
 ترزا مي، نخست وزير انگلستان گفت كه خواستار 
همكاري همه جانبــه انگليس بــا اتحاديه اروپا 
در حوزه برنامه هاي نــوآوري و تحقيقاتي بعدي 
اين اتحاديه اســت و انگليس تمايل به پرداخت 

هزينه هاي اين برنامه دارد. 
به گزارش ايسنا به نقل از يونيورسيتي وردنيوز، 
ترزا مي، نخســت وزير انگلســتان در سخنراني 
»استراتژي علوم و صنايع مدرن« اعالم كرد كه 
خواســتار همكاري عميق تحقيقاتي انگليس با 
اتحاديه اروپاست، زيرا اين همكاري در راستاي 

منافع علوم و صنعت در سراسر اروپاست. 
مي اظهار كرد: البته ايــن همكاري نيازمند يك 

كمك مالي مناسب از جانب انگليس خواهد بود 
كه ما متمايل به اعطاي اين كمك هستيم. 

وي افزود: انگلستان آماده گفتگو با اتحاديه اروپا 
راجع به جزئيات اين همكاري است. دانشگاه هاي 

انگلستان نيز از اظهارات ترزا استقبال كردند. 
در همين راستا، آليســتر جارويز، مدير اجرايي 
دانشگاه هاي انگليس گفت: دانشگاه هاي كشور 
خواســتار حفظ امنيت برنامه هاي تحقيقاتي و 
پژوهشي اتحاديه اروپا، در راستاي اين همكاري 

هستند. 
وي تمايل دولــت براي اين همــكاري را مثبت 
ارزيابي كرد. مي تاكيــد كرد كه انگليس همواره 

پذيراي بهترين محققان است.  ترزا مي  با اشاره به 
خروج انگليس از اتحاديه اروپا گفت: من اطمينان 
مي دهم كه خروج انگليس از اتحاديه اروپا، هيچ 
تغييري در وضعيت كنوني تحقيقاتي كشور ايجاد 

نخواهد كرد. 
وي ادامه داد: من از همكاري هاي عميق محققان 
انگليس با همتايان خارجي خود طي برنامه هاي 
تحقيقاتي اتحاديه اروپا مطلع هستم و مي دانم كه 
حجم اين همكاري ها زياد است. مي خاطرنشان 
كرد: من قبال هم گفتم كه خواستار همكاري هاي 
عميق انگليس با اتحاديه اروپا هســتم، زيرا اين 

همكاري به نفع علوم و صنعت اروپاست. 

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا گفت: در دور 
جديد تحريم هاي آمريكا، هيچ بحثي از ممنوعيت 
ورود خودرو به ايران ديده نمي شــود، اما تجارت 
قطعات منفصله مشمول جريمه هاي اين كشور 
مي شــود تا صنعت خودرو آسيب ببيند. محسن 
جهرودي با اشاره به برنامه هاي گروه خودروسازي 
ســايپا براي مقابله با تحريم هاي احتمالي گفت: 
آنچه از بررسي تصميم رئيس جمهوري آمريكا در 
خروج يك جانبه از برجام بر مي آيد، اين است كه 
اين تحريم ها صنعت خودروي ايران را نشانه رفته 
است. جهرودي تصريح كرد: هرچند از تحريم هاي 

گذشته عبور كرديم، اما با توجه به تجربه اي كه 
غربي ها از فشارهاي سياسي و اقتصادي وارد شده 
به ايران كســب كردند، پيش بيني مي شود دور 
جديد تحريم ها سخت تر باشد.  مديرعامل سايپا 
با اشاره به افزايش كيفيت محصوالت توليدي اين 
شركت گفت: از سراتو تا ساينا، برليانس، چانگان و 
حتي تيبا، محصوالت توليدي گروه خودروسازي 
سايپا داراي كيفيت و امكانات مورد قبولي است 
و ما تالش مي كنيم خودرويي كه از نظر كيفيت 
توان رقابتي كمتــري دارد را از رده توليد خارج 
كنيم. وي گفت: طبق برنامه ريزي صورت گرفته، 

امسال چه تحريم شــويم و چه تحريم نباشيم، 
حداكثر تا پايان امسال پرايد از چرخه توليد حذف 
مي شــود، اما توليد آن محدود به 14 تا 15 هزار 
دســتگاه براي صادرات به عراق، سوريه و برخي 
كشورهاي مستقل همسود )CIS( ادامه خواهد 
يافت. مديرعامل سايپا با بيان اينكه منكر نقص و 
كاستي در صنعت خودروي كشور نيستيم، ادامه 
داد: با اين حال اجازه نمي دهيم دشــمنان نظام 
بخواهند با توســل به صنعت خودرو سر ملت را 
پايين بياورند و ما در مجموعه سايپا قول مي دهيم 

ملت ايران را در اين صنعت سربلند نگه داريم. 

براساس دستورالعمل هاي گمركي، ورود ارز همراه 
مسافر تنها تا سقف 1۰ هزار يورو مجاز است و مابقي 
بايد به گمركات اظهار شود، ضمن اينكه خروج ارز 
هم تا سقف 5 هزار يورو در مرزهاي هوايي پذيرفته 

است. 
بر اساس دستورالعمل هاي گمركي،  ورود و خروج 
ارز همراه مســافر داراي ضوابطي است كه بايد از 
سوي مسافران رعايت شود. بر اين اساس ورود ارز، 

اســناد بانكي از قبيل چك بانكي، تضميني چك 
مسافرتي يا ساير اســناد مالي قابل انتقال و اوراق 
بهادار بي نام مانند اوراق قرضه به صورت فيزيكي به 
هر طريق توسط مسافر به كشور تا سقف 1۰ هزار 
يورو يا معادل آن به ساير ارز ها نياز به اظهار ندارد و 
مازاد آن را مسافر بايد در مبادي ورودي به گمرك 
اظهار و پس از انجام تشريفات الزم نسبت به دريافت 

رسيد چاپي داراي كد رهگيري اقدام كند. 

در بخش خروج ارز، اسناد بانكي اوراق بهادار بي نام 
به صورت فيزيكي به هر طريق توســط مسافر به 
خارج از كشور تا ســقف 5 هزار يورو يا معادل آن 
به ســاير ارز ها از مرز هوايي و تا سقف 2 هزار يورو 
يا معادل آن به ساير ارز ها از مرز هاي زميني، ريلي 
و دريايي مجاز اســت و مازاد آن منوط به اظهار به 
گمرك و دريافت رســيد چاپي داراي كد رهگيري 

است. 

رئيس مركز تشخيص و پيشــگيري از جرائم سايبري 
پليس فتای ناجا با بيان اينكه كالهبرداري هاي اينترنتي 
 با اســتفاده از روش فيشينگ نســبت به سال گذشته 
۶۰ درصد افزايش داشته اســت، توصيه هايي را جهت 
باال بردن امنيت خريد هاي اينترنتي بيان كرد. سرهنگ 
علي نيك نفس گفت: شهروندان بايد توجه كنند حتما 
در خريد هاي اينترنتي از فروشگاه هايي خريد كنند كه 

داراي نماد اعتماد الكترونيكي هستند. 

اين مقام انتظامي با اشاره به اينكه برخي از فروشگاه هاي 
غيرمجاز ممكن است اقدام به جعل اين نماد كنند، ادامه 
داد: با كليــك كردن روي تصوير لوگــوي نماد اعتماد 
الكترونيكي، صفحه مجوز مربوطه را مشاهده خواهيد 
كرد و حتما مطمئن شــويد صفحه اي كه مشــاهده 
مي كنيد، صفحه اصلي مرورگر شماست و نه يك عكس 
و تصوير از يك مرورگر. سرهنگ نيك نفس با بيان اينكه 
دقت داشته باشيد كه صفحه مجوز حتما بايد با آدرس 

enamad. ir آغاز شده باشد، تصريح كرد: حتما آدرس 
اينترنتي )URL( سايت فروشگاه يا بازار الكترونيكي با 
آدرسي كه در اين صفحه معرفي مي شود بايد يكسان 
باشد. رئيس مركز تشخيص و پيشگيري از جرائم سايبري 
پليس فتای ناجا افزود: دامنه وب سايت فروشگاه مورد 
نظر خود را در فهرست كسب وكارهاي داراي نماد اعتماد 
الكترونيكي منتشر شده، در سايت نماد اعتماد به آدرس 

enamad. ir جستجو كنيد. 

انگليس آماده پرداخت هزينه هاي برنامه هاي تحقيقاتي اتحاديه اروپاست

توليد پرايد  امسال قطعا  متوقف  مي شود

ورود  ارز همراه مسافر تنها تا سقف ۱۰ هزار يورو

افزايش ۶۰  درصدي كالهبرداري هاي فيشينگي 
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نامه ۱۰۰ هنرمند  به  
رئيس جمهوری براي
رفع  محدوديت ها

اعتماد عمومی
نبايد دچار
 فرسايش شود

جهانگیري  در
 همايش  استانداران: 

حدود الهی در رابطه 
با محکومين اجرا 

شود
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دستور رهبر انقالب  در مورد
 جنايت  مدرسه غرب تهران

سرمقاله
فقرزدايی  با  توسعه

تولید  داخلی

اين آگاهي وجود دارد كه در 
حال حاضر شرايط اقتصادي 
مناسبي را شاهد نيستيم و 
اگر بتوانيــم توليد داخلي را 
توســعه دهيم و مردم را به 
خريد كاالي ايراني تشــويق كنيم، شايد بتوانيم با 
اشتغالزايي قدمي براي تغيير شرايط و از همه مهم تر 
ريشه كني فقر  برداريم. ريشه كني فقر با توسعه توليد 
داخلي امكان پذير اســت، در صورتي كه كاالهاي 
توليدشده از كيفيت مطلوب و موردپسند بازارهاي 
صادراتي برخوردار باشــند تا صادرات افزايش پيدا 
كند و مشــتريان جهاني براي كاالي داخلي داشته 
باشــيم و هم بايد مردم از كاالي داخلي استفاده و 
اســتقبال كنند. يكي از اين دو فاكتور نباشد شايد 

ريشه كني فقر تحقق پيدا نكند... 

  علي قنبري، اقتصاددان
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بخش خصوصی خواستار اتخاذ سیاست 
جديد ارزی از سوی دولت شد

مديريت و هدايت
بازار ثانويه  ارز

زنگنه:  با هند و چین برای فروش نفت صحبت کرديم 

توتال  دو  ماه 
 فرصت  دارد

»کسب وکار« اعتراض مشتريان به  وثیقه گیري نقدي  بانک ها را  بررسي مي کند

تخلف  بانک ها  در بلوکه کردن  بخشی  از   وام
صفحه۶

صفحه4

گام هاي   صادراتي صنعت  ماکاروني 
»کسب وکار«  گزارش  می دهد

رئيس اتاق ايران طي نامه اي بــه رئيس جمهوری 
پيشنهادهاي ارزي اتاق ايران را به حسن روحاني ارائه 
داد. غالمحسين شافعي معتقد است كه با فروكش 
كردن التهابات ارزي، زمان آن رسيده كه سياست هاي 
جديدي براي مديريت ارزي كشــور اتخاذ شــود.  
شافعي در نامه اي به رئيس جمهوری پيشنهادهاي 
اتاق بازرگانــي، صنايع، معادن و كشــاورزي ايران 
براي مديريت ارزي كشــور را ارائه داد.  متن كامل 
نامه شافعي به روحاني به شــرح زير است: احتراما 
التهابات نگران كننده ماه هاي اخير درباره نرخ ارز كه 
 منجر به ورود و دخالــت دولت محترم و تعيين نرخ 

42۰۰ توماني شد، با اين اقدام...

وزير نفت گفت: از لحاظ بيمه، كشتيراني، دريافت 
پول و مشــتريان نفتي توافق با اروپا براي ايران به 
ويژه حوزه نفتي مهم خواهد بود.  بيژن نامدارزنگنه 
در حاشيه جلســه هيات دولت اين هفته در جمع 
خبرنگاران در ارتباط بــا اقدامات صورت گرفته در 
جهت فروش نفت خام اظهار كرد: حتما اقداماتي كه 
مي خواهيم انجام بدهيم را نمي گوييم، چون ترامپ 
مي فهمد و عليه  آن كار مي كند؛ اما حتما ما كارهايي 
در اين راستا انجام داده  و تالش هايي صورت داده ايم 
كه تا جايي كه ممكن است، اين مشكل را برطرف 
كنيم.  وي ادامه داد: مساله توافق اروپايي ها براي ما از 
لحاظ بيمه و كشتيراني، دريافت پول و مشترياني كه 

نفت ما را بخرند، مهم است...

ميالد  با سعادت  امام حسن مجتبي )ع(  را  تبريك  مي گوميي 



اقتصاد2
ایران وجهان

زنگنه:  با هند و چین بــرای فروش نفت 
صحبت کردیم 

توتال  دو  ماه   فرصت  دارد
وزير نفت گفــت: از لحاظ بيمه، كشــتيراني، 
دريافت پول و مشتريان نفتي توافق با اروپا براي 

ايران به ويژه حوزه نفتي مهم خواهد بود. 
به گزارش ايســنا، بيژن نامدارزنگنه در حاشيه 
جلسه هيات دولت اين هفته در جمع خبرنگاران 
در ارتباط با اقدامــات صورت گرفته در جهت 
فروش نفت خام اظهار كرد: حتما اقداماتي كه 
مي خواهيم انجام بدهيــم را نمي گويم، چون 
ترامپ مي فهمد و عليه  آن كار مي كند؛ اما حتما 
ما كارهايي در اين راستا انجام داده  و تالش هايي 
صورت داده ايم كه تا جايي كه ممكن است، اين 

مشكل را برطرف كنيم. 
وي ادامه داد: مســاله توافــق اروپايي ها براي 
ما از لحاظ بيمه و كشــتيراني، دريافت پول و 
مشترياني كه نفت ما را بخرند، مهم است. البته 
كمتر از يك سوم نفت ما به اروپا مي رود، ولي به 
هر حال كار با اروپايي ها مهم است، چراكه بقيه 

از آنها الهام مي گيرند. 
زنگنــه در ارتباط با خــروج توتــال از ايران و 
جايگزيني شركت هاي خارجي ديگر نيز تصريح 
كرد: از كجا مي گوييد شــركت چيني قرار بود 
جاي توتــال را بگيرد، اما قبول نكرده اســت؟ 
من نشنيده ام خبرگزاري ها چنين موضوعي را 
اعالم كنند. توتال فرايند خروجش را از ايران به 

ما اعالم كرده است. 
وزير نفت گفــت: فكرهــا و برنامه هايي براي 
فروش نفت داريم و تالش مي كنيم كه با توجه 
به تجربه هايي كه در اختيار داريم، مانع كاهش 

صادرات نفت شويم.

خبر

معاون اول رئيس جمهوری با 
تاكيد بر اينكه با برنامه ريزي 
و تدبير مي تــوان تهديدات 
شكل گرفته عليه جمهوري 
اســالمي ايران را به فرصت 
تبديل كرد، گفت: استانداران در مقطع حساس كنوني 
نقش مهمي در رصد و پيش بيني موضوعات چالشي و 

بحران زا و حل مشكالت پيش روي كشور دارند. 
اسحاق جهانگيري شب سه شنبه در همايش استانداران 
سراسر كشــور با بيان اينكه بايد از تمام قدرت و توان 
مديريتي كشور براي حل مســائل بهره بگيريم، گفت: 
اگر مديران با قدرت در صحنه حضور داشته باشند و در 
همه سطوح محكم پاي كار بايستند، از جنگ اقتصادي 

پيش رو سربلند بيرون خواهيم آمد. 
وي خاطرنشان ساخت: انسجام و وحدت در داخل كشور 
و حفاظت از سرمايه اجتماعي اولويت امروز كشور است 
و همه ما مسئوالن و نخبگان بايد طوري عمل كنيم كه 

اعتماد عمومي مردم دچار فرسايش نشود. 
معاون اول رئيس جمهوری با بيان اينكه دولت آمريكا در 
مقطع كنوني تمام تالش خود را براي ناامن كردن اقتصاد 
ايران به كار بسته و به تعبير رهبر معظم انقالب، وزارت 
خزانه داري آمريكا تبديل به اتاق جنگ عليه ايران شده 
است، تصريح كرد: ما در مقابله با تحريم ها، كوله باري از 
تجربه در اختيار داريم و همان طور كه از ابتداي انقالب 
تاكنون توانســته ايم از تحريم هاي اعمال شــده عليه 
كشــورمان عبور كنيم، اين بار نيز مي توانيم با تكيه بر 
انسجام و وحدت ملي و بهره گيري از ظرفيت هاي مهم 

مديريتي كشور از مشكالت عبور كنيم. 
جهانگيري با بيان اينكه بزرگ ترين سرمايه جمهوري 
اسالمي ايران پس از انقالب اسالمي، سرمايه اجتماعي 
است، اظهار داشــت: تا زماني كه اين سرمايه و حمايت 
مردمي از كشور، نظام و دولت پابرجا باشد، قادر هستيم 
از همه مسائل عبور كنيم. معاون اول رئيس جمهوری 
افزود: اگر اعتماد مردم به مسئوالن و كارآمدي نظام از 
بين برود، اوضاع متفاوت خواهد شد. البته به فضل الهي 

همواره از اين سرمايه اجتماعي حفاظت شده و در آينده 
نيز از آن صيانت خواهد شد.  جهانگيري ضمن تحليل 
رفتار دولتمردان آمريكا و شرايط منطقه، گفت: در برهه 
كنوني ائتالفي شوم ميان سعودي ها و صهيونيست ها 
براي حمايت از سياست هاي آمريكا در جهت آسيب زدن 
به منافع جمهوري اسالمي ايران شكل گرفته است. آنها 
عالوه بر هدف قرار دادن اقتصاد كشور در سطح منطقه اي 
نيز مي خواهند به هم پيمانان كشور و عقبه استراتژيك 
و عمق راهبردي ايران آســيب بزنند و ما بايد به خوبي 

متوجه اين شرايط باشيم. 
جهانگيري با اشاره به اينكه سرنوشت ايران، نظام و دولت 
در مقطع كنوني به يكديگر گره خورده است، عملكرد و 
مواضع برخي افراد را در جهت خواست دشمنان توصيف 
كرد و گفت: برخي به اشتباه تصور مي كنند مي توان به 
دولت در برهه كنوني آسيب رساند، اما نظام آسيب نبيند 
يا برخي فكر مي كنند مي توان نظام را دچار مشكل كرد، 
اما به ايران ضربه وارد نيايد، اما بايد همه متوجه باشيم 
كه آمريكايي ها و هم پيمانانش ايــران مقتدر و قوي را 
در منطقه حساس خاورميانه نمي توانند تحمل كنند 

و هدف نخست شــان ضربه زدن به ايران است.  معاون 
اول رئيس جمهوری با بيــان اينكه تالش آنها در جهت 
سياه نشان دادن آينده و نااميد كردن مردم نسبت به افق 
پيش رو است، خاطرنشان كرد: افق و آينده ايران را خود 
ما خواهيم ساخت و من مطمئنم ملت ايران با آن سابقه 
بزرگ تمدني و تاريخي تهديدهــا را به فرصت مبدل 

خواهند كرد. 
وي با اشاره به حوادث اخير و اعمال تحريم هاي مجدد 
آمريكا عليه كشورمان گفت: يكي از فرصت هاي بزرگ 
كشور ظرفيت ديپلماسي ماســت. ديپلمات هاي ما در 
مذاكرات با 6 قدرت برتر دنيا توافقي را به سرانجام رساندند 
كه رئيس جمهوری آمريكا مجبور شد براي خارج شدن 
از آن مقررات بين المللي را يكجانبــه برهم بزند. امروز 
براساس همين تالش ها، آمريكا به همراه تعداد محدودي 
از دولت هاي منطقه كه با برجام مخالف بودند در سطح 
جهاني منزوي شده و حتي اتحاديه اروپا، چين و روسيه 

در دفاع از برجام ايستاده اند. 
جهانگيري ادامه داد: ترامپ در سال گذشته به دنبال اين 
بود كه فضاي اقتصادي كشور را ناامن و ريسك فعاليت 

را در ايران افزايش دهد تا شركت هاي خارجي از ترس 
تحريم هاي آمريكا در ايران سرمايه گذاري نكنند. البته 
خيلي ها هم تصور مي كردند كه تصميم ترامپ تالطم 
و اختالل شــديدي در اقتصاد و بازار ارز كشور به وجود 
خواهــد آورد، اما با تصميمات مدبرانه توانســتيم اين 

سياست ها را كم اثر كنيم. 
معاون اول رئيس جمهوری با اشــاره به اينكه ما اطالع 
داشتيم كه آمريكا مي خواهد با تمركز روي مسائل ارزي 
فشار جدي به اقتصاد ايران وارد كند، گفت: در فروردين 
ماه تصميمات به موقع و درستي درباره منابع ارزي و ملي 
اتخاذ كرديم و خوشبختانه پس از اعالم آمريكا در خروج 
از برجام توانســتيم موضوع را به نحو مطلوبي مديريت 

كنيم كه كمترين تالطمي در بازار اتفاق نيفتاد. 
جهانگيري با اشــاره به اينكه برخي تالطم ها در نتيجه 
شرايط و سياســت هاي جديدي كه كشور با آن روبه رو 
است در اقتصاد كشور قابل پيش بيني بود، خاطرنشان 
كرد: امروز براي ما قابل قبول نيست كه هيچ كااليي به 
بهانه قيمت ارز افزايش يابد، چراكه هر واردكننده اي كه 
بخواهد كاال به كشور بياورد مي تواند با ثبت سفارش ارز 
به قيمت 4200 تومان دريافت كند، به طوري كه دغدغه 
كنونی ما اين است كه ميزان واردات در دوماهه ابتداي 
سال جاري كمي بيشتر از ميزان واردات در سال گذشته 

شده است. 
معاون اول رئيس جمهوری همكاري بخش خصوصي در 
كمك به پيشبرد سياست هاي ارزي را قابل تقدير دانست 
و در عين حال با بيان اينكه دولت كامال به اوضاع بازار و 
ميزان كاالهاي ذخيره شده در انبارها آگاه است، اظهار 
داشت: دولت قصد ندارد طوري در بازار مداخله كند كه 
مطلوب بخش خصوصي نيست، اما به مردم اطمينان 
مي دهيم كه ستاد تنظيم بازار با دقت كافي وظايف خود 
را انجام خواهد داد و اگر مواردي وجود داشته باشد كه 
دغدغه جدي ايجاد كند حتمــا تصميمات مقتضي را 
اتخاذ خواهيم كرد. وي يادآور شد: همه اصناف مي توانند 
در چارچوب قانون مسائل خود را بيان كنند و مسئوالن 
هم موظف هستند در همه سطوح مطالبات بحق آنها را 
برآورده كنند. از نگاه دولت تبديل اعتراضات صنفي به 

اتفاقات ناگوار قابل قبول نيست. 

جهانگيري:

اعتماد عمومی نباید دچار  فرسایش شود

الریجانی  رئيس  مجلس  ماند 
نمايندگان مجلس اعضاي هيات رئيسه مجلس دهم 
در سال ســوم را انتخاب كردند.  به گزارش ايسنا، 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني 
ديروز )چهارشنبه( در حالي هيات رئيسه را در سال 
سوم كاري مجلس دهم تعيين كردند كه تركيب 
رئيس و نواب رئيس مجلس تغيير نكرد، اما تغييرات 
در ســطح دبيران جدي بود. وجود ۳ كانديدا براي 
رياســت، 4 كانديدا براي نواب رئيس، 22 كانديدا 
براي دبيري و ۱۳ كانديدا براي كارپردازي؛ يعني در 
مجموع 42 كانديدا براي اركان مختلف هيات رئيسه 
مجلس نشان دهنده تالش فراكسيون هاي سياسي 
براي كسب كرسي هاي حداكثري است كه در اين 
بين سهم فراكسيون اميد از هيات رئيسه ۵ كرسي، 
فراكسيون مستقلين ۳ كرسي و فراكسيون واليي 
4 كرسي است. در تركيب هيات رئيسه سال سوم 
مجلس عليرضا رحيمي و علي اصغر يوسف نژاد به 
عنوان دبير جايگزين غالمرضا كاتب و محمدحسين 
فرهنگي شــدند. بر اين اساس هيات رئيسه جديد 
مجلس دهم در سال سوم با 2 تغيير نسبت به سال 

دوم فعاليتش شكل گرفت.

پرداخت تسهيالت بانكي براي نوسازي 
و جایگزیني خودروهاي تجاري فرسوده

هيات وزيران در جلســه روز چهارشنبه خود به 
رياست حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني، 
رئيس جمهوری آيين نامه ســاماندهي كاال در 
بازارچه هاي غيررسمي موقت مرزي و آيين نامه 
ورود كاال توسط ملوانان شناورهاي دريايي سنتي 
را اصــالح و با پرداخت تســهيالت بانكي براي 
نوسازي و جايگزيني خودروهاي تجاري فرسوده 

موافقت كرد. 
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دستور رهبر انقالب  در مورد  جنایت  مدرسه غرب تهران
حدود الهی در رابطه با محکومین اجرا شود

در پي جنایت اندوهبار در یکي از مدارس غرب تهران، حضرت آیت ا... خامنه اي، رهبر معظم انقالب اسالمي به رئیس قوه قضائیه دستور دادند پس از محاكمه، در اسرع وقت حدود الهي در 
رابطه با متهمان اجرا شود. 

پرونده كالسه 9609988604000208 شعبه 40 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان كرمانشاه
خواهان : آقای فريد جليليان فرزندابراهيم به نشانی : استان كرمانشاه – شهرستان كرمانشاه – شهركرمانشاه – خيابان مدرس – پاساژقدس – طبقه 

همكف – كامپيوترفريد
خواندگان : ۱-آقای سپهر سيم تاب زرگداز فرزند فرود 2- شهسوار نرامانی زامله فرزند صفرعلی همگی به نشانی : مجهول المكان

خواسته : مطالبه وجه سفته
))رای قاضی شورا((

درخصوص دعوی خواهان فريدجليليان فرزند ابراهيم به طرفيت خواندگان ۱- سپهر ســيم تاب زرگداز فرزند فرود 2- شهسوار نرامانی زامله فرزند 
صفرعلی به خواسته مبلغ بيست ميليون ريال از بابت وجه يك فقره سفته به شــماره خزانه داری كل ۳77720 )سری س/۱( با احتساب خسارات 
دادرسی وتاخيرتاديه شورا با عنايت به خواسته مطروحه و مداقه در سفته فوق الذكر كه مفاد ومندرجات آن داللت براستقرار دين به ميزان خواسته 
درعهده خوانده داشته وبقای اصول ومستندات مذكور در يد خواهان ظهور دربقای دين واشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان درمطالبه وجه آن 
دارد و از آنجايی كه خوانده دعوی با وصف ابالغ قانونی اخطاريه درجلسه دادرسی حاضرنشده و دفاعی درقبال خواسته مطروحه به عمل نياورده بدين 
ترتيب مستندات دعوی خواسته مطروحه مصون از هرگونه ايراد واعتراض خوانده باقی مانده است ازاين رو شورا دعوای خواهان را وارد وثابت دانسته 
و به استناد مواد ۱98و۵۱۵و۵۱9و۵22 از قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد ۳09و۳08و۳07 ازقانون تجارت و 
مواد 9 از قانون شوراهای حل اختالف خوانده رديف اول را به پرداخت 20/000/000 ريال ازبابت اصل خواسته و مبلغ ۱/240/000ريال بابت هزينه 
دادرسی و پرداخت خسارات تاخيرتاديه محكوم به از تاريخ 96/۱0/۱۱ لغايت اجرای حكم براساس شاخص تورم اعالمی ازسوی بانك مركزی مطابق 
محاسبه صورت گرفته دراجرای احكام در حق خواهان محكوم واعالم می نمايد.درخصوص خوانده رديف دوم شهسوار نرامانی زامله نظر به اينكه حسب 
محتويات پرونده خواهان در مهلت قانونی اقدام به واخواست سفته مستند دعوی ننموده است بنابراين حق مراجعه به ظهرنويس رانخواهد داشت وبه 
استناد بند 4ماده 84 قانون آيين دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادره و اعالم می دارد.رای صادره غيابی بوده و ظرف مدت بيست روز پس ازابالغ قابل 
واخواهی درهمين شعبه وپس از گذشت مدت مذكور ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهی نزد محاكم محترم عمومی حقوقی كرمانشاه می باشد.

قاضی شورای حل اختالف مجتمع شهيد قنبری كرمانشاه – برهان رضايی 

فرمانده انتظامی استان قزوين از كشف ۱0 كيلو 
و 400 گرم مواد مخدر از نــوع هروئين در يك 
عمليات پليسی در قزوين خبر داد.سردار مهدی 
محمودی اظهار كرد: ماموران انتظامی شهرستان 
بوئين زهرا حين گشت زنی به يك دستگاه خودرو 
زانتيا درمحور »اشــتهارد – بوئين زهرا« كه با 
سرعت باال در حال تردد بود مشكوک و موضوع 
را به ساير واحد های گشتی برای متوقف ساختن 
خودرو اعالم كردند.وی افزود: يكی از واحد های 
گشــتی بالفاصله پس از دريافت پيام، خودروی 

مورد نظر را در محور اشتهارد رويت و فرمان ايست 
صادر، و راننده زانتيا به محض مشاهده ماموران 
متواری كه پس از تعقيب و گريز خودرو زانتيا به 
علت ســرعت باال وعدم كنترل توسط راننده در 
ورودی ميدان "امام رضا" از سمت جاده اشتهارد 

به بوئين زهرا با جدول برخورد ومتوقف شد.
فرمانده انتظامی استان قزوين بيان كرد: ماموران 
بالفاصله در محل حاضر و پس از ايمن ســازی 
صحنه در بازرسی از خودرو تعداد ۱۱ بسته مواد 
مخدر از نوع هروئين به مقدار تقريبی ۱0 كيلو و 

400 گرم از خودرو كشف و راننده وسرنشينان 
خودرو دستگير و به مقر پليس منتقل شدند.

سردار محمودی با اشاره به اينكه در بازرسی بدنی 
از متهمان مقدار ۱۵0 سانت شيشه و ۳ گرم شيره 
ترياک كشف شد تصريح كرد: متهمان دو نفر آقا 
و يك نفر خانم پس از تشكيل پرونده برای سير 

مراحل قانونی به مراجع قضايی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان قزوین خبر داد
كشف 10 كيلوگرم هروئين در استان قزوین

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم  فخر الســادات موســوی مقدم دارای شناســنامه شــماره 8 و كد ملی  
4۵0067067۱  به شــرح دادخواســت به كالســه 202/۵/97  از اين شــورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  محمد 
محمدی  فرزند حيدر و فخر السادات به شناسنامه شماره  4490۱۳6۱02   در 
 تاريــخ  20/ 9۵/2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته و ورثه آنمرحوم 

منحصر است به:

۱- فخرالسادات موسوی مقدم  فرزند سيد يحيی  و سكينه به شماره شناسنامه 8 و 
كد ملی 4۵0067067۱ مادر متوفی

 اينك با انجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يــك نوبت آگهی 
می نمايد تا هركسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه  ای از متوفی نزد وی باشد از تاريخ 
نشرنخستين آگهی ظرف يك ماه به اين شورا تقديم دارد و اال گواهي حصر وراثت 

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

آگهی ابالغ رأی شورا
پرونده كالسه ۱048/2/96 شماره دادنامه ۱048/96 تاريخ: 96/۱2/6 

مرجع رسيدگی كننده: شعبه دوم شورای حل اختالف ايوان غرب
خواهان:  مديريت امور شعب پست بانك  استان ايالم، با وكالت آقای حميد 

رضا فيلی : بنشانی: ايوان خ امام دفتر وكالت
خوانده:  ۱- كشور كهوند فرزند نجفعلی به آدرس :مجهول المكان 2-احمد 
اكبری فرزند حيدر  - به نشانی ايوان پشت شــركت ايران خودرو۳- فاطمه 

شكری فرزند قيطران – به آدرس :مجهول المكان
تعيين خواسته: مطالبه طلب

گردشكار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم 
داشته كه پس از ارجاع به اين شــعبه و ثبت به كالسه فوق و جری تشريفات 
قانونــی در وقت فوق العاده به تصدی قاضی شــورا تشــكيل و با مالحضات 
محتويات اوراق پرونده  را معــد صدور رای می داند لذا شــورا با اعالم ختم 

رسيدگی اقدام به  صدور رأی  به شرح ذيل می نمايد.
رأی شورا

درخصوص دادخواست مديريت امور شعب پســت بانك استان ايالم، با وكالت 
آقای حميد رضا فيلی بطرفيت  خواندگان دعوی به اســامی ۱- كشور كهوند 
فرزند نجفعلی 2- احمد اكبری فرزند حيدر۳- فاطمه شكری فرزند قيطران- به 
خواســته مطالبه مبلغ 24/۱00/000  ريال به عنوان اصل خواسته به انضمام 
هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل و خسارت تأخير تأديه، تقديم شوار نموده، 
بدين شرح كه خواندگان بعنوان متعهد اصلی و ضامن اقدام به دريافت تهسيالت 
از بانك عامل را نموده اند كه در موعد مقرر نسبت به پرداخت تسهيالت موصوف 
اقدامی معمول نداشته خواهان صدور حكم به شرح ستون خواسته شده است با 
عنايت به اوراق  ومحتويات پرونده و خصوصأ قرارداد منعقده فی مابين كه رعايت 
شرايط و مفاد آن برای متعملين الزم االتباع بوده و  دليل خالف اين موضوع نيز 
در پرونده مشاهده نمی گردد از طرفی خواندگان خود را مكلف و ملزم به رعايت 
شــرايط  ومفاد قرارداد موصوف نموده اند و دفاعی كه موجبات تزلزل اسناد و 
مدارک خواهان را فراهم آورد به اين شورا ارائه ننموده است و از طرفی استعالم 
آخرين صورتحساب بانكی تســهيالت مذكور حكايت از مانده بدهی به ميزان 
خواســته می باشــدلذا بنا به مراتب دعوی خواهان را وارد دانسته ، مستندأ به 
مواد ۱0و2۱9و22۱و22۳ قانون مدنــی و مواد ۱98و۵۱9و۵۱۵و۵20و ۵22 
قانون آيين دادرسی مدنی و مواد 40۳و404 قانون تجارت حكم به محكوميت 
تضامنی خواندگان) خوانده رديف اول متعهد اصلی و ساير خواندگان به عنوان 
ضامن( به پرداخت مبلغ 24/۱00/000 ريال به عنوان مانده بدهی و پرداخت 
مبلغ 672/۵00ريال به عنوان هزينه دادرسی و نيز پرداخت خسارت تأخير تأديه 
از تاريخ تقديم دادخواســت 96/8/۱ لغايت زمان اجرای حكم كه دايره اجرای 
احكام مدنی مكلف است هنگام اجرای رأی بر اســاس توافق طرفين به ميزان 
۱2 درصد و خسارت روزانه ۵/۵۵0 ريال  احتساب نمايد. همچنين ميزان حق 
الوكاله وكيل به مبلغ قانونی كه دفتر شورا حين صدور اجرائيه محاسبه و لحاظ 
می كند در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رأی  صادره غيابی و ظرف مدت 
20 روز ازتاريخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در اين شورا و با انقضای مهلت مذكور 
 ظرف مدت بيســت روز قابل تجديد نظر در دادگاه محترم عمومی حوقی ايوان 

می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم ايوان - مرادنژادی 

)آگهی حصر وراثت(
خواهان رونوشت حصر وراثت آقای راشد رئيسی وانانی فرزند محمدرضا  
به شرح دادخواست تقديمی ثبت شده به كالسه  970۱۳4  از اين شعبه 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
 محمدرضا رئيســی در اقامتگاه دائمــی خود بدرود حيــات گفته و ورثه 

حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱- علی رضا رئيسی وانانی به شماره شناسنامه ۵0 فرزند متوفی
2- عليرضا رئيسی وانانی به شماره شناسنامه ۵9 فرزند متوفی

۳- عبدالرضا رئيسی وانانی به شماره شناسنامه ۳9 فرزند متوفی
4- علی رئيسی وانانی به شماره شناسنامه 2۱ فرزند متوفی
۵- راشد رئيسی وانانی به شماره شناسنامه ۳8 فرزند متوفی

6- عباس رئيسی وانانی به شماره شناسنامه ۱۵۵ فرزند متوفی
7- ماه منير رئيسی وانانی به شماره شناسنامه 2۱ فرزند متوفی

8- ربابه رئيسی وانانی به شماره شناسنامه ۱ فرزند متوفی
9- فوزيه رئيسی وانانی به شماره شناسنامه ۵9 فرزند متوفی

۱0- ماه تاج رئيسی وانانی به شماره شناسنامه 60 فرزند متوفی
۱۱- جميله رئيسی وانانی به شماره شناسنامه ۵9 فرزند متوفی
۱2- صغری رئيسی وانانی به شماره شناسنامه 7۵ فرزند متوفی

۱۳- فاطمه رئيسی وانانی به شماره شناسنامه 46۱0۱66۱6۱ فرزند متوفی
۱4- بيگم جان عباسی به شماره شناسنامه ۵2 همسر متوفی

 اينك با انجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبور يــك نوبت آگهی 
 می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای از متوفی نزد او 
می باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف مدت يكماه به اين شعبه تقديم دارد در 

غير اينصورت  گواهی صادر خواهد شد.
رئيس شورای حل اختالف شعبه يك سورشجان-براتعلی كريمزاده

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص دادخواست علی قدسی فرزند محمد به طرفيت علی 
حسن بيگی به خواسته مطالبه مبلغ 98/86۳/200ريال در نوبت 
رسيدگی به تاريخ 97/4/۱2 ســاعت ۱۵/20 در جلسه رسيدگی 

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

مفقود شده
اصل ســند كمپانی ) برگ فروش ( وانت سيســتم نيسان  تيپ 
2400  مــدل ۱۳88 بــه رنگ آبی روغنی به شــماره شاســی 
NAZPL۱40TIM2286۳۵ و به شماره موتور ۵2۳206 و به 
شماره پالک ۱82 م 28  ايران 98 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

مفقودی
برگ سبز ســواری ســمند مدل ۱۳86 و به شــماره شهربانی 
۳۵4 ب 69 ايــران ۱۵ و به شــماره موتــور ۱248۵2۳0748 
 و به شــماره شاســی ۱۵۵۱6۳96 مفقــود گرديــد و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص دادخواست علی قدسی فرزند محمد به طرفيت سجاد 
باقری به خواسته مطالبه مبلغ ۳۵/000/000 ريال در نوبت رسيدگی 
به تاريخ 97/4/۱2 ساعت ۱۵ در جلسه رسيدگی اين شعبه حاضر 

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



3 بازار فناوری 
اطالعات

وزيــر ارتباطــات و فناوري 
اطالعــات گفــت: مــا افت 
سرعت نداشته ايم، اما شاهد 
كاهش كيفيــت بوديم كه 
اميدواريم بــه زودي برطرف 
شود؛ افت كيفيت اينترنت حق الناس است. محمدجواد 
آذري جهرمي در حاشيه جلسه هيات دولت اين هفته در 
جمع خبرنگاران اظهار كرد: با توجه به حكم قضايي صادره 
براي فيلترينگ تلگرام، سازمان تنظيم مقررات اشكاالتي 
را درباره سرعت اينترنت جمع آوري كرد كه جلسه اي با 
شركت هاي اينترنتي داشتيم. راهكارهايي براي رفع افت 
كيفيتي كه در سرويس هاي اينترنتي ايجاد شده بود، 
انديشيده و اســتفاده از روش هايي كه كيفيت را بهبود 

ببخشد، آغاز شد. 
وي در تصريح گفته هايش يادآور شد: كيفيت دو بحث 
دارد. يكي به كيفيت ارائه خدمات شركت هاي اينترنتي 
باز مي گردد كه همواره بحث بر ســر اين موضوع وجود 
داشته اســت و برخي از مطالبات به افت كيفيت در اثر 
فيلترينگ باز مي گردد. همه اين موضوعات مورد توجه 
است، چراكه افت كيفيت سرويس بخشي از حق الناس 
است و ما بر حل اين موضوع جديت داريم. مطالبه به حق 
مردم را پيگيري مي كنيم و اميدواريم به سرانجام مطلوبي 

برسد. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در ادامه گفت: آن 
موضوعاتي كه تا امروز تالش شده تا شرايط بهتري پيدا 
كند، يكي كيفيت بازي هاي رايانه اي بوده است كه بخش 
عمده اي از جوانان با آن سروكار داشتند و مورد اعتراض 
بود. براي كسب وكارها نيز تمهيداتي انديشيده شده است 

تا از طريق شركت ها مشكالت شان برطرف شود. 
وي ديــروز ادامــه داد: ســرويس هاي داخلــي كــه 
مسيريابي شان از داخل دچار مشكل شده بود با تشكيل 
كارگروهي مشكالت شان هدايت شد. سه شنبه جلسه اي 
با مديران شركت مخابرات داشتم تا اين مشكل را كامل 
برطرف كنم. موضوع كيفيت بحثي است كه خود من با 
آن مشكل دارم و خواهان برطرف شدنش هستم. اميدوارم 
ظرف روزهاي آينده رضايت را به سرويس ها بازگردانيم. 
آذري جهرمي خاطرنشان كرد: از مردم تقاضا داريم اگر در 
حوزه كيفيت مشكالتي دارند، با جزئيات اطالع دهند. 
كانال هايي براي كسب وكارهاي كوچك فراهم كرده ايم 
و همچنين شركت ارتباطات زيرساخت ارتباط ايميلي 
را فراهم آورده با آدرس help@tic. ir كه كسب وكارها 

مي توانند اطالعات شان را ارسال كنند. 
وي افزود: همچنين بــراي خبرگزاري ها و خبرنگاران 
تسهيالتي از ســوي وزارت ارشــاد فراهم آمده است. 
خبرنگاران و خبرگزاري ها مي توانند اطالعات شان را از 
طريق وزارت ارشــاد براي حل مشكالت به ما برسانند. 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات خاطرنشان كرد: مردم 
مي توانند از طريق 195 نظرات شان را درباره مشكالت 

اينترنتي ارائه كنند. ما افت سرعت نداشته ايم، اما شاهد 
كاهش كيفيت بوديم كه اميدواريــم به زودي برطرف 
شود. وي در پاسخ به اين پرســش كه آيا درباره تلگرام 
تصميمات جديدي گرفته شده است يا خير، گفت: ما 
صاحب تصميم نيستيم. اگر صاحب تصميم ها تصميم 

جديدي گرفتند، خودشان اعالم مي كنند. 
آذري جهرمي اظهار كــرد: نرم افزارهايي كه در عرصه 
فضاي مجازي ارائــه خدمت مي كنند بايــد از صنف 
خودشان مجوز بگيرند و مطابق قانون موجود، صنف شان 
براي آنها تصميم گيري مي كند. كسب وكارهاي اينترنتي 
يك صنف دارند و كسب  وكارهاي سنتي يك صنف ديگر 
دارند. اپليكيشن ها براساس نوع فعاليت شان از يكي از 
اين اصناف مجوز مي گيرند و از سوي ديگر براي خدمات 
بانكي شــان مجوز »اي نماد« را مي گيرنــد و در حوزه 
گردشگري از سازمان ميراث مجوزشان را تهيه مي كنند. 
البته قرار است تمام اين مجوزها تجميع شود و به صورت 

پنجره واحد در اختيار متقاضيان قرار گيرد. 

اختالل در کسب وکارهای تلگرامی در حال 
اصالح است

آذری جهرمی ادامه داد: ميزان موفقيت اين كسب وكارها 
به ميــزان اجتماع مردم در يك فضای به هم پيوســته 
بستگی دارد. كسانی كه دارای كسب وكارهای تلگرامی 
بودند، با توجه بــه اختاللی كه برای آنها ايجاد شــده، 
كسب وكار خود را در فضای جديد كه در حال شكل گيری 

است، به وجود می آورند. با اين روند، اين اختالل روز به روز 
به سمت اصالح شدن در حركت است كه برای بررسی 
دقيق اين روند شاخص هايی وجود دارد كه می توان به آنها 
مراجعه كرد. ارزيابی ما اين است كه اين كسب وكارها راه 
خود را پيدا كرده اند و اين روند رو به اصالح است. هرچند 
ممكن اســت در حال حاضر كه در ابتدای اين مســير 
هستيم، اين كسب وكارها با دردسرهايی مواجه باشند، 
اما كسب وكار خود را فعال نگه داشته اند و به فعاليت خود 

ادامه می دهند.

35 هزار شغل در کسب وکارهای اینترنتی 
مربوط به تلگرام است

وی در رابطه با تعداد افراد شــاغل در كســب وكارهای 
تلگرامی ابراز داشت: ما در دو سال گذشته حدود 200 
هزار شغل مبتنی بر كسب وكارهای اينترنتی داشتيم؛ 
طبق آمار تفكيكی مركز ملی فضای مجازی، وابستگی 

مشاغل ما به تلگرام از هر دو نوعی كه بيان كردم، در حد 
35 هزار شغل بود. مابقی آن كه عددی حدود 165 هزار 
نفر هستند، در حال حاضر به فعاليت خود ادامه می دهند 

و اختاللی در كار آنها وجود ندارد.
وزير ارتباطــات و فناوری اطالعات ادامه داد: درســت 
است كه فقط 35 هزار شغل در كسب وكارهای اينترنتی 
مربوط به تلگرام بوده، اما اين تعداد عدد كمی نيست و 
بايد برای اين افراد فكری كرد كه اين تدابير صورت گرفته 
است. به غير از آن تدابير، الزم است ما به اين كسب وكارها 
رسميت ببخشــيم، با اين روش حق و حقوق شناخته 
شده و می توان از آنها حمايت كرد. ما در دولت در حال 
ارائه طرح »كارآفرين« هستيم كه اميدواريم تا 10 روز 
آينده نهايی شود؛ اين كسب وكارها با اجرای اين طرح به 
رسميت شناخته شده و می توان از حقوق آنها در بروز 
مشكالتی مانند تغييرات زيست محيطی يا تصميمات 

حاكميتی دفاع كرد و آنها را مورد حمايت قرار داد.

آذري جهرمي در حاشيه جلسه هيات دولت: 

افت كيفيت  اينترنت حق  الناس  است
دفاع از کسب وکارهاي تلگرامي در برابر تصميمات حاکميتی

با دوربين سلفي، پاناروما بگيريد
برند آنر از گوشي هوشمند ۷c رونمايي كرد. گوشي 
هوشمندي با دوربين دوگانه، قابليت قفل گشايي 
با تشــخيص چهره و ســه درگاه ورودي براي دو 
ســيم كارت و كارت حافظه كه همه قابليت هاي 
يك پرچمدار را تنها با قيمت يك ميليون و 99 هزار 
تومان به عالقه مندان ارائه مي دهد. پيش فروش 
اين گوشي از ديروز )چهارشنبه( 9 خرداد در باميلو 
آغاز شد و به هزار خريدار اول گوشي از طرف اسنپ 
كد تخفيف 100 هزار توماني داده مي شود. گوشي 
هوشمند تمام صفحه جديد آنر در سه رنگ سياه، 
آبي و طاليي با قيمت فوق العاده مناســب در رده 
گوشي هاي مقرون به صرفه، اما با قابليت گوشي هاي 
پرچمدار به مشــتريان عرضه مي شود. جرج ژائو، 
مدير شــركت آنر مي گويد: آنر به عنوان يك برند 
پيشــرو و نوآور، خود را موظف به ارائه محصوالت 
بي نظير با قيمت رقابتي كرده است و خيلي زود فراتر 
از بازارهاي كشور چين به عنوان برندي پيشرو در 
بازار جهاني گوشي هاي هوشمند شناخته خواهد 
شد. وي افزود: هدف ما اين است كه تا سال 2020 
به عنوان يكي از 5 برند برتر گوشي هاي هوشمند در 
دنيا مطرح شويم. آنر۷c با ارائه دوربين دوگانه اصلي 
13 + 2 مگاپيكسلي، نقطه عطفي در ارائه بهترين 
دوربين عكاسي در گوشــي هاي مقرون به صرفه 
ايجاد كرده است و با دوربين دوگانه خود بهترين 
تصاوير از چهره و مناظر را ارائه مي دهد. با استفاده 
از اين دوربين دوگانه امكان فعالسازي افكت بوكه 
و گرفتن عكس هاي حرفه اي به آساني ميسر شده 
است. آنر همچنين دوربين سلفي ۸ مگاپيكسلي 
را همراه با فلش جلو براي گوشي جديد خود ارائه 
كرده است تا امكان سلفي گرفتن در تاريكي هم 

براي استفاده كنندگان از اين گوشي فراهم باشد.

تازه ها

براساس آخرين آمار منتشرشده، شركت گوگل ارزشمندترين برند 
جهان شناخته شد. شركت گوگل كه زيرمجموعه شركت مادر آلفابت 
است، باالخره توانست شركت سخت افزاري و معروف اپل را شكست 
بدهد و با ارزش 302 ميليارد دالر باالتــر از جايگاه اپل با ارزش 301 
ميليارد دالر بايستد و لقب ارزشمندترين برند جهان را به خود اختصاص 
 )BrandZ( دهد. اين اعداد و ارقام توسط شركت تحقيقاتي برندزد
گردآوري شــده و به دست آمده است؛ اين شــركت رتبه بندي هاي 
صورت گرفته براي برندهاي مختلف را براساس جذب درآمد خالص هر 
برند براي شركت مادر خود انجام مي دهد. اين سبك از ارزش گذاري 

ارزش خالص هر برند را مشــخص مي كند كه نشــان مي دهد چه 
برندهايي تاثيرگذارتر از بقيه رقباي خود عمل كرده اند. با وجود فاصله 
بسيار كم و رقابت تنگاتنگ گوگل و اپل، برندهاي ديگر با فاصله هاي 
نسبتا زيادي از اين دو رقيب ديرينه در فهرست باارزش ترين برندهاي 

جهان جاي گرفته اند. 

شركت آمازون با ارزش حدودا 20۸ ميليارد دالر و مايكروسافت با 201 
ميليارد دالر به ترتيب در جايگاه هاي سوم و چهارم اين فهرست قرار 
گرفته اند. پس از آن، برند چيني تنست – مالك پيام رسان وي چت – با 
ارزش 1۷9 ميليارد دالر، فيسبوك با ارزش 162 ميليارد دالر، شركت 
پرداخت ويزا )visa( با ارزش 146 ميليارد دالر، شركت مك دونالد با 

ارزش 126 ميليارد دالر، برند چيني علي بابا با ارزش 113 ميليارد دالر، 
اپراتور AT&T با 106 ميليارد دالر نيز به ترتيب رتبه هاي پنجم تا 

دهم اين جدول را از آن خود كرده اند. 
اين 10 برند تنها شركت هايي بودند كه توانستند به ارزش بيش از 100 
ميليارد دالر دست يابند. اين اعداد و ارقام به وضوح نشان دهنده رشد و 
افزايش روزافزون و بي سابقه شركت هاي چيني و رقابت تنگاتنگ آنها با 
غول هاي تكنولوژي آمريكايي است. اين شركت در بيانيه اي اعالم كرده 
است: امسال نخستين سالي بود كه برندهاي غيرآمريكايي رشد بسيار 

سريع تر و بهتري نسبت به رقباي آمريكايي خود داشتند.

با پشت سر گذاشتن اپل

گوگل ارزشمندترين برند جهان  شد
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نسل بعدي گلكسي A شبيه آيفون ۱۰ است
تصاوير منتشره در فضاي مجازي حاكي از آن است كه طراحي و شكل ظاهري نسل بعدي گوشي هاي سامسونگ يعني گلكسي آ ۹ استار شبيه آيفون ۱۰ خواهد بود. چند روز 
پيش بود كه ويدئوهاي جديدي از گوشي جديد گلكسي آ ۹ استار منتشر شد. حاال اخيرا تصاويري كه منتسب به گلكسي آ ۹ استار سامسونگ است، نشان مي دهد اين گوشي 
از دوربين دوگانه مشابه با طراحي آيفون ۱۰ بهره مي برد كه در قسمت باالي سمت چپ قاب پشتي جاي گرفته است. عالوه بر اين، حسگر اثر انگشت در ميانه قاب پشتي 
همچون نسل پيشين آن ديده مي شود.

گروه بازار فناوری اطالعات
News kasbokar@gmail.com

شركت ملی نفت ايران
شركت ملی مناطق نفت خيز جنوب

شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران
))سهامی خاص((

 فراخوان ارزيابی کيفی مناقصه خريد ) دو مرحله ای (
به شماره در خواست ) 9600251( شماره مناقصه )1190/ج ح/97 (

شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران درنظر دارد ادوات قفسه بندی انبار مورد نيازخود رااز طريق مناقصه عمومی خريداری 
نمايد .لذا مناقصه گران می توانند با رعايت نكات درج شده در سايت های  gsogpc. nisoc. ir)شركت بهره برداری نفت و گاز 
گچساران – بخش مزايده و مناقصه ( و HTTP//IETS. MPORG. IR ) پايگاه ملی مناقصات ( نسبت به دريافت و تكميل 
اسناد ارزيابی كيفی ، مطابق برنامه زمان بندی شده ذيل اقدام و مدارك مربوطه را به آدرس . گچساران- شركت بهره برداری نفت 

و گاز گچساران دبير خانه كميسيون مناقصات اتاق 24 ارسال نمايند .
آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابی كيفی 9۷/03/30 

تاريخ گشايش پاكات ارزيابی كيفی 9۷/04/03 
الزم به ذكر است بر نامه زمان بندی و تحويل اسناد مناقصه پس از ارزيابی كيفی برای شركتهائی كه حداقل نمره اعالم شده را كسب نمايند طی دعوت نامه اطالع رسانی خواهد 

شد در ضمن ارائه تصوير برابر با اصل آخرين تغييرات صاحبان امضاء مجاز درج شده در روزنامه رسمی الزامی بوده و امكان ارائه 25 درصد  پيش پرداخت مقدور نمی باشد .
)طبق قانون حمايت از توليد كنندگان داخلی ،در صورت وجود سازندگان /توليد كنندگان داخلی ،مشروط به تاييد فنی كاال ی پيشنهادی اولويت خريد با آنها می باشد .(

شماره مجوز ۸۸۸ ، 139۷ 
روابط عمومی شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران

نوبت دوم

شماره اجرائيه:9۷10422512500026
اجرائیه 

شماره پرونده:96099۸2512500465
شماره بايگانی شعبه:961006

تاريخ تنظيم:139۷/02/30
مشخصات محكوم له/محكوم لهم

نشانینام پدرنام خانوادگینامرديف

استان قم-شهرستان قم-شهر قم-بلوار امين –بين كوی 33و 35-پالك ۷۷۷مهدیپناهیمحمد1
مشخصات محكوم عليه /محكوم عليهم

نشانینام پدرنام خانوادگینامرديف

استان قم-شهرســتان قم-شهر قم-شــكوهيه فاز 2 بلوار بروجردی شركت صنعت صفردولتیناصر1
يكتا پخش

قم-مجهول المكان-رفيع پورسعيد2

مجهول المكان-نوروزیسعيد3
مشخصات نماينده يا قائم مقام قانونی محكوم له/محكوم عليه

محكوم له/محكوم نوع رابطهنشانینام پدرنام خانوادگینام
لهم

استان قم-شهرستان قم-شهر قم-45 متری صدوق 30 متری عقيلقاسمی پناهمسلم
قائم بعد از كوی اول پ 3۸ ساختمان غدير دفتر وكالت 

محمد پناهیوكيل

محكوم به:
بموجب درخواست اجرای حكم مربوطه به شــماره 139۷00200056925 و شــماره دادنامه مربوطه 96099۷2512501۷29 محكوم عليه 
محكوم اســت به پرداخت مبلغ 2۸0/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 9/4۸3/۷9۸ ريال بابت هزينه دادرســی و پرداخت 
مبلغ ۷/920/000 ريال بابت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت خســارت تاخبر تاديه بر مبنای نرخ تــورم از تاريخ صدور چك )مندرج در 
 دادنامه( تا زمان وصول آن در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر بابت هزينه اجرايی در حق صندوق دولت ضمن رعايت تبصره 2 ماده 306 قانون 

آيين دادرسی مدنی.
رئيس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی قم-هادوی
مدير دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی قم -سلمانی



زرمــاكارون، تك ماكارون، 
ماكاروني مانــا و ماكاروني 
جهان 4 نمونه موفق از ده ها 
كارخانه توليد ماكاروني در 
كشور هستند كه عالوه بر 
بازار داخلي توانسته اند عملكردي موفق در حوزه هاي 
صادراتي داشته باشند. صنعت ماكاروني را براي اقتصاد 
كشور مي توان صنعتي باارزش به شمار آورد، چراكه 
مي تواند با عنوان صادرات غيرنفتي در چرخه ارزآوري 
مفيد و موثر واقع شود. البته كارشناسان معتقدند با 
توجه به اشباع شــدن بازار از نظر توليد و حجم زياد 
رقابت در اين بازار و تفاوت باالي قيمت نان و ماكاروني 
در بازار داخلي فرصتي براي رشد صنعت ماكاروني در 
كشور وجود ندارد. البته بازارهاي صادراتي مي تواند به 
عنوان فرصتی براي صنعت ماكاروني باشد كه با توجه 

به تحريم ها و مشكالت انتقال وجه، بازاري پرخطر با 
ريسك باالست. بازار صادراتي بازاري رقابتي تر از بازار 
داخلي است كه با توجه به حضور شركت هاي بزرگ 
ايتاليايي و ترك، قيمت و كيفيت مي تواند راهگشــا 
باشد. متاسفانه حضور شركت هاي داخلي با سايزهاي 
كوچك و توليد نامناسب، باعث شــده اعتبار كاالي 
ايراني از نظر كيفي در بازارهاي كشورهاي همسايه 
لطمه بخورد، ولــي همچنان بازارهاي كشــورهاي 
 آفريقايي جايــگاه مناســبي براي حضــور كاالي 

ايراني است. 
در نهايت بايد توجه كرد بازارهاي خارجي كه خواستار 
ماكاروني ايران هســتند مانند عراق، افغانســتان يا 
پاكســتان و آذربايجان بيش از كيفيت محصول به 
قيمت آن اهميت مي دهند. پــس بايد توجه ويژه اي 
هم به ميزان قيمت تمام شده محصول براي صادرات 
داشته باشيم تا بتوانيم در مباحث صادرات ماكاروني 

هم صاحب درآمدهاي معقول شويم. 

موفق ترين برندهاي داخلي توليد ماكاروني كدامند؟

گام هاي   صادراتي صنعت  ماكاروني 
بازار ماكاروني در دست 4 برند اصلي

I N FO@biznews. ir
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فقرزدايی با توسعه توليد داخلی
از ديگــر مزيت هاي توليد داخلي اين اســت 
كه مي توان اميــدوار بود واردات به كشــور 
كاهش پيدا كند. دليل اينكه نمي شود اعالم 
كرد كه با توليــد داخلي واردات ريشــه كن 
خواهد شد، اين است كه واردات با اين حجم 
و انــدازه در مدت زمان كمي اتفــاق نيفتاده 
كه بتوان را به همين راحتــي كاهش داد، اما 
توليد داخلي با ادامه راه به سمت خودكفايي 
مي تواند موجب كاهش واردات شــود. ايجاد 
ارزش افزوده، رشــد اقتصــادي، كاهش نرخ 
بيكاري، جلوگيــري از افزايش تورم و ارتقاي 
درآمد ملي و فردي بعد از ريشــه كني فقر از 
مزيت هاي توليد داخلــي و خودكفايي در آن 
اســت. توجه به اقتصاد مقاومتي نيز مي تواند 
در راستاي تحقق توســعه توليد داخلي موثر 
واقع شود، چراكه يكي از مهم ترين محورهاي 
اقتصاد مقاومتي توليد داخلي و ريشــه كني 
فقر است. بنابراين با الهام از اقتصاد مقاومتي 
مي تــوان از تكانه هــاي داخلــي و به ويــژه 
 خارجي كه اقتصاد كشــور را تهديد مي كند، 

در امان ماند. 
با اســتناد به اقتصاد مقاومتــي توليد داخلي 
توسعه پيدا خواهد كرد و به دنبال آن مي توان 
اثرات مثبت آن را در افزايش درآمدهاي ملي 
و درآمدهاي خانوار مشاهده كرد و روز به روز 
آن را بهبود بخشيد كه در اين صورت با به بار 
نشستن اين مهم، اقتصاد كشور نيز به پويايي 
مي رسد. بنابراين اقتصاد مقاومتي و توليد ملي 
مي تواند باعث مقاومت كشور در برابر تهديدات 
خارجي شــده و نياز داخل در داخل كشــور 
تامين شود. همچنين با رونق اقتصادي حاصل 
از توليد داخلي و خودكفايي مي توان نســبت 
به راه اندازي مجدد كارخانجات و شركت هاي 
تعطيل شده و آن دســته از كارخانجاتي كه 
توليدي كمتر از ظرفيت و پتانسيل خود دارند، 
اميدوار شد و بدين ترتيب است كه اشتغالزايي 
موجب خودكفايي و ريشه كني فقر در كشور 

مي شود. 

ادامه سرمقاله
ت ها 

آخرين قيم
) ريال(

انجير خشک نيمه پرک
300000

توت خشک سفيد
220000

گردو پوست سوزني
285000

پسته ممتاز
1060000

مغز فندق
510000

کشمش سبز
110000

شماره درخواست:9710462516000010
شماره پرونده:9709982516000101

شماره بايگانی شعبه:970135
تاريخ تنظيم:1397/02/24

خواهان سيد رحيم ميرئی دادخواســتی به طرفيت خواندگان 
اميد رزاقی، محســن فيروز عليزاده، علی عباسی، زينب ايمانی، 
اداره ثبت اسناد قم و محمد يوســفی به خواسته الزام به تنظيم 
سند رســمی ملك، رفع اثر از اموال توقيفی غير منقول، توقيف 
عمليات اجرائــی و اثبات مالكيت تقديــم دادگاه های عمومی 
شهرستان قم نموده كه جهت رسيدگی به شعبه ی 24 دادگاه 
عمومی حقوقی قم واقع در خيابان ســاحلی ارجاع و به كالسه 
ی 9709982516000101 ثبت گرديده كه وقت رســيدگی 
آن 1397/5/20 ســاعت 10/30صبح تعيين شــده است و به 
علت مجهول المكان بودن خواندگان دادخواســت خواهان به 
تجويز ماده ی 13 قانون آئين دادرســی مدنی و دستور دادگاه 
يك نوبــت در يكی از جرايد كثير االنتشــار اگهی می شــود تا 
خواندگان پس از نشر اگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه  مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانی كامل خود نســخه  دوم دادخواســت و 
 ضمائم را دريافت نمايند و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگی 

حاضر گردند.
منشی شعبه  24 دادگاه عمومی حقوقی قم -كشاورز

قم-خيابان ساحلی-جنب زندان ساحلی-دادگاه های حقوقی 
شهرستان قم -طبقه دوم- شعبه 24

شماره ابالغنامه:9710102516301044
شماره پرونده:9609982516301248

شماره بايگانی شعبه:961272
تاريخ تنظيم:1397/03/02

آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به خانم معصومه 
رجبی فرزند ذبيح ا...

خواهان ها خانــم ها شــهناز نعمتــی و حانيــه ذوالفقاری و 
آقايان محســن ذوالفقاری و داوود ذوالفقاری دادخواســتی به 
طرفيت خوانده خانم معصومه رجبی به خواســته نفی نســب 
مطرح كه بــه اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9609982516301248 شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان 
قم )27 خانواده سابق (ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/04/20 
ساعت 11:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئين دادرســی مدنی به علت مجهــول المكان بودن 
خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايد 
كثير االنتشار 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.
مدير دفتر شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان قم) 27 خانواده 
سابق(- دادوند

قم-ابتدای خيابان توحيد- مجتمع قضايی شهيد قدوسی -طبقه 
همكف- اتاق 288 شعبه 11

آگهی حصر وراثت
متقاضی آقای اکبر منوچهری فرزند ترحم دادخواستی مبنی بر گواهی حصر وراثت تقديم نموده که پس از ارجاع 
به اين شعبه به کالسه  970234قوقی ثبت گرديده است و چنین توضیح داده که شادروان روزئیه يارمحمدی 
کلهور فرزند حسین به شماره ملی 1670102701 صادره از مشکین شهر در تاريخ 97/2/11 در محل اقامتگاه 

دائمی خود از دنیا رفته و وراث حین الفوت عبارتند از:
1-اکبر منوچهری فرزند ترحم ش ش 5049059232 صادره از پارس آباد متولد 1346همسر متوفی
2-زينب منوچهری فرزند اکبر ش ش 5040537549صادره از پارس آباد متولد 1382دختر متوفی
3-محسن منوچهری فرزند اکبر ش ش 5040069405صادره از پارس آباد متولد 1370پسر متوفی
4-میثم منوچهری فرزند اکبر ش ش 5040252846 صادره از پارس آباد متولد 1374پسر متوقی

 اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کس اعتراض يا 
وصیت نامه ای از متوفی دارد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم نمايد در غیر اينصورت گواهی 
صادر و هر وصیت نامه ای غیر سری و رسمی که بعد از اين موعد ابراز گردد از درجه اعتبار ساقط و بال اثر خواهد 

بود.شماره م الف 7602
رئیس شورای حل اختالف شعبه اول پارس آباد

آگهی ابالغ رأی شورا
پرونده كالسه 763/2/96 شماره دادنامه 1281/96 تاريخ: 96/12/6 

مرجع رسيدگی كننده: شعبه دوم شورای حل اختالف ايوان غرب
خواهان:  جواد حيدر نژاديان فرزند باقر- به نشــانی:ايوان خ چمران – با وكالت 

سجاد مهديان، ايوان خ امام دفتر وكالت 
خوانده: محمدرضا وافری - به نشانی : مجهول المكان

تعيين خواسته:  مطالبه طلب
گردشكار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته 
كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالســه فوق و جری تشريفات قانونی در 
وقت فوق العاده به تصدی قاضی شورا تشكيل  است و با مالحظات محتويات اوراق 
،پرونده را معد صدور رای می داند لذا شورا با اعالم ختم رسيدگی  اقدام به صدور 

رأی به شرخ ذيل  می نمايد.
رأی شورا

درخصوص دعوی جواد حيــدر نژاديان فرزنــد باقر با وكالت ســجاد مهديان 
بطرفيت آقای محمدرضاوافری به خواسته مطالبه به مبلغ 44/773/600 ريال 
و هزينه دادرسی و خســارت تاخير تاديه و حق الوكاله وكيل، با توجه به اوراق 
و محتويات پرونده و اينكه خواهان در تشــريح خواســته خود اشعار داشته كه 
ايشان ضمانت تســهيالت اعطايی صندوق كار آفرينی اميد به خوانده  بوده ام 

كه پس از عدم پرداخت اقســاط از ناحيه خوانده، صندوق محال عليه از حساب 
ايشان بدهی خود را وصول نموده و خوانده  تاكنون نسبت به باز پرداخت آن به 
اينجانب اقدامی نكرده كه تقاضای صدور حكم بشرح  ستون خواسته دارد نظر 
به گواهی مورخه 96/4/27 از صنــدوق مذكور حكايت از صحت ادعای خواهان 
را دارد و بدين نحو اســتحقاق مطالبه خواهان از خوانده دعوی استصحاب  می 
گردد. از طرفی  خوانده عليرغم ابالغ قانونی  در جلسه رسيدگی حضور نداشته 
و اليحه ای ارسال ننموده است لذا شورا بنا به مراتب دعوای خواهان را محمول 
به صحت تشخيص داده و به مستند مواد 198و519و522 قانون آيين دارسی 
مدنی حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 44/773/600ريال  بعنوان 
اصل خواســته و مبلغ 685/500 ريال بعنوان هزينه دارسی و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 96/1/30 بر اساس شاخص ساالنه بانك 
مركزی كه دايره اجرای احكام مدنی موظف به محاسبه آن می باشد و حق الوكاله 
وكيل به ماخذ قانونی كه  دفتر شورا حين اجرا محاسبه و لحاظ می كند در حق 
خواهان صادر و اعــالم می نمايد. اين رأی صادره غيابی و وبه مدت بيســت روز 
پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در اين شــورا و متعاقب آن و به مدت بيســت 
 روز پس از ابالغ قابل تجديد نظــر خواهی در دادگاه محتــرم عمومی حقوقی 

شهرستان می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم - مرادنژادی 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
)نوبت سوم(

مدرك فارغ التحصيلی اينجانب ژيال پوراصغرفرزند يادگار به شماره شناسنامه1867 
صادره از بيله سوار در مقطع كارشناسی رشته حقوق صادره از واحد دانشگاهی اردبيل 
با شماره1314مفقود گرديده است و فاقد اعتبار می باشد . از يابنده تقاضا می شود اصل 

مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبيل به نشانی ميدان بسيج ارسال نمايد. 

مفقود شده
اصل مجوز حمل سالح يكلول 5 تير مدل دستكش كاليبر 12 ساخت 
تركيه به شــماره بدنه 91481781 به نام رسميه وصلی نياء فرزند 
عيسی به ش ش 219 و ت ت  1361 صادره از ايالم مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ثروت آفريني صنايع ماکاروني
مرتضي سلطاني، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکاروني

خوشبختانه صنعت ماكاروني كشور در تهيه گندم مخصوص توليد مشكل خاصي ندارد و شركت بازرگاني دولتي گندم دوروم را متناسب با 
قيمت جهاني آن در اختيار توليدكنندگان قرار مي دهد. به همين دليل سعي شد در اين چند سال اخير قيمت ماكاروني را افزايش ندهيم 
تا بتوانيم جايگاه اين محصول را در ميان مصرف كنندگان تثبيت كنيم. در ايران به دليل ناآگاهي از مزاياي مصرف ماكاروني، سرانه مصرف 
آن نسبت به ديگر كشورها پايين تر است كه خوشبختانه با اقداماتي كه اخيرا داشته ايم و با افزايش كيفيتي كه اين محصول داشته است، 
توانسته ايم ســرانه مصرف را قدم به قدم باال ببريم. در ايران از تكنولوژي هاي روز دنيا در توليد اين محصول استفاده مي شود و برندهاي 

خوشنامي در كشور به توليد اين محصول مشغول هستند كه توانسته اند عالوه بر بازار داخل، بازارهاي خارجي را هم پوشش دهند. 
در حال حاضر دغدغه دولت و سازمان توسعه تجارت، توســعه صادرات غيرنفتي است. در حال حاضر از نظر كارشناسان بخش خصوصي 
استفاده مي كنند تا ايران هم بتواند گلوگاه ها و موانع را شناسايي و رفع كند و ما هم بتوانيم حتي جلوتر از ترك ها و ايتاليايي ها در بازارهاي 
هدف حضور داشته باشيم و ماكاروني اي كه با اين كيفيت در داخل توليد مي شود را به ديگر كشورها هم بتوانيم صادر كنيم. با اين حركت 
ثروت آفريني و ارزآوري را كليد زده ايم. در حال حاضر ايتاليا پيشروي صادرات انواع ماكاروني و پاستا در جهان است و البته 4 برند ايتاليايي 

براي حضور محصوالت ايراني در آن كشور با ما قرارداد بسته اند كه در آينده مي توان بيشتر درباره آن صحبت كرد. 
خوشبختانه با تالش هايي كه صورت گرفت، كيفيت ماكاروني ايرانی در حد قابل قبولي افزايش يافت و موجي شد تا اعتماد مصرف كننده 
نيز افزايش پيدا كند و در حال حاضر تمايل براي خريد برندهاي ايراني ماكاروني در بازار بيشــتر از برندهاي خارجي است. برندسازي در 
اين حوزه موفق عمل كرد و تنوع محصوالت موجب افزايش تعداد مصرف كنندگان شــد. ايران روزي واردكننده ماكاروني بود، ولي امروز 
صنعت ماكاروني كشور حرفی براي گفتن دارد و با صادرات قابل توجه در اين حوزه سرآمد بهترين توليدكنندگان ماكاروني در دنيا هستيم. 

ارائه تخفیفات باال جهت فروش در بازار فوق رقابتي
محمدرضا عبدي، کارشناس صنايع

صنعت ماكاروني ايران به لحاظ اينكه از دهه 70 به اين طرف كامال در دست بخش خصوصي بوده و دولت دخالتي در آن نداشته است، توانست 
پيشرفت هاي بسياري را داشته باشد و عالوه بر تامين بازار داخلي، با محصوالت باكيفيت در صادرات به كشورهاي ديگر هم پيشرو باشد. گندم 
دوروم يك نوع گندم است كه در ايران و چند كشور ديگر به عمل مي آيد. اين گندم مخصوص توليد ماكاروني است و به جز اين گندم نمي توان 
با انواع ديگری از آن اقدام به توليد ماكاروني كرد. به همين دليل ايران نيز جزو 10 كشور برتر توليد ماكاروني است كه توانسته بازار داخلي خود 
را مديريت كند و چشمي هم به صادرات داشته باشد. اين صنعت با آرد آزاد فعاليت خود را ادامه داده، به طوري كه با همين شرايط نيز توانسته 
در زمينه صادرات گام هاي اساسي بردارد. در ايران صنعت ماكاروني بيشــتر در اختيار 4 برند است كه در سال هاي اخير با ارائه محصوالت 
باكيفيت توانسته اند در بازار جايگاه خوبي داشته باشند. البته با فعاليت اين برندها با عملكرد خوب و باكيفيت و در كنار فعاليت ديگر كارخانه ها 
و با توجه به سرمايه گذاري هاي زيادي كه در اين بازار صورت گرفته، بازار داخلي اشباع شده و به اين دليل كه سرانه مصرف ماكاروني در ايران 
نسبت به ديگر كشورها پايين تر است، يك بازار رقابتي در صنعت ماكاروني به وجود آمده كه شركت ها براي حفظ سهم بازار خود مجبور به ارائه 
تخفيفات باال جهت فروش كاال شده اند، در حالي كه قيمت تمام شده باالست و سود چنداني از بازارهاي داخلي عايد فعاالن اين بازار نمي شود. 
البته گندم دوروم ازسوی شركت بازرگاني دولتي به اين صنايع اختصاص مي يابد و از اين بابت مشكلي وجود ندارد، اما امسال هزينه دستمزد و 
سربار افزايش داشته و اگر شركت بازرگاني دولتي بتواند گندم دوروم را با همان قيمت قبل به اين كارخانه ها بدهد، شايد افزايش قيمت در اين 
كاال كليد نخورد. در زمينه صادرات هم در كشور در حوزه ماكاروني اقدامات خوبي انجام شده و اين صنعت توانسته با گام هاي محكم در بازار 
صادراتي حضور پيدا كند. اين محصول بيشتر به كشورهاي آفريقايي، افغانستان و عراق صادر شده و به كشورهاي اروپايي صادرات محدودتري 
انجام مي شود، چراكه در كشورهاي اروپايي به اندازه كافي ماكاروني توليد و تامين مي شود و تقاضاي صادرات به اين كشورها بسيار محدود است. 
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رئيس اتاق ايران طي نامه اي به 
رئيس جمهوری پيشنهادهاي 
ارزي اتاق ايران را به حســن 
روحاني ارائه داد. غالمحسين 
شافعي معتقد اســت كه با 
فروكش كردن التهابــات ارزي، زمان آن رســيده كه 
سياست هاي جديدي براي مديريت ارزي كشور اتخاذ 

شود. 
شافعي در نامه اي به رئيس جمهوری پيشنهادهاي اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران براي مديريت 

ارزي كشور را ارائه داد. 
متن كامل نامه شــافعي به روحاني به شرح زير است: 
احتراما التهابات نگران كننده ماه هاي اخير درباره نرخ 
ارز كه منجر به ورود و دخالت دولت محترم و تعيين نرخ 
4200 توماني شــد، با اين اقدام به طور موقت فروكش 

كرد. 
ضمن قدردانــي از حضور مديريتــي و تصميم دولت، 

رخدادها و جريانات هفته هاي اخيــر به ويژه تغييرات 
پرتالطم پارامترهاي جهاني در روابط اقتصادي با ايران، 
ضرورت اتخاذ سياست و روش هاي متناسب را به شدت 

الزام آور كرده است. 
در شرايط حاضر اقتدار دولت براي مديريت منابع ارزي 
و مديريت كنش ها بيش از هميشــه ضروري اســت و 
سرنوشت فعاالن اقتصادي و كل مردم به اين امر بيش 
از گذشته وابســته شده اســت؛ ازاين رو اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشــاورزي ايران خود را ملزم به اعالم 

موارد زير مي داند: 
آشفتگي و بالتكليفي و ابهاماتي كه در شرايط موجود به 
چشم مي خورد، موجب شده  است كه منابع ارزشمند 
ارزي موجود به شدت مورد استفاده و سوءاستفاده قرار 
گرفته و تخليه شود و در عين حال جريان هاي مطلوب 
اقتصادي كشور با ابهامات و دشواري هاي متوقف كننده 
روبه رو شده اند. از طرف ديگر، صادركنندگان كه ارزآوران 
اصيل غيرنفتي كشور هستند با مشكالت گوناگون روبه رو 
شده اند و در حالي كه واردات كاالهاي ضروري با دشواري 
و كندي مواجه است، حجم زيادي از منابع محدود ارزي 
كشور به مســيرهايي مي رود كه مطلوب دولت و مردم 

نيست. گزارش هاي متعددي از اين مشكالت از سوي 
فعاالن اقتصادي دريافت مي شــود كه ذكر آنها در اين 
نامه كوتاه نمي گنجد. بنابراين پيشنهاد مي شود منابع 
ارزشمند ارزي فقط صرف دارو و كاالهاي اساسي شود 
يا كاالهاي مذكور با يارانه ريالي حمايت شــود و دولت 
و بانك مركزي ســاير منابع خود را مصروف مديريت و 
هدايت بازار ثانويه كنند، بازاري كه جز حضور در آن راهي 
براي مديريت ندارد و مي تواند با حجم زيادي به صورت 

لجام گسيخته بحران زا شود. 
از آنجا كه جريانات ارزي كشــور تنها به نرخ آن وابسته 
نيســت و عوامل ديگري نيز بايد به مــوازات اصالح و 
مديريت شود، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
ايران پشتيباني ســازمان يافته و جدي از صادرات را در 
راس سياست هاي اقتصادي ضروري مي داند كه در پي 
آن توليد داخلي و نيز واردات كشور فضاي رشد و توسعه 
بيابند. همچنين، حمايت از واردكنندگان رسمي و قانوني 
را در برابر هجوم كاالهاي قاچاق و اصالح تعرفه ها و ساير 
هزينه هاي رسمي را به جهت كاهش سود قاچاقچيان الزم 
مي شمارد. توليد داخلي كه با كمبود منابع براي بهبود 
ابزار توليد، فناوري و افزايش بهره وري روبه رو است و از 

طرفي فشار سنگين هزينه هاي دولتي هم به مشكالت 
آن اضافه شده است، بايد به جهت افزايش قدرت رقابت 
بين المللي مورد حمايت قرار  گيــرد. حمايت از كاالي 
داخلي عمدتا با افزايش بهره وري و قدرت رقابت جهاني 

توليدكنندگان ميسر مي شود. 
با اخذ تصميمات فوق، منابع حاصــل از فروش نفت و 
محصوالت آن، ميعانات گازي و پتروشيمي كه عمدتا 
در اختيار دولت و بنگاه هاي دولتي اســت، براي تامين 
كاالهاي اساسي و حضور در بازار ثانوي مورد استفاده قرار 
مي گيرد. باقي معامالت شامل واردات، صادرات و ساير 

مصارف ارزي، با رواني الزم در كشور صورت مي گيرد و 
فقط بار مسئوليت دولت محترم هدايت و مديريت كالن 
آن خواهد بود.  الزم به ذكر اســت كه تقاضاي كل ارز با 
اقدامات فوق متعادل تر و كمتر از حالت موجود خواهد بود 
و توان مقابله دولت و مردم با محدوديت هاي تحميل شده 

از خارج افزايش خواهد يافت. 
در خاتمه، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران 
كه بخش عمده فعاالن اقتصادي كشــور را نمايندگي 
مي كند، براي همفكري و ارائه نظر براي يافتن راهكارهاي 

پياده كردن موارد باال آمادگي كامل دارد. 

بخش خصوصی خواستار اتخاذ سیاست  جدید ارزی از سوی دولت شد

مدیریت و هدایت بازار ثانویه  ارز

معاون سازمان توسعه تجارت خبر داد
تهیه فهرست كاالهاي غیرضروري 

براي حذف از سبد واردات
معاون سازمان توسعه تجارت گفت: اگر قرار باشد آمريكا 
به ايران سخت بگيرد و تحريم هاي جهاني شدت يابد، 
در سياست هاي تجاري تمهيدات و تصميمات جديدي 
اتخاذ مي شود كه در اين راستا و بنابر سناريوهاي بدبينانه، 
وزارت صنعت فهرستي از اقالم غيرضروري وارداتي را 
آماده كرده كه نيازي به واردات آنها وجود ندارد و مي توان 
با تشديد تحريم ها آنها را از سبد وارداتي كشور حذف كرد. 
به گزارش ايسنا، محمدرضا مودودي اظهار كرد: اگر قرار 
باشد تحريم هاي آمريكا به همراه تحريم هاي بين المللي 
ايران اجرايي و تشديد شوند، نياز است واردات و حتي در 
مواردي صادرات به گونه اي كنترل و مديريت شود كه 
مانع از هدررفت ارز شود و براي تامين موارد غيرضروري 
ارز مصرف نشود. وي در پاســخ به اين سوال كه كدام 
كاالها در فهرســت مذكور قرار خواهند گرفت، آن را 
به آينده موكول كرد و گفت: اين اقالم توسط معاونت 
صنعتي و دستگاه هاي ذي ربط تعيين و اعالم خواهند 
شد، اما قطعا در اين فهرست اقالم ضروري، حساس و 
مواد اوليه واحدهاي توليدي و قطعات و ماشــين آالت 
نيستند. معاون سازمان توســعه تجارت ايران در ادامه 
افزود: البته بايد اين نكته را در نظر داشت كه طبق قوانين 
موجود در كشــور، وزارت صمت با استفاده از ابزارهاي 
محدودكننده همانند تعرفه و عــوارض، بايد واردات را 
كنترل كند و اجازه ممنوعيت را ندارد، اما اين در شرايط 
عادي است و در شرايط فوق العاده، طبيعي است كه بايد 
براساس مصلحت اقتصاد عمومي تصميم گرفت و مانع از 
آن شد كه منابع ارزي كشور كه خون رگ هاي اقتصادي 
هســتند، براي مصارف غيرضروري از پيكره اقتصادي 
كشور خارج شود و مديريت واردات حداقل اقدامي است 

كه دولت بايد انجام دهد. 
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گمرك افزايش تعرفه واردات خودروهاي هيبريدي را تاييد كرد
گمرك ايران با انتشار نامه سازمان برنامه و بودجه، افزايش تعرفه واردات خودروهاي هيبريدي را تاييد كرد. گمرك ايران با انتشار تصوير نامه سازمان برنامه و بودجه كشور كه خواستار 
تسري عوارض ۱۰ درصدي ارزش گمركي خودروهاي بنزين سوز به خودروهاي هيبريدي شده است، افزايش تعرفه واردات اين گروه از خودروها را تاييد كرد.

4 پيشنهاد ارزي اتاق تهران به رئيس جمهوری
مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني تهران طي نامه اي به رئيس جمهوری كه رونوشتي از آن براي معاون اول نيز ارسال شده است، به 4 مطالبه ارزي بخش خصوصي از دولت اشاره كرد. 

 به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، در بند اول اين نامه آمده اســت: »با توجه به وجود انتقاداتي به نرخ رســمي اعالم شــده، پيشنهاد مي شــود حداقل، تعديل نرخ متناســب با تغييرات تورمي تا پايان ســال جاري در دســتور كار بانك مركزي جمهوري اسالمي
 قرار گيرد.«

بند دوم اين نامه اشاره مي كند: »تخصيص ارز 4200 توماني به كاالهاي وارداتي نه تنها در شرايط كنوني مشكالت دولت و بانك مركزي را افزايش خواهد داد، بلكه در ميان مدت با افزايش تقاضاي واردات، مديريت دولت را با مشكل مواجه خواهد كرد. بنابراين پيشنهاد 
مي شود نرخ مذكور تنها براي واردات كاالهاي اساسي، سرمايه اي و واسطه اي توليد اختصاص يافته و الباقي واردات با نرخ توافقي از محل ارز حاصل از صادرات كاالهاي غيرنفتي تامين شود.«

در بند سوم اين نامه پيشنهاد شده است: »ضمن بازنگري مجدد در فهرست كاالهاي وارداتي مشمول دريافت ارز با نرخ رسمي، مطابق بند 2 و تفكيك مجدد كاالهاي اساسي، واسطه اي و سرمايه اي از كاالهاي غيرضرور و مصرفي، تامين ارز كاالهاي گروه اخير با فعاليت 
مجدد صرافي هاي مجاز به ايشان واگذار شــود تا از محل ارز حاصل از صادرات غيرنفتي )به استثنای محصوالت پتروشــيمي و ميعانات گازي( و به صورت توافقي، بانك مركزي بتواند مديريت بازار آزاد را مجددا در دست گرفته و از افزايش كاذب نرخ ارز در بازار سريعا 

جلوگيري به عمل آورد. با اتخاذ اين سياست و به طور تدريجي اختالف نرخ ارز رسمي و بازار كاهش پذير خواهد بود.«
همچنين در بند چهارم اين نامه آمده است: »با توجه به بند 2 دستورالعمل صادره از سوي معاون اول رئيس جمهوری به شماره 55300.87.39 مورخ 2/2//97 كه صادركنندگان مجاز به واگذاري ارز خود به صورت مستقيم به واردكنندگان شده اند، پيشنهاد مي شود 

مبناي تعيين نرخ صورت توافقي )به استثنای ارز ناشي از محصوالت پتروشيمي و ميعانات گازي( مجاز شمرده شده و مازاد نرخ 4200 توماني به عنوان ارزش اظهارنامه صادراتي به منظور تشويق صادرات تلقي شود.«
در انتهاي نيز اشاره شده است: »با مالحظه و بررسي رويه  و فضاي فعلي، آنچه قطعا قابل پيش بيني است، ادامه آشفتگي پيش از پيش بازار ارز در روزهاي آتي خواهد بود كه اميد است با اتخاذ تدابير فوق و سياست هاي جامع نگرانه از بروز آن جلوگيري شود.«

همچنين معاون اول رئيس جمهوری در پاسخ به درخواست اتاق تهران مبني  بر»درخواست نظرخواهي از بخش خصوصي در تدوين فهرست تعيين گروه هاي صادراتي مشمول واگذاري ارز حاصل از صادرات در سامانه نيما« طي نامه اي جداگانه از وزارت صنعت خواسته 
است: »در تهيه يا اصالح فهرست با اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران مشورت شود.«

الزم به ذكر است رونوشت اين نامه براي اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوری نيز ارسال شده است. 



بانک، بیمه 6
و بورس

فشار كمبود منابع به بانك ها 
آنهــا را ناگزير از اســتفاده از 
ترفندهايي كرده اســت كه به 
نظر مي رسد فشار آن بر مردم 
و متقاضيان خدمات بانكي وارد 
شود. از جمله اين ترفندها كه طي سال ها از سوي بانك ها 
اعمال شــده وثيقه گيري نقدي اســت كه اگرچه درباره 
تسهيالت با مبالغ سنگين شايد به چشم نيايد، اما درباره 
تسهيالت خرد بسيار مشهود اســت. براي نمونه بانك ها 
معموال به عنوان وثيقه از ميزان تسهيالت پرداختي مبلغي 
را نزد خود نگه مي دارند، در حالي كــه بانك مركزي آنها 
را از اين كار منع كرده اســت. دليــل دريافت وثيقه هاي 
نقدي از سوي بانك ها كسري منابع آنها ذكر مي شود، در 
حالي كه آمارها از ميزان تســهيالت اعطايي بانك ها طي 
ســال 96 حاكي از رشــد 18 درصدي تسهيالت اعطايي 
نسبت به گذشته دارد. اينكه بانك ها با وجود كسري منابع 
ناگزير از اعطاي تسهيالت هستند بحث ديگري است، اما 

موضوع مهم اين است كه چه راهكاري براي تقويت منابع 
بانك ها وجود دارد و اينكه بانك ها از جيب مشتريان براي 
 هزينه هاي خود مايــه مي گذارند، چه تبعاتــي به همراه 
خواهد داشــت. گزارش هاي ميداني حاكي از آن است كه 
با اينكه در دو سال گذشــته بانك مركزي اعالم كرده بود 
بانك ها حق دريافت وثيقه نقــدي از وام را ندارند و با آنها 

برخورد مي شود همچنان اين معضل پابرجاست. به عنوان 
نمونه در يكي از بانك ها كه مدعي اعطاي كارت هاي اعتباري 
اســت مبلغ وام تا حداكثر ۵۰ ميليون تومان تعيين شده، 
 اما براي اعطاي آن بعد از تامين شــرايط مشخص شده تا 
1۰ ميليون تومان نزد بانك نگه داشــته مي شود. در اين 
شرايط مشخص است كه در كنار ســود 18 درصدي كه 
 گيرنده تســهيالت بابت وام ۵۰ ميليوني مي پردازد سود 
 ديگري را نصيب بانك خواهد كرد، به طوري كه 1۰ ميليون 
بلوكه شده اگر سود 1۵ درصد سپرده كه عرف فعلي نظام 
بانكي اســت به آن اختصاص پيدا كند، ساالنه حدود 1.۵ 
ميليون سود داشته و در پايان سه سال به 4.۵ ميليون تومان 
مي رسد.  به اعتقاد كارشناسان، اين امر ناشي از دستوري 
بودن نرخ سود تسهيالت بانكي است و بانك ها براي دريافت 
سود واقعي تســهيالت كه باالتر از نرخ هاي مصوب است، 

دست به چنين كاري مي زنند.

تالش بانك ها براي حفظ سود واقعي تسهيالت
سيد ضياءالدين خرمشاهي، كارشناس 
حقوق اقتصــادي در اين خصوص به 
»كسب وكار« مي گويد: پس از كاهش 
نرخ سود تسهيالت و ابالغ آن ازسوی 
مرجع عالي نظارتــي قريب به اتفاق 
بانك ها و موسسات تحت شــمول مصوبه مذكور براي 

حفظ سود خود دست به خدعه اي جديد زده و اين  بار 
سودهاي پيش بيني شــده و قابل انتظار را از راه ديگر 
محقق ساختند. بدين صورت كه قسمتي از مبلغ قرارداد 
را به مشتري نپرداخته و نزد خود نگه مي دارند و با اين 
كار به ظاهر مانع كاهش درآمد مي شوند. غافل از آنكه 
اين امر از جهت حقوقي و شــرعي داراي اشكال جدي 
 اســت؛ الف( از منظر حقوقي: اين قــرارداد به صورت 
يك قرارداد ناتمام تلقي مي شود و بانك بايد به تعهدات 
خود عمل كند و آنچه سود مبلغ پرداخت نشده براي وي 
ايجاد درآمد كــرده، مصداق تحصيل مــال به طريق 
نامشروع اســت و قطعا قابليت پيگيري دارد. به عنوان 
مثال بانك قراردادي را برپايه 1۰۰ واحد تســهيالت 
منعقد مي كند، اما در عمل 9۰ واحد پول مي پردازد. در 
حالي كه محاسبه سود را براساس 1۰۰ واحد اوليه انجام 
مي دهد و آنچه را كه نزد خود باقي گذاشته با عناويني 
مانند پيش بيني سود دوره تسهيالت يا دليل احتياج 
براي ممانعت از خسارت يا هر عنوان ديگر در اسناد خود 
لحاظ مي كند. يقينا هر يك از مشتريان بانك مي توانند 
با اســتفاده از ظرفيت هاي پولي نســبت به ابطال اين 
قرارداد از طريق مراجع قضايــي اهتمام ورزند. در اين 

صورت بانك دچار چالشي بسيار جدي مي شود. 
ب( از نظر شرعي: با تكيه بر مصاديق مكرر در متون و 
منابع فقهي اين عمل به عنوان ربح مضاعف تلقي می 
شود و در حقيقت ربا در رباست و آنچه بانك به عنوان 
سود از اين قبيل قراردادها به دست مي آورد، مصداق 
تام » اكل مال به باطل« اســت؛ ازاين رو در حالي كه 
اغلب مراجع مسلم ديني هشدارهاي الزم درباره آلوده 
شــدن نظام بانكي به امور خالف شرع داده و حتي در 
يك مورد مرجع معظمي حقــوق كارمندان بانك را 
داراي اشكال شرعي جدي دانسته و حكم به حرمت 
آن داده، جاي شگفتي است كه چرا نظام بانكي بر اين 
كج روي اصرار دارد و براي حفظ درآمد بيشتر از پول 
تمام اصول اخالقي، شرعي و قانوني را كنار مي گذارد. 
شايسته اســت در اين خصوص توجه جدي به عمل 
آيد و اين خطاي عملي با سرعت مرتفع شود. در غير 
اين صورت نظام بانكي و مســئوالن ايــن امر مديون 

تسهيالت گيرندگان مي شوند. 

»كسبوكار«اعتراضمشتریانبهوثيقهگيرينقديبانكهارابررسيميكند

تخلف  بانک ها  در بلوکه کردن  بخشی  از  وام
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شاخصكلبورس167واحد
رشدكرد

شــاخص كل بازده نقدی و قيمتی بورس اوراق 
بهادار تهران 16۷ واحد رشد كرد و به رقم 9۵ هزار 
و ۵۷۷ واحد رسيد، اما شاخص كل هم وزن با 2.6 
واحد كاهش روبه رو شــد و تا رقم 1۷ هزار و 244 
پايين رفت. شاخص آزاد شــناور نيز با رشد 2۷8 
واحدی مواجه شد و به رقم 1۰4 هزار و 6۷۳ رسيد. 
در عين حال شاخص بازار اول با 266 واحد رشد تا 
رقم 68 هزار و 68۰ افزايش يافت، اما شاخص بازار 
دوم با 4۳۷ واحد افت تا رقم 199 هزار و ۳12 پايين 
رفت.ديروز فوالد مباركه اصفهان، معدنی و صنعتی 
چادرملو و معدنی و صنعتی گلگهر ۳ نمادی بودند 
كه هر يك به ترتيب با 1۰۰، 81 و ۷2 واحد تاثير 
افزاينده سعی كردند شاخص های بازار سرمايه را به 
سمت باال حمايت كنند، اما مخابرات ايران، پااليش 
نفت اصفهان و صنايع پتروشيمی خليج فارس هر 
يك به ترتيب با ۵۰، 19 و 1۷ واحد تاثير كاهنده 
تالش داشتند تا شاخص های بازار را به سمت پايين 
هدايت كنند.ديروز در گروه اســتخراج كانه های 
فلزی شاهد افزايش قيمت  سهم های شاخص هايی 
همچون معدنی و صنعتی چادرملو و توسعه معادن 
و فلزات بوديم. در اين گروه غير از نماد معادن منگنز 

ايران مابقی سهم ها با رشد قيمت مواجه شدند. 
در گروه خودرو و ســاخت قطعات به جز تعدادی 
از نمادها مابقی با افت قيمت روبه رو شــدند. در 
اين گروه 1۵۳ ميليون سهم به ارزش بيش از 14 
ميليارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت.بيش از 
نيمی از فلزی ها نيز با رشد قيمت خود به سقوطی 
شدن شاخص های بازار سرمايه كمك كردند. در 
اين گروه 126 ميليون سهم به ارزش بيش از ۳۷ 

ميليارد تومان مورد دادوستد واقع شد.

تاالر شيشه ای

تقدیرازبانكديدربيستمينجشنواره
خيرینمدرسهسازاستانكرمانشاه

در بيستمين جشنواره خيرين مدرسه ساز استان 
كرمانشاه كه با حضور خيرين مدرسه ساز از سراسر 
كشور برگزار شد، از بانك دي تقدير به عمل آمد. به 
گزارش اداره روابط عمومــي و تبليغات بانك دي، 
بيســتمين جشــنواره خيرين مدرسه ساز استان 
كرمانشــاه با حضور مديران و معاونــان آموزش و 
پرورش و جمعي از مسئوالن اين استان و خيرين 
مدرسه ساز از سراسر كشور در كرمانشاه برگزار شد. 
براساس اين گزارش، در اين مراسم مديران و معاونان 
آموزش و پرورش اين استان از خيرين مدرسه ساز 
كه در ساخت و بازسازي مدارس مناطق زلزله زده 
كرمانشاه مشاركت داشتند، تقدير به عمل آوردند. 

حمایتبانكقرضالحسنهمهر
ایراناززندانيانجرائمغيرعمد

بانك قرض الحسنه مهرايران با حضور در مراسم 
جشــن گلريزان شهرستان گچســاران استان 
كهگيلويــه و بويراحمد از آزادســازي زندانيان 
جرائم غيرعمد و كاهش آســيب هاي اجتماعي 
حمايــت مي كند. بــه گــزارش روابط عمومي 
بانك قرض الحســنه مهرايران، رنج خانواده هاي 
زندانيان تنها مســائل عاطفي و روحي نبوده و 
شرايط نامناسب اقتصادي و تنگناهاي ناشي از 
اين وضعيت دربرگيرنده آسيب هاي ديگري است. 
زندانياني كه به  دليل جرائم غيرعمد در زندان هاي 
اســتان كهگيلويه و بويراحمد به  ســر مي  برند، 
نيازمند كمك هــاي خيرخواهانه مردم، دولت و 
خيرين هستند كه پيش  بيني مي شود با برگزاري 
جشن گلريزان تعدادي از اين زندانيان آزاد شوند. 

بانک
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كاهش نرخ يورو به 48 هزار ريال
نرخ برابري هر يورو ديروز )چهارشنبه( در ادامه روند كاهشي خود با 404 ريال افت قيمت به 48 هزار و 599 ريال رسيد. تقويت شاخص دالر در بازارهاي جهاني سبب شده تا ارزهاي 
جهانرواي ديگر از جمله يورو تحت تاثير آن عقب گرد داشته باشند. »شاخص دالر« تغييرات نرخ برابري دالر آمريكا در برابر مجموعه اي از ارزهاي اصلي را اندازه مي گيرد كه تغيير در آن 
نه تنها ارزش برابري ارزهاي ديگر را تحت تاثير قرار مي دهد، بلكه بر بازارهايي چون طال و نفت نيز اثرگذار است، زيرا به طور سنتي قيمت طال و شاخص دالر در جهت عكس يكديگر عمل 

مي كنند. در اين نرخ گذاري هر پوند انگليس نيز 279 ريال از ارزش خود را از دست داد و 55 هزار و 850 ريال تعيين قيمت شد. 

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

مناقصات و از طریق مناقصه عمومی یك مرحله ای به شرح ذیل اجرا نماید. 
1 – نام مناقصه گزار : اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان 

 2 – موضوع مناقصه : تکميل سالن  ورزشی روستای تلور بندرگز شــامل، اجرای کليه عمليات ساختمانی
) ابنيه،تأسيسات برقی و مکانيکی( ، راه اندازی و تحویل پروژه ، که محدوده و شرایط آن ، در اسناد مناقصه 

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

4- مبلغ برآورد کل کار : مبلغ برآورد کل 6.367.508.921ریال است . 
5- تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار : معادل 318.375.446 ریال است که در اسناد مناقصه توضيحات 

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

7- رتبه مورد نياز : پایه 5 ابنيه و پایه 5 تأسيسات و تجهيزات 
8- دریافت اسناد مناقصه : اسناد مناقصه از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات تا تاریخ 1397/03/13 

قابل دریافت است.
 http://iets.mporg.ir 9- نشانی محل دریافت اسناد مناقصه : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس

10- آخرین 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 کل ورزش 

و جوانان استان گلستان 
12- زمان بازگشایی پاکات : پيشــنهادهای واصله در ساعت 9/00 روز پنج شــنبه مورخ 1397/03/31 
درکميسيون مناقصه که در محل اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان تشکيل می شود باز و قرائت خواهد 

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

اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان

  اداره کل ورزش وجواانن استان گلستان

)نوبت دوم(

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

مرحله ای به شرح ذیل اجرا نماید. 
1 – نام مناقصه گزار : اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان 

 2 – موضوع مناقصه : تکميل ســالن  ورزشی روستای قلعه جيق گميشان شــامل، اجرای کليه عمليات ساختمانی
) ابنيه،تأسيسات برقی و مکانيکی( ، راه اندازی و تحویل پروژه ، که محدوده و شرایط آن ، در اسناد مناقصه مشخص 

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

4- مبلغ برآورد کل کار : مبلغ برآورد کل 10.005.226.572 ریال است . 
5- تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار : معادل 500.261.329 ریال است که در اسناد مناقصه توضيحات الزم به تفصيل 

ارائه شده است . 
6- دستگاه نظارت : گروه نظارت فنی بر اماکن ورزشی اداره کل 

7- رتبه مورد نياز : پایه 5 ابنيه و پایه 5 تأسيسات و تجهيزات 
8- دریافت اسناد مناقصه : اسناد مناقصه از طریق پایگاه ملی اطالع رســانی مناقصات تا تاریخ 1397/03/13 قابل 

دریافت است.
 http://iets.mporg.ir 9- نشانی محل دریافت اسناد مناقصه : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس

10- آخرین 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 کل ورزش و جوانان 

استان گلستان 
12- زمان بازگشایی پاکات : پيشنهادهای واصله در ساعت 9/00 روز پنج شنبه مورخ 1397/03/31 درکميسيون مناقصه 

که در محل اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان تشکيل می شود باز و قرائت خواهد شد . 
13- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است .  

اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان

  اداره کل ورزش وجواانن استان گلستان
)نوبت دوم(

وثيقه گيري نقدي سود واقعي تسهيالت را باال مي برد
علي مروي، کارشناس اقتصادي

وثيقه گيري نقدي بانك ها براي مشتريان و شبكه بانكي تبعاتي به همراه دارد كه چندان خوشايند 
نيست. زماني كه بانك ها مبلغي از تسهيالت را به عنوان وثيقه نزد خود نگه مي دارند، در واقع نرخ سود 
واقعي تسهيالت بانكي را افزايش مي دهند. براي مثال زماني كه ۳۰ درصد وام فردي ازسوی بانك ها 
بلوكه مي شود، در عمل نرخ واقعي سود بر ميزان تسهيالتي كه دريافت كرده، افزايش پيدا مي كند و اين 
يعني تسهيالت دهي با نرخ سودي كه استاندارد نيست. براي مثال اگر نرخ سود بانكي 2۰ درصد است، 
اين روش چند درصد به آن اضافه مي كند. به همين علت است كه در حال حاضر شاهديم بسياري از بانك ها با نرخ سود 
2۷ درصد يا ۳۰ درصد به مشتريان تسهيالت مي دهند.  اين امر ضمن آنكه به مشتريان بانكي فشار وارد مي كند، باعث باال 
رفتن هزينه هاي توليدكننده مي شود. البته در توجيه اين كار از سوي بانك ها، بايد گفت وقتي بانك مركزي بدون توجه به 
شرايط اقتصادي كشور به شكل دستوري نرخ سود سپرده و تسهيالت را پايين نگه مي دارد، بانك ها براي فرار از اين وضعيت 
ناگزير از اتخاذ چنين شيوه هايي هستند. روش هايي مثل وثيقه گيري ضمن آنكه باعث مي شود سياست كاهش نرخ سود 
تسهيالت شكست بخورد، هزينه تمام شده پول براي بنگاه هاي واقعي نيز افزايش پيدا كند. از طرفي اين كار براي شبكه 
بانكي نيز خطرآفرين است. بانك ها با اين شرايط محيط را براي كساني كه قصد فرار از بازپرداخت تسهيالت دارند، مستعد 
مي سازند. وقتي كسي بنا ندارد تسهيالت خود را برگرداند، از اين شيوه به خوبي بهره مي گيرد. بنابراين اين كار از يك طرف 

براي مشتريان هزينه زاست و براي بانك ها ريسك عدم وصول تسهيالت را در پي دارد. 
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* رضایتمندی رئیس بنیاد مستضعفان و اعضای هیات مدیره از اقدامات انجام شده
مدیرعامل شرکت عمران و مسکن شمال گفت: طرح های مختلف و ویژه گردشگری توسط این شرکت در 

استانهای گیالن و مازندران در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت عمران و مسکن شمال گفت: با اقدامات و برنامه ریزی هایی که صورت گرفته آماده میزبانی 
 از گردشگران در تمام فصل هســتیم. دکتر حمیدرضا ربیع پور بیان داشت: در بعد زیبا سازی مجموعه 
نمک آبرود و ترمیم تجهیزات و امکانات گردشگری اقدامات بسیار خوبی در این مجموعه صورت گرفته و 
تمام تالش پرسنل مجموعه این خواهد بود تا بهترین میزبانی را از مسافران داشته باشیم. مدیرعامل شرکت 
عمران  و مسکن شمال همچنین بیان داشت: خوشبختانه بازدیدی که ریاست محترم بنیاد مستضعفان 
و جانبازان و همینطور آقای کمیلی و خمسه ای به عنوان هیات مدیره  از شرکت عمران و مسکن شمال و 
مجموعه نمک آبرود به عمل آوردند از اقدامات انجام شده در مدت زمان حضور بنده به عنوان مدیرعامل ابراز 
رضایتمندی داشتند. ربیع پور گفت: تمام برنامه ها و اقدامات انجام شده در شرکت عمران و مسکن شمال 
با مصوبه هیات مدیره انجام می شود و خوشبختانه جناب آقای دکتر سعیدی کیا به عنوان رئیس بنیاد 
مستضعفان و همینطور آقای کمیلی به عنوان مدیرعامل هلدینگ عمران و مسکن ایران و آقای  خمسه ای 
به عنوان  عضو هیات مدیره نهایت همراهی و  همکاری را با این شرکت در انجام برنامه های پیش بینی شده 

دارند که نهایت تقدیر و تشکر را از این عزیزان دارم.

* نظارت مستمر و اصولی بر پروژه ها
وی گفت: از زمانی که به عنوان مدیرعامل در این شرکت حاضر شدم تاکید کردم تمام پروژه ها باید بر اساس 
اصول فنی تعریف شده پیش رود و نظارت بر پروژه ها از درخواست اصلی ام از معاونت فنی شرکت است. وی 
ادامه داد: در استان گیالن و شهر رشت پروژه های مختلفی را  به اتمام رساندیم که برای پایان کار با شهرداری 

مشکالتی وجود داشت که این مشکالت مرتفع و پروژه جدید در گلسار رشت را آغاز کردیم .

*استفاده از کاالی ایرانی در تمامی پروژه های زیر مجموعه شرکت عمران و مسکن شمال
وی بیان داشت: با توجه به شعار سال که حمایت از کاالی ایرانی است ابالغ شد تا در تمام پروژه های در دست 

اقدام از کاالی ایرانی استفاده شود.
ربیع پور بیان داشت: در کلیه مجموعه های این شرکت از جمله نمک آبرود و تمامی پروژه هایی که توسط 
این شرکت انجام می شود به پیمانکاران ابالغ شد استفاده از کاالی ایرانی در دستور کار قرار گیرد. مدیرعامل 
شرکت عمران و مسکن شمال تاکید کرد: خرید از کاالی ایرانی به حمایت از تولید ملی و اشتغال زایی می 

افزاید و این موضوع در دستور کار این شرکت قرار دارد.

* پیشرفت در اجرای پروژه باشگاه ساحلی 
وی بیان داشت: بزرگ ترین و مجهزترین باشگاه ساحلی کشور واقع در ساحل نمک آبرود با ۱۷۵۰۰ متر 

زیربنا و اسکله تفریحی در حال ساخت که در بهار ۱۳۹۸ به بهره برداری خواهد رسید .
ربیع پور بیان داشت: باشگاه ساحلی طرحی نو وزیبا بوده که در کشور بی نظیر است و قطعا با بهره برداری از 

آن شاهد استقبال عموم مردم ایران اسالمی خواهیم بود.
وی بیان داشت: مجتمع مدرن تجاری ۹۰۰۰ متر مربعی نمک آبرود یکی دیگر از پروژه های عمرانی شرکت 
در نمک آبرود بوده که از پیشرفت خوبی برخوردار است و امیدواریم بتوانیم در بهار ۹۷ آن را به بهره برداری 
برسانیم. وی گفت: در بخش جذب توریست نیز برنامه ریزی های خوبی در مجموعه نمک آبرود انجام دادیم تا 
میزبانی شایسته برای مسافران باشیم و در آینده ای نزدیک ۳ دستگاه بازی جدید از کشور آلمان وارد می کنیم 
که قطعا در جذب توریست تاثیرگذار خواهد بود. مدیرعامل شرکت عمران و مسکن شمال افزود: نوع طراحی 
باشگاه ساحلی نمک آبرود چالوس در خاور میانه بی نظیر است و با افتتاح این باشگاه ساحلی قطب گردشگری 
دریایی خواهیم شد. حمیدرضا ربیع پور بیان داشت: مجتمع تفریحي ساحلي )باشگاه ساحلي(نمک آبرود 
توسط شرکت عمران و مسکن شمال در مساحت۷4۰۰۰ متر مربع احداث می شود که شامل۱۷۵۰۰ متر 
مربع فضاي تجاری و ورزشی است. مدیرعامل شرکت عمران و مسکن شمال اظهار داشت: ۱۰۰۰۰ متر 

مربع پارکینگ در دو بخش زیر سطح و رویه به جهت جلوگیري از تخریب و حفظ محیط زیست در این پروژه 
طراحی شده است. وی بیان داشت: باشگاه ساحلی نمک آبرود دارای دو بخش مردانه و زنانه است که هر کدام 
امکانات و تجهیزات خاص خود را دارند که استخرهاي تفریحی مسقف  هر کدام به مساحت ۳۰۰ متر مربع 
و استخر فضای باز هر کدام به مساحت حدودا ۱۰۰۰ متر مربع که در بخش بانوان،ساختمان اصلي  بخش 

بانوان واستخر ها با احداث یک سازه محرمیت از بقیه فضاها مجزا خواهد شد.
ربیع پور تاکید کرد: این باشگاه ورزشی دارای سالن اسپا،حمام ترکی،حمام مغربی،سالن بدنسازی،سالن 
ایروبیک،کافی شاپ، و امکانات بخش خانوادگی اعم از رستوران،فوت کورت،بازارچه،اتاق بازي کودکان،سالن 
سرگرمي وسینما چند بعدي است. وی گفت: آبنماي موزیکال،جت اسکي،جت بورد،قایقهاي تفریحي و... از 

دیگر امکانات و تجهیزات پیش بینی شده در این باشگاه ساحلی است.
مدیرعامل عمران و مسکن شمال بیان داشت: در برنامه ریزی های صورت گرفته این شرکت چنین طرحی در 
شهرهای بابلسر و رامسر نیز در دستور کار قرار دارد تا اجرایی شود که در شهرستان بابلسر با حجم کمتر طراحی 
نقشه ها در حال انجام می باشد. وی گفت: تمام تالش مجموعه بر این است تا زودتر از تقویم پیش بینی شده این 
باشگاه ساحلی به بهره برداری برسد تا در اختیار مردم قرار گیرند تا بهترین خدمات را به آنها  ارائه  دهیم. ربیع 
پور تاکید کرد: سازمان عمران و مسکن شمال در حوزه گردشگری و جذب توریست اقدامات بسیار خوبی را در 
مجموعه نمک آبرود فراهم کرده است و هر ساله در ایام نوروز و تابستان میزبان بیشترین گردشگر و توریست در 

بین مجموعه های تفریحی و توریستی در سطح کشور است.

* تنها مجموعه دارای دو خط تله کابین در خاورمیانه 
مدیرعامل شرکت عمران و مسکن شمال بیان داشت: مجموعه نمک آبرود تنها مجموعه تفریحی ، توریستی 
در خاورمیانه است که دارای دو خط تله کابین بوده تا بتواند خدمات مطلوب تر و ویژه ای به گردشگران 
ارائه نماید. مدیرعامل عمران و مسکن شمال گفت: با اقدامات خوب و تاثیرگذاری که در حوزه گردشگری 
با مساعدت ریاست محترم بنیاد مستضعفان و هلدینگ این مجموعه انجام شد امروز نمک آبرود یک برند 
جهانی است. وی بیان داشت: امروز نمک آبرود به عنوان یک مجموعه تفریحی توریستی در بسیاری از 
بنگاههای گردشگری دنیا مطرح و به گردشگرانی که به ایران سفر می کنند پیشنهاد می شود و در خاور 
میانه تنها مجموعه ای به شمار می رویم که دو خط تله کابین همزمان قرار دارد. مدیرعامل شرکت عمران و 
 مسکن شمال گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته و بهره برداری از پروژه های در دست اقدام، در آینده 
نمک آبرود نقطه طالیی گردشگری در خاورمیانه می شود. وی ادامه داد: برنامه ریزی های صورت گرفته در 
بخش تفریحی توریستی نمک آبرود همراه با استاندارد های روز گردشگری جهان انجام می شود و همواره 

سعی می کنیم برای سلیقه های مختلف بتوانیم در حوزه گردشگری حرفی برای گفتن داشته باشیم.

* نمک آبرود نقطه طالیی گردشگری 
مدیرعامل شــرکت عمران و مســکن شــمال گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته و بهره برداری 
از پروژه های در دســت اقدام، در آینده نمک آبرود نقطه طالیی گردشــگری در خاورمیانه می شــود. 

 مهندس حمیدرضا ربیع پور اظهار کرد: در حوزه گردشگری و جذب توریست اقدامات بسیار خوبی در 
نمک آبرود صورت گرفته تا همزمان با تحول گردشگری روز حرکت کنیم.

وی ادامه داد: برنامه ریزی های صورت گرفته در بخش تفریحی توریستی نمک آبرود همراه با استاندارد های 
روز گردشگری جهان انجام می شود و همواره سعی می کنیم برای سلیقه های مختلف بتوانیم در حوزه 

گردشگری حرفی برای گفتن داشته باشیم.
ربیع پور بیان داشت: وجود ساحل،جنگل و کوه موجب شده این شهرک توریستی بعنوان مرکز گردشگری 
تفاوت زیادی با دیگر مراکز گردشگری ایران و حتی بسیاری از کشورها داشته باشد و وجود دو خط تله کابین 

در کنار سورتمه  از امتیازات ویژه نمک آبرود محسوب می شود.

* موفقیت شرکت عمران و مسکن شمال در اجرای پروژه های گردشگری
رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اســالمی گفت: شرکت عمران و مسکن شــمال بعنوان زیر مجموعه 
هلدینگ عمران و مســکن این بنیاد پروژه های خوبی را در حوزه گردشــگری شــمال در دست اقدام 
دارد که در اجــرای آنها موفق بوده اســت. رئیس بنیاد مســتضعفان گفت: فعالیت هــای عمرانی و 
توانمندی های شــرکت عمران و  مسکن شمال ســتودنی است.  ســعیدی کیا در یکی از بازدیدهای 
خود از مجتمع تفریحی ، توریســتی نمک آبرود چالــوس اظهار کرد: با تشــکر از زحمات مدیرعامل 
و پرســنل در روند اجرایی پروژه های مختلف شــرکت عمران و مسکن شــمال در استانهای گیالن و 
مازندران ، با توجه به قابلیت های موجود در شــرکت عمران و مسکن شــمال و توانمندی های بالقوه 
 آن، انتظار میروداین پــروژه ها با رعایــت تمامی ضوابط و اســتانداردهای موجــود در موعد مقرر به 
بهره برداری برسد تا ان شاا... آحاد ملت شریف ایران اســالمی بتوانند از ثمرات آن بهره مند شوند. وی 
 ادامه داد: اقدامات و پروژه های خوبی در حوزه شــرکت عمران و مسکن شمال در حال انجام است که با 

بهره برداری از آنها قطعا آحاد مردم ایران بهره مند خواهند شد.
این مسئول در ادامه با تاکید بر رعایت استانداردهای موجود در پروژه ها گفت: در اجرای پروژه ها باید دقت 

شود تا تمام نکات فنی رعایت و پروژه ها بر اساس تقویم زمان بندی به بهره برداری برسند.
 سعیدی کیا بیان داشت: احداث و راه اندازی بزرگ ترین و مجهز ترین باشگاه ساحلی کشور در مجموعه 
نمک آبرود از اقدامات خوب دیگر شرکت عمران  و مسکن شمال است که قطعا با استقبال مردم مواجه خواهد 
شد. وی گفت: در راه اندازی و احداث باشگاه ساحلی که ویژگی های خاص خود را دارد باید دقت شود تا 
نهایت نظارت و بررسی های فنی انجام شود و با پیش بینی صورت گرفته در زمان مقرر به بهره برداری برسد.

*سرمایه گذاری 150 میلیاردی  بنیاد در منطقه نمک آبرود
مهندس کمیلی، مدیر عامل هلدینگ عمران و مسکن بنیاد مستضعفان کشور نیز به اجرای پروژه های 
مختلف در استان و سرمایه گذاری ۱۵۰ میلیارد تومانی بنیاد در منطقه نمک آبرود و ساحل مربوطه و 
اجرای طرح های مختلف در این منطقه اشاره کرد و یاد آور شد: بنیاد مستضعفان آمادگی کامل دارد تا در 
اجرای پروژه های مختلف سرمایه گذاری گردشگری، تفریحی، احیای بافت های فرسوده و ... در مازندران 

مشارکت نماید.
وی اظهار داشت: بزرگ ترین و مجهزترین باشگاه ساحلی کشور واقع در ساحل نمک آبرود با ۱۷۵۰۰ متر 

زیربنا و اسکله تفریحی در حال ساخت که در بهار ۱۳۹۸ به بهره برداری خواهد رسید .
کمیلی بیان داشت: باشگاه ساحلی طرحی نو وزیبا بوده که در کشور بی نظیر است و قطعا با بهره برداری از 

آن شاهد استقبال عموم مردم ایران اسالمی خواهیم بود.
وی گفت: این هلدینگ توسط شرکت عمران و مسکن شمال در استان مازندران پروژه های گردشگری و 
توریستی متعددی را در دست اقدام دارد که با بهره برداری آنها قطعا در جذب گردشگران تاثیرگذار خواهند 
بود. مدیر عامل هلدینگ عمران و مسکن بنیاد مستضعفان تصریح کرد: در حال حاضر این هلدینگ با اجرای 

پروژه های مختلف عمرانی و سرمایه گذاری در استانهای شمالی گیالن و مازندران اقدامات خوبی را در جهت 
توسعه استانهای شمالی مخصوصا حوزه گردشگری برداشته است.

*از سرمایه گذاری خوب هلدینگ  عمران و مسکن در مازندران قدردانی می کنم
استاندار مازندران گفت: از سرمایه گذاری خوب هلدینگ  عمران و مسکن بنیاد مستضعفان  در استان 

مازندران مخصوصا در حوزه گردشگری قدردانی می کنم.
اسالمی افزود: در حوزه دریا و ساحل سرمایه گذاری و اقدام خوب و شایسته ای در استان مازندران صورت 
نگرفته بود اما اکنون شرکت عمران و مسکن شمال در این حوزه فعالیت و پروژه بی نظیری را آغاز کرده است.
وی ادامه داد: با صحبت های انجام شده با مدیران این شرکت چنین پروژه خوبی در ساحل در دو نقطه 
دیگر استان مازندران نیز با سرمایه گذاری شرکت عمران و مسکن شمال در دستور کار قرار دارد که اقدام 
شایسته و ارزشمندی می باشد. نماینده عالی دولت در استان مازندران تاکید کرد: استان مازندران یک استان 
گردشگری است و ما باید در این بخش برای میزبانی شایسته از مسافران برنامه ریزی و اقدامات ویژه ای انجام 
دهیم که در این راه شرکت عمران و مسکن شمال سرمایه گذاری های خوبی را انجام و در دست اقدام دارد. 
 وی گفت: مجموعه نمک آبرود قطب گردشگری در شمال کشور است و مجموعه بی نظیری است که 

جذب کننده گردشگران داخلی و خارجی است و اقدامات خوبی در این مجموعه انجام شده است.

*همراهی شرکت عمران و مسکن شمال بی نظیر است
فرماندار چالوس گفت: همراهی شرکت عمران و مسکن شمال با مسئولین و دستگاههای اجرایی مخصوصا 

در شهرستان چالوس بی نظیر است.
محمد ناصر زندی گفت: با حضور دکتر ربیع پور ارتباط بین اداری و همراهی ایشان با ما و همینطور شتاب 
اجرای پروژه های مختلف گردشگری از سوی شرکت عمران و مسکن شمال جای قدردانی دارد. فرماندار 
چالوس از نمک آبرود بعنوان نگین گردشگری ایران یاد کرد و آن را مقصد بسیاری از گردشگران ایرانی و 
خارجی دانست. وی گفت: امروز نمک آبرود چالوس در حوزه گردشگری یک نعمت برای چالوس ، مازندران 
و حتی ایران محسوب می شود زیرا با هزینه بخش خصوصی بهترین امکانات و تجهیزات برای جذب گردشگر 

فراهم شد  و مقصد بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی است.

*اجرای طرح تخفیف برای بومیان در نمک آبرود ستودنی بود
 فرماندار کالردشــت گفت: اجرای طرح تخفیف برای بومیان در استفاده از مجتمع تفریحی توریستی 

نمک آبرود یک اقدام ستودنی از سوی شرکت عمران و مسکن شمال بود.
ایوب صالحی بیان داشت: شرکت عمران و مسکن شمال با طرح های اجرایی که در بحث گردشگری در 

دست اقدام دارد نقش بسزایی در توسعه گردشگری استان مازندران دارد.
وی گفت: دکتر ربیع پور مدیرعامل شرکت عمران و مسکن شمال که از نیروهای بومی محسوب می شود در 

زمان حضور خود در مجموعه این شرکت اقدامات خوب و ماندگاری را انجام داده است.
فرماندار کالردشت تاکید کرد: شرکت عمران و مسکن شمال همراهی خوبی با مسئوالن دارد و در سایه 
این تعامل ها امروز شاهد سرمایه گذاری خوب شرکت با حمایت مسئوالن هلدینگ عمران و مسکن در 

شهرستانهای مختلف مازندران هستیم.

* نمک آبرود مرکز گردشگری شمال است
معاون اداری و مالی شرکت عمران و مسکن شــمال نیز گفت:  با درایت و مدیریت مدیرعامل مجموعه 
استاندارد سازی و بهبود کیفیت تجهیزات مورد استفاده در مجموعه نمک آبرود در اولویت قرار دارد. دکتر 
امیرعلی دلفان آذری  بیان داشت: با توجه به استقبال حداکثری مسافران از مجموعه نمک آبرود این مجموعه 
بعنوان مرکز گردشگری شمال کشور مطرح است. وی از نمک آبرود بعنوان نگین گردشگری ایران یاد کرد و 
آن را مقصد بسیاری از گردشگران ایرانی و خارجی دانست. دلفان آذری تاکید کرد: مجموعه تفریحی نمک 
آبرود چالوس در ایام نوروز و تابستان در بین مجموعه های گردشگری کشور در پذیرش گردشگران همیشه 
رتبه های اول را داراست و انصافا اقدامات بسیار خوبی در این مجموعه برای جذب گردشگر فراهم شده است.

* رعایت نکات فنی در پروژه های شرکت عمران و مسکن شمال
معاون فنی شرکت عمران و مسکن شمال گفت: با تاکید دکتر ربیع پور مدیرعامل شرکت عمران و مسکن 
شمال نظارت مستمر فنی بر پروژه های این شرکت انجام و تمامی نکات فنی در پروژه ها رعایت می شود. دکتر 
میر بابایی بیان داشت: تمام تالش مجموعه بر این است تا نظارت الزم بر فعالیت پیمانکاران انجام تا پروژه ها 
با کیفیت عالی انجام شود. معاون فنی شرکت عمران و مسکن شمال  از نمک آبرود بعنوان نگین گردشگری 

ایران یاد کرد و آن را مقصد بسیاری از گردشگران ایرانی و خارجی دانست. 

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن شمال:

طرح های  ویژه  گردشگری  در گیالن  و مازندران اجرایی   می شود
 استفاده از كاالی ایرانی در تمامی پروژه های زیر مجموعه شركت عمران و مسکن شمال                                                                                                                                           نمک آبرود یک برند جهانی است

 شــرکت عمران و مســکن شــمال یکی از شــرکت های زیر مجموعه هلدینگ عمران و مسکن بنیاد 
مســتضعفان اســت که دفتر مرکزی آن در چالوس و مجموعه نمک آبرود قرار دارد و سرمایه گذاری های 
 مختلفی را در اســتان گیالن و مازندران انجام می دهد. مجتمع تفریحی ، توریستی نمک آبرود  به عنوان 

زیر مجموعه شرکت عمران و مسکن شمال در ایام سال میز بان بی شمار گردشگران است.
این مجتمع که زیر مجموعه شرکت عمران و مسکن شــمال بوده با موقعیت استثنایی و بکری که دارد هر 

گردشگری که وارد شمال می شود را به سمت خود جذب می کند.
نمک آبرود چالوس در یک ســال گذشــته دوره متفاوتی را دنبال می کند و با تالش دکتر ربیع پور در راس 
مدیرعاملی شرکت عمران و مسکن شــمال اقدامات خوبی در جهت میزبانی از گردشگران در آن انجام شده 
است. با تدبیر بنیاد مستضعفان در انتصاب  دکتر حمیدرضا ربیع پور به عنوان مدیرعامل عمران و مسکن شمال 

)نمک آبرود( شاهد شتاب فعالیت هاي عمراني و گردشگري شــرکت عمران و مسکن شمال در استان هاي 
شمالي هستیم. یکي از فعالیت هاي عمراني – گردشگري شرکت عمران و مسکن شمال در شهرستان چالوس 
اجراي بزرگ ترین و زیباترین پارک آبي خاورمیانه است که از پیشرفت فیزیکي خوبي برخوردار بوده و عملیات 

اجرایي آن با شتاب در حال انجام است.
اکثر مسئوالن استان مازندران و شهرستان چالوس بر این عقیده هستند با مدیریت خوب و تجربه باالی دکتر 
ربیع پور که در واقع تدبیر خوب مهندس سعیدي کیا در این انتصاب بوده شاهد رشد و شکوفایي شرکت عمران 

و مسکن شمال در  پیگیري و اجرایي پروژه هاي عمراني و گردشگري هستیم.
با شــروع به کار  دکتر  حمیدرضا ربیع پور، مدیرعامل شرکت عمران و مســکن شمال این شرکت با توقف 
پروژه های زیادی روبرو بود اما با درایت و مدیریت دکتر ربیع پور که قبال در ســمت های مختلف نیز نشان 

داده بود که می توان بر مدیریت او تکیــه زد با انتخاب تیمی خوب و فنی موتور حرکت شــرکت عمران و 
مسکن شمال را روشن کرد. امروز در مجموعه شرکت عمران و مسکن شــمال هیچ پروژه متوقف شده ای 
وجود ندارد و با تالش و پیگیری مدیرعامل این مجموعه و همکاران او خوشــبختانه پروژه های هتل سازی، 
پارک ســاحلی آبی و مجموعه های داخل نمک آبرود در حال احداث هستند که از پیشرفت فیزیکی خوبی 
برخوردارند. یکی از اقدامات شایســته،ماندگار و خوب دکتر ربیع پور به عنوان مدیرعامل شرکت عمران 
و مسکن شــمال انتخاب و انتصاب دو معاون کاردان،با تجربه و ســابقه مدیریت در معاونت اداری و مالی و 
معاونت فنی بوده اســت که آقای دکتر امیرعلی دلفان آذری در معاونت اداری و مالی سابقه و تجربه خوبی 
 در شــهرداری ها داشــته و آقای دکتر میر بابایی نیز به عنوان معاون فنی تجربه اجرایی شایانی در کنار 

تدریس در دانشگاه دارد.

وزارت راه و شهرسازي                                                                    
  شرکت راه آهن جمهوري 

اسالمي ایران )سهامي خاص( 

شناسه آگهی: ۱۷۵۹۰۹
                           آگهي دعوت به ارزیابي كيفي عمومی نخست مناقصه شماره 97-45-5

چاپ نوبت اول 
اداره کل راه آهن هرمزگان در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرائي بند ج ماده ۱2 قانون برگزاري مناقصات  نسبت

 به ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه به شرح زیراقدام نماید.
۱-شرح مختصر موضوع مناقصه :عملیات جوشکاری خط واریانت )بالک احمدآباد- میمند(

2-مبلغ  برآورد: 2۹۹62۸۰۰۰۰  ریال بر اساس فهرست ب های واحد پایه رشته راه ، راه آهن و باند فرودگاه ۱۳۹۷
۳-مدت و محل اجرا:مدت اجرا 4 ماه بوده و محل اجراء طبق اسناد مناقصه میباشد .

4-   کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی تا انتهای فرآیند مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( به 
نشانی www.setadiran۰ir   به طور بر خط انجام می شود. 

 ۵-مهلت دریافت اســناد ارزیابی کیفی :   حداکثر تا ســاعت ۱4   مورخ ۱۳۹۷/۳/۷ در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به نشــانی
www.setadiran.ir 

6-مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی : حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳۹۷/۳/22 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی مذکور
۷-شرکت کنندگان در فراخوان می بایست دارای حداقل رتبه ۵ در رشته راه و باند از سازمان برنامه و بودجه   با توجه به گواهی صالحیت در رشته و 

پایه مورد نیاز دارای ظرفیت آزاد الزم با توجه به مبلغ برآورد مناقصه باشند. 
)ارائه تصویر برابر اصل شده گواهی صالحیت الزامی می باشد.(

۸-از پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی : سایت ملی مناقصات – HTTP://IETS.MPORG.IR صرفاً رویت امکان پذیر است. 
۹-متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه ستاد ، ضروری است مراحل ثبت نام در این سامانه و دریافت گواهی امضاء 

الکترونیکی جهت شرکت در فراخوان را محقق سازند. )شماره تماس سامانه ستاد ۰2۱-4۱۹۳4(
۱۰-مناقصه گران تائید صالحیت شده در ارزیابی کیفی در صورتیکه قصد ارائه ضمانت نامه بعنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار را دارند ، باید 

هنگام ارائه پاکات الف ، ضمانت نامه معتبر بمدت سه ماه و قابل تمدید تا سه ماه دیگر ارائه نماید.
۱۱- هزینه چاپ و نشر آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
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تهراني ها فقط 7 روز ديگر امكان بازديد از »لوور شعبه تهران« را دارند و اين 
آثار تاريخي قرار است بعد از ۱۹ خرداد براي نمايش در موزه بزرگ خراسان 
آماده شوند.  يكشنبه ۲۹ بهمن سال گذشته، ۵۶ اثر تاريخي لوور پاريس براي 
برگزاري نمايشگاه »گنجينه هايي از مجموعه ملي فرانسه« با عنوان »موزه 
لوور در تهران« از فرانسه به تهران رسيد و ۱۵ روز بعد يعني ۱۴ اسفند اين 
آثار بعد از چيدمان ويتريني و تامين امنيت كامل آماده بازديد گردشگران و 

عالقه مندان آثار تاريخي شد. 
به گزارش ايســنا، هر چند از بين آثار انتخاب شــده براي نمايش در موزه 
ملي ايران فقط دو شيء تاريخي متعلق به تاريخ پيش از اسالم يعني »تبر 
كتيبه دار« از كاوش هاي علمي باستان شناسي محوطه چغازنبيل و »شيء 

برنزي از لرستان« متعلق به بورس اوراق بهادار باقيمانده از عصر آهن و با 
حدود سه هزار سال قدمت براي نمايش در كشور خود انتخاب شدند، اما با 
نگاهي به آمار ارائه شده از سوي مسئوالن موزه ملي ايران، اين عامل هم باعث 

نشد تا از عالقه مندي بازديدكنندگان از آثار تاريخي لوور كم شود. 
جبرئيل نوكنده، مديركل موزه ملي ايران ۱۹ ارديبهشت در آخرين آماري 
كه از بازديدها از لوور تهران و در كنار آن از موزه ملي ايران خبر داد، گفته بود: 
»در طول ۶۵ روز، بيش از ۱7۰ هزار نفر به ديدن »لوور شعبه تهران« رفته اند، 
اما عالوه بر درنظر گرفتن اين آمار، نكته حائز اهميت، توجه بازديدكنندگان 
»لوور كوچك در تهران« به موزه ملي ايران بود؛ توجهي كه آماري قابل توجه 
را پشت خود دارد.  از ۱۴ اسفند سال گذشته و زمان افتتاح »لوور تهران« 
در موزه ملي ايران، تا ۱۶ ارديبهشت امســال؛ ۱7۰ هزار و ۹۳۱ نفر همه 
طيف ها و اقشار جامعه از »لوور شعبه تهران« ديدن كرده اند و از سوي ديگر، 
درخواست هاي مختلفي از ادارات، موسسات تحقيقاتي و ديگر دستگاه ها 

براي حضور در موزه ملي ايران و بازديد از لوور تهران را داريم.«
از زمان آغاز نمايش اين آثار تاريخي در موزه ملي ايران، مدت زمان نمايش 
آنها تا ۱۸ خرداد امسال اعالم شده بود، تاريخي كه هر چند ۹ روز تا پايان 
آن باقي اســت، اما با توجه به بخشــنامه اي كه ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ معاونت 
ميراث فرهنگي ســازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به 
همه موزه هاي زيرنظر اين سازمان به همه موزه ها ابالغ شده است، تعطيلي 
هفتگي موزه ها و اماكن تاريخي تحت پوشش سازمان ميراث فرهنگي و 
گردشگري لغو و از آن تاريخ موزه ها فقط در ۶ روز از سال تعطيل خواهند بود. 
براساس اين بخشنامه، موزه ها، كاخ موزه ها و اماكن فرهنگي، تاريخي تحت 

پوشش سازمان ميراث فرهنگي در روزهاي ۱۴ خرداد به مناسبت رحلت 
حضرت امام خميني )ره(، بيســت و يكم ماه رمضان به مناسبت شهادت 
حضرت امام علي )ع(، بيست و پنجم شوال به مناسبت شهادت حضرت امام 
جعفر صادق )ع(، نهم و دهم محرم به مناسبت تاسوعا و عاشوراي حسيني 
و بيست و هشتم ماه صفر به مناسبت رحلت حضرت رسول اكرم )ص( و 

شهادت حضرت امام حسن مجتبي )ع( تعطيل است. 
بنابراين دو روز از مدت زمان امكان بازديد از لوور شعبه تهران در اين فرصت 
كم مي شود و فقط 7 روز براي ديدن گنجينه انتخاب شده براي نمايش در 
موزه ملي ايران كه توسط مسئوالن لوور پاريس گزينش شده، فرصت باقي 

است. 

»لوور« شعبه تهران  در  راند آخر

تحقيقات اكتشافي 
 )Exploratory Research(

چيست؟
مصداق بارز پژوهش بازار يــا تحقيقات بازاريابی 
)Marketing Research(، آن ضرب المثــل 
معروف است كه می گويد: »بی گدار به آب نزن.« 
برای هر مدير بازاريابی، مدير برند، مدير تبليغات 
و حتی هر كارآفرينی الزم است كه برای عرضه و 
فروش بهتر محصوالت و خدماتش و تحقق ساير 
اهداف بازاريابی كه در سر دارد به تحقيقات بازاريابی 
 Exploratory روی بياورد. تحقيقات اكتشافي يا
research روشي اســت كه در كنار »تحقيقات 
توصيفي« و »تحقيقات دليل محــور«، يكي از ۳ 
روش مرسوم پژوهش در تحقيقات بازاريابي است. 
در اين روش ما سعي مي كنيم تا براي مشكالتي كه 
روشن و شفاف نيستند، پاسخي بيابيم. در تحقيقات 
اكتشافي، به اين موضوع مي  پردازيم كه ريشه اصلي 
يك سري رفتارها و بازخوردها از طرف جامعه هدف 
چيســت. بدين منظور غالبا نيــاز به تحليل هاي 
روان شناسانه و جامعه شناسانه داريم. اين تحقيقات 
با هدف يافتن راه حل يك مســاله و براي پاسخ به 
چگونگي آن، با استفاده از ريشه يابي رفتار مخاطب، 

مورد استفاده قرار مي گيرد. 
مواردي كه در تحقيقات اكتشافي موشكافي مي شود: 

- آشنايي با وضعيت كلي بازار
- ميزان شناخته شدن يك برند
- حس مردم نسبت به يك برند

- حس مردم نسبت به كاالها يا خدمات برند
و…

تحقيقات اكتشــافي عالوه بر بازاريابي، مي تواند 
درباره بسياري از حوزه ها انجام گيرد و از اين لحاظ 
مي توان آن را جزو انعطاف پذيرترين و گسترده ترين 

روش هاي تحقيقات به حساب آورد. 
مصداق بــارز پژوهش بازار يا تحقيقــات بازاريابی 
)Marketing Research(، آن ضرب المثــل 
معروف است كه می گويد: »بی گدار به آب نزن.« برای 
هر مدير بازاريابی، مدير برند، مدير تبليغات و حتی 
هر كارآفرينی الزم است كه برای عرضه و فروش بهتر 
محصوالت و خدماتش و تحقق ساير اهداف بازاريابی 

كه در سر دارد به تحقيقات بازاريابی روی بياورد.
www.modir.tv

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

سازماندهي )organizing( و ترسیم نقشه راه برای کارمندان اقدامي 
مهم براي ايجاد نظم و ســاماندهي فعالیت هاي سازماني است. هر 
فعالیتي که قصد انجام آن را داريم، نیازمند حضور و کارکرد عناصر 
انساني است که الزم اســت از کارهايي که بايد انجام دهند، آگاه 
باشند، جايگاه و مرتبت تشكیالتي خود را بدانند و بدانند که چگونه 
بايد آن کار را به انجام برسانند، وظايف و مسئولیت هاي آنان چیست 
و چه اختیاراتي براي اجراي وظايف به آنان واگذار شده است. آنها 
همچنین بايد از روابط متقابل خود با ديگران که به هر نوع در انجام 
کار شريك و اثرگذارند يا از نتیجه آن بهره مي برند و متاثر مي شوند، 
نیز از عوامل و نیروهايي که بر روند کار آنها وارد مي شود، اطالع داشته 
باشند و نسبت به آنچه براي کار خود نیاز دارند و نیز آنچه به عنوان 
حاصل و نتیجه کارشان تعريف مي شود، عالم و مسلط باشند. بنابراين 
نخستین قدم براي سازماندهي اين اســت که شما به عنوان مدير 

سازمان شمايي از »فرايند« کار و عمل در واحد مورد نظر و پیرامون 
و محیط آن ترسیم کنید.

چگونه  یک نقشه راه  ترسیم کنیم؟

ون
نس

برا
رد 

چا
ري

هدف هاي تان را محدود نكنيد و سعي كنيد اهداف بلندمدت داشته باشيد. هميشه تصور 
كنيد كه دوست داريد 5 سال بعد زندگي تان چگونه باشد؟ 10 سال بعد چطور؟

WWW.KASBOKARNEWS.IR

I N FO@biznews. ir

انعقاد تفاهمنامه همكاري دانشگاه علوم پزشكي البرز 
و گروه صنعتي و پژوهشي زر

تفاهمنامه اي بين دانشگاه علوم پزشكي 
و خدمات بهداشتي درماني البرز و گروه 

صنعتي و پژوهشي زر منعقد شد. 
محورهاي همكاري در اين تفاهمنامه 
ايجاد ارتباط و همكاري جهت تبادل 
اطالعــات و برآورده كــردن نيازهاي 
پژوهشي آموزشــي، آزمايشگاهي و 
مطالعاتي، طرح پژوهشــي مشترك، 
بهره مند شدن از پژوهشگران و ساير نيروهاي تخصصي در زمينه علمي و فني، 
حمايت دانشگاه در راه اندازي آزمايشگاهي همكار، برگزاري كارگاه آموزشي سمينار 
و نشست علمي مشــترك ملي، منطقه اي و بين المللي است. از موضوعات مهم 
تفاهمنامه مذكور مي توان به گسترش ارتباطات علمي، هم افزايي و همفكري، تبادل 
دانش و ارائه تجربيات در قالب همكاري هاي آموزشي و پژوهشي در جهت توسعه 
فناوري ها و استفاده از ظرفيت ها و توانمندي هاي آموزشي و پژوهشي، فناوري ها 
و تجهيزات يكديگر با هدف برطرف كردن نيازهاي متقابل و توسعه كسب وكار 
تشريك مساعي به جهت تسريع در دستيابي به اهداف و برنامه هاي مورد توافق 
اشاره كرد. همچنين برگزاري همايش ها، جشنواره ها و نمايشگاه هاي مختلف با 
هدف توليد و انتقال دانش و فناوري به صورت مشترك در سطوح ملي و بين المللي، 
استفاده از منابع علمي موجود با هدف گسترش تحقيقات، تبادل اطالعات علمي و 
استفاده از توانمندي هاي بالقوه طرفين براي انجام پروژه هاي تحقيقاتي مشترك از 
موضوعات ديگر اين تفاهمنامه است. اين تفاهمنامه به امضاي دكتر حميد درفشي، 
رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان البرز و دكتر مهدي 

اميني مدير طرح هاي اجرايي گروه صنعتي و پژوهشي زر رسيد. 

برگزاري كالس آموزشي مروجين و ارزيابان نظام 
مشاركت گاز استان البرز

كالس آموزشــي مروجين، فعاالن و 
ارزيابان نظام مشاركت گاز استان البرز 
در ســالن جلسات ســاختمان ستاد 
برگزار شــد. به گزارش روابط عمومي 
شركت گاز استان البرز، در اين كالس 
يك روزه كه با تدريــس آقاي ولي نيا، 
ارزياب شــركت ملي گاز ايران برگزار 
شد، ضمن تشريح سامانه نظام مشاركت و آشنايي مروجين به اين نكته اشاره كرد 
كه مروجين بايد ويژگي هايي از جمله روابط عمومي باال، تشويق كاركنان به ثبت 
پيشنهادات خود و كوچك نشمردن پيشنهادات را به عنوان اصول مهم در ترويج 
فرهنگ پيشنهاد از سوي همكاران مورد توجه قرار دهند. همچنين در ادامه تاكيد 
شد پيشنهادات داراي دو نوع بوده كه شامل پيشنهاد كمي و پيشنهاد كيفي است 
كه در پيشنهاد كيفي بيشتر به كيفيت پيشنهاد توجه مي شود، ولي در پيشنهاد 
كمي توجه ويژه به كميت آن و مقدار و هزينه مدنظر است. در ضمن بايد بدانيم 
وجود سيستم هاي تشويقي براي پيشــنهاددهنده ها يكي از ابزار مناسب براي 

افزايش سهم كاركنان در نظام مشاركت است. 

كمك 324 ميليوني مديريت شهري اصفهان براي 
آزادي زندانيان جرائم غيرعمد

شهردار اصفهان به اتفاق رئيس شوراي اسالمي شهر اصفهان، اعضاي شوراي شهر 
و جمعي از مديران شهري در برنامه تلويزيوني »يك شهر ضيافت« حضور يافت تا 
براي آزادي زندانيان جرائم غيرعمد و در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي تالش 
كنند. در اين برنامه مديريت شهري ۳۲۴ ميليون تومان براي آزادي زندانيان جرائم 
غيرعمد اختصاص داد كه ۳۰۰ ميليون تومان آن در قالب اليحه به تصويب شوراي 
شهر رسيد و ۲۴ ميليون تومان آن به صورت مستقيم و با مشاركت سازمان هاي 
شهرداري اصفهان پرداخت خواهد شد. شهردار اصفهان در اين برنامه با بيان اينكه 
بايد در مقابل حوادث و اتفاقات ناگوار، شكيبا و صبور بود، افزود: الزم است در جامعه 

صفات اخالقي داراي ارزش الهي را ترويج و بسط داد. 
قدرت ا... نوروزي با بيان اينكه بخشش، حالل بسياري از مشكالت است، گفت: اگر 
مردم ظلم و جفايي كه در حق آنها شده را ببخشند، بخش زيادي از آمار زندانيان 
كاهش مي يابد و جامعه به ســمت كرامت انساني حركت مي كند، چراكه حفظ 
كرامت انساني ضامن بقاي جامعه و حفظ ارزش هاي انساني است. شهردار اصفهان 
بر تقويت حس احسان و نيكوكاري در جامعه تاكيد و بيان كرد: نبايد شخصي براي 
مبالغ اندك گرفتار زندان شود، چراكه آسيب هاي اجتماعي تسري مي يابد و در 
آرامش و نظم عمومي اختالل ايجاد مي شود.  وي با اشاره به بازديد اخير خود از 
زندان مركزي اذعان داشت: متاسفانه افرادي در زندان بودند كه به دليل مسائل 

جزئي مالي گرفتار شده بودند. 

خبر

استان ها

تبليغات 
خالق

بيش از ۱۰۰ فيلمساز و اهالي فرهنگ و هنر 
در نامه اي خطاب به رئيس جمهوری خواهان 
رفع محدوديت ها براي هنرمندان از جمله 
بهروز وثوقي شدند.به گزارش انتخاب، در اين 
نامه اسامي هنرمنداني چون جعفر پناهي، 
پرويز پرستويي، تهمينه ميالني، كيانوش 
عياري، محمد رسول اف، فاطمه معتمدآريا 
و ليال حاتمي ديده مي شود. اين نامه به اين 
شرح است: حضور محترم رياست جمهوري 
جناب آقاي دكتر حسن روحاني، با سالم 
و احترام، از آن جا كــه جنابعالي به عنوان 
رئيس جمهوری، حافظ حقوق شهروندي 
و مســئول اجراي قانون اساسي هستيد، 
ما جمعــي از هنرمندان، فيلمســازان و 
نويسندگان و دست اندركاران امور فرهنگي 
از شــما مي خواهيم، يك بار براي هميشه 
تدبيري صورت گيرد تا هنرمنداني كه صرفا 
به جهت كار هنري و فرهنگي با ممنوعيت 
خروج و ورود و ممنوعيت كار روبه رو هستند، 
بدون ايجاد مزاحمت بتوانند به وطن خود، 
رفت وآمد داشــته و از حــق طبيعي كار و 
فعاليت بهره مند شوند، از آن جمله خواهان 
رفع محدوديت هاي غيرقانوني براي هنرمند 

گرانمايه آقاي بهروز وثوقي هستيم. 

مســعود آب پرور، پويا آريان پور، فرهنگ 
آدميت، حسن آقا كريمي، ماهور احمدي، 
مصطفی آل احمد، محســن استادعلي، 
همايون اســعديان، ســتاره اسكندري، 
اشــكان اشــكاني، محمد اطبايي، مهناز 
افشــار، همايــون امامي، كريــم اميني، 
مســعود اميني تيراني، كيانــوش انوري، 
ژيال ايپكچي، محمود بخشي، ساناز بيان، 
سهيل بيرقي، مهدي پاكدل، تينا پاكروان، 
پرويز پرســتويي، آيدا پناهنــده، جعفر 
پناهي، امير پوريا، محمد جعفري، روناك 
جعفري، حميد جعفري، وحيد جليلوند، 
ليال حاتمــي، عزيزا... حاجي مشــهدي، 
احمد حامد، ســيروس حسن پور، حسن 
حسندوســت، ابراهيم حقيقي، محسن 
خان جهاني، مصطفي خرقه پوش، سهراب 
خسروي، فردين خلعت بري، مهرزاد دانش، 
نادر داوودي، بهرام رادان، مهدي رحماني، 
جمال رحمتي، عبــاس رزيجي، محمد 
رسول اف، عاطفه رضوي، غالم رضا رمضاني، 
علي زماني عصمتي، مونا زندي حقيقي، علي 
ژكان، رضا سبحاني، مهدي سجاده چي، 
مسعود سالمي، علي رضا شــجاع نوري، 
اردشير شليله، كوروش شــيرالي، بيژن 

صفــدري، هايــده صفي يــاري، احمد 
طالبي نژاد، جواد طوســي، امير عابدي، 
نيما عباس پور، علــي عبدالعلي زاده، اميد 
عبداللهي، بهــرام عظيم پور، مرتضي علي 
عباس ميرزايي، اميرحســين علم الهدي، 
پدرام علــي زاده ، كيانوش عياري ، نازنين 
فراهاني ، فريد فرخنــده كيش، علي رضا 
فرخنده كيش ، محمد حسين فرحبخش، 
نيمــا قاســمي، كامــران قدكچيــان ، 
مرتضي قيدي ، بهــرام كاظمي ، علي رضا 
كهن ديري، باران كوثري، جهانگير كوثري، 
احمد  رضا گرشاســبي، فرشاد محمدي، 
ابراهيم مختاري ، احمد مرشــدلو ، نادر 
مشــايخي، مجيد رضا مصطفوي ، حسن 
مصطفوي ، علي مصفا  ســعيد مطلبي، 
فاطمه معتمد آريــا، آذر مهرابي ، مرجان 
مهرابي ، فرزاد موتمن ، علي موذني ، وحيد 
موســائيان ، كاظم مواليــي ، محمد رضا 
موييني ، مجتبي ميرتهماســب، مزدك 
ميرعابديني ، سپهر ميكائيليان ، تهمينه 
ميالني ، اسماعيل ميهن دوست ، مهدي 
نادري ، ســارا نامجــو ، ســميرا نجفي، 
 محســن نظري ، ســيد ضيا هاشــمي ، 

فرهاد ورهرام و عباس ياري. 

نامه ۱۰۰ هنرمند به  رئیس جمهوری براي رفع محدودیت ها
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پرونده كالسه ۹۶۰۹۹۸۸۶۰۱۳۰۰۳۲7 شعبه ۱۳حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهيد مطهری )بانكها وتصادفات(شهرستان كرمانشاه تصميم 
نهايی شماره ۹۶۰۹۹7۸۶۰۱۳۰۰۴۹۴

خواهان : بانك مهراقتصاد باوكالت آقای قائم نادری فرزند علی حسين به نشانی : كرمانشاه – گيالنغرب – خيابان شهيدبهشتی – پاساژمهديان
خواندگان :

 ۱- خانم هاجرصالحيانی فرزند محسن ۲- آقای فالمرزكهريزی فرزندعلی همگی به نشانی : مجهول المكان
خواسته : مطالبه وجه چك

گردشكار : درمورخه ۹۶/۱۰/۲۴ دروقت فوق العاده شعبه ۱۳ شورای حل اختالف مجتمع شهيدمطهری كرمانشاه پرونده به شماره ۹۶۰۳۲۸تحت 
نظرمی باشدبا توجه به اوراق ومحتويات پرونده ضمن اعالم ختم رسيدگی به شرح ذيل مبادرت به صدوررای می نمايد.

))رای قاضی شورا((
درخصوص دادخواســت بانك مهراقتصادبا وكالــت آقای قائم نادری بــه طرفيت خوانــدگان : ۱-فالمرزكهريزی ۲- هاجرصالحيانی به خواســته 
مطالبه مبلغ ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ريال به عنوان اصل خواســته وخسارت تاخيرتاديه وهزينه های دادرســی وحق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی،نظربه 
اوراق ومحتويات پرونده ودادخواســت تقديمــی خواهان وتوضيحات وكيل بانك مذكورونظريه مشــورتی اعضای شــعبه شــورای حل اختالف 
والتفات بــه اينكه خواندگان عليرغم ابالغ درجلســه حاضرنشــده وچــك به شــماره ۶۴۸۲۰۲عهده بانك ملــت دروجه خواهان صــادر نموده 
وباتوجه به صدورگواهی عــدم پرداخت ازطريق بانك محــال عليه واينكه دليــل ومدرك معتبری كه برائــت ذمه خودرا فراهم نمايــد ابرازوارائه 
ننموده لذاخواســته خواهان قابل اجابت بوده مســتندا به تبصره الحاقی مــاده ۲قانون صدورچك مصوب مجمع محترم تشــخيص مصلحت نظام 
ومواد۱۹۸و۵۱۹و۵۲۲قانون آيين دادرســی مدنــی ومواد۲۴۹و۳۱۰و۳۱۳و۴۰۳قانون تجارت وماده ۱۱قانون شــوراهای حل اختالف خواندگان 
درحق خواهان به پرداخت مبلغ ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ريال به عنوان اصل خواســته وخســارت تاخيرتاديه ازتاريخ سررســيد چك گواهی عدم پرداخت 
۸۹/۰۲/۱۸ لغايت اجرای كامل حكم براساس شــاخص اعالمی بانك مركزی كه دراجرای احكام محاســبه می گرددومبلغ ۱/۰۲۰/۰۰۰ريال بابت 
هزينه دادرســی وحق الوكاله وكيل به مبلغ ۱۳۰/۰۰۰هزارتومان محكوم مــی نمايد. رای صادره غيابی بوده وظرف مدت بيســت روز پس از تاريخ 
 ابالغ قابل واخواهی دراين شــعبه وســپس ظرف بيســت روزديگر قابل اعتراض وتجديدنظرخواهی درمحاكم محترم عمومی حقوقی شهرســتان 

كرمانشاه می باشد.
شعبه ۱۳ حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهيدمطهری)بانكهاوتصادفات(شهرستان كرمانشاه –اسداله حيدری زادی 
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