و روابط اقتصادي به ويژه در حوزه 
انرژي با يكديگر گفتگو و تبادل نظر كردند. به 
گزارش ايسنا به نقل از صباح تركيه، دو منبع 
رياست جمهوري اعالم كردند  رجب طيب 
اردوغان، رئيس جمهوری تركيه و والديمير 

پوتين همتاي روسي اش در اين تماس تلفني 
بر اهميت دستيابي به تعهدات »روند آستانه« 
درباره سوريه تاكيد كرده و اعالم كردند كه 
الزم است اپوزيسيون و حكومت اسد به طور 
ســازنده عمل كرده و در مســير گفتگو در 

چارچوب سازمان ملل پيش روند. 

تماس تلفني اردوغان و پوتين درباره سوريه

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

کاندیداهای 3 فراکسیون مجلس برای ریاست پارلمان مشخص شدند
کاندیداهاي هر 3 فراکسیون بزرگ مجلس براي ریاست پارلمان مشخص شدند. بر این اساس، علي الریجاني کاندیداي فراکسیون مستقلین، محمدرضا عارف کاندیداي فراکسیون امید 
و حمیدرضا حاجي بابایي نامزد فراکسیون والیي شدند. پارسایي، سخنگوي فراکسیون امید مجلس شوراي اسالمي گفت: براساس تصمیم مجمع فراکسیون محمدرضا عارف، براي ریاست 

مجلس و مطهري و پزشكیان براي سمت نایب رئیسي کاندیداي انتخابات هیات رئیسه مجلس خواهند شد. پارسایي گفت: در نشست مجمع عمومي پیرو درخواست تعداد زیادي از نمایندگان 
از محمدرضا عارف براي کاندیداتوري براي هیات رئیسه مجلس، به اتفاق آرا کاندیداتوري وي براي ریاست مجلس و مطهري و پزشكیان براي نایب رئیسي مجلس تصویب شد. 

آگهی مزایده نوبت اول
در اجرای نيابت شماره ۱۳۹۷۰۴۷۰۰۰۲۱۴۷۴۲ مورخ ۹۷/۲/۲۴ به كالسه بايگانی ۹۴۰۱۷۵ اجرای احكام مدنی دادگستری چالوس كه به شماره بايگانی 
۹۶۰۰۴۸ ثبت اجرای احكام مدنی دادگاه بخش مرزن آباد گرديد محكوم عليه ياسر طوير سياری فرزند كريم محكوم است به پرداخت ۶۱۴ قطعه سكه تمام 
بهار آزادی و مبلغ ۱۴۰/۰۰۰ ريال بابت هزينه ابطال تمبر  و مبلغ ۱۰۸/۰۰۰ ريال بابت حق الوكاله وكيل در حق محكوم له نازی رامش خواه فرزند عطاء اله و 
مبلغ ۱۵۰/۰۰۰ هزار ريال نيم عشر دولتی با توجه به معرفی يك قطعه زمين به مساحت ۲۵۰ متر مربع واقع در مرزن آباد روستای طوير فاقد سابقه ثبتی با 
حدود اربعه شماال وصل به راه عبوری و جنوبا وصل به زمين مرتضی صيادی نژاد و از غرب و شرق به راه عبوری محدود می باشد ملك مذكور محصور با سنگ 
چين قديمی و فنس می باشد سطح عرصه فاقد بنای احداثی می باشد كه در قبال مبالغ فوق االشعار توسط كالنتری ۱۳ توقيف گرديده است كارشناس منتخب 
با عنايت به موقعيت مكانی استقرار ملك ساير عوامل موثر در ارزيابی و در صورتی كه رقبه موصوف هيچ گونه معارض قانونی نداشته باشد و ارزش كل ملك از 
قرار هر متر مربعی يكصد  هزار تومان و جمعا به مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال معادل بيست و پنج ميليون تومان ارزيابی نموده است كه در روز يكشنبه مورخه 
۹۷/۳/۲۰ ساعت ۱۲ در دفتر اجرای احكام مدنی دادگاه مرزن آباد از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد طالبين می توانند در موعد مقرر در دفتر اجرای احكام 
مدنی حاضر تا در مزايده شركت نمايند مزايده از قيمت ارزيابی شده شروع و به كسانی كه باالترين قيمت را خريدار باشند واگذار خواهد شد بهای مزايده برابر 
ماده ۱۲۹ ق اجرای احكام مدنی ده درصد نقدا و مابقی حداكثر ظرف يك ماه دريافت می گردد ضمنا طالبين می توانندپنج روز قبل از موعد مزايده در اين اجرا 

حاضر تا ترتيب بازديد از مورد مزايده داده شود ضمنا چنانچه روز مزايده به هر دليل تعطيل رسمی اعالم گردد روز بعد روز مزايده خواهد بود.
مدير دفتر اجرای احكام مدنی مرزن آباد – حيدر دلير يونسی 

شماره دادنامه:۹۷۰۹۹۷۲۵۱۱۰۰۰۳۹۵
تاريخ تنظيم:۱۳۹۷/۰۳/۰۳

شماره پرونده:۹۶۰۹۹۸۲۵۰۳۴۰۱۱۶۲
شماره بايگانی شعبه:۹۷۰۰۰۸

دادنامه
پرونده كالسه ۹۶۰۹۹۸۲۵۰۳۴۰۱۱۶۲ شعبه ۱۱۰ دادگاه كيفری دو مجتنع 
قضايی دادگاه های كيفری شهرســتان قم) ۱۱۰ جزايی سابق( تصميم نهايی 

شماره ۹۷۰۹۹۷۲۵۱۱۰۰۰۳۹۵
شكات:۱-آقای رســول اصفهانی زاده فرزند احمد به نشــانی قم-جمكران –خ 

ظهور –كوی ۱/۱ –پالك ۳۷
۲-آقای علی محمدی فرزند رضا به نشانی قم –قم جمكران نجف زاده پالك ۷۷

متهيمن:۱-آقای ابوالفضل عسگری به نشانی قم-قم-آذر –نرسيده به زاويه –خ 
سعدی-ك ۹-پ۳۸-منزل عسگری

۲-آقای مجيد ميرزايی به نشانی قم-قم-مجهول المكان
اتهام ها:

۱:ضرب و جرح عمدی ۲.قدرت نمايی با قمه۳.مشاركت در ضرب و جرح عمدی 
۴.ايراد جرح عمدی با چاقو در خصوص بند ۳گواهی پزشكی قانونی شاكی

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقايان ۱-مجيد ميرزايی كه متواری می باشد دائر بر ايراد جرح 
با چاقو و مشاركت در ضرب و جرح عمدی ۲-آقای ابوالفضل عسگری كه متواری 
می باشد دائر بر ضرب و جرح عمدی و قدرت نمائی با قمه و مشاركت در ضرب و 
جرح عمدی موضوع شكايت آقايان علی محمدی فرزند رضا و رسول اصفهانی زاده 
فرزند احمد به شرح و توضيحات شكوائيه و قرار جلب به دادرسی دادگاه با عنايت 
به كيفر خواست صادره از دادسرای محترم عمومی و انقالب و گواهی های پزشكی 
قانونی به شــرح صفحات ۱۵، ۲۲و۳۳ پرونده كه حكايت از اين دارد صدمات و 

جراحات توسط جسم برنده و سخت ايجاد گرديده است و اظهارات گواهان تعرفه 
شده به شرح صفحات ۸،۹ پرونده و صورتجلسه تحقيقات صورت گرفته و عدم 
حضور متهمين برای دفاع در مراحل مختلف تحقيق و رسيدگی عليرغم دستورات 
احضار و جلب متعدد و ساير قرائن موجود بزه های مزبور به متهمين موصوف را 
محرز و مسلم دانسته و آنرا مبتنی بردالئل كافی و علم آور می داند. لذا مستندا به 
مواد ۳۸۶-۲۹۰-۲۱۲-۲۱۱-۱۷۵-۱۷۴-۱۶۰-۲۷-۱۹-۱۸-۱۷-۱۴-۱۲-۲-
۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۲-۴۶۲-۴۸۸-۵۴۹-۵۵۸-۵۵۹-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۴ از 
قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ماده ۶۱۴و۶۱۷ از قانون مجازات 
اســالمی تعزيرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ متهم رديف اول اقای 
مجيد ميرزايی به تحمل يكسال حبس به جهت ايراد جرح با چاقو و متهم رديف 
دوم آقای ابوالفضل عسگری به تحمل دو ســال حبس و ۷۴ ضربه شالق جهت 
قدرت نمائی با چاقو محكوم و اعالم می نمايــد و از لحاظ جنبه خصوصی جرم 
آقای ميرزائی را به پرداخت يك درصد ديه كامل بابت ارش بخيه شده داميه خلف 
چپ تنه در حق شاكی خصوصی آقای علی محمدی و مشتركا با آقای ابوالفضل 
عسكری به پرداخت ۱-دو هزارم ديه كامل بابت ارش تورم خفيف اطراف چشم 
چپ ۲-ســه هزارم ديه كامل بابت دو كبودی كتف چپ ۳-سه هزارم ديه كامل 
بابت كبودی اطراف چشم چپ ۴-پنج هزارم ديه كامل بابت ارش جراحت حارصه 
كتف چپ در حق شاكی خصوصی آقای علی محمدی و آقای ابوالفضل عسگری را 
به پرداخت يك دوم از سه هزارم ديه كامل بابت كبودی قدام ساعد راست در حق 
شاكی خصوصی اقای رسول اصفهانی زاده ظرف مهلت يكسال از تاريخ وقوع جرم 
محكوم و اعالم می نمايد. رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در اين دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بيست روز قابل اعتراض در 

محاكم محترم تجديد نظر استان قم می باشد.
دادرس شعبه ۱۱۰ دادگاه كيفری دو قم –محمد علی محمد خانی
مدير دفتر شعبه ۱۱۰ دادگاه كيفری دو قم –شهبازی نيا

مفقودی
كارت بازرگانی به شماره 203374 به نام علی بیکی 
حسین آبادی  به شــماره شناسنامه 1380 صادره از 
بهشــهر به كد ملی 218015562 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.



3 بازار فناوری 
اطالعات

از اواخر ارديبهشــت ماه و 
بعد از فيلتر تلگرام، اينترنت 
كشــور با اختالل شديدي 
روبه رو شــد كه اين مساله 
در سطح كشــور از سوي 
كاربران و كساني كه به نوعي كسب وكار آنها با اينترنت 
در ارتباط است، با اعتراض گســترده اي همراه بود. 
در همين راســتا وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
اقدام هايي را در دستور كار قرار داد و حتي مهلت 24 

ساعته را نيز براي رفع اين اختالل ها تعيين كرد. 
مدير فني يك شركت ارائه كننده اينترنت مي گويد 
شركت هاي اينترنتي گزارش ها و مشاهداتي را دريافت 
كردند كه برخي از ســايت ها باز نمي شود، برخي از 
گيم ها دچار مشكل شــده اند و كاربران نمي توانند 
به سرورها متصل شوند و كسب وكارهاي اينترنتي 
نيز اعــالم كردند كه دچار اختالل شــده اند و حتي 
براي شركت هاي تجاري كه با بيرون از ايران ارتباط 
داشتند نيز اختالل ايجاد شد. كاربران اين مشكالت 
را با شــركت هاي اينترنتي در ميان گذاشتند و در 
بررسي ها مشخص شد اين مشكالت به شركت هاي 
 ارائه دهنده خدمات اينترنتي ربطي ندارد و خارج از

 اختيارات آنهاست. 

تاييد تاثير فيلتر تلگرام بر اختالل اينترنت
فالح جوشــقاني، معــاون وزير ارتباطــات و رئيس 
ســازمان تنظيم مقررات و ارتباطــات راديويي در 
رابطه با اظهارنظر برخــي نمايندگان مجلس درباره 
اختالالت اينترنت گفت: اختالالت اينترنت كه اين 
روزها شاهديم و البته همواره پيگيري هم كرده ايم و 
بسياري از آنها نيز رفع شده، به دليل اعمال فيلترينگ 
تلگرام است. رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي تاكيد كرد كه هيچ كاهش سرعتي در پهناي 
باند اينترنت اعمال نشده است. وي ادامه داد: وزارت 
ارتباطات اختالالت محتمل ناشــي از فيلترينگ را 

قبال اعالم كرده و مراجع تصميم گير با اطالع از اين 
موضوع تصميم گيري كرده اند. معاون وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات با اشــاره به پيگيري اين سازمان 

افزود: به صورت مرتب و 24 ساعته پيگير گزارشات 
 مردمي و اصــالح كيفيت و حداقل ســازي عوارض 

تحميلي هستيم.

مقصر اختالالت  شديد  اينترنتي در هفته هاي  اخير كيست؟

اختالل  اينترنت  با   ادامه  فيلترينگ

وزير ارتباطات: 
مواضع مــن از ابتــدا درباره 

فيلترينگ مشخص بود
وزير ارتباطات و فنــاوري اطالعات با اشــاره به 
هجمه هاي ناحق وارده گفت: مواضع بنده از ابتدا 
درباره مســاله فيلترينگ مشــخص بوده است و 
همواره صراحتا با بيان و راه حل هاي غيركارشناسي 

مسائل مخالف بودم. 
محمدجواد آذري جهرمي به وظيفه جهاد جوانان 
نيز اشاره اي كرد و گفت: جوانان و دانشجويان قبل 
از جهاد نياز به آگاهي كامل و اطالعات درســت 
در مسائل جامعه دارند. ناآگاهي و سطحي نگري 
يكي از آفت هاي جامعه امروز اســت و جوانان و 
دانشجويان بايد از سطحي نگري به مسائل جامعه 
پرهيز و مطالبه گري خود را با مطالعه همراه كنند 
كه اين مطالبه گري موثر است. جهاد جوانان امروز 
آگاهي داشتن و نپذيرفتن هر خوراكي توسط هر 
گروهي اســت. نياز جهاد جوانان در جامعه امروز 
داشتن آگاهي است كه مي تواند تغييري ايجاد كند. 
وزير ارتباطات و فنــاوري اطالعات بــا انتقاد از 
كليدواژه هايي كه توســط گروه هاي مختلف در 
جامعه براي برخورد با مســائل مطرح مي شود، 
تاكيد كــرد: ايــن كليدواژه ها بــراي مديريت 
عمليــات رواني در كشــور بــه كار مــي رود و 
جامعه نيــز مي پذيرد. آذري جهرمي بــا انتقاد از 
كليدواژهايي كه از تريبون هاي مختلف براي زير 
سوال بردن كارآمدي نظام اسالمي به كار مي رود، 
افزود: ايــن كليدواژه ها بيــن گروه ها، قوميت ها 
و فرهنگ هــاي مختلف اختــالف و تفرقه ايجاد 
مي كند، در صورتي كه همه ما در شعار به وحدت 
 اشــاره مي كنيم، ولي در عمل برخالف آن رفتار 

مي كنيم. 

خبر
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آيفون۲۰۱۹بالنزسهگانهعرضهميشود
منابعمطلعميگوينددرسال۲۰۱۹آيفونجديديتوسطشركتاپلبالنزسهگانهطراحيوعرضهميشود.ايننخستينباراستكهگوشيآيفونهمراهبادوربينيكهسهلنزدارد،
توليدميشود.استفادهازدوربينداراي3لنزدرآيفونتصويربرداريپيشرفتهرابااستفادهازآيفونممكنميكندوتهيهعكسهاييباعمقميدانيمتفاوتوحتيسهبعديرا
امكانپذيرميسازد.عالوهبراينازدوربيندارايلنزسهگانهدرآيفونميتوانبرايتعيينفاصلهميانآيفونوهرشيءاستفادهكرد.سيستمشناساييسهبعديموجوددراين
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تقصير اختالل را گردن ما اپراتورها نيندازند 
احمدرضا نخجواني، مديرعامل شاتل

طي هفته هاي اخير كه شاهد فيلترينگ شبكه پيام رســان تلگرام بوده ايم، مشاهده شده كه اختالالت 
شديد اينترنتي به وجود آمده و در اين رابطه اپراتورهاي اينترنتي را مسئول رسيدگي و رفع اين اختالالت 
كرده اند. در هفته هاي اخير از شــركت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي خواسته اند كه عوامل كندي 
اينترنت و اختالالت را رفع كنند. بعد از فيلتر تلگرام خود حاكميت برخي از محدوديت ها را اعمال كرده و 
اينترنت كند شده است. اين درحاليست كه رفع اين اختالل ها از كنترل اين شركت ها خارج است.  از سوي 
ديگر با فيلتر تلگرام مردم مجبور به استفاده از فيلترشكن ها شده اند كه استفاده از فيلترشكن ها به خودي 
خود و به شكل عجيبي از سرعت اينترنت كاربر مي كاهد. از آنجايي كه فيلترشكن ها به ويژه فيلترشكن هاي 
رايگان داراي كيفيت تضمين شده اي نيســتند؛ ازاين رو همين موضوع خود موجب كندي اينترنت و 

اختالل مي شود كه باز اين موضوع هم از اختيار شركت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي خارج است. 
اختالالت بسيار جدي در شبكه اينترنت كشــور ايجاد شــده كه به كلي از اختيار ما خارج است. در 
حقيقت، ما در كيفيت پهناي باند اينترنت كه به دست مان مي رسد، دخل و تصرفي نداريم و پس از آنكه 
محدوديت هاي حاكميتي بر آن اعمال مي شود، به دست مان مي   رسد. شواهد ما مي گويد پهناي باندي 
كه به دست ما مي رسد داراي ماجراهايي است كه هفته هاي قبل اين مشكالت را نداشت و اينكه انگشت 
اتهام به سوي ما رفته، بي انصافي است، چون شركت هاي اينترنتي ميلياردها تومان هزينه كرده اند تا به 
كاربران خود بهترين سرويس را ارائه دهند و مشتريان خود را حفظ كنند. وقتي به دليل مصلحت انديشي 
حاكميتي برخي محدوديت ها به دليل فيلتر تلگرام اعمال مي شــود، ديگر تقصير اختالل را گردن ما 

اپراتورها نيندازند.

اختالل هاي اينترنتي ناشي از فيلترينگ به هيچ عنوان پذيرفتني نيست
موسي اقتداري، كارشناس فناوري اطالعات

بسيار مشخص است كه اختالالت اينترنت در هفته هاي اخير به چه موضوعي برمي گردد. فيلتر تلگرام 
عامل اين اختالالت است كه به هيچ وجه ربطي به شركت هاي اينترنتي ندارد. اگرچه وزير ارتباطات 
جلسه اي را با مديران شركت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي گذاشته و آنها را موظف به برطرف كردن 
كندي و اختالالت پيش آمده در اينترنت كرده اســت، اما همه بر اين موضوع آگاهند كه تا زمانی كه 
فيلتر تلگرام پابرجا باشــد، اين اختالالت ادامه دارد، چراكه سيستم ساختاري فيلتر كردن اين شبكه 
اجتماعي به طور كلي با ديگر مدل هاي فيلترينگ متفاوت است و با اجراي اين مرحله به طور كلي به تمام 
زيرساخت هاي اينترنت كشور آسيب وارد مي شود. بنابراين بايد قبل از اجراي اين طرح به پيامدهاي 
آن توجه و راهكاري مناسب براي آن در نظر گرفته مي شد تا با اين وضعيت روبه رو نمي شديم. در حال 
حاضر آمارها نيز نشان مي دهد كه كاربران تلگرام همچنان با فيلترشكن ها در اين پيام رسان فعاليت 
دارند و كمتر كسي را مي بينيم كه در پيام رسان هاي داخلي عضو شده باشد. متاسفانه آماري كه ارائه 
مي شود مربوط به ارگان ها و سازمان هاي دولتي و غيردولتي است كه به ناچار عضو شبكه هاي پيام رسان 

داخلي شده اند. 
در حال حاضر تمام شــركت ها و ســازمان ها از كندي و اختالالت اينترنتي شــكايت دارند. تاكنون 
با وجود اعالم رفع تمام مشــكالت شــاهد هســتيم كه اين اختالالت ادامه دارد و ادامه اختالل هاي 
اينترنتي ناشــي از فيلترينگ تلگرام براي كاربران به هيــچ عنوان پذيرفتني نيســت. اگر به تجربه 
فيلتر تلگرام در روسيه هم توجه مي شــد، نبايد اينقدر عجوالنه و بدون برنامه ريزي قبلي فيلترينگ 
اجرا مي شد. با گذشــت چند ماه از آغاز فيلترينگ تلگرام در روسيه بســياري از سايت هاي اينترنتي 
همچنان با مشــكالت فنــي و عدم دسترســي كاربران روبه رو هســتند. همچنين بــا وجود تالش 
دولت روســيه براي مســدود كردن اين پيام رســان، تنها نيم ســاعت پس از اعالم توقف خدمات 
تلگرام دسترســي مجدد به آن امكان پذير شــد. در ايران نيز پيامدهاي فيلترينگ تلگرام اختالالت 
 اينترنتي و افزايش اســتفاده از فيلترشكن هاســت كــه هر دو مي توانــد عواقب بــدي در اين فضا 

داشته باشد. 

شرايط بايد طوري باشد كه مردم بتوانند انتخاب كنند
اميدعلي مسعودي، استاد ارتباطات

فيلترينگ شايد در كوتاه مدت جواب بدهد، اما در بلندمدت به اين اتفاق واكنش هايي نشان داده خواهد شد كه 
اصال مناسب نيست و دولت بايد در اين باره بسيار معقول عمل كند و اگر مي خواهد شبكه اي را فيلتر كند، حتما 
جايگزيني جذاب براي آن انتخاب كند؛ حتی با وجود اينكه مدت فيلترينگ كوتاه باشد. نمي توان به مردم امر 
و نهي كرد كه اين كار را انجام بدهيد و اين كار را انجام ندهيد. شرايط بايد طوري باشد كه مردم بتوانند انتخاب 
كنند. عالوه بر اين فيلتر در شبكه هاي اجتماعي معنا ندارد، زيرا با فيلتر كردن هر برنامه اي مردم به سراغ ديگر 

برنامه ها مي روند و اين روند همين طور  ادامه پيدا مي كند. 

شايلي قرائي
News kasbokar@gmail.com

آگهی فقدان سند مالکيت پالک1823/2772/3128 اصلی
خانم گلی عباسخانی بموجب وكالت نامه شماره 39695 مورخ 
96/04/7 به وكالت از حســن بوســتانی  طی درخواست وارده 
شــماره 4406 مــورخ 97/2/31 منضم به دو برگ استشــهاد 
محلی كــه به تاييد دفترخانه شــماره 10 ايالم رســيده مدعی 
است ســند مالكيت ششدانگ يك دســتگاه آپارتمان مسكونی 
پالک3128  /1823/2772 اصلی به علت جابجايی گم شــده 
كه برابر پرونده ثبتی ســند مالكيت ششــدانگ يك دســتگاه 
آپارتمان مسكونی پالک 3128 /1823/2772 اصلی ذيل ثبت 
68111 صفحه 28 دفتر جلــد 402 بنام عادل منصور پور صادر 
و تسليم گرديده  ســپس بموجب سند شــماره 25480 مورخ 
94/9/8 دفتر 2 ايالم  ششــدانگ پالک به آقای حسن بوستانی 
انتقال قطعی گرديده اســت  و بموجب سند شــماره 25481 
مورخ 94/9/8 دفتــر 2 ايالم در قبال مبلــغ 1/018/046/949 
ريال در رهن بانك ملــی  ايالم  قرار دارد؛ لــذا مراتب در اجرای 
تبصره ذيل مــاده120 آيين نامه قانون ثبــت  اعالم  تا هركس 
كه ســند مالكيت نزد وی بوده و يا مدعی انجام معامله می باشد 
ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشــار اين آگهی اصل سند مالكيت 
و يا سند معامله را به اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان ايالم 
ارائه نمايد در غير اينصورت پس از انقضای مهلت قانونی نسبت 
 به صدور ســند مالكيت المثنــی اقدام قانونی بــه عمل خواهد 

آمد. 
رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ايالم – صفری

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم رنگينه تــرک جوش دارای شناســنامه شــماره 327 و كد ملی 
5819755871   به شــرح دادخواست به كالســه 200/97/5  از اين 
شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان  مجيد پيلی بيگ فرزند شير محمد به كد ملی 472065288  
به شناسنامه شماره  50137   در تاريخ  19/ 97/1 در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1- رنگينه ترک جوش  فرزند عبد المحمد  به شماره ملی 5819755871 

متولد 1332 همسر متوفی
2- مريم پيلی بيگ  فرزند مجيد  به شماره ملی 0062995464 متولد 

1360 فرزند متوفی
3- فريبا پيلی بيگ  فرزند مجيد  به شماره ملی 0011658770 متولد 

1369 فرزند متوفی
4- زهرا پيلی بيگ  فرزند مجيد  به شماره ملی 4490311486 متولد 

1373 فرزند متوفی
5- مهدی پيلی بيگ  فرزند مجيد  به شماره ملی 0074709976 متولد 

1361 فرزند متوفی
6- محسن پيلی بيگ  فرزند مجيد  به شماره ملی 0074868901 متولد 

1362 فرزند متوفی
اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در 
 يك نوبــت آگهــی مــی نمايــد تــا هركســی اعتراضــی دارد و يا 
وصيتنامــه  ای از متوفی نزد وی باشــد از تاريخ نشرنخســتين آگهی 
 ظرف يك ماه به اين شــورا تقديم دارد و اال گواهــي حصر وراثت صادر 

خواهد شد.
دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ايالم- جميل شوهانی

دادنامه
پرونده كالسه 9609982067100220 شعبه 1 شوراهای حل اختالف 

شهرستان چالوس تصميم نهايی شماره 9709972067100047 
خواهان: آقای حيدر شــريفی فرزند علی شــهر چالوس – دارميشكال – 

تراشكاری
خوانده: آقای محمد حسن نور محمد فرزند حسين مجهول المكان

خواسته: مطالبه وجه
)) رای شورا ((

در خصوص دعوای آقای حيدر شــريفی به طرفيت آقای محمدحسن نور 
محمد داير بر مطالبه وجه به مبلغ چك به مبلغ نه ميليون ريال عهده بانك 
ملت به شماره چك 373124/25 و تاخير تاديه و خسارات دادرسی شورا در 
وقت مقرر با دعوت از طرفين تشكيل جلسه داد. در اين جلسه خواهان ضمن 
حضور اظهار داشت مطابق اسناد تقديمی خوانده به اينجانب مديون بوده لكن 
از پرداخت استنكاف می نمايد. در ادامه خوانده عليرغم ابالغ به عمل آمده در 
جلسه حاضر نگرديده و دفاعی ننموده. لهذا شورا با در نظر گرفتن محتويات 
پرونده و اظهارات خواهان و وجود الشه چك و گواهی عدم پرداخت در يد 
خواهان و با استصحاب بقاء دين به نحو ماكان و به استناد مواد 313 و 314 
قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 520 و 521 و 522 قانون آيين دادرسی 
مدنی حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ نه ميليون ريال به عنوان 
اصل دين از باب ادای دين و كليه خسارات دادرسی و تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد چك از باب تسبيب می نمايد اين رای غيابی بوده و تا بيست روز 
پس از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين شــورا و تا بيست روز پس از مهلت 

واخواهی قابل تجديدنظر خواهی در مرجع محترم قضايی می باشد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری چالوس – عبدالمجيد 
كالجی 

آگهی ابالغ وقت رسيدگی و شــكايت به آقای بهمن ايزدی فرزند 
مجيد

شاكی خانم صديق كاظمی شــكايتی بر عليه آقای بهمن ايزدی فرزند 
مجيد مبنی بر ترک نفقه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالسه 9609984555400783شعبه 103دادگاه كيفری دو شهرستان 
پارس آباد ثبت و وقت رسيدگی مورخ 97/4/31ساعت9تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73قانون آئين دادرسی مدنی به علت 
مجهول المكان بودن متهم و درخواست شاكی مراتب يك نوبت در يكی 
از جرايد كثيراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 

در دادگاه حاضر گردد. م الف 7591
دادرس شعبه 103دادگاه كيفری دو شهرستان پارس آباد- 
مرتضی جليلی فرد 

مفقود شده
اصل سند كمپانی)برگ فروش( و اصل شناسنامه )برگ سبز( سايپا 
تيپ 131SL  مدل 1390 به رنگ ســفيد - روغنی و به شماره 
شاسی S3412290999452 و به شماره موتور 4348606 و به 
شماره پالک 576 ل 21 ايران 98  مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط هستند.

ف
ردي

نوع طرحآگهی مناقصه )نوبت(حداقل پايه و رشته مورد نيازمبلغ برآورد اوليه) ريال(مبلغ تضمين)ميليون ريال(فهرست بهاء پايهمدت اجرانوع برگزاري مناقصهشرح مناقصه

تكميل ساختمان اداري شهرک صنعتي هشترود) شماره سامانه ستاد ايران 1
) 200961514000049

عمومی يــك مرحله اي با ارزيابــی كيفی) ارائه 
ابنيه، تأسيسات مكانيكي ماه4سابقه كار مرتبط با رضايتنامه مربوطه(

ساختمان و 1292/560/108/4945و برقي 1397
غيراولابنيه

عمراني

كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت)  www.setadiran.ir  (  انجام خواهد شد.                                                   * اسناد از تاريخ 1397/03/09  تا حداكثر ساعت 14:00 به تاريخ 1397/03/17 به فروش 
می رسد. تهيه اسناد صرفاً از طريق سامانه ستاد ايران مورد قبول است .

در زمان بارگذاري اسناد در سامانه، بار گذاري كليه مدارک درخواست شده علي الخصوص سوابق كاري و رضايتنامه هاي مربوطه و آگهي آخرين تغييرات شركت با مشخص بودن صاحبان امضاء و شناسه ملي شركت همراه با كارت ملی و شناسنامه، الزامی مي باشد. پاكت “ج” پس از ارزيابي كيفي و بررسي 
سوابق كاري مرتبط و رضايتنامه هاي مربوطه بازگشايي خواهد شد. شماره حساب جهت خريد اسناد 2175670405005  نزد بانك ملی مي باشد.

مهلت تسليم اسناد: مهلت تسليم اسناد از تاريخ  1397/03/18 تا حداكثر ساعت  14:00  تاريخ  1397/03/27  بوده و زمان بازگشايی پاكات در تاريخ 1397/03/28  ساعت 12:00  در محل شركت می باشد. شايان ذكر است دريافت اسناد توسط سامانه فقط تا ساعت 14 تاريخ مذكور امكان پذير می باشد و بعد از ساعت مذكور اسناد 
قابل بارگذاري نخواهد بود) آدرس محل تحويل پاكت الف پس از بارگذاري در سامانه، به همراه رتبه پرينت شده به روز مناقصه گر كه در روي پاكت الف قرار گرفته: تبريز- خيابان آزادي- ابتداي كوي گلگشت- كوچه زيبا- جنب كلينيك گلكشت- پالک 4- شركت شهركهاي صنعتی استان آذربايجان شرقی- امور پيمان و رسيدگي (.

  ساير شرايط: هزينه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. براي كسب اطالعات بيشتر با شماره  33379414-041) امور پيمان و رسيدگي ( تماس حاصل فرمائيد. در ضمن يك نسخه از آگهی در وب سايت شركتeaiec.ir( ( و همچنين در سايت مناقصات كشوري) HTTP://iets.mporg.ir  (  قابل مشاهده می باشد.

آگهي مناقصه شماره 102057 

رئيس هيات مديره و مدير عامل: سيد مرتضي نيرومند اسکويي

   سال 97  » حمايت از كاالي ايراني «   مقام معظم رهبري                                                                                }  تبريز  1397 ) 2018  ميالدي ( {  
شركت شهرک های صنعتی آذربايجان شرقی در نظر دارد عمليات اجرايی پروژه ذيل را از طريق مناقصه واگذار نمايد:

نوبت اول



الستيك بارز، الستيك 
دنا، آرين تاير، كيان تاير، 
الســتيك  كويرتاير، 
پــارس و... نمونه هايي 
از كارخانه هــای فعال 
داخلي در زمينه توليد الستيك هستند كه 
توانســته اند تا حدودي نياز بازار را به اين 

محصوالت پاسخ دهند.
صنعت تاير از جملــه صنايع مهم در زنجيره 
ارزش صنايع خودرو و حمل ونقل اســت و 
از آنجا كه بيــش از 60 درصد مــواد اوليه 
مورد مصــرف در اين صنعت را مشــتقات 

نفتي تشــكيل مي  دهد، برخــورداري از 
منابع نفتي در كشــور، ايــران را به يكي 
از مســتعدترين كشــورها در صنعت تاير 
تبديل كرده اســت. با اين حــال، در حالي 
كه بسياري از زيرســاخت ها براي توسعه 
اين صنعت مهم در كشــور وجود دارد، اما 
تاكنون از ظرفيت هاي بالقــوه اين صنعت 
براي ايجاد جاذبه در ســرمايه گذاري هاي 
صنايع پايين دســت نفت و پتروشــيمي 
و تكميل شــدن زنجيره توليد در كشور و 
در نهايت، بهره مندي از مزاياي اقتصادي و 
مزيت هاي رقابتي و صادراتي آن اســتفاده 
نشــده اســت، به طوري كه امروزه برخي 
كشورهاي همجوار كه از منابع نفتي برخوردار 

نيستند، گوي سبقت را در صنعت تاير از ايران 
ربوده اند و در توليــد و صادرات محصوالت 
 اين صنعت بســيار جلوتر از ايران حركت 

مي كنند. 
صنعت تاير در كشــور همانند ديگر صنايع 
موانع و مشكالت بسياري در مسير توسعه 
و پيشرفت خود دارد كه اگر اقدامات اساسي 
و برنامه ريزي ها و حمايت هاي متناســب با 
ظرفيت و توان اين صنعت در كشور صورت 
گيرد، عالوه بر توليــد و تامين صددرصدي 
نياز داخلي، مي توان از مزيت ها و ظرفيت هاي 
صادراتي صنعت تاير در جهت ايجاد اشتغال 
پايدار، رشد اقتصادي، ارزآوري مناسب و... 

استفاده كرد. 

صنایع الستیک سازی هنوز فاصله زیادی با تکنولوژی روز و بازارهای صادراتی دارند

روند  کند  صادرات الستیک

I N FO@biznews. ir
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افزایش ۵ درصد مالیات گروه 
سوم مشاغل

مشــاور مالياتي اتاق اصناف ايــران از توافق 
ســازمان امور مالياتي با اصناف براي عملكرد 

مالياتي سال ۹۶ اصناف خبر داد. 
محمدرضا جعفريان با اشاره به توافق سازمان 
امور مالياتي و اتاق اصناف براي ماليات عملكرد 
سال ۹۶ بخشي از مشاغل حقيقي و گروه سوم 
مشاغل اظهار داشت: در راستاي اجراي تبصره 
100 قانون ماليات هاي مســتقيم، مشموالن 
اين تبصره و گروه سوم بند 2 آيين نامه اجرايي 
ماده ۹5 قانون ماليات هاي مستقيم، مقرر شد 
ماليات عملكرد سال ۹۶ آنها نسبت به سال ۹5 

با 5 درصد افزايش همراه باشد. 
مشــاور مالياتي اتاق اصناف ايران تاكيد كرد: 
مودياني كه 10 برابر رقم مذكور در ماده 84 
قانون ماليات هاي مســتقيم نسبت به فروش 
و خدمات درآمد دارند، مي توانند از اين تفاهم 

به وجودآمده استفاده كنند. 
به گزارش فارس، وي افــزود: همچنين گروه 
سوم مشاغل در صورتي كه فعاليت شان منطبق 
با تبصره يادشده است، مي توانند اظهارنامه و 
ماليات متعلقه را پرداخت و در شــهريور ماه 

برگ ماليات قطعي خود را دريافت كنند. 
جعفريان يادآور شد: مودياني كه هنگام تسليم 
اظهارنامه ماليــات خود را كامــل نپردازند، 
مي توانند 40 درصــد آن را به صورت نقدي و 
مابقي را در 4 قسط پرداخت كنند. جعفريان 
عنوان كرد: در حال حاضر نزديك ۶00 هزار 
واحد صنفــي معاف از ماليات بــوده و حدود 
۹00 هزار واحد نيز مشمول توافق تبصره 100 

خواهند شد. 

خبر
ت ها 

آخرين قیم
) ريال(

انجير خشک نيمه پرک
300000

توت خشک سفيد
220000

گردو پوست سوزني
285000

پسته ممتاز
1060000

مغز فندق
510000

کشمش سبز
110000

آگهی  تجديد مناقصه  
اداره كل ورزش و جوانان استان گلســتان باتوجه به ابالغ تجديد مناقصه به شــماره 221/5120 مورخه 
1397/03/05 در نظر دارد پروژه تكميل سالن  ورزشی روســتای تلور بندرگز را بر اساس قانون برگزاری 

مناقصات و از طريق مناقصه عمومی يك مرحله ای به شرح ذيل اجرا نمايد. 
1 – نام مناقصه گزار : اداره كل ورزش و جوانان استان گلستان 

 2 – موضوع مناقصه : تكميل سالن  ورزشی روستای تلور بندرگز شــامل، اجرای كليه عمليات ساختمانی
) ابنيه،تأسيسات برقی و مكانيكی( ، راه اندازی و تحويل پروژه ، كه محدوده و شرايط آن ، در اسناد مناقصه 

مشخص شده است .
3 – مدت و محل اجرای كار :  ده ماه شمسی ، شهر نوكنده،  شهرستان بندر گزـ  استان گلستان .

4- مبلغ برآورد كل كار : مبلغ برآورد كل 6.367.508.921ريال است . 
5- تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : معادل 318.375.446 ريال است كه در اسناد مناقصه توضيحات 

الزم به تفصيل ارائه شده است . 
6- دستگاه نظارت : گروه نظارت فنی بر اماكن ورزشی اداره كل 

7- رتبه مورد نياز : پايه 5 ابنيه و پايه 5 تأسيسات و تجهيزات 
8- دريافت اسناد مناقصه : اسناد مناقصه از طريق پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات تا تاريخ 1397/03/13 

قابل دريافت است.
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10- آخرين مهلت تسليم پيشنهادها:  ساعت 13/00 روز  چهارشنبه مورخ 1397/03/30 است . 
11- نشانی محل تسليم پيشنهادها : گرگان،خيابان شهيد بهشتی ،بهشت هشتم،دبيرخانه اداره كل ورزش 

و جوانان استان گلستان 
12- زمان بازگشايی پاكات : پيشــنهادهای واصله در ساعت 9/00 روز پنج شــنبه مورخ 1397/03/31 
دركميسيون مناقصه كه در محل اداره كل ورزش و جوانان استان گلستان تشكيل می شود باز و قرائت خواهد 

شد . 
13- هزينه آگهی بر عهده برنده مناقصه است .  

اداره كل ورزش و جوانان استان گلستان

  اداره کل ورزش وجواانن استان گلستان

صادرات تاير به صورت محدود صورت مي گيرد
مصطفي تنها، سخنگوي انجمن صنعت تاير

توليد داخلي صنعت الستيك سازي بايد در جهت صادراتي بودن پيش برود، چراكه متاسفانه در حال 
حاضر ميزان صادرات تاير تنها 5 درصد از توليد است و اين رقم براي صنعت بزرگ الستيك سازي بسيار 
ناچيز به شمار مي رود. در شرايطي كه امروز در آن قرار داريم، نوسانات ارزي براي توليدكنندگان اين 
محصول مشكالتي را به وجود آورده است. تهيه و خريد مواد اوليه وارداتي براي توليدكنندگان بسيار 

سخت شده و به همين دليل توليد الستيك كاهش بسياري داشته است. 
به طور كلي سهم توليد داخلي الستيك از صادرات بسيار كم بود و در حال حاضر هم كه برخي داليل 
موجب كاهش توليد شده است، شاهد ريزش دوباره صادرات هستيم. صادرات تاير به صورت محدود 
صورت مي گيرد و ميزان صادرات تاير به 5 درصد از توليد رســيده كه محدود به صادرات الســتيك 
دوچرخه و موتور به كشور هاي افغانستان و پاكستان است. اين موضوع به باال بودن قيمت تاير و نبود 
بازاريابي مناسب باز مي گردد. در صنعت الستيك سازي كشور به دليل باال بودن نرخ مواد اوليه، هزينه 
تمام شده توليد كاال بسيار باالســت و به همين دليل كاالهاي ايراني نمی توانند در رقابت با كاالهاي 
خارجي موفق عمل كنند. شــرط موفقيت در بازارهاي جهاني كيفيت و قيمت مناســب محصوالت 
است كه متاسفانه حتي اگر از لحاظ كيفيت مشكلي نداشته باشــيم، موضوع قيمت اجازه حضور در 
بازارهاي جهاني را نمي دهد. متاسفانه مشكل ديگري كه در انتظار اين صنعت است، خروج آمريكا از 
برجام خواهد بود، چراكه به دنبال آن به طور قطع بســياري از توليدكنندگان بزرگ تاير كه فناوري 
 و تكنولوژي بااليي در ســاخت تاير دارند، به دليل نگراني از تحريم هاي آمريــكا از همكاري با ايران 

سر باز خواهند زد. 

توليد داخلي بايد در راستاي صادراتي بودن باشد
مهدي آزادبيگي، كارشناس صنعت

صنايع الستيك ســازي امروز با توجه به امكاناتي كه در اختيار دارند، به خوبي توانســته اند بخشــي از نياز بــازار را بر عهده بگيرند و ســهمي در بازار براي 
خود دست و پا كنند. در اين آشــفته بازاري كه كشور در آن غرق شــده و واردات جاي توليد را گرفته است، برندهايی مانند الســتيك بارز، دنا، كوير و كيان 
توانستند رشد كنند و اگر از نظر تكنولوژي روز دنيا عقب ماندگي نداشــتند، امروز ديگر نيازي به واردات نداشتيم. در ســال هاي اخير كه تحريم ها بر كشور 
ســايه افكنده بود و تا قبل از اجراي برجام، وضعيت توليد داخلي خيلي مناســب نبود، ولي در حال حاضــر با تكاني كه صنايع بعد از برجــام به خود دادند، 
توانســته ايم به روزهاي اوج نزديك تر شــويم. البته با خروج آمريكا از برجام شايد همين پيشــرفت ها نيز تهديد شــود، اما ضعف ما دقيقا همين موارد است 
 كه چرا بايد توليد داخلي ما وابســته به اين موارد باشــد. بايد در توليد داخلي آنقدر خودكفا باشــيم كه نگرانــي ای بابت واردات مواد اوليــه و تكنولوژي از 

خارج نداشته باشيم. 
صنعت خودرو يكي از مهم ترين صنايع كشور اســت و صنعت الستيك ســازي نيز به عنوان يك صنعت مكمل از اهميت خاصي برخوردار است. متاسفانه در 
سال هاي اخير مشكالت اقتصادي، ركود، افزايش نرخ ارز، كاهش نقدينگي شركت ها و... موجب شد صنعت الستيك سازي نتواند آنطور كه بايد، توليد داشته 
باشد. البته اين اميد وجود دارد كه با رفع يا حتي كاهش برخي تحريم ها و شروع حمايت هاي ضروري از صنعت كشور، توسعه صنعت تايرسازي نيز مورد توجه 

قرار بگيرد و روند توليد آن نيز بهبود يابد. 
مشكل واردات الستيك از يك ســو و نبود تكنولوژي از سوي ديگر موجب ناتواني براي پاسخگويي به نياز بازارها شــده است. امروز سازندگان تاير نمي توانند 
برخي اندازه ها را براي خودروهاي جديد بسازند، زيرا فناوري سازندگان داخلي براي 2 تا ۳ دهه گذشته است. به عنوان مثال در كشورهاي پيشرفته اي مانند 
آلمان امروز الستيك هاي بدون پنچري توليد مي  شــوند. صنعت توليد تاير پنچري رو )در صورت پنچر شدن تا رسيدن به نخستين تعميرگاه قادر به بازسازي 
خود است( در كشورهاي پيشرفته در حال توسعه است و اين در حاليست كه در كشور ما هنوز در ســاخت ابتدايي ترين الستيك ها براي خودروهاي داخلي 
هم دچار مشكل هستيم. برنامه ريزي هاي دقيق در كنار ارائه تســهيالت براي ورود تكنولوژي هاي مربوط به اين صنعت بايد در دستور كار قرار بگيرد تا بتوان 
اين صنعت را براي پاســخگويي به نيازهاي بازار داخلي باال كشــيد. هرچند توليد داخلي بايد در راستاي صادراتي بودن باشــد و اگر اهداف صادراتي در آن 
 لحاظ نشــود به جاي اينكه يك گام به جلو  برداريم بايد يك گام به عقب  برداريم. اين صنعت به لحاظ فناوري و ماشين آالت كمبودهاي زيادي دارد و بايد به

 فكر جبران آنها بود. 

)نوبت اول(

آگهی مناقصه  
اداره كل ورزش و جوانان استان گلستان باتوجه به ابالغ شماره 221/4798 مورخه 1397/03/05 در نظر دارد پروژه 
تكميل سالن  ورزشی روستای قلعه جيق گميشان را بر اساس قانون برگزاری مناقصات و از طريق مناقصه عمومی يك 

مرحله ای به شرح ذيل اجرا نمايد. 
1 – نام مناقصه گزار : اداره كل ورزش و جوانان استان گلستان 

2 – موضوع مناقصه : تكميل ســالن  ورزشی روستای قلعه جيق گميشان شــامل، اجرای كليه عمليات ساختمانی) 
ابنيه،تأسيســات برقی و مكانيكی( ، راه اندازی و تحويل پروژه ، كه محدوده و شرايط آن ، در اسناد مناقصه مشخص 

شده است .
3 – مدت و محل اجرای كار : پانزده ماه شمسی ، شهرستان گميشانـ  استان گلستان .

4- مبلغ برآورد كل كار : مبلغ برآورد كل 10.005.226.572 ريال است . 
5- تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : معادل 500.261.329 ريال است كه در اسناد مناقصه توضيحات الزم به تفصيل 

ارائه شده است . 
6- دستگاه نظارت : گروه نظارت فنی بر اماكن ورزشی اداره كل 

7- رتبه مورد نياز : پايه 5 ابنيه و پايه 5 تأسيسات و تجهيزات 
8- دريافت اسناد مناقصه : اسناد مناقصه از طريق پايگاه ملی اطالع رســانی مناقصات تا تاريخ 1397/03/13 قابل 

دريافت است.
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10- آخرين مهلت تسليم پيشنهادها:  ساعت 13/00 روز  چهارشنبه مورخ 1397/03/30 است . 
11- نشانی محل تسليم پيشنهادها : گرگان،خيابان شهيد بهشتی ،بهشت هشتم،دبيرخانه اداره كل ورزش و جوانان 

استان گلستان 
12- زمان بازگشايی پاكات : پيشنهادهای واصله در ساعت 9/00 روز پنج شنبه مورخ 1397/03/31 دركميسيون مناقصه 

كه در محل اداره كل ورزش و جوانان استان گلستان تشكيل می شود باز و قرائت خواهد شد . 
13- هزينه آگهی بر عهده برنده مناقصه است .  

اداره كل ورزش و جوانان استان گلستان

  اداره کل ورزش وجواانن استان گلستان
)نوبت اول(
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اگرچه دولت با راه اندازي 
ســامانه نيما ســعي در 
كنترل قاچاق و جلوگيري 
از رانت هاي ارزي داشت، 
امــا حــال برخي بــا اين 
دليل كه ســامانه نيما با اعمال فشار و محدوديت، 
فعاالن اقتصادي را ناگزير از اتخاذ شيوه  های رانتی 

می كند، نظري مغاير دارند.
تشــكيل بازار ســياه و گرايش فعاالن اقتصادي 
به بازارهــاي زيرزميني از جملــه عواقبي بود كه 
برخي از بدو شــروع سياســت هاي جديد ارزي 
دولت پيش بيني كردنــد. در كنــار اين موضوع 
كــه خيلــي از توليدكننده ها از دريافــت ميزان 
ارز تخصيص يافتــه راضــي نيســتند برخــي از 
صادركننده ها هم نگران فروش ارز خود در سامانه 
نيما با نرخ 4200 تومان هستند كه به نظر مي رسد 
درباره صادركننده هــاي بــزرگ و آنهايي كه به 
 فعاليت هاي توليــدي مبادرت مــي ورزند، قابل 

صدق باشد. 
طبــق بررســي هاي موجــود، از آنجايــي كــه 
محدوديت هــاي ارزي در تاميــن ارز مــورد نياز 
براي مواد اوليــه و واردات در اين ســامانه وجود 
دارد، امــكان دارد بســياري از صادركننده ها به 
ويژه آنهايي كــه دارايي هــاي ارزي زيادي دارند 
از اظهار ميــزان واقعي صادرات خود به ســامانه 
امتناع ورزند، چراكه از ســوي ديگر نگران كاهش 
ارزش دارايي هــاي ارزي خود بــراي تامين مواد 
اوليه مورد نيــاز و فعاليت هاي تجاري هســتند. 
اين مســاله به ويــژه بــراي صادركننده هايي كه 
 محصوالت داخلي را با نرخ بازار آزاد تهيه مي كنند، 

آشكار است. 
صرف نظــر از همه مشــكالتي كه ســامانه ارزي 
براي توليد كننده هــا و صادركننده هــا به وجود 

آورده، به نظر مي رســد فســاد اداري و رانت هاي 
ارزي نيز افزايش پيدا كنــد. طبيعتا تعيين تكليف 
شــدن متقاضيان ارزي تا حــدودي مي تواند اين 
مشــكل را حل كند اما همه چيز وابســته به اين 

است كه دولت سياســت هاي مشخص تري براي 
توزيع عادالنه ارز در نظر داشته باشد تا به واسطه 
 آن توليد كننــدگان و صادركننده هــا متحمــل 

ضرر و زيان نشوند. 

تعليق پروژه هــاي صادركنندگان در 
خارج از كشور

حميدرضا صالحي، دبير فدراسيون 
صادرات در اين خصوص با تاكيد بر 
اينكه فشــارهاي ارزي دولت به 
صادركننده ها، پروژه هاي صادراتي 
آنهــا در خارج از كشــور را معلق 
مي كنــد، مي گويد: روش كنوني ســامانه نيما در 
تخصيص ارز به صادرات محدوديت هاي زيادي را 
براي بخش خصوصي كه صادرات واقعي را در دست 
دارد، ايجاد مي كند كــه در نهايت باعث به تحليل 
رفتن منابع ارزي خود دولت خواهد شد و همين ارز 
ناچيز حاصل از صادرات غيرنفتي را از بين خواهد 

برد. 
وي با بيان اينكــه بخش خصوصي به دشــواري 
توانســته در ميان همه گرفتاري هــاي داخلي و 
مشــكالت روابط بين المللي صادرات كند، ادامه 
مي دهد: در حال حاضر اين بخش كه دارايي ارزي 
خود را به كشور مي آورد، مجبور است بابت آن به 
دولت جواب پس بدهــد و در حالي كه نرخ واقعي 
ارز باالي 5 هزار تومان است، آن را به دولت 4200 

تومان بفروشد. 
وي با تاكيد بر اينكه صادرات با روش هاي كنوني 
شدني نيست، مي افزايد: نتيجه فشار و سخت گيري 
به صادركنندگان بــراي تحويل ارز بــه نيما اين 
مي شود كه صادركنندگان بزرگ روي به بازارهاي 
سياه مي آورند يا خود مســتقيما با واردكنندگان 
وارد مذاكره مي شــوند، چراكــه هزينه هاي آنها 
در صورت فروش ارزشــان به نيمــا، افزايش پيدا 
مي كند. از ســوي ديگــر صادركننده هاي بزرگ 
پروژه هايي در خارج از كشــور دارنــد كه به دليل 
موانع و محدوديت هــاي انتقــال ارز نمي توانند 
به فعاليت هــاي آنها ادامه دهند؛ ازاين رو رشــوه، 
دور زدن قوانين و ســاير فســادها بــراي فرار از 
 ايــن هزينه ها از ســوي صادركننده هــا محتمل 

خواهد بود. 

»كسبوكار«فشارهایارزیوهشدارنسبتبهكماظهاریصادراتیرابررسيميكند

بازار سیاه  در کمین  ارزهای  صادراتی

رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد خبر داد
طرحجديــدمجلــسبراي
ممنوعيتكاملوارداتكاالي

مشابهساختداخل
رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد از طرح 
جديد مجلس براي ممنوعيــت كامل واردات 
كاالي مشــابه توليد داخل خبــر داد و گفت: 
مي  خواهيم توليدكننــده داخلي امكان فروش 

محصوالت خود را پيدا كند. 
حميدرضــا فوالدگر با اشــاره بــه اينكه طرح 
حمايت از توليــد ملي در راســتاي حمايت از 
توليد بــا رويكرد رفع موانع توليــد اصالح و به 
هيات رئيسه مجلس شوراي اسالمي ارائه شده 
است، اظهار داشت: به نظر مي رسد اين گزارش 
اواخر خرداد ماه در صحن مجلس به بررســي 

نهايی برسد. 
وي با بيــان اينكه در اين طــرح بحث حمايت 
جدي از توليد داخلي پيش بيني شــده است، 
افزود: درصدديم حتي واردات برخي از كاالها 
كه در كشور توليد مي شــوند را در مقطعي به 
طور كامل ممنوع كنيم تا در ادامه توليدكننده 
داخلي امكان فروش محصــوالت خود را پيدا 

كند. 
رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد تصريح 
كرد: حتي پيش بينــي كرده ايم تــا صادرات 
محصوالت داخلي را افزايش دهيم. براي تحقق 
همين موضوع معافيت هــاي مختلفي را براي 

توليدكنندگان در نظر گرفته ايم. 
به گــزارش تســنيم، در حال حاضــر واردات 
كاالهــاي مشــابه توليد داخل توســط دولت 
ممنوع اســت و بخش خصوصي ممنوعيتي در 

اين خصوص ندارد. 

خبر

وضعيتارزيوسامانهنيما
وضعيت ارزي كشــور با وجــود تاكيد 
 مســئوالن بر تــوان پرداخــت ارز 
مورد نياز صنايع وضعيت مطلوبي ندارد 
و در سامانه نيما ارز با يوآن چين و وون 
كره جنوبي تخصيص داده نمي شــود و 
اين در حاليســت كه ظرف چند سال 
گذشته همواره چين و كره جنوبي جزو 
شــركاي اصلي تجاري ايران بوده اند و 
حتي در ايام تحريم هاي شديد سازمان 
ملــل و اتحاديه اروپا )قبــل از برجام( 
تبادل اقتصادي في مابين ايران و چين و 
كره جنوبي انجام مي پذيرفت. روند فعلي 
نابه ســاماني وضعيت ارزي و عدم حل 
مشكل توليدكنندگان تبعات اقتصادي 
و اجتماعي زيادی خواهد داشت و آثار 
آن صرفا به تعطيلــي كارخانه ها ختم 
نخواهد شــد. اصوال انجام امور توسط 
ســامانه براي نظم دهي بيشتر و دقت و 
شفافيت طراحي مي شود و سامانه نيما 
هم به همين منظور اختصاص داده شده 
است، اما اين سامانه در زماني مطلوب و 
مدنظر است كه در صورت وجود مشكل 
بتوان به مســئوالن دسترسي داشت 
تا مشكالت مربوطه را حل كنند وگرنه 
سامانه بي زبان كه نمي تواند درك و فهمی 
از موضوعات داشته باشد. ارجاع تمام 
امور به سامانه اي كه پاسخگوي مردم و 
توليدكنندگان نيست، نگاه فرافكنانه  
و عدم پاسخگويي مسئوالن را به اذهان 
خاطرنشان مي سازد. در وضعيت فعلي و 
جنگ اقتصادي و رواني كه عليه ايران 
طراحي شده اســت، ضرورت همكاري 
و پاســخگويي مســئوالن خصوصا 
تصميم گيران ارزي كشور بيش از پيش 

اهميت دارد. 
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طرح حضور دائمي كاالهاي ايراني در بازار عراق
طرح حضور دائمي كاالهاي ايران در بازار عراق مصوب شده و به زودي به مرحله اجرا در خواهد آمد. ايرج مسجدي، سفير ايران در عراق گفت: تجربه موفق ايجاد منطقه آزاد اروند در 
تقويت تعامالت تجاري دو كشور مهر تاييدي بر پيگيري كارشناسي برقراري دو منطقه آزاد تجاري در شمال و مركز عراق است. ناصر بهزاد، رايزن بازرگاني ايران در عراق نيز ضمن اشاره 
به برنامه هاي پيش بيني شده با محوريت سازمان توسعه تجارت ايران براي تقويت رويكرد نمايشگاه هاي معرفي كاالهاي ايران در عراق از برگزاري 3 رويداد نمايشگاهي در نيمه اول سال 
جاري در عراق خبر داد و افزود: طرح حضور دائمي كاالهاي ايران در بازار عراق مصوب شده و به زودي به مرحله اجرا در خواهد آمد. 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
)نوبتدوم(

 شهرداری تاكستان درنظردارد به استناد بند3 مصوبه شــماره 49 شورای محترم اسالمی شهر به شــماره97/89مورخه97/02/09 اجرای پروژه 
جدول گذاری معابر سطح شهررا ازطريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذارنمايد.
1- موضوع مناقصه :پروژه جدول گذاری معابر سطح شهربا برآورد اوليه 6/470/618/191 ريال.

 2- شــرايط متقاضی: ارائه رتبه معتبر ومورد تاييدباصالحيت در رشته وامكانات وتجهيزات وماشــين آالت مربوط به اجرای پروژه )حداقل رتبه 5 
ابنيه ( و همچنين حداقل  يک كار مشابه در سوابق اجرايی خود.

3- مبلغ و نوع ســپرده درمناقصه : مبلغ   330/000/000ريال  بصورت ضمانت نامه بانكی و يا واريز به حســاب شماره 0106059458009  بنام 
شهرداری تاكستان نزد بانک ملی  شعبه مركزی تاكستان 

4- مهلت و محل  دريافت اسناد مناقصه : از تاريخ 97/03/10 از امور قراردادهای شهرداری تاكستان 
5- مهلت  و محل تحويل اسناد مناقصه :حداكثر تا پايان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 97/03/31 به دبيرخانه شهرداری

6- تاريخ بازگشايی پاكات: روزيک شنبه  مورخ 97/04/03 ساعت 13:30 در دفتر شهردارتاكستان
7- هزينه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

8- در صورتيكه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده ايشان به ترتيب به نفع شهرداری ضبط خواهد گرديد.
9- به پيشنهادهای مشروط و مخدوش و ناخوانا و بعد از مهلت مقرر به هيچ وجه ترتيب اثر داده نخواهد شد.

10- جهت كسب اطالعات بيشتربا شماره تلفن 35230701-028 واحد قراردادهای شهرداری تماس حاصل فرماييد.
11- سايراطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گرديده است .

12-  شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
نوبت اول: 1397/3/2

نوبت دوم: 3/9/ 1397                                                                  
روابط عمومی شهرداری تاكستان

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  جهان فرجی فرزند سعداله و نصرت  دارای شناسنامه شماره 1  به 
شرح دادخواست به كالسه 97/5 /194 از اين شــورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان  نصرت خشتامن 
فرزند قاسم و مرواريد  به شناســنامه شماره 9 در تاريخ  17/ 1397/2 در 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1- جهان فرجی  فرزند سعداله و نصرت به شماره شناسنامه 1 مواليد متولد 

1344 فرزند متوفی
2- روح اله فرجی  فرزند سعداله و نصرت به شــماره شناسنامه 2 متولد 

1340 فرزند متوفی
3- عزت اله فرجی  فرزند ســعداله و نصرت به شماره شناسنامه 3 متولد 

1340 فرزند متوفی
4- فاطمه فرجی  فرزند سعداله و نصرت به شماره شناسنامه 244 متولد 

1346 فرزند متوفی
5- دولت فرجی  فرزند سعداله و نصرت به شماره شناسنامه 263 متولد 

1349 فرزند متوفی
 اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی 
می نمايد تا هركســی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه  ای از متوفی نزد وی 
باشد از تاريخ نشرنخستين آگهی ظرف يک ماه به اين شورا تقديم دارد و 

اال گواهي حصر وراثت صادر خواهد شد.
دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ايالم

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای فرشاد كمری فرزند نور الدين و صنعت دارای شناسنامه شماره 7136 
به شرح دادخواست به كالسه 201/97/5  از اين شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  نور الدين كمری فرزند 
پيره و نور خاص  به شناسنامه شــماره  430   در تاريخ  29/ 1397/2 در 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1- صنعت قاسمی  فرزند عينعلی و بگزاده  به شناسنامه شماره 162 متولد 

1342 همسر متوفی
2- احمد كمری  فرزند نور الدين وصنعت  به شناسنامه شماره 918 متولد 

1362 فرزند متوفی
3- فرزاد كمری  فرزند نور الدين وصنعت  به شناسنامه شماره 3443 متولد 

1365 فرزند متوفی
4- كبــری كمــری  فرزند نــور الدين وصنعت  به شناســنامه شــماره 

4490140983 متولد 1370 فرزند متوفی
5- نعمت اله كمری  فرزند نور الدين وصنعت  به شناســنامه شماره 936 

متولد 1364 فرزند متوفی
6- فرشاد كمری  فرزند نور الدين وصنعت  به شناسنامه شماره 7136 متولد 

1367 فرزند متوفی
 اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی 
می نمايد تا هركسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه  ای از متوفی نزد وی باشد 
از تاريخ نشرنخســتين آگهی ظرف يک ماه به اين شــورا تقديم دارد و اال 

گواهي حصر وراثت صادر خواهد شد.
دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ايالم

دادنامه
پرونده كالسه 9609982067100220 شعبه 1 شوراهای حل اختالف 

شهرستان چالوس تصميم نهايی شماره 9609972067100130
خواهان: آقای حيدر شريفی فرزند علی شهر چالوس – جنب پل زير گذر 

خرمنه تازه اباد، تراشكاری
 خوانده: آقای محمد حسن نورمحمد فرزند حسين مجهول المكان

خواسته: تامين اجتماعی
گردشكار- خواهان داداخواستی/درخواستی به طرفيت خوانده به خواسته 
فوق تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شــعبه و ثبت پرونده و جری 
تشريفات قانون در وقت فوق العاده جلسه بتصدی امضا كننده ذيل و در 
حضور خواهان و غياب خوانده تشكيل با بررسی اوراق پرونده به شرح زير 

مبادرت به صدور قرار می نمايد.
>>قرار تامين خواسته<<

نظر به اينكه خواهان با تقديم دادخواســتی تقاضای صدور قرار تامين 
خواسته به استناد چک شماره

 1624/37312/35 نموده اســت اركان و شــرايط درخواســت فراهم 
می باشد لذا به استناد ماده 292 قانون تجارت و ماده 108 و ماده 117 
قانون آيين دادرسی مدنی قرار تامين خواسته معادل مبلغ 9/000/000 
 ريال از امــوال بالمعــارض خوانده تا پايان رســيدگی صــادر و اعالم 
 می دارد. اين قرار پس از ابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در اين 

شعبه می باشد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری چالوس، عبدالمجيد 
كالجی

 برگ اجرائيه
مشخصات محكوم له:

نام: محمد -  نام خانوادگی: يادگاريان با وكالت كاظم سام 
دليری و خانم سيده مشهيد مير بابايی  نشانی محل اقامت: 
چالوس – ابتدای دوستگر – پاساژ مير بابايی دفتر وكالت 

ميربابايی 
مشخصات محكوم عليه:

نام: 1 – آقای حســين قلی زاده 2 – آقای مسعود انصاری 
جابر 3 – خانم فرنگيس شهيدی  - نشــانی محل اقامت: 

مجهول المكان
بموجب رای شماره 443 تاريخ 94/9/16 شعبه دوم  شورای 
حل اختالف شهرستان چالوس قطعيت يافته الزام خوانده 
رديف سوم ) خانم فرنگيس شهيدی ( به تنظيم سند رسمی 
مورد معامله موصوف در يكی از دفاتر اســناد رسمی به نام 
خواهان و پرداخــت مبلغ يک ميليون ريــال بابت هزينه 
كارشناسی سی هزار ريال هزينه دادرســی و حق الوكاله 
وكيل طبق تعرفه در حق خواهان و پرداخت نيم عشر دولتی 

در حق دولت. 
مسئول دفتر شعبه  دوم شورای حل اختالف شهرستان 
چالوس 

يک مقام مســئول با افشــاي نــام قربانيان 
سوءاستفاده از كارت بازرگاني گفت: براي مبارزه 
 با معضل فرار مالياتي ناشــي از اين كارت ها، 
نه تنها در مبادي ورودي بايد 4 درصد ماليات 
علي الحساب اخذ شود، بلكه ماده 157 قانون 
ماليات هاي مستقيم نيز بايد اجرا شود. محمد 

ســليم امرا، مديركل امور مالياتي سيستان و 
بلوچستان عنوان كرد: با احتساب بدهي هاي 
مالياتي اشــخاص حقيقي و حقوقي، حدود 
400ميلياردتومان بدهي هاي مالياتي معوقه 
وجود دارد كه از اين مبلغ، 120ميليارد تومان 
سهم كارت هاي بازرگاني يک سال مصرف است.

معضل فرار مالياتي با كارت هاي بازرگاني جعلي

انحراف ارزهاي صادراتي
حسن مرادي، كارشناس اقتصادي

در هر سيستمي امكان بروز فساد به شرطي كه نظارت وجود نداشته باشد، وجود دارد. از آنجايي كه 
در سامانه هايي مثل نيما هم احتمال بروز اين نوع فساد ها هست، الزم است دولت نظارت خود نسبت 
به اين فسادها را بيشتر كند يا حداقل آنكه دولت در قبال صادركننده هايي كه ارزآوري قابل توجهي 
به كشور دارند، قوانين بهتري اتخاذ كند. مشخصا زماني كه قوانين منافي سود صادرات باشد، يا 
صادركننده مجبور به طي كردن راه هاي غيرقانوني اســت يا اينكه از فــروش ارز خود به دولت 
صرف نظر مي كند. مشخصا دالل ها در اين شرايط به انحراف ارزهاي صادراتي دامن خواهند زد. ارز صادر كننده ها در 
اين شرايط صرف واردات كاالهايي مي شود كه مورد نياز نيست يا اينكه صرف محصوالت مورد نياز آنها براي توليد 
مي شود. در هر دو حالت دولت نمي تواند بر ميزان ارز حاصل از صادرات نظارت كند و اين كامال برخالف آن چيزي 
است كه دولت در نظر داشت. از سوي ديگر امكان بروز فساد و فرصت جويي براي كساني كه از اين آب گل  آلود مي توانند 
به نفع خود ماهي بگيرند، به وجود خواهد آمد كه نمونه آن فعاليت دالل ها براي خريد و فروش ارز صادركننده هاي 
بزرگ است. از طرفي امكان بروز فساد هم در بخش هاي اداري و هم آنجايي كه ميزان صادرات رصد مي شود، وجود 

دارد. نظارت بيشتر دولت و بستن راه هاي نفوذ فساد از طريق كنترل سيستمي مي تواند از عواقب اين امر بكاهد.



بانک، بیمه 6
و بورس

مديرعامل فرابــورس با بيان 
اينكــه 64 شــركت در نوبت 
عرضه از طريق سامانه »مذاكره 
ادغام و تمليك« هستند، گفت: 
21 شركت بنياد تعاون ناجا، 
38 شركت شستا )تامين اجتماعي( و يك شركت بانك 
سپه از جمله بخش هايي است كه از طريق سامانه يادشده 
به فروش مي رسد. امير هاموني ديروز )سه شنبه( در نشست 
خبري راه اندازي ســامانه »مذاكره ادغــام و تمليك« در 
پاسخ به پرسشي درباره شمار شركت هايي كه قرار است 
در قالب طرح خروج از بنگاه داري نهادهاي نظامي، بانك ها 
و نهادهاي اقتصادي واگذار شوند، گفت: بنياد تعاون ناجا 
تاكنون 21 شركت را وارد سامانه »مذاكره ادغام و تمليك« 
كرده كه 5 شــركت وارد مرحله قرارداد شــده است. وي 
با بيان اينكه مجموع شــركت  هاي در نوبت عرضه به 64 
شركت رسيده است، افزود: 38 شركت نيز توسط شستا 
و يك شركت نيز توسط بانك سپه عرضه مي شود. هاموني 
به وضعيت بازار فرابورس نيز اشــاره كرد و گفت: شاخص 
بورس اكنون به حدود يك هزار و 107 واحد رســيده كه 
از ابتداي امسال تاكنون رشد 0.1 درصدي داشته است. به 
گفته وي، ارزش بازار فرابورس با رشد 4.4 درصدي به 153 
هزار ميليارد و ارزش معامالت فرابورس نيز از ابتداي امسال 
تاكنون با رشد 2 درصدي به 7 هزار و 300 ميليارد تومان 
رسيده است. هاموني درباره بازار سوم فرابورس كه سامانه 
»مذاكره ادغام و تمليك« نيز در آن راه اندازي شده است، 

گفت: بازار سوم مربوط به شركت هايي است كه در فرابورس 
پذيرفته نشده اند و سهامدار مي خواهد آن را به صورت يكجا 
واگذار كند. وي افزود: تاكنون 401 نوبت، عرضه عمده در 
بازار سوم انجام شده كه البته برخي شركت ها چندين بار 
عرضه شده اند. مديرعامل فرابورس اضافه كرد: در مجموع، 
در اين بازار، 103 ميليارد ســهم عرضه و حدود 20 هزار 

ميليارد تومان معامله انجام شده است. 
هاموني با يادآوري دســتور وزير امور اقتصادي و دارايي 
براي واگذاري اموال مازاد بانك ها و شــركت هاي دولتي 
گفت: در مسير تحقق اين دستور، تابلوي مذاكره ادغام و 
تمليك در فرابورس ايجاد شد كه در آن، شاهد واگذاري 

اموال شركت هاي بيمه و بانك ها هستيم.  وي با بيان اينكه 
اين بازار به شــفافيت عرضه ها كمك مي كند، ادامه داد: 
براي عرضه اين شركت ها در خارج از بورس، بايد معادل 4 
درصد ارزش اسمي اين شركت ها به عنوان ماليات پرداخت 
شــود، اما در صورت عرضه در بورس، فقط معادل 0.5 
درصد ارزش معامالتي به عنوان ماليات پرداخت مي شود. 
مديرعامل فرابورس ادامه داد: مســئوليت فرابورس در 
معامالت اين شركت ها، كشف قيمت و شفاف سازي فرايند 
معامالت است كه البته در حال متنوع سازي روش هاي 
كشف قيمت هســتيم. هاموني درباره تاييد صالحيت 
خريداران نيز افزود: عدم ســابقه محكوميت اقتصادي و 

مالي و عدم سوءپيشينه از ملزومات خريداران اين سامانه 
است. مرتضي لطفي، مديرعامل شركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي )شســتا( نيز در اين نشست گفت: قرار 
است از همه شركت هاي تحت كنترل خارج شده و ميزان 

سهم خود را به 40 درصد برسانيم. 
وي افزود: تالش مي كنيم از طريق عرضه شــركت ها از 
طريق اين سامانه، براي خريداران معافيت مالياتي ايجاد 
كرده و براي آنها مشوق ايجاد كنيم. مديرعامل شركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي با بيان اينكه همه نهادهاي 
دولتي و بانك ها بايد از شــركت هاي تحت كنترل خارج 
شوند، گفت: مشكل اصلي، نقدينگي الزم براي اين خريد 
اين شركت هاست. لطفي اضافه كرد: بحث چابك سازي 
در كنار خروج از بنگاه داري نيز از فعاليت هاي در دست 
اجراســت كه تاكنون چهار بنگاه را نيز ادغام كرده  ايم. 
مديرعامل شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي يادآور 
شد: برنامه ريزي كرده ايم امســال از حدود 95 شركت 

كم بازده، زيان ده و كوچك مقياس شستا خارج شويم. 
وي گفت كه درآمد حاصل از فــروش بنگاه هاي تامين 
اجتماعي در توسعه طرح هاي بزرگ به كار گرفته خواهد 
شد. وي با بيان اينكه شســتا 7 تا 10 درصد ارزش بازار 
سرمايه را در اختيار دارد، گفت: برنامه اي براي عرضه هاي 
خارج از فرابورس نداريم. به گزارش ايرنا، سامانه »مذاكره 
ادغام و تمليك« براي عرضه شــركت هاي خارج از بازار 
سرمايه در فرابورس راه اندازي شده است. بر اين اساس، 
در بازار سوم فرابورس امكاني ايجاد شده كه شركت هاي 
خارج از بازار سرمايه براســاس قوانين معامالتي سهام 
شركت هاي بازار سرمايه امكان معامله سهام خود را داشته 

و از امتيازهايي مانند معافيت مالياتي برخوردار شوند. 

مدیر عامل شستا:  سهام شرکت های شستا به 40 درصد کاهش می یابد

 21 شركت ناجا و 38 شركت شستا در فرابورس فروخته  مي شود

I N FO@biznews. ir

تشدید عرضه نسبت به تقاضا در 
بورس تهران

بورس تهران ديروز بار ديگر شــاهد افت قيمت 
ســهم ها بود. در اين روزها تشديد عرضه  نسبت 
به تقاضا باعث شده قيمت سهم ها روند نزولي را 

طي كنند. 
ديروز شــاخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس 
اوراق بهادار تهران 120 واحد افت كرد و به رقم 95 
هزار و 409 رسيد. همچنين شاخص كل هم وزن 

با كاهش 52 واحد به رقم 17 هزار و 247 رسيد. 
شاخص آزاد شناور نيز با 7.62 واحد رشد رقم 104 
هزار و 395 واحد و شــاخص بازار اول با 20.93 
واحد رشد عدد 68 هزار و 413 را تجربه كرد، اما 
شاخص بازار دوم با 827 واحد كاهش تا رقم 199 

هزار و 750 پايين رفت. 
صنايع پتروشيمي خليج فارس، مخابرات ايران 
و گسترش نفت و گاز پارســيان به ترتيب با 62، 
50 و 37 واحد بيشترين تاثير كاهنده را روي بازار 
سرمايه داشتند و در طرف مقابل توسعه معادن 
فلزات، معدني و صنعتي گل گهر و ملي صنايع مس 
ايران به ترتيب با 62، 45 و 63 واحد تاثير سعي 

كردند شاخص ها را به سمت باال هدايت كنند. 
در گروه محصوالت شيميايي قيمت ها عمدتا با 
كاهش مواجه شــد. در گروه استخراج كانه هاي 
فلزي نيز نيمي از سهم ها با كاهش قيمت روبه رو 
شدند. در گروه مخابرات نيز روند قيمت ها كاهشي 
بود و در گروه كانه هاي فلزي نوسان قيمت سهم ها 
عمدتا كمتر از 2 درصد بــود. با وجود اينكه روند 
قيمت ها در اكثر قيمت ها كاهشي بود، اما در گروه 
فلزات اساسي بيشتر ســهم ها با افزايش قيمت 
مواجه شــدند. هرچند اين مقدار افزايش قيمت 

زياد نبود. 

تاالر شيشه ای

ســكه طرح جدیــد ۵۲ هزار 
تومان گران شد

در جريان معامــالت بازار آزاد تهــران، قيمت هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با 52 هزار و 
500 تومان افزايش به 2 ميليون و 130 هزار تومان 
رسيد.  به گزارش مهر، در جريان معامالت ديروز 
)سه شــنبه( بازار آزاد تهران، هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح قديم هم 30 هــزار تومان گران 
شد و نرخ آن به 2 ميليون و 50 هزار تومان رسيد. 
همچنين هر نيم سكه 14 هزار تومان، ربع سكه 15 
هزار تومان و سكه يك گرمي 2 هزار تومان گران شد.  
بر اين اساس قيمت هر قطعه نيم سكه يك ميليون 
و 40 هزار تومان، ربع سكه 610 هزار تومان و سكه 
يك گرمي 360 هزار تومــان بود. هر اونس طال در 
بازارهاي جهاني 1304 دالر و 19 سنت و هر گرم 

طالي 18 عيار نيز 197 هزار و 180 تومان است. 

اقدام و عمل بانك دي در تحقق 
حمایت از توليد کننده داخلي 

بانك دي در راستاي تحقق شعار توليد ملي- 
حمايت از كاال و ســرمايه ايراني اقدام به ارائه 
محصول »كارت اعتباري خريد كاالي ايراني« 
كرده اســت. به گــزارش اداره روابط عمومي و 
تبليغات بانك دي، اين بانك در راستاي اجراي 
منويات مقام معظم رهبري و نام گذاري سال 
جاري با عنوان »حمايــت از كاالي ايراني« و 
همچنين حمايت از توليد داخلي و تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتي، اقدام به ارائه محصول »كارت 

اعتباري خريد كاالي ايراني« كرده است. 

خبر
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بانك سينا در راســتاي عمل به تعهدات در زمينه 
مسئوليت هاي اجتماعي، تسهيالت متعددي را براي 
توسعه اشتغال مناطق روستايي 3 استان غربي كشور 
مصوب كرده اســت. به گزارش روابط عمومي بانك 
سينا، در راستاي كمك به توسعه اشتغال در مناطق 

روستايي استان هاي كرمانشاه، همدان و ايالم تا 30 
ارديبهشت ماه جاري تعداد 232 طرح به مبلغ 1300 
ميليارد ريال تسهيالت با برآورد اشتغالزايي 2625 نفر 
مصوب شده كه از اين تعداد 138 مورد به مبلغ 640 

ميليارد ريال به مرحله انعقاد قرارداد  رسيده است. 

مدير امور اعتبارات بانك توســعه صــادرات درباره 
سپرده گذاري هاي صندوق توســعه ملي گفت: در 
سال گذشته مجموع مبالغ ريالي كه توسط صندوق 
توســعه ملي نزد بانك ســپرده گذاري شد، 1720 

ميليارد تومان بود. 

به گــزارش روابط عمومي بانك توســعه صادرات، 
آقاي رضا ســاعدي فر تصريح كــرد: 100 ميليارد 
تومان از اين رقم در انتهاي سال دريافت شد و براي 
 تخصيص به طرح هاي ســرمايه گذاري در مناطق 

برخوردار است. 

تسهیالت بانک سینا برای کمک به توسعه اشتغال مناطق
 روستایی 3 استان غربی کشور

 وضعیت منابع دریافتي از صندوق 
توسعه ملي

تداوم افزایش نرخ دالر
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای دیروز اعالم کرد که براساس آن، نرخ ۱۸ ارز از جمله دالر و پوند افزایش و قیمت ۱۸ واحد پولی دیگر از جمله یورو کاهش یافت؛ نرخ ۳ ارز نیز ثابت بود. 
براساس اعالم بانک مرکزی، نرخ هر دالر آمریکا برای دیروز )سه شنبه( هشتم خردادماه با ۱۰ ریال افزایش ۴۲ هزار و ۱۳۵ ریال قیمت خورد. همچنین نرخ هر پوند انگلیس با ۱۵ ریال 

افزایش ۵۶ هزار و ۱۲۹ ریال و هر یورو نیز با ۳۲۶ ریال کاهش ۴۹ هزار و ۳ ریال ارزش گذاری شد.
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خواهان: شركت نارتونين)ســهامی های خاص( با مديريت فيروز صدری با وكالت آقای مجيد بهرامی فززند خدامراد به نشانی استان چهارمحال و 
بختياری- شهرستان شهركرد – چهار راه فصيحی مجتمع خدمات حقوقی كوثر طبقه دوم و آقای داريوش احمدی سرموری فرزند شنبه به نشانی 

چهارمحال و بختياری- شهركرد- شهركرد خ كاشانی نبش رجايی ساختمان وكال ط دوم جنب دفتر وكالت
خوانده:آقای امين مارصفری فرزند رحيم 

خواسته: صدور حكم ورشكستگی
»رأی شورا«

در خصوص دعوی خواهان  شــركت نار تونين)ســهامی های خاص( با مديريت فيروز صدری با وكالت آقای مجيد بهرامی و آقای داريوش احمدی 
سرموری به طرفيت آقای امين مارصفری فرزند رحيم به خواسته صدور حكم ورشكستگی شركت خواهان بدين وصف كه خواهان در شرح دادخواست 
بيان داشته يكی از شركت های فعال در امر ساخت و ســاز بوده كه به علت نوسانات شــديد اقتصادی و عدم همكاری نهادهای مرتبط و بانك ها و 
عدم تامين مصالح قادر به پرداخت ديون خود نبوده و از 90/12/27 در پرداخت ديون دچار وقفه شــده دادگاه با توجه به محتويات پرونده و اينكه 
خواهان جز شركت های سهامی خاص بوده و از نوع شركت های تجاری تلقی و بدين اعتبار مشمول مقررات ورشكستگی می گردد و بر اساس نظريه 
كارشناسان ارزيابی اموال منقول و غير منقول و حسابداری كه نظريه موصوف مصون از اعتراض مانده اعالم داشته با لحاظ اموال و دارايی و مطالبات 
و ديون شركت از سال 1390 از پرداخت بدهی خود ناتوان بوده و متوقف از تاديه ديون اســت بنابراين دعوی خواهان را وارد دانسته و مستند مواد 
412 و 415 و 416 و 417 و 536 و 537 قانون تجارت حكم به ورشكســتگی شــركت خواهان با تعيين تاريخ توقف 1390 صادر و اعالم می دارد و 
در اجرای مواد 437 و 433 و 440 قانون موصوف ضمن امر به مهر و موم اموال آقای آرش شفيعی به عنوان مدير تصفيه و آقای ابراهيم ابراهيمی به 
عنوان عضو ناظر تعيين می گردد تا وفق مقررات نسبت به انجام امور تصفيه اقدام نمايند حكم صادره ظرف ده روز از طرف خوانده و از طرف اشخاص 
 ثالث ظرف يك ماه پس از اعالم قابل اعتراض اســت و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهی در دادگاه محترم تجديد نظر استان 

چهارمحال و بختياری است.
ساسان معين، دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهركرد

خواهان/شاكی ربابه مرادی نجار دادخواستی به طرفيت خوانده زليخا قاسمی بنهی و 
مريم شفيعی رضياكاليی و مصطفی بارئی طبری و زهرا قرائتی و مجتبی بارئی طبری 
و بانك مسكن شعبه توحيد بابل و طوبی حسين نژاد نقارچی به خواسته الزام به تنظيم 
سند رسمی ملك و الزام به فك رهن تقديم دادگاه های عمومی شهرستان بابل نموده كه 
جهت رسيدگی به شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل واقع در بابل ارجاع و به 
كالسه 9209981110901159 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1397/4/24 و 
ساعت 9:45 صبح تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست 

خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا 
خواندگان زليخا قاسمی، مريم شفيعی، زهرا قرائتی و طوبی حسين نژاد نقارچی پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.
مدير دفتر دادگاه حقوقی شعبه نهم دادگاه های عمومی ) حقوقی ( شهرستان بابل – 
عليرضا ذبيح اله نژاد

شماره مجوز  97-970
فراخوان ارزیابی کيفی مناقصه گران ) عمومی دو مرحله ای (

97/L/05 شماره آگهی مناقصات
 شــركت پااليش نفت آبادان در نظر دارد كاالی موضوع مناقصات جدول ذيل را با مشــخصات و شــرايط كلی  مشــروحه از طريق مناقصه عمومی 

دو مرحله ای از سازندگان و تامين كنندگان معتبر خريداری نمايد.
تعدادشرح کاالشماره مناقصهردیف

اقالم 
مبلــغ 

به  ضمانتنامه 
ریال 

حداقل
امتیاز 

ارزیابی
 کیفی 

ساعات
بازگشایی

پاکات فنی

تاریخ گشایش پاکات 
)الف و ب ( شرکتهای 
تایید شده در ارزیابی 

کیفی
101-90-9232096 /G15 p/f dresser tube expander

machine pneumatic
25271/250/0007016/001397/05/07

201-90-9532023 /G16STUD BOLT16126/500/0006017/301397/04/31
301-90-9632212 /G16STUD BOLT20309/050/0006016/301397/05/03

440-90-9641800003 /P112400/000/0006017/001397/05/07بیل مکانیکی چرخ الستیکی

540-90-9642401102 /P10LEVEL GAUGE5145/000/0006517/001397/05/03

640-90-9652400190 /G09  تجهیزات دســتگاه ســالفر
WDXRF

3218/053/5006017/301397/05/10

740-90-9652400191 /G19 تجهیزات دستگاه سالفر
SMOKE & EDXRE 

2161/217/5006517/001397/05/10

تكميل به همراه كليه مدارک مورد نياز، اسناد مناقصه مربوطه، وفق برنامه زمان بندی فوق به كميسيون مناقصات شركت پااليش نفت آبادان تحويل نمايند. 
محل تشکیل جلسات و بازگشایی پاکات : آبادان- ساختمان دفتر مركزی ) جنرال آفيس( – طبقه دوم- سالن جلسات كميسيون مناقصات

تكميل كليه اطالعات خواسته شده در فرمهای ارزيابی كيفی مناقصه گران به صورت دقيق و خوانا و ارسال تمامی مدارک و مستندات سوابق كاری و مالی و ... مربوطه به صورت كپی 
برابر اصل ) مصدق شده( كه به امضای صاحبان امضاء مجاز رسيده و ممهور به مهر شركت متقاضی باشد ، در پاكت سربسته الزامی است، در صورت عدم تكميل و ارسال اسناد استعالم 

ارزيابی كيفی و ساير مدارک فوق االشاره، صالحيت شركت كنندگان قابل بررسی نخواهد بود.
نحوه ارزيابی كيفی و معيارهای مورد نظر، به شرح مندرج در فرمهای مربوطه و پيوست اسناد استعالم ارزيابی كيفی مناقصه گران فوق الذكر می باشد.

ارائه مدارک و سوابق مزبور هيچ گونه حقی را برای متقاضيان ايجاد نخواهد كرد و ساير اسناد و مدارک در صورت عدم تاييد در هر كدام از مراحل مناقصه بصورت سربسته عودت ميگردد.
پس ارزيابی كيفی و مشخص شدن ليست كوتاه مناقصه / مناقصات مذكور ، به شركتهای تاييد شده در خصوص ارسال پاكات الف ب ج تا موعد مقرر در آگهی و اسناد مناقصه اطالع رسانی خواهد شد.

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه / مناقصات از سامانه اینترنتی پاالیشگاه: 15 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
آخرین مهلت تحویل دفترچه تکمیل شده شماره 2 بانضمام اسناد مصدق شده کپی برابر اصل مورد نیاز : 15 روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه 

پيشنهاد فنی ميبايست مطابق با فرم تقاضا )PMR( و بر اساس فرم معيارهای ارزيابی فنی تهيه و ارسال كردد.
نرخ پيشنهاد دهندگان بايستی مقطوع بوده و شامل كليه هزينه های مربوطه از جمله ماليات بر ارزش افزوده ) بطور مجزا در پيشنهاد مالی درج گردد( و هزينه حمل باشد همچنين 

در برگه پيشنهاد نرخ مدت اعتبار نرخ ) سه ماه(، محل تحويل كاال) پااليشگاه آبادان( و مدت زمان تحويل كاال )با استناد به اسناد مناقصه( درج گردد
تاريخ بازگشايی پاكات مالی متعاقبا در جلسه بازگشايی پاكات فنی اعالم خواهد شد و شــركتهايی كه پيشنهاد فنی آنها حائز حداقل امتياز فنی گردد ميتوانند 72 ساعت قبل از 

بازگشايی پاكات مالی نسبت به ارسال نرخ اصالحی اقدام نمايند  ضمن اينكه مراتب تاييد/ عدم تاييد از طريق نمابر اطالع رسانی خواهد شد.  
 ضمنــا آگهــی ايــن شــركت در شــبكه اطــالع رســانی شــانا بــه نشــانی  www.shana.ir و همچنيــن پايــگاه اطــالع رســانی ايــن شــركت بــه نشــانی  
  http:// www.abadan-ref.ir  و نيــز پايگاه اطالع رســانی مناقصات به نشــانی IETS.MPORG.IR و ســامانه كشــوری نظارت بر مناقصات دســتگاههای اجرايی

 WWW.TENDER.BAZRESI.IR درج و قابل مشاهده می باشد.
روابط عمومی شرکت پاالیش نفت آبادان

شركت ملی پااليش و پخش فرآورده های نفتی
شركت پااليش نفت آبادان ) سهامی عام(

نوبت اول
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در حالي كه هنوز خودروهاي 
ثبت سفارش شــده بــا ارز 
4200 توماني وارد بازار ايران 
نشــده اند، قيمت ها در بازار 
خودروهاي كاركرده وارداتي 

حبابي شده و هركسی ساز خود را مي زند. 
بازار خودروهاي وارداتي در يك سال گذشته با تغييرات 
پي در پي سياست ها روبه رو بود؛ بسته شدن شش ماهه 
سامانه ثبت سفارش، افزايش تعرفه هاي گمركي آن، 
تغيير نرخ ارز و يكسان سازي آن سبب شده تا اين بازار با 
جهش قيمت ها روبه رو شود.  بازار خودروهاي وارداتي 
دســت دوم نيز از اين تغييرات بي تاثير نبوده و آنگونه 
كه رئيس انجمن واردكنندگان خودرو مي گويد، بازار 
خودروهاي دست دوم خارجي بدون آنكه رونقي در آن 
ايجاد شده باشد، دچار حباب قيمتي شده كه در نهايت 
دود آن به چشم مصرف كننده مي رود.  به گزارش ايرنا، 
»كورش مرشدسلوك«  با اشــاره به آخرين وضعيت 
خودروهاي وارداتي در بازار افزود: تخصيص ارز 4200 
توماني براي واردكنندگان خودرو مصوب شده، اما تامين 
و تخصيص آن در حدي نيست كه بتواند تقاضاي بازار را 
تامين كند.  اين مقام صنفي توضيح داد: تامين محدود 
ارز با نرخ رسمي سبب شــده تا بازار نتواند پاسخگوي 
نياز داخلی باشــد و در نتيجه به دليل به هم خوردن 
تعادل عرضه و تقاضا، اختالف قيمت فاحشي را در بازار 

خودروهاي خارجي دست دوم شاهد هستيم. 
وي از كاهش 50 درصدي واردات خودرو در دو ماه آغاز 
امسال در همسنجي با سال گذشته خبر داد و گفت: از 
آنجايي كه هنوز موضع گيري روشن و مشخصي را از 
سوي بازيگران اروپايي برجام شاهد نيستيم، دولت نيز 
در زمينه تخصيص ارز به خودروهاي خارجي بالتكليف 

مانده است. 
مرشدسلوك بيان داشــت: مجموع اين شرايط سبب 
شده تا بازار خودروهاي دست دوم خارجي، منطقي و 

روان نباشد و دچار حباب قيمتي شود. 

به گفته وي، در شرايط كنوني بازار قيمت ها فوق العاده 
متزلزل و متفاوت است. 

نبودنظارتبربازارخودروهايدستدوم
رئيس انجمن واردكنندگان خودرو اظهار داشت: امروز 
هر كســی در اين بازار، قيمت مدنظر خــود را مطرح 
مي كند و به عبارتي هيچ نظارتــي بر بازار خودروهاي 

خارجي دست دوم وجود ندارد. 
وي قيمت تمام شــده خودروهاي خارجي را به طور 
مستقيم متاثر از سه مولفه بهاي اصلي، نرخ تعرفه واردات 
و نرخ ارز عنوان كرد و گفت: تغييرات نرخ ارز و افزايش 
تعرفه واردات، سبب افزايش قيمت خودروهاي خارجي 
شده است. مرشدسلوك خواسته اصلي فعاالن اين صنف 
از دولت را »ثبات« شرايط برشمرد و تصريح كرد: دولت 
بايد هرچه زودتر تكليف اين بازار را مشــخص كند تا 

مصرف كنندگان نيز تكليف خود را بدانند. 
وي تخصيص ارز مورد نياز و تعديل تعرفه ها به نرخ هاي 
ابتداي سال 96 را خواسته هاي اين انجمن برشمرد. دوم 
ارديبهشت ماه نمايندگان مجلس طرحي دوفوريتي براي 
تعيين ضوابط حقوق ورودي خودروهاي سواري وارداتي 
و ساماندهي بازار خودرو ارائه كردند كه به تصويب نرسيد 
و در نهايت به شكل طرح يك فوريتي در مجلس بررسي 
مي شود. براساس اين طرح و در صورت تصويب نهايي، 
دولت مكلف مي شود حقوق ورودي خودروهاي سواري 
را براساس حجم موتور، ميزان مصرف سوخت و ميزان 
آاليندگي به صورت پلكاني و هدفمند تا سقف حقوق 
ورودي 55 درصد ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ اين 
قانون تعيين كند. اين طرح در كميسيون صنايع و معادن 

مجلس در دست بررسي است. 

احتمالافزايشبيشازپيشقيمتها
در اين پيوند، يك فعال بــازار خودروهاي وارداتي نيز 
گفت: قيمت خودروهاي خارجي در روزها و هفته هاي 
گذشته با رشد زيادي مواجه شده و مي توان عنوان كرد 

كه خودروهاي جديدي وارد بازار نمي شود. 
وي يــادآور شــد: ارز 4200 توماني كه مقــرر بود به 
واردكنندگان داده شود، در عمل تخصيص قطره چكاني 

داشته و اين مساله حتي روي خودروهايي كه از سوي 
شركت هاي بزرگ داخلي وارد مي شوند نيز اثر گذاشته 
است؛ »به عنوان نمونه تا 6 ماه پيش رنو كپچر با قيمت 
120 ميليون تومان از ســوي ايران خودرو به فروش 
مي رفت كه امروز در بازار حــدود 175 ميليون تومان 
قيمت دارد.«اين نمايشگاه دار افزود: از آنجايي كه روند 
قيمت ها مشخص نيســت، زمينه فروش خودروهاي 
دست دوم در بازار نيز كم شده و اين موضوع به افزايش 

هرچه بيشتر قيمت ها انجاميده است. 
»به عنوان مثال روزي خودروي هيونداي ســانتافه با 
قيمت 200 ميليون تومان عرضه مي شــد، اما امروز 
در بازار 460 ميليون تومان قيمت دارد؛ بر اين اساس 
دارندگان مدل 2017 اين خــودرو انتظار قيمتي در 
حدود 370 تا 380 ميليون تومان را براي اتومبيل هاي 

خود دارند.«
يك فعال ديگر بازار خودروهاي خارجي كه نخواست 
نامش فاش شــود، از افزايش پرداختي در گمركات به 
عنوان عامل ديگر افزايش دهنده قيمت ها در بازار ياد 
كرد كه به عناوين مختلف از واردكنندگان براي ترخيص 

خودرو دريافت مي شود. 
وي هشــدار داد: اگر روند كنوني تداوم داشته باشد، 
افزايش بيش از پيش قيمت ها در بازار اجتناب ناپذير 
خواهد بود. اين نمايشگاه دار به عنوان نمونه با اشاره به 
فعاليت شركت فولكس واگن از بهمن ماه سال گذشته 
در ايران، يادآور شد: سري نخســت يكي از خودروي 
شاسي بلند اين شــركت با قيمت 289 ميليون تومان 
ثبت نام شد كه در ســري دوم به 320 ميليون تومان 
رسيد؛ اما قيمت فعلي اين خودرو در بازار 550 ميليون 
تومان است. وي ادامه داد: حدود 10 روز پيش نيز اعالم 
شــد اين خودرو با قيمت 330 ميليون تومان مجدد 
ثبت نام مي شود، اما در عمل خودرويي در كار نبود، زيرا 
به هر نمايندگي حدود 10 خودرو داده شد كه آن هم 

مشخص است براي خودشان بر مي دارند. 
با اينكه نيمي از سال گذشته با هدف »مديريت منابع 
ارزي« امكان ثبت سفارش خودرو وجود نداشت، اما در 
مجموع سال گذشته 70 هزار و 75 دستگاه خودروی 
ســواري به ارزش يك ميليارد و 838 ميليون و 851 

هزار دالر وارد كشور شد. گزارش ها حاكي است امتناع 
نمايشگاه داران از فروش خودروهاي خارجي و افزايش 
قيمت ها در بازار علت اصلي اين نابه ساماني است، در 
حالي كه خودروهاي موجود در بازار به نرخ هاي پيش 
از اين ثبت سفارش شــده و اگر هم در اين مدت ثبت 

سفارشي انجام شده، هنوز وارد كشور نشده اند. 

تخصيصارزبهوارداتخودروضرورتندارد
اين در حاليست كه يك كارشناس صنعت خودرو گفت: 
خودروي وارداتي كااليي لوكس محســوب مي شود و 
دادن ارز 4200 توماني به اين دســته از كاالها تا زمان 

محقق شدن برنامه هاي ارزي دولت، ضروري نيست. 
»اميرحســن كاكايي«  در مورد وضعيت آشفته بازار 
خودروهاي خارجي و به ويــژه خودروهاي كاركرده و 
دست دوم كه هر روز شــاهد افزايش قيمت ها در آن 
هستيم، به طرح اين پرســش پرداخت كه اساسا الزم 

است از اين وضعيت خارج شويم يا خير؟
عضو هيات علمي گروه مهندسي خودرو در دانشگاه 
علم و صنعت ايران خاطرنشان كرد: امروز در بازه قيمتي 
20 تا 140 ميليون توماني خــودرو در بازار همه چيز 
تحت كنترل دولت است و بيشــتر مصرف كنندگان 
خودرو نيز در اين بازه قيمتــي به دنبال اتومبيل هاي 
دلخواه شان مي گردند. كاكايي به شرايط امروز كشور 
و مواجهه با مشكالت ارزي اشاره كرد و گفت: اكنون به 
گفته مسئوالن، ارز به اندازه كافي در كشور وجود دارد، 
اما بحث اصلي كنترل و مديريت مصرف آن است. وي با 
طرح اين پرسش كه »آيا در چنين شرايطي تخصيص 

ارز به خودروهــاي خارجي ضــرورت دارد يا خير؟« 
گفت: با تخصيص حتي يك دالر براي واردات خودرو 
مخالفم، زيرا كمتر از 5 درصد خودروهاي موجود بازار را 

خودروهاي خارجي تشكيل مي دهند. 
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: در شرايط كنوني جامعه، 
اولويت با 95 درصد ديگر است كه عامه مردم را تشكيل 
مي دهند. وي يادآور شد: بخشي از مصرف كنندگان 5 
درصد خودروي وارداتي به كشور كه شايد يك درصد 
آنها را شامل شوند، افرادي متمولي هستند كه هرچقدر 
براي خريد يك خودرو هزينه كنند، براي شان تفاوتي 
نمي كند و روي ســخن اصال با اين مصرف كنندگان 
نيست. كاكايي اضافه كرد: متقاضيان 4 درصد باقيمانده 
را نيز افرادي تشكيل مي دهند كه به دنبال خودروهايي 
در بازه قيمتي حدود 150 تا 400 ميليون توماني در 
بازارند؛ در اين زمينه نيز بايد گفت كه التهابات و رشد 
قيمتي كه اين روزها شاهد آن هستيم، باالخره پايان 
مي يابد و قيمت ها به ثبات خواهند رسيد، زيرا با افزايش 
قيمت ها از يك حد به بعد ديگر خريداري وجود نخواهد 
داشــت. وي تصريح كرد: »معتقدم بايد بگذاريم رشد 
قيمتي در اين گروه از خودروها افزايش يابد تا به نقطه 
تعادل برسد و نگراني دولتمردان نيز نه اين گروه، بلكه 
عامه مردم و توليد بايد باشــد.«وي يادآور شد: خريد 
خودروهايي در بازه قيمتي 150 تا 400 ميليون تومان 
كه كااليي لوكس محسوب مي شود، خواسته اي است كه 
مي تواند به تعويق بيفتد، زيرا خودروهاي لوكس ديگري 
با قيمت هايي پايين تر وجود دارد كه افراد مي توانند آنها 

را بخرند. 

قيمت در بازار خودروهاي  خارجي حبابي شد

نابه سامانی  بازار خودروهاي  وارداتي
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روسيه براي همكاري در طرح هاي 
معدني ايران اعالم آمادگي كرد

هلدينگ »يو. ام. ام.ســي« يكي از مجموعه هاي 
معدني روسي با 18 سال سابقه فعاليت، آمادگي 
خود را براي همكاري با صنايع مرتبط ايران اعالم 
كرد. به گــزارش ايميدرو، معــاون وزير صنعت، 
معدن و تجارت در ديدار با سهامدار اصلي و مدير 
ارشد هلدينگ يو. ام. ام.سي گفت: طرح هايي براي 
افزايش ظرفيت هاي مس، روي، طال، عناصر نادر 
و همچنين توسعه آموزش و تحقيقات، اكتشاف 
در دســتور كار ايران اســت كه با توجه به طيف 
فعاليت هاي هلدينگ روســي، زمينه مناســبي 
براي همكاري وجود دارد. »مهدي كرباســيان« 
كه رئيس هيات عامل ايميدروست، افزود: با توجه 
به قرارداد 2.5 ميليــارد يورويي دولت هاي ايران 
و روســيه براي افزايش همكاري هــا، درصدديم 
شركت هاي خصوصي معدن و صنايع معدني ايران 
از اين رقم بهره بگيرند كه بخش مس، طال و معدن 
»مهدي آباد« كه در حال حاضر بزرگ ترين طرح 
توليد روي ايران را در دست اجرا دارد، مي تواند از 
موارد همكاري باشد. كرباسيان ادامه داد: شركت 
ملي صنايع مس ايران نيز طرح هايي براي رسيدن 
به ظرفيت 440 هزار تني توليد كاتد مسي دارد كه 
با توجه به تخصص طرف روسي، زمينه مناسبي 
براي اقدام مشترك وجود دارد. همچنين با توجه به 
كشف معادن جديد طال به همكاري با طرف روسي 
در اين بخش مايليم. سهامدار اصلي و مدير ارشد 
هلدينگ يو. ام. ام.سي روسيه در اين ديدار گفت: اين 
هلدينگ 40 شركت در روسيه و خارج از اين كشور 
دارد و با برخورداري از 80 هزار نيروي انساني، سهم 
50 درصدي در توليد سرب، 40 درصدي در روي 

و 41 درصدي در نيكل روسيه را دارد. 

خبر

گروهصمت
Newskasbokar@gmail.com

ثبت سفارش رايانه لوحي )تبلت( با اخذ شناسه و ثبت
اخذ شناسه كاال و ثبت نمايندگي براي رايانه لوحي )تبلت( داراي سيم كارت  )فقط تعرفه ۸۴۷۱۳۰۴۰(، جهت ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت، اجباري شده است. متقاضيان واردات 
رايانه لوحي )تبلت(، پيش از مراجعه به سامانه جامع تجارت، ابتدا نسبت به ثبت شناسه هاي كااليي مربوطه در سامانه شناسه كاال )cid. ntsw. ir( اقدام و سپس جهت ثبت نمايندگي خود در 
سامانه يكپارچه مجوزها )ntcms. ir(، به مركز اصناف )واقع در خيابان شهيد سپهبد قرني، نبش خيابان شهيد كالنتري، ساختمان احداث صنعت( مراجعه كنند. الزم به ذكر است در صورتي كه 
شناسه كااليي محصول مورد نظر پيش از اين در سامانه شناسه كاال )cid. ntsw. ir( ثبت شده است، متقاضيان مي توانند بدون تعريف شناسه جديد از شناسه هاي تعريف شده استفاده كنند. 
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جمعي از بازيگران و هنرمندان طي جرياني نمادين در شــبكه هاي 
اجتماعي دعوت افطاري رئيس جمهوری را تحريم كردند. از دو روز قبل 
تعدادي از بازيگران با منتشر كردن نامه دعوت افطاري رئيس جمهوری 
در اينستاگرام شان با نوشتن متن هاي اعتراضي و منتقدانه اعالم كردند 
كه در اين  مهماني حضور پيــدا نخواهند كرد. اغلب آنها دغدغه هاي 
اقتصادي و معيشــتي مردم را دليل اصلي عدم حضــور خود در اين 
افطاري عنوان كردند و گفته اند كه در شــرايط كنوني صرف چنين 
هزينه هايي را ضروري نمي دانند. آنها رسيدگي به مشكالت مردم و 
از بين بردن نااميدي را مطالبه اصلي خود از رئيس جمهوری عنوان 

كرده اند. 

معترضان به مراسم افطاري
آناهيتا همتي نخستين نفري بود كه با انتشار متني مخالفت خود را با 
اين  مهماني كه امروز برگزار مي شود، اعالم كرد. پس از وي، بازيگران 
ديگر از جمله پرويز پرستويي، پرستو گلســتاني، بهار ارجمند، برزو 
ارجمند، اميرحسين رستمي، سارا بهرامي، مازيار ميري، حميدرضا 
آذرنگ، شيال خداداد، فلور نظري و مهناز افشــار طي انتشار متني 
محترمانه اما انتقادي اين جريان را ادامه دادند. آنها در متن مشتركي 
كه منتشر كردند، نوشتند: »بســم ا... الرحمن الرحيم، جناب آقای 
رئيس جمهور ســالم. ضمن ســپاس از دعوت حضرتعالى به عرض 
مي رساند با توجه به شرايط بد اقتصادی و روحى مردم كشورمان باور 
اين حقير بر اين استوار است كه چنين گردهمايى هايى كه مستلزم 
صرف هزينه های زياد است )و تعدادشان هم كم نيست( شايد حداقل 
از نگاه بنده و تعدادی از همكارانم چندان ضروری نباشد. نيك مي دانم 
كه هدف شما از اين  مهمانى افطار شنيدن حرف ها و بيان مشكالت 
جامعه هنری از زبان آنهاســت، اما تجربه چند سال اخير نشان داده 
كه شما حتى بيش از ما به اين مشكالت واقفيد و آنها را به بهانه های 
مختلف بيان مي داريد، اما ظاهرا ما بايد فقط دلخوش باشيم كه شما 
در كنار ما هســتيد و اين مشــكالت را مي دانيد و مي گوييد، چراكه 
ظاهرا شما هم دنبال گوش شنوايى هستيد كه مشكالت را حل كند 
و از اين نظر دقيقا مانند ماييد. درخواست های ما و ساير اقشار مردم 
اين روزها چندان تفاوتى با هم ندارد. همه در يك كشــتى هستيم 
و چشــم اميد به شجاعت و عمل گرايى ناخدا بســته ايم. باشد كه به 
صخره نااميدی برنخوريم كه ســخت ترين صخره هاســت. در پايان 
اضافه مي كنيم كه شايد اگر شما رئيس جمهور نبوديد اكنون همين 
امكان برای ابراز نظر نيز فيلتر شــده بود و همين كوچك هم نتيجه 
 رای به شماســت. اينها را درك مي كنيم و ممنونيم، اما شما هم ما را 

درك كنيد. 

مخالفت آزاده نامداري با هنرمندان و دعوت به همدلي
البته اين حركت برخي از هنرمندان با مخالفت عده ای از اين صنف 
نيز مواجه شد. آزاده نامداري در واكنش به اين حركت همكارانش از 
ضرورت همدلي در شرايط كنوني گفت و نوشت: »سالم رفقاي جانم، 
حقيقتش به نظرم خيلي چيزها را بايد گفت، چون ما هركدام مان به 
عنوان يك شهروند مســئوليم، غرض اينكه امروز در صفحه برخي 
دوســتان هنرمندم ديدم كه دعوت افطار رئيس جمهور را رد كرده 
بودند، با داليلي مثل مشكالت معيشــتي مردم و يا عمل نكردن به 
وعده هاي رئيس جمهور قبول دارم ما مطالباتي داريم كه به سرانجام 
نرســيده و همه ما درد مردم را مي فهميم. ما هــم از مردميم. ما هم 

درد مي كشــيم و مي دانيم با اتفاقات جهاني سال بحراني را در پيش 
داريم. آيا در اين بحران بايد كنار هم بايســتيم تا بحران را طي كنيم 
يا دائما حرف از يأس و نشدن بزنيم؟ به اين فكر كرديد با اين كار چه 
كساني را در داخل و خارج كشور خوشــحال مي كنيم؟ آيا ما دنبال 
ازهم گسيختگي هستيم؟ آيا اسم اين كار سطحي نگري نيست؟ شما از 
دردهاي آشكار و پنهان رئيس جمهوری بي خبريد؟ از اين همه تالش 
براي ماندن در برجام، آيا حق شان اســت با اين رفتارهاي سطحي 
خستگي را به تن شــان بگذاريم؟ مردم چشم شان به هنرمندان شان 
اســت. من كارمند جايــي نيســتم، ارتباطي هم بــا دولت محترم 
 ندارم، اما به عنوان يك شــهروند تا پايان دوره دوم روحاني از راي ام 

دفاع مي كنم. 

واكنش طنزآميز اميرمهدي ژوله به دعوت نشــدن به 
مراسم افطاري

اميرمهدي ژوله، نويســنده و بازيگر ســريال هاي طنز نيز واكنش 
طنزآميزي به دعوت نشدنش به اين مراسم داشت و در اينستاگرامش 
نوشت: »آقا من خيلي دلم مي خواســت مثل بسياري از هنرمندان 
عزيز، اين مراســم افطار رئيس جمهوری را تحريــم مي كردم، ولي 
 متاســفانه به هزار و يك دليــل نمي توانم. دليل اولــش اينكه اصال 

دعوت نشدم. 

حاال يا رئيس جمهوری ما را هنرمند نمي داند يا روزه دار نمي شناسد يا 
فكر مي كند گلوی مان خار دارد. 

من كه دعوت مي شدم هم نمي رفتم، ولي واقعا رئيس جمهور خندوانه 
نمي بينه؟ دو و دو و دو؟ استندآپ؟ صابون برگردونه؟ ژوژولي؟ افطاري 

نمي خوره با ما؟
بهتر. ما كه گشنه يه لقمه نون و پنير و زولبيا باميه و زرشك پلو با مرغ 
نهاد كه نبوديم، ولي مگه مي شود كسي خوب، بد، جلف را نديده باشد؟ 
گريمم سنگين بود ولي صدام كه تابلو است. ديالوگ »نفهميديم ما 
رو شيشه بوديم يا شيشه رو ما« را كه شنيديد حتما. قوطي خورد تو 

سرم. بيام؟
من واقعا تحريم مي كردم اين ريخت و پاش ها را، ولي ديگر من را بعد 
سريال گلشيفته- كه اتفاقا فردا قســمت جديدش مي آيد -دعوت 

نكنند، افطار هنرمندان كي را مي خواهند دعوت كنند؟
عيب نداره حاال يه شــب هم خونه حاضري مي خوريــم ولي مردم! 
خواهشــا ديگه ميخواين بــه هنرمنــدا فحش بديــن، منو قاطي 
نكنيد. ميخواين به هــواداران دولت گاليه كنيــد، انتقاد كنيد، هر 
چي كنيد، منو قاطي نكنيد، نميشــه كه از معاند فحش بخوري، از 
برانداز فحش بخوري، از تحريمــي فحش بخوري، از طرفداراي بقيه 
 كانديداها فحش بخوري، ولي يه كاسه آش رشته رئيس جمهور هم 

نخورده باشي.«

»نه«  اعتراضي هنرمندان به مراسم افطاري رئيس جمهوری

كانال هاي ارتباطي در بازاريابي 
 NLP به شيوه

شــايد تا به حال با افرادي مواجه شده باشيد كه 
حرف هيچ كســى را قبول نداشــته باشند، ولي 
مطمئنا يكي هست كه حرف او را قبول مي كند و 
حرف آن شخص در زندگي آن فرد بي تاثير نيست. 
انســان ها توســط ۵ حس اطالعات را از محيط 
دريافت مي كنند. فكر كنيد ۵ شير آب داريم كه 
يك شير بزرگ تر از ۴ شير ديگر است و آب بيشتري 
از آن جاري مي شود. ذهن انسان هم دقيقا مانند 
اين مثال عمل مي كند. هر انساني هميشه از يكي 
از حس هاي خدادادي خود اطالعات بيشــتري 
دريافت مي كند. بسياري از انسان ها از كانال هاي 
ارتباطي خودشان )يعني همان حسي كه به آنها 
اطالعات بيشــتري مي دهد( اطالعات را انتقال 
مي دهند، در صورتــي كه اگر مــا بتوانيم كانال 
ترجيحي ديگران )يعني حسي كه به طرف مقابل 
اطالعات بيشــتري مي دهد( را تشخيص دهيم 

فوق العاده مي توانيم قوي تر عمل كنيم. 
كانال هاي ارتباطي در بازاريابي در ۳ حالت كلي 

تقسيم بندي مي شوند: 
1. بصري )بينايي، ديداري( 

2. سمعي )شنيداري( 
۳. لمسي يا حسي )المسه( 

هر كدام از اين كانال هاي ترجيحي افراد مي توانند 
در بازاريابي و فروش اثرگذار باشــند. افرادي كه 
از كانال هــاي ديداري اســتفاده مي كنند از اين 
كلمات و جمله ها استفاده مي كنند مانند »ديدم، 
زيباست«، »منظره قشنگي است« يا »چشم انداز 
زيبايي اســت«، اندازه و رنــگ و در كل كلماتي 
 كه مربوط به ديدن هســتند بــراي آنها اهميت 

دارد. 
NLP به معنای برنامه ريزی ذهنى است. موفقيت 
در فــروش و بازاريابى با توجه بــه NLP در هر 
شغلى و به همراه خالقيت در تعريف محصول های 
خروجى آن شغل و با توجه به كانال های ترجيحى 
همراه است. همچنين امكان دارد شخصى هر ۳ 
حالت را دارا باشد. شناخت NLP افراد مى تواند 
به يك بازارياب كمك كند تا بازاريابى موفق تری 

را داشته باشد.
www.mrvisitor.ir

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

كاري كنيد كارمندان نســبت به سازمان 
حــس مالكيت و تعهد داشــته 
باشند. هرچه احساس مالكيت 
كارمندان نســبت به شركت يا 

نهادي كه در آن كار مي كنند، 
بيشتر باشــد، انگيزه آنها هم 

براي كار كردن بيشــتر مي شود. با 
و نظر خواستن از كارمندان درباره برنامه ها 

كارهايي كه امكان پذير اســت، آنها را در 
تصميم ســازي هاي شركت شــريك كنيد تا 
احســاس تعلق خاطر و در نتيجه انگيزه آنان 

براي كار بيشتر شود. شما بايد به عنوان مدير 

سازمان نگرشي متفاوت نسبت به همه چيز داشته باشيد و تمام 
زواياي كار درون سازماني را در نظر بگيريد. برای ايجاد فرهنگ 
همكاری در ســازمان، رهبران بايد هم نگاهی به كار گروهی 
بيندازند و هم به كارهای انفرادی! دوای مديران، بهبود مشاركت 
تيمی به هنگام افزايش عملكرد فردی است. عملكرد 
تيم به عنوان يك جامعه چگونه اســت؟ آيا در 
ارتباطات بين افراد، ضعف هايی وجود دارد؟ آيا 
همه اعضا در يك صفحه قرار 
دارند؟ رهبران بايد بتوانند 
محيطی را كه كاركنان 
با هم به طــور موثر كار 
می كنند را آسان تر كنند. 

نگرشي نو  و  متفاوت  با  ديگران  داشته باشيد 

لر
ن ک

انساني كه عالقه شديد به پرواز كردن دارد، نبايد به هل
سينه خيز رفتن قانع شود.

WWW.KASBOKARNEWS.IR

I N FO@biznews. ir

در راستاي فرهنگ سازي مديريت مصرف برق 
براي نخستين بار در مدارس ابتدايي استان قزوين 

همياران انرژي انتخاب شدند 
سيد محمد قافله باشي، معاون محترم 
فروش و خدمات مشتركين شركت 
توزيع نيــروي برق اســتان قزوين 
گفت: در راستاي مصرف بهينه برق 
با همكاري اداره آمــوزش و پرورش 
براي نخســتين بار در سطح استان 
در مدارس ابتدايي شــهر آبيك از هر 
دبستان دو دانش آموز به عنوان هميار انرژي انتخاب شدند و آموزش هاي 

الزم به آنها داده شد. 
وي در خصوص وظايف اين دانش آموزان افزود: اين دانش آموزان از اين پس 
به عنوان نمايندگان ما در مدارس فعاليت مى كنند و با مسئول مديريت 
مصرف تعامل دارند و وظايف آنها كنترل خاموشــي المپ ها در راهروها، 

كالس ها و سرويس هاي بهداشتي بعد از اتمام زمان مدرسه است. 
معاونت خدمات مشتركين شــركت توزيع برق قزوين در زمينه گسترش 
 اين طرح در ساير شــهرهاي اســتان قزوين افزود: در حال حاضر تعداد 
60 دانش آموز مقطع ابتدايي در بين ۳0 مدرســه انتخاب شــده اند و در 

نظراست به ساير شهرهاي استان نيز تعميم داده شود. 

مبارزه بيولوژيك با آفات در شاليزارهاي گيالن انجام مي شود
معاون بهبود توليدات گياهي ســازمان 
جهــاد كشــاورزي گيــالن از مبارزه 
بيولوژيك با كرم ساقه خوار برنج با استفاده 
از زنبور تريكوگرامــا در 20  هزار هكتار 
شاليزار استان در سال زراعي جاري خبر 
داد. حبيب جهانساز اظهار داشت: امسال 
در اين ميزان شاليزار در حداقل سه نوبت 
كار مبارزه بيولوژيك با استفاده از زنبور تريكو گراما انجام مي شود. وي افزود: براي 
انجام اين كار توزيع ۵ تا 6 ميليون تريكوكارت حاوي تخم زنبور تريكو گراما بين 

شاليكاران در نظر گرفته شده است. 
وي از عموم شاليكاران استان گيالن خواست براي دريافت تريكو كارت به ادارات 

كشاورزي مراجعه كنند و توصيه هاي مروجين كشاورزي را مد نظر قرار دهند. 
جهانساز گفت: قيمت تمام شده 100 تريكو كارت )براي پوشش يك هكتار در يك 
مرحله( 1۵ هزار و ۵00 تومان است كه از اين ميزان 6 هزار و 9۳0 تومان آن سهم 

كشاورز و 8 هزار و ۵70 تومان نيز از محل يارانه دولتي پرداخت مي شود. 
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي گيالن افزود: امسال 2۳8 

هزار هكتار اراضي مستعد استان زير كشت برنج رفته است. 
زنبور تريكوگراما، از كوچك ترين زنبورهاي پارازيت است كه با قراردادن تخم خود 
در داخل بدن ميزبان يا تخم آفت، در طول مراحل تكاملي زندگي خود، با استفاده 

از محتويات بدن ميزبان، سبب مرگ آن مي شود. 
زنبور تريكوگراما حشره ريز و ظريفي است كه حدود يك ميلي متر طول دارد و 
متعلق به خانواده اي از زنبورها تحت نام علمي Trichogrammatidae است. 

در سال 97
هر روز يك روستا و دو صنعت در خراسان رضوي 

گازرساني مي شوند
مشهد _ اعظم نوري: مديرعامل شركت 
گاز خراسان رضوي با اشاره به تحقق صد 
درصدي اهداف و برنامه هاي دولت تدبير 
و اميد در حوزه گازرساني گفت: در ادامه 
نهضت بزرگ گازرساني در سال 97 نيز 
هر روز يك روســتا و 2 مورد صنعت در 

استان گازرساني خواهد شد. 
سيد حميد فاني در گفتگو با »كســب وكار« در مشهد با بيان مطلب فوق افزود: 
تالش هاي گسترده اي در حوزه گازرساني شهري و روستايي در دولت تدبير و اميد 

انجام شده كه اين موضوع هم اكنون نيز با شتاب ادامه دارد. 
وي با بيان اينكه در حال حاضر 1799 روســتاي اســتان تحت پوشش شبكه 
گازرساني قرار دارند،  اظهارداشت: اين در حاليست كه عمليات اجرايي گازرساني 
به 617 روستاي ديگر نيز با جمعيتي معادل 81 هزار و 721 خانوار در حال اجراست 
و در ابتداي آغاز به كار دولت يازدهم ضريب نفوذ گاز طبيعي در روستاهاي استان 

۵6 درصد بود كه اين رقم تاكنون به 8۳ درصد ارتقا يافته است. 
مديرعامل شركت گاز استان خراسان رضوی اضافه كرد: در سال 9۵ هر 2 روز يك 
روستاي استان به شبكه سراسري گاز كشور متصل و اين رقم با افزايش ۴ برابري 
ظرفيت كاري در سال 96 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به »هر 12 ساعت 
يك روستا« رسيد. فاني با اشاره به نام گذاري سال جديد از سوي مقام معظم رهبري 
مبني بر سال »حمايت از كاالي ايراني« گفت: در راستاي تسهيل در امر توسعه 
اقتصادي استان طي سال جاري عالوه بر اتصال يك روستا به شبكه سراسري گاز 
كشور به ازاي هر روز، 2 مورد صنعت نيز گازرســاني مي شود. وي كاهش بهاي 
تمام شده كاال، كمك به حفظ محيط زيست و ايجاد رقابت براي توليد كنندگان 

داخلي در مقابل رقباي خارجي را از دستاوردهاي گازرساني به صنايع دانست. 

سخنگوي شركت آب و فاضالب استان اصفهان: 
سناريويي براي جيره بندي آب اصفهان نداريم

سخنگوي شركت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به كاهش ۴0 درصدي آب 
انتقالي به تصفيه خانه باباشيخعلي، گفت: سناريويي براي جيره بندي در دستور 
شركت آب و فاضالب استان اصفهان نيست و در صورتي كه روند كم آبي ادامه 
يابد، تصميمات جديدي درباره مديريت آب اصفهان اتخاذ خواهد شد. سيداكبر 
بني طبا ديروز درباره افت فشار و قطعي آب اصفهان، اظهار كرد: پيش از كمبود و 
افت شديد آب روز دوشنبه اصفهان، موضوع را در رسانه هاي جمعي اطالع رساني 
كرديم، چراكه ميزان آب انتقالي از زاينده رود به تصفيه خانه باباشيخعلي ۴0 درصد 
كاهش يافته بود، بنابراين پيش بيني مي كرديم كه ذخاير منابع آب اصفهان رو به 
كاهش مي رود. وي افزود: روند مديريت توزيع آب سد زاينده رود به گونه اي است 
كه بتوانند حداقل آب در سد براي تابستان و شهريور ماه ذخيره شود، بنابراين 
مديريتي براي آزاد سازي آب در حال انجام است تا در پايان فصل يا پاييز با مشكل 
كمبود آب مواجه نشويم. سخنگوي شركت آب و فاضالب استان اصفهان با تاكيد 
بر اينكه متاسفانه استان و سرشاخه هاي زاينده رود با كمبود بارش مواجه است، 
تصريح كرد: در راستاي كمبود ۴0 درصدي آب تصفيه خانه باباشيخعلي، 10 درصد 
اين كسري از محل منابع داخلي و چاه ها تامين مي شود. وي افزود: در مجموع ۵6 
شهر و ۳00 روستا كه تحت پوشش طرح آبرساني اصفهان بزرگ قرار دارند به دليل 
محدوديت منابع آب طرح، به غير از تصفيه خانه باباشيخعلي، آب موردنياز اين 
مناطق نيز از 106 حلقه چاه، آبي برابر با 7۵6 ليتر بر ثانيه تامين مي شود، البته اين 
ميزان آب كفاف نياز استان اصفهان را نمي دهد و در مجموع با كمبود ۳0 درصدي 

آب در هر شرايطي مواجه هستيم. 
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