
دولت آمريكا بودجه متعهد شــده خود به دفتر مبارزه با تروريســم سازمان 
ملل به ارزش 2 ميليون دالر را ديروز )چهارشنبه( قطع كرده و در اعتراض به 
سياست هاي رئيس روسي اين دفتر سطح حضور خود را در كنفرانسي درباره 

اين موضوع كاهش داد. 
به گزارش ايســنا به نقل از رويترز، يك مقام آمريكايي كــه نام خود را فاش 
نكرد، گفت: قطع اين بودجه با تصميم اخير رئيس روسي مبارزه با تروريسم 
سازمان ملل مبني بر جلوگيري از حضور گروه هاي عالقه مند غيردولتي در 

يك كنفرانس مربوط به اين دفتر مرتبط است. 

اين مقام آمريكايي در پاسخ به اين ســوال كه آيا اتخاذ اين تصميم ارتباطي 
با والديمير وورونكوف، رئيس روســي اين دفتر با بيش از ۳۰ ســال سابقه 
خدمت دارد، پاسخ داد: چنين مســاله اي اهميت داشته و اينكه وورونكوف 
 از جانب دولت كشــور خود درباره اين كنفرانس تحت فشارهاي بسيار قرار 

گرفته است.
دفتر وورونكوف به درخواســت براي اظهارنظر درباره اين مســاله پاســخ 
نداد.  دولت والديمير پوتين، رئيس جمهوری روســيه از جانب كشــورهاي 
غربي متهم به ســركوب گروه هاي عالقه مند كه به عنــوان »جامعه مدني« 

شــناخته مي شــوند و همچنين متهم به برخورد با نهادهاي مستقل شده 
اســت. اين مقام آمريكايي خاطرنشــان كــرد: آمريكا و كشــورهاي ديگر 
آنتونيو گوترش، دبيركل ســازمان ملل و وورونكوف را كه يك ســال پيش 
منصوب شــده بود، تحت فشــار قرار داده اند تا اين گروه ها را در كليت اين 
 كنفرانس شــامل كنند چون آنها مشــاركت هاي ارزشــمندي را مي توانند

 انجام دهند.
با اين حال مقام آمريكايي گفت: به نظر مي رسد كه درخواست هاي ما مورد 
اعتنا قرار نگرفته و به جاي آن ديدگاه هاي كشورهايي مثل سوريه، ونزوئال، 

ايران و روسيه درباره اين موضوع وزنه بيشــتري نسبت به كشورهاي ديگر 
 كه »بيشــترين تالش را براي مبارزه با تروريسم انجام مي دهند«، پيدا كرده 

است.
جايگاه آمريكا در اين دفتر كه يك سال از عمر آن مي گذرد جديدترين مناقشه 
درباره درخواست هاي دولت دونالد ترامپ براي اعمال تغيير در سازمان ملل 
اســت. چند روز پيش آمريكا در اعتراض به آنچه تبعيض شوراي حقوق بشر 
سازمان ملل در حق اسرائيل و عدم دســت زدن به اصالحات عنوان كرد، از 

اين شورا خارج شد. 

يك روز پس از قانوني شــدن اليحه خروج انگليس از اتحاديه اروپا، فروشگاه 
زنجيره اي جان لويس از تعطيلي شعبات خود خبر داد و بانك مركزي انگليس 
اعالم كــرد در صورتي كه اروپا به تعهــدات بانكي خود دربــاره دوره انتقالي 

پسابرگزيت عمل نكند تريليون ها پوند ازخدمات مالي متوقف مي شود. 
به گزارش ايرنا، جان لويس ديروز اعالم كرد كه 4 شــعبه از فروشگاه ويتروز و 
يكي از شعبات مركزي خود را براي كاهش مشكالت اقتصادي تعطيل خواهد 
كرد. اين فروشگاه زنجيره اي عنوان كرد كه در نيمه نخست سال جاري ميالدي 
سودش نزديك به صفر بوده و تا پايان سال جاري پيش بيني كرده است كه سود 
زيادي حاصل نخواهد كرد. جان لويس كه در سال گذشته ميالدي ۳ ميليارد 
و 78۰ ميليون پوند سود كرده بود، ابهامات اقتصادي ناشي از خروج انگليس 
از اتحاديه اروپا را از ديگر عواملي برشمرد كه اين شركت را مجبور به تعطيلي 

شعبات خودكرده است. 
 پيــش  از ايــن فروشــگاه هاي زنجيــره اي هــاوس او فريــزر، دبنهامــز و 
ماركس اند اسپنسر نيز با اشاره به مشكالت اقتصادي خود از تعطيلي شعبات 
و تعديل نيروهاي خود خبر داده اند. هاوس او فريزر اخيرا اعالم كرده است كه 

قصد دارد ۳1 باب از59 شــعبه خود را تعطيل كند كه اين مســاله منجر به از 
بين رفتن شش هزار شغل در اين كشور مي شود. همچنين ماركس اند اسپنسر 
گفته است كه تا سال 2۰22 ميالدي يك صد شعبه خود را تعطيل خواهد كرد 

و بدين ترتيب هزاران تن بيكار مي شوند. 
همزمان بانك مركزي انگليس ديروز در گزارشــي هشدار داد كه 29 تريليون 
پوند از خدمات بانكي اين كشــور در اثر خروج از اتحاديه اروپا در معرض خطر 
قرار دارد. اين نهاد مالي انگليس افزود كه اين كشــور بــه تعهدات خود براي 
مقدمه چيني در جهت خروج از اتحاديه اروپا عمل كرده و چنانچه موسســات 
مالي اتحاديه اروپا اقدامات مشابهي را صورت ندهند، نظام بانكي اين كشور در 
مارس سال آينده با هرج  ومرج مواجه خواهد شد. بيشتر شاخص هاي آماري و 
تحوالت سياســي ماه هاي اخير در انگليس نشان مي دهد كه روند جدايي اين 
كشــور از اتحاديه اروپا وارد فصل تازه اي از چالش ها و بحران هاي آشكار شده 
است. عالوه بر افزايش اخير نرخ بهره بين بانكي، رئيس بانك مركزي انگليس 
فاش كرده است كه برگزيت 4۰ ميليارد پوند به اقتصاد اين كشور خسارت زده 
و درآمد خانواده ها به ميزان زيادي كاهش يافته اســت. مارك كارني توضيح 

داد كه رشــد اقتصادي انگليس نزديك به 2 درصد از دوران پيش از برگزاري 
همه پرسي برگزيت كاهش يافته و اين در حاليست كه دولت انگليس مشوق هاي 
قابل  توجهي را در جهت كاهش شوك ناشــي از خروج از اتحاديه اروپا هزينه 

كرده است. 
همچنين اتاق بازرگاني انگليس در تازه ترين گزارش خود تصوير نگران كننده اي 
را درباره روند رشــد اقتصادي اين كشور ارائه داده اســت. اين نهاد انگليسي، 
شاخص رشد اقتصادي براي سال جاري و آينده ميالدي اين كشور را با يك دهم 

درصد كاهش، به ترتيب 1.۳ و 1.4 درصد پيش بيني كرده است. 
اتاق بازرگانــي انگليس همچنين نســبت بــه كاهش قابل توجه شــاخص 
سرمايه گذاري در اين كشور هشدار داده و پيش بيني كرده است كه اين شاخص 
از 2.4 درصد در سال گذشته به ۰.9 درصد در سال جاري كاهش خواهد يافت. 
بنابراين گزارش، شــاخص هاي ديگري نظير كاهش رونــد توليد، محدوديت 
افزايش دستمزد، كاهش ســقف پس انداز و افزايش بدهكاري ها نيز دستكم 
تا سال آينده ميالدي تحول مثبتي را طي نخواهد كرد و كسري تجاري سال 
آينده گريبان گير اين كشور خواهد بود. اتاق بازرگاني انگليس در كل اقتصاد 

اين كشــور را در وضعيت مرگ تدريجي توصيف و تصريح كرده است كه اكثر 
شاخص ها نشــان مي دهد كه برگزيت تاثير بدي بر اوضاع اقتصادي انگليس 
گذاشته اســت. ابهامات ناشــي از آينده رابطه تجاري انگليس و اتحاديه اروپا 
در دوره پســا برگزيت، احتمال افزايش نرخ بهره بين بانكــي، جنگ تجاري 
جهاني و افزايش بهــاي نفت ازجملــه چالش هايي به شــمار مي روند كه به 
 گفته اين نهاد انگليســي اقتصاد اين كشور را در مســير پردست اندازي قرار

 داده است. 
روز گذشــته اليحه برگزيت با تاييد ملكه اليزابت دوم به قانون تبديل شــد و 
بدين ترتيب قوانين انگليس پس از ترك اتحاديه اروپا مرجع اصلي قانون اين 

كشور خواهد بود. 
دولت انگليس اميدوار است تا پيش از خروج رســمي از اتحاديه اروپا، قوانين 
اروپايي را كه طي پنج دهه گذشــته به قوانين انگليس پيوند خورده بررســي 
و براي آن جايگزين پيدا كند. با تصويب قانــون برگزيت، انگليس 29 مارس 
 ســال آينده ميــالدي )1۰ فروردين 1۳98( رســما از اتحاديــه اروپا خارج 

خواهد شد. 

در بازار هاي ارزي منطقه روز  سه شنبه  هر دينار بحرين 
۰.۳8۳ دالر ارزش گذاري شد كه پايين ترين نرخ در 17 

سال گذشته بود. 
به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه خبري »القدس العربي«، 
كارشناســان اقتصادي معتقدند كه كاهش ارزش پول 
بحرين ناشي از فروش ارز ازسوی صندوق هاي تامين مالي 

در بازار و رشد بدهي هاي دولت اين كشور بوده است. 
القدس العربي افزود: با وجود كاهش ارزش دينار بحرين، 
بانك مركزي اين كشور نرخ مبادله دينار با دالر آمريكا 
را ۰.۳76 اعالم كرده اســت. براســاس ايــن گزارش، 
كارشناسان بانكي گفتند كه دولت بحرين براي مقابله 
با شرايط كنوني پول اين كشور اقدامي نكرده و كاهش 
ارزش اوراق قرضه بين المللــي در بازار بحرين در هفته 

گذشــته عامل اصلي نگراني در بازار ارز اين كشور بوده 
اســت. رويترز نيز اعالم كرد كه بانك مركزي بحرين 
به تماس ها درباره علت كاهش ارزش دينار پاســخي 
نمي دهد. ذخاير ارزي بحرين در سال هاي اخير به دنبال 
كاهش قيمت نفت و اشتباه محاسبات ناشي از توطئه 
نفتي عربستان، بيش از 5۰ درصد كاهش يافته است. 
نهاد هاي مالي بحرين با بررسي وضعيت نامناسب مالي 
اين كشور، صدور اوراق بهادار را در دستور كار خود قرار 
داده اند و چاره اي جز اتخاذ تدابير جبراني براي غلبه بر 
مشكالت موجود ندارد. آسيب ديگري كه افت قيمت نفت 
در بازار هاي جهاني به اقتصاد بحرين زده است، كاهش 
حجم صادرات و شــاخص هاي اقتصادي اين كشور در 
مقايسه با سال 2۰14 است. از سوي ديگر رژيم بحرين  با 

بحران مشروعيت در داخل كشور نيز دست و پنجه نرم 
مي كند و با فضاي سياسي بحراني روبه رو است. اين رژيم 
براي سرپوش گذاشتن بر آثار منفي بحران اقتصادي، 
از ماه ژوئن سال 2۰15 از ارائه آمار اقتصادي خودداري 
كرده و اطالعات محدودي در زمينه وضعيت اقتصادي 
اين كشور منتشر شده است. براساس اعالم منابع رسمي، 
ذخاير ارزي بحريــن در 2۰16 بالغ بر 2 ميليارد و 78۰ 
ميليون دالر بود، در صورتي كه حجم اين ذخايردر سال 
2۰15 حدود 4 ميليارد دالر و در سال 2۰14، 6 ميليارد 
دالر اعالم شده بود. همچنين دولت بحرين كه به علت 
سقوط بهاي نفت در بازار هاي جهاني با مشكل كسري 
بودجه روبه روست، اعالم كرد، ميزان استقراض خود را به 

25۰ ميليون دالر افزايش مي دهد. 

با لغو مجوزهايي كه روز چهارشــنبه صورت گرفت، 
فروش 8۰ فروند هواپيماي بوئينگ و 97 فروند ايرباس 
و همچنين 12 فروند آي تي آر به ايران منتفي مي شود. 
وزارت خزانه داري آمريكا ديروز )چهارشنبه( ششم 
تيرماه تعليق بخشي از تحريم هاي ايران كه در برجام 
روي آن توافق شده بود را باطل اعالم كرد. واشنگتن 
در نخستين گام مجوز فروش هواپيماهاي تجاري )با 

قطعات و مالكيت آمريكايي( به ايران را لغو كرد. 
ايران و گروه پنج به عالوه يك در تيرماه سال 1۳94 
پس از دو ســال  مذاكره بر سر فعاليت هاي هسته اي 
تهران به توافق رسيدند. مطابق اين توافق بين المللي 
كه »برنامه جامع اقدام مشترك« )برجام( نام گرفت، 
ايــران در مقابل لغو تحريم هاي هســته اي و خروج 

پرونده اش از شوراي امنيت فعاليت هاي اتمي اش را 
محدود كرد. 

با اين حال دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمريكا، روز 
18 ارديبهشت امسال همانطور كه وعده داده بود از 
اين توافق خارج شد و اعالم كرد شديدترين تحريم ها 

را عليه ايران اعمال خواهد كرد. 
در راستاي اين سياســت، وزارت خزانه  داري آمريكا 
ديروز )چهارشنبه( مجوز فروش هواپيماهاي تجاري 
به ايران را لغو كرد. بر اين اســاس، شركت هايي كه 
از قطعات آمريكايي براي ســاخت هواپيما استفاده 
مي كنند يا داراي مالكيت آمريكايي هســتند حق 

فروش هواپيما به ايران را از دست مي دهند. 
اين وزارتخانه همچنين مجوز شركت هاي آمريكايي 

براي واردات فرش، پســته و خاويار ايران را لغو كرده 
است. در اين اطالعيه به شركت هايي كه در هركدام 
از موارد فوق بــا ايران همكاري دارند، هشــدار داده 
شده كه تا 15 مرداد )ششم اوت( امسال فعاليت هاي 
خود را متوقف كنند يا مشــمول تحريم هاي آمريكا 

خواهند شد. 
ســه ماه ديگر بخش ديگري از مجوز هاي آمريكا كه 
واردات نفت از ايران را ممكن مي سازد، لغو خواهد شد. 
با لغو مجوزهايي كه روز چهارشــنبه صورت گرفت، 
فروش 8۰ فروند هواپيماي بوئينگ و 97 فروند ايرباس 
و همچنين 12 فروند آي تي آر به ايران منتفي خواهد 
شد مگر اينكه اين شركت ها بتوانند از دولت دونالد 

ترامپ معافيت بگيرند. 

سرهنگ حميدرضا ياراحمدي، سرپرست پليس آگاهي تهران بزرگ در جمع 
خبرنگاران گفت: يك شركت واردكننده موبايل ارز را با نرخ دولتي دريافت و از 
كشور خارج كرده و به جاي آن يك نوع گوشي تلفن همراه با مارك خاص وارد 
كرده، اما اين گوشي را در سطح بازار با ارز 82۰۰ تومان به فروش رسانده است. 

سرپرست پليس آگاهي تهران بزرگ از دســتگيري 15 دالل ارز طي دو هفته 
گذشته خبر داد. به گزارش ايلنا، ســرهنگ حميدرضا ياراحمدي، سرپرست 
پليس آگاهي تهران بزرگ در جمع خبرنگاران گفت: ۳5 شركت ديگر نيز قرار 
است اسامي شان از سوي بانك مركزي به ما اعالم شود تا برخوردهاي انتظامي 

قضايي با آنها انجام شود. تاكنون نيز كســي در اين خصوص بازداشت نشده و 
فعال با يك شركت برخورد شده است. سرپرســت آگاهي تهران بزرگ با بيان 
اينكه در حال انجام تحقيقات درباره اين شــركت ها هستيم، گفت: در صورتي 
كه مقامات قضايي به اين نتيجه برســند كه اين شركت ها بايد بازداشت شوند، 

قطعا اقدام خواهيم كرد. سرهنگ ياراحمدي با اشــاره به دستگيري 15 دالل 
ارز طي دو هفته گذشته خاطرنشــان كرد: برخورد با افرادي كه خريد و فروش 
 غيرمجاز ارز انجام مي دهند، در دستور كار ماســت و روزانه پيگير اين موضوع 

هستيم.

ترامپ  بودجه سازمان ملل را  قطع كرد

تداوم  بحران  اقتصادي  ناشي  از  برگزيت

آمريكا  مجوز  فروش هواپيماهاي مسافربري به ايران را لغو كرددينار بحرين به پايين ترين سطح  در ۱۷ سال گذشته  رسيد

اعالم  اسامي 35 شركت  متخلف
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خريد ۳۸ هزار سكه  با 
قيمت 53 ميليارد  ازسوی 

فرد ۳۱ ساله
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه 
احتمال احتكار خودرو همچنان توسط بازرسان 
اين سازمان در دست بررســي است، گفت: در 
رابطه با سكه نفر اول ۳8 هزار و 25۰ عدد سكه 
خريداري كرده و براي اين خريد، رقمي معادل 
5۳ ميليارد و 55۰ ميليون تومان پول پرداخت 
كرده است. ناصر سراج در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به سوالي در رابطه با نابه ساماني هاي بازار 
ارز و سكه اظهار كرد: متاسفانه مواردي را در بحث 

خريد سكه شاهد بوده ايم كه...

دولت نه كنار 
می كشد  و  نه
 استعفا  می دهد

روحانی در جمع
 مدیران  اجرایی کشور:

با مختل كنندگان 
امنيت اقتصادی 

برخورد  شود
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رهبر انقالب  در  دیدار  با
مسئوالن  دستگاه  قضا:

سرمقاله

مسیر  رونق
 تولید

ضعــف سيــــاست هاي 
اقتصادي در كشور موجب 
شــده تا عواملي كه بايد به 
توليد ملي كمــك كنند، 
امروز بــه عوامل ضد توليد 
تبديل شوند. توليد ملي از جهات مختلف داراي 
اهميت بسيار زيادي است و بايد تمام عوامل براي 
حمايت از آن حضور داشته باشند نه اينكه همين 
عوامل دست به دســت هم بدهند تا توليد ملي 
زمين بخورد. روستاها يكي از مهم ترين قطب هاي 
توليد ملي بوده اند كه هم اكنون به داليل مختلف 
و مهم ترين آنها عــدم حمايت كافــي و واردات 
 بي رويه  عطاي توليد كشاورزي و صنعتي را به لقاي 

آن بخشيده اند...

  ابراهيم رزاقي، اقتصاددان

ادامه  د ر صفحه 8
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ضعف توليد   داخلي 
در  اشباع  بازار

سود ۳۰ ميلياردي  براي 
۱5 هزار آيفون

»کسب وکار« روند کاهشی نرخ  دالر را  بررسي مي کند

واکنش مثبت  بازار   به  دالر3 نرخی
صفحه6

صفحه4

داللی  در  بازار کاغذ
»کسب وکار«   گزارش   می دهد

مدت ها بود كه بحث ممنوعيت واردات كاالي مشابه 
داخل مطرح مي شد، اما كماكان دروازه هاي گمرك 
به روي اين محصوالت باز بود تا اينكه حاال براساس 
ابالغيه وزير صنعت، معدن و تجارت ممنوعيت واردات 
كاالي مشابه داخلي صادر شده است. به نظر مي رسد 
با وجود مزاياي اين كار بــراي توليد و كاالي داخلي، 
مشكالت ديگري پيش پاي توليد كننده هاي داخلي 
باشــد كه از جمله آن افزايش قاچاق اين نوع كاالها، 
كاهش حجم توليدات آنها به واسطه دسترسي گران 
به مواد اوليــه و همچنين ظرفيت كم توليد اســت. 
ممنوعيت ورود 14۰۰ قلم كاال كه مشابه آن در داخل 
توليد مي شود اگرچه به عقيده كارشناسان نشان از 
تنوع توليدات داخلي دارد، اما در بازار عرضه كشــور 
نتوانسته است عرض اندام كند و در سياست هاي جديد 

ارزي اين موضوع با فشاري...

وزير ارتباطات و فناوری اطالعــات چند روز قبل 
بعد از حضــور در يكي از بازارهــاي موبايل تهران 
دستور انتشــار فهرســت دريافت كنندگان دالر 
42۰۰ توماني براي واردات گوشــي موبايل را داد. 
اين فهرست بالفاصله مورد توجه مردم قرار گرفت، 
چراكه براســاس آن، شــركت هايي كه تا چندي 
پيش از عدم دريافت ارز دولتي شــكايت داشتند 
حاال در شرايط ســختي قرار گرفته بودند. يكي از 
نكات مهم در فهرستی كه ازسوی وزارت ارتباطات 
منتشر شــده بود، اختالف 15۰ ميليون دالري ارز 
 تخصيص داده شــده با واردات انجام شده از سوي 
۳۰ شــركتي بود كه از دالر 42۰۰ توماني دولتي 
بهره مند شده بودند. هنوز هيچ يك از اين شركت ها 

درباره نحوه استفاده از اين...



اقتصاد2
ایران وجهان

رئيس سازمان بازرسي كل كشور خبر داد
خريد 3۸ هزار سكه  با قیمت 53 

میلیارد  ازسوی فرد 31 ساله
رئيس سازمان بازرسي كل كشــور با بيان اينكه 
احتمال احتكار خودرو همچنان توسط بازرسان 
اين سازمان در دست بررسي است، گفت: در رابطه 
با سكه نفر اول ۳۸ هزار و ۲۵۰ عدد سكه خريداري 
كرده و براي اين خريد، رقمي معادل ۵۳ ميليارد 

و ۵۵۰ ميليون تومان پول پرداخت كرده است. 
به گزارش ايسنا، ناصر سراج در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به سوالي در رابطه با نابه ساماني هاي بازار ارز و 
سكه اظهار كرد: متاسفانه مواردي را در بحث خريد 
سكه شاهد بوده ايم كه اقتصاد كشور را در معرض 
خطر قرار مي دهد، در رابطه با سكه نفر اول ۳۸ هزار 
و ۲۵۰ عدد سكه خريداري كرده و براي اين خريد، 
رقمي معادل ۵۳ ميليــارد و ۵۵۰ ميليون تومان 
پول پرداخت كرده است. رئيس سازمان بازرسي 
كل كشور با بيان اينكه اين فرد تنها ۳۱ سال سن 
دارد، گفت: همان طور كه رئيس قوه قضائيه اشاره 
كرد، ما در رابطه با فــروش و عرضه بايد تدبيري 
اتخاذ كنيم و ســختي هايي را در نظر بگيريم كه 
هركسي پول دارد نتواند وارد بازار شود و هركاري 
خواست در ارتباط با اقتصاد كشور انجام دهد. سراج 
عنوان كرد: كدام كشور قوي اينگونه عمل مي كند 
و ارز و سكه را اين چنين در معرض قرار مي دهد؟ 
اميدواريم با توجه به هماهنگي ها، دستورات مقام 
معظم رهبري درباره مسائل اقتصادي، جلسات 
بين روســاي ۳ قوه و مسئوالن عالي، راهكارهاي 
مناسب عملي شود. وي با بيان اينكه دست هاي 
خارجي قطعا در اين مسائل دخيل است، گفت: با 
هماهنگي پيش آمده بين روساي قوا به طور قطع 

مشكالت موجود برطرف خواهد شد.

خبر

رهبر معظم انقالب اسالمي 
تاكيد كردند: ما بايد در مقابل 
دشمن و بدخواه و توطئه گر 
و تهمت زن با قاطعيت عمل 
كنيم، اما در مقابل مردم بايد 

با تواضع و دلسوزي و محبت وارد شد. 
به گزارش ايسنا، حضرت آيت ا... خامنه اي صبح ديروز 
)چهارشنبه( در ديدار با رئيس و مسئوالن قوه قضائيه با 
اشاره به مسئوليت هاي سنگين و حاكميتي دستگاه قضا 
تاكيد كردند: قوه قضائيه بايد »مظهر عدالت« و »ملجأ 
مورد اطمينان و پناهگاه آرامش بخش مردم« براي احقاق 
حقوق فردي و عمومي باشد و اعتماد افكار عمومي را با 
تبليغ درست؛ يعني انعكاس هنرمندانه و موثر واقعيات 
و عملكرد دستگاه قضايي و نيز حركت و تحول مستمر 

دروني به دست آورد. 
حضرت آيت ا... خامنه اي با قدرداني از رئيس، مسئوالن 
و بدنه قوه قضائيه، وظيفه اين قوه را حاكميتي و بسيار 
حساس دانستند و افزودند: اگر دستگاه قضايي در اداي 
وظايف خود يعني »قضاوت، پايان دادن به اختالف ها 
و نزاع ها و مجازات متخلفــان از قانون« به خوبي عمل 
كند، مردم از حاكميت خرســند و راضي خواهند بود و 
اگر وظايف، ناقص و بد انجام شوند، مردم از حاكميت، 

ناخرسند خواهند شد. 
ايشان اجراي صحيح و قاطعانه وظايف دستگاه قضايي 
را در زندگي مردم داراي تاثيرات فراوان برشــمردند و 
خاطرنشان كردند: همان گونه كه بارها تاكيد شده، قوه 
قضائيه بايد مظهر عدالت و پناهگاه ملت باشــد و مردم 
اطمينان خاطر داشته باشند كه هر جا با مظلمه يا تخلفي 
از قانون مواجه شــدند، با مراجعه به دســتگاه قضايي 

مي توانند حق خود را با آسودگي خاطر بگيرند. 
رهبر انقالب اسالمي ورود دستگاه قضايي در موضوعات 
مرتبط با حقوق عامه و مسائل زندگي روزمره مردم را از 
وظايف مهم اين دستگاه دانستند و گفتند: بايد در مردم 
اين اطمينان به وجود آيد كه در موارد مربوط به حقوق 
عامه، اگر به مراجع قضايي مراجعه كنند، حقوق آنها احيا 

خواهد شــد. حضرت آيت ا... خامنه اي همچنين الزمه 
تحول در دستگاه قضايي را تعيين شاخص هاي دقيق 
و زمان بندي دانستند و تاكيد كردند: تحول، به صورت 
تدريجي امكان پذير نيســت و بايد، ســريع و با شتاب 

مناسب باشد تا خود را نشان دهد. 
ايشان با اشاره به موضوع مهم افكار عمومي و لزوم جلب 
اعتماد مردم و ضعف قوه قضائيه در اين بخش، افزودند: 
ما بايد در مقابل دشمن و بدخواه و توطئه گر و تهمت زن 
با قاطعيت عمل كنيم، اما در مقابل مردم بايد با تواضع 
و دلسوزي و محبت وارد شد و با آنان تفاهم كرد تا بتوان 

اعتماد افكار عمومي را جلب كرد. 
رهبر انقالب اسالمي جلب افكار عمومي و اعتمادسازي را 
از كارهاي اساسي همه دستگاه ها به ويژه دستگاه قضايي 
و ضابطان آن دانســتند و گفتند: اعتمادسازي نيازمند 
دو ركن اصلي است، يكي كار عملي و ديگري تبليغات. 
حضرت آيت ا... خامنه اي درباره ضرورت تبليغات صحيح 
افزودند: امروز قوه قضائيه از جانب دشــمنان خارجي و 
غافالن داخلي، آماج شــديدترين فشارهاي تبليغي و 
رسانه اي است، به گونه اي كه در اين تبليغات، يك قاتل 

بي رحم كه چند جوان حافظ امنيت را به قتل رسانده و 
در يك فرايند قانوني و منصفانه چند ماهه به جرم وي 
رسيدگي و محكوم شده است، مظلوم جلوه داده مي شود 
و قوه قضائيه دلســوز و پيگير حقوق مظلومان، ظالم و 

متجاوز معرفي مي شود. 
ايشان تاكيد كردند: كار تبليغي موثر در دستگاه قضايي 
و مقابله با چنين عمليات رسانه اي سنگين، نيازمند يك 
تيم قوي رسانه اي و هنرمند است. رهبر انقالب اسالمي 
با تاكيد بر اينكه تبليغات و كار رسانه اي بايد به گونه اي 
باشد كه به دل مخاطب بنشيند و نه آنكه فقط به گوش 
وي رسانده شــود، افزودند: بايد با شيوه هاي حرفه اي و 
هنري و به صورت مستمر، طراحي هاي مختلف انجام 
گيرد و حقايق و واقعيات باورپذير و محسوس به افكار 

عمومي ارائه شود. 
حضرت آيت ا... خامنه اي خاطرنشان كردند: امروز در دنيا 
با پروپاگاندا و شيوه هاي پيچيده تبليغاتي، سياه را سفيد و 
باطل مطلق را حق جلوه مي دهند، اما متاسفانه بسياري 
از دستگاه هاي ما كارهاي رسانه اي دقيق و هنرمندانه و 

موضوع جلب اعتماد عمومي را دستكم گرفته اند. 

ايشــان در ادامه به لزوم استفاده از شيوه هاي مختلف و 
مناسب جهت رسيدگي به شكايات مردم در دادسراها و 
مراجع قضايي اشاره كردند و گفتند: در قوه قضائيه بايد 
قضات كوشا، صادق و قانع، به مردم معرفي شوند تا اين 
سبك كار ترويج شود و از طرف ديگر بايد افراد متخلف و 
خيانتكار اعم از قاضي يا ديگر عوامل نيز به مردم معرفي 
شوند. رهبر انقالب اسالمي بر لزوم استمرار اصالح دروني 
دستگاه قضايي تاكيد كردند و افزودند: هر پرونده مهمي 
كه در قوه قضائيه، به حكم عادالنه منجر مي شود، در واقع 
يك صدقه جاريه و يك عمل خير است و بايد به صورت 

صحيح به اطالع مردم برسد. 
رهبر انقالب اسالمي در بخش ديگري از سخنان شان 
نقش دستگاه قضا را در مبارزه با مفاسد اقتصادي مهم 
خواندند و خاطرنشان كردند: در مديريت مساله اساسي 
كشور يعني اقتصاد، قوه مجريه نقش اول را دارد اما قواي 

مقننه و قضائيه نيز موثر و نقش آفرينند. 
ايشان ايجاد امنيت در فضاي اقتصادي را از جمله وظايف 
دستگاه قضا برشــمردند و افزودند: فضاي كسب وكار و 
زندگي و معيشــت مردم بايد امن باشد و دستگاه قضا 
بايد با مختل كنندگان امنيــت اقتصادي برخورد كند. 
حضرت آيت ا... خامنه اي مبارزه قاطع و صريح با مفاسد 
و مفسدان اقتصادي را از ديگر وظايف مهم قوه قضائيه 
خواندند و افزودند: بايد واضح و موثر در اين مقوله ورود 
كنيد و فعال باشيد. ايشان با انتقاد از سخناني كه مستقيم 
يا غيرمستقيم تصور فســاد فراگير در همه دستگاه ها 
را به افكار عمومــي القا مي كنند، افزودنــد: در برخي 
»دستگاه هاي حاكميتي، مردمي و محيط كسب وكار«، 
فساد وجود دارد اما »فســاد عمومي« واقعيت نيست و 

نبايد اين تلقي غلط را در اذهان عمومي به وجود آورد. 
رهبر انقالب اســالمي اقناع افكار عمومي را در برخورد 
دستگاه قضا با مصاديق فساد اقتصادي ضروري خواندند 
و تاكيد كردند: وقتي مفســدي را محاكمه و مجازات 
كرديد، روشن و مستدل و هنرمندانه براي مردم تبيين 
كنيد تا مردم صحت عملكرد شــما را احساس كنند و 
تهديدات به فرصت تبديل شــود. همكاري با دولت در 
حل مشكالت اقتصادي ديگر توصيه ايشان به مسئوالن 

دستگاه قضا بود. 

رهبر انقالب  در  ديدار  با مسئوالن  دستگاه  قضا:

با مختل کنندگان  امنیت  اقتصادی  برخورد   شود

واعظي: 
تغییراتي در كابینه خواهیم داشت

رئيس دفتر رئيس جمهوری گفــت: در اين دولت 
با هدف پويايي، تغيير در كابينه خواهيم داشــت. 
سيد محمود واعظي اعالم كرد: صراحتا نظر دولت 
اين اســت كه به هيچ وجه ما اعالمي براي عضويت 
در  FATFنداريم و دنبال آن هم نيســتيم. وی در 
حاشيه جلســه هيات دولت در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به ســوالي درباره نگارش نامه اي از سوي 
رئيس جمهوری به سه كشور اروپايي گفت: زماني 
كه براي دادن بسته از طرف اتحاديه اروپا و سه كشور 
اروپايي تعيين كرده بوديم در حال سپري شدن است 
و از سوي ديگر جلسه اي هم گروه هفت داشتند و بر 
اين اساس فكر كرديم كه با دوستان وزارت خارجه 
ديدگاه هاي خود را نســبت به برجــام و مطالباتي 
كه داريــم در نامه اي به رئيس جمهوری فرانســه، 
صدراعظم آلمان و نخست وزير انگليس بنويسيم و 
اين نامه نوشته شد و طبيعي است كه در چارچوب 
سياســت هاي نظام اين نامه نوشته شده و تحويل 
داده شده تا ما بتوانيم در صورتي كه مذاكرات مان 
با اروپا به نتيجه برسد به نحو احسن استفاده كنيم. 
وي افزود: ما به دنبال پاسخ دادن طرف مقابل به اين 
نامه نبوديم، بلكه خواسته ها و مطالبات مان را مطرح 
و به طور روشن آن را در نامه قيد كرديم. رئيس دفتر 
رئيس جمهوری در پاسخ به اين پرسش كه موضع 
دولت براي عضويت در  FATFچيست، گفت: به 
هيچ وجه االن بناي ما بر عضويت در FATF نيست. 
يك اشتباهي كه رخ مي دهد اين است كه در دولت 
دهم لوايحي به مجلس داده اند، اين لوايح پيش رفته 
FATF  و االن نوبت تصويب لوايح است و اين لوايح با

متفاوت است. پس صراحتا نظر دولت اين است كه به 
هيچ وجه ما اعالمي براي عضويت در  FATF نداريم 

و دنبال آن هم نيستيم. 

خبر

پرونــده واردات غيرقانوني چند هزار 
دســتگاه خودرو بــا اطالعيه جديد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني 
بر جلوگيري از ترخيص اين خودروها 
از گمرك، وارد مرحله جديدي شده 
و ابهامات اين پرونده را تشديد كرده 

است. 
به گزارش ايسنا، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت از تير تا دي ماه سال گذشته 
ثبت سفارش واردات خودرو را با هدف 
تدوين و اجراي دستورالعمل جديد 

واردات خودرو، متوقف كرد. 
اگرچه اين اقدام طبــق قانون و براي 
ساماندهي روند واردات خودرو صورت 
گرفته بــود اما كم  كــم زمزمه هايي 
شنيده شــد كه در شــش ماهي كه 
ثبت سفارش و واردات خودرو متوقف 
بوده، چند هزار دســتگاه خودرو به 
طور غيرقانوني ثبت ســفارش و وارد 
شده است. اين زمزمه ها ادامه داشت 
تا اينكه سرانجام حدود دو ماه پيش 
مجتبي خســروتاج، رئيس سازمان 
 توسعه تجارت تخلف در واردات حدود 

۶۰۰۰ دستگاه خودرو را تاييد كرد. 
بعــد از آن نيز چنــدي پيش رئيس 
سازمان بازرسي كل كشور اعالم كرد 
كه در زمان ممنوعيت واردات خودرو، 
سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
هك و حدود ۵۰۰۰ دستگاه خودرو 

به صورت غيرقانوني وارد شده است. 
ناصر ســراج در اين رابطه اظهار كرد: 
»متاســفانه ســايت وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت هك شــد و حدود 
۵۰۰۰ خــودروی مدل بــاال و گران 
قيمت وارد كشور شد كه از اين تعداد 
حدود ۴۰۰۰ خودرو ترخيص و وارد 
بازار شده  و هزار خودرو همچنان در 
گمرك اســت كه اميدواريم در اين 

خصوص نيز تصميم گيري شود.«
اگرچه انتظار مي رفت بعد از اظهارات 
رئيس سازمان بازرســي كل كشور 
مبني بر هك شــدن ســايت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، مســببان 
اين موضوع شناسايي و با آنها برخورد 
شود اما وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اطالعيه اي صادر و هك شدن سايت 

خود را تكذيب كرد. 
فرداي آن روز نيز سازمان بازرسي كل 
كشور با صدور اطالعيه اي بر هك شدن 
سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت 

تاكيد و اعالم كرد كه خبر هك شدن 
ســايت اين وزارتخانه از سوي يكي 
از مديران كل ســابق وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به اين سازمان اعالم 

شده است. 
در چنين اوضــاع و احوالــي وزارت 
صنعــت، معدن و تجــارت اطالعيه 
جديدي صادر كــرده كه باعث ايجاد 
ابهامات جديــدي در پرونده واردات 
غيرمجاز چند هزار دســتگاه خودرو 
شده اســت. در بخشــي از اطالعيه 
مركز حراست وزارت صنعت، معدن و 
تجارت آمده است: »عمليات ترخيص 
۴۵۰۰ دســتگاه خــودرو از مجموع 
۶۴۸۱ خودرو ثبت ســفارش شده 
غيرقانوني در گمركات متوقف شــد 
و پرونده مابقي خودروهاي مشمول 
در پرونده كه بيش از يك هزار و ۹۰۰ 
دستگاه بوده در حال پيگيري است.« 

اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مبني بر جلوگيري از ترخيص حدود 
۵۰۰۰ دســتگاه از خودروهايــي كه 
به صورت غيرقانوني ثبت ســفارش 
شده اند در حاليست كه همين چند 
روز پيش رئيس ســازمان بازرســي 
كل كشــور اعالم كرده بود كه حدود 
۴۰۰۰ دستگاه از خودروهايي كه به 
صورت غيرقانوني وارد شده بودند از 
گمرك ترخيص و وارد بازار شده اند. 
كنار هم قرار دادن مواضع دو دستگاه 
مسئول در اين زمينه ابهامات جديدي 
در پرونــده واردات غيرقانوني خودرو 
ايجاد كرده است به گونه اي كه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مي گويد كه 
عمليات ترخيص حدود ۴۵۰۰ دستگاه 
از خودروهايي كه به صورت غيرقانوني 
وارد شده اند متوقف شده اما در مقابل 
سازمان بازرسي كل كشور مي گويد 
كه ۴۰۰۰ دستگاه از اين خودروها از 
گمرك ترخيص و وارد بازار شده است. 
در اين شرايط شايسته است هم وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و هم سازمان 
بازرسي كل كشــور تكليف تناقضات 
موجود در اين پرونده را روشن و نسبت 
به شفاف ســازي موضوع اقدام كنند. 
نمي شــود كه تخلف بزرگي همچون 
واردات غيرمجاز چند هزار دســتگاه 
خودرو رخ دهد و دو دستگاه مسئول 
در اين زمينه اطالعات متناقضي از يك 

اتفاق واحد، ارائه كنند. 

ابهامات جديدي در پرونده واردات غیرمجاز خودرو مطرح شد

دو روايت متناقض از تخلفي  واحد
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سخنگوي دولت: نيروهاي اطالعاتي تهديد برخي كسبه را پيگيري كنند
محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت درباره تهديد كسبه بازار براي تعطيلي مغازه ها توسط برخي افراد ناشناس، گفت: آنچه واقعيت است، دولت از كسبه راضي است، چراكه كسبه انسان هاي شريف، متمدن و متديني هستند. اينكه عده اي 

كسبه را تحت فشار قرار دهند و آنها را وادار كنند در مغازه هاي خود را ببندند، بايد توسط نيروهاي اطالعاتي و امنيتي پيگيري شود، اما از نيروي انتظامي كه هميشه پاي صحنه است انتظار مي رود كه امنيت كسبه را حفظ كند. سخنگوي دولت 
از نيروهاي انتظامي و امنيتي خواست تا موضوع تهديد برخي كسبه را پيگيري و امنيت آنها را تامين كنند. بازار تهران روز دوشنبه به دليل نوسات بازار ارز تعطيل شد و معترضان به اين نابه ساماني ارزي در برخي از خيابان هاي تهران از 

جمله مقابل مجلس شوراي اسالمي تجمع كردند، مجلس روز سه شنبه براي بررسي اين نوسانات و اتفاقات اخير جلسه غيرعلني داشت و بنا شد كه تعطيالت تابستاني نمايندگان فعال براي بررسي اوضاع اقتصادي كشور لغو شود. 

آگهی ابالغ وقت رســيدگی ودادخواست وضمائم به ۱- علويه رفيعی فرزند 
سيدشمس الدين۲- فرشته رستمی بلمانه فرزند اله يار۳- مهرداد بختيار 

فرزند خليل ۴- مراد نوری فر فرزند يارمراد
خواهان آقای قائم نادری به وكالت از بانك مهراقتصاد دادخواستی به طرفيت 
خواندگان ۱- علويه رفيعی ۲- فرشته رستمی بلمانه ۳- مهرداد بختيار ۴- مراد 
نوری فر به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع وبه شماره پرونده 
كالسه ۹7۰۹۹۸۸۶۰۱۳۰۰۰۴۱ شــعبه۱۳ حقوقی شورای حل اختالف 
مجتمع شهيدمطهری )بانكها وتصادفات( شهرستان كرمانشاه ثبت و وقت 
رسيدگی مورخ۱۳۹7/۰۵/۲۰ ساعت ۱۱:۰۰تعيين كه حسب دستوردادگاه 
طبق موضوع ماده7۳قانون آيين دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن 
خوانده ودرخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكی از جرايد  كثيراالنتشار 
آگهی می گردد تاخوانده ظرف يك ماه پس ازتاريخ انتشارآگهی به دفتردادگاه 
مراجعه وضمن اعالم نشانی كامل خود نســخه ثانی دادخواست وضمائم را 

دريافت ودروقت مقررفوق جهت رسيدگی دردادگاه حاضرگردد.
دبير شعبه ۱۳ حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهيدمطهری 
)بانكهاوتصادفات( شهرستان كرمانشاه – زهرا شهبازی

آگهی ابالغ وقت رسيدگی ودادخواست وضمائم به ۱- نسرين جهانی فرزند 
حشــمت ۲- غالمرضا فرهنگيان فرزند محمد قربان ۳- سعيده فرهنگيان 

فرزند غالمرضا
خواهان آقای قائم نادری به وكالت از بانك مهراقتصاد دادخواستی به طرفيت 
خواندگان ۱- نسرين جهانی۲- غالمرضا فرهنگيان ۳- سعيده فرهنگيان به 
خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع وبه شماره پرونده كالسه 
۹7۰۹۹۸۸۶۰۱۳۰۰۰۴۰ شعبه۱۳ حقوقی شورای حل اختالف مجتمع 
شهيدمطهری )بانكها وتصادفات( شهرستان كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگی 
مورخ۱۳۹7/۰۵/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰تعيين كه حســب دستوردادگاه طبق 
موضوع ماده7۳قانون آيين دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده 
ودرخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكی از جرايد  كثيراالنتشار آگهی می 
گردد تاخوانده ظرف يك ماه پس ازتاريخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشانی كامل خود نســخه ثانی دادخواست وضمائم را دريافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسيدگی دردادگاه حاضرگردد.
دبير شعبه ۱۳ حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهيدمطهری 
)بانكهاوتصادفات( شهرستان كرمانشاه – زهرا شهبازی

آگهی ابالغ وقت رســيدگی ودادخواســت وضمائم به ۱- اميد جهانگيری فرزند 
محمد۲- سكينه صادقی فرزند عطااله 

خواهان آقای قائم نــادری به وكالت از بانك مهراقتصاد دادخواســتی به طرفيت 
خواندگان ۱- اميد جهانگيری ۲- سكينه صادقی به خواسته مطالبه وجه مطرح كه 
به اين شعبه ارجاع وبه شماره پرونده كالسه ۹7۰۹۹۸۸۶۰۱۳۰۰۰۳۹ شعبه۱۳ 
حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهيدمطهری )بانكها وتصادفات( شهرستان 
كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگی مورخ۱۳۹7/۰۵/۲۰ ساعت ۹:۰۰تعيين كه حسب 
دستوردادگاه طبق موضوع ماده7۳قانون آيين دادرسی مدنی به علت مجهول المكان 
بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكی از جرايد  كثيراالنتشار 
آگهی می گردد تاخوانده ظرف يك ماه پس ازتاريخ انتشــارآگهی به دفتردادگاه 
مراجعه وضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دريافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسيدگی دردادگاه حاضرگردد.
دبير شعبه ۱۳ حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهيدمطهری 
)بانكهاوتصادفات( شهرستان كرمانشاه – زهرا شهبازی



3 بازار فناوری 
اطالعات

وزيــر ارتباطــات و 
فناوری اطالعات چند 
روز قبل بعد از حضور 
در يكــي از بازارهاي 
موبايل تهران دستور 
انتشار فهرست دريافت كنندگان دالر 4200 
توماني براي واردات گوشــي موبايل را داد. 
اين فهرست بالفاصله مورد توجه مردم قرار 
گرفت، چراكه براساس آن، شركت هايي كه 
تا چندي پيش از عــدم دريافت ارز دولتي 
شكايت داشتند حاال در شرايط سختي قرار 
گرفته بودند. يكي از نكات مهم در فهرستی 
كه ازســوی وزارت ارتباطات منتشر شده 
بود، اختالف 150 ميليون دالري ارز تخصيص 
 داده شــده با واردات انجام شــده از سوي 
30 شركتي بود كه از دالر 4200 توماني دولتي 
بهره مند شــده بودند. هنوز هيچ يك از اين 
شركت ها درباره نحوه استفاده از اين ارزها 
توضيح نداده اند، اما وزير ارتباطات نخستين 
گزارش خود از بازرســي هاي انجام شده از 
شركت هاي مذكور را در صفحه خود منتشر 

كرد. 
وزير ارتباطــات در نتيجــه پيگيري ها از 
وضعيت گراني موبايل، نخســتين شركت 
واردكننــده موبايل كه مرتكــب تخلف 
شــده بود را در توئيتر معرفي كرد. به گفته 
آذري جهرمي، نخستين بازرسي تعزيراتي 
از شركت هاي واردكننده تلفن همراه صورت 
گرفته و شــركت »نوديس پرداز« كه موفق 
به وارد كردن 20 هزار آيفــون با ارز دولتي 
شــده، 15 هزار آيفون را به صورت يكجا و 
هركدام را »2 ميليــون گران  تر از معمول« 
به شركتي ديگر واگذار كرده است. اين در 
حاليست كه همين شــركت هنوز 5 هزار 

آيفون ديگر در انبار خود دارد كه مي تواند 
نشانه اي از احتكار باشــد، هرچند مراجع 
 مرتبط بايد درباره ايــن جرم تصميم گيري 

كنند. 
اما با يك حساب و كتاب ساده مي توان ديد 
كه همين شــركت در عرض مدت كوتاهي 
كه از زمان فعاليتش سپري مي شود، موفق 
شده 20 هزار آيفون وارد كند. به گفته وزير 
ارتباطات، 15 هزار آيفــون با رقمي معادل 
2 ميليون گران تر از حالــت معمول فروش 
رفته انــد. اين به معناي ســود 30 ميليارد 
تومانــي روي همان 15 هزار آيفون اســت 
و هنــوز 5 هــزار موبايل ديگــري كه در 
 انبار اين شــركت باقي مانده نيز محاسبه 

نشده است. 
»نوديس پــرداز« يكي از خبرســازترين 
شــركت هاي واردكننده موبايل بود، چراكه 
براساس آگهي همين شــركت در روزنامه، 
مدت كوتاهي از تغيير ساختار آن و دريافت 
اجازه كســب وكار در حوزه موبايل سپري 
مي شود. در فهرســتي كه شب يكشنبه از 
سوي وزارت ارتباطات منتشر شد، شركت 
»نوديس پــرداز« در صدر شــركت هايي 
ايســتاده بود كــه ارز 4200 توماني به آنها 
تعلق گرفته بود. براســاس همين فهرست، 
2۶ ميليون و ۶5۷ هــزار و 2۶ يورو ارز به 
»نوديس پرداز« تخصيص داده شده بود، اما 
واردات اين شركت معادل 10 ميليون و 52۷ 
هزار و 240 يورو بوده اســت. در اين حالت 
همين شركت اجازه استفاده از ارز دولتي به 
ميزان 1۶ ميليون و 12۹ هزار و ۷۸۶ يوروي 
ديگر را نيز داشته اســت. البته بايد توجه 
كرد كه تخصيص ارز بــه معناي دريافت ارز 
از سوي واردكننده نيســت. به همين دليل 
نمي توان دقيقا گفت كه شركت نامبرده چه 
 مقدار از 1۶ ميليون يورو را در اختيار گرفته 

بود. 

ياراحمــدي،  حميدرضــا  ســرهنگ 
سرپرســت پليس آگاهي تهــران بزرگ 
در توضيحات بيشــتري درباره برخورد با 
نخستين شــركت متخلف دريافت كننده 
ارز دولتي، گفته اســت: اين شــركت 22 
 ميليون يــورو ارز با نرخ دولتــي را خارج 

كرده است.
 اين شركت گوشــي تلفن همراه خاصي را 
خريداري كــرده و در داخل بــا ارز ۸ هزار 
توماني به فروش رســانده است. وي گفت: 
در مجموع 35 شــركت با ارز 4200 توماني 
اقدام بــه خريد كاال كرده اند كــه كاالها را 
بعد از ورود به كشور براســاس ارز ۸ هزار 
توماني بــه فروش رســاندند؛ تعدادي ارز 
را دريافت كــرده و كااليــي وارد نكردند، 
 تعــدادي هــم كاالي خريداري شــده را

 احتكار كرده اند. 

احتكار و گران فروشي  پرچمداران  اپل  در ايران  ادامه  دارد

سود ۳۰ ميلياردي  براي ۱۵ هزار آيفون

پاســخ معاون وزير به ابهامات 
فهرست واردكنندگان موبايل 

رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
خبر داد كه اطالعات درج شــده در فهرست هاي 
منتشرشــده ازســوی وزارت ارتباطات براساس 
سامانه هاي متصل به طرح رجيستري مانند گمرك، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي به 
دست آمده اند. حسين فالح جوشقاني عنوان كرد كه 
وزارت ارتباطات نگفته است همه شركت هايي كه ارز 
به آنها تخصيص داده شده، ارز گرفته اند، بلكه اين را 
بايد خود واردكنندگان و مراجع مربوطه اعالم كنند. 
فالح جوشقاني اعالم كرد كه بخشي از موبايل هايي 
كه با ارزش ۷۵ ميليون يورو وارد بازار ايران شده اند 
گاها تا دو برابر قيمت واقعي در بازار فروخته شده اند: 
»اين اجحاف در حق مردم است. هدف اين است كه 
چنين شركت هايي معرفي و كارشان بررسي شود.« 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعــات دوم تيرماه 
فهرست شركت هاي واردكننده موبايل كه ارز دولتي 
به آنها تخصيص داده شده بود را در كنار فهرست 
ارزش موبايل هايي كه اين شــركت ها وارد كرده 
بودند، منتشر كرد. به گزارش ديجياتو، با اين حال، 
»محمود سفار« رئيس انجمن واردكنندگان موبايل 
سوم تيرماه در گفتگو با رسانه ها مدعي شده بود كه 
فهرست وزارت ارتباطات كامل نيست و ارز واقعي 
تامين شده براي واردكنندگان موبايل كمتر از رقم 
اعالمي در اين فهرست هاست. فالح جوشقاني اكنون 
با اشاره به فهرست منتشرشــده از واردكنندگان 
موبايل و اختالف احتمالي ارز تخصيصي و دريافتي 
مي گويد: »براساس آنچه ثبت شده، به يك شركت 
۲۰ ميليون يورو ارز دولتي تخصيص داده شده. حاال 
آنچه براي ما محرز است اين است كه با بخشي از اين 

ارز گوشي وارد شده است.

خبر

اپل نسخه تازه سيستم عامل مك براي 
اســتفاده در رايانه هاي روميزي را به 
صورت آزمايشي عرضه كرد. به گزارش 
مهر به نقــل از ورج، اين نســخه كه 
macOS Mojave نام دارد، هنوز 
براي استفاده عمومي آماده نيست و 
داراي مشكالت و آسيب پذيري هايي 
است كه مي تواند باعث از دست رفتن 
فايل ها يا ايجاد مشــكالت فني ديگر 
شود. يكي از قابليت هاي خاص مك 
 dark mode جديد حالت تاريك يا
است كه استفاده از رايانه هاي مجهز 
به سيســتم عامل مــك را در نور كم 
راحت تر مي كند. به روزرساني اساسي 
جســتجوگرهاي فاينــدر و كوئيك 

لــوك، عرضه نرم افزارهــاي جديد و 
به روزشده مشابه با برخي نرم  افزارهاي 
 iOS عرضه شده براي سيستم عامل
آيفون، ارائه راه هــاي جديدي براي 
ســازماندهي آيكون هاي دسكتاپ و 
غيره از جمله به روزرساني هاي صورت 
گرفته است. اپل همچنين مك استور 
را نيز بازطراحي كرده و فروش برخي 
برنامه هاي محبوب شركت هاي رقيب 
مانند مايكروســافت و ادوبي را نيز از 
اين طريق آغاز كرده اســت. از جمله 
برنامه هاي محبوب سيســتم عامل 
آيفون كه در مك جديد وجود دارند 
هــم مي توان بــه هوم، ويــس ممو، 

اپل نيوز، استاكس و غيره اشاره كرد. 

رونمايي از تازه ترين نسخه سيستم عامل مك

www.kASBOKARNEWS. ir1397 روزنامه كسب و كار| سال پنجم،شماره 1388| پنج شنبه 7 تیر   ماه
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اختصاص ارز دولتي به شركت هايي كه هفته اي از تاسيس شان نمي گذرد
اسماعيل آبتين، كارشناس بازار فناوري اطالعات

طي چند روز گذشته گران فروشي گوشي هاي آيفون و بسياري برندهاي مطرح ديگر در اين حوزه به جايي رسيد كه وزير ارتباطات را بر آن داشت تا با انتشار 
فهرست شركت هاي دريافت كننده ارز دولتي بازار را كمي به آرامش برساند. برخي شركت ها با وجود دريافت ارز دولتي براي واردات گوشي و به ويژه گوشي هاي 
آيفون اقدام به گران فروشي كرده اند و مشاهده مي شود حتي اگر شركت هاي وارد كننده اين گوشي ها را با قيمت معمول خود به فروشندگان فروخته اند اين افراد 

در فروشگاه ها گوشي ها را به فروش نمي رسانند و با احتكار آنها بازار را آشفته مي كنند. 
براساس گزارش ها، اين فروشندگان حتي از فروش گوشي تا ظهر خودداري مي كنند تا با افزايش نرخ دالر قيمت گوشي ها را افزايش دهند و سودهاي كالن به 
جيب بزنند. گران فروشي گوشي هاي آيفون به جايي رسيده است كه خريدار بايد با اختالف فاحش با نرخ جهاني اين گوشي ها را خريداري كند. در فروشگاه هاي 
پايتخت در حال حاضر آيفون 1۰ به رقم غيرقابل باور 1۲ ميليون تومان رسيده كه هر جور حساب كنيم، نمي توان اين افزايش قيمت را به بهانه افزايش نرخ ارز 
توجيه كرد. اين گران فروشي به فروشگاه هاي اينترنتي هم رسيده و سودهاي كالني كه مي شود از راه سوءاستفاده از اوضاع بازار داشت، اين فروشگاه ها را نيز 
تشويق به گران فروشي كرده است. در مواردي مشاهده شده است درباره گوشي هاي آيفون 1۰ با حافظه 64 گيگابايت تا ۲ ميليون تومان گران تر از نرخ معمول 

گران فروشي وجود دارد. 
نام يكی از شركت های متخلف ازسوی وزارت ارتباطات اعالم شده، ولي در اين مورد هم ابهاماتي وجود دارد. اين شركت در سيزدهم خرداد ماه سال جاري ثبت 
روزنامه شده و طي يك هفته ۲6 ميليون يورو ارز دولتي به اين شركت تخصيص يافته است. در ادامه شاهد هستيم كه طي 3 هفته هم ۲۰ هزار گوشي وارد كرده 
كه 1۵ هزار گوشی را به يك فروشگاه اينترنتي واگذار كرده و فروخته است و در حال حاضر نيز ۵ هزار گوشی ديگر از اين گوشي ها در انبار اين شركت وجود دارد. 

بايد به اين ابهامات هم پاسخ داده شود تا شفاف سازي واقعي براي مردم وجود داشته باشد. 
البته براي اطالع رساني و اعالم شكايت در اين مورد راهكارهايي هرچند ضعيف انديشيده شده است. مردم براي اطالع از گران فروشي احتمالي انجام شده مي توانند 
با شماره گيري كد دستوري #۷۷۷۷* و استعالم شماره سريال موبايل مطلع شوند كه اين گوشي با استفاده از ارز 4۲۰۰ توماني وارد شده يا خير و اگر گوشي را 

با قيمت نجومي خريداري كردند، از طريق تعزيرات پيگيري كنند كه چرا كاال با قيمت گران تر فروخته شده است.  

شايلي قرائي
News kasbokar@gmail.com

آگهی حصر وراثت
متقاضی آقای محبوب نوعخواه حسين حاجيلو فرزند احد 
دادخواستی مبنی بر گواهی حصر وراثت تقديم نموده كه 
پس از ارجاع به اين شــعبه به كالســه  9۷۰3۰۲ حقوقی 
ثبت گرديده است و چنين توضيح داده كه شادروان آرش 
نوعخواه حســين حاجيلو فرزند محبوب به شــماره ملی 
۵۰4۰۵13331صادره از پارس آباد در تاريخ9۷/3/۲۷ در 
محل اقامتگاه دائمی خــود از دنيا رفته و وراث حين الفوت 

عبارتند از:
1-محبوب نوعخواه حســين حاجيلو فرزنــد احد ش ش 

1۷38۲1۷191صادره هريس متولد 13۵6 پدر متوفی
۲-آغــگل طالئــی كورعباســو فرزنــد بايــرام ش ش 

۵۰493۷۲۵4صادره پارس آباد متولد 13۵۷ مادر متوفی
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مذبور را در يك 
نوبت آگهی می نمايد تا هر كس اعتراض يا وصيت نامه ای از 
متوفی دارد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم 
 نمايد در غيــر اينصورت گواهی صادر و هــر وصيتنامه ای 
غير سری و رســمی كه بعد از اين موعد ابراز گردد از درجه 

اعتبار ساقط و بال اثر خواهد بود.
شماره م الف ۷64۷

رئيس شورای حل اختالف شعبه اول پارس آباد

حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت شريف افضلی فرزند موسی به شرح دادخواست تقديمی 
ثبت شده به كالسه 9۷۰9981۷۲۰۷۰۰۲۰8 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان بی بی معصومه چوپان فرزند محمد علی 
ش ش 1۰۲ در اقامتگاه دائمی خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
 1- شريف افضلی فرزند موسی شــماره ملی ۲۲49۰36۰۵۵ ت ت 1318 نسبت 

همسر متوفی
 ۲- مريم افضلی فرزند شريف شماره ملی ۲۲491636۷۷ ت ت 13۵۵ نسبت فرزند متوفی 

3- ليال افضلی فرزند شريف شماره ملی ۲۲49134۵۷1 ت ت 1349 نسبت فرزند متوفی 
4- عبداهلل افضلی فرزند شريف شــماره ملی ۲۲491۷۵۰1۲ ت ت 13۵8 نسبت 

فرزند متوفی 
۵- هوشنگ افضلی فرزند شريف شــماره ملی ۲۲491۲۲۵۷1 ت ت 1346 نسبت 

فرزند متوفی 
6- عليرضا افضلی فرزند شريف شــماره ملی ۲۲4911۷۰4۷ ت ت 134۵ نسبت 

فرزند متوفی 
۷- زهرا افضلی فرزند شريف شماره ملی ۲۲491433۲3 ت ت 13۵۲ نسبت فرزند 
متوفی و اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور يك 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 يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
مسئول دفتر شعبه هفتم شورای حل اختالف مجتمع شهيد قدوسی شهرستان 
گرگان – رحيمی
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ابالغيه
آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم 

خواهان آقای سيد جليل قريشــی فرزند آقا حميد دادخواستی به طرفيت 
خوانده آقای ناصر عسگری پيربلوطی به خواســته مطالبه وجه مطرح كه 
به اين شعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9۷۰998381۰۲۰۰۰4۲ 
شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهركرد ثبت و وقت رسيدگی 
مورخ 139۷/۰۵/14 ســاعت ۰8:۰۰  تعيين كه حســب دســتور دادگاه 
طبق موضوع ماده ۷3 قانون آيين دادرســی مدنی به علت مجهول المكان 
 بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب يك نوبــت در يكی از جرايد 
كثير االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ  انتشار 
آگهی به دفتــر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود، نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان شهركرد

)رونوشت آگهی حصر وراثت(
خواهان رونوشــت حصر وراثت صديقه حبيبی هارونی فرزند علی به شرح دادخواست 
تقديمی ثبت شده به كالسه 9۷۰9983844۵۰۰۲۷1  از اين دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد مولوی در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به :
1- صديقه حبيبی فرزند علی به شماره شناسنامه ۵1 متولد 136۰)همسر(

۲- امير عباس مولــوی فرزند محمد به شــماره شناســنامه 4611196143 متولد 
138۷)فرزند(

3- امير حســين مولوی فرزند محمد به شــماره شناســنامه 461۰8146۰9 متولد 
138۰)فرزند(

4- امير حمزء مولــوی فرزند محمد به شــماره شناســنامه 461۰89۰41۰ متولد 
138۷)فرزند(

اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور يك 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 يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
رئيس شعبه شورای حل اختالف شماره ۵ شهرستان شهركرد –رحمان آماده

شماره اجرائيه:9۷1۰4۲۲۵۲۰۲۰۰۰9۵
شماره پرونده:96۰998۲۵۲۰۲۰۰49۵

شماره بايگانی شعبه:96۰49۵
تاريخ تنظيم:139۷/۰3/۲9

مشخصات محكوم له/محكوم لهم

نشانینام پدرنام خانوادگینامرديف

قم-كيلومتر 8جاده اراك روبروی ماهان تنديس داخل ك ريختگری كارخانه  پودر سنگ وفاحسينقاسمیعباس1
مشخصات محكوم عليه/محكوم عليهم

نشانینام پدرنام خانوادگینامرديف

مجهول المكان-اسماعيلیسعيد1

مشخصات نماينده يا قائم مقام قانونی محكوم له/محكوم عليه

محكوم له/محكوم لهمنوع رابطهنشانینام پدرنام خانوادگینام
محكوم به

بسمه تعالی
بموجب درخواست اجرای حكم مربوطه به شــماره 9۷1۰۰9۲۵۲۰۲۰۰118 و شــماره دادنامه مربوطه 96۰99۷۲۵۲۰۲۰۰۷6۷ محكوم عليه 
محكوم است به پرداخت مبلغ 33۵38۵۰۰ ريال بابت اصل خواسته و نيز هزينه دادرسی 1۰4۰۰۰۰ ريال در حق محكوم له و نيم عشر دولتی هزينه 

اجرای احكام.
مسئول دفتر شعبه ۲ حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم-ابوالفضل اميری فردوئی

شماره اجرائيه:9۷1۰4۲۲۵۲۰۲۰۰۰93
شماره پرونده:96۰998۲۵۲۰۲۰۰49۲

شماره بايگانی شعبه:96۰49۲
تاريخ تنظيم:139۷/۰3/۲9

مشخصات محكوم له/محكوم لهم

نشانینام پدرنام خانوادگینامرديف

قم-جاده اراك كيلومتر 8 روبروی ماهان تنديس ك ريخته گری ها سنگ كوبی وفا رضايیحسينقاسمیعباس1
مشخصات محكوم عليه/محكوم عليهم

نشانینام پدرنام خانوادگینامرديف

مجهول المكان-شاهسون عباس 1
مشخصات نماينده يا قائم مقام قانونی محكوم له/محكوم عليه

محكوم له/محكوم لهمنوع رابطهنشانینام پدرنام خانوادگینام

محكوم به
بسمه تعالی

بموجب درخواست اجرای حكم مربوطه به شماره 9۷1۰۰9۲۵۲۰۲۰۰116 و شماره دادنامه مربوطه 96۰99۷۲۵۲۰۲۰۰۷66 محكوم عليه محكوم 
است به پرداخت مبلغ 3۷۵۰6۲۰۰ ريال بابت اصل خواسته  و نيز هزينه دادرسی 11۵۲6۵۰ ريال در حق محكوم له و نيم عشر دولتی هزينه اجرای 

احكام.
مسئول دفتر شبه ۲ حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم-ابوالفضل اميری فردوئی



پس از افزايش قيمت كاغذ 
در ماه هاي اخير كه موجب 
التهاب بازار صنعت نشــر 
كشــور شــد و به تبع آن 
قيمت كتاب و روزنامه نيز 
افزايش يافت، بررسي موضوع در اولويت كار دولت 
قرار گرفت و به اين منظور كارگروهی ويژه تشكيل 
شد و پس از جلسات مشترك ميان وزراي فرهنگ 
و ارشاد اسالمي و صنعت، معدن و تجارت و رئيس 
بانك مركزي، كاغذ در فهرســت كاالهاي اساسي 
قرار گرفــت و ارز حمايتــي ٣٨٠٠ تومانی به آن 
تخصيص يافت كه با وجود اختصاص ارز حمايتي، 

روند صعودي قيمت كاغذ همچنان ادامه دارد. 
در همين رابطه وزير فرهنگ و ارشــاد اسالمي در 
نامه اي به وزير صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت 
ورود ارگان هاي نظارتي به موضوع كاغذ تاكيد كرد. 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي براي رفع موانع موجود 
در اجراي مصوبه دولت در رابطــه با تخصيص ارز 
حمايتي به كاغذ، در نامه اي به وزير صنعت، معدن 
و تجارت ضمن تاكيد بر اهميت حمايت از فعاالن 
پرشمار صنعت نشر و مطبوعات، خواستار ورود موثر 

ارگان هاي نظارتي به موضوع كاغذ شد. 
همچنين مديركل دفتر صنايع شيميايي و سلولزي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: كاغذ مورد نياز 
حوزه چاپ و نشر و مواد اوليه توليد آن پس از تاييد 
اين دفتر به بانك مركزي ارجاع مي شــود تا با نرخ 
دالر ٣٨٠٠ توماني وارد كشــور شود. پروين نباتي 
افزود: از يازدهم ارديبهشت پرداخت مابه التفاوت 
نرخ ارز بــه كاغذهــاي وارداتي به دفتــر صنايع 
شيميايي و سلولزي وزارتخانه محول شده است و با 
توجه به سازوكارهاي مشخص شده، ارز اين كاغذها 
با نرخ هر دالر ٣٨٠٠ تومان محاسبه مي  شود. وي 
اضافه كرد: در اين طرح پرداخت مابه التفاوت نرخ 
ارز به مواد اوليه كاغذهاي داخلي نيز در دستور كار 
اســت و انتظار مي رود با اين اقدام حمايتي شاهد 

افزايش توليد انواع كاغذ و مقوا و تامين نياز كشور 
باشــيم. نباتي مجموع توليد انواع كاغذ و مقوا در 
ســال 1٣96 را نزديك به 77٠ هزار تــن برآورد 
كرد كه نسبت به ســال 95 حدود ٣2 درصد رشد 

داشته است. 
به گفته اين مســئول، در برخي از انــواع كاغذ و 
مقوا ماننــد كاغذهاي بســته بندي ميزان افزايش 
بيشــتر بوده كه به حدود 6٠ درصد مي رسد و در 
برخــي از اقالم ماننــد كاغذهاي چــاپ، تحرير و 
روزنامه به داليلي با كاهــش توليد مواجه بوده ايم. 

نباتــي بيان داشــت: در طرحي ديگر مــواد اوليه 
كاغذهاي داخلي چاپ، تحرير و روزنامه مشــمول 
پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز قرار مي گيرند و مشابه 
كاغذهاي وارداتي، ارز مواد اوليه اين كاغذها با نرخ 

هر دالر ٣٨٠٠ تومان محاسبه مي شود. 
بنابراين در شــرايط فعلي و با اين اوصاف با وجود 
محدوديت ها و تحريم هاي اقتصادي از يك ســو و 
افزايش قيمت جهاني انواع مختلف كاغذ از جمله 
كاغذهاي چاپ، تحرير و روزنامه از ســوي ديگر، 

توجه به منابع داخلي بيش از پيش ضروري است.

»كسب وكار«   گزارش   می دهد

داللی  در  بازار کاغذ

I N FO@biznews. ir

اصناف4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال پنجم،شماره 1388| پنج شنبه 7 تیر   ماه 1397
WWW.KASBOKARNEWS.IR

شايلي قرائي
News kasbokar@gmail.com

كارخانه ها كاال به بازار نمي دهند
نايب رئيس اتــاق اصناف ايــران با بيــان اينكه 
توليدكنندگان و عرضه كنندگان به بازار كاال عرضه 
نمي كنند، گفت: نوسانات نرخ دالر و عدم دسترسي 
به مواد اوليه شرايط نابه سامان فعلي بازار را رقم زده 
است. محمود هاشمي اظهار كرد: شركت هاي بزرگ 
پخش و توليد به دليل نوسانات ارزي، محصول به 
بازار تزريق نمي كنند. وي ادامه داد: بازار تمام ذخيره 
خود را در چند ماه اخير به متقاضيان عرضه كرده و 
در حالي كه شركت هاي توليدي و عرضه كننده فقط 
كاال را به صورت نقدي به بنكداران عرضه مي كنند، 
انبارها خالي از كاال و محصول اســت. هاشــمي 
خاطرنشان كرد: در گذشته فعاليت هاي اقتصادي 
برپايه اعتبار طرفين انجام مي شد، اما در حال حاضر 
خريد از شركت هاي عرضه كننده فقط به صورت 
نقدي است. نايب رئيس اتاق اصناف ايران تاكيد كرد: 
در حالي كه مواد اوليه توليد گران شده، دسترسي به 
مواد اوليه در راستاي توليد بسيار سخت است و اين 
موضوع در كنار نوسانات قيمت دالر شرايط سختي 

را براي بازار و توليد رقم زده است. 
هاشمي افزايش قيمت از سوي شركت هاي بزرگ 
توليدي همچون كارخانه توليد فوالد و خودرو بر 
گراني هاي اخير را در اقتصاد بي تاثير ندانســت و 
گفت: گردش كار در بازار وجود ندارد و به دليل آنكه 
بازار آينده قابل پيش بيني براي خود متصور نيست، 
كسب وكار در آن به شدت كاهش يافته است. وي 
بيان كرد: اقتصاد نياز به ثبات نرخ ارز به ويژه دالر 
دارد تا توليدكننده و توزيع كننده برنامه كاري خود 
را در كوتاه مدت و بلندمدت طراحي كنند. شرايط 
در حال حاضر به گونه اي اســت كه توليد كننده، 
توزيع كننده و فروشــنده خرد توان قيمت گذاري 

كاال و خدمات را ندارند. 

خبر
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

زهرااحمدی- استان گلستان باتوجه به دارا بودن 
2٨ هفته نامه فعال و 4 دوهفته نامه ،14 ماهنامه و 
2ماهنامه،2٣ فصل نامه و2فصلنامه ويك ســالنامه 
دراستان فعال می باشــند كه از لحاظ كمی تقريبا 
اشباع شده است اما اين نشريات از نظر كيفی نسبت 
به استان های مشابه در ســطح پايين تر قرار دارند. 
همچنين تاكنون برای 55 سرپرستی و نمايندگی 
پروانه فعاليت صادرشده است.اما با توجه به فعاليت 
اين دسته از اصحاب رسانه در مطبوعات استان برای 
بهينه سازی عملكرد آنان اقداماتی مهم توسط واحد 
مطبوعات اداره كل فرهنگ وارشــاد استان صورت 
پذيرفته كه از جمله رتبه بندی خبرنگاران،برگزاری 
انتخابات خانه مطبوعــات، توزيع آگهی ها بصورت 
مستقيم توسط واحد مطبوعات و رفع بالتكليفی دكه 
های مطبوعاتی می توان اشاره كرد. توضيحات بيشتر 
در ايــن رابطه را در گفتگــوی  اختصاصی مهندس 
ايرج رمضانی رئيس اداره رســانه اداره كل فرهنگ 
 و ارشاد اسالمی گلســتان با روزنامه »كسب وكار« 

می خوانيد.
رئيس اداره رسانه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گلســتان از رتبه بندی خبرنگاران استان خبرداد و 
گفت:رتبه بندی خبرنگاران گلســتان برای اولين 
بار در كشوردراين اســتان اجرا شد كه كميسيون با 

 بررسی وضعيت خبرنگاران و ســوابق آنها اقدام به 
رتبه بنــدی خبرنــگاران در 4 رتبــه "خبرنگار" ، 
"روزنامه نگار" ، "روزنامه نگار ارشد" و "روزنامه نگار 

خبره" كرده است.
 مهندس ايرج رمضانــی در بازديد از دفتر نشــريه 
»كســب وكار« افزود:با همكاری اعضای كميسيون 
 رتبــه بندی،دســتور العمل اجرايی صــدور كارت 
حرفه ای خبرنگار بومی پس از بررسی به تاييد رسيد.

وی اذعان كرد:طبق دســتورالعمل؛اين كميسيون 
 از مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمی يــا نماينده 
تام االختيار به عنوان رئيس كميسيون،رئيس اداره 
رسانه،يك نماينده از خانه مطبوعات ،يك نماينده از 
سرپرستی نشريات سراسری، يك نماينده از مديران 
مسئول، يك نماينده از خبرگزاری های فعال ، يك 
نفر از صاحب نظران و پيشكســوتان مطبوعاتی در 

استان تشكيل شده است.
وی اظهار كــرد: اعتبار كارت صادر شــده با عنوان 
"خبرنــگار و روزنامه نگار" 2 ســال ، "روزنامه نگار 
ارشد" ٣ سال و "روزنامه نگار خبره" 4 سال خواهد 

بود.
رئيــس اداره رســانه فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
گلســتان گفت:در گام نخســت با توجه به اسناد و 
مدارك موجــود خبرنگارانی كه در ســامانه جامع 

رسانه های كشــور ثبت نام و عضو خانه مطبوعات 
بودند و پرونده الكترونيك آنها در دســترس واحد 
رسانه فرهنگ وارشاد اســتان بود ساماندهی و رتبه 
 بندی الزم انجام شــد تا در صورت داشتن مدارك،
گواهينامه های آموزشی و مدارك شركت درجشنواره 
ها كه درآن مقام آورده باشنددرســامانه بارگذاری 
وبررسی شد البته  اطالع رسانی های الزم با تمديد 
مهلت برای بارگذاری اســناد تا2٠ خرداد ماه بوده 
واز نظركميسيون رتبه بندی آن قطعی كه به زودی 
بااعتبار يكســاله كارت خبرنگاری صــادر وتحويل 

خبرنگاران خواهدشد .
به گفته مهندس رمضانــی؛درگام دوم،نمايندگی 
نشرياتی هســتند كه خود آنها خبرنگاروسرپرست 

می باشند.
 وی اذعــان كــرد:در گام ســوم مديران مســئول 
هســتند البته دردرجه اول خود آنان دارای كارت 
مدير مســئولی بوده اما آن مديران مســئولی كه 
خود آنها خبرنــگار بوده و تمايل به داشــتن كارت 
خبرنگاری نيــز دارند مدارك آنان در كميســيون 
مطرح و بررســی ودر صورت داشتن شرايط الزم به 
آنان كارت خبرنگاری نيز داده می شــود. وی بيان 
كرد:درگام آخرخبرنگاران واهالی مطبوعاتی كه عضو 
 خانه مطبوعات نيســتند ودرسامانه جامع رسانه ها 
ثبت نام نكرده باشند بنابه به خواست خودآنها با ارائه 
مدارك وتشــكيل پرونده با مراجعه به اداره فرهنگ 
وارشاد و بررسی درخواســت آنان وبراساس امتياز 
 كسب شده رتبه بندی شده و كارت خبرنگاری صادر

خواهد شد. 
رئيس اداره رسانه فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان در 
خصوص عملكرد هيئت مديره جديد خانه مطبوعات 
گلستان گفت: اداره كل فرهنگ و ارشاد با همكاری 
خبرنگاران انتخابات خانه مطبوعات رادر اسفند ماه 
سال گذشته برگزاركردوهيئت مديره خانه مطبوعات 
از ميان خبرنگاران افرادی پر انرژی ،باانگيزه و جوان 
انتخاب شدند كه توانســتند تاكنون گامهای موثر 

وخوبی را برای اصحاب رسانه بردارند.
مهندس رمضانی افزود:البته اين نافی اين نيســت 
كه خانه مطبوعات بدون نقص باشــد انتظارداريم 
ازپيشنهاد ونمايی كه به آنان داده شده بتوانند به نحو 

احسن درپيشبرد اهداف خانه استفاده كنند.

قبل از اجرای قانون توزيــع آگهی ها رانت و 
ارتباطاتی در برخی از ادارات بوده تا آگهی به 

برخی از خبرنگاران خاص داده شود
وی در مورد برنامه توزيع آگهی ها كه از ارديبهشت 
ماه توسط اداره ارشاد اجراشد،بيان داشت:از نظر ما 
معيار قانون اســت،چيزی كه قانون باشد،بايد اجرا 

شــود.ما در دوره های پيشــين قصد اجرای آن را 
داشتيم كه البته يكسری داليل عنوان شد واين امر به 
تاخير افتاد اما با انتخابات هيات مديره خانه مطبوعات 
جديد و با گذشت زمان ما تصميم گرفتيم اين قانون 
 را به صورت آزمايشی در گلستان اجرا وفرآيند كاررا 

بررسی كنيم.
وی اظهار كرد:البته در طی اين دوماه ســپری شده 
از اجرای اين برنامه خيلی از موارد برای ما مشخص 
شد اما برخی از مسائل در خصوص ارتباطات شكل 
گرفته شــده بين يكســری ازخبرنگاران وياآگهی 
بگيران با روابط عمومی ها ودســتگاه های اجرايی 
كه حتی مديران آن ســازمان ها ازآن بی خبربوده و 
توسط خبرنگاران به اطالع مارسيده وشايد درحال 
حاضر سند ومدركی موجود نباشــد ولی اطمينان 
داريم وجود رانت و ارتباطاتی بوده و هست كه برخی 
از روابط عمومی ها در طی اجرای قانون توزيع آگهی 
توســط اين اداره تماس گرفتند تا آگهی آن اداره يا 
ســازمان رابه برخی از خبرنگاران خاص داده شود 
و اين اســرار دال براين دارد كه چنيــن ارتباطاتی 
 وجود داشته حاال اين به چه شــكلی بوده در دست 

رسيدگی است. 
وی خاطرنشــان كرد: از زمان اجــرای طرح توزيع 
 آگهی توســط واحد مطبوعات براســاس نوبت به 
سرپرســتی های دارای پروانه ،آگهی ها توزيع شده 
وحتی افردی با داشــتن چنــد نمايندگی به نوبت  
آگهی دريافت كردند وما در حال حاضرازاين روش 
 عملكرد راضی هستيم و با توجه به شنيده ها برخی از 
نماينده های نشريات هم تاكنون رضايت خودرا بيان 
داشــتند.مطمئناً برخی با اجرای اين طرح مخالف 

هستند كه بايد داليل آنان بررسی شود.
رئيس اداره رسانه فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان 
گفت:طبق قانون نامه ای كه بنام اداره ارشاد زده شده 
باشد به دست خبرنگار داده شود خالف قانون است 
وبايد دستگاه مربوطه پاسخگوی عملكرد خود باشد.

 مهنــدس رمضانی در خصــوص مبالــغ متفاوت 
آگهی های داده شده به نشــريات افزود:طبيعتا اين 
مورد در دوره های بعد بايدبررسی وباالنس شود و در 
طی يك دوره كوتاه مقدور نيست و بايد مدتی ازاين 
طرح سپری تا نواقص آن مشــخص وبرطرف شود 

وبرآن اساس توزيع آگهی صورت گيرد.
وی بيان كرد: طــرح توزيع آگهی ها بــرای اولين 
 بار درســطح اســتان اجــراء شــده ونياز اســت 
نمايندگی ها قدری تحمل داشته باشند تا نتيجه اين 
روش مورد رسيدگی وچنانچه اشكالی در آن باشد با 
همفكری اصحاب رسانه نسبت به رفع آن اقدام الزم 

صورت می پذيرد.
وی در خصوص شــرايط توزيع آگهی توسط واحد 

مطبوعات به رســانه هــا گفت:نشــريات بايد تابع 
يكسری ضوابط تعيين شــده بوده كه شامل داشتن 
دفترمناسب بهمراه منشی ، رعايت قوانين و مقررات 
مربوطه و انعكاس خبرهای مربوط به اســتان ونيز 
توزيع روزنامه به تعداد اعالم شــده در سامانه جامع 
رسانه های كشور اســت كه مورد توجه قرار خواهد 

داشت.
وی افزود:طبق قانون هر فــرد ميتواند ٣ نمايندگی 
 نشريه داشته باشــد البته گلســتان از استان های 
كم برخوردار بوده وهرفرد واجدشرايط تا 5 نمايندگی  
راپوشش دهدالبته امكان تغيير اين دستورالعمل و 

بخشنامه درآتی وجود دارد.

 دکه های مطبوعاتی جــزو بالتکلیف ترين 
صنف هادراستان هستند که هیچ توجهی به 

آنان نمی شود
رئيس اداره رسانه فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان 
گفت:ما هنوز نمی دانيم مسئوليت دكه های موجود 
درسطح شهر با كدام ارگان است.دكه های مطبوعاتی 
همانگونه كه از نام آن مشخص می باشد مطبوعاتی 
هستند وبايد در زمينه های مطبوعاتی فعاليت كنند 
اما بدليل عدم صرفه اقتصادی دركنــار آن دكه ها 
ميتوانند درقالب فعاليــت های فرهنگی نيزفعاليت 
كنند نه آنكه چيپس،پفك،دخانيات واسباب بازی 

و غيره فروخته شود.
مهنــدس رمضانــی افزود:متاســفانه دردكه های 
مطبوعات سطح شهر همه نوع اقالمی وجود دارد اما با 
توجه به عدم داشتن دستورالعمل الزم دراين خصوص 
هيچ گونه ساماندهی حتی توسط شهرداری صورت 

نگرفته وباعث بالتكليفی اين صنف شده است.
وی بيان كرد:در صورتی كه دكــه های مطبوعاتی 
صنفی هســتند اما هيچ متولی ثابتی ندارند و هيچ 

ارگانی مسئوليت آنان را نمی پذيرد و در حال حاضر 
فعاليت دكه ها به صورت نسل در نسل واگذار شده 
ودارنــدگان دكه ها هيچ برگه يا كاغذی در دســت 
ندارند كه اين دكه متعلق به چه شــخصی می باشد 
وشهرداری دراين بين چه نقشی دارد در صورتيكه 
شهرداری و شورای شهر می توانند با تعامل با اداره 
ارشاد دكه های موجود را ســاماندهی كرده كه اين 
اقدام باعث زيباســازی شــهر نيزخواهد شدو قابل 
 توجه است افرادی كه دراين دكه ها فعاليت دارنداز 
هيچ گونه بيمه ای برخوردار نيســتند و زمانی كه با 
 مانعی مواجه می شــوند به منظور تعطيلی دكه به

 سراغ فرهنگ وارشــاد می آيند البته اين قشر جزو 
بالتكليف ترين صنف ها هستند كه هيچ توجهی به 

آنان  نمی شود .
رئيس اداره رسانه فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان 
از برگزاری كالس فن بيان وگفتگو در مركز اســتان 
خبردادوگفت: اداره فرهنگ وارشاد هزينه  مربوط به 
آن را به خانه مطبوعات پرداخت كرده است وتاكنون 
اجرای يك  دوره از كالس در گرگان انجام شده  كه با 
استقبال خوبی مواجه شده و دوره دوم آن به زودی در 
گنبد برای خبرنگاران شرق استان برگزار خواهد شد.

مهنــدس رمضانــی از برگــزاری دوره مقدماتــی 
روزنامه نــگاری توســط مركز مطالعــات معاونت 
مطبوعاتی خبــرداد وافزود:ايــن دوره درنيمه دوم 
سال جاری برگزار خواهد شــد و دركنارآن ما سعی 
 داريم آموزش هايی درمناطق مختلف اســتان نيز

داشته باشيم.
وی بيان كرد: خبرنگاران وروزنامه نگاران ما نبايد فقط 
اكتفا به برگزاری كالس های آموزشی توسط فرهنگ 
و ارشاد داشته باشند و بايد از وضعيت جامعه آگاهی 
كامل داشته و نيز سطح دانش روزنامه نگاری خود را 

به روز ارتقا دهند.

برای اولین بار دركشور اجراشد

رتبه بندی خبرنگاران گلستانی

تاجران کاغذ را در انبارها احتکار کرده اند تا قیمت آن را افزايش دهند
جلیل غفاري، رئیس اتحاديه صحافان

دالل بازي و حضور افرادي كه به هيچ عنوان تخصص و فعاليتي تاكنون در بازار كاغذ نداشته اند، موجب 
شد در كنار افزايش نرخ ارز بازاري آشفته را مشاهده كنيم. متاسفانه در بازار كاغذ و مقوا دالل ها فعاليت 
مي كنند كه به دليل گراني نرخ ارز توانسته اند سود بسياري كسب كنند. بعضي از دالل بازها و آقاياني 
كه كار آنها به كاغذ ارتباطي ندارد، باعث افزايش قيمت كاغذ شــدند. اين در حاليســت كه كاغذي با 
ارز غيردولتي به كشور وارد نشده اســت. در اين صنف تجار و بازرگانان با اختصاص ارز دولتي 42٠٠ 
توماني و٣٨٠٠ توماني كاغذ را وارد كشور كردند، اما به دليل افزايش نرخ ارز قيمت آن را افزايش دادند 
و نظارت ضعيفي هم كه وجود دارد توانايي مقابله با اين افراد را پيدا نكرد. بنابراين پيشــنهاد مي شود 
همانند وزارتخانه ارتباطات، در اين حوزه نيز اسامي افراد دريافت كننده ارز دولتي منتشر شود تا كسي 

سوءاستفاده نكند. 
البته متاســفانه در اين بازار همه مي داننــد كه هيچ تاجري كاغــذ را با ارز بــاالي 42٠٠ يا ٣٨٠٠ 
تومان به كشــور وارد نكرده اســت و دالالن در بازار همه كاره شــده اند. يك عــده از وضعيت ارز در 
بازار آزاد سوءاســتفاده مي كننــد و قيمت كاغذ را افزايــش مي دهند كه در اين ميــان توليدكننده 
در حوزه چاپ و نشــر كشــور ضرر مي كند. بنابراين از دولت مي خواهيم روي قيمــت كاغذ نظارت 
داشــته باشــد و اســامي تاجران واردكننده كاغذ را اعــالم كند و بگويــد چرا تاجــران كاغذ را در 
انبارهاي شــان نگه داشــتند تا قيمت آن را افزايش دهند. در ايــن رابطه دولت اعــالم كرد كه چه 
تعداد تاجر موبايل را با ارز 42٠٠ تومان به كشــور وارد كرده اند؛ ازاين رو انتظــار داريم تاجران كاغذ 
 را هم اعالم كنند تا جلوي افزايــش بي رويه قيمت آن گرفته شــود و تاجران ايــن كاال را در انبارها 

احتكار نكنند. 

مافیابازي در واردات کاغذ
کیارش منطقي، کارشناس بازار کاغذ

در واردات كاغذ بايد دقت و توجه بيشتري وجود داشته باشد. حيات روزنامه ها و مجالت، انتشارات و چاپخانه ها 
و كتابفروشي ها و... به اين كاال وابسته است. در هفته هاي اخير شاهد بوده و هستيم كه گراني نرخ ارز بر تمام 
بازارها تاثير بدي داشته كه جبران آن حتي در صورت كنترل و ثبات نرخ ارز زمان زيادي طول خواهد كشيد. 
بازار كاغذ و مقوا نيز از اين تحوالت در امان نماند و گراني كاغذ و مقوا به طرز بي سابقه اي موجب اعتراض فعاالن 
بازار و روزنامه ها و مجالت شد. دولتمردان در اين رابطه بارها اعالم كردند كه كاغذ با اختصاص ارز 42٠٠ توماني 
به واردكنندگان به كشور وارد شده است. بنابراين اگر قيمتي كه واردات كاغذ برمبناي آن محاسبه مي شود، 
42٠٠ تومان است افزايش قيمت كاغذ توجيهي ندارد و بايد به آن رسيدگي شود. در شرايطي كه كاغذ با 
قيمت 42٠٠ تومان از گمرك ترخيص و به كشور وارد مي شود چرا به قيمتي گران تر در بازار كاغذ عرضه 
مي شود؟فعاالن بازار كاغذ و مقوا بر اين عقيده اند كه ارز 42٠٠ توماني نتوانسته دردي را از اين بازار دوا كند و 
سودجويان و دالالن در اين رابطه توانسته اند از اين آشفته بازار به نفع خود سود ببرند. در حال حاضر مافيايي 
تشكيل شده است كه 5 يا 6 نفر در آن فعاليت دارند و هيچ كسی غير از آنها هم نمي تواند اين كار را انجام دهد. 
قيمت گذاري و نحوه فروش در اختيار همين 5 نفر قرار دارد و هر طور بخواهند، قيمت كاغذ را تغيير مي دهند. 
حال نيز اين افراد با سوءاستفاده از آشفته بازار ارزي اگر كاغذ را با ارز 42٠٠ توماني وارد كرده اند با ارز قيمت 
روز به فروش مي رسانند و به التهابات بازار دامن مي زنند. عالوه بر اينكه مافيا در اين بازار و چگونگي واردات 
آن وجود دارد- نحوه ورود كاغذ به كشور مشخص نيست- نظارتي هم روي فروش آن انجام نمي شود. اين 
بدان معناست كه با چشم پوشي از نحوه نامشخص واردات كاغذ، حتي در بازار فروش هم نظارتي وجود ندارد 
و گران فروشي غوغا مي كند. در اين حالت دالالن و واردكنندگان سودجو پول بيشتري به جيب مي زنند و 
روزنامه ها و نشريات بيشتري از گردونه فعاليت حذف مي شوند. امروز قيمت دالر باال مي رود و فردا قيمت كاغذ 
افزايش پيدا مي كند، چون تاجر كاغذ مي گويد دالر گران شده است و من اين را با دالر خريده ام؛ در حالي كه 
كاغذ را سه ماه پيش با دالر ارزان خريده، اما در حال حاضر مي خواهد كاغذ را گران بفروشد، چون قيمت دالر 
باال رفته است. با تمام اين اوصاف و با تمام مشكالتي كه در بازار ارز و كاغذ و مقوا شاهد هستيم اگر توليد داخلي 
داشتيم مي توانستيم از گزند اين آسيب ها در امان بمانيم. اگر توليد كاغذ در كشور داشته باشيم مي توانيم از 
اين قيمت هاي سرسام آور و به دنبال آن تعطيلي نشريات و مجالت جلوگيري كنيم. اگر ٣ تا 5 كارخانه كاغذ 

در كشور وجود داشت، از افزايش بي رويه قيمت كاغذ با اين راهكار جلوگيري مي شد. 
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مدت ها بود كه بحث ممنوعيت 
واردات كاالي مشــابه داخل 
مطرح مي شــد، اما كماكان 
دروازه هاي گمرك به روي اين 
محصوالت باز بود تا اينكه حاال 
براساس ابالغيه وزير صنعت، معدن و تجارت ممنوعيت 
واردات كاالي مشــابه داخلي صادر شــده است. به نظر 
مي رسد با وجود مزاياي اين كار براي توليد و كاالي داخلي، 
مشكالت ديگري پيش پاي توليد كننده هاي داخلي باشد 
كه از جمله آن افزايش قاچاق اين نوع كاالها، كاهش حجم 
توليدات آنها به واسطه دسترســي گران به مواد اوليه و 
همچنين ظرفيت كم توليد است. ممنوعيت ورود 1400 
قلم كاال كه مشــابه آن در داخل توليد مي شود اگرچه به 
عقيده كارشناسان نشان از تنوع توليدات داخلي دارد، اما 
در بازار عرضه كشور نتوانسته است عرض اندام كند و در 
سياست هاي جديد ارزي اين موضوع با فشاري كه روي 
واردات برخي از كاالها وجود داشت، خود را نشان داد، به 
طوري كه برخي از بخش ها با كمبود كاال مواجه شد و گراني 
نيز نتيجه همين كمبود عرضه بود؛ يعني توليد داخلي در 
اين شرايط نتوانست به كمك بازار براي تامين مواد مورد نياز 
بيايد. برخي از كارشناسان بر اين عقيده اند كه محصوالت 
داخلي ظرفيت كافي براي تامين بازار را ندارد و به دليل 
ضعف هايي كه در توليدات برخي از محصوالت داخلي ديده 
مي شود، امكان اشباع بازار از طريق اين محصوالت نيست 

مگر آنكه دولت مشكالت و موانع توليد كننده ها را بردارد تا 
آنها با همه ظرفيت خود فعاليت كنند.

توازن بخشي ميان توليد و مصرف داخلي
ابوالحسن خليلي، عضو اتاق بازرگاني در 
اين خصوص به »كسب وكار« مي گويد: 
در شرايط بحراني قرار داريم و با توجه به 
تحريم هاي پيش رو و محدوديت منابع 
ارزي واحدهاي توليدي نيز با مشكالت 

زيادي مواجه هستند كه شايد طبيعي باشد كه با ظرفيت 
كامل خود فعاليت نكنند. 

وي با تاكيد بر مزيت ممنوعيت واردات كاالي مشــابه 
داخلي، مي افزايد: مشــخصا يكــي از اقدامات مهم در 
حمايت از كاالي داخلي، ممنوعيت واردات كاالست، اما 
اينكه آيا توليدات داخلي جوابگوي همه نياز بازار هست 
يا نه، به نظر مي رسد دولت براي اين بخش بايد برنامه اي 
تدارك ببيند. براي مثال تغيير در فرهنگ مصرف كننده 
براي ايجاد توازن در توليد و مصرف مهم است. بايد در نظر 

داشته باشيم كه ما در شرايط عادي تصميم نمي گيريم، 
بلكه در شرايطي هستيم كه محدوديت هاي زيادي پيش 
پاي توليد كننده است كه دست وي را براي فعاليت بيشتر 
و كارآمد تر مي بندد. شايد با ايجاد توازن ميان مصرف و 
توليد داخلي بتوان از تنگناهاي ضعف توليد داخلي در 

اين راستا، عبور كرد. 

بازار مصرف قاچاق كوچك مي شود
خليلي با اشــاره به تاثير قاچــاق و پيامد منفي آن 
بر اين سياســت جديد توضيح مي دهد: با اتفاقاتي 
كه اخيرا افتاده اســت و نابه ســاماني هاي موجود 
در بازار ارز پيش بيني مي شــود بخشــي از قاچاق 
با افزايش قيمت غيرمنتظــره ارز توجيه خود را از 
دســت بدهد و با توجه به افزايش قيمت تمام شده 
قاچاق بازار مصرف قاچاق كوچك شــود. از طرفي 
دولت نيز نشــان داده اگــر تصميم جــدي براي 
كنترل قاچاق داشــته باشــد موفق خواهــد بود. 
 همان طور كه در بخش رجيســتري اين امر خود را

 نشان داد.براساس گزارش هاي موجود چندي پيش 
با ابالغيه وزير صنعت، معدن و تجارت به ســازمان 
توسعه تجارت، ثبت سفارش و واردات 1۳۳۹ رديف 
تعرفه اي كاال كه شامل بيش از 1400 قلم كاالست، 
ممنوع شد. براساس بررسي هاي موجود با وضع اين 
ممنوعيت از خروج حدود 10 ميليارد دالر ارز از كشور 
جلوگيري مي شود و از طرفي چنين سياست مقطعي 
در شرايط نابه سامان اقتصادي مي تواند مسكني بر 

اقتصاد بيمار كشور باشد.

»كسبوكار«تاثيرممنوعيتوارداتكااليمشابهداخليبرتوليدرابررسيميكند

ضعف توليد  داخلي در اشباع بازار

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا:
سايپاشبكهفروشمحصوالت

خودرامتحولميكند
 مديرعامل گروه خودروسازي سايپا گفت: تحول 
در نمايندگي هاي سايپا و اجراي روش هاي نوين 
فروش محصول را پيگيــري مي كنيم. به گزارش 
سايپانيوز، محســن جهرودي در بازديد از برخي 
نمايندگي هاي مجاز فروش و خدمات پس از فروش 
گروه خودروسازي ســايپا در استان گيالن افزود: 
نمايندگي ها به عنوان ويترين ارتباط با مشتريان 

بايد براي ارتقاي رضايتمندي آنان تالش كنند.
وي ادامه داد: با توجه به تغيير روش ها و تكنيك هاي 
فروش محصــول در عصر حاضر، ما نيــز بايد براي 
تسهيل در فرايند عرضه خودرو به بازار و ايجاد فضا و 
فرصت بهتر براي مشتريان برنامه ريزي كنيم. به گفته 
جهرودي، گروه خودروسازي سايپا طرح تحول شبكه 
فروش و خدمات پس از فروش را در چند ماه گذشته 
به اجرا درآورده و قصد دارد آن را در سال جاري نيز 
ادامه دهد.مديرعامل گروه ســايپا گفت: با توجه به 
ورود فناوري هاي نوين به زندگي مردم و ايفاي نقش 
اپليكيشن ها و تكنولوژي هاي روز جهان در فعاليت 
سازمان ها و كمپاني هاي برتر جهاني، ما هم طرح هاي 
جديدي در زمينه فروشــگاه هاي مجازي خودرو، 
توسعه فرايندهاي فروش و نوبت دهي جهت خدمات 
پس از فروش اجرا كرده ايم.وي در ادامه خواستار توجه 
هرچه بيشتر نمايندگي هاي سايپا به مشتريان شد و 
افزود: بايد براي خلق وفاداري مشتريان برنامه ريزي 
كرده و و با ارائه خدمات مناسب ثبات خود را در بازار 
حفظ كنيم. جهرودي همچنين از نمايندگي هاي 
سايپا خواست تا بخش هاي مشاوره فروش خودرو به 
مشتريان را تقويت كرده و تصوير روشن و مطلوبي را از 

محصوالت سايپا به مشتريان ارائه دهند.

خبر

فعاليتصنعتچرمباظرفيت
۲۵درصدي

ركود بــازار، وجود چك هاي مــدت دار و افزايش 
هزينه هاي مربوط به حقوق و دستمزد موجب شده 
صنعت چرم افزايش قيمت حدود 10 درصدي را 

طي سال جاري در دستور كار خود قرار دهد. 
عباس تركمان، نايب رئيس انجمن صنعت چرم 
و محصوالت چرمي با اشــاره به آخرين وضعيت 
صنعت چرم و محصوالت چرمي گفت: نوسانات بازار 
ارز به فعاليت توليدكنندگان صدمه مي زند و شرايط 

صنعت چرم چندان مساعد نيست. 
وي ادامه داد: كارگاه هاي توليدي در اين حوزه با 
ظرفيت پايين مشغول به كار هستند و بازار چرم نيز 
مشتري ندارد. نايب رئيس انجمن صنعت چرم و 
محصوالت چرمي با انتقاد از رواج چك هاي مدت دار 
براي پرداخت هزينه در صنعــت چرم، بيان كرد: 
متاسفانه زماني كه چرم مربوطه خريداري مي شود 
چك هاي مــدت دار به جاي پول نقــد پرداخت 
شده و همين بازه زماني موجب لطمه به فعاليت 

توليدكنندگان شده است. 
تركمان همچنين با اشــاره به اينكه صنعت چرم 
كمتر از 10 درصد افزايش قيمت داشــته است، 
خاطرنشــان كرد: اين رقم افزايــش نيز به دليل 
افزايش قيمت مواد اوليــه، تورم و هزينه حقوق و 
دســتمزد بوده و با توجه به كاهش قدرت خريد 
امكان افزايش قيمت ها در اين صنعت وجود ندارد. 
وي ادامه داد: صنعت چرم تنها با ۲۵ درصد ظرفيت 
خود مشغول به فعاليت است و در بخش محصوالت 
چرمي نيز تقريبا با چنين شرايطي روبه رو هستيم؛ 
هرچند در بخش محصوالت چرمــي با توجه به 
وجود واحدهاي كارگاهي كوچك ميزان هزينه ها 

نسبت به صنعت چرم كمتر است.

خبر
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رئيس سازمان توســعه تجارت گفت: در جلسه روز 
چهارشنبه ســتاد اقتصادي طرح جديدي براي ارائه 
كارت هاي بازرگاني مطرح شــد كه براساس ميزان 
تجارت افراد به ســابقه آنها در بازار جهاني بســتگي 

خواهد داشت. 
به گزارش صدا و سيما، مجتبي خسروتاج گفت: با توجه 
به اينكه ۸۵ درصد از ۵4 ميليارد دالر واردات كشــور 
ماشين آالت، مواد اوليه و كاالهاي سرمايه اي است، آزاد 
گذاشتن نرخ ارز موجب افزايش قيمت هاي تمام شده 

مي شود. وي افزود: در مصوبه اخير ستاد اقتصادي براي 
1۷ ميليارد دالر مابقي ارز صادراتي كشور تعيين تكليف 
شــد. وي با بيان اينكه صادرات كشــور در سه ماهه 
نخست امسال رشد ۲1 درصدي داشته است، گفت: 
صادركنندگان خرد مي توانند با ارائه اظهارنامه خود در 

بورس و توافق با واردكننده ارز واردات ۵.۵ ميليارد دالر 
كاال را به كشور تامين كنند. 

رئيس سازمان توسعه تجارت افزود: البته اين ريسك 
وجود دارد كه برخي واردكنندگان مرزي براي واردات 
خود ريال پرداخت كنند. خســروتاج گفت: در آينده 

مي توان خدمات جديدي را براي رقابتي شــدن نرخ 
ارز صادراتي صادركنندگان خرد در بورس فراهم كرد. 
وي افزود: در سه ماهه گذشته ميزان صادرات بخش 
كشاورزي 6.۳ ميليارد دالر بوده اســت و به جز اين 
بخش صادركننــدگان كاالهاي صنعتــي، معدني 
غيرفلزي، ماشين آالت، اقالم عمده شيميايي، خودرو 
و... مي توانند از امتياز معامله ارز صادراتي خود در بازار 
بورس براساس تصميم جديد ستاد اقتصادي استفاده 

كنند. 

رئيسسازمانتوسعهتجارتخبرداد

طرح جديد براي ارائه كارت هاي بازرگاني
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شمار معدن هاي فعال كشور به بيش از 3300 رسيد
وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس يك جدول آماري كه 21 خردادماه امسال منتشرشده، شمار معادن فعال كشور را افزون بر 3 هزار و 300 معدن اعالم كرده است درحالي كه 
شهريورماه سال گذشته تعداد معادن فعال را 6 هزار معدن  اعالم كرده بود. جعفر سرقيني، معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت شهريورماه اعالم كرد: تعداد پروانه هاي 
بهره برداري صادره براي معادن 10 هزار فقره است كه از اين تعداد 2 هزار معدن در حال تجهيز و آماده سازي، 6 هزار معدن فعال و بقيه نيمه فعال و راكد است. بر اساس گزارش هاي 
موجود استان هاي كرمان )بدون احتساب جنوب كرمان(، خراسان رضوي و يزد به ترتيب با 396، 370 و 288 معدن، باالترين تعداد معادن فعال را به خود اختصاص داده اند.



بانک، بیمه 6
و بورس

پس از آنكه نــرخ دالر به مرز 
هشدار رســيد، دولت با نرخ 
توافقي ارز ميان صادركننده ها 
و وارد كننده ها موافقت كرد. 
اين اقدام دولت كه در فروكش 
كردن عطش متقاضيان ارزي موثر می افتد، باعث آرام 
كردن بازار ارز شد. با اين حال به عقيده كارشناسان، ثبات 
نرخ ارز در بلندمدت در گرو فسادزدايي از سياست هاي 
جديد ارزي است كه به واسطه آن، راه نفوذ سودجويان 

به بازار ارز بسته شود. 
راه اندازي بــازار ثانويه از ايــن نظر كــه مي تواند نياز 
واردكننده ها و صادركننده ها را در بازار آزاد پاســخگو 
باشد، تا حدودي روزنه فساد ارزي را مي بندد. با اين حال 
بررسي ها نشــان مي دهد در اين سياست نيز عملكرد 
ارزي فعاالن اقتصادي و نهادهاي دولتي بايد زير ذره بين 

دولت باشد.
ديروز در برخي معامالت بازار غيررسمي ارز، روند نزولي 
قيمت دالر ادامه يافت و نرخ آن كاهش چشمگيري را 

تجربه كرد. 
دولت چند روزي است كه تصميم گرفته خريد و فروش 
توافقي ارز ميان صادركننده و واردكننده را مجاز اعالم كند 
و بر اين اساس صادركنندگان و واردكنندگان مي توانند 
دالر را با لحاظ كردن نــرخ ۴۲۰۰ توماني و البته ارزش 
اظهارنامه صادراتي كه در بورس كشف قيمت مي شود، 

معامله كنند.  براساس پيش بيني ها اين اقدام دولت، اگر با 
مكانيزم  صحيح اجرا شود، مي تواند بخشي از حباب بازار 
را تخليه كند. بر اين اساس روند نزولي قيمت دالر از روز 
دوشنبه، همزمان با انتشــار خبر اين تصميم تازه دولت 
در بازار آغاز شــد و قيمت حدود ۷۰۰ تــا ۱۰۰۰ تومان 
كاهش يافت. ديروز هم در آغاز معامالت، قيمت ارز رو به 
 كاهش گذاشت و معامله گران با نرخ كمتري به معامله هر 
دالر مي پردازند. چند صــراف نيز گفتند كه اين تصميم 
دولت روي بازار اثر گذاشته و ميزان عرضه را زياد مي كند. 
به همين دليل نــرخ در روزهاي آينده بــاز هم كاهش 

خواهد يافت. 

حق ارزي مردم در جيب سوداگران ارز
حسن مرادي، كارشناس اقتصادي در 
اين خصوص با تاكيد بر اينكه حق مردم 
به جيب سوداگران واريز شده است، به 
»كسب وكار« توضيح مي دهد: تصميم 
دولت قطعا در ثبات بخشي به بازار ارز 
بي اثر نيست، به شــرطي كه انگيزه بخش خصوصي و 
متقاضيان واقعي تامين نياز خود به دالر باشد نه آنكه از 

دالر ابزاري براي سودجويي بسازند. 

ضرورت رصد اطالعاتي دريافت كنندگان ارز
وي با اشــاره به اينكه در حال حاضر نيــز ارز مورد نياز 
خيلي ها چه مســافر و چه توليدكننده ازســوی دولت 
تامين مي شــود، ادامه مي دهد: با اين حــال برخي به 
دنبال سودجويي هاي شــخصي دالر دريافت مي كنند 

و به همين دليل در رابطه با ارز اين انتقاد به دولت وارد 
است كه نتوانست نظارت دقيقي بر عرضه ارز و مصرف آن 
داشته باشد، به طوري كه بسياري مانند وارد كنندگان 
موبايل ارز دولتي گرفتند، اما كاالي وارداتي را به نرخ ارز 
بازار آزاد به مردم عرضه كردند. مشخصا دولت بايد قبل 
از اين سياست، فسادها و رانت هاي ناشي از ارز دولتي را 
شناسايي مي كرد. حاال نيز اميد مي رود با راه اندازي بازار 
ثانويه ارزي بخشي از مشكالت بازار حل شود، اما به نظر 
نمي رســد بدون رصد اطالعاتي دريافت كنندگان ارز 

بتوان به ثبات نرخ ارز اميدوار بود. 
وي بــا تاكيــد بر اينكــه الزم اســت دولــت اطالعات 
دريافت كنندگان ارز و نحوه مبــادالت آنها را رصد كند، 
مي افزايد: هر تاجر يا بازرگاني كه در داخل كشور به فعاليت 
مي پردازد، بايد ميزان مبادالت و نوع مبادله روشني داشته 
باشد. بر اين اساس راســتي آزمايي اطالعات اين افراد به 
ويژه آنجا كه ارز دريافــت مي كنند و آنجا كه كااليي وارد 
مي كنند، ضروري است. بايد روشن شود كه واردكننده به 
چه ميزان ارز دريافت كرده، صرف خريد چه كااليي كرده و 

آن كاال را با چه قيمتي به فروش رسانده است. 
از طرفي نظارت هاي دقيق دولــت بايد توأم با مجازات 
شديد و جدي باشــد وگرنه تا زمانی كه برخي راه فرار 
از مجازات را به واســطه رانت دارند، اين امكان فراهم 
نمي شــود. هشــدارهاي دولت به بخش خصوصي در 
اين راســتا و نوع عملكرد ارزي آنها بايــد زير ذره بين 
دولت باشــد وگرنه با وجود راه هايي كه براي رانت در 
 سياســت ارزي وجــود دارد، نمي تــوان اطميناني به

 آينده ارز داد. 

»كسبوكار«روندكاهشینرخدالررابررسيميكند

واکنش مثبت  بازار  به  دالر 3 نرخی

I N FO@biznews. ir

در معامالت بورس رخ داد
تغييرموضــع۱۸۰درجهاي

خريدارانسهام
با وجود حجم گســترده خريد سهم ها در هفته 
گذشــته و اوايل اين هفتــه طــي دو روز قبل 
معامله گران بورس تهران در تغيير موضعي ۱۸۰ 
درجه اي شاهد حجم پايدار صف هاي فروش بودند. 
به گزارش ايسنا، روز سه شنبه مسعود كرباسيان، 
وزير اقتصاد خبر از ايجاد بــازار ثانويه ارزي داد. 
براســاس اين خبر قرار بر اين شد كه اگر كااليي 
غير از حوزه پتروشيمي و فلزي صادر شود بانك 
مركزي يك برگه به صادركننده بدهد كه آن برگه 

قابليت معامله در بورس را دارد. 
طي هفته هاي گذشــته با افزايش قيمت ارز در 
بازارهاي غيررسمي معامله گران شاهد افزايش 
قيمت سهم ها در بورس اوراق بهادار بودند، اما اين 
تصميم دولت مي تواند ثباتي نسبي در قيمت ارز 
به وجود آورد و التهابات را هرچند اندك و مقطعي 
كاهش دهد. در نتيجه ســيگنال هاي ايجاد بازار 
ارزي به بازار سهام رســيده و اين موضوع سبب 
شده آن سودآوري كه با رشد نرخ ارزهاي خارجي 
در بازارهاي غيررسمي معامله گران انتظارش را 
داشتند، محقق نشود و شاخص هاي بازار سهام 
روند نزولي بــه خود گيرد. ديروز شــاخص كل 
هم وزن ۲۱۹ واحد افت كرد و تــا رقم ۱۸ هزار و 
۷۳ واحد كاهش يافت. در عين حال شاخص آزاد 
شناور نيز با ۲۶۱۲ واحد افت مواجه شد و به رقم 
۱۲۲ هزار و ۴۸۱ واحدي رسيد. همچنين شاخص 
بازار اول و دوم ۱۵۸۰ و ۴۶۰۵ واحد افت را تجربه 
كردند. فوالد مباركه اصفهان پيشرو نسبت به ديگر 
سهم ها با ۳۲۱ واحد تاثير كاهنده بيشترين نقش 

را در افت نماگرهاي بازار سهام داشت. 

تاالر شيشه ای

 محمدرضــا قربانــي، مديرعامل بانــك دي در 
جلســه شــوراي مديران بانك به حفظ آرامش 
 براي بازگرداندن ثبات اقتصادي در كشــور تاكيد 

كرد. 
به گزارش اداره روابط عمومي و تبليغات بانك دي، 
محمدرضا قرباني در اين جلسه كه با حضور مديران 
ارشد بانك برگزار شد، با اشاره به چالش هاي اخير 
اقتصادي و نظام بانكي كشور گفت: حباب ايجادشده 
در نرخ ارز، سكه، طال، مسكن و... جنبه رواني دارد و 
بايد اين مشكل با ايجاد آرامش در جامعه حل شود. 
قرباني با بيــان اينكه در شــرايط فعلي اقتصادي 
كشور، نظام بانكي شرايط سختي را سپري مي كند، 
افزود: بحران، پديده غيرطبيعي نيست و در نظام 
مالي دنيا و در كشــورهاي توسعه يافته نيز چنين 
مســائلي پيش مي آيد كه با شفاف سازي و اتخاذ 

تدابير الزم برطرف مي شود.  مديرعامل بانك دي 
نوسانات قيمت در بازار را ناشي از يك عامل رواني 
دانست كه در پي اعالم خروج آمريكا از برجام ايجاد 
شده و افزود: هنوز هيچ كدام از تحريم هاي ظالمانه 
آمريكا عليه ايران عملياتي نشده و در اين شرايط 
بايد به جاي شــتابزدگي و رفتارهــاي هيجاني با 
برنامه ريزي دقيق و ايجــاد آرامش و وحدت ملي 
و بــا حمايت از توليــد داخلي و توجه بيشــتر به 
 تقويت بخــش خصوصي به اقتصاد كشــور جان 

تازه اي بخشيد. 
قرباني با يادآوري وحدت و همدلي مردم ايران در 
طول هشت ســال جنگ تحميلي كه يك واقعه 
تاريخي شكوهمند را براي كشور رقم زد، عنوان كرد: 
اكنون كشور در جنگ ديگري است؛ جنگي كه بمب 
و آتش آن بحران هاي اقتصادي هستند كه توسط 

كشورهاي غربي براي ايران به وجود آمده است. 
قرباني در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد به 
اهميت نقش رســانه ها در شرايط حساس كنوني 
گفت: رسانه ها در اين برهه مهم تاريخي مي توانند 
به عنوان ابزاري قدرتمند در كاهش التهاب فضاي 
اقتصادي نقش موثري ايفا كننــد و با تالش براي 
حفظ امنيت رواني در جامعــه، افكار عمومي را به 
ايجاد ثبات اقتصادي از طريق ســرمايه گذاري در 

بانك ها سوق دهند. 
مديرعامل بانك دي در پايان تنها راه عبور كشور از 
بحران هايي كه گريبان گير آن شده است را اتحاد و 
وحدت ملي دانست و گفت: براي پيروزي كشور در 
اين جنگ اقتصادي بايد همچون گذشته دست به 
دست هم دهيم و از فردگرايي به جمع گرايي برسيم 

و منافع ملي را به منافع شخصي ترجيح دهيم. 

عيســي امامي، عضو هيات مديره بانك قرض الحســنه 
مهرايران به همراه يوسف نجدي مدير امور استان ها براي 
ارزيابي عملكرد و بررسي ميزان منابع، مصارف و مطالبات 
بانكي، از مديريت و شــعب اســتان ايالم بازديد كرد. به 
گــزارش روابط عمومي بانك قرض الحســنه مهر ايران، 

ارزيابي آمار عملكردي شعب استان در حوزه بازاريابي و 
جذب منابع، تخصيص بهينه منابع، بررسي نحوه پيگيري 
شــعب در وصول مطالبات، مطالعه درباره پتانسيل هاي 
موجود و عملكرد ستاد و شــعب در جذب منابع پايدار از 
جمله اهداف سفر يك روزه امامي به استان ايالم بود. نجدي 

مدير امور استان ها نيز با بررسي آمار و عملكرد شعب استان 
ايالم اظهارداشت: كميته بازاريابي استان بايد تالش كند 
تا نسبت به معرفي بيشتر طرح هاي تسهيالتي و خدمات 
بانك اقدام و با بهره گيري از اصول بازاريابي و مشتري مداري 

سهم بيشتري از بازارهاي هدف را محقق كند.

بانك مسكن طي دو ماه اول امسال براي بيش از ۸ هزار مسكن مهر، كارت قسط صادر كرد. به گزارش 
پايگاه خبري بانك مسكن-هيبنا، به دنبال تاكيد ويژه دولت براي تكميل و تحويل تمامي واحدهاي 
مسكوني پيش بيني شده در قالب طرح مسكن مهر تا پايان دولت دوازدهم، مديرعامل بانك مسكن 
نيز بر شتاب پرداخت تسهيالت مسكن مهر تاكيد ويژه اي داشته است. از اين رو قرار است تا پايان 
پرونده طرح مسكن مهر، بانك مسكن به همراه دولت از اين طرح حمايت مالي ويژه اي انجام دهد. در 
اين ميان عملكرد اصلي بانك مسكن به عنوان تنها بانك عامل فعال در پرداخت تسهيالت به پرونده 
مسكن مهر، عالوه بر پرداخت تسهيالت به متقاضيان اين طرح، فروش اقساطي اين واحدهاست. 

انجام به موقع عمليات فروش اقساطي واحدهاي مسكن مهر از آن نظر اهميت دارد كه بانك مسكن 
مطابق مصوبات شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي، با منابع حاصل از بازپرداخت تسهيالت مسكن 
 مهر، اعتبار مورد نياز براي پرداخت تســهيالت به باقيمانده پروژه هاي مســكن مهر و همچنين 
تعادل بخشي به منابع و مصارف صندوق پس انداز مسكن يكم را تامين مي كند. بنابراين واحدهاي 
مسكوني كه در قالب اين طرح كار ساخت و سازآنها تمام و تكميل و به آنها اجازه افتتاح و بهره برداري 
داده مي شود پيش از بهره برداري از واحد مسكوني بايد عمليات فروش اقساطي توسط بانك مسكن 
انجام شود. در قالب عمليات فروش اقساطي بانك مسكن، كارت قسط براي مالكان واحدها صادر 

مي شود تا تسهيالت ساخت داده شده به واحدها به صورت ماهانه، در قالب پرداخت قسط از جانب 
تحويل گيرندگان )متقاضيان واجد شرايط( انجام شود. گزارش عملكرد بانك مسكن در قالب تامين 
مالي طرح مسكن نشان مي دهد: براي حدود ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار واحد مسكوني معرفي شده، بانك 
مسكن براساس واحدهاي معرفي شده، متعهد به پرداخت ۵۳ هزار و ۱۰۴ ميليارد و ۴۳ ميليون تومان 
تسهيالت شده كه از اين رقم تا پايان دومين ماه سال جاري رقمي معادل ۵۲ هزار و ۹۱۶ ميليارد و 
۱۵۳ ميليون تومان پرداخت شده است. از اين رقم حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان به حدود نيم 

ميليون واحد مسكوني طرح مسكن مهر در استان تهران پرداخت شده است. 

وحدت و همدلي رمز عبور كشور از بحران هاست 

بازديد عضو هيات مديره بانك قرض الحسنه مهر ايران از شعب استان ايالم

آمار جديد از  پرداخت تسهيالت مسكن مهر
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قيمت برخي از انواع ارز افزايش يافت
براساس اعالم بانك مركزي نرخ هر دالر آمريكا براي ديروز با ۲۰ ريال افزايش ۴۲ هزار و ۵۶۰ ريال قيمت خورد. براساس اعالم بانك مركزي، نرخ هر دالر آمريكا براي ديروز با ۲۰ ريال 
افزايش ۴۲ هزار و ۵۶۰ ريال قيمت خورد. همچنين نرخ هر پوند انگليس نيز با ۲۱۷ ريال كاهش ۵۶ هزار و ۳۰۷ ريال و هر يورو نيز بــا ۲۱۵ ريال افت قيمت، ۴۹ هزار و ۶۳۰ ريال 

ارزش گذاري شد. 

آگهی ابالغ اجرائيه طبق ماده 18 آيين نامه اجرا
بدينوسيله به خانم زهرا شيخ ويسی فرزند محمدباقر شماره شناسنامه ۰ شماره ملی ۴۸۸۰۰۳۰۷۳۲ 
به نشانی كالله روستای كاظم خوجه خيابان شهيد مقدم ۲ كد پستی ۴۹۸۵۱۸۴۵۷۶ ابالغ می گردد 
كه بانك ملی ايران شعبه مركزی كالله به استناد قرارداد داخلی شماره ۵۴۱۸ مورخه ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ 
جهت وصول مبلغ ۳۵۸/۳۱۳/۰۰۰ ريال كه بازا هر سه هزار ريال روزانه مبلغ ۵/۲ ريال به بدهی فوق اضافه 
می گردد عليه شما به عنوان وام گيرنده و آقای محمد قربانی )راهن( بعنوان راهن و بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونی اجرائيه صادر و پرونده اجرايی به 

كالسه ۹۴۰۰۰۵۳ تشكيل و برگهای الزم االجرا جهت ابالغ تسليم مامور ابالغ شد كه به گزارش مورخه 
۹۷/۰۳/۱۳ مامور ابالغ به علت عدم شناسايی شما در آدرس متن سند، بستانكار ابالغ به شما ميسر 
نگرديد و لذا طبق ماده ۱۸ آئين نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاريخ انتشار اين 
آگهی كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه های كثير االنتشار درج و منتشر 
می گردد ظرف مدت بيست روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام  در غير اين صورت بدون انتشار آگهی 

ديگری عمليات اجرائی طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد./.  م. الف ۸۲۱۴
مدير اجرای  واحد اجرای اسناد رسمی كالله- هوشنگ مشانی

شماره اجرائيه:۹۷۱۰۴۲۲۵۲۰۲۰۰۰۹۶
شماره پرونده:۹۶۰۹۹۸۲۵۲۰۲۰۰۴۹۴

شماره بايگانی شعبه:۹۶۰۴۹۴
تاريخ تنظيم:۱۳۹۷/۰۳/۲۹

اجرائيه
مشخصات محكوم له/محكوم لهم

نشانینام پدرنام خانوادگینامرديف

قم-جاده اراك كيلومتر ۸ روبروی ماهان تنديس ك ريخته گری ها سنگ كوبی وفا رضايیحسينقاسمیعباس ۱
مشخصات محكوم عليه/محكوم عليهم

نشانینام پدرنام خانوادگینامرديف

مجهول المكان-خاكسارمحمد علی۱
مشخصات نماينده يا قائم مقام قانونی محكوم له/محكوم عليه

محكوم له/محكوم لهمنوع رابطهنام پدرنام خانوادگینام
محكوم به

بسمه تعالی
بموجب درخواست اجرای حكم مربوطه  به شماره ۹۷۱۰۰۹۲۵۲۰۲۰۰۱۱۹ و شماره دادنامه مربوطه ۹۷۰۹۹۷۲۵۲۰۲۰۰۰۵۴ محكوم عليه محكوم 
است به پرداخت مبلغ ۱۲۵۰۶۰۰۰ ريال بابت اصل خواسته و نيز هزينه دادرسی ۵۲۲۶۵۰ ريال و خسارت تاخير تاديه فقط به مبلغ چك ۷۷۰۰۰۰۰ 

ريال در حق محكوم له و نيم عشر دولتی هزينه اجرای احكام.
مسئول دفتر شعبه ۲ حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم-ابوالفضل اميری فردوئی

تعيين نرخ جديد دالر در بورس
سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار با اعالم آمادگي درباره صدور كد معامالتي افزود: بانك مركزي و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اسامي صادر كنندگان و وارد كنندگان را روزانه به صورت برخط به بورس 

اعالم كنند تا كدهاي معامالتي براي آنها تعيين شود. 
به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، شاپور محمدي با بيان اينكه بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و سازمان بورس براي تنظيم نرخ ارز حاصل از صادرات صادركنندگان خرد در بورس تالش 

مي كنند، افزود: سازوكار الزم در اين زمينه در بورس آماده است. 
رئيس سازمان بورس اوراق بهادار همچنين بيان كرد: سه تا چهار روز پس از اعالم اين فهرست، سازمان 

بورس آمادگي الزم براي معامالت ارزي حاصل از صادرات را خواهد داشت. 
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در كشــور ما پتانســيل هاي 
فراواني وجــود دارد، اما اين 
پتانســيل ها يك خأل بسيار 
بزرگ دارند كــه آن خأل عدم 
ارتباط خوب و همكارانه اين 
پتانسيل ها با يكديگر اســت. در همين راستا و در جهت 
افزايش هم افزايي بين اين پتانسيل ها و منتفع شدن مردم 
از اين هم افزايي ها سه شنبه اين هفته تفاهمنامه همكاري 
بين صندوق پژوهش و فناوري دانشگاه تهران و صندوق 
ضمانت سرمايه گذاري تعاون در محل پارك علم و فناوري 
دانشــگاه تهران و با حضور مهدي حسين نژاد مديرعامل 
صندوق ضمانت و نايب رئيس هيات مديره، عليرضا دليري 
معاون توسعه مديريت منابع انساني معاونت علمي و عباس 
زارعي رئيس پارك علم و فناوري دانشگاه تهران منعقد شد. 

صدور ضمانتنامه شركت هاي دانش  بنيان 
ازسوی صندوق ضمانت تعاون

در اين مراســم محمدمهدي فريدوند، رئيس صندوق 
پژوهش و فناوري دانشگاه تهران به معرفي دستاورد هاي 
اين صندوق پرداخت و گفت: بالغ بر ۸۲۰ ميليارد ريال 
حجم كل ضمانت هــاي صندوق پژوهــش و فناوري 
دانشگاه تهران بوده و در سال ۹۶ نيز با پيگيري معاونت 
علمی و فناوري رئيس  جمهوری، رشد بااليي در ميزان 

ضمانتنامه هاي صندوق پژوهش و فناوري داشــته ايم. 
همچنين صندوق ضمانت تعاون در سال ۸۸ تاسيس شد 
و محور اصلي فعاليت هاي اين صندوق براي تضمين اصل 
سود موسسات اعتباري است و ۳۰ درصد خدمات تعاون 

به شركت هاي دانش بنيان اعطا مي شود. 
وي در ادامه افــزود: دو مدل همــكاري براي صندوق 
پژوهش و فناوري دانشــگاه تهران و صندوق ضمانت 
تعاون وجود دارد كه مدل اول شركت هاي دانش بنيان و 
فناوري كه مي خواهند از تسهيالت بانكي استفاده كنند 
و نيازمند ضمانتنامه هســتند، اين ضمانتنامه از طرف 
صندوق ضمانت تعاون داده مي شود، ولي پوشش كامل 
ريسك اين ضمانتنامه ازسوی صندوق دانشگاه تهران 
انجام مي شود. وي تصريح كرد: همچنين در مدل دوم 
اگر شــركتي نيازمند ضمانتنامه با ريسك باالتر باشد، 
از ظرفيت هاي دو مجموعه براي حل مشــكل شركت 
استفاده مي شــود و شــركت دانش بنيان با مراجعه به 
صندوق تعاون يا صندوق دانشــگاه تهران مي تواند از 

تسهيالت صندوق پشتيبان استفاده كند.
 

حمايت هاي مالي و پروژه اي
در ادامه اين مراســم عباس زارعي، رئيس پارك علم و 
فناوري دانشگاه تهران گفت: تعاون هميشه با خودش 
نوآوري دارد و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهوری 
نيز همواره پشتيبان فعاليت هاي شركت هاي دانش بنيان 
و شركت هاي مســتقر در پارك بوده و هست كه امروز 
يك گام به جلو برداشته و با حمايت از اين تفاهمنامه و 

شروع همكاري بين صندوق پژوهش و فناوري دانشگاه 
تهران و صندوق ضمانت تعاون برگ جديدي از تاريخ 
حمايت هاي مالي و تضمين مالی پروژه های دانش بنيان 

را ايجاد كرده است. 

عدم نظارت در ضمانتنامه ها 
در ادامه اين مراســم، مهدي حســين نژاد، مديرعامل 
صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون گفت: متاسفانه 
در كشور ما و در بخش تضميني، برخي افراد و سازمان ها 
هر كاري دوست دارند، انجام مي دهند و ضمانتنامه هاي 
بي نام و نشان صادر مي شود. چندين مورد بوده كه اين 
ضمانتنامه هاي بي نام و نشان صادر شده و آن شركت يا 
ضامن ورشكست شده و شرايط نامساعدي را به وجود 
آورده، پس بايد تغييراتي ايجاد شود كه خوشبختانه اين 
تغييرات تا جايي انجام شده كه ما ۱۲ هزار ميليارد تومان 
سرمايه گذاري در روستاها داريم و حاال نيز مي خواهيم 
شوراي اماني صندوق ضمانت را راه اندازي و براي توليد 

سرمايه گذاري كنيم. 
وي در ادامه بيان داشت: همچنين پيشنهاد مي كنم مركز 
رشد مجازي را در تعاوني راه اندازي كنيم تا شركت هاي 
اين تعاوني ارزيابي شوند، چراكه اگر مي خواهيم به رشد 
برسيم، رتبه بندي شركت هاي تعاوني اهميت ويژه اي 
دارد. وي در پايان خاطرنشــان كرد: فــاز يك نرم افزار 
شناسايي و رتبه بندي شركت هاي دانش بنيان انجام شد و 
در هفته دولت افتتاح مي شود تا از اين به بعد شركت هاي 

دانش بنيان دقيق ارزيابي  شوند. 

نبود سازوكار درست ضمانت در ايران
همچنين در اين مراسم، عليرضا دليري، معاون توسعه 
منابع انساني معاونت علمي و فناوري رئيس جمهوری 
توضيح داد: يكــي از دغدغه هاي اصلي شــركت هاي 
دانش بنيان تامين مالي بوده كه در سال هاي گذشته اين 
مساله احساس مي شد، اما خوشبختانه آمار پرداختي به 
شركت هاي دانش بنيان حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان 
ازسوی بانك ها در 4 تا 5 ســال گذشته به شركت هاي 

دانش بنيان پرداخت شــده و اين نشان مي دهد منابع 
پولي كشــور از حمايــت شــركت هاي دانش بنيان 
اســتقبال كردند و بانك ها نيز اولويت خود را حمايت 
 از شــركت ها قرار دادند و امســال نيز اين رقم افزايش 

يافته است. 
وي در پايان خاطرنشان كرد: متاسفانه چنانچه گفته شد، 
در كشور ما بستر ضمانت سازوكار درستي ندارد و بايد اين 

قضيه اصالح شود. 
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شكاف نرخ بيكاري در مناطق شهري نسبت به مناطق روستايي در يكساله 
منتهي به سال ۹۶ كاهش يافته و از ۳.4 درصد در زمستان ۹5 به ۳.۱ درصد 
رسيد. به گزارش مهر، بيكاري هرچند به عنوان يكي از مشكالت جدي 
پيش روي اقتصاد كشور مطرح اســت، اما بيكاري در مناطق روستايي و 
عشايري به ويژه مناطق مرزي همواره با حساسيت بيشتري از سوي دولت ها 
پيگيري شده است، اما جديدترين آمار رسمي منتشرشده ازسوی مركز آمار 
و اطالعات راهبردي وزارت كار )حاصل از نتايج آمارگيري نيروي كار( نشان 
مي دهد كه فاصله نرخ بيكاري در مناطق روستايي و شهري كاهش يافته 
است. البته هرچند همچنان نرخ بيكاري كل كشور در تمام فصول مورد 
بررسي، در مناطق شهري نسبت به مناطق روستايي باالتر است، اما مقايسه 

اطالعات جمعيتي از وضعيت بيكاري در اين مناطق حاكي از آن است كه 
شكاف نرخ بيكاري در مناطق شهري نسبت به مناطق روستايي در زمستان 
۹۶ نسبت به زمستان ۹5 معادل ۰.۳ درصد كاهش يافته، به طوري كه 
از رقم ۳.4 درصد در زمســتان ۹5 به ۳.۱ درصد در زمستان ۹۶ رسيده 
است.با توجه به تغييرات نرخ بيكاري در مناطق شهري مشاهده مي شود 
نرخ مزبور در زمستان ۹۶ نسبت به فصل مشابه در سال گذشته )زمستان 
۹5( ۰.5 درصد و نسبت به فصل قبل )پاييز ۹۶( ۰.۳ درصد كاهش يافته 
است. همچنين نرخ بيكاري در مناطق روستايي در زمستان ۹۶ نسبت به 

زمستان ۹5 به ميزان ۰.۲ درصد كاهش و نسبت به فصل پاييز ۹۶ نيز ۱.7 
درصد افزايش را نشان مي دهد. با توجه به اجراي برنامه اشتغال مناطق 
روستايي و عشايري و پرداخت هدفمند تسهيالت اشتغال روستايي، اميد 
است هدف گذاري ايجاد ۱۲۰ هزار شغل در اين مناطق تحقق يابد تا اين 

شكاف روند كاهشي خود را حفظ كند.
 

تغييرات يكساله نسبت اشتغال و بيكاري
همچنين براساس اين گزارش، نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت ۱۰ 

ساله و بيشتر كل كشور در زمستان ۹۶ برابر با ۳۹.7 درصد بوده كه اين 
نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل )زمستان ۹5( ۰.۸ درصد افزايش و 
نسبت به فصل قبل )پاييز ۹۶( ۰.4 درصد كاهش داشته است. بررسي 
نرخ بيكاري جمعيت ۱۰ ساله و بيشتر در كل كشور نيز نشان مي دهد 
كه در زمستان گذشــته ۱۲.۱ درصد از جمعيت فعال كشور، بيكار 
بوده اند كه اين نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.4 درصد كاهش 

و نسبت به فصل قبل ۰.۲ درصد افزايش داشته است. 
براساس يافته هاي اين طرح، نرخ بيكاري جوانان ۱5 تا ۲4 ساله ۲۹.۲ 
درصد بوده كه اين نرخ در زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت 

به نقاط روستايي بيشتر است. 

شكاف بيكاري شهري و روستايي كاهش يافت

رئيس دبيرخانه ساماندهي و حمايت از مشاغل 
خانگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: 
براي ايجاد اشــتغال پايدار و حمايت از مشاغل 
خانگي امسال ۸ هزار ميليارد ريال تسهيالت براي 

رونق اين حوزه تخصيص يافته است. 
مهناز امامدادي افزود: توسعه اشتغال خانگي به 
عنوان يك ضرورت در توسعه اشتغال و كارآفريني 
در اكثر كشــورهاي دنيا مطرح است و دولت ها 
نسبت به توسعه اين دسته از مشاغل توجهی ويژه 
دارند. وي ادامه داد: مشاغل خانگي زمينه تناسب 
و توازن شغلي و شخصي را در منزل براي افراد به 
ويژه بانوان كه مسئوليت كار در منزل را بر عهده 

دارند، فراهم مي كند. 

رئيس دبيرخانه ساماندهي و حمايت از مشاغل 
خانگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: 
اين دسته از مشاغل همچنين يك راهكار مناسب 
براي توسعه اشتغال هاي خرد و متوسط به ويژه 
براي افراد بيكار، اما داراي مهارت كافي در انجام 
برخي فعاليت ها هستند كه به دليل بازار نامناسب 

اشتغال نمي توانند جذب كار شوند. 
وي افــزود: نگاه ما در مشــاغل خانگــي ايجاد 
رشته هاي جديد است. در كنار رشته هاي سنتي 
به عنوان ميراث ملي و فرهنگي در بحث مشاغل 
خانگي تالش مي شــود رشــته هاي جديد نيز 
متناســب با ظرفيت هاي موجود در هر منطقه 
ايجاد شــود. امامدادي به آموزش هاي مورد نياز 

در زمينه مشاغل خانگي نيز اشــاره و بيان كرد: 
براساس نيازســنجي اولويت پرداخت تسهيالت 
به افراد مهارت ديده است و براساس اين ضرورت 
آموزش يكي از نيازهاي اساسي در زمينه اشتغال 

به ويژه مشاغل خانگي محسوب مي شود. 

8 هزار ميليارد ريال تسهيالت به مشاغل خانگي اختصاص يافت
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وزير آموزش و پرورش: 
تامجلسكارینکندنمیتواننیروهای

حقالتدريسرابهكارگرفت
وزير آموزش و پرورش گفــت: با به كارگيری 
نيروهای حق التدريسی كه در برخی مناطق و 
رشته ها نياز است، موافقيم اما منتظر مصوبه 

مجلس هستيم.
به گــزارش ايلنــا، ســيدمحمد بطحايــی 
درباره طرح يــك فوريتی الحــاق يك ماده 
به قانون تعيين تكليف اســتخدامی معلمان 
حق التدريســی و آموزشــياران نهضــت 
سوادآموزی كه در دســتور كار مجلس قرار 
دارد، گفــت: اگرچــه آموزش و پــرورش به 
نيروهــای حق التدريس متناســب با منطقه 
جغرافيايی، رشته ها و جنسيت مرد و زن، اما 
تا مجلس قانونی در اين زمنيه تصويب نكند 
ما نمی توانيم نيروهای حق التدريس را به كار 
بگيريم، چراكه به كارگيری حق التدريســان 

منع قانونی دارد.
به گزارش خانه ملــت، بطحايی گفت: وزارت 
آموزش و پــرورش با به كارگيــری نيروهای 
حق التدريسی كه در برخی مناطق و رشته ها 
نياز دارد، موافق است اما منتظر مصوبه مجلس 

است.
وزير آمــوزش و پرورش در پايان با اشــاره به 
برگزاری آزمون بــرای به كارگيری نيروهای 
حق التدريــس و آموزشــياران نهضــت 
سوادآموزی، خاطرنشان كرد: برگزاری آزمون 
نيز خود قانون است. براساس مصوبه مجلس 
به كارگيری نيرو بايد با برگزاری آزمون باشد؛ 
احتماال برای تعيين تكليف حق التدريسی ها 

نيز، آزمونی بين خودشان برگزار می شود.

خبر

محمد جوادي قاضياني
News kasbokar@gmail.com

كارگران غيرايراني شهرداري تهران مجوز كار دارند
شهردار تهران گفت: اتباع غيرايراني كه در پروژه هاي شهرداري مشغول فعاليت هستند اقامت و مجوز كار دارند. سيد محمدعلي افشاني ديروز )چهارشنبه( در حاشيه 
جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي درباره جذب نيروي كار از اتباع بيگانه ازسوی شهرداري تهران كه مجوز حضور در ايران را ندارند، افزود: 
شهرداري تهران درباره استفاده از نيروهاي كارگري مطابق قانون عمل مي كند و تمامي اين نيروها داراي اقامت هستند. 

ســرهنگ بيژن خدايی رئيس پليس مبــارزه با مواد 
مخدر اســتان قزوين  در جمع خبرنگاران رسانه های 
گروهی استان اظهارداشت: در سه ماهه امسال با كشف 
و ضبط ۶5۲ كيلوگرم انواع مواد مخدر شاهد افزايش ۸۰ 

درصدی مواد بوديم.
وی اضافه كرد: از مجموع كشفيات امسال 54۳ كيلوگرم 
ترياك، با افزايش ۱۰۰ درصدی، 45 كيلوگرم حشيش با 
كاهش ۲4 درصدی، ۳۸ كيلو و ۹۰ گرم هروئين با ۱۸۰ 
درصد افزايش و يك كيلو و ۹۸۲ گرم شيشه با كاهش 

44 درصدی است.
رئيس پليس مبارزه بــا مواد مخدر اســتان گفت: در 
دستگيری قاچاقچيان شاهد ۱۶ درصد افزايش هستيم 
و در نگه دارندگان وتوزيع كنندگان با ۲ درصد افزايش و 

معتادان با ۱۶ درصد افزايش روبرو شديم.
سرهنگ خدايی يادآورشــد: اجرای طرح های ارتقای 
امنيت اجتماعی در برخورد با محالت آلوده ۱۸ درصد 
افزايش يافته اســت و در ســه ماهه امسال ۲۲7 طرح 
پاكسازی در محالت آلوده استان اجرا و با خرده فروشان 
و توزيع كنندگان برخورد شــده تــا امنيت اجتماعی 

ارتقا يابد 
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر استان گفت: ۹۶ طرح 

پاكســازی در مناطق آلوده، ۱۲ طــرح ارتقای امنيت 
اجتماعی و ۹۳ مورد كنتــرل محورهای مواصالتی در 

سال جاری انجام شده است.
خدايی اضافه كرد: ۹7 درصد دستگيرشدگان، برای بار 
اول، ۳ درصد بار دوم و بيشتر در اين زمينه مرتكب جرم 
شده اند و ۲5 درصد دستگيرشدگان در ارتباط با ترياك، 
۳۱ درصد هروئين، ۲۱ درصد شيشه، 4 درصد حشيش 

و ۱۹ درصد ساير مواد مخدر بوده اند.
وی اضافه كرد: ۳ درصد دستگيرشدگان زير ۲۰ سال 
هستند و ۲5 درصد در سنين ۲۰ تا ۳۰ سال، 4۱ درصد 
سن ۳۰ تا 4۰ سال و ۳۱ درصد 4۰ سال به باال هستند 
و ۶۹ درصــد دستگيرشــدگان دارای تحصيالت زير 
ديپلم، ۳۱ درصد ديپلم و ليسانس و ۱ درصد ليسانس 

به باال هستند.
وی گفت: ۸4 درصد دستگير شدگان در رابطه با مواد 
مخدر در استان قزوين بيكارند و يا شغل آزاد دارند، يك 
درصد دانشجو و دانش آموز، ۹۸ درصد مرد و ۲ درصد 

زن هستند.
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان اضافه كرد: 
۳۹۲ كيلوگرم مواد مخدر كشف شــده برای امحاء به 
استان گلستان منتقل شد تا در كنار ساير مكشوفات از 

سراسر كشور نابود شود.سرهنگ خدايی گفت: موفقيت 
در امر مبارزه با مواد مخدر نيازمند مشاركت و عزم جدی 
همه مردم و دستگاههای مرتبط است و در احقاق حقوق 
شهروندی بسيار جدی هســتيم و با همكاری دستگاه 
قضايی اميدواريم به نتايج خوبی در مبارزه با مواد افيونی 

و فعاالن اين عرصه دست يابيم.
رئيس پليس مبارزه بــا مواد مخدر اســتان در پايان  
خواستار ارتباط بيشــتر والدين با فرزندان و اختصاص 
وقت بيشتری به خانواده شــد و تصريح كرد: با كمك 
رسانه های گروهی و هوشــياری خانواده ها و مراقبت 
بر رفتار فرزندان و نيز اطالع رســانی درست به جوانان 
و نوجوانان شاهد پيشگيری از اعتياد در استان قزوين 

باشيم.

رئيس پليس فتای اســتان قزوين گفت:  امســال 
شاهد افزايش ۲4 درصدی كشفيات جرائم سايبری 
در اســتان بوديم و متخلفان هم دستگير و تحويل 

مقامات قضايی شده اند.
سرهنگ فخرالدين توكلی طی كنفرانس مطبوعاتی 
در جمع اصحاب رسانه  با تشــريح وضعيت فضای 
سايبری استان گفت:  شــهروندان بايد سايت های 
مجاز و غير مجاز و اطالعات درخواست شده از سوی 
ســايت ها را مورد توجه قرار دهند و بويژه به آدرس 

اينترنتی توجه كنند تا فريب افراد را نخورند.
وی گفت: مردم بايد رمز اينترنتی خود را  هراز گاهی 
تغيير دهند تا از سوء اســتفاده ديگران جلوگيری 

شود.
سرهنگ توكلی تصريح كرد: اطالعات خواسته شده 
برای خريد اينترنتی را به صورت منظم وارد نكنيد 
و اين كار به طور مختلط باشــد و به كد امنيتی هم 
توجه شود و باز و بسته كردن سايت هم می تواند به 

شناسايی سايت های غيرمجاز كمك كند.
  گاهــی اوقات فــروش اينترنتــی در ســايت ها با 
قيمت های بسيار پايين شك برانگيز است و بسياری 
از كالهبرداری ها با همين روش صورت می گيرد لذا 

بهتر است برای واريز وجه حتما يك شماره  ثابت از 
فروشــنده دريافت كنيد تا به اصالت فرد اطمينان 

حاصل شود.
رئيس پليس فتای اســتان قزوين گفت:  متاسفانه 
به دليل بی اطالعی مــردم از فعاليت های اينترنتی 
در سال جاری شــاهد افزايش ۹7 درصدی جرائم 

سايبری در استان هستيم.
وی اضافه كرد: بيشــتر اين جرائم شــامل برداشت 
از حســاب های مــردم، كالهبــرداری، مزاحمت 
اينترنتی اســت كه به دليل رواج يافتن خريدهای 
اينترنتــی و بارگيــری هــای متعــدد در فضای 
مجازی شــاهد برداشــتهای غيرقانونی هســتيم 
كه برخی قابل بازگشــت نيست.ســرهنگ توكلی 
بيان كرد: در ســايت هايــی كه كاالهای دســت 
دوم می فروشــند و نيز ســايتهای تبليغاتی امكان 
 اين تخلف فــراوان اســت و بايد اطالعــات الزم و 
توصيه هــای ايمنــی را به مــردم منتقــل كنيم 
 و خواســتار انجــام آن باشــيم تا اين مشــكالت

 كاهش يابد.
وی اضافه كرد: يكی از وظايف ما رصد فضای سايبری 
و مجازی است اما حجم كار بسيار زياد است و بيش از 

۱۸۰ شبكه اجتماعی فعاليت می كند كه امكان رصد 
كامل آنها در همه موارد سخت است اما با همكاری 

مردم می توانيم بسياری از اين جرائم را مانع شويم.
سرهنگ توكلی بيان كرد: در يك مورد يك كشاورز 
با پرداخت 7۰ ميليــون تومان بــرای خريد نهاده 
كشــاورزی فريب ســايت های غيرمجاز را خورده 
بود كه اين فرد در اســتان ديگری اقامت داشت كه 

دستگير و تحويل مقامات قضايی شد.
رئيــس پليــس فتــای اســتان قزويــن در پايان  
اظهارداشت: پليس فتا در اســتان قزوين، در مركز 
و خارج از كشور از بهترين تجهيزات برخوردار است 
و اميدوار اســت با همكاری مردم بتوانــد از جرائم 

اينترنتی جلوگيری كند.

رئیسپلیسمبارزهباموادمخدراستانقزوين:
كشفیاتموادمخدردرقزوين8۰درصدافزايشيافت

رئیسپلیسفتایاستانقزوينخبرداد
افزايش۲۴درصدیكشفیاتجرائمسايبریدراستانقزوين

شماره اجرائيه:۹7۱۰4۲۲5۲۱۲۰۰۰۸۱        شماره پرونده:۹۶۰۹۹۸۲5۲۱۲۰۰4۶۹
شماره بايگانی شعبه:۹۶۰4۶۹       تاريخ تنظيم:۱۳۹7/۰۳/۳۰ اجرائيه 

مشخصات محكوم له/محكوم لهم

نشانینام پدرنام خانوادگینامرديف

قم- جاده اراك كيلومتر ۸ روبروی ماهان تنديس ك ريختگری ها سنگ كوبی  وفا رضايیحسينقاسمیعباس۱
مشخصات محكوم عليه/محكوم عليهم

نشانینام پدرنام خانوادگینامرديف

--حجتیسيد حسن۱
محكوم به:

بسمه تعالی
بموجب درخواست اجرای حكم مربوطه به شماره ۹7۰۰۲۰۰۰۱۱5۹۹۸ و شماره دادنامه مربوطه ۹7۰۹۹7۲5۲۱۲۰۰۰۱۳محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ ۱7۰۰۰/۰۰۰ 

ريال بعالوه هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه نيم عشر دولتی هزينه اجرای احكام.
مسئول دفتر شعبه ۲ ۱حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم-محمد حسين صفدری
شورای حل اختالف شعبه ۱۲-قاسمی سوته

شماره اجرائيه:۹7۱۰4۲۲5۲۱۲۰۰۰7۳ شماره پرونده:۹۶۰۹۹۸۲5۲۱۲۰۰4۶۸
شماره بايگانی شعبه:۹۶۰4۶۸    تاريخ تنظيم:۱۳۹7/۰۳/۲۸  اجرائيه 

مشخصات محكوم له/محكوم لهم

نشانینام پدرنام خانوادگینامرديف

قم-جاده اراك كيلومتر ۸ روبروی ماهان تنديس ك ريخته گری ها سنگ كوبی وفا رضايیحسينقاسمیعباس۱
مشخصات محكوم عليه/محكوم عليهم

نشانینام پدرنام خانوادگینامرديف

--مژده ایجمشيدی۱
محكوم به:

بسمه تعالی
بموجب درخواست اجرای حكم مربوطه به شــماره ۹7۰۰۲۰۰۰۱۱۱7۹۸ و شــماره دادنامه مربوطه ۹7۰۹۹7۲5۲۱۲۰۰۰۳7محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 

۱۰/۰۰۰/۰۰۰ريال بعالوه هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه و نيم عشر دولتی هزينه اجرای احكام.
مسئول دفتر شبه ۱۲ حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم-محمد حسين صفدری
شورای حل اختالف شعبه ۱۲-قاسمی سوته
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روز گذشته رئيس جمهوری در جمع مديران اجرايي سراسر 
كشور سخنراني كرد. اهم صحبت هاي او به شرح زير است. 

كاري را كه ملت ايران از حــدود ۵۰ روز پيش انجام داد، در 
تاريخ مي ماند. اينكه ملت ايران تصميم آينده اش چيست 
و تمام دنيا به جز چند كشور محدود ترامپ و كاخ سفيد را 
محكوم مي كنند. هيچ كســی نگفت كه ايران عقب نشيني 

كرده است. 
در حال حاضر 3 راه پيش پاي ملت ايران اســت و دولت به 
عنوان نماينده مردم و رئيس جمهوری به عنوان نماينده اي 
كه ديروز مي گفت متكي به ۲۴ ميليون راي اســت و امروز 
مي گويد متكي به ۸۱ ميليون راي اســت، ما با اتكا به ملت 
ايران و با توجه به ارشادات رهبري معظم دقيقا آنچه را كه 
مصالح ملي تقاضا مي كند بــا هماهنگي قواي ديگر حركت 

مي كنيم. 
يك راه اينكه در برابر آمريكا تسليم شــويم  و ما در برابر 
ترامپ بگوييم شــما چه مي گوييد و آنچه شما مي گوييد 
انجام مي دهيم. اين راه را هيچ وطن دوستي در برابر ظلم، 
توهين و ناســزا نمي پذيرد. گر در برابر توهين سر تعظيم 
فرود بياوريم به معناي پايان عزت تاريخي ايران اســت. 
فكر نمي كنم يــك نفر از ملت ايران نظرش اين باشــد كه 
بايد در برابر دروغگو، زورگو و توهين كننده تسليم شويم. 
 دســت كســاني كه بدترين اهانت ها را به دولت كرده اند، 

مي بوسم.
ما بايد به دنيا نشان دهيم ســختي را تحمل مي كنيم اما 
استقالل مان را معامله نمي كنيم، جمهوريت مان را معامله 
نمي كنيم، اسالميت نظام را معامله نمي كنيم. 3 راه پيش روي 
ماست: اول در برابر آمريكا تسليم شويم و هر آنچه ترامپ 
مي گويد بپذيريم. اين راه را هيچ عاقل و وطن پرست و ايراني 
در برابر فشار، ظلم، سخن نابجا، در برابر توهين نمي پذيرد. 
اگر بپذيريم به معناي پايان عزت تاريخي ملت ايران است. 
فكر نمي كنم يك نفر از ۸۱ ميليون نفر راي اش اين باشد كه 
در برابر متجاوز، دروغگو، توهين كننده به ملت ايران سرخم 

كنيم و تسليم شويم. 
راه دوم: ما در برابر آمريكا بايســتيم اما دعوا و اختالفات 
دروني خودمان را هــم ادامه دهيم. يكــي بگويد برجام 
خوب بود، يكي بگويد بســيار بد بود. يكي بگويد هيچ بود. 
ديگري بگويد اگر هيچ بود چــرا ناراحتي... االن موقع اين 
حرف هاست؟ مي شــود روبه روي هم بايستيم و در داخل 
دعوا كنيم؟ مي شود يك عده هم مطالبات مردم را هر روز 
باال ببرند؟ مي شود گفت شرايط بســيار عادي است؟ چرا 
سكه و ارز و بازار اينچنين مي شــود؟ دعواهاي داخلي را 
بيشــتر كرد و به دولت توهين كنيم، خداي ناكرده دولت 
هم به ديگــران توهين كند. نتيجه چه مي شــود؟ نتيجه 
اين مي شــود اين مقاومت با باالتريــن هزينه براي مردم 
ايران و باالخص براي فقرا و براي اقشار كم درآمد باالترين 
هزينه را مردم پرداخت مي كنند. ما بايد در تاريخ پاســخ 

بدهيم به ملت، بــه مردم و به خداي مــان. مي توانيم اين 
كار بكنيم و در هر فضايي روبه روي هم بايســتيم؛ يعني 
ايســتادن در برابر آمريكا با باالترين هزينه. وضع ما بدتر 
 مي شود. وحدت شكننده تر مي شود. اقتصاد و فرهنگ بدتر

 مي شود.
راه سوم: راه سوم اينكه تسليم نمي شويم در برابر آمريكا. 
عزت مان را حفظ مي كنيم و آمريــكا را به زانو درمي آوريم 
و ملت ايران مثل هميشــه تاريخ ســربلند خواهند بود و 
زورگويان خواهند فهميد راه غلطي را انتخاب كرده اند. راه 
سوم راهي است كه ما مقاومت مي كنيم با كمترين هزينه. 
هزينه بايد پرداخت كنيم اما كمتريــن هزينه. توقعات را 
كاهش مي دهيم. واقعيت امروز ايران را مدنظر قرار مي دهيم. 
همه همكاري مي كنيم. ا امروز دولت و نماينده ملت يعني 
رئيس جمهوری دست همه را مي بوسد. در برابر تمام مردم و 
جناح ها و حتي كساني كه بدترين توهين ها را به من كردند 
دست آنها را هم مي بوســم. امروز روز به اهتزاز درآوردن 
پرچم عزت و عظمت ملت ايران است. ما بايد به دنيا نشان 
دهيم سختي و مشكالت را تحمل مي كنيم و استقالل مان را 
معامله نمي كنيم. آزادي مان را معامله نمي كنيم. اسالميت 
نظام را معامله نمي كنيم اما سختي را تحمل مي كنيم. با هم 

در كنار هم.
دولت مي ايســتد و كنار نمي رود. من شــعار نمي دهم. ما 
امروز در خط مقدم مرزهاي ايران ايستاده ايم. مرز اقتصاد، 
مرز آبرو، جان مان را فــدا مي كنيم، آبروي مان را مي دهيم 

با افتخار، دولت مي ايستد. اگر كســي فكر مي كند دولت 
مي ترسد، استعفا مي دهد و كناره مي گيرد اشتباه مي كند. 
تا روز آخر دولت دوازدهم به عهدمان وفا مي كنيم. ما وعده 

داده ايم. امانتدار مردميم. 
اگر كسي فكر مي كند دولت مي ترسد، دولت كنار مي رود 
يا استعفا مي دهد، سخت اشــتباه مي كند. اگر مي خواهيد 
نقدينگي سرگردان را درست هدايت كنيد بايد بتوانيد سهام 

را در بورس بفروشيد.
تمام وزارتخانه ها و دستگاه هايي كه مي توانند اوراق ارائه 
كنند، بيايند به ميدان با هر ســودي كه تصويب مي شود 
در اختيار مردم بگذارند. مردم ببينند پول شــان در جايي 
است كه سود باالتر مي برند و هم كشور حركت مي كند. بايد 

توليدمان را به حركت دربياوريم.
همه دولتي ها بايد امروز اعالم كنند از امروز يك ساعت به 
كار موظف مان اضافه مي كنيم. اگر اين كار را كرديم مردم 

پشت سر ما خواهند آمد.
مي خواهم خدمات را باال ببريد. خدمات را تســهيل كنيد. 
ارزان تر بدهيد. اگر قيمتي مي خواهــد در خدمات باالتر 
برود نبايد امســال از حد تورم باال برود. بايد امسال تالش 
كنيم تورم از يــك رقمي باالتر نــرود. وزارت صنعت در 
ثبت ســفارش و بانك مركزي در ارزي كــه مي دهد بايد 
به مردم اطالع دهيــد. بايد بگوييد براي چــه ارز ۴۲۰۰ 
 توماني داده ايد. حتي قيمت كاال براســاس ارز ۴۲۰۰ را به 

مردم بگوييد.

مسیر  رونق  تولید
بايد در جهت ارتقای توليد داخلي تالش کرده 
و اين کاالها را براي ورود به بازارهاي صادراتي 
تقويت کنيم. در حال حاضر اصوال توليدي در 
کشور وجود ندارد که بتوان بر صادراتي بودن 
آن تكيه کرد. اگر ايــن روال ادامه پيدا کند و 
واردات با اين دالر گران قيمت را داشته باشيم 

قيمت ها هم در داخل افزايش پيدا مي کند. 
بايد تمام ســازمان ها و ارگان هــاي مربوطه 
براي اعتــالي توليد داخلي کــه دواي اصلي 
درد اقتصاد ايران اســت، به ميــدان بيايند و 
 به جاي اينكه مانع تراشــي کننــد و عاملي 
ضد توليد شوند، نقش مهم خود را ايفا کنند. 
در حال حاضر سيستم بانكي ما به جاي اينكه 
براي توليد داخلي تالش کند نقش يك عامل 
ضد توليد را بازي مي کنــد. به عبارتي ضعف 
در اقتصاد به گونه اي اســت که عوامل حامي 
توليد، خود به عوامل ضد توليد تبديل شده اند. 
به عنوان مثال سيستم بانكي که در اصل قرار 
بود حامي توليد باشــد، در حال حاضر مانع از 
رونق بخشي به توليد شده است. بدين ترتيب 
که با سنگ اندازي بر سر اعطاي وام و تسهيالت 
راه را براي ارتقاي توليد داخلي بســته است 
و توليدکننده داخلي هــم نمي تواند مانع  از 
اين ســنگ اندازي ها به تنهايي شود. با اينكه 
قرار بود دالرهاي حاصل از فروش محصوالت 
پتروشيمي به توليد اختصاص پيدا کند، اين 
مورد هم محقق نشده است. همچنين در مورد 
ديگر شاهد هستيم که درآمدهاي نفتي که بايد 
وارد چرخه توليد شــود به واردات اختصاص 
پيدا کرده و بدين صورت جيب توليدکنندگان 
خارجي به قيمــت وارد کردن خســارت به 

توليدکنندگان داخلي پر شده است. 
نتيجه اينكه براي افزايــش توليد بايد صدور 
مجوز واردات براي برخي کاالهاي دم دستي و 
بي کيفيت کاهش بسياري داشته باشد و تمام 
سازمان هاي دست اندرکار براي پيشرفت توليد 
وارد ميدان شوند. در اقتصاد مقاومتي اشاره 
شده است که استفاده از توان و ظرفيت داخلي 
بايد در ارتقای توليد داخلي مدنظر باشد که 

ضرورت دارد به اين مهم نيز توجه شود. 

ادامه سرمقاله مهارت هاي مديريتي

تصميم گيــری مديران به عنوان اســاس 
موفقيت تيم های كاری است و تصميم گيری 
به موقع مديران در مورد مسائلی كه نيازمند 

توجه سريع و فوری هستند، حياتی است.
درباره مســائلي كه نيازمند توجه سريع و 
فوري هستند، به موقع تصميم گيري كنيد. 

وقتي مديران به موقع تصميم نمي گيرند، 
بي آنكه به نتيجه قابل قبولي برســند به 
مهلت آخر نزديك مي شوند، پروژه متوقف 
مي شود، منابع هدر مي رود و باعث دلسردي 
افرادي مي شود كه در اين پروژه همراه آنها 

بوده اند. 
برخي از مديران تصميم گيري خود را به وقت 

ديگري موكول مي كنند، چراكه مي خواهند 
كامال مطمئن باشــند كه اطالعات كافي را 
جمع آوري كرده اند. برخي ديگر درباره صحت 
و درستي تصميم هاي شــان نگرانند و وقت 
زيادي را صرف تحليــل اطالعات مي كنند. 
اگرچه قصد و نيت اين افراد مثبت است، اما 
ممكن است موجب از دست رفتن فرصت هاي 
تجاري، كاهش انگيزه و دلزدگي يا ســاير 
نكات منفي شــود. اغلب مديران هميشه 
تصميم گيری خود را به تعويق نمی اندازند 
و تمايل دارند تصميم گيری های شان را در 
شرايط خاصی به تاخير بيندازند. شناخت 
و تشخيص اين شــرايط خاص مفيد است و 

چگونگی اداره و كنترل اين شرايط در آينده، 
از اهميت زيادی برای تصميم گيری مديران 

برخوردار است.

به موقع تصميم  بگيريد
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اگر صاحب آن زندگي كه مي خواهيد نيستيد، نخستين دار

چيزي كه بايد روي آن كار كنيد، خودتان هستيد.
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2500 كیسه آب شرب به آبادان ارسال شد
شــهركرد-خبرنگار كســب وكار: مديــر 
روابط عمومي شرکت آبفاي شهري استان چهارمحال 
و بختياري گفت: با توجه به وخامت اوضاع آب شرب 
در استان خوزستان و به ويژه شهرستان آبادان، آب 
شرب بسته بندي شده به اين شهرستان ارسال شد. 
مرتضي پيشكار اظهار کرد: به واسطه پايين آمدن 
کيفيت آب و شور شدن آب شرب اين شــهر و براي کمك رساني به هموطنان 
در آبادان 2 هزار و 500 کيسه آب شــرب دو و نيم ليتري به اين شهر ارسال شد. 
وي ديروز افزود: مراحل آماده سازي بســته هاي آب آغاز شد و شامگاه سه شنبه 
کيسه هاي آب شرب حمل و ارسال شدند. پيشكار خاطرنشان کرد: شرکت آبفاي 
شهري چهارمحال و بختياري اين آمادگي را دارد که در صورت نياز مجدد ارسال 

آب شرب به اين شهرستان صورت گيرد. 

مصرف 2 میلیارد و 700 میلیون مترمكعب گاز در 
خراسان رضوي

مشــهد - اعظم نوري: مديرعامل شرکت گاز 
خراسان رضوي گفت: در سه ماه نخست امسال 2 
ميليارد و 700 ميليون متر مكعب گاز در اين استان 
مصرف شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
8 درصد افزايش دارد. به گزارش »کسب وکار« در 
مشهد و به نقل از روابط عمومي شرکت گاز استان 
خراسان رضوي، ســيدحميد فاني 41 درصد مصرف گاز سه ماه نخست امسال 
را مربوط به بخش نيروگاهي عنوان کرد و افزود: نيروگاه نيشابور با 306 ميليون، 
فردوســي با 274 ميليون و توس با 205 ميليون مترمكعب بيشــترين ميزان 
مصرف گاز طبيعي را داشــته اند. وي با بيان اينكه با گازرساني هاي انجام شده به 
مناطق مختلف استان به تامين گاز پايدار رسيده ايم، تصريح کرد: در ادامه نهضت 
گازرساني، امسال به طور ميانگين در هر روز يك روستا و 2 واحد صنعتي در استان 

گازرساني خواهد شد. 

همزمان با هفته صرفه جويي در مصرف آب انجام شد
بازديد جمعي از مديران مجتمع هاي مسكوني شهر 

رشت از تصفیه خانه بزرگ آب گیالن
رشت- همزمان با هفته صرفه جويي در مصرف آب 
براي آشنايي شهروندان با روند تصفيه آب و آگاهي از 
منابع تامين آب خام، با همكاري سازمان مردم نهاد 
ســبزکاران باالن جمعي از مديران مجتمع هاي 
مسكوني شهر رشت از تصفيه خانه بزرگ آب گيالن 
بازديد کردند. هــادي نيزه باز، قائم مقام مديرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان گيالن با اشاره به اهميت آشنايي شهروندان با روش 
تصفيه آب به جهت آگاهي از نحوه توليد آب آشــاميدني و بهداشتي به تشريح 
چگونگي رعايت نكات بهداشتي در امر تصفيه آب و نحوه ميكروب زدايي پرداخت. 
وي در ادامه افزود: آب تصفيه شده در تصفيه خانه در تمام روزهاي سال با کيفيت 
استانداردهاي جهاني، با رعايت فاکتورهاي شيميايي و فيزيكي در حد مطلوب 
و تحت نظارت مرکز بهداشت توليد مي شود. قائم مقام مديرعامل شرکت آبفاي 
گيالن در بخش ديگري از سخنان خود ابراز داشــت: تامين و توزيع آب شرب و 
جمع آوري و دفع بهداشتي فاضالب از وظايف ذاتي اين شرکت است که در راستاي 
ارتقای خدمات، با بهره برداري از فاز دوم تصفيه خانه بزرگ آب گيالن تا سال آينده، 

ظرفيت توليد آب استان به 6000 ليتر در ثانيه خواهد رسيد. 

شهردار هچیرود ماندني است يا رفتني؟
در روزهاي اخير شــايعاتي مبني بر رفتن شهردار 
هچيرود به نوشــهر با عنوان شــهردار اين شهر بر 
سر زبان ها افتاده است که متعاقبا درصدد برآمديم 
تا نظرات رئيس شوراي اســالمي شهر، کارکنان 
شهرداري و شهروندان هچيرودي را جويا شويم. حاج 
نظرعلي فقيه عبدالهي، رئيس شوراي اسالمي بدون 
تكذيب اين شايعات در يادداشت کوتاهي به طور مكتوب اعالم کرد: پس از اتخاذ 
تصميم نهايي به اتفاق ديگر اعضاي شوراي اسالمي شهر هچيرود به طور قطعي 
اطالع رساني خواهد شد. در اين رابطه با چند تن از شهروندان و کارکنان شهرداري 
و شوراي اسالمي شهر هچيرود گفتگوي کوتاهي صورت گرفته که اجماال نارضايتي 
خود را با رفتن شهردار هچيرود به نوشهر اعالم داشتند و متفقا تصريح کردند که ما 
هم اکنون به شهردار پرتالش، مردمي، دلسوز و ساعي بسيار مانوس شديم و به خاطر 
داشتن عملكرد و مديريت خوب سالم و سازنده ميل نداريم در اين فصل از سال و 
در اين مقطع از دوره شوراي اسالمي، اين شهردار اين شهر را ترك کند و به نوشهر 
برود. از دکتر احمدي نماينده خود در مجلس شوراي اسالمي نيز مي خواهيم سعي 

نكند که هچيرود از داشتن شهردار خوب محروم و بي بهره شود. 

آغاز نمايشگاه بین المللي غذا و نوشیدني مالزي با 
مشاركت اصفهان

نوزدهمين نمايشگاه بين المللي مواد غذايي و نوشيدني مالزي MIFB2018 صبح 
ديروز )چهارشنبه( ششــم تيرماه در مرکز همايش ها و نمايشگاه هاي بين المللي 
کواالالمپور KLCC آغاز به کار کرد. در اين نمايشگاه 550 مشارکت کننده از 50 
کشور دنيا از جمله مالزي، ترکيه، چين، تايلند، اندونزي، کره جنوبي، هند و... انواع 
محصوالت خوراکي را به نمايش گذاشته اند. شرکت نمايشگاه هاي بين المللي استان 
اصفهان نيز به عنوان سازمان دهنده غرفه هاي ايران و با وجود نوسانات شديد قيمت ارز 
و آثار اجتناب ناپذير آن بر شرايط اقتصادي، توانسته شرايطي را فراهم کند تا کشورمان 
نيز در اين رويداد داراي نمايندگاني باشد و پرچم ايران در کنار پرچم ساير کشورها 
به اهتزاز درآيد. در اين نمايشگاه که تا هشــتم تيرماه ميزبان متخصصان و فعاالن 
بين المللي صنعت غذا خواهد بود، 7 پاويون ملي و 6 پاويون گروهي نيز حضور دارند. 

تحويل بیش از 775 میلیون متــر مكعب گاز به 
نیروگاه شهید رجايي در سه ماهه ابتدايي امسال

مديرعامل شرکت گاز استان قزوين گفت: در سه ماهه بهار امسال، بيش از 775 
ميليون متر مكعب گاز تحويل نيروگاه 2 هزار مگاواتي شهيد رجايي شده است. 
اسماعيل مفردبوشهري افزود: در فصول گرم سال به علت کاهش مصرف در بخش 
خانگي و عدم وجود محدوديت هاي تحويل گاز به نيروگاه، ميزان گاز تحويل شده به 
اين مجتمع عظيم توليد برق افزايش مي يابد، به گونه اي که در سه ماهه بهار امسال 
بيش از 775 ميليون متر مكعب گاز به نيروگاه شهيد رجايي تحويل شده، در حالي 
که مقدار گاز تحويل شده به اين نيروگاه در زمستان 1396 حدود 516 ميليون 
متر مكعب بوده است. بوشهري با اشاره به اينكه نيروگاه شهيد رجايي بزرگ ترين 
مصرف کننده گاز طبيعي در استان است، گفت: در سال گذشته 2 ميليارد و 591 
ميليون متر مكعب گاز توسط اين مجتمع نيروگاهي مصرف شده که معادل 57 

درصد کل گاز مصرفي استان در طول سال بوده است. 
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روحانی در جمع  مديران  اجرايی كشور:

دولت نه کنار  می کشد  و  نه  استعفا  می دهد
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