
خبرگزاري رویترز دیروز )جمعه( در گزارشي از توكيو اعالم كرد كه با وجود 
تالش هاي آمریكا براي كاهش صادرات نفت ایران، تهران در ماه می ميالدي 
)11 اردیبهشت تا 11 خرداد( با 15 درصد افزایش، بيشترین نفت هشت ماه 

اخير را به مشتریان آسيایي خود فروخت. 
این گزارش به نقل از آمارهاي دولتي ایران و سازمان جهاني كشتيراني اعالم 
كرد كه 4 وارد كننده اصلي آسيایي نفت خام ایران طي ماه می بيشترین ميزان 
نفت خام را از ایران خریداري كردند، در حالي كه تالش هاي آمریكا همچنان 

بر كاستن این واردات تا به حد صفر است. 
براساس این گزارش، اگرچه زمزمه تشدید تحریم هاي اقتصادي آمریكا عليه 

ایران تعادل اقتصادي را در این كشور تا حدودي برهم زده است، اما كشورهاي 
چين، هند، ژاپن و كره جنوبي به عنوان مشتریان عمده نفت ایران از آسيا در 
ماه می موفق شدند یک ميليون و 829 هزار بشــكه در روز از این كشور نفت 

خام وارد كنند. 
یعني خرید نفتي دولت چين از ایران در ماه می با 5.5 درصد افزایش به بيش از 
718 هزار بشكه در روز رسيده كه این رقم در مقایسه با 5 ماه اول سال گذشته 

حتي 10 درصد بيشتر نيز بوده است. 
واردات نفت هند از ایران نيز در این ماه با 45 درصد افزایش نسبت به همين 
ماه در سال گذشــته به بيش از 700 هزار بشكه در روز رســيده كه این رقم 

حتي در مقایسه با ماه قبل نيز 6.4 درصد افزایش داشــته است.  اما واردات 
نفت ازسوی كره جنوبي با 27 درصد كاهش به 194 هزار بشكه در روز رسيده 
كه این رقم در جاي خودش بيش از یک ســوم نسبت به ماه می سال گذشته 
بوده است. البته گزارش وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن حاكي است كه 
واردات نفت خام توكيو از تهران در ماه می به حدود 211 هزار بشــكه در روز 
 رسيده است كه این رقم از یک كاهش 5 درصدي نسبت به ماه می سال گذشته 

خبر مي دهد. 
سرویس اقتصادي رویترز این ميزان افزایش كلي واردات نفت خام از مشتریان 
آسيایي را تقریبا 15 درصد بيشتر از 8 ماه قبل تر از آن یعني از ماه سپتامبر سال 

گذشته )مرداد 1396( ارزیابي كرد و در عين حال پيش بيني كرد كه این رقم 
صادرات نفت ایران تا پایان سال جاري ميالدي )دي ماه امسال( به شدت كاهش 
یابد، چراكه دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمریكا ماه گذشته با خارج كردن 
كشورش از توافق جامع قدرت هاي هسته اي جهان با ایران )برجام( تاكيد كرده 
است تحریم هاي اقتصادي عليه ایران را ظرف چند ماه آینده تشدید مي كند. 

دولت آمریكا با خروج یک جانبه از برجام كه در ســال 2015 توسط 5 قدرت 
هســته اي اصلي جهان و نمایندگان اتحادیه اروپا و آلمان امضا شده بود، در 
عين حال از همه كشورهاي جهان مي خواهد تا روابط اقتصادي خود با ایران را 

به طور كامل قطع كنند. 

رهبران اتحادیه اروپا در جریان نشســت خود در 
مالت به توافقي مهم درباره نحوه برخورد با مهاجران 
و سياست مهاجرتي در این قاره دست پيدا كردند. 

به گزارش ایسنا به نقل از آسوشيتدپرس، این توافق 
بعد از مذاكراتي مفصل كه طي دو شب گذشته در 
نشست رهبران اتحادیه اروپا در مالت برگزار شد، 
به دست آمد كه طي آن، خواسته هاي ایتاليا براي 
كمک بيشتر به این كشور در حوزه مهاجران بررسي 

شد. دونالد تاسک، رئيس شــوراي اتحادیه اروپا 
اوایل دیروز )جمعه( در یک توئيت گفت: 28 رهبر 
كشورهاي عضو اتحادیه اروپا در این نشست بر سر 
یک توافق مهاجرتي كه محور نشست دو روزه آنها 

محسوب مي شود، توافق كردند. 
دیپلمات هاي اتحادیه اروپا گفتند كه رهبران این 
اتحادیه در نهایت بر ســر توافقــي به جمع بندي 
رســيدند كه لحني مبهم دربــاره مراكز پذیرش 

مهاجران داشته است. این مراكز قرار است به مساله 
مهاجران و پناه جویان در آن دســته از كشورهاي 
اتحادیــه اروپا كه داوطلب پذیرش آنها شــده اند، 

رسيدگي كنند. 
آنگال مــركل، صدراعظم آلمان تحت فشــارهاي 
شدیدي در داخل كشورش قرار داشت تا یک تحول 
درباره معضل مهاجران به دست آورده و بحراني كه 

دولتش به آن گرفتار شده را برطرف كند. 

در پي ادامه معامله شــركت ها با ایــران، دولت 
آمریكا روز چهارشــنبه بــا لغو مجــوز واردات 
فرش از جمهوري اســالمي، براي مانع تراشــي 
 در اجــراي شــرایط رهایــي از تحریم هــاي 
 ضد ایراني كه به موجب برجام فراهم شــده بود، 

گام برداشت. 
به گزارش آسوشــيتدپرس، وزارت خزانه داري 
آمریــكا مجوزهــاي الزم بــراي شــركت هاي 

خارجــي تحت كنتــرل آمریكا بــراي صادرات 
قطعــات هواپيماهــاي تجــاري بــه ایــران و 
مجوزهــاي شــركت هاي آمریكایــي بــراي 
 واردات فــرش، پســته و خاویــار ایــران را 

لغو كرد. 
وزارت خزانــه داري آمریكا با صــدور بيانيه اي 
اعالم كرد كــه شــركت هاي فعــال در زمينه 
مبــادالت تجــاري بــا ایــران، تا ششــم اوت 

)پانزدهــم مرداد مــاه( فرصت دارنــد به روابط 
تجاري خود بــا تهران پایان دهنــد، در غير این 
 صورت به موجب تحریم هــاي آمریكا، مجازات 

مي شوند.
»دونالــد ترامــپ« رئيس جمهــوري آمریــكا 
چنــدي پيــش بــا وجــود مخالفت هــاي 
 جهانــي، كشــورش را از توافــق هســته اي 

خارج كرد. 

اعضــاي اتحادیــه اروپــا تحریم هــاي اقتصادي 
 عليــه روســيه را بــراي 6 مــاه دیگــر تمدیــد 

كردند. 
 به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاري فرانســه، 
28 نماینده اتحادیه اروپا دیروز )جمعه( رسما اعالم 
كردند كه تحریم هاي اقتصادي عليه روسيه براي 
عدم پيشــرفت در اجراي توافقات توســط مسكو 
براي توقف درگيري ها در شرق اوكراین 6 ماه دیگر 

تمدید شدند. 
شوراي اروپا در توئيتر خود نوشت: رهبران اتحادیه 
اروپا به این توافق رسيدند تا تحریم هاي اقتصادي 

عليه روسيه را تا 6 ماه دیگر تمدید كنند. 

گفتگوها درباره توافقات مينسک در نشست سران 
اتحادیه اروپا در بروكســل پس از مذاكرات سخت 
درباره مســاله مهاجران آغاز شد. تحریم هاي عليه 
روسيه از تابســتان 2014 آغاز شــده است. این 
تحریم ها به دليل بحران در اوكراین چند ماه پس 
از الحاق كریمه به روسيه و پس از آن حمالت افراد 
مسلح طرفدار روســيه در شــرق اوكراین به اجرا 

گذاشته شد. 
كي یف و كشورهاي غربي روســيه را به حمایت از 
شورشيان جدایي طلب و تامين تســليحاتي آنها 
محكوم مي كنند، در حالي كه مســكو این مساله 
را به شــدت تكذیب كرده اســت. اتحادیــه اروپا 

همچنيــن تحریم هایي را عليه 150 شــخصيت 
روســي كه چند تن از آنها از نزدیــكان والدیمير 
پوتين، رئيس جمهوری روســيه هســتند، اعمال 
كرده است. دارایي هاي این افراد ازسوی بانک هاي 
اروپایي بلوكه شــده اســت و آنهــا نمي توانند از 
 كشــورهاي عضو اتحادیــه اروپا روادیــد دریافت 

كنند. 
اعضاي اتحادیــه اروپا دیروز تصميــم گرفتند كه 
 MH17 روســيه باید مســئوليت حمله به پرواز
كه ازسوی موشــک در آســمان اوكراین در سال 
 2014 ميــالدي مــورد اصابــت قــرار گرفت را 

بپذیرد. 

شبكه تلویزیوني ان.تي.وي تركيه اعالم كرد كه ســران اتحادیه اروپا پيشنهاد 
پرداخت بسته 3 ميليارد یورویي به تركيه را براي جلوگيري از ورود پناهجویان 

سوري به اروپا تصویب كردند. 
به گزارش ایرنا، ان.تي.وي همچنين اعالم كرد كه پرداخت این بسته حمایتي 
كمک مالي در جلسه پنج شنبه شب سران اتحادیه اروپا كه در بروكسل بلژیک 
برگزار شد، مصوب شده و قرار است در مدت یک سال در اختيار تركيه قرار گيرد. 
آنگال مركل، صدراعظم آلمان نيز پنج شنبه طي ســخنراني در مجلس فدرال 
آلمان و پيش از سفر به بروكسل براي شركت در نشســت سران اتحادیه اروپا 
وعده داد كه اتحادیه اروپا در قالب بســته حمایتي با هدف مدیریت مهاجران 
و جلوگيري از مهاجرت پناهجویان ســوري به اروپــا، 3 ميليارد یورو به تركيه 

پرداخت مي كند. 

 مركل توافقنامه اتحادیه اروپا با تركيه درباره مســاله پناهجویان و مهاجران را 
یک تفاهم موفق دانسته و خطاب به اعضاي مجلس فدرال آلمان بيان كرده بود: 
»شما مي توانيد از تركيه انتقاد كنيد، اما این كشور اقدامات فوق العاده اي در رابطه 

با مهاجران انجام داده است.«
به گزارش ایرنا، كميسيون اتحادیه اروپا اواخر اسفندماه سال گذشته پيشنهاد 
بسته جدیدي براي حمایت از پناهجویان ســوري به مبلغ 3 ميليارد یورو را به 

تركيه ارائه كرد، ولي درباره اجراي آن تصميمي اتخاذ نشد. 
اتحادیه اروپا پيش از این و در سال 2016 ارائه بسته حمایتي 3 ميليارد یورویي 
به تركيه را تصویب كرده بود كه بنا به اعــالم مقامات تركيه، تاكنون تنها 850 

ميليون یورو از این مبلغ پرداخت شده است. 
اتحادیه اروپا كه تالش گسترده اي را براي جلوگيري از ورود مهاجران غيرقانوني 

به اروپا شــروع كرده، بعد از مذاكرات طوالني با تركيه، سال 2016 آنكارا را به 
انعقاد قرارداد پذیرش مهاجران غيرقانوني كه با اســتفاده از خاك این كشور به 
كشــور هاي اروپایي مهاجرت مي كنند، متقاعد كرد. اتحادیه اروپا در قبال ارائه 
برخي امتيازات به تركيه از قبيل فعال كردن فرایند پذیرش تركيه در اتحادیه 
اروپا، لغو مقررات روادید براي شهروندان تركيه در سفر به اتحادیه اروپا و كمک 
3 ميليارد یورویي به آنكارا براي هزینه كردن جهت اسكان پناهجویان، از دولت 
آنكارا خواســت تا به طور جدي از عبور پناهجویان از طریق این كشور به اروپا 
جلوگيري كند. بر اســاس قرارداد بين تركيه و اتحادیه اروپا كه در سال 2016 
ميالدي به امضا رسيد، مقرر شد كه تركيه جلوي مهاجرت پناهجویان به سمت 
اروپا را بگيرد و از آن تاریخ تركيه اقدامات وسيعي را براي جلوگيري از مهاجرت 
پناهجویان به اروپا انجام داد. در سال 2015 و پيش از امضاي این قرارداد، بيش از 

یک ميليون پناهجو از مسير هاي دریایي و زميني عازم كشور هاي اروپایي شده و 
صد ها نفر از آنها در مسير مهاجرت در دریا و رودخانه ها غرق شده و جان خود را از 
دست داده بودند. مقامات تركيه اعالم كرده اند كه هم اكنون بيش از 3.6 ميليون 
پناهجوي سوري در این كشور ساكن هســتند و دولت آنكارا براي ساماندهي، 
مدیریت و ارائه خدمات به این پناهجویان بيش از 32 ميليارد دالر هزینه كرده 
است. بنا به اعالم دولت تركيه، این كشور در حال حاضر به تنهایي ميزبان بيش 

از نيمي از پناهجویان سوري است. 
تركيه از سوي كميســاریاي عالي ســازمان ملل متحد در امور پناهندگان نيز 
»كشور ميزبان بيشــترین تعداد پناهجو در جهان« و از سوي صندوق كودكان 
ملل متحد نيز »كشور ميزبان بيشترین تعداد كودكان پناهجو در جهان« معرفي 

شده است. 

 داده هاي اقتصادي مركز آمار تركيه نشان مي دهد 
كه كسري تراز تجاري این كشــور در پنج ماه اول 
سال جاري به رقم 35 ميليارد و 201 ميليون دالر 

رسيده است. 
به گزارش ایرنا و براساس اطالعات اقتصادي مركز 
آمار و وزارت گمرك و تجارت تركيه، ميزان صادرات 
این كشور در پنج ماهه اول ســال جاري ميالدي 
69 ميليارد و 407 ميليــون دالر و ميزان واردات 
این كشور نيز در همين مدت 104 ميليارد و 608 

ميليون دالر بوده است. 
ارقام منتشرشده مركز آمار و وزارت گمرك تركيه 
نشان مي دهد كه ميزان كسري تراز تجاري تركيه 

در پنج ماه اول ســال جاري 35 ميليــارد و 200 
ميليون دالر بوده و در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل، 60 درصد افزایش یافته است. 
بنابر اعــالم این مرجــع تجاري، در ماه گذشــته 
ميالدي كشــور آلمان رتبه اول مقاصد صادراتي 
تركيه با یک ميليارد و 357 ميليــون دالر بوده و 
همچنين تركيــه نيز بيشــترین واردات خود را با 
 ميزان 2 ميليارد و 18 ميليون دالر از این كشــور 

داشته است. 
اوایل سال جاري ميالدي خبرگزاري آناتولي تركيه 
به نقل از مركز آمــار و وزارت گمرك و تجارت این 
كشور اعالم كرد كه ميزان صادرات تركيه در سال 

2017 ميالدي 157 ميليــارد و 55 ميليون دالر 
بوده است. 

بنا به اعالم این رسانه تركيه، ميزان صادرات تركيه 
در سال گذشــته ميالدي نســبت به سال 2016 
حدود 10.2 درصد افزایش یافته و به 157 ميليارد 
و 55 ميليون دالر رسيد و ميزان واردات نيز با 17.7 
درصد افزایش نسبت به ســال قبل 233 ميليارد و 

792 ميليون دالر بود. 
بررسي آمار تجارت خارجي تركيه در سال گذشته 
نيز نشان مي دهد كه این كشور 76.73 ميليارد دالر 
موازنه منفي در تجارت خارجي خود داشته و بيشتر 

واردات محور بوده است. 

صدور نفت ايران به آسيا  ركورد  زد

آمريكا مجوز  واردات فرش از ايران را  لغو كردرهبران اروپا  در حوزه سياست مهاجرتي  به توافق رسيدند

اتحاديه اروپا تحريم هاي روسيه را ۶ ماه ديگر تمديد كرد

اتحاديه اروپا كمك 3 ميليارد يورويي به تركيه را  تصويب كرد 

 كسري  تراز تجاري تركيه به 35 ميليارد  دالر  رسيد

پیامک: 30004800سال پنجم |  شماره      1389|  شنبه  9  تیرماه 1397 | 16  شوال  1439 |  30  ژوئن  2018 |  8 صفحه| 1000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 8

صفحه 2

آمريكا  به برخي 
واردكنندگان  نفت ايران 
معافيت  موردي  مي دهد

آغاز  بزرگ ترين رقابت 
شركت هاي تعاوني در 

جشنواره  ملي تعاونگران  برتر

اظهاراتم  درباره 
هك شدن سايت  وزارت 
صنعت  درست بود 
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زنگنه: 

سرمقاله
رانت  ارز  دستوري

راه اندازي بــورس ارز در 
صورتي كه قيمت گذاري 
ارز ازسوی بازار آزاد صورت 
بگيــرد، نمي تواند عامل 
فساد یا رانت شود، اما در غير این صورت عامل 
رانت است. در حال حاضر در بورس كاال با این 
مشكل مواجه هستيم، به طوري كه اگرچه ارز 
مورد نياز براي فلزات یا محصوالت پتروشيمي 
در بــورس كاال با قيمــت 4200 تومان عرضه 
مي شــود، اما قيمت قراضه آن از خود فلزات به 
این دليل كه با نرخ بازار آزاد عرضه مي شــود، 
بيشتر اســت؛ یعني كســاني كه رانت دارند، 
محصوالت فلزي و پتروشــيمي را مي خرند و 

مي توانند قراضه آن... 

  عباســعلي حقاني نسب، 
كارشناس بازار سرمايه

متن كامل  د ر صفحه ۶
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كش و قوس  بر سر 
افزايش  قيمت  لبنيات

افزايش سود  بانكی
به ضرر  توليد است

»كسب وكار« معامله ارزهاي صادراتي در بورس را  بررسي  مي كند

ابهام  در نرخ  دالر بورسی
صفحه۶

صفحه2

صف های طوالنی  خريد آب  از تانكر 
تصفيه خانه هاي  آبادان   و  خرمشهر  توان  تصفيه  آب

  با   اين ميزان  از  شوري   باال   را   ندارند 

در شــرایطي كه قــرار بود نرخ شــير خــام پس 
از بررسي قيمت تمام شده از ســوي ستاد تنظيم 
بازار تعيين تكليف شــود، برخي مســئوالن اعالم 
كردند كه این نرخ همچنان روي ميز وزیر صنعت، 
معدن و تجارت قــرار دارد كه دامداران به ســبب 
افزایش هزینه هاي سرســام آور توليد در ماه هاي 
 اخير نســبت به تعلل به این موضــوع گالیه مند 
هستند. اگرچه قرار بود نرخ خرید شير خام از سال 
93 به كيلویي 1.440 تومان برسد، اما كارخانه هاي 
لبنيات به بهانه هاي مختلف از این موضوع ســر باز 
زدند، این درحاليســت كه طي این سال ها، قيمت 
لبنيات چندین بار افزایش یافت و هم اكنون با وجود 
درخواست مكرر دامداران از ستاد تنظيم بازار مبني 

بر بررسي قيمت تمام شده...

اگرچه بررســي ها نشــان مي دهد توليدكنندگان 
مي توانند با ترفندهایی از ضرر و زیان هاي اقتصادي 
افزایش نرخ تورم به دور بمانند، اما در مقابل بسياري 
معتقدنــد در هر صورت بــا افزایش نرخ تــورم و به 
تبع افزایش قيمت تمام شــده كاال، توليد نيز دچار 
دغدغه هایي مي شود كه گریز از آن به سختي ميسر 
خواهد بود. طبق گزارش هاي موجود، در چند سال 
گذشته با وجود سركوب دستوري نرخ تورم باز هم 
توليد رشد محسوسي نداشته و شاخص هاي علمي 
نيز گویاي آن اســت كه نمي توان در شرایطي كه 
تورم به صورت دستوري مهار شده، از توليد انتظار 
سودآوري داشــت. در حال حاضر نيز افزایش نرخ 
تورم همراه با افزایش نرخ ســود و به تبع نرخ سود 

تسهيالت خواهد بود كه فشار...

یم
سن

س/ت
عک



اقتصاد2
ایران وجهان

وزير نفت با بيان اينكه اگر 
در كار وزارت نفــت تاخير 
نينداخته بودند و ۵ قرارداد 
ديگر همانند توتال منعقد 
شــده بود ديگر وضعيت 
كشــور مثل امروز نبود، تصريح كرد: اگر صادرات 
نفت كشور ۴ ميليون بشكه در روز بود ديگر آمريكا 
نمي توانست نفت ايران را تحريم كند، چراكه خروج 
نفت ايران بسيار برايش زيان بار بود، همان گونه كه 
نتوانست روســيه را تحريم نفت و گاز كند، چون 
مقدار توليد نفت و گاز روســيه به مقداري بود كه 

بازار تحمل خروج روسيه را نداشت. 
بيژن نامــدار زنگنه درباره تضامين اخذشــده در 
قرارداد ايران و توتال، گفت: ســاختار قرارداد هاي 
IPC اينگونه بــوده كه اگر اجراي قــرارداد براي 
شــركت طرف مقابل ايران غيرممكن شده و اين 
موضوع را اعالم كنــد، مي تواند از قــراداد خارج 
شود؛ اما پولي به آن پرداخت نمي شود تا زماني كه 

فعاليت پروژه تمام شود. 
وزير نفت با بيان اينكه در قــرارداد ايران و توتال 
پيش بيني شــده كه نفر دوم يعني شركت چيني 
جايگزين توتال شود، افزود: در حال حاضر توتال 
هنوز از قرارداد خارج نشده است و ۲۵ روز از مهلت 
۶۰ روزه اين شركت تمام شده و ۳۵ روز ديگر زمان 
دارد. وي ادامه داد: بعيد است كه توتال بتواند براي 
حضور در ايران از آمريكا معافيــت بگيرد؛ اما اگر 
شــركت دوم يعني شــركت چيني نيز تمايلي به 
ادامه فعاليت نداشــته باشد، شــركت سوم كار را 

ادامه مي دهد. 
زنگنه با بيان اينكه برخي خيلي روي اين موضوع 
حساســيت نشــان مي دهند كه ايران در قرارداد 
با توتال ضــرر كرده اســت، يادآور شــد: در اين 
قرارداد ضــرر نكرده ايم، فرض مي شــود كه ايران 
سرمايه داشــته و پول هايش روي دستش مانده 
و مي خواســته كار اين پروژه را انجــام دهد، پس 
اگر توتال و چيني ها از قرارداد خارج شــدند اين 
سرمايه ها به شــركت پتروپارس داده شود تا اين 

پروژه را به اتمام برساند. 

شركت توتال تاكنون ۶۰ ميليون دالر در 
اين پروژه خرج كرده است

وي با اشــاره به اينكه شــركت توتال تاكنون ۶۰ 
ميليون دالر در اين پروژه خرج كرده است، افزود: 
مجلس و دولــت قبول كرده اند كه براي توســعه 
صنعت نفت به فرايند جذب سرمايه گذار خارجي 
و تكنولوژي توجه شــود كه در ايــن موضوع هيچ 
اختالفي بين مجلس و دولت نبود و هيات نظارت بر 
منابع هيدروكربوري كه مقامات عالي ۳ قوه در آن 
 حضور دارند، انعقاد اين قرارداد را به مصلحت كشور 

دانستند. 

چرا آمريكا نتوانست نفت و گاز روسيه را 
تحريم كند؟

به گزارش خانه ملت، وزيــر نفت با بيان اينكه اگر در 
كار وزارت نفت تاخير نينداخته بودند و ۵ قرارداد ديگر 
همانند توتال منعقد شده بود ديگر وضعيت كشور 
مثل امروز نبود، تصريح كرد: اگر صادرات نفت كشور 
۴ ميليون بشكه در روز بود ديگر آمريكا نمي توانست 
نفت ايران را تحريم كند، چراكه خروج نفت ايران بسيار 

برايش زيان بار بود، همان گونه كه نتوانست روسيه را 
تحريم نفت و گاز كند، چون مقدار توليد نفت و گاز 

 روسيه به مقداري بود كه بازار تحمل خروج روسيه را 
نداشت. 

زنگنه: 

بعيد است  توتال  بتواند  از آمریكا  معافيت  بگيرد
اگر در کار وزارت نفت تاخیر نینداخته بودند وضعیت کشور مثل  امروز نبود

بررسي فرصت هاي سرمايه گذاري 
ســالن اجالس اصفهان در بازديد 

سرمايه گذاران و مديران شهري
جمعي از سرمايه گذاران و مديران شهري از پروژه 
ملي مركز همايش هاي بين المللي اصفهان بازديد 
كردند تا فرصت هاي سرمايه گذاري در اين پروژه 

را بررسي كنند. 
پروژه اجالس اصفهان از پروژه هاي مهم و نيمه تمام 
اصفهان اســت كه مجموعه مديريت شهري بر 
اســتفاده از ظرفيت بخش خصوصي و همچنين 
استفاده از سرمايه گذاران براي تكميل آن تاكيد 
داشته و بر بهره گيري از ظرفيت اين بازوي توانمند 
حســاب كرده اســت. به همين دليل جمعي از 
مديران شهري به اتفاق گروهي از سرمايه گذاران 
از اين پروژه بازديد كردند تا به بررسي فرصت هاي 

سرمايه گذاري اين پروژه بپردازند. 
معاون عمران شــهري شــهردار اصفهان در اين 
بازديد اظهار داشت: اين پروژه يكي از بي نظير ترين 
پروژه هاي شهري در سطح كشور است، به گونه اي 
كه به اذعان گروه هاي مختلــف بازديدكننده و 
مسئوالن كشــوري در خاورميانه نمونه مشابهي 
ندارد. ايرج مظفر با بيان اينكه مركز همايش هاي 
بين المللي يكي از پروژه هاي ماندگاري است كه 
به عنوان برند ملي و با مقياس بين المللي در حال 
احداث اســت، ادامه داد: اين مركــز در موقعيت 
مناســب جغرافيايي قرار دارد و دسترسي آسان 
به آن از طريق حلقــه چهارم ترافيكي پيش بيني 
شده است. وي اظهار اميدواري كرد: مشكالت و 
موانع فراروي پروژه مركز همايش هاي بين المللي 
اصفهان با همكاري و مشاركت سرمايه گذاران رفع 
مي شود و مي تواند با حل معضل تامين منابع مالي 

اين پروژه را به مرحله بهره برداري برساند. 

استان ها

روز گذشته مردم خرمشهر مقابل مســجد جامع اين شهرستان به 
دليل بدي آب شرب تجمع كردند. شوري آب آبادان به  حدي است كه 
دستگاه هاي تصفيه آب خانگي نيز توان تصفيه آن را ندارند و با توجه به 
گرمي هوا در آبادان، نبود اين نعمت خدادادي در خانه ها، زندگي مردم 
را به شدت مختل كرده است. به گزارش خبر گزاري ها از آبادان، مدتي 
است كه آب شرب آبادان و خرمشهر به شدت آلوده شده و مردم اين دو 

شهر براي مصارف روزانه آب دچار مشكل شده اند. 
با وجود هشــدارهاي قبلي نسبت به شــوري آب شهرستان آبادان، 
اما باز هم دولت و مســئوالن ذي ربط اقدامــات الزم را انجام ندادند. 
تصفيه خانه هاي اصلي اين دو شهرستان توان تصفيه آب با اين ميزان 
از شوري باال را ندارد و مردم شهرستان هاي آبادان و خرمشهر اكنون 

براي تامين آب مايحتاج خود صف هــاي طوالني خريد آب از تانكر و 
آب معدني ها را تشــكيل مي دهند كه متاسفانه بعضا نيز با سر رفتن 
صبر مردم شاهد درگيري نيز هستيم. 1۰  روز پيش، اداره آبفاي آبادان 
از سهميه بندي آب در شهر خوزستان خبر داد و داليل آن را »شوري 
آب رودخانه بهمنشير در حد آب دريا، متوقف شدن برداشت آب از اين 
رودخانه و نيز افت فشار« اعالم كرد. اين اداره اعالم كرد كه آب آبادان 
»تا پايان تيرماه« سهميه بندي خواهد بود. در اين اطالعيه آمده بود: 
»شوري آب رودخانه بهمنشير به حد آب دريا رسيده و به دليل شوري 
بسيار، نمي توان از آن برداشت كرد كه اين امر سبب كاهش توليد آب 

آبادان شده است.«
مشكل در خرمشهر نيز با همين شــدت و غلظت وجود دارد. اسحاق 

جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوری روز ۲1 خرداد گفته بود: »دولت 
عزم خود را براي رفع مشكل آب شرب شــهرهاي آبادان و خرمشهر 
در كوتاه ترين زمان ممكن جزم كرده اســت.«پس از آن هم غالمرضا 
شريعتي، استاندار خوزستان روز ۲۷ خرداد گفت: »بايد اهتمام بورزيم 
و وضعيت آب خرمشهر و آبادان را پيش از رسيدن به مرز بحران اصالح 
كنيم.« او افزوده بود: »آب لوله كشي مردم اين دو شهر، آب نمك است.« 
اين در شرايطي است كه جليل مختار، نماينده آبادان در مجلس روز ۲۴ 
خرداد در تذكري به حسن روحاني، گفت: »شوري آب آبادان و خرمشهر، 
امان مردم را بريده است.«وي با اعالم اينكه مردم آبادان »تحقق وعده هاي 
حل مشــكل آب آبادان را به چشــم نديده اند« افزود: »سياست هاي 
آبي دولتمردان شما چيزي جز شوري آب شــرب و كشاورزي آبادان 

به دنبال نداشته اســت.«اين نماينده مجلس با اشاره به »انتقال آب از 
سرشاخه هاي كارون به نقاط ديگر« نوشت: »چطور دولتمردان شما 
قول انتقال آب كارون را به كشــورهاي همسايه مي دهند در حالي كه 
مردم آبادان صداي بلند العطش ســر مي دهند؟«گفتني است طرح 
آبرساني غدير براي »برخي شهرهاي اولويت دار نظير آبادان، خرمشهر، 
مسجدسليمان، انديمشك، دزفول و شوشتر و 1۲۰۰ روستا در استان 
خوزستان« در سال ۸۹ آغاز شد و استاندار خوزستان اواخر سال گذشته 
با اعالم اينكه اين طرح مشكل اعتباري ندارد، گفته بود: »هرگونه كوتاهي 
و سســتي در رابطه با اجراي اين پروژه از ســوي مسئوالن قابل قبول 
نيست.«سهميه بندي آب در آبادان در شرايطي رخ مي دهد كه بسياري 

از مناطق ايران با بحران كم آبي دست وپنجه نرم مي كنند.

تصفیه خانه هاي آبادان و خرمشهر توان تصفیه آب با اين میزان از شوري باال را ندارند 

صف های طوالنی  خريد آب  از تانكر 

يك مقام ارشد وزارت امور خارجه آمريكا اعالم كرد 
كه دولت »دونالد ترامپ« رئيس جمهوري اين كشور 
ممكن است براي برخي كشورهاي واردكننده نفت از 

ايران، معافيت هاي موردي در نظر بگيرد. 
به گزارش رويترز، مقام مزبور گفت: ما بر همكاري با 
كشورهاي واردكننده نفت خام از ايران تمركز داريم 
تا هر تعداد ممكن از اين كشــورها را مجاب كنيم 
خريد نفت از ايران را تا چهار نوامبر )1۳ آبان ماه( 
به صفر برسانند. اين مقام وزارت امور خارجه آمريكا 
افزود: آماده ايم با كشورهايي كه واردات نفت خود را 
كاهش دهند، به طور موردي همكاري داشته باشيم. 

براساس اين گزارش، مقام هاي ارشد دولت ترامپ 
در هفته گذشــته براي تاثيرگذاري بر دولت هاي 
اروپايي در زمينه واردات نفت ايران، به اين كشورها 
سفر كردند و قرار است راهي خاورميانه و آسيا شوند 
تا كشورهاي واقع در اين دو منطقه را براي كاهش 

واردات نفت از ايران تحت  فشار قرار دهند. 
مقام هاي دولت آمريكا گفته انــد كه قصد دارند با 
اعمال فشار بر عربستان و ديگر كشورهاي حاشيه 
خليج فارس، مطمئن شوند پس از اعمال تحريم هاي 
جديد بر ايران، تقاضاي نفتي جهان به ميزان كافي 
تامين مي شــود. مقام هاي مزبور بــه مازاد عرضه 

نفتي مورد نياز پس از اعمال تحريم ها اشــاره اي 
نكردند. مقام هاي آمريكايي هنــوز با چين و هند 
كه بزرگ تريــن وارد كننده نفت ايران هســتند و 
همچنين با تركيه و عراق، مذاكراتي در اين زمينه 
انجام نداده انــد. دونالد ترامــپ رئيس جمهوري 
آمريكا چندي پيش با وجود مخالفت هاي جهاني، 
كشورش را از برجام خارج و اعالم كرد تحريم هاي 
يك جانبه تعليق شده كشــورش عليه ايران را در 
فرصتي ۹۰ تا 1۸۰ روزه باز مي گرداند؛ اين تصميم 
با موضع گيري هاي متعددي از ســوي كشورهاي 

مختلف به ويژه اتحاديه اروپا همراه شد. 

آمريكا به برخي واردكنندگان  نفت ايران معافيت موردي مي دهد

 رئیس سازمان بازرسي کل کشور: 

اظهاراتم درباره هک شدن سايت  وزارت صنعت درست بود
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تکذیب حذف یارانه 3 دهک  از سوی سخنگوی دولت
سخنگوي دولت اعالم كرد: با وجود مضایق اقتصادي پرداخت یارانه ها در سال ۹۷ به همان صورت قبلي ادامه خواهد یافت. در یادداشت توئيتري محمدباقر نوبخت آمده 

است: همان طور كه در زمان بررسي الیحه بودجه ۹۷ در مجلس، نيز اعالم كردیم حذف یارانه 3 دهک  قابليت اجرایي ندارد و حتي با وجود مضایق اقتصادي نيز پرداخت 
یارانه ها در سال ۹۷ به همان صورت قبلي ادامه خواهد یافت؛ براي مردم نگراني ایجاد نکنيد.

نوبت اول
كمبود آب جدی است. درست مصرف كردن بهترين راهكار است.
» تجديد آگهی فراخوان عمومی شماره 97/5«

) مناقصه عمومی يک مرحله ای همراه با ارزيابی كيفی(
شركت آب و فاضالب استان بوشهر در نظر دارد اجرای پروژه خط انتقال آب از محل آب شيرين كن به سايت شهيد ماهينی شهر بوشهر را كه 
بر اساس فهرست بهای پايه سال ۹۷ به مبلغ تقريبی 1۰۷/۰۳۹/۲۷۹/۳۴۴  ريال برآورد گرديده است به شرح ذيل به پيمانكار واجد صالحيت 
واگذار نمايد، لذا از كليه پيمانكارانی كه دارای سابقه كاری مرتبط و گواهی احراز صالحيت پيمانكاری معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزی 
در رشته آب و حداقل پايه ۴ هستند دعوت به عمل می آيد كه از ساعت  1۳ روز شنبه مورخه 1۳۹۷/۰۴/۰۹ تا ساعت 1۸ روز  سه شنبه مورخه 

1۳۹۷/۰۴/1۲ جهت خريد اسناد ارزيابی كيفی و مناقصه به سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
توضيحات:

1 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد: ۲۰۰۹۷1۳۴۴۰۰۰۰۲۷
۲ ( قيمت خريد اسناد ۵۰۰/۰۰۰ ريال می باشد  كه می بايست به حســاب شماره 1۴۰۰۵1۰۹۵۵۹ نزد بانك مسكن شــعبه مركزی بوشهر ) حساب شبا شماره 

۳۴۰1۴۰۰۴۰۰۰۰۰1۴۰۰۵1۰۹۵۵۹ نزد بانك مسكن شعبه مركزی بوشهر ( واريز گردد.
۳( دستگاه نظارت : مهندسين مشاور پارس جوياب 

۴( مدت اجرا: 1۰ ماه
۵( مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار ۳/۶۴1/۰۰۰/۰۰۰ ريال می باشد كه بايستی به صورت ضمانت نامه بانكی به نفع اين شركت ارائه گردد.

۶( محل تامين اعتبار: طرح های عمرانی – اسناد خزانه اسالمی
۷( هزينه درج آگهی در چهار نوبت و در سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.

۸( رعايت قراردادن اسناد ارزيابی كيفی در پاكت ارزيابی كيفی و ضمانت نامه شركت در فرايند ارجاع كار در پاكت » الف « ، اسناد دريافتی از كارفرما، مستندات خواسته 
شده ، فرم خوداظهاری، اساسنامه شركت، آخرين آگهی تغييرات مندج در روزنامه رسمی، ) مبنی بر مشخص بودن صاحب مجاز، گواهی نمونه امضای محضری امضای 
مجاز،) در صورت عدم وجود نمونه امضای مشخص در اساسنامه يا تغيير آن ( ، گزارش حسابرس و بازرسی قانونی برای آخرين سال مالی ، گواهی صالحيت انجام كار از 

لحاظ ايمنی از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی  و گواهی موديان مالياتی در پاكت » ب « و پيشنهاد قيمت و آناليز بها در پاكت » ج « الزامی می باشد.
۹( آخرين مهلت بارگزاری مدارک به صورت الكترونيكی در سامانه ســتاد و تحول فيزيكی ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار به دفتر حراست و امور محرمانه 
شركت تا ساعت ۹ روز چهارشنبه مورخ  ۹۷/۰۴/۲۷ می باشد. تنها پاكت » الف « ) تضمين شركت در فرايند ارجاع كار( می بايست به صورت فيزيكی به دفتر حراست 

و امور محرمانه شركت تحويل گردد.
1۰( پاكت های مناقصه در ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۴/۲۷ گشوده خواهد شد. حضور يك نفر به عنوان نماينده شركت همراه با معرفی نامه در جلسه 

بازگشايی پاكت ها بالمانع می باشد.
11( پيمانكار می بايست نام پروژه را بر روی پاكت » الف«  درج نمايد.

1۲ ( كليه اسناد و مدارک ارائه شده و اسناد مناقصه می بايست به مهر و امضاء و تعهدآور برسد.
1۳( مدت اعتبار پيشنهاد بايد ۳ ماه باشد و اين مدت بدون نياز به هيچ گونه مكاتبه ای تا ۳ ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد.

1۴ ( به پيشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايی كه پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهی واصل شود  مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
1۵ ( ساير اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

دفتر قراردادها
شركت آب و فاضالب استان بوشهر

شركت آب و فاضالب 
استان بوشهر

» سهامی خاص«

ابالغ اجرائيه قرارداد بانكی كالسه )9۶۰188۶(
بدين وسيله خانم الهه مقدم فرزند ولی خان شناسنامه شماره ۵۶۴ ساكن 
كرمانشاه – شهرک نصر – مجتمع آرمان، طبقه ۷، بلوکf،و خانم خديجه 
فرج زاده فرد فرزند علی خان شناسنامه ۴۵ ساكن كرمانشاه، پرديس كوی 
۲۰۳، ابالغ می شــود كه صندوق كارآفرينی اميد به استناد قرارداد بانكی 
شــماره ۶۶۰11۶۰1۲۷۸۳۰۸1 جهت وصول مبلغ ۲۹/۷۴۶/۵۲۴ ريال 
تا تاريخ ۹۶/1۲/11 و به انضمام از تاريــخ مذكور روزانه مبلغ ۸/۲۲۰ ريال 
بعنوان خسارت تاخير روزانه بعالوه نيم عشر دولتی عليه شما اجرائيه صادر 
نموده و پرونده اجرائی به كالســه  ۹۶۰1۸۸۶ دراين اداره تشــكيل شده 
وطبق گزارش مورخ ۹۶/1۲/۲۷ مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند 
شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانكارطبق ماده 1۸ آيين نامه اجرا مفاد 
اجراييه فقط يك مرتبه دريكی از روزنامه های كثيراالنتشارمحلی آگهی 
می شودوچنانچه ظرف مدت ده روزازتاريخ اين آگهی كه روزابالغ محسوب 
می گردد، نســبت به پرداخت بدهی خوداقدام ننماييد، عمليات اجرايی 

جريان خواهديافت.
رئيس واحداجرای اسنادرسمی كرمانشاه

بدين وسيله به آقای يداله قربانی كله كبودی فرزندجهانگير شناسنامه 
شــماره ۲۶ صادره ازكرمانشاه ساكن كرمانشــاه – خيابان مخابرات – 
آخركوی ۵ – درب۶ – كدپســتی ۶۷1۴۸۴۸۶۶۳ ابالغ می شــودكه 
صندوق كارآفرينی اميد به استناد قرارداد بانكی شماره 1۴۷۴۴۴1-1-
1۴۰-۶۶۰1 جهت وصول مبلغ 1۶1/۹۲۲/۳۵۰ ريال ازتاريخ ۹۶/11/1۲ 
به انضمام خسارت تاخير متعلقه وازتاريخ مذكورتا روزتسويه كامل بدهی 
طبق مقررات عليه شــما اجراييه صادرنموده وپرونده اجرايی به كالسه 
۹۶۰1۹۶۷ دراين اداره تشكيل شــده وطبق گزارش مورخ ۹۶/1۲/۲۸ 
مامورپست، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به 
تقاضای بستانكارطبق ماده 1۸ آيين نامه اجرا مفاد اجراييه فقط يك مرتبه 
دريكی از روزنامه های كثيراالنتشارمحلی آگهی می شودوچنانچه ظرف 
مدت ده روزازتاريخ اين آگهی كه روزابالغ محسوب می گردد، نسبت به 

پرداخت بدهی خوداقدام ننماييد، عمليات اجرايی جريان خواهديافت.
رئيس واحداجرای اسنادرسمی كرمانشاه

صد ها نفر از فعاالن آمريكايي كه عليه سياست هاي 
مهاجرتي دونالد ترامپ، رئيس جمهوري اين كشور 
تظاهرات كرده بودند، يكي از ساختمان هاي وابسته 
به سنا را تصرف كردند و پليس ۵۷۵ نفر را دستگير 

كرد. 
به گزارش ايرنا بــه نقل از رويتــرز، معترضان كه 
اغلب آنها زن بودند، در ساختمان »هارت« سنا در 
واشــنگتن تحصن كردند. معترضان شعار هاي »با 
صداي بلند بگوييد«، »شفاف بگوييد« و »مهاجران 
به اينجا خوش آمدند« را سر دادند. اين تظاهرات با 

عنوان »زنان سرپيچي مي كنند« برگزار شد. 
»مازي هيرونو«، »كريســتن جيليبراند«، »جف 
مركلي«، »تامــي داورث« و »پراميــال جاياپال« 
كه هر ۵ نفر ســناتور هاي دموكرات و از مخالفان 
سياســت هاي مهاجرتــي ترامــپ هســتند، با 

معترضــان وارد گفتگو شــدند.  معترضان پيش 
از آنكه راهي ســاختمان سنا شــوند، به »خيابان 
پنســيلوانيا« رفتنــد و مقابل هتــل بين المللي 
 ترامپ توقف كرده و شــعار دادند: شــرم، شــرم، 

شرم. 
جنبــش »راهپيمايي زنــان« كه ســال ۲۰1۷ و 
همزمان با تحليف رياســت جمهوري ترامپ شكل 
گرفت، از معترضان خواســته بود كه به اعتراضات 

خود ادامه داده و از دستگير شدن نهراسند. 
ســي ان ان گزارش داد كه پليس حدود ۴۰ نفر از 

معترضان را دستگير كرد. 
همچنين امروز اعتراضات گسترده اي در واشنگتن 
و ساير شهر هاي آمريكا برگزار می شود. مقام هاي 
امنيتي و مرزي آمريكا طي هفته هاي گذشته بيش 
از ۲ هزار نفر از كودكاني را كه به همراه والدين خود 

به طور غيرقانوني وارد اين كشــور شــده بودند، از 
خانواده هاي شان جدا كرده اند. اين كودكان اغلب در 

بازداشتگاه ها نگهداري مي شوند. 
سياســت هاي مهاجرتي ترامپ بــا اعتراض هاي 
شــديدي مواجه شــد. وي در نهايت با صدور يك 
فرمان اجرايي اعالم كرد كه اين كودكان مي توانند 
با خانواده هاي شــان بمانند. بســياري از كودكان 
جداشــده هنوز نزد خانواده هاي شان بازنگشته اند. 
اين مهاجران اغلب اهل كشــور هاي الســالوادور، 
گواتمــاال و ديگر كشــور هاي آمريكايــي التين 
 هســتند كه از خشــونت هاي داخلــي و خانگي 

مي گريزند. 
ترامــپ از زمــان روي كار آمدن سياســت هاي 
سخت گيرانه اي در برابر مهاجران اتخاذ كرده و در 

پي مقابله با ورود مهاجران به آمريكاست. 

  رئيس سازمان بازرســي كل كشــور با بيان اينكه قرار شد 
ايران خودرو ۲۰۰ هزار و سايپا 1۰۰ هزار ثبت نام فروش خودرو 
داشته باشد، تاكيد كرد: اگر دست دالالن خودرو كوتاه شود، 

مشكلي در بازار خودرو نخواهيم داشت. 
 به گزارش ايرنا، قاضي ناصر ســراج ديــروز )جمعه( در جمع 
خبرنگاران و در پاسخ به سوالی درباره احتمال احتكار خودروها، 
گفت: در حال بررسي اين موضوع هستيم و هنوز نتيجه قطعي 
نگرفتيم.  وي ادامه داد: در حال بررســی احتكار خودروها چه 

خودروهاي داخلي و چه خودروهاي خارجي هستيم. 
 رئيس سازمان بازرسي كل كشــور درباره اينكه آيا در نتيجه 
بازديد شما از شركت هاي خودروسازي، قيمت خودرو تا ۴۰ 
ميليون تومان كاهش يافت، اظهار داشت: اين امر براي همه 
خودروها اتفاق نيفتاد در برخي خودروها مانند ســوزوكي و 

پژو ۲۰۰۸ شاهد كاهش قابل قبولي در نرخ خودروها بوديم. 
 وي اضافه كرد: اما پس از مصاحبه اي از مقامات صنعت، معدن 
و تجارت مبني بر ممنوع شدن واردات خودروهاي خارجي، 
قيمت خودرو متوقف شد، اما در مجموع قيمت خودرو خوب 

پايين آمد.  سراج يادآور شد: اگر حرص و ولع كم شود كمبود 
خودرو نداريم و به اندازه كافي خودرو داخل كشور توليد مي شود 

و حتي توليد چند برابر از نياز موجود است. 
 وي ادامه داد: پس از بازديد از خودروسازي، ايران خودرو قرار شد 
۲۰۰ هزار ثبت نام داشته باشد و همچنين سايپا هم قرار شد تا 
سقف 1۰۰ هزار سفارش خودرو را ثبت نام كند.  رئيس سازمان 
بازرسي كل كشور خواستار كوتاه كردن دست دالالن از بازار 
خودرو شد و گفت: اگر دست دالالن را كوتاه كنيم مشكلي در 
اين زمينه نخواهيم داشت. محمد شريعتمداري، وزير صنعت، 
معدن و تجارت اعالم كرده بود: هرگونه شائبه مطرح شده درباره 
احتكار خودرو به وسيله خودروسازان، خالف واقع است و به هيچ 
عنوان صحت ندارد. او چهارشنبه گذشته در حاشيه جلسه هيات 
دولت در پاسخ به سوالی افزود: نظارت بر كيفيت خودروهاي 
داخلي نيز برپايه گزارش ها و نظرسنجي هاي اعالمي از سوي 

سازمان هاي مربوطه پيگيري و انجام مي شود. 
براساس اين گزارش هفته گذشته »نادر قاضي پور« نماينده 
اروميه و عضو كميســيون صنايع و معادن مجلس از احتكار 

۹۰ هزار خودرو توسط خودروسازان داخلي خبر داده بود. به 
گزارش خانه ملت، وي به تصميم خودروسازان براي افزايش 
قيمت خودروهاي داخلي اشاره كرده و گفته بود: خودروسازان 
در آذرماه ســال ۹۶ با دالر ۳ هزار و ۲۰۰ توماني خودروهاي 
جديد توليد كردند، اما هيچ خودرويي را پيش فروش نكرده يا 
نقدي نفروختند. رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: فردي 
كه در هك كردن ســايت وزارت صنعت وارد شده،  دستگير و 
صراحتا اعتراف كرد و كدي كه از طريق آن وارد شــده بود را 
گفت. به گزارش ايلنا، ناصر سراج درباره تناقض بين اظهاراتش 
درباره هك شدن سايت وزارت صنعت و ورود غيرقانوني ۵ هزار 
خودرو و بيانيه اين وزارتخانــه در تكذيب اين اظهارات گفت: 
نامه اي كه به ما نوشته بودند را منتشر كرديم. عين نامه را روي 
سايت گذاشتيم. مساله اي كه ما عرض كرديم، عين حقيقت 
بود و پيگيري مي كنيم. وي افزود: سايت هك شده بود و شايد 
برخي هم از راه هاي ديگر بوده است. اينكه سايت هك شده بود، 
قطعي است و ما نامه رسمي از وزارت صنايع داريم كه به ما كتبا 

نوشتند سايت هك شده بود.

معترضان ترامپ  يكي از ساختمان هاي سنا  را  تصرف كردند 



3 بازار فناوری 
اطالعات

مروري بــر آمارهاي 
رسمي گوياي آن است 
كه ايــران در زمينه 
توســعه ارتباطات و 
فناوري اطالعات رتبه 
خوبي در منطقه و دنيا ندارد. حتي در آمارها 
از پيشروي 14 كشور منطقه در بخش فناوري 
اطالعات و ارتباطات ســخن به ميان آمده، 
در حالي كه ايران با ظرفيت هايي كه در اين 
رابطه دارد، رتبه خوبي در اين بين كســب 

نكرده است. 
در اين ميــان برخي پروژه هــاي فناوري 
اطالعات كه در ارتقاي رتبه جهاني ايران تاثير 
دارد، نيازمند همكاري ســازمان هاي ديگر 
است كه متاسفانه شاهد هستيم هر سازمان 
براي خود  سازي مي زند و مجموع اين سازهاي 
مخالف جلوي پيشرفت ايران را در اين حوزه 
گرفته است. سازمان هاي اداري و دولتي كه 
در اين حوزه مســئوليت دارند بايد به بحث 
فناوري اطالعــات، انفورماتيك و تجارت 
الكترونيــك بها بدهند و بــراي اين حوزه 
فضا ايجاد كنند. اگر قرار است كشور طبق 
چشم انداز ۲۰ ساله در سال 14۰4 كشور اول 
منطقه شود بايد به حوزه فناوري اطالعات 
بيش از گذشــته توجه شود، مسلما با توجه 
به حمايت وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمي 
 انگيزه براي حضور بخش خصوصي چند برابر 

مي شود. 
در اين بــاره اما وزير ارتباطــات و فناوري 
اطالعات از ارتقای شــاخص اســتفاده از 
فناوري اطالعات كشور در جهان خبر داد. 
محمدجواد آذري جهرمي با اشاره به ارتقاي 
رتبه فناوري اطالعات كشــور در جهان از 

رتبه 111 به 1۰1 گفت: رويكرد بهره مندي از 
فناوري اطالعات در بخش هاي كشاورزي، 
سالمت، گردشــگري، حمل ونقل، آموزش، 
محيط زيست، مديريت، كسب وكار و ديگر 
بخش ها مي تواند اين شــاخص را افزايش 
دهد. وي افــزود: جهت گيري كشــور در 
برنامه ششم توســعه بهبود ۳۰ پله اي رتبه 
كشــور در شــاخص بهره مندي از فناوري 
اطالعات اســت و ظرفيت هايــي كه براي 
رســيدن به اين تحول پيش روي ماســت، 
زمينه ساز اشــتغال و رونق كسب وكار در 
فضاي مجازي اســت. وزير ارتباطات اضافه 
كرد: همياري و همراهي مديــران در كنار 
اعتمادسازي بيشتر و بهره مندي از نيروي 
جوان خــالق و بااســتعداد، بهترين راه 
 براي حل مشــكالت و رفع موانع پيش رو 

است.  
 آذري جهرمي با اشاره به اهميت درك متقابل 
در حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات، گفت: 
براي رسيدن به توسعه پايدار در اين حوزه 
مي توان از تفاوت ديدگاه هايي كه از تخريب 
و كارشكني به دور و سازنده است، به بهترين 
نحو بهره برد. وي با تاكيد بر سرمايه گذاري 
در نيروي جوان، نخبــه و باانگيزه داخلي، 
افزود: ظرفيت هاي بالقــوه و نامحدودي از 
نيروي خالق نســل هاي دوم و سوم انقالب 
براي پيشرفت و توســعه به ويژه در حوزه 
فناوري اطالعات وجــود دارد كه بايد از آن 
بهره برداري كــرد. وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات افزود: در شرايط فعلي و در حالي 
كه موانع بي شماري پيش روي ما قرار دارد، 
اداره كشور كار ساده اي نيست و ممكن است 
در بخش هايي از دولت ضعف هايي هم وجود 
داشته باشد، اما مهم اين است كه در فضايي 
دوســتانه نظرات مختلف مطرح و با همدلي 

موانع از پيش رو برداشته شود.  

ساز مخالف سازمان ها در اجراي پروژه هاي فناوري اطالعات همچنان ادامه  دارد

جايگاه  پايين  فناوري  ايران  در دنيا

آدیداس هک شد
وب سایت آدیداس آمریکا هک شد. کمپانی آدیداس 
ای جی / Adidas AG تایید کرد دیتای میلیون ها 
مشتری وب سایت  مورد دســتبرد اطالعاتی قرار 
گرفته است. این کمپانی تاکید کرد که با کمپانی های 
امنیت اطالعات در حال بررسی نشت اطالعاتی از 
سرور آمریکا هستند و ممکن است دیتای خصوصی 
میلیون ها کاربری که از ســایت خریــد کرده اند، 
در یک حمله ناشناخته ســایبری مورد دستبرد 
واقع شده و دیتا در اختیار هکرها قرار گرفته باشد.
رخنه امنیتی روی وب سایت منطقه ای آدیداس در 
آمریکای شمالی تایید شده و این کمپانی در فهرست 
موسسات هدفمند در بخش حمالت سایبری قرار 
گرفته است. این کمپانی تایید کرده که نقض امنیتی 
را سه شنبه پیدا کرده و اطالعات تماس مشتریان، 
نام کاربری و رمز عبور در این حمله مورد دستبرد 
واقع شده است. هنوز گزارشی درباره سوءاستفاده 
از کارت های اعتباری رجیسترشــده روی سایت 

آدیداس منتشر نشده است.

صدور مجوز فعاليت مجدد اوبر 
در لندن

تاکسي آنالین اوبر مجددا و البته مشروط، مجوز 
سرویس دهي در لندن را دریافت کرد. دادگاهي در 
لندن ضمن بررسي درخواست مجدد فعالیت اوبر در 
پایتخت انگلیس، به صورت مشروط با ادامه فعالیت 
این تاکســي آنالین موافقت کرد. اوبــر در دادگاه 
تجدیدنظر اعالم کرد که فرهنگ تجاري کمپاني 
تغییر کرده و براساس خواســت شهرداري لندن 
ادامه حیات مي دهد. با این  حال »اما آربوتنات« به 
عنوان رئیس دادگاه مجوز اوبر در لندن را فقط به 

مدت 15 ماه تایید کرد.

تازه ها
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پايان رسمي دعواي ۷ ساله اپل و سامسونگ
جنگ ۷ ساله اپل و سامسونگ بر سر كپي غيرقانوني از آيفون رسما پايان يافت. پرونده حقوقي در شمال كاليفرنيا بسته شد و بدين ترتيب يكي از طوالني ترين دادگاه هاي نقض ثبت اختراع در آمريكا به ايستگاه 
پاياني خود رسيد. در ماه مي امسال هيات منصفه پرداخت 539 ميليون دالر خسارت به اپل را تاييد كرد و ازآنجايي كه سامسونگ قبال 399 ميليون دالر آن را پرداخت كرده بود، ازاين رو بايد 140 ميليون دالر 
ديگر مي داد. جزئيات پرداخت مابقي خسارت و نحوه مصالحه دو طرف اعالم نشده و در فايل هاي حقوقي در دادگاه شمالي كاليفرنيا نيز چيزي ثبت نشده است. سال 2011 بود كه اپل با طرح دعوا ادعا كرد كمپاني 
كره اي چندين ثبت اختراع را نقض و از آيفون كپي برداري كرده و بنابراين بايد 1.1 ميليارد دالر خسارت بپردازد. سهام اپل روز پنج شنبه با 0.3 درصد رشد به 184.۷9 دالر در هر سهم رسيد. 

ساز ناهماهنگ سازمان ها در اجراي پروژه هاي فناوري
ايليا تبري، كارشناس فناوري اطالعات 

رتبه ایران در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات در دنیا آنقدر پایین است که باید واژه رتبه رقت بار را براي آن به کار برد. شاید با استفاده از کلمه »رقت بار« بتوانیم 
واقعیت را بیان کنیم. در حال حاضر پروژه هاي استارت آپي که مي توانند در ارتقای رتبه ایران در این بخش کارساز باشند، خوابیده است و حمایتي آنچنان که 
باید از آنها نمي شود. اگر حمایت هاي مالي و معنوي که در حال حاضر از پیام رسان هاي داخلي مي شود از این پروژه ها مي شد، شاید در حال حاضر شاهد ارتقاي 
رتبه ایران در دنیا بودیم. همچنین پروژه دولت الکترونیک که بر زمین مانده هم مصداق دیگري براي صحت این موضوع است. ادامه این پروژه آنقدر طول کشیده 
که شاهد بودیم طي چند روز گذشته وزیر ارتباطات نیز در این باره صحبت کرده و از عدم همکاري سازمان ها با دولت الکترونیک شکایت کرده و اعتراض دارد.  
هزینه هایي که در این رابطه دولت متحمل شده بسیار زیاد است. بودجه هاي کالني براي راه اندازي آن اختصاص یافته و هنوز درباره پروژه هاي اصلي که همان 
دولت الکترونیک است، پیشرفت چنداني ندیده ایم. انتخاب افراد نامناسب، عدم مهارت نیروهاي انساني و محدودیت منابع مي تواند از دالیل اصلي عدم حصول 
پیشرفت در این رابطه باشد. سازمان ها هم همکاري الزم را با دولت ندارند. این بدان معناست که این پروژه درگیر سازهاي ناهماهنگي است و هر دستگاهي  ساز 
خود را مي زند. مشکالت فعلي اینترنت به دلیل نبود محتواي کافي و نیز نبود پهناي باند مناسب گریبان ما را گرفته است که در این راستا لزوم راه اندازي شبکه 

ملي اطالعات احساس مي شود. 
در حال حاضر ساختار بسیار سنگیني پیش پاي تحقق پروژه هاي فناوري اطالعات قرار گرفته و همین ساختار مانع اصلي در توسعه کشور است. همین ساختار 
است که جلوي پیشرفت استارت آپ ها را هم گرفته است. دیگر هر کسي مزایاي ورود استارت آپ ها به حوزه اقتصادي کشور را مي داند. کل دنیا اقتصاد خودشان را 
برمبناي استارت آپ ها پایه ریزي کرده اند. دولت هم باید حمایت مالي داشته باشد و هم حمایت هاي مقرراتي و مالیاتي را براي این کسب وکارها در نظر بگیرد. در 
غیر این صورت در این مدل ساختار باید شاهد شکست پروژه هاي فناوري در کشور باشیم.  در حال حاضر پایین بودن رتبه ایران در اکثر شاخص هاي بین المللي 
و نیز فقدان شاخص و نرم افزار پاالیش محتوا از دیگر مشکالتی است که باید در این عرصه رفع شود. همچنین فقدان سرمایه گذاري ملي و عدم تخصیص سرمایه 
به این بخش از دیگر نقاط ضعف فاواست. ناکافي بودن محتواي بومي و ملي، نبود یک موتور جستجوي ملي و ناکافي بودن اطالع رساني و آموزش به مردم و فقدان 

آینده نگري از دیگر مشکالت این بخش است که باید براي تحقق آنها برنامه ریزي دقیق داشت.  

شايلي قرائي
News kasbokar@gmail.com

آگهی دعوت بستانكاران با اخطارات الزمه 
نظر به اینکه شرکت کانوال به شماره ثبت 19986 به موجب دادنامه شماره 9609972160901044 مورخه1396/9/13 صادره از شعبه 44 دادگاه 
عمومی حقوقی تهران با تاریخ توقف آن 1388/1/1 ورشکسته اعالن و امر تصفیه آن به این اداره محول شده است آگهی می دهد :  اولین جلسه بستانکاران 
در ساعت 10 صبح روز سه شنبه  مورخه 1397/5/2  در  اداره تصفیه امورورشکستگي تهران به نشاني خیابان سپهبد قرني مجتمع قضائي شهید بهشتي 
طبقه هفتم تشکیل مي گردد. کلیه بستانکاران و کسانیکه ادعائي دارند و همچنین اشخاصي که با شرکت ورشکسته موصوف مسئولیت تضامني داشته یا 
ضامن آن هستند مي توانند در موعد و محل مذکور حضور بهم رسانند. ضمناً اخطار مي شود : 1( کلیه بستانکاران و کساني که هرگونه ادعائي از شرکت 
ورشکسته  فوق دارند باید اصل یا تصویر مصدق مدارک خود را ظرف 2 ماه  از تاریخ انتشار این آگهي به اداره تصفیه تسلیم نمایند. مدت ارسال  مدارک 

برای بستانکارانی  که در کشورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه می باشد. 
2 ( کساني که به شرکت فوق الذکر بدهي دارند باید ظرف مدت مذکور خود را معرفي و بدهي خود را در وجه اداره تصفیه بپردازند. طبق ماده 24 قانون 
تصفیه امورورشکستگي ، بدهکاران متخلف از این وظیفه به جریمه نقدي معادل بیست و پنج درصد )25 درصد(دین محکوم خواهد شد ضمناً دادگاهها 
مي توانند عالوه بر جریمه نقدي ، بدهکاران مذکور را به حبس از سه تا شش ماه نیز محکوم نمایند. 3( کساني که به هر عنوان اموال شرکت ورشکسته 
نامبرده را در اختیار دارند مکلفند در ظرف مدت 2 ماه از انتشاراین آگهی اموال را تحت اختیار اداره تصفیه بگذارند و گرنه هر حقي که نسبت به آن مال 

دارند از آنان سلب خواهد شد مگر اینکه عذر موجهي داشته باشند. 
ملکشاهی – مستشار قضایی شعبه دوم  اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران 

دادنامه
خواهان:آقای عباس قاسمی فرزند حسین به نشانی قم-جاده اراک-کیلومتر 8-روبروی ماهان تندیس 

–ک ریخته گری ها-سنگ کوبی وفا رضایی
خواندگان:1.آقای سامان بینش

2-آقای فرخ بینش به نشانی مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه به مبلغ 27/733/000 ریال بانضمام خسارت تاخیر تادیه از سر رسید لغایت 

اجرای کامل حکم و جبران کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی.
رای شورا

در خصوص دادخواســت خواهان آقای عباس قاسمی فرزند حسین به طرفیت خواندگان1-سامان بینش 
2-فرخ بینش به خواســته مطالبه وجه به مبلغ 27/723/000 ریال به استناد فاکتور فروش به تاریخ های 
95/3/31 و 95/10/28و92/8/12 بانضمام  تاخیر تادیه و جبران کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی با عنایت 
به مفاد دادخواست و اظهارات خواهان وی مدعی است مبلغ 27/723/000 ریال از بابت فروش مصالح طبق 
 فاکتور های پیوست طلبکار می باشد و خوانده علی رغم مهلت کافی جهت ادا دین از پرداخت وجه خودداری

 می نماید حالیه با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی به خواسته را دارد لذا با توجه به اینکه هر سه فاکتور به نام 
اقای فرخ بینش خوانده  ردیف دوم می باشد وفق ماده 84و89 ق.آ.د.م نسبت به خوانده ردیف اول آقای سامان 
بینش قرار رد دعوی صادر می گردد و در خصوص خوانده ردیف دوم آقای فرخ بینش با توجه به عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگی و عدم ارائه دلیل و مدرک مبنی بر برائت ذمه خویش شورا خواسته خواهان را وارد و 
ثابت تشخیص داده و به استناد ماده 198و519 ق.آ.د.م و مواد 1257و1258 و 1284 ق.م رای بر محکومیت 
خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ 27/723/000 ریال به انضمام خسارات قانونی شامل هزینه دادرسی در حق 
خواهان صادر و نسبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه با توجه به عدم احراز شرایط مندرج در ماده 522ق.آ.د.م و 
مستندا به ماده 197 همان قانون رای بر بی خفی خواهان صادر می نماید. رای صادره غیابی است و ظرف مدت 
 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از ان ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در 

دادگاه های عمومی حقوقی قم می باشد .ط 
قاضی شورای حل اختالف شماره 35 قم –داستانپور

رونوشت برابر با اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق تهیه و تنظیم میگردد.

آگهی مزايده نوبت دوم
در پرونده کالسه بایگانی 960008 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف 
بخش مرزن آباد محکوم علیه یوسف نجفی فرزند رمضان با وکالت علی اصغر کیا 
پاشا محکوم است به پرداخت مبلغ 7/119/204 تومان در حق محکوم له مازیار 
توکلی فرد فرزند جمشید با وکالت حسین سلیمان پور و مبلغ 355/833 هزار 
تومان نیم عشر دولتی با توجه به معرفی یک قطعه زمین به مساحت 100 متر 
مربع واقع در مرزن آباد – روستای سید خانه سر فاقد سابقه ثبتی با حدود اربعه 
از شمال به طول ده متر وصل به ملک فروشنده از جنوب به طول ده متر سیم 
خاردار و چپر وصل به ملک گودرزی از شرق به طول ده متر وصل به راه عبوری 
داخل زمین فروشنده و از غرب به طول ده متر به ملک فروشنده محدود می 
باشد. ملک موصوف فاقد حصار و هرگونه اعیانی می باشد که در قبال مبالغ فوق 
توسط کالنتری 13 توقیف گردید که کارشناس منتخب با عنایت به موقعیت 
مکانی استقرار ملک سایر عوامل موثر در ارزیابی و در صورتیکه رقبه موصوف هیچ 
گونه معارض قانونی نداشته باشد قیمت کل ملک 60/000/000 ریال معادل 
شش میلیون تومان ارزیابی نموده است. که در روز سه شنبه مورخه 97/04/26 
ساعت 10 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه مرزن آباد از طریق مزایده به 
فروش خواهد رسید طالبین میتوانند در موعد مقرر در دفتر اجرای احکام مدنی 
حاضر تا در مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی 
که باالترین قیمت را خریدار باشند واگذار خواهد شد بهای مزایده برابر ماده 
129 ق اجرای احکام مدنی ده درصد نقدا و مابقی حداکثر ظرف یک ماه دریافت 
می گردد ضمنا طالبن میتوانند پنج روز قبل از موعد مزایده در این اجرا حاضر 
تا ترتیب بازدید از مورد مزایده داده شود ضمنا چنانچه روز مزایده به هر دلیل 

تعطیل رسمی اعالم گردد روز بعد روز مزایده خواهد بود.
مدیر دفتر اجرای احکام دادگاه مرزن آباد – حیدر دلیر یونسی

آگهی ابالغ وقت دادرسی
در پرونــده کالســه 9709988420100032  خانــم زهــرا 
حیدری مقدم فرزند رســتم در تاریخ 97/01/18 دادخواســتی 
بطرفیت آقای بهــزاد محمدیان فرزند محمــد ) مجهول المکان( 
بخواســته طالق به درخواســت زوجه) صدور گواهی عدم امکان 
ســازش از باب عســر و حرج به دلیل ترک زندگی(  بــا عنایت به 
اینکه قرار استماع شــهادت شــهود صادر گردیده و پرونده مقید 
به وقت  رســیدگی به تاریخ 1397/05/28 ســاعت 10:00 صبح  
 مقرر اســت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این دادگاه 

حاضر شوید.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ایوان- محمدی 

شماره اجرائیه:9710422521200080       شماره پرونده:9609982521200470
شماره بایگانی شعبه:960470     تاریخ تنظیم:1397/03/30

اجرائيه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم

نشانینام پدرنام خانوادگینامردیف

قم-جاده اراک کیلومتر 8 روبروی ماهان تندیس ک ریخته گری ها سنگ کوبی وفا رضاییحسینقاسمیعباس 1
مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم

نشانینام پدرنام خانوادگینامردیف

--احمد نیافرشاد1
محکوم به:   بسمه تعالی

بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 97002000115996 و شــماره دادنامه مربوطه 1200033970997252محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 
9/000/000ریال بعالوه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و نیم عشر دولتی هزینه اجرای احکام.

مسئول دفتر شعبه 2 1حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم-محمد حسین صفدری
شورای حل اختالف شعبه 1۲-قاسمی سوته

شماره اجرائیه:9710422521200074   شماره پرونده:9609982521200467
شماره بایگانی شعبه:960467   تاریخ تنظیم:1397/03/28

اجرائيه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم

نشانینام پدرنام خانوادگینامردیف

قم-جاده اراک کیلومتر 8 روبروی ماهان تندیس ک ریخته گری ها سنگ کوبی وفا رضاییحسینقاسمیعباس 1
مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم

نشانینام پدرنام خانوادگینامردیف

--آرامشحسین1
محکوم به:

بسمه تعالی
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 97002000111806 و شماره دادنامه مربوطه 9709972521200046محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 35/814/000 ریال  

بعالوه هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی هزینه اجرای احکام.
مسئول دفتر شعبه 2 1حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم-محمد حسین صفدری
شورای حل اختالف شعبه12-قاسمی سوته

آگهی تجديد مزايده
واحدردیف

تجاری
متراژ

 )مترمربع(
قیمت پایه اجاره بهاء

)ماهیانه( ریال
مبلغ چک تخلیه

)ریال(
میزان سپرده شرکت در 

مزایده )ریال(

386/500/000600/000/0003/900/000)دوبر(شماره11
 شــهرداری بیدستان به اســتناد مجوز شــورای اســالمی شهر در 
نظرداردنسبت به واگذاری 1 واحد تجاری واقع در خیابان امام خمینی 
)ره( جنب آرامستان جدیدجنب خیابان110به صورت اجاره به مدت 
یکســال  به افراد واجد شــرایط از طریق مزایده عمومی و رعایت ماده 
 13 آیین نامه مالی و معامالتی شــهرداریها اقدام نماید، لذا متقاضیان 
می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده ظرف مدت 10 روز پس از 
نشر آگهی تجدید مزایده به واحد امور قراردادهای این شهرداری مراجعه 
نمایند.ضمنا هزینه آگهی مزایده و کارشناسی به عهده برنده مزایده بوده 

و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
اکبر امامی خضری – شهردار بیدستان 



در شرايطي كه قرار بود نرخ 
شــير خام پس از بررســي 
قيمت تمام شده از سوي ستاد 
تنظيم بــازار تعيين تكليف 
شــود، برخــي مســئوالن 
اعالم كردند كــه اين نــرخ همچنــان روي ميز وزير 
صنعت، معــدن و تجــارت قــرار دارد كــه دامداران 
به ســبب افزايش هزينه هــاي سرســام آور توليد در 
 ماه هاي اخير نســبت به تعلل به اين موضوع گاليه مند 
هستند. اگرچه قرار بود نرخ خريد شير خام از سال 93 
به كيلويي 1.440 تومان برسد، اما كارخانه هاي لبنيات 
به بهانه هاي مختلف از اين موضوع ســر باز زدند، اين 
درحاليست كه طي اين سال ها، قيمت لبنيات چندين 
بار افزايش يافت و هم اكنون با وجود درخواســت مكرر 
دامداران از ســتاد تنظيم بازار مبني بر بررسي قيمت 
تمام شده اين موضوع راه به جايي نبرده، چراكه شنيده ها 
حاكي از آن است كه نرخ جديد اعالمي از سوي وزارت 
جهاد كشاورزي مورد تاييد وزير نيست كه بدين منظور 

رئيس اتحاديه دامداران مي گويــد اگر دولت برنامه اي 
براي افزايش قيمت شير خام ندارد، توليدكنندگان نيز 
در صورتي كه تمامي هزينه هاي توليد به نرخ 4 ســال 
پيش بازگــردد، عالقه اي به افزايش قيمت شــير خام 
ندارند، اما حمايت و توزيع نهاده دولتي به شكل كنوني 
از سوي پشتيباني امور دام تنها با اختالف جزئي نسبت 
به بازار آزاد دردي از توليدكننــدگان دوا نمي كند و با 
ادامه اين روند، پيشنهاد مي كنيم كه دامداران گاوها را 
به كشتارگاه ها ببرند. احمد مقدســي، رئيس انجمن 
صنفي گاوداران درباره آخرين وضعيت تعيين تكليف 
افزايش نرخ خريد شــير خام و لبنيــات در بازار اظهار 
كرد: اگرچه قرار بود در جلســه ســتاد تنظيم بازار در 
هفته گذشته نرخ خريد شــير خام و محصوالت لبني 
تعيين تكليف شــود، اما متاسفانه تاكنون ستاد تنظيم 
بازار نرخ هاي جديد را اعالم نكرده، چرا كه متناســب با 
 افزايش قيمت شير بايد مجوز افزايش به صنايع لبني را 
نيز بدهد. به گفته وي، هم اكنون قيمت تمام شده دامدار 
به قدري باال رفته كه افزايش 10 درصدي جوابگوي هزينه 
آنها نيست و از رئيس جمهوری انتظار مي رود همان گونه 
كه اجازه افزايش 20 درصدي كرايه به كاميون دارها را 

داد، حداقل نرخ محصوالت لبني و شــير خام را 14 تا 
 15 درصد گران كند تا بخشي از هزينه توليدكنندگان 

جبران شود. 

تعداديازكارخانههايلبنياتبدونهماهنگيافزايشقيمتداشتهاند

كش و قوس  بر سر افزايش قيمت لبنيات
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تمديدگواهينامهاســتاندارد
سيستممديريتانرژيشركت

گازچهارمحالوبختياري
شهركرد- خبرنگار كسب وكار: مديرعامل 
شركت گاز اســتان چهارمحال و بختياري از 
تمديد گواهينامه سيســتم مديريت انرژي 
 براي دومين سال متوالي برمبناي استاندارد 

ISO 50001: 2011 خبرداد. 
سيامك حيدري گفت: شركت گاز استان به 
عنوان يك شركت پيشرو در خدمات گازرساني 
و با اهتمام به رعايت حقوق تمامي ذي نفعان و 
با توجه به استراتژي هاي كالن تعريف شده در 
سازمان، ضمن دريافت گواهينامه استاندارد 
در خردادماه سال 95، در سال 9۶ نيز موفق به 
تمديد گواهينامه طي مميزي مراقبتي نوبت 

اول شده است. 
وي با بيان اينكه نقشــه راه سيستم مديريت 
انرژي سازمان تا افق 1400 در سال 9۶ تدوين 
و تصويب شده است، افزود: در راستاي بررسي 
تحقق اهداف انرژي ســازمان در مجموع 20 
جلســه تخصصي مديريت انرژي تشــكيل و 
بيش از ۷0 موضوع در اين زمينه بررســي و 

تصويب شده است. 
حيدري اجراي مميزي انرژي ســاختمان ها، 
برنامه ريــزي اجــراي فرصت هــاي بهبود 
عملكرد انرژي، برگزاري جلســات بازنگري 
مديريــت، توســعه نرم افزار ثبــت مصارف 
انــرژي، نظــارت بر خريــد و بهره بــرداري 
از تجهيزات انــرژي بر و توســعه برنامه هاي 
آموزش و فرهنگ ســازي را از جمله اقدامات 
 مهــم سيســتم مديريــت انرژي ســازمان 

برشمرد. 

استان ها
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

آگهی مزايده اموال غیرمنقول
1- شش دانگ عرصه واعيان يك قطعه زمين به مساحت هشتصد وشصت وهشت مترودوازده 
صدم مترمربع دارای پالک دويست وشــش فرعی ازپنجاه ودو اصلی واقع دراراضی فيض آباد 
 بخش 3ثبت گرگان كه ذيل ثبت 28۷0۷ صفحه 389 دفترجلد 18۷به نام محمدرضا كريمی 

فيض آبادی ثبت وسند مالكيت صادر گرديده كه محدود به حدود ذيل 
شماال:بطول بيست وهفت متر وبيست سانتی مترديواريست به خيابان شرقا:بطول بيست وهشت 
متروپنجاه ودوسانتی متر ديواريست به اراضی كشاورزی جنوبا:بطول بيست وسه متر وبيست سانتی 
متر ديواريست به اراضی كشاورزی غربا: اول بطول سی وسه متروشصت وپنج سانتی مترديوارمشترک 

به قطعه يكصدوهشتادوسه دوم بطول پنج متروهفتاد سانتی متردرب وديواريست به خيابان.
ملك مزبور درگرگان روستای فيض آباد روبروی كوچه بهداشت يكم پشت مركز بهداشت خيابان 
شهيدهراتی ساختمان ويالئی واقع وكدپستی 4914181۶39و 4914181۶3۷ واقع توسط 
كارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 930/000/000ريال)نهصدوسی ميليون ريال(ارزيابی كه 
قطعی گرديده برابر گزارش كارشناس منتخب به صورت يك ساختمان ويالئی يك طبقه روی 
كف كرسی با زير زمين حدود 40مترمربع دارای اسكلت آجری بدون شناژ قائم وافقی 2خواب 
سيمانی پنجره آلومينيومی پوشش سقف آخر ايرانيت سرويس بهداشتی وآشپزخانه كاشی 
وسراميك كابينت آشپزخانه فلزی كف حياط كف سازی نشده قدمت بناحدود 30سال می باشد 

دارای انشعاب آب وبرق وگاز می باشد
2- شش دانگ يك قطعه زمين مزروعی به مساحت نه هزاروهفتصد ونود وپنج مترمربع دارای 
پالک يكصدوشصت وسه فرعی ازشش اصلی واقع دراراضی نصرآباد بخش 3ثبت گرگان باحق 
عبور ازپالک های مجاور درذيل ثبت 2۶8۷8صفحه 295دفترجلد 1۷3سيد علی اكبر شجاعی 

ثبت وسندمالكيت صادرگرديده محدود به حدود ذيل:
شماال:اول بطولهای سی ويك متروشصت وپنج ســانتی متروچهل متروچهل سانتی متر وهفت 
متروبيست سانتی مترمرزيست به راه مشترک دوم كه شرقی است بطول های هفت متروبيست سانتی 
مترويازده متر وپنجاه سانتی مترسوم بطول های سی وهشت متر وپنجاه سانتی متروبيست وهفت 
وسی سانتی متر هردو قسمت اخير مرزيست به متصرفی رياحی جزء باقيمانده شرقا:اول بطول چهل 
مترمرزيست به متصرفی قمی جزء باقيمانده دوم به طولهای بيست وچهارمتروپانزده متروچهل سانتی 

متروچهل وهشت متروسی سانتی متروشصت ونه متروچهل سانتی متروچهارده متروهشتادسانتی 
متر وبيست وپنج مترمرزيست به متصرفی قمی جزء باقيمانده جنوبا: بطولهای پنج متروچهل سانتی 
متروهفت متروهفت متروده سانتی متربه متصرفی اسماعيلی جزء باقيمانده غربا:بطولهای پنجاه ونه 

مترونودسانتی متر وپنجاه متروبيست وپنج مترونوزده متروبيست ودومترمرزيست براه عمومی
ملك مزبور درگرگان روستای نصرآباد بعدازسنگ شكن آقای رحمت پور اولين فرعی دست چپ 
جاده خاكی حدود1000مترداخل كوره قديم سهراب واقع وتوسط كارشناس رسمی دادگستری 
به مبلغ ۷50/000/000ريال)هفتصدوپنجاه ميليون ريال(ارزيابی كه قطعی گرديده وبرابرگزارش 
كارشناس منتخب ملك مزبور به صورت كوره آجرپزی قديمی بوده وقسمت هايی ازتاسيسات كوره 
وخانه كارگری قابل مالحظه می باشد كه به علت قديمی بودن مخروبه شده است وملك فوق دارای 

يك انشعاب آب لوله كشی ويك حلقه چاه آب است .
 نامبــردگان ملكــی خودراباكليه مســتحدثات ومتعلقات منصوبــه درآن كــه فاقد بيمه 
می باشنددرقبال اخذ تســهيالت خانم حرمت الســادات شــجاعی به موجب سندرهنی 
1۷31مورخ 138۶/12/23دفترخانه 35گرگان دروثيقه بانك ملت شعبه بندرگزقرارداده كه 
به علت عدم پرداخت بدهی منجر به صدور اجرائيه باموضوع الزم االجرا - ۷90/200/1۷۷ريال 
بانضمام خســارات متعلقه وتاوصول كليه مطالبات گرديده كه دراين اداره به پرونده كالسه 
900021۶تشكيل چنانچه بابت حق االشتراک وحق االمتيازمصرفی وبدهی مالياتی وعوارض 
شهرداری وغيره اعم ازاينكه رقم قطعی آن معلوم شده يانشده باشد برعهده برنده مزايده می باشد 
لذاجلسه مزايده ازساعت 9صبح الی 12ظهر روزشنبه مورخ 139۷/04/30درمحل اداره اجرای 
اسنادگرگان واقع درگلشن 22ازمبالغ ارزيابی فوق شروع وبه باالترين قيمت پيشنهادی فروخته 
خواهد شد.طالبين می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر ازامالک مورد مزايده قبل ازبرگزاری 

مزايده بازديدبه عمل آورند.
م الف:1552

تاريخ انتشار:شنبه مورخ 139۷/04/09
نعمت ا... عظيمی پور- رئيس اداره اجرای اسنادرسمی گرگان
عظيمی پور،كفيل اداره اجرای مفاداسناد رسمی الزم االجرای
شهرستان گرگان

ابالغ اجرائیه
بدين وســيله به عزالدين چگل به شــماره ملی 581980154۷ ســاكن 
مهران- فاز 4 به ضمانت فريدون باولگ زاده به شماره ملی 5819۷899۷0 
ســاكن مهران- فاز 4 ابالغ می شود كه بانك كشــاورزی شعبه مهران  به 
استناد قرارداد  بانكی شماره ۷۶1514501 مورخ 94/۷/12 جهت وصول 
مبلغ 343/۷۷۶/134 ريــال تا تاريخ 9۷/2/5 به انضمام خســارت تاخير 
متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز تســويه كامل بدهی طبــق مقررات عليه 
شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائی به كالســه 9۷00018 در اداره 
ثبت اسناد مهران تشــكيل شــده و طبق گزارش مورخ 9۷/2/11 مامور، 
محل اقامت شــما به شرح متن سند شــناخته نشــده، لذا بنا به تقاضای 
بســتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجــرا مفاد اجرائيه فقــط يك مرتبه 
در يكــی از روزنامه های كثيراالنتشــار محلی آگهی می شــود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاريــخ اين آگهی كه روز ابالغ محســوب می گردد، 
 نســبت به پرداخت بدهی خود اقــدام ننماييد، عمليــات اجرائی جريان 

خواهد يافت.
نصرا... رادپور، رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان مهران

ابالغیه
آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواســت و ضمائم به آقای/خانم ماهزاده 

عيدی وندی فرزند مرادعلی 
خواهان آقای اميرحسين يوســف نيا با وكالت سيد عبدالرضا ميراحمدی 
دادخواستی به طرفيت خوانده آقای/خانم ماهزاده عيدی وندی به خواسته 
مطالبه يك فقره چك به شماره 1۷4114 مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده كالسه 9۷09983845000150 شورای حل اختالف شماره 
10 شهرستان شهركرد ثبت و وقت رسيدگی مورخ 139۷/05/10 ساعت 
15:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون آيين 
دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثير االنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ  انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی كامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شماره 10 شهرستان شهركرد-
غالمی

آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه 
احتراما به عموم بســتانكاران شركت ورشكســته افق آلومينيوم )سهامی خاص(  با شــماره ثبت 1۶3 وشناســه ملی 10100031583 كه حكم 
ورشكستگی آن به موجب دادنامه شماره 95099۷0241800۶34 مورخه 95/5/31 از شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادرگرديده وتاريخ 
توقف آن 138۷/5/30  اعالم گرديده آگهی می دهد :  اولين جلسه بستانكاران در ساعت 10 صبح روز سه شنبه  مورخه 139۷/5/9 در  اداره تصفيه 
امورورشكستگي تهران به نشاني خيابان سپهبد قرني مجتمع قضائي شهيد بهشتي طبقه هفتم تشكيل مي گردد. كليه بستانكاران و كسانيكه ادعائي 
دارند و همچنين اشخاصي كه با شركت ورشكسته موصوف مسئوليت تضامني داشته يا ضامن آن هستند مي توانند در موعد و محل مذكور حضور بهم 
رسانند. ضمناً اخطار مي شود : 1( كليه بستانكاران و كساني كه هرگونه ادعائي از شركت ورشكسته  فوق دارند بايد اصل يا تصوير مصدق مدارک خود 
را ظرف 2 ماه  از تاريخ انتشار اين آگهي به اداره تصفيه تسليم نمايند. مدت ارسال  مدارک برای بستانكارانی  كه در كشورهای بيگانه اقامت دارند سه 
ماه می باشد. 2 ( كساني كه به شركت فوق الذكر بدهي دارند بايد ظرف مدت مذكور خود را معرفي و بدهي خود را در وجه اداره تصفيه بپردازند. طبق 
ماده 24 قانون تصفيه امورورشكستگي ، بدهكاران متخلف از اين وظيفه به جريمه نقدي معادل بيست و پنج درصد )25 درصد(دين محكوم خواهد 
شد. ضمناً دادگاهها مي توانند عالوه بر جريمه نقدي ، بدهكاران مذكور را به حبس از سه تا شش ماه نيز محكوم نمايند. 3( كساني كه به هر عنوان اموال 
شركت ورشكسته نامبرده را در اختيار دارند مكلفند در ظرف مدت 2 ماه از انتشاراين آگهی اموال را تحت اختيار اداره تصفيه بگذارند و گرنه هر حقي 

كه نسبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد مگر اينكه عذر موجهي داشته باشند.
ملكشاهی – مستشار قضايی شعبه دوم  اداره تصفيه امور ورشكستگی تهران

نوبت اول     شماره مجوز:139۷.14۷0

آگهی فراخوان ارزیابی کيفی مناقصات عمومی 
شركت نفت فالت قاره ايران )سهامی خاص( در نظر دارد نسبت به برگزاری ارزيابی كيفی مناقصات ذيل اقدام نمايد:

مبلغ ضمانت نامه فرايند ارجاع كارشماره مناقصهموضوع رديف

3،218،000،000 ريال9۷/02۶/ اتاجاره يك فروند شناور خدماتی1

3،510،000،000 ريال9۷/030/ اتاجاره يك فروند شناور خدماتی2

3،510،000،000 ريال9۷/031/ اتاجاره يك فروند شناور خدماتی3
مدت انجام خدمات: دو سال 

محل انجام خدمات:  مناطق عملياتی شركت نفت فالت قاره ايران در آبهای خليج فارس 
شرايط متقاضیان: 1- توانايی ارائه ضمانتنامه "انجام تعهدات" به ميزان 10 درصد مبلغ كل قرار داد، طبق ضوابط  كارفرما در صورت برنده شدن، 2- به تقاضاهای مشروط، مبهم، ناقص و يا مغاير با شرايط 
مندرج در اسناد و مدارک و تقاضاهايی كه بعد ازمهلت مقرردريافت گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.  3- شركت نفت فالت قاره ايران اين حق را برای خود محفوظ ميدارد كه تمام يا تعدادی از پيشنهادات 
را در چارچوب قانون برگزاری مناقصات رد نمايد.  4- پيشنهادات مالی می بايستی حداقل سه ماه پس از وصول پيشنهادات به كميسيون مناقصات شركت نفت فالت قاره ايران دارای اعتبار و قابل تمديد 

برای يك دوره ديگر باشند.  5- كسب حداقل امتياز تعيين شده در ارزيابی كيفی، جهت دعوت در مناقصه فوق الذكر الزامی است.
از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت ميشود تا حداكثر ظرف يك هفته  پس از انتشار آگهی نوبت دوم، با همراه داشتن معرفی نامه معتبر به آدرس ذيل مراجعه و حضورا نسبت به دريافت مدارک ارزيابی 

كيفی اقدام نمايند.
ضمنا بايستی ظرف مدت 14 روز پس از آخرين مهلت دريافت مدارک ارزيابی كيفی اطالعات مورد درخواست به آدرس ذيل تحويل گردد. محل و زمان تحويل و گشايش پيشنهاد ها در اسناد مناقصه 

قيد ميگردد.
نشانی محل اعالم آمادگی و تحويل اسناد ارزيابی كيفی: تهران، خيابان ولی عصر، نرسيده به تقاطع مدرس،خيابان تورج، خيابان خاكزاد، شماره12. شركت نفت فالت قاره ايران، طبقه5،امور قراردادها، 

تلفن 021-23942510
تبصره: متقاضيان می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر در روز آگهی نوبت دوم به سايت اينترنتی اين شركت به نشانی WWW.IOOC.CO.IR مراجعه نمايند.

روابط عمومی شركت نفت فالت قاره ايران

شركت نفت فالت قاره 
ايران)سهامی خاص(

دولت نرخ نهاده هاي تولید، هزينه هاي سربار و دستمزد را به 4 سال قبل بازگرداند
حسین نعمتي، رئیس اتحاديه دامداران

موضوع مطرح شــده در رابطه با اينكه دامداران خواهان افزايش قيمت شير هستند، صحت ندارد، اما 
انجمن صنايع لبني توافقي با اتحاديه دامداران داشته كه بايد افزايش قيمت خريد شير خام اجرايي شود، 
اما تاكنون اين اتفاق نيفتاده است. تاكيد مي شود كه دامدار به هيچ عنوان قصد افزايش قيمت را ندارد، 
در صورتي كه دولت نيز با آنها همكاري كند و نرخ نهاده هاي توليد، هزينه هاي سربار و دستمزد را به 4 
سال قبل بازگرداند. دامداران براي نگهداري گاوها براي شيردهي با افزايش قيمت در هر بخشي روبه رو 
هستند و اين موجود زنده براي بقاي حيات، نياز به مصرف خوراک دارد. بنابراين چطور ممكن است در 

شرايط كنوني با وجود افزايش سرسام آور هزينه هاي توليد، قيمت شير خام گران نشود؟ 
با اين شرايطي كه در آن قرار گرفته ايم، صنعت دامداري كشور با بحران هاي بسياري روبه رو شده و در 
مرز نابودي قرار گرفته است. دامداران با هزينه هاي بســياري روبه رو هستند. خوراک دام، هزينه هاي 
كارگري و... كمر دامدار را شكســته است، اما هيچ كدام از ســازمان هاي مربوطه اقدامي در اين رابطه 
انجام نمي دهند. به عنوان مثال چرا سازمان حمايت به اين موضوع ورود نمي كند؟ چرا رئيس سازمان 
حمايت اظهاراتي مبني بر عدم افزايش قيمت شير خام را مطرح مي كند؟ متاسفانه دولت هم هيچ گونه 
حمايتي از دامدار ندارد و گويي اين صنعت كوچك ترين اهميتي براي دولت ندارد.  روزانه تعداد زيادي 
از توليدكنندگان با مراجعه به اتحاديه مي گويند كه ديگر پولي براي خريد علوفه و هزينه كارگر خود 
ندارند كه با توجه به شرايط كنوني، اتحاديه به دامداران پيشنهاد مي دهد كه گاوهاي خود را براي كشتار 
به كشتارگاه ببرند. اگر دولت برنامه اي براي افزايش قيمت شير خام ندارد، در صورت تمايل به ادامه روند 
صنعت دامداري، حمايت و يارانه الزم را به معناي واقعي به توليدكنندگان ارائه دهد، چراكه در شرايط 

كنوني عرضه يارانه دولتي از سوي پشتيباني امور دام جوابگوي نياز توليدكنندگان نيست. 

بهانه جويي كارخانه های لبنیات از افزايش نرخ شیر خام
مهدي پارسايي، كارشناس بازار

برخي كارخانه های توليد لبنيات در كشور با توجيه اتفاق هاي اخير و همچنين گران شدن شيري كه دامداران توليد مي كنند، اقدام به افزايش قيمت محصوالت 
خود كرده اند كه اين اقدام بدون مجوز بوده و وزارتخانه از آن بي خبر است. افزايش هزينه هاي دامداران كه البته مختص اين روزها و اتفاقات اخير هم نمي شود 
و مدت هاســت كه دامداران از افزايش هزينه ها مي نالند، موجب شده برخي كارخانه ها به دليل افزايش قيمت شــير خام، اقدام به افزايش قيمت بدون مجوز 
محصوالت لبني توليدي كنند. در اين رابطه هنوز اقدامي صورت نگرفته و با توجه به اوضاعي كه در تمام بازارها حاكم شده، هنوز مقام مسئولي براي برخورد با 
اين گران فروشي ها وارد عمل نشده است. اين كارخانه ها بر اين اعتقادند كه هزينه هاي كشاورزي و دامداري موجب رشد قيمت ها در بازار لبنيات شده و بايد به 

اين مشكالت كه دامداران با آن روبه رو هستند، رسيدگي شود تا از افزايش قيمت لبنيات جلوگيري شود. 
دامداران معتقدند در تمامي كشــورها نرخ محصوالت لبني تابع عرضه و تقاضاســت و از آنجا كه تمامي مواد اوليه با نرخ آزاد خريداري مي شود، شير خام و 
محصوالت لبني بايد از گروه يك كاالهاي اساسي خارج شود. دولت بايد حمايت هاي بيشتري را از دامداران داشته باشد. اين بدان معناست كه چون بازار كشش 
افزايش قيمت را ندارد، دولت با پرداخت يارانه جلوي ضرر دامداران را بگيرد تا بدين ترتيب نه دامدار ضرر كند و نه شاهد افزايش قيمت مواد لبني باشيم. اين 
در حاليست كه با وجود افزايش هزينه توليد دامداران و اصرار وزارت جهاد كشاورزی بر افزايش قيمت شير خام هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت تصميمي 
درباره اين موضوع نگرفته است. بنابراين اين كش و قوس دو وزارتخانه بر ســر اين موضوع همچنان ادامه دارد. متاسفانه ستاد تنظيم بازار نيز اين روزها گويي 
وظايف خود را فراموش و بازار را به حال خود رها كرده است. بازرسان اين ستاد با سركشي به اين كارخانه ها بايد با اين اقدام برخورد مي كردند و حق مصرف كننده 
را محفوظ نگاه مي داشتند، اما در البه الی مشكالت اقتصادي و مشكالتي كه اخيرا براي بازار ارز و سكه به وجود آمده، گويي بازار لبنيات به حال خود رها شده 

و كسي براي احقاق حقوق مصرف كننده پيش قدم نمي شود. 
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اگرچه بررسي ها نشان مي دهد 
توليدكننــدگان مي توانند با 
ترفندهایی از ضرر و زیان هاي 
اقتصادي افزایــش نرخ تورم 
به دور بمانند، امــا در مقابل 
بسياري معتقدند در هر صورت با افزایش نرخ تورم و به تبع 
افزایش قيمت تمام شده كاال، توليد نيز دچار دغدغه هایي 
مي شود كه گریز از آن به سختي ميسر خواهد بود. طبق 
گزارش هاي موجود، در چند ســال گذشــته با وجود 
سركوب دستوري نرخ تورم باز هم توليد رشد محسوسي 
نداشته و شــاخص هاي علمي نيز گویاي آن است كه 
نمي توان در شرایطي كه تورم به صورت دستوري مهار 
شده، از توليد انتظار سودآوري داشت. در حال حاضر 
نيز افزایش نرخ تورم همراه با افزایش نرخ سود و به تبع 
نرخ سود تسهيالت خواهد بود كه فشــار مضاعفي را 
 به توليدكننده بابت دریافت وام هــاي با بهره باال وارد 
خواهد كرد. از طرفي تعدیل نيرو در بسياري از بنگاه ها و 
همچنين صرفه جویي توليدكنندگان در هزینه هاي جاري 
خود كه به كاهش حجم توليد آنها منتهي شده است، نشان 

مي دهد آثار منفي تورم در هر صــورت روي دوش توليد 
سنگيني مي كند و گریز از آن به راحتي ميسر  نيست. 

ريزش ۵۰ هزار شغل در سه ماه
نایب رئيس اتــاق بازرگاني ایران گفت: در ســه ماهه 
 سال جاري ۵۰ هزار شــغل در كشــور ریزش داشته

 است. حسين ســالح ورزي در جلســه فعاالن اقتصادي 
با مجمع نماینــدگان اســتان اظهار كــرد: در حالي كه 
هدف گذاري این بوده كه در سال ۹۷، بيش از یك ميليون 
شغل ایجاد شود، آمارهاي غيررسمي نشان مي دهد كه در 
سه ماهه سال جاري ۵۰ هزار مورد ریزش شغل و كاهش 

اشتغال داشتيم. 

به خاطر تورم توليد را متوقف مي كنند
محمدرضــا نجفی منــش، عضو اتاق 
بازرگاني تهران در این رابطه با تاكيد بر 
سياست گذاري هاي غلط مسئوالن در 
شــرایط تورمي براي توليدكننده ها، 
مي گویــد: در برخــي از بخش هــا، 
سياست گذاران به خاطر تورم توليد را متوقف كرده اند یا 
اجازه افزایش قيمت به توليــد را نداده اند. براي مثال در 
بخش خودروسازي قيمت قطعات خودرو اجازه افزایش 

قيمت نداشته و از این وضعيت هم خودروساز زیان دیده و 
هم قطعه ساز. در این ميان تنها دالل ها از شرایط موجود 

سود  مي برند. 

نرخ سود باال برنامه هاي توليد را به هم مي ريزد
وي با توضيح اینكه تورم ضد توليد اســت، مي گوید: در 
شــرایط تورمي با افزایش نرخ سود سپرده و سود بانكي 
آدرس غلط به توليد مي دهند و كاري مي كنند تا همه 
پول هاي شان را در بانك ها بگذارند؛ موضوعي كه به ضرر 
توليد است و برنامه هاي توليد را به هم مي ریزد. در شرایط 
فعلي الزم اســت یك بازنگري جدي در سياست هاي 
فرادســتي درباره توليد انجام شــود. هرچند به دليل 
تحریم هایي كه آمریكا به اقتصاد ما تحميل خواهد كرد، 
این بازنگري هم دیر است و هم سخت. ارتباط بين تورم 
و رشد اقتصادي در كشــورهاي مختلف همواره یكي از 
موضوعات مورد بحث بيــن اقتصاددانان بوده و مباحث 
تئوریك و تجربي متفاوتي در این زمينه ارائه شده است. 
براساس نتایج اغلب مطالعات اقتصادي، تورم در سطوح 
باال، داراي آثار منفي و پایدار بر رشد اقتصادي است. بدین 
لحاظ در دهه هاي اخير، اتخاذ سياســت هاي پولي در 
بسياري از نقاط جهان با تاكيد فزاینده بر ثبات قيمت ها، در 
جهت دستيابي به تورم پایين و جلوگيري از آثار هزینه اي 

تورم بوده است. محققان سياست هاي انبساطي طرف 
تقاضا را علت اصلي تورم در كشــورهاي در حال توسعه 
دانسته اند و در این راستا از مفهوم تورم هسته اي به معني 
بخشي از تورم كه صرفا زایيده طرف تقاضاي اقتصاد است، 
بهره گرفته اند. از سوي دیگر یكي از مهم ترین سياست هاي 

كاهش تورم، افزایش عرضه و رشد محصول است، اما نتایج 
اغلب مطالعات پيشين، بر وجود رابطه منفي و معني دار 
بين تورم و رشــد محصول تاكيد داشته اند. بررسي این 
مساله در ایران نيز، وجود رابطه اي بلندمدت و منفي بين 

تورم و رشد بهره وري را مورد تایيد قرار داده است. 
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افزایش سود  بانکی  به ضرر  تولید است

مديركل دفتر مبارزه با قاچاق ارز خبر داد
خريدوفروشارزدرسوپرماركتها

مدیركل مبارزه با قاچاق ارز و پولشویي ستاد مركزي 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز با بيــان اینكه از خرید و 
فروش پنهاني ارز مطلع هستيم، گفت: این خرید 
و فروش ها ازسوی نيروي انتظامي رصد مي شود. 
اميرمحمد پرهام فر درباره اینكه چرا ازسوی ستاد 
اقدام موثري براي كنترل بازار ثانویه ارزي صورت 
نمي گيرد، گفت: قبل از تصميمــات ارزي دولت 
در بيست و یكم فروردین ماه سال جاري هم بازار 
ثانویه ارزي وجود داشــت، به طوري كه افزایش 
روزانه و التهابات شــدید ارزي در این بازار به وقوع 
مي پيوســت. مدیركل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و 
پولشویي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز بيان 
داشت: كميسيون مبارزه با قاچاق، وزارت اطالعات 
و نيروي انتظامي با واحدهاي غيرمجازي كه اقدام به 
خرید و فروش ارز مي كنند و همچنين صرافي هاي 
متخلف و دالالن ارزي برخورد مي كنند. وي با اشاره 
به واحدهاي صنفي متخلف در خرید و فروش ارز 
گفت: سوپرماركت هایي هم مشاهده شده كه اقدام 
به خرید و فروش ارز كرده انــد. مدیركل مبارزه با 
قاچاق كاالهاي هدف ســتاد مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز با بيان اینكه ممنوعيت خرید و فروش ارز در 
صرافي ها موقت است، گفت: فعال با توجه به اختيار 
دولت در تعيين ضوابط خرید و فروش ارز، صرافي ها 
از خرید و فروش ارز منع شده اند، اما ممكن است 
در آینده این ممنوعيت برداشــته شود. مدیركل 
دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویي ستاد مركزي 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز، افزود: ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز و وزارت كشور وظایف را به دستگاه هاي 
مربوطه درباره مبارزه با قاچاق ارز ابالغ كرده اند و 
آمار دستگيري  متخلفان و ارز مكشوفه در نيروي 

انتظامي كامال مشخص است.
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سند چشم انداز 14۰4 دســتيابي به ظرفيت ۵۵ ميليون تن فوالد را 
پيش بيني كرده كه از این رقم بيش از 4۵ درصد براي صادرات است؛ 
تحقق این اهداف به فراهم شدن زیرساخت هاي الزم و تعریف راهبرد 
اجرایي نياز دارد. به گفته محمد اتابك عضو شوراي نمایندگان اتاق 
بازرگاني ایران، در نيمه دهه 8۰، منشأ مشكالت در زنجيره فوالد، نبود 
توازن بود؛ در بعضي از عرصه ها طرحي شروع اما به نتيجه نرسيد و كار 
متوقف مانده بود. وي یادآور شد: طرح هاي هشت گانه فوالدي، سال ها 
با معضل نداشتن منابع روبه رو بود و متوقف شد؛ این امر پيامد واردات 
ميليوني فوالد را به دنبال داشت. به اعتقاد این متخصص صنعتي، امروز 
بحران آب این واقعيت را پيش روي برنامه ریزان قرار داده كه طرح هاي 
فوالدي باید در كنار آب هاي بين المللي ایجاد شود تا براي تامين آب 

مورد نياز، واردات مواد اوليه و صــادرات محصوالت نهایي دغدغه اي 
نباشد. 

 164 ميليون تن سنگ آهن نياز داريم
بررسي ها در چارچوب سند چشم انداز 14۰4 نشان مي دهد دستيابي 
به ظرفيت ۵۵ ميليون تني فوالد نيازمند تامين ساالنه 164 ميليون تن 
سنگ آهن است كه از این رقم براساس ظرفيت كنوني بيش از 28 درصد 
تحقق یافته است. اطالعات موجود نشــان مي دهد عالوه بر ظرفيت 
حدود 4۷ ميليون تني سنگ آهن كشور، طرح هایي در قالب ظرفيت 
۵۰ ميليون تني نيز در دست اقدام است. بنابراین 6۷ ميليون تن ظرفيت 

جدید نياز داریم تا استخراج این ماده معدني برپایه آن صورت گيرد. 

 نيازمندي به 8۰ ميليون تن كنسانتره 
برپایه سند چشم انداز صنعت فوالد در افق 14۰4، یكي از پيش نيازها 
كنسانتره است كه براي این منظور حداقل 8۰ ميليون تن كنسانتره باید 
تامين شود. ظرفيت كنوني كشور به 48 ميليون تن رسيده و طرح هاي در 
دست اجرا به 2۰ ميليون تن رسيده است. مهدي كرباسيان رئيس هيات 
عامل سازمان توسعه ونوسازي معادن و صنایع معدني ایران )ایميدرو( نيز 
معتقد است، همه تالش صورت گرفته در زمينه زنجيره فوالد از مرحله 
كنسانتره، گندله، آهن اسفنجي و شمش این است كه به توازن برسيم. 

ايجاد تعادل در بخش كنسانتره نياز به سرمايه گذاري دارد
اتابك ضمن یادآوري شتاب بخشيدن به اجراي طرح هاي فوالد استاني 

در شــرایط كنوني گفت: مجموع ظرفيت كنوني و طرح هاي دردست 
اجراي كنسانتره به 68 ميليون تن رســيده؛ در واقع بيش از 8۵ درصد 
هدف برنامه تكليفش روشن شده و بقيه نيز نيازمند سرمایه گذاري است. 
مدیرعامل شركت گسترش صنایع معدني و فلزي كاوه پارس )وابسته به 
بنياد مستضعفان( نيز گفت: اكنون 12 ميليون تن ظرفيت جدید براي 
كنسانتره نياز داریم كه امكان تعادل بخشيدن در این بخش را در چارچوب 
سند چشم انداز به همراه خواهد داشت. وي اضافه كرد: برخي براین باورند 
با وجود كمبود كنسانتره، صادرات سنگ آهن چگونه قابل توجيه است، 
اما تا زمانی كه ظرفيت سازي الزم براي ایجاد واحدهاي توليد كنسانتره 
فراهم نشود، واحدهاي سنگ آهن براي توسعه به سرمایه گذاري و جذب 

ارز نياز دارند؛ بنابراین ناگزیر از صادرات مي شوند. 

تكميل زنجيره  فوالد  نيازمند راهبرد  اجرايي

اردیبهشــت ماه امســال توليد انواع كاميون به طور ميانگين 22.3 درصد 
افزایش یافت. 

به گزارش ایســنا، در این مدت توليد انواع كاميون در شركت ایران خودرو 
دیزل صعودي بوده و از ۵ دســتگاه در اردیبهشــت ماه ســال گذشــته به 
۵2 دســتگاه رســيد. توليد این محصول در ســایپادیزل نيز افزایش یافته 

 و از 23۵ دســتگاه در اردیبهشــت مــاه 13۹6 به 42۹ دســتگاه افزایش 
یافت. 

توليد انــواع كاميــون در كاریزان خــودرو نيز بــا افزایش همــراه بوده و 
از 8۰ دســتگاه در اردیبهشــت ماه سال گذشــته به ۹۷ دســتگاه رسيد. 
اردیبهشــت ماه توليد این محصــول در گــروه بهمن نيــز افزایش یافته 
 و از ۵14 دســتگاه در اردیبهشــت مــاه 13۹6 به ۵۷۵ دســتگاه افزایش 

یافت. 
توليد انــواع كاميون در زامياد نيز صعودي بوده و به 34 دســتگاه رســيد. 
اردیبهشــت ماه سال گذشــته توليد كاميون در این شــركت متوقف بود. 
برخالف این خودروســازان، اما توليد انواع كاميون در 3 شــركت با كاهش 
همراه بوده است. اردیبهشت ماه امســال توليد انواع كاميون در آذهایتكس 
 نزولي بوده و از 1۰ دســتگاه در اردیبهشت ماه سال گذشــته به 6 دستگاه 

رسيد. 
توليــد ایــن محصــول در تيراژه دیــزل نيــز كاهــش یافتــه و از 2۰ 
دســتگاه در اردیبهشــت ماه 13۹6 به ۵ دســتگاه كاهش یافــت. در این 
مدت توليد انــواع كاميــون در مامــوت نيز با كاهــش همراه بــوده و از 
 211 دســتگاه در اردیبهشــت ماه ســال گذشــته بــه 18۰ دســتگاه

 رسيد. 

عضو هيات مدیره اتحادیه توليد و صادرات نساجي 
و پوشاك گفت: به دليل كمبود و گراني نخ، پارچه 
و كاغذ پالتر، شــاهد افزایش قيمت یك تيشرت 
3۰ هزار توماني به 48 هزار تومان در بازار هستيم. 
به گزارش ایسنا، مجيد نامي با اشــاره به اینكه 
توليدكنندگان نساجي و پوشاك براي تهيه پارچه 
و نخ با مشــكل كمبود و گراني روبه رو هستند، 
اظهار كرد: هر كيلوگرم نخ به مرز 3۰ هزار تومان 
و هر كيلوگرم پارچه به مرز 4۰ هزار تومان رسيده 
است، درحالي كه نخ هاي هندي تا چندي پيش 
تنها 14 هزار تومان قيمت داشت. این در حاليست 
كه نخ دوخت نيز تا چنــدي پيش 2۵۰۰ تومان 
قيمت داشــت كه در حال حاضر به مرز ۷۰۰۰ 

تومان رسيده است. 
وي ادامه داد: یكي دیگر از عوامل گراني در بازار 
این اســت كه بســياري از فعاالن حوزه پوشاك 
واحدهاي صنفي هستند كه پروانه بهره برداري 
ندارند و بسياري از آنها نمي توانند ارز جهت تامين 

مواد اوليه دریافت كنند. 
نامي با اشــاره به اینكه برخــي معتقدند كه در 

شــرایط فعلي باید قيمت ها افزایش یابد، گفت: 
ما معتقدیم كه حتي اگــر قيمت ها هم باال برود 
امكان خرید وجود ندارد. مســاله دیگر این است 
كه توليدكنندگان نمي توانند واحدهاي خود را 
تعطيل كنند، چراكه مرخص شدن كارگراني كه 
چند سال آموزش دیده اند، اصال منطقي نيست 
و بنابراین در شرایط فعلي با وجود هزینه كرد باال 

با چنگ و دندان فعاليت خود را ادامه مي دهند. 
وي افزود: مشكل دیگر این است كه امكان توقف 
برهه اي توليدكنندگان نســاجي و پوشاك نيز 
وجود ندارد، چراكــه با توجه بــه تامين پارچه 
زمستاني و تابستاني، هر كدام از آنها باید در موعد 
مناسب توليد شــود و به بازار برسد. عالوه بر این 
بحث مد نيز وجود دارد و تاخير در توليد مي تواند 

به بازار توليد كنندگان لطمه بزند. 
عضو هيات مدیره اتحادیه توليد و صادرات نساجي 
و پوشاك با بيان اینكه ماه آتي ماهي سرنوشت ساز 
براي توليد كنندگان نساجي و پوشاك است، گفت: 
در حال حاضر نمي دانيم كه بازار تحمل افزایش 
قيمت هــا را دارد یا خير و بایــد منتظر بمانيم و 

ببينيم واكنــش مصرف كنندگان بــه افزایش 
قيمت ها چگونه خواهد بود. 

هرچند از ابتداي ســال جــاري افزایش قيمت 
پوشــاك توســط فعاالن این بخش رد مي شد 
اما در نهایت مســائل پيش آمده طي مدت زمان 
اخير شــرایط متفاوتــي بــراي توليد كنندگان 
نســاجي و پوشاك رقم خورده اســت و به دليل 
مسائل ارزي، كاهش قدرت خرید مردم و واردات 
غيررســمي پوشــاك به كشور شــاهد افزایش 
 بيش از ۵۰ درصــدي قيمت پوشــاك در بازار

 هستيم. 

توليد خودروهاي سنگين افزايش يافت

افزايش ۱۸ هزار توماني يك تيشرت ۳۰ هزاري
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پرونده كالسه 97۰99884998۰۰137 شعبه 1دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه تصميم نهايی شماره 97۰99784998۰۰6۰4
1.آقای شنتيا كريمی فرزند حجت اله خواهان،باقيمومت آقای ميعادكريمی فرزند حجت اله به نشانی استان شهركرمانشاه- شهرک 
دادگستری-كوی عرفان 3جنب نانوايی ماشينی و باوكالت آقای اميراسدی فرزند عسگر به نشانی كرمانشاه-خيابان جوانشير نرسيده 

به كلينيک مهديه-نبش خيابان حاج محمدتقی اصفهانی-روبه روی بازرگانی فرش طباطبائی
2.آقای ميعادكريمی فرزند حجت اله خواهان،باقيمومت آقای ميعادكريمی فرزند حجت اله به نشانی استان شهركرمانشاه-شهرک 
دادگستری-كوی عرفان 3جنب نانوايی ماشينی وباوكالت آقای اميراسدی فرزندعسگر به نشانی كرمانشاه-خيابان جوانشير نرسيده 

به كلينيک مهديه-نبش خيابان حاج محمدتقی اصفهانی-روبه روی بازرگانی فرش طباطبائی 
3.خانم ليلی كريمی فرزند بگعلی خوانده،به نشانی مجهول المکان 

4.آقای مجتبی كريمی فرزندبگعلی خوانده،به نشانی مجهول المکان 
۵.آقای هوشنگ كريمی فرزند بگعلی خوانده،به نشانی مجهول المکان 

6.خانم مريم كريمی فرزند بگعلی خوانده،به نشانی مجهول المکان 
7.آقای بگعلی كريمی فرزند شهولی خوانده،به نشانی مجهول المکان 

8.خانم مريم طهماسيان دوليسکان فرزندعلی اكبر خوانده،به نشانی اســتان كرمانشاه شهرک دادگستری-كوی عرفان3جنب 
نانوايی-منزل شخصی 

9.خانم پروين دخت رضايی خوانده،به نشانی مجهول المکان 
1۰.آقای مصطفی كريمی فرزندبگعلی خوانده،به نشانی مجهول المکان 

خواسته ها:1.اعسارازپرداخت هزينه دادرسی 2.مطالبه مهريه 3.مطالبه خسارت دادرسی 
دادگاه بابررسی محتويات اوراق پرونده ختم رسيدگی را اعالم وبا استعانت از خداوند متعال تکيه بروجدان وشرف به شرح زيرمبادرت 

به صدور رأی می نمايد.
*رأی دادگاه*

دراين پرونده آقايان ميعادكريمی و شنتيا كريمی باوكالت آقای اسدی دادخواستی به طرفيت خانم مريم طهماسيان دوليسکان وغيره 
به خواسته مطالبه مهريه 2۵۰قطعه سکه بهار آزادی بااحتساب هزينه دادرســی كه تااين مرحله پرداخت شده است تقديم دادگاه 
نموده است وحق الوكاله وكيل بااين توضيح كه وكيل خواهان ها اشعارمی دارد طی عقدنامه شماره 21223 مورخ7۵/۰4/24صادره 
ازدفترخانه رسمی ازدواج شماره 4حوزه ثبت كرمانشاه مورث خواهان ها به عقددائمی مورث خواندگان مرحوم حجت اله كريمی بامهريه 
 مذكور درآمده است ازآنجاكه مهريه وی حال وعندالمطالبه می باشد درخواست الزام خواندگان به پرداخت آن ازمحل ماترک مرحوم 
حجت اله كريمی رادارد. دادگاه باعنايت به محتويات پرونده ازجمله ســندنکاحيه مورداشاره وعلقه زوجيت بين مورث خواهان ها 
ومشاراليه رامحرز دانسته احدی ازخواندگان به نام مريم كريمی درجلسه حاضرودفاعا اظهارداشته كه مهريه مرحومه ميترا رحمانی 
پرداخت نشده است ومابقی خواندگان نيزدرجلسه رسيدگی دادگاه حاضر نشده اند قاضی محترم مشاورنيز موافق محکوميت خواندگان 
به پرداخت مهريه ازمحل ماترک می باشد. علی هذا حقانيت خواهان دردعوی مطروحه ثابت ومحمول برصحت تلقی مستندا به ماده1۰82 
قانون مدنی ومواد 198و۵1۵و۵19 قانون آيين دادرسی مدنی حکم به محکوميت خواندگان به پرداخت مهريه به ميزان 2۵۰قطعه سکه 
 بهارآزادی ازمحل ماترک به جای مانده از مرحوم حجت اله كريمی بااحتســاب هزينه دادرسی كه تااين مرحله پرداخت شده است و
حق الوكاله وكيل براساس تعرفه قانونی درحق خواهان محکوم می نمايد.رای صادره درخصوص خانم مريم كريمی باتوجه به اقرارقطعی 
است ودرخصوص مابقی خواندگان غيابی ظرف بيســت روز پس ازابالغ قابل واخواهی دراين شــعبه و2۰روز پس ازآن ابالغ قابل 

تجديدنظردر محاكم محترم تجديدنظراستان كرمانشاه می باشد.
اسداله حيدرزاده-رئيس شعبه اول دادگاه خانواده كرمانشاه



بانک، بیمه 6
و بورس

راه اندازي بازار ثانويه براي ارز 
اگرچه در كاهش التهابات نرخ 
ارز طي روزهاي گذشته موثر 
افتاده، اما به عقيده كارشناسان 
با نظر به اينكه براساس آن قرار 
است ارزهاي صادراتي با نرخ مشخصي در بورس معامله 
شود، زمينه ساز نرخ چهارم ارزي اســت و از آنجايي كه 
امتياز آن در اختيار عده اي مشخص است، رانت را به همراه 

خواهد داشت. 
 نرخ پايــه دالر در معامالت بورســي طبق شــنيده ها 
6500 تومان اعالم شده كه با نرخ آزاد كه 8 هزار تومان 
اســت، مغايرت دارد. حال اگر اين دو نرخ را در كنار نرخ 
3800 تومان و 4200 تومان براي ارز در نظر بگيريم، ارز 
4 نرخي مي شود. اينكه اين نرخ بايد به چه صورت تعيين 
شود يا ســازوكار مقابله با رانت هاي حاصل از آن چگونه 

است، نياز به بررسي دارد. 
يكي از ايراداتي كه به سياســت تثبيت نرخ ارز از سوي 
كارشناسان گرفته مي شــود، افزايش فســاد و رانت و 
همچنين افزايش هزينه هاي نظارتــي دولت براي بازار 
ارز بوده است كه در صورت معامله ارز در بورس به عقيده 

كارشناسان، اين هزينه ها افزايش پيدا خواهد كرد. 
يك كارشــناس اقتصادي در اين زمينه مي گويد: تصور 
ايجاد بازار بورس )با عنوان بورس ارزي يا بورس اظهارنامه 
صادراتي( تصميم غلطي است، چراكه در شرايط كنوني 
تنها متغير خريــد و فروش ارز قيمت آن نيســت، بلكه 
به دليل اهميت حفــظ حســاب هاي صادركنندگان 
غيرنفتي در سراسر جهان از حمالت تحريمي صادركننده 
مالحظات غير قيمتي بســياري را براي حساب مقصد 

انتقال، در فرايند فروش ارز در نظر مي گيرد. 
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: به بيان ديگر در وضع 
فعلي هر رشته معامله بر اين اساس كه چه ارزي ازسوی 
چه كسي، به چه كسي و در كجا فروخته شود يك كاالي 

مستقل و غير همگن است و اساسا بورس پذير نيست. 
به گزارش ايسنا، بعد از آنكه اختصاص دالر 4200 توماني 

به تمامي واردكنندگان موجب ايجاد رانت و مشكالتي 
در حوزه ارزي شد، سرانجام سياست گذاران تصميم به 
اولويت بندي كاالهايي كه شامل ارز 4200 توماني براي 
واردات مي شوند، گرفتند و در سوي ديگر بيش از هزار  قلم 

كاال را از واردات ممنوع كردند. 
در اولويت بندي انجام شده براي اختصاص ارز سه گروه 
كااليي قرار گرفت؛ يك ســري از كاالها اساسي و حياتي 
بوده و براساس درآمدهاي نفتي تامين ارز مي شود. دومين 
گروه مواد اوليه كارخانه  ها و كاالهاي ضروري هستند كه 
از طريق صادرات كاالهــاي غيرنفتي تامين ارز خواهند 
شد، اما سومين گروه آنهايي هستند كه براساس درآمد 
ارزي از محل 20 درصد صادرات غيرنفتي و همچنين ارز 
صادركنندگان خرد به آنها ارز اختصاص يافته و در اولويت 

بعدي قرار دارد. 
اما اخيرا دولت تصميم گرفت براي كاالهاي گروه ســوم 
سياســت ديگري را در پيش بگيرد و آن ورود ارز ناشي از 
20 درصد از صادرات غيرنفتي بــه بورس و معامالت آن 
 برمبناي نرخي توافقي بود كه اين نرخ مي تواند سومين نرخ 
تعيين شده براي واردات كاال باشد. براساس بخشنامه دولت 
كليه صادركنندگان به غير از صادركنندگان فرآورده هاي 
نفتي، پتروشيمي، محصوالت فوالدي و فلزات رنگي كه 
فهرســت آنها از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( اعالم شده، مي توانند ارز حاصل از صادرات خود را 
به نرخ رسمي به واردات كاالهاي گروه سه كه توسط وزارت 
صمت ابالغ مي شود، اختصاص دهند. آنها مي توانند حق 
استفاده از گواهي صادراتي را در بازار بورس با نرخ رقابتي 
به واردكنندگان اين گروه از كاالهــا واگذار كنند. نحوه 
فروش ارز حاصل از صادرات اين قبيل كاالها و واگذاري 
گواهي صادراتي آنها قرار بود به موجب دســتورالعملي 
توسط سازمان بورس و با همكاري بانك مركزي به وزارت 

صمت ارائه شود. 
گرچه توضيح مشــخصي از هيچ يك از دســتگاه هاي 
مربوطه دربــاره جزئيات معامــالت ارز در بورس اعالم 
نشده و  سازوكار آن رسانه اي نشــد، اما اخبار دريافتي از 
مسئوالن مربوطه از اين حكايت داشت كه ظاهرا قرار است 
صادركنندگاني كه مشمول ارائه ارز خود در سامانه نظام 
يكپارچه ارزي )نيما( نمي شوند، بتوانند با دريافت برگه اي 

از بانك مركزي ارز خود را در بورس معامله و واردكنندگان 
آنها را خريداري كنند. آنچه اعالم مي شود اين است كه 
اين برگه ها با توجه به قيمت ارز در بازار آزاد و همچنين 
عرضه و تقاضا ارزش گذاري مي شــود. تاكنون نيز نرخ 
مشخصي اعالم نشده و تنها معاون اول رئيس جمهوري 
عنوان كرده كه از هفته جــاری قيمت جديدي براي ارز 

شكل خواهد گرفت. 
با اين حال شنيده ها از اين حكايت دارد كه قيمت ارز كه 
بر اســاس نرخ بازار آزاد خواهد بود، بين 6000 تا 6500 
تومان بوده و احتماال 6500 تومان قيمت گذاري مي شود. 
اين در حاليست كه در حال حاضر قيمت دالر در بازار آزاد 

به حدود 8000 تومان و باالتر مي رسد. 
گرچه دولت و بانك مركزي بعد از اجراي سياست جديد 
ارزي خود از 2۱ فروردين ماه رسما اعالم كردند كه بازار 
آزاد را به رســميت نمي شناســند، اما در هر صورت اگر 
قرار باشــد كه نرخ جديدي بــراي ارز صادراتي خارج از 
 4200 تومان تعيين شود، رسما دالر 4 نرخي خواهد شد 
به گونه اي كــه در حال حاضر نــرخ 3800 تومان براي 
كاالهاي اساسي )شــامل دريافت يارانه 400 توماني(، 
4200 تومان براي وارداتي كه در ســامانه نيما مشمول 
دريافت ارز هستند، نرخ سوم در بورس تعيين مي شود و 

نرخ چهارم هماني خواهد بود كه در بازار آزاد وجود دارد. 
مشاهدات موجود نشــان مي دهد موضوع كشف قيمت 
اظهارنامه هاي صادراتي در بــورس و تعيين نرخ دالر در 
بازار سرمايه اثر منفي بر رشد شاخص بورس طي روز هاي 
گذشته به همراه داشته است، به طوري كه با وجود رشد 
شاخص در روزهاي آغازين هفته گذشته در پايان هفته 
شاخص منفي شده است كه دليل عمده آن كاهش نرخ ارز 

در بازار آزاد اعالم مي شود. 

بازارثانويهقيمتارزبازارآزادراباالميبرد
 آلبرت بغزيان، كارشناس اقتصادي در 
اين خصوص با تاكيد بر اينكه راه دولت 
در سياست تثبيت نرخ ارز از همان آغاز 
اشتباه بود، به »كسب وكار« مي گويد: 
هدف بانك مركزي از تثبيت نرخ ارز اين 
بود كه ارزي غير از ارز رسمي مورد معامله قرار نگيرد، در 

حالي كه به مرور با سياســت هايي كه اتخاذ كرد بر ايده 
تك نرخي شدن ارز خط بطالن كشيد و البته اين امر قابل 

پيش بيني بود. 
وي با اشاره به اينكه راه اندازي بازار ثانويه نيز همان رانت ها و 
فسادهاي تثبيت نرخ ارز را به همراه خواهد داشت، توضيح 
مي دهد: تك نرخي كردن نيازمند يك سري الزامات است 
و براساس آن، بايد به هر كسی هر مقدار كه مي خواهد ارز 
پرداخت كرد، اما اگر عرضه ارز را محدود كنيم بازار آزاد 
غيررسمي برقرار مي شود و در صورت نظارت هاي پليسي 
و كنترل هاي مشابه در خفا ادامه فعاليت خواهد داد و اين 

امر اجتناب ناپذير خواهد بود. 

بغزيان با بيان اينكه نحوه قيمت گذاري ارز صادراتي در بازار 
ثانويه هنوز گنگ و مبهم است، مي گويد: اشتباه ديگر دولت 
تشكيل بازار ثانويه با نرخ جديد براي صادر كننده هاست. 
چرايي تعيين اين نرخ هم نامشخص است و اينكه آيا همه 
مي توانند از اين نرخ بهره مند شوند و آيا صادركننده ها به 
اين نرخ راغب هستند. جاي سوال دارد. به نظر مي رسد 
اين سياست نيز مانند سياست هاي پيشين دولت درباره 
ارز، شكست بخورد. اگر دولت ارزي دارد كه مي تواند در 
بازار ثانويه عرضه كند چرا در همان بازار رســمي عرضه 
نمي كند؟ اين كار يعني ايجاد نرخ چهــارم براي ارز كه 

افزايش نرخ ارز را در پي خواهد داشت. 

»كسبوكار«معاملهارزهايصادراتيدربورسرابررسيميكند

ابهام   در نرخ   دالر  بورسی

INFO@biznews.ir

درمعامالتبورستهرانرخداد
نوساناتغيرمنتظرهبازارسهامو
تبديلصفهايخريدبهفروش

قيمت ارز در بازارهاي غيررســمي و زمزمه هاي 
معامله ارز صادراتي در بورس سبب شده بازار سهام 
با نوساناتي غيرمنتظره روبه رو شود؛ اين نوسانات 
در هفته گذشته باعث شــد معامله گران بورسي 
براي فروش سهام خود به صف شوند. به گزارش 
ايســنا، در دو روز پاياني معامالت بورس تهران 
در هفته گذشــته معامله گران بازار سهام شاهد 
روزهاي متفاوتي نسبت به گذشته بودند؛ در حالي 
كه در روزهاي ابتدايي هفته شاخص كل هر روز 
بيش از 2 هزار واحد رشــد مي كرد، در سه شنبه 
گذشته، نماگر اصلي بازار يك باره حدود ۱500 
واحد افت كرد و در روز پاياني معامالت نيز اين روند 
ادامه دار شد. قيمت دالر در بازارهاي غيررسمي 
سبب اينگونه نوسانات شاخص كل شده، چراكه 
ســوددهي اكثر شركت هاي بورســي به قيمت 
دالر وابسته است، در هفته گذشته وزير اقتصاد 
اعالم كرد صادركنندگان ملزم نيستند ارز خود 
را به بانك ها بفروشند، بلكه مي توانند اظهارنامه 
صادراتي خود را در بورس تهران عرضه كنند. البته 
آن كاالها نبايد در حوزه پتروشــيمي و كاالهاي 
اساسي باشند. همين اتفاق يكي از داليل چرخش 

۱80 درجه اي بورس از سه شنبه گذشته شد. 
در حالي كه معامله گران و نوسان گيران بازار سهام 
در ابتداي هفته گذشته براي خريد به صف شده 
بودند، به يك باره از نيمه هفته صف هاي خريد به 
فروش بدل شد و با سنگيني عرضه نسبت به تقاضا 
بورس قرمزپوش شد. در عين حال شاخص بازار 
دوم با رشد 3605 واحدي و شاخص 30 شركت 

بزرگ ۱42 واحد رشد كرد. 

تاالر شيشه ای

دبيــركل بانــك مركــزي گفــت: بانك مركــزي با 
هماهنگــي بــورس اوراق بهــادار از روز يكشــنبه 
۱0 تيرمــاه در اقدامي جديــد، امكان عرضــه تمامي 
 حواله هاي پيش فروش شــده ســكه را در بورس فراهم 

مي كند. 
به گزارش بانك مركزي، ســيدمحمود احمدي درباره 
طرح پيش فروش ســكه كه در راســتاي ايجاد تعادل 
قيمت ســكه در دســتور كار ايــن بانك قــرار گرفت، 
گفت: براســاس اين طرح 7.6 ميليون ســكه از بهمن 
ماه ســال ۹6 لغايت اواســط ارديبهشت ســال جاري 
پيش فروش شد و به نظر مي رســد با تزريق اين تعداد 
ســكه به بــازار كامال شــاهد متعادل شــدن وضعيت 
قيمتي ســكه طال باشــيم، امــا از آنجايي كــه موعد 
تحويل اين ســكه ها با فواصل زماني متفاوت است و به 
 مرور به بازار وارد خواهد شــد ايــن اثرگذاري تدريجي 

خواهد بود. 
وي افزود: با توجــه به تداوم التهابات فعلي بازار ســكه 
طال، بانك مركزي با هماهنگي بورس اوراق بهادار از روز 
يكشنبه ۱0 تيرماه در اقدامي جديد امكان عرضه تمامي 
حواله هاي پيش فروش شده را در بورس فراهم مي كند 
كه با اين كار ضمن پاســخگويي به عطش متقاضيان و 

متعاملين سكه طال، شاهد تحرك بخشي سمت عرضه 
بازار خواهيم بود. 

دبيركل بانــك مركزي درباره وعده تحويل ســكه هاي 
پيش فروش شده توســط بانك مركزي افزود: اين بانك 
متعهد به تحويل تمامي سكه هاي پيش فروش شده است 
و آمادگي كامل براي اين امر وجود دارد. با اين حال امكان 
جديدي در راستاي نقدپذيري و تبادل گواهي هاي پيش 
خريد ســكه براي پيش خريدكنندگان به وجود آورديم 
تا اين افراد بتوانند گواهي ســكه هاي خــود را قبل از 

سررسيد، در بازار بورس به فروش رسانند. 
همچنين كســاني كه تمايل به سرمايه گذاري در حوزه 
 سكه دارند مي توانند با مراجعه به بورس، اوراق سكه را 

خريداري كنند. 
وي با اشــاره بــه اينكه در طــرح پيش فروش ســكه، 
نقدينگي قابل توجهي جمع آوري شــده، خاطرنشــان 
كرد: اين موضوع نشــان مي دهد مــردم عالقه زيادي 
براي ســرمايه گذاري در اين حوزه دارنــد و بر همين 
اســاس، در طرح جديد بانك مركزي كساني كه موفق 
به خريد ســكه در زمان پيش فروش نشــدند فرصتي 
براي ســرمايه گذاري در بازار ســكه دارنــد. در واقع تا 
زمان سررســيد گواهي ســكه هاي پيش فروش شده، 

بازارســازي ديگري در قالب اوراق سكه در بورس انجام 
مي شــود. اين اوراق پس از موعد سررسيد نيز در حكم 
 مالكيت سكه طال بوده و قابل خريد و فروش در صرافي ها 

خواهند بود. 
 احمدي دربــاره ســازوكار اجرايي اوراق ســكه گفت: 
پيش خريدكنندگان مي توانند با مراجعه به كارگزاري 
مربوطه، گواهي پيش خريدشــده ســكه را بــه اوراق 
ســكه تبديل كننــد و از طريق كارگزاري، كل ســكه 
پيش خريدشــده يا بخشــي از آن را عرضه و به صورت 
توافقي و براســاس قيمت پايه اي كه مشخص مي شود، 
واگذار كننــد. دارندگان نهايي ايــن اوراق كه در حكم 
سند مالكيت سكه هاي طال بوده پس از زمان سررسيد 
مي توانند با مراجعه به شــعب منتخب بانك ملي، سكه 
خود را تحويل گيرند يــا از خدمات نگهداري بانك ملي 
يا كارگزار مربوطه اســتفاده كرده و مخاطرات ناشي از 
ســرقت و مفقودي ســكه هاي طال را كامل از خود دور 
كنند. همچنين همان گونه كه ذكر شــد اين گواهي ها 
قابليت خريد و فروش در صرافي ها را خواهند داشــت و 
 عمال نيازي به تحويل و نگهداري سكه هاي طال نخواهد 

بود. 
وي افزود: با توجه به قوانين كشــور، اوراق سكه كه در 

بورس عرضه مي شــود معاف از ماليات است. احمدي با 
اشــاره به برخي بازتاب هاي نادرست رسانه اي در طرح 
پيش فروش ســكه عنوان كرد: 50 نفــري كه باالترين 
ميزان پيش خريد سكه را داشتند تنها 5 درصد سكه هاي 
پيش فروش شده را خريداري كردند كه اين موضوع در 

برخي رسانه ها به گونه اي متفاوت منعكس شده است. 
دبيركل بانــك مركزي متذكر شــد: پــس از اجرايي 
شــدن اين طرح، نســبت به بررســي مجدد شــرايط 
بازار ســكه طال مبــادرت خواهــد شــد و در صورت 
لزوم، مجــددا پيش فروش ســكه طال در قالــب اوراق 
ســكه طال از طريق بورس عرضه خواهد شــد كه اين 
 عرضه عالوه بــر 7.6 ميليون قطعه پيش فروش شــده 

فعلي است. 
گفتني اســت؛ در طرح پيش فروش سكه بانك مركزي 
بيش از يكصد هزار نفــر اقدام به پيــش خريد بيش از 
7 ميليون و 600 هزار قطعه ســكه كردنــد كه تاكنون 
بيش از 800 هــزار ســكه آن توزيع شــده و در تير و 
مرداد نيز حدود يك ميليون ســكه روانه بازار مي شود. 
همچنين دارندگان بيش از 20 هزار سكه كه سررسيد 
 آن گذشته است نيز مراجعه اي براي دريافت سكه هاي 

خود نداشتند. 

دبيركلبانكمركزيخبرداد

آغاز معامالت اوراق گواهي سپرده سكه  در بورس از هفته جاری
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در حالي كه به دنبــال افزايش ارزش 
يورو، ارزش دالر كاهش يافته اســت، 
قيمت طال پس از رسيدن به پايين ترين 
رقم هاي بيش از 6 ماه اخير در جلســه 
قبل، ديروز افزايش يافــت، اما فلز زرد 
در مسير ثبت بدترين عملكرد ماهانه 
از نوامبر 20۱6 قــرار دارد. به گزارش 
خبرگزاري تســنيم به نقل از رويترز، 
براساس اين گزارش، قيمت هر اونس 
طال ديروز با 0.2۹ درصــد افزايش به 
۱25۱ دالر و 84 ســنت رسيد. قيمت 
فلز زرد دو روز قبل به پايين ترين رقم 
از ۱3 دســامبر يعني ۱245 دالر و 32 
سنت رسيده بود. قيمت طالي آمريكا 

نيز ديروز با 0.۱۱ درصــد افزايش به 
۱252 دالر و 40 سنت رسيد. يك تاجر 
طال در هنگ كنگ گفت: »ما شــاهد 
افزايش ارزش يورو بوده ايم كه موجب 
تضعيف ارزش دالر شده و اين قيمت طال 
را افزايش داده است، اما تصور نمي كنم 
اين افزايش پايدار باشد.«قيمت طال از 
ابتداي هفته تاكنون ۱.4 درصد كاهش 
يافته و فلز زرد در مسير ثبت سومين 
هفته كاهشي متوالي قرار دارد. قيمت 
طال از ابتداي ماه جاري نيز حدود 3.6 
درصد كاهش يافته و در مســير ثبت 
بدترين عملكرد ماهانه از نوامبر 20۱6 

قرار دارد. 

قيمت هر اونس طال 

كاهش نرخ يورو و پوند
براساس اعالم بانك مركزي، روز پنج شنبه نرخ ۱۴ ارز از جمله دالر افزايش و نرخ ۲۲ ارز همانند يورو و پوند كاهش يافت؛ نرخ ۳ ارز نيز ثابت ماند. براساس اعالم بانك مركزي، نرخ هر دالر 
آمريكا براي روز پنج شنبه 7 تير با ۳۰ ريال افزايش ۴۲ هزار و ۵۹۰ ريال قيمت خورد. همچنين نرخ هر پوند انگليس نيز با ۴۵۴ ريال كاهش ۵۵ هزار و ۸۵۳ ريال و هر يورو نيز با ۳۶۲ 

ريال افت قيمت، ۴۹ هزار و ۲۶۸ ريال ارزش گذاري شد. 
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مرکزتحقيقاتوآموزشکشاورزیومنابعطبيعیاستاناردبيلدرنظرداردمقدار
حدودا102/3ًهکتارازاراضیزراعیآبیتحتيدخودواقعدرســهقطعه47/3،
32/1و22/9هکتاریواقعدرپارسآبادجنببخش4شــرکتکشــتوصنعتو

دامپروریمغان)ايستگاهتحقيقاتیمغان(راجهتکشتمحصولسيرازطريقمزايده)بهصورتاجارهای(
بهافرادواجدشرايطواگذارنمايد.

لذامتقاضيانجهتشرکتدرمزايدهمیتوانندضمنرويتازمحلموردنظرجهتدريافتاسنادمزايده
همهروزهازتاريخانتشــارآگهیدرروزنامهبهمدت10روزبهدبيرخانهمرکزبهآدرسپارسآباد-کيلومتر
12جادهاصالندوز–جنبشهرکصنعتیمراجعهنمايند.متقاضيانجهتکسباطالعبيشترمیتوانندبا
http:Ardabil.areeo.ac.irشمارهتلفن32751593-045درساعاتاداریتماسويابهسايتاينترنتی

مراجعهنمايند.
هزينهدرجآگهیوتعيينقيمتپايهکارشناسیبهعهدهبرندهمزايدهخواهدبود.

مرکزتحقيقاتوآموزشکشاورزیومنابعطبيعیاستاناردبيل

رانتارزدستوري
عباسعليحقانينسب،کارشناسبازارسرمايه

راه اندازي بورس ارز در صورتي كه قيمت گذاري ارز ازسوی بازار آزاد صورت بگيرد، نمي تواند عامل فساد يا رانت 
شود، اما در غير اين صورت عامل رانت است. در حال حاضر در بورس كاال با اين مشكل مواجه هستيم، به طوري 
كه اگرچه ارز مورد نياز براي فلزات يا محصوالت پتروشيمي در بورس كاال با قيمت 4200 تومان عرضه مي شود، 
اما قيمت قراضه آن از خود فلزات به اين دليل كه با نرخ بازار آزاد عرضه مي شود، بيشتر است؛ يعني كساني كه 
رانت دارند، محصوالت فلزي و پتروشيمي را مي خرند و مي توانند قراضه آن را با نرخ باالي 4200 تومان در بازار 
داخل يا خارج از كشور به صورت صادرات بفروشند. به همين دليل بورس كاال به دليل تفاوت قيمت ارز با ارز 
آزاد محمل رانت شده است. بنابراين ورود به بورس عامل رانت نيست، اما اين نحوه قيمت گذاري است كه عامل 
رانت خواهد شد.  اگر در بورس اجازه قيمت گذاري براساس بازار آزاد باشد، رانتي به وجود نخواهد آمد، اما در 
حالي كه به نظر مي رسد ارزهاي صادراتي با نرخ گذاري مشخصي در بورس معامله  شوند، منجر به رانت مي شود. 
دولت مي تواند با بازگشت به نظام يارانه اي گذشته تا حدودي تفاوت قيمت ها در بازار آزاد و رسمي را جبران كند. 
بر همين اساس بايد اجازه دهيم كه قيمت گذاري براساس ارز آزاد باشد، ولي به كاالهاي اساسي و در حقيقت 
ضروري يارانه تعلق بگيرد، مثل گذشته. به عنوان نمونه اگر برنج يا روغن با ارز آزاد به كشور وارد مي شود دولت 

مابه التفاوت قيمت ارز آزاد و رسمي را به وي به صورت يارانه بدهد. 

بازار در آخرين روز كاري هفته گذشــته 
بار ديگر سر به فلك كشيد و قيمت سكه 
را به مرز 3 ميليون تومــان نزديك كرد. 
سكه امامي روز پنج شنبه با افزايش يكصد 
هزار توماني، 2 ميليون و ۹40 هزار تومان 
قيمت گذاري شد. سكه بهار آزادي با رشد 
۱0 هزار توماني و نيم سكه با رشد 5 هزار 

توماني به ترتيب 2 ميليــون و 730 هزار 
تومان و يك ميليــون و 435 هزار تومان 
معامله شدند. ربع سكه 783 هزار تومان 
و ســكه گرمي420 هزار تومان را به ثبت 
رساندند.  طالي ۱8 عيار با رشد بيش از 
۱2 هزار تومان 247 هــزار و 50 تومان 

قيمت خورد. 

خيز سكه براي 3 ميليوني شدن

سرمقاله
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الگوهاي موفق حقوق شهروندي 
در سطح دانشگاه ها ترويج شود 
مديركل روابط عمومي استانداري گيالن گفت: بايد 
به دنبال انگيزه ها و ترويج الگوهاي موفق مرتبط با 
حقوق شهروندي در سطح دانشگاه ها و مدارس 
باشيم. مرتضي عاطفي در جمع فعاالن اجتماعي 
با بيان اينكه مفهوم شهروندي به طور ويژه  برابري و 
عدالت را مورد تاكيد قرار داده، اظهار داشت: حقوق 
شهروندي نيز آميخته اي از وظايف و مسئوليت هاي 
شهروندان در قبال يكديگر، شهر، دولت يا قواي 
حاكم و همچنين حقوق و امتيازاتي اســت كه 
وظيفه تامين آن بر عهده مديران قواي حاكم است. 
وي تصريح كرد: مفهوم عدالت اجتماعي در يك 
ارتباط تنگاتنگ نظري و عملي با حقوق مدني، 
نشانگر غناي نظم معنايي هر جامعه است و يكي از 
ضروري ترين مباحث توسعه پايدار به شمار مي رود. 
مرتضي عاطفي توجه به رفــاه و افزايش كيفيت 
زندگي شهروندان به ويژه ساكنان مناطق محروم را 
بخش مهمي از حقوق اجتماعي ياد كرد كه تحقق 
آن در گرو هم افزايي بخــش دولتي و خصوصي، 
بازنگري در برنامه ريزي ها و بهره گيري از الگوهاي 
اثربخش است. وي با اشاره به اينكه آگاهي از حقوق 
شروندي نيازمند ايجاد فرصت هاي مناسب است، 
خاطرنشان كرد: فراهم كردن بسترهاي اين خيزش 
فرهنگي تنها با رويكرد دولتي امكان پذير نيست، 
بلكه بايد تشــكل هاي مردم نهاد و فعاالن حوزه 
اجتماعي نيز در اين موضوع مشاركت كنند. در 
پايان مديركل روابط عمومي استانداري گيالن با 
اشاره به نگاه دولت تدبير و اميد به جوانان به عنوان 
آينده سازي ايران اسالمي، بر ضرورت آموزش هاي 
حوزه شــهروندي و فراهم كــردن زمينه احقاق 

حقوق آنان تاكيد كرد. 

استان ها

خرج شاغل شدن هر بيكار، ۴۶ ميليون 
معاون توسعه روستايي رياست جمهوري گفت: طرح هاي اشتغال روستايي تا ۵۰ ميليون تومان، براي دريافت تسهيالت نياز به آورده اوليه ندارد. سيد ابوالفضل رضوي با بيان اينكه براي توسعه اشتغال در روستاها 
و مناطق محروم تاكنون 2۰۰۰ ميليارد تومان قرارداد پرداخت تسهيالت منعقد شده است، گفت: نرخ سود بانكي براي مناطق محروم ۴، مناطق روستايي ۶ و شهرهاي زير 1۰ هزار نفر 8 درصد تعيين شده است. وي 
افزود: به طور متوسط براي ايجاد هر يك شغل ۴۶ ميليون تومان اعتبار مورد نياز است. رضوي با اشاره به اينكه ارائه دهنده طرح براي دريافت تسهيالت اشتغال روستايي باالي 1۰۰ ميليون تومان بايد حداقل 2۰ 
درصد مبلغ تسهيالت، آورده اوليه داشته باشد، افزود: شركت هاي دانش بنيان از ۵ درصد معافيت آورده اوليه برخوردار هستند و بايد حداقل 1۵ درصد مبلغ تسهيالت آورده اوليه داشته باشند.

يادداشت 1

  محبوبه زارع، كارشناس ارشد كارآفريني دانشگاه تهران
ابعاد محيط كســب وكار به معناي تمام عوامل، نيروها و موسســاتي اســت كه تاثير 
مستقيم يا غيرمستقيمي بر تراكنش هاي كســب وكاري دارند. محيط كلي مهم ترين 
بعد محيط كسب وكار اســت، چراكه تاجران نمي توانند تاثير يا تغييري در مولفه هاي 
محيط كسب وكار كلي ايجاد كنند، بلكه بايد طبق تغييراتي كه در محيط كلي صورت 
مي گيرد طرح ها و سياست هاي شــان را تغيير  دهند. از جمله اين مولفه ها مي شــود 
محيط اقتصادي، سياسي، قانوني، فناوري و تكنولوژيكي و اجتماعي را نام برد. امروزه 
چندين موسســه بين المللي، محيط كســب وكار در كشــورهاي مختلف را بررسی 
كرده و كشورها را از نظر مولفه هاي مختلف محيط كســب وكار، رتبه بندي مي كنند. 
از مشــهورترين اين موسســات مي توان به بانك جهاني، مجمع جهاني اقتصاد، بنياد 
هريتيج و واحد اطالعات اقتصادي مجله اكونوميست اشاره كرد. در اين گزارش ها كه 
تقريبا هرساله منتشر مي شوند سعي بر اين است كه وضعيت كسب وكار در كشورهاي 
مختلف براســاس شــاخص هاي كمي به تصوير درآيد تا قابليت مقايســه كشورها با 
 يكديگر فراهم شــده و پيشــنهادهايي براي اصالح محيط كســب وكار كشورها ارائه 

شود. 
محيط اجتماعی از عادات و رسوم جامعه ای تشكيل شــده است كه كسب وكار در آن 
حضور دارد. صاحبان كســب وكارها نبايد اين مولفه های اجتماعی را ناديده بگيرند و 
برای تضمين موفقيت شــان و پيروزی در رقابت بايد به صورت دقيق اين پارامترها را 

بررسی كنند.
عواملي كه در دســته نيروهاي اجتماعي و فرهنگي قرار دارند، بســيار متنوع و داراي 
تاثير گذاري بااليي هســتند. وضعيت كنونــي و تغييرات اين عوامــل مي تواند اثرات 

عمده اي در محصوالت، خدمات، بازارها و مشتريان بگذارد. اثرات اين عوامل و تهديدها 
و فرصت هايي كه ناشــي از تغييــرات در تركيب جمعيت، پراكندگي ســني، ميزان 
تحصيالت، طــرز فكر و رفتار مردم و بســياري پارامترهاي ديگر، كليه شــركت هاي 
توليدي، صنعتي، خدماتي و حتي سازمان هاي دولتي و غيرانتفاعي را با چالش مواجه 
مي كنند. روند تغييرات اجتماعي و فرهنگي، باالخص در كشور ما سريع و پرشتاب است. 
رشد سريع جمعيت در دهه 60، رويكردهاي متفاوت دولتمردان به مسائل اجتماعي 
و فرهنگي باعث باال رفتن سرعت تحوالت فرهنگي در كشــور ما شده است. حتي در 
شرايطي كه سرعت تحوالت و تغييرات، چشمگير نباشد، شــركت ها و مديران ارشد 
آنها بايد به دقت سير تحوالت را مدنظر قرار داده و از نتايج تحليل ها و بررسي هايي كه 
انجام مي شود، در طراحي و تدوين استراتژي هاي خود نهايت استفاده را ببرند. كودكان 
و متولد شدگان ابتداي دهه 60 از اواسط دهه 80 در قامت نيروي جوان و آماده به كار 
درآمده اند، به طوري كه ايران را به يكي از جوان ترين كشورهاي دنيا تبديل كرده است. 
طبيعتا سازمان ها در طراحي محصوالت و ارائه خدمات خود بايد نگاهي ويژه به اين نسل 
پرجمعيت داشته باشند. اين نسل هم اكنون به صورت زوج هاي جواني درآمده اند كه با 
توجه به شرايط فرهنگي و اقتصادي امروز ايران، عموما دو فرزند بيشتر نخواهند داشت. 
هم و غم اين پدر و مادرها، آموزش و سرمايه گذاري روي تك فرزند خود است. اتاق جدا، 
وسايل و لوازم شخصي، دوره هاي آموزشي از سنين پايين و غيره از الزامات انكارناپذير 
فرزندان امروز است. تاسيس و ادامه فعاليت موسسه خالقيت كودك در مشهد و رونق 
كسب وكار آن جهت آموزش علوم پايه و كاربردي با روش هاي عملي و جالب، مثالي از 
بهره برداري از اين فرصت است. زوج هايي كه هر دو شاغل هستند بر رونق كسب وكار 
مهد كودك ها افزوده اند. حساب هاي ويژه سرمايه گذاري براي كودكان كه توسط برخي 

بانك ها طراحي و اجرا شده، نمونه ديگري است. ارتباطات آسان امروز با دنياي بيرون از 
طريق اينترنت و ماهواره، گرايش هاي گوناگوني را در قشرهاي مختلف به وجود آورده 
اســت. نوع نگرش مردم به زندگي، نحوه مصرف، برنامه ريزي جهت گذراندن وقت و 
تفريح به سرعت در حال دگرگوني است. حضور پررنگ زن ها در دانشگاه ها جهت كسب 
تحصيالت عالي و به دست آوردن فرصت هاي شغلي جهت دستيابي به جايگاه اجتماعي 
مناسب و افزايش اســتقالل مالي و قدرت خريد آنها، بازار مناسبي را براي محصوالت 
مخصوص بانوان مانند پوشاك، لوازم آرايشي و بهداشتي، استفاده از خدمات موسسات 
زيبايي چهره و تناسب اندام به وجود آورده است. درباره محيط زيست نيز نگرش مردم 
كشور ما در حال تغيير است و نگاه قشــرهاي مختلف به مساله محيط زيست در حال 
بهبود است. مردم امروزه اهميت بيشــتري براي محصوالتي قائل هستند كه آسيبي 
به محيط زيست نمي زند و شركت هايي كه به حفظ محيط زيست اهميت دهند و اين 
رويكرد را به صورت عمومي اعالم كنند و در تبليغات خود از آن استفاده كنند، منافع 

اهتمام به حفظ محيط زيست را براي خود خواهند خريد. 
منابع:

https://www.civilica.com/Paper-GETOROUD04-
GETOROUD04_064.html
GETOROUD04_064 :مقاله COI كد
 Stern, Nicholas (2002); A Strategy for Development. Washington,
.D.C., World Bank
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بررسي نقش مولفه هاي اجتماعي بر محیط كسب وكار

شرط انطباق پذيري با محيط براي توسعه كسب وكار ها 

يادداشت 2

  محمد مجدآرا، دانشجوي كارشناسي ارشد كارآفريني دانشگاه تهران
جهاني سازي يك مفهوم پيشرو است كه در طول چند دهه گذشته عامل اصلي در زندگي 
تجاري شده است. اين پديده بر اقتصاد، زندگي تجاري، جامعه و محيط به روش هاي 
مختلف تاثير مي گذارد و تقريبا همه شركت ها تحت تاثير اين تغييرات قرار گرفته اند. 
اين تغييرات اغلب مربوط به افزايش رقابت و تغييرات سريع تكنولوژي و انتقال اطالعات 
هستند. براي به چالش كشيدن اين تغييرات، شركت ها بايد جنبه هاي مختلف اثرات 

اصلي جهاني سازي را به خاطر داشته باشند. 

رقابت
جهاني سازي منجر به افزايش رقابت مي شــود. اين رقابت مي تواند به قيمت و هزينه 
خدمات، بازار هدف، تطبيق تكنولوژيكي، واكنش سريع، توليد سريع توسط شركت ها 
و غيره مرتبط باشد. وقتي يك شــركت با هزينه كمتر توليد و ارزان تر فروش مي كند، 

مي تواند سهم بازار خود را افزايش دهد. 
مشــتريان گزينه هاي بســياري را در بازار دارند و ايــن امر بر رفتارهــاي آنها تاثير 

مي گذارد؛ آنها مي خواهند كاالها و خدمات را به ســرعت و به شــيوه اي كارآمدتر از 
قبل به دســت آورند. آنها همچنين انتظار كيفيت باال و قيمت پاييــن را دارند. تمام 
اين انتظارات نياز به پاســخ شــركت دارد، در غير اين صورت فروش شركت كاهش 
خواهد يافت و سهم بازار و سود را از دســت خواهد داد. يك شركت بايد هميشه براي 
 قيمت، محصول، خدمت و ترجيحات مشتري آماده باشد چون همه اينها الزامات بازار 

جهاني هستند. 

ويژگي هاي تكنولوژي
يكي از برجســته ترين مظاهر جهاني شدن، اســتفاده از فناوري هاي جديد به وسيله 
شركت هاي كارآفرين و بين المللي جهت بهره برداري از فرصت هاي تجاري جديد است. 
اينترنت و تجارت الكترونيك داراي پتانسيل خاصي براي SME ها )شركت هاي كوچك 
و متوسط( هستند كه به دنبال گسترش مشاركت خود در بازارهاي بين المللي جديدند. 
تكنولوژي يكي از ابزارهاي اصلــي رقابت و كيفيت كاالها و خدمات اســت. از طرف 
ديگر، مستلزم هزينه بسيار زيادي براي شركت است. شــركت بايد از آخرين فناوري 

براي افزايش فروش و كيفيت محصول خود استفاده كند. جهاني سازي سرعت انتقال 
تكنولوژي و بهبود فناوري را افزايش داده است. انتظارات مشــتري بازارها را هدايت 
مي كند. بيشتر شركت ها در بازارهاي ســرمايه متمركز، در معرض خطر هستند و به 
همين دليل است كه آنها به تطبيق سريع / ســريع در رابطه با انتظارات مشتري / بازار 
نياز دارند. اين شركت ها بايد مديريت فناوري كارآمد و مديريت كارآمد R & D داشته 

باشند. 

انتقال دانش يا اطالعات
اطالعات باارزش ترين عامل توليد در محيط فعلي اســت. اطالعات مي تواند به راحتي 
انتقال داده شــود و از يك كشور به كشور ديگر منتقل شــود. اگر يك شركت فرصت 
اســتفاده از دانش و اطالعات را داشته باشــد، به اين معني اســت كه مي تواند با اين 
تغيير جهاني سازگار شــود. اين موضوع مشــابه مســاله انتقال فناوري در بازارهاي 
 جهاني است. تغيير سريع بازار نيازمند انتقال ســريع دانش و استفاده موثر از دانش و 

اطالعات است. 

تاثير  جهاني سازي  بر كسب وكار
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پیشنهادی  به آقاي رئیس جمهور 
مهديباقريان،عضوهياتمديرهانجمنمتخصصانروابطعمومي

براي نخستين بار در 6 سال گذشته حسن روحاني، رئيس جمهوری عصر چهارشنبه 
در نشست هم انديشي مديران ارشــد دولت گفت: »اگر كسي به دنبال فرافكني و 
تشويش اذهان بود، بايد پاسخ دهيم و روابط عمومي ها در اين راستا امروز، مسئوليت 
سنگين تري بر دوش دارند و بايد در همان لحظه كه سخن ناروا عليه خدمات دولت 
ارائه مي شود، حقايق را اعالم كنند.« در واقع اين نخستين بار است كه رئيس جمهوری 
از روابط عمومي طلب همكاري كرده و به گونه اي مي توان گفت روابط عمومي ها را به 
رسميت شناخته  است. پيشنهاد من به ايشان اين است تا دير نشده از خودشان شروع 
كنند. اول از همه ساختمان روابط عمومي دولت را به طور كامل فرو بريزند و ساختمان 
جديدي را بنا كنند كه در آن افرادي ساكن شوند كه از هر حيث شايستگي دارند و 
ارزش افزوده فعاليت هاي شان كامال قابل لمس و ملموس باشد. آقاي رئيس جمهور 
مسئوالن روابط عمومي دولت را از خواب اصحاب كهف بيدار كنيد. اين مسئوالن 
آنقدر در خواب فرو رفته اند كه حتي صداي شما را هم نمي شنوند و الاقل تكاني به 
خودشان بدهند تا ديگران متوجه حضورشان شوند. دوم اينكه شرايطي فراهم كنيد 
كه شاغالن متخصص در جايگاه مديريت كالن روابط عمومي سازمان هاي دولتي 
قرار گيرند. منطورم صرفا مدرك تحصيلي نيست، بلكه در كنار آن ساير ويژگي هاي 
شخصيتي و مهارتي هم در نظر گرفته شود و اين امر مي تواند سبب تحول در اين حوزه 
شود كه امروز بسيار نيازمند آنيم. سوم اينكه شاغالن روابط عمومي براي ايفاي نقش 
حرفه اي خود نيازمند شرايط، امكانات و ابزارهايي است كه متاسفانه بسياري از اين 
شرايط و ابزارها توسط همين دولت از آنها سلب شده است. از طرفي جايگاه آنها تنزل 
پيدا مي كند و از طرف ديگر سازمان مديريت و برنامه ريزي بدون هيچ كار كارشناسي، 
روابط عمومي ها را در رديف واحدهاي عمومي دسته بندي مي كند و از آن طرف تر 
همواره سعي كرده ابزارهاي موثر را از دسترس روابط عمومي ها خارج كند كه نمونه 
نزديك تر آن »تلگرام« است.  چهارم اينكه خط برون سپاري را به روابط عمومي ها هم 
امتداد دهيد تا مگر شاهد تحولي در اين حوزه باشيم. تجارب موفق برون سپاري در 
كشورهاي پيشرفته پيش روي ما قرار دارد. اگر مي خواهيم روابط عمومي ها در جايگاه 
واقعي خود قرار گيرند فعاليت هاي غيرستادي روابط عمومي هاي دولت را به بخش 

خصوصي و تشكل هاي مردم نهاد واگذار كنيم. شروع خوبي است بسم ا.... 
 

سخنپاياني
آقاي رئيس جمهور بگذاريد بي رودربايستي خدمت تان عرض كنم در شرايط فعلي، 
روابط عمومي ها نه تنها قادر نيستند كاري براي شما و دولت شما انجام دهند، بلكه 
متاسفانه بايد خدمت تان عرض كنم اگر كسي هم به قول شما دنبال فرافكني و 

تشويش اذهان بود روابط عمومي ها حتي قادر به پاسخگويي هم نخواهند بود.

يادداشت

32 تيم از 8 گروه باال آمدند و حــاال خيلي زودتر از 
چيزي كه فكرش را مي كنيــم، جام جهاني به پايان 
مي رســد؛ جامي كه ديگر نه محمد صالح دارد، نه 

لواندوفسكي، نه توني كروس و نه البته ايران.
با اتمام بازي هاي مرحلــه گروهي تكليف تيم هاي 
صعودكننده به مرحله يك هشتم نهايي مشخص شد: 
اروگوئه، پرتغال، اســپانيا، فرانسه، آرژانتين، برزيل، 
مكزيك، بلژيك، ژاپن، روسيه، كرواسي، دانمارك، 
سوئد، سوئيس، كلمبيا و انگليس 16 تيمي هستند 

كه به تفكيك مسير صعود آنها بررسي شده است. 

سالمروسيه
گروهA:اروگوئه،روسيه،عربستان،مصر

ميزبان مسابقات همان روز اول انگيزه خود را نشان 
داد؛ تيمي كه شايد چندان قوي نبود و به لطف امتياز 
ميزباني، از پيش حضورش را قطعي كرده، با تحميل 
يك برد 5 گله به عربستان خط و نشانش براي صعود 
را كشيد. روس ها با شكســت مصر، محمد صالح را 
خيلي زود به خانه فرستاندند تا دربي خاورميانه كامال 
تشريفاتي باشد، اما صدرنشيني؟ اروگوئه مشتاق تر از 

اين حرف هاست.

VARلعنتبه
گروهB:اسپانيا،پرتغال،ايران،مراكش

گروه دوم با برد ايران به جام سالم كرد؛ بردي كه البته 
دم خداحافظي و با سر خود مراكشي ها تقديم ايران 
شد. به گزارش ايلنا، تيم ملي بعد از 20 سال دوباره 
طعم پيروزي را در جام جهاني چشيد و ساعاتي بعد، 
اسپانيا و پرتغال در پرگل ترين تساوي جام يكديگر 
را گلباران كردند. در هفته دوم قهرمان اروپا رســما 
قهرمان آفريقا را ناك اوت كرد و اســپانيا به زحمت 
ايران را شكست داد، اما هفته آخر، حسرت ايرانيان تا 4 
سال بعد خواهد بود؛ جايي كه يك گل بيشتر از ايران 

يا مراكش مي توانست بچه ها را در روسيه نگه دارد.

اينخروسهايمحتاط
گروهC:فرانسه،دانمارك،پرو،استراليا

دو برد فرانسه در همان ابتداي كار، صعود بي دردسر 
آنها را تقريبا قطعي كرد. دشــان كه در آخرين نسل 
قهرمان خروس ها توپ مي زد، حاال مي خواهد قهرمان 
بعدي را خودش بسازد. فرانسه هرچند هوادارانش را 
به بردهاي پرگل عادت نداده اســت، اما مي تواند در 
قامت يك قهرمان ظاهر شود. تيم دوم هم طبق انتظار 
دانمارك است. تيمي كه با كسپر اشمايكل، مي تواند 
به برد در ضربات پنالتي اميدوار شود؛ پسر كاو ندارد 

نشان از پدر.

بازگشتمسي
گروهD؛كرواسي،آرژانتين،نيجريه،ايسلند

شاگردان داليچ با هيچ كســی تعارف ندارند. 3 برد 
در مرحله گروهي نشان مي دهد شطرنجي ها دوباره 
براي تاريخ سازي پا به جام گذاشته اند و حاال بايد به 
حرف هاي مودريچ شك كرد: حاضرم بعضي جام هايم 

در رئال را با جام ملي عوض كنم. 

آن طرف سمپائولي با كمك مسي و روخو براي تقابل با 
فرانسه آماده شده اند. آلبي سلسته كه تا ثانيه هاي آخر 
با حذف در گروهش كنار آمده بود، نهايتا از يك فاجعه 
گريخت تا حاال براي ادامه راهش كار سختي برابر تيم 

جوان فرانسه داشته باشد. 

قهرمانواردميشود؟
گروهE:برزيل،سوئيس،صربستان،كاستاريكا
تساوي هفته اول طاليي پوشان با سوئيس خيلي ها را 
به غول كشي در اين گروه مشكوك كرد، اما تنها تيم 
پنج ستاره جام با 7 امتياز صدرنشين گروهش شد و با 
برد كاستاريكا، پديده دور قبل را خيلي زود از مسابقات 
حذف كرد. سوئيسي ها ديگر تيم صعودكننده از اين 
گروهند و در يك هشــتم بايد با سوئد رودررو شوند؛ 

شايد نزديك ترين دوئل حذفي.

خداحافظمانشافت،سالمخرافه
گروهF:سوئد،مكزيك،كرهجنوبيوآلمان

مكزيكي ها استارت شور در اين گروه را زدند. برد آلمان 

در نخستين قدم همه را متوجه خرافه اي كرد كه حاال 
براي سومين بار پياپي تكرار شــد. سوئدي كه در بازي 
دوم و آخرين لحظات مغلوب كاشــته استادانه كروس 
شده بود، نهايتا با يك برد رويايي صدرنشين گروه شد. 
شگفتي درست همين جاست؛ وقتي كه مكزيك و سوئد 
به مرحله بعد صعود كردند و آلمان در وقت هاي تلف شده 
نيمه دوم دو گل از كره خورد. از اين گروه همه خوشحال 
رفتند؛ اال آلمان! آنها دوباره براي تالفي شكست شان در 
 روسيه باز خواهند گشت؛ پس منتظر هولوكاست شان 

خواهيم ماند. 

كورستشنهها
گروهG:بلژيك،انگليس،تونس،پاناما

4 برد پرگل بــراي بلژيــك و تونــس همه چيز را 
هما ن طوري پيش برد كه فكــر مي كرديم. تونس و 
پاناما حرفي براي گفتن نداشتند و به عنوان بازنده هاي 
تمام عيار تورنمنت به كشورشان بازخواهند گشت. 
صدر جدول اما ميان برنده ها تعويض مي شد. بلژيك 
در هفته اول رتبه اول را كسب كرده بود، اما سه شيرها 
با دريدن پاناما، عطش خود را نشان دادند تا تكليف 
ســرگروه در آخرين روز و با دوئل رودررو مشخص 

شود: سالم ادنان.

دوتكلاضافه
گروهH:كلمبيا،ژاپن،سنگالولهستان

اگر اسپانيا در پايان هفته دوم به بركت كارت زرد كمتر 
پرتغال را جا گذاشته بود، فرزندان آفتاب با دو كارت 
كمتر نسبت به سنگال تنها تيمي از گروه 4 بودند كه 
به جمع 16 تيم رسيدند. ژاپن حاال تنها تيم آسيايي 
جام است كه نشان داد مي تواند با كمي خوش شانسي 
بيشتر و حتي باخت برابر لهستان بحران زده به دور 

بعد راه پيدا كند. 
حاال ماييم و جامي كه ديگر نه محمد صالح دارند، نه 

لواندوفسكي، نه توني كروس و نه البته ايران.

16تيم،يكدنيا

نتورك ماركتینگ چیست؟
نتورك ماركتينگ يكــي از زيرمجموعه هاي 
رشته بازاريابي است كه كانال فروش خود را بر 
شبكه هاي انساني و اجتماعي استوار كرده است. 
در اين شيوه، شما تعدادي از محصوالت شركت 
را خريداري و در هــر مكاني كه مي خواهيد به 
فروش مي رســانيد، اما اين پايان راه نيست. در 
واقع در اين شــيوه، مصرف كننده نيز مي تواند 
كاالهاي شــركت را بازاريابي كرده و در قبال 
آن ســود دريافت كند. البته اين شيوه ساختار 
خاص خود را نيز دارد. در اين ساختار، بازارياب 
بايد افرادي را به عنوان زيرشاخه خود معرفي 
كند و هرچه زير اين زيرمجموعه بيشتر باشد 
و بيشتر فعاليت كند، ســود بيشتري به شما 
مي رسد. اين شيوه با ساختار هرمي اي كه دارد، 
شبكه اي از نيروهاي انساني را ايجاد كرده كه به 
صورت تصاعدي بر آن افزوده مي شود. تبليغات 
نيز در اين تكنيك به صــورت چهره به چهره و 
كالمي صورت مي گيرد. براي اينكه شــما در 
بازاريابي شبكه اي موفق باشيد، بايد اصولي را 

رعايت كنيد. 
كيفيتكاال: محصوالتي كه براي عرضه انتخاب 
مي كنيد بايد كيفيت بااليي داشــته باشند تا 
مشتري آنها را به ديگر محصوالت ترجيح دهد. 

مهارتمذاكرهوفروش:مهارت هاي فروش 
اكتســابي هســتند. با كســب اين مهارت ها 
مي توانيد راهكارهاي افزايــش فروش خود را 

پيدا كنيد. 
مهارتتيمسازيورهبري: يكي از راه هاي 
كسب سود در بازاريابي شبكه اي اين است كه 
بايد توانايي آن را داشته باشيد كه افراد زيادي را 

به مجموعه خود اضافه كنيد. 
مهارترهبرسازي:همان فرمولي كه براي 
شما كسب سود مي كند، براي زيرمجموعه شما 

نيز صادق است. 
بازاريابي شــبكه اي هم مثل ديگر فعاليت ها 
نيازمند تالش و كوشــش مستمر است و هيچ 
ويژگي به خصوصــي در آن وجود ندارد كه اين 
رشته را به شغلي خاص و درآمدزا تبديل كند. در 
واقع مثل هر شغل ديگري شما نان تالش خود 

را مي خوريد. 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

اگر مي خواهيد جزو آن دسته از مديراني باشيد كه مي توانند يك سازمان را 
متحول كنند يا زندگي ديگران را تغيير دهند، به درون خود بنگريد و ببينيد كه 
آيا واقعا توانايي عمل به تعهدات خود را داريد؟ واقعا هر بار كه قولي مي دهيد 

سعي مي كنيد به آن عمل كنيد؟
 هنگامي كه رهبري يا مديريت گروه يا شــركتي را بر عهده مي گيريد قطعا 
با مخالفت ها و كارشــكني هاي زيادي مواجه خواهيد شد، تنها زماني كه به 
رســيدن به هدف خود متعهد باشــيد مي توانيد با قدرت به جلو برانيد. اين 
محرك تعهد است كه انگيزه، شور و اشتياق شما براي رسيدن به هدف را زنده 
نگه خواهد داشت. براي تقويت حس تعهد و وفاي به عهد در خود ابتدا ميزان 
آن را در وجود خود بســنجيد و بعد تالش كنيد از موضوعات كوچك شروع 
كرده و كم كم اين حس را در خود تقويت كنيد. حس تعهد نه تنها بايد در شما 
به عنوان مدير سازمان وجود داشته باشــد، بلكه بايد كاركنان سازمان را نيز 

نسبت به كاری كه انجام می دهند، متعهد كنيد.

به هدف  خود  متعهد باشيد

ين
توا

ك 
ار

از كسانى كه خواسته هاى شما را دستكم مى گيرند، فاصله بگيريد. انسان هاى م
كوچك هميشه اين كار را مى كنند، اما انسان هاى بزرگ به شما اين احساس را 

مى دهند كه شما هم مى توانيد بزرگ باشيد و به عظمت برسيد. 
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 بزرگ ترين رقابت شركت هاي تعاوني در جشنواره 
ملي تعاونگران برتر آغاز شد

در راستاي ترويج و توســعه فرهنگ تعاون و شناسايي و معرفي كسب وكارهاي 
تعاوني پيشتاز و پيشران، سيزدهمين جشنواره ملي تعاونگران برتر در سيزدهم 
شهريورماه سال جاري با حضور رئيس جمهوری و مقامات كشوري و استاني در 
تهران برگزار خواهد شد. ثبت نام تعاونگران در اين رقابت المپيادي بزرگ از 26 
خرداد شروع شده و تا 16تيرماه ادامه خواهد داشت. تعاونگران واجدشرايط براي 
ثبت نام در اين جشنواره به سايت www. taavonibartar. ir مراجعه كنند. 
حداقل3سال سابقه شركت تعاوني، زيان ده نبودن، رعايت اصول هفتگانه تعاون، 
قانون كار، قانون تامين اجتماعي وساير قوانين بين المللي تعاون، اجراي صحيح 
قانون ومقررات باالدستي ونيز برگزاري به موقع مجامع وارائه صورت هاي مالي از 
شرايط اوليه ثبت نام در جشنواره ملي تعاونگران برتر است. الزم به توضيح است 
كه جشنواره ملي تعاونگران برتر در22گرايش )صنايع دستي، فرش دستباف، 
خدمات، سهامي عام، مرزنشينان، كشاورزي، عشاير، صنعتي، پزشكي، دانش بنيان، 
حمل ونقل، اعتبار، مسكن، عمراني، زنان، دهياري، تامين نياز صنوف خدماتي، 
تامين نياز صنوف توزيعي، تامين نياز مصرف كنندگان و تامين نياز توليدكنندگان( 
برگزار مي شود و عالوه بر شركت هاي تعاوني، اتحاديه هاي استاني وسراسري در 
گرايش هاي توليدي، توزيعي وخدماتي نيز مي توانند در اين جشنواره مهم ملي 
شركت كنند. نكته قابل توجه آن است كه كارگروه هاي علمي و هيات هاي داوري 
در ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي31 استان كشور و كارگروه علمي و هيات 
داوري ملي اين جشنواره در معاونت امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با 
استناد به سنجه هاي علمي و شاخص هاي عمومي و تخصصي مسئوليت سنگين 
گزينش و انتخاب تعاونگران برتر را در دو مرحله اســتاني و كشــوري عهده دار 
هستند. شايان ذكر است تاكنون قريب به 7 هزار نفر از تعاونگران موفق كشور در 
جشنواره ملي تعاونگران برتر ثبت نام كرده اند و پيش بيني مي شود تا 16تيرماه كه 
مهلت ثبت نام در اين جشنواره به اتمام مي رسد بيش از12هزار شركت تعاوني 
براي رقابت در اين المپياد ملي كسب وكارهاي تعاوني اعالم آمادگي كنند. نكته 
قابل تامل در جشنواره امسال كه سال حمايت از كاالي ايراني است، اين است كه 
كيفيت و مطلوبيت محصوالت و خدمات شركت هاي تعاوني و ميزان پاسخگويي 
آنان به مشتريان ازجمله شرايط الزم براي گزينش و انتخاب كسب وكارهاي تعاوني 
در مراحل استاني و كشوري جشنواره ملي تعاونگران برتر است. در راستاي صيانت 
از محيط زيست و براي توجه به اصول جهاني توســعه پايدار، انتخاب و معرفي 
تعاوني هاي سبز )كسب وكارهاي تعاوني دوستدار محيط زيست( به عنوان يكي 
از بخش هاي جنبي اين جشنواره خواهد بود. منتخبان جشنواره ملي تعاونگران 
برتر عالوه بر دريافت لوح تقدير از رئيس جمهوری، در تور ترويجي و آموزشــي 
بين المللي تعاون و كارآفريني شركت خواهند كرد و به عنوان سفيران و مروجان 
تعاون، »كارت سفيرتعاون« دريافت مي كنند. تعاونگراني كه »كارت سفير تعاون« 
رادريافت كنند براي مالقات با وزرا، استانداران و كليه مقامات كشوري و استاني و 
محلي از اولويت ويژه برخوردار و خارج از نوبت با اين عزيزان مالقات كرده و مسائل 
و مشكالت تعاونگران را در اين مالقات ها پيگيري خواهند كرد. دارندگان »كارت 
سفير تعاون« به عنوان مروجان فرهنگ تعاون در رسانه هاي ديداري، شنيداري 
و نوشتاري نقش آفريني كرده و در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و در مدارس 
و آموزشگاه هاي كشور، نوجوانان وجوانان را با فرهنگ تعاونگري و ايجاد و توسعه 
كسب وكارهاي تعاوني آشنا می كنند. موضوع قابل توجه ديگر آن است كه منتخبان 
جشنواره ملي تعاونگران برتر در مراحل استاني و كشوري براي دريافت تسهيالت 
وام از بانك توســعه تعاون وصندوق كارآفريني در اولويت ويژه خواهند بود و از 
حمايت هاي خاص صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون نيز برخوردار می شوند. 
استفاده از ظرفيت هاي گسترده صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران براي معرفي 
شركت هاي تعاوني برتر استاني وكشوري از طريق شبكه تلويزيوني ايران كاال و ساير 
شبكه هاي تلويزيوني و راديويي انجام خواهد شد. اميد است سيزدهمين جشنواره 
ملي تعاونگران برتر در سال حمايت از كاالي ايراني بتواند بيش ازپيش در معرفي 
فرهنگ واالي تعاون و شناسايي كسب وكارهاي تعاوني موفق، نقش آفريني كرده و 
ظرفيت هاي آشكار و پنهان الگوي بين المللي تعاون را در حل ابرچالش هاي كنوني 

كشور )بيكاري و فقر و تامين مالي و...( بيشتر نمايان سازد. 
مسلمخاني،مديركلدفترترويج،آموزشوتحقيقاتتعاونيهاي
وزارتتعاون،كارورفاهاجتماعي
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