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به دليل نبودن ساز و كار مشخص؛

ريلى  خط  به  اشاره  با  ايران  در  هند  سفير 
دكتر  با حضور  اخيرا  كه  برون  اينچه  المللى  بين 
همسايه  كشور  دو  جمهورى  روساى  و  روحانى 
گرفتن  نظر  در  با  گفت:  شد،  بردارى  بهره 
توسعه  بدنبال  هند  ايران،  ريلى  كريدورهاى 
و  ميانه  آسياى  كشورهاى  با  خارجى  تجارت 

روسيه از اين طريق است.
در  چهارشنبه  عصر  استاوا‘  سريو  ‘دى.پى 
ريلى  خطوط  ديدن  براى  گلستان  استان  به  سفر 
گوى  و  گفت  طى  ايران  شمالى  مرزهاى  در 
اختصاصى با خبرنگار ايرنا، اظهار داشت: كريدور 
براى  خوبى  بسيار  مسير  ايران  شمال   - جنوب 
كشورهاى  به  هند  صادراتى  كاالهاى  ترانزيت 

آسياى ميانه و روسيه است. 
بررسى  را  گلستان  به  سفرش  از  هدف  وى 
مسيرهاى ريلى اين استان دانست و گفت: خطوط 
ريلى ايران براى تجارت خارجى هند بسيار مهم 
است بنابراين دراين سفر كارى دبيركل بازرگانى 
و  هند  خارجه  وزارت  كنسول  سر  هند،  كشور 
تعدادى از نمايندگان شركت هاى تجارى و حمل 

و نقل كشورش حضور دارند
اضافه كرد: هند در سال  ايران  در  سفير هند 
هاى اخير دو محموله كانتينرى بصورت آزمايشى 
از طريق خاك ايران و از بندرعباس به امير آباد و 
بندرعباس به آستارا ارسال كرد كه نتيجه آن بسيار 

خوب و به صرفه اقتصادى بوده است
وى تصريح كرد: شخصا در بازگشت به هند 
از ايران براى حضور در يك كنفرانس مشترك كه 
ايران و  از سه كشور هند،  نمايندگانى  با حضور 

روسيه برگزار مى شود، راههاى استفاده از ظرفيت 
هاى ريلى ايران بررسى خواهد شد.

سفير هند در ايران همچنين با اشاره به تجارت 
15 ميليارد دالرى ايران و هند در سال كه شامل 
مى  تجارت  ميزان  اين  مى شود، گفت:  نيز  نفت 
تواند افزايش يابد ضمن اينكه هند از كشورهاى 
ديگر نيز مى خواهد از مسير ايران استفاده كنند. 

دى.پى سريو استاوا افزود: هند از ايران تقاضا 
كشورهاى  با  خارجى  تجارت  توسعه  براى  دارد 

آسياى ميانه و روسيه به ما كمك كند. 
همچنين عضو هيات مديره راه آهن جمهورى 
اسالمى در اين خصوص به خبرنگار ايرنا، گفت: 
هدف از سفر سفير هند و هيات همراه به استان 
و  ريلى  خطوط  هاى  ظرفيت  از  بازديد  گلستان 
حمل بار يكسره از هند به كشورهاى آسياى ميانه 

است
'آنه محمد كوسه غراوى‘ افزود: در اين سفر 
هندى ها از نزديك مسير كريدور شمال - جنوب 
صرفه  و  سير  زمان  درجريان  و  بازديد  مورد  را 
اقتصادى مسير قرار مى گيرند تا كانتينرهاى بارى 
خود را به مقصد كشورهاى آسياى ميانه و روسيه 
اى  برنامه  قطارهاى  طريق  از  و  يكسره  بصورت 

بفرستند.
الزم  ريلى  هاى  زيرساخت  ايران  گفت:  وى 
را براى اهداف اقتصادى هندى ها به كشورهاى 
شمال  كريدور  طريق  از  روسيه  و  ميانه  آسياى 
و  بندرعباس   - سرخس  طريق  از  نيز  و  جنوب 

اينچه برون - بندرعباس دارد
جمهورى  ريلى  خطوط  كرد:  اضافه  غراوى 

بهترين  هندى  كاالهاى  تزانزيت  براى  اسالمى 
خطوط هستند و از حيث كوتاه بودن مسير، زمان 

سير و صرفه اقتصادى به نفع اين كشور است.
كشورمان  آهن  راه  مديره  هيات  عضو 
خاطرنشان كرد: هم اكنون قطارهاى برنامه اى از 
توانيم  مى  و  است  برقرار  بندرعباس  به  سرخس 
نيز  برون  اينچه  به  بندرعباس  از  را  ظرفيت  اين 

فعال كنيم
اكنون زمان سير قطارها  به گفته غراوى، هم 
كاهش  روز   3 به   4 از  به سرخس  بندرعباس  از 

يافته است.
قرار است سفير هند و هيات همراه طى امروز 
و فردا از زيرساخت هاى ريلى استان گلستان از 

جمله در مرز اينچه برون ديدن كنند. 

مركز آمار ايران:
 گلستان باالترين اختالف 
طبقاتی را در کشور دارد

به  ايران  آمار  مركز  هاى  داده  آخرين  مطابق 
با  گلستان  كشور؛  آمارى  رسمى  مرجع  عنوان 
باالترين ضريب جينى در بين استانها از باالترين 

شكاف طبقاتى برخوردار است.
جينى  ضريب  ايرنا  چهارشنبه  گزارش  به 
نشان  نتايج  اما  يافت  كاهش   92 سال  در  اگرچه 
مى دهد كه در همين سال (92) باالترين ضريب 
جينى در استان گلستان  (0.3692)و پايين ترين 
ضريب جينى در استان خراسان جنوبى (0,2550) 

گزارش شده است.
ضريب جينى شاخصى اقتصادى براى محاسبه 
اين  بودن  باال  است.  مردم  ميان  در  ثروت  توزيع 

ضريب در يك كشور معموال به عنوان شاخصى 
از باال بودن اختالف طبقاتى و نابرابرى درآمدى 

در نظر گرفته مى شود.
بر اساس نتايج طرح آمارگيرى هزينه و درآمد 
خانوار سال 1392 كه توسط مركز آمار ايران انجام 
شده، سهم 10 درصد ثروتمندترين جمعيت به 10 
درصد فقيرترين جمعيت در كل كشور از 15,97 
درصد در سال 88 به 10,68 درصد در سال 92 
رسيده كه اين كاهش خود توضيحى براى كاهش 

نابرابرى است.
ثروتمندترين  درصد   24 سهم  همچنين 
جمعيت به سهم 24 درصد فقيرترين جمعيت در 
كل كشور به ترتيب از 9 و 4,63 درصد در سال 
كاهش   92 سال  در  درصد   3,71 و   6,57 به   88

يافته است.
مناطق  در   92 سال  در  گزارش  اين  پايه  بر 
استان  باالترين ضريب جينى در  روستايى كشور 

در  جينى  ضريب  ترين  پايين  و   (0,3500) يزد 
استان البرز (0,2161) مشاهده مى شود.

مناطق  جينى  ضريب  حاكيست  گزارش  اين 
ضريب  به  نسبت   92 سال  استان   10 در  شهرى 
جينى در سال 1390 افزايش يافته است. بيشترين 
نسبت   1392 سال  در  جينى  ضريب  در  كاهش 
خراسان  استان  شهرى  مناطق  در   1390 سال  به 
جنوبى و كمترين كاهش در مناطق شهرى استان 

مازندران مشاهده مى شود.
همچنين در مناطق روستايى نيز در 10 استان، 
ضريب  به  نسبت   1392 سال  در  جينى  ضريب 

جينى در سال 1390 افزايش يافته است.
مناطق  در  جينى  در ضريب  كاهش  بيشترين 
روستايى استان ها در سال 1392 نسبت به سال 
 1390در استان بوشهر و كمترين كاهش در استان 

مازندران مشاهده مى شود.

طبيعى شهرستان  منابع  و  كشاورزى  كارهاى  نظام صنفى  نوبت سوم  عادى  عمومى  مجمع 
گنبدكاووس راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخه 1393/11/06 در محل نمازخانه بعثت 
مديريت جهاد كشاورزى شهرستان گنبد كاووس برگزار ميگردد، لذا از كليه اعضاء محترم 
دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :
استماع گزارش هيئت مديره- 1
تصويب ترازنامه و سود و زيان سال مالى 92- 2
پيش بينى بودجه سال مالى 94- 3
بررسى و تصويب حق عضويت و حق ورودى و تمديد پروانه فعاليت ساليانه اعضاء حقيقى و حقوقى- 4
بررسى و تصويب حق جلسه و هزينه اياب و ذهاب هيئت مديره- 5
بررسى و تصويب بكارگيرى هريك از اعضاء هيئت مديره باستناد ماده 20 تبصره 1 اساسنامه- 6

 و ماده 35 فصل هشتم نظام نامه ادارى مالى نظام صنفى
تاييد و تصويب حسابرسى منتهى به پايان سال مالى 92- 7
ساير موارد عنداللزوم- 8

هيئت مديره نظام صنفى 
كارهاى كشاورزى و منابع طبيعى شهرستان گنبد كاووس           

توضيحات : بموجب تبصره 5 ماده 11 اساسنامه در صورتيكه حضور عضوى در مجمع 
بعللى ميسر نباشد حق راى خود را بموجب وكالتنامه به عضوى ديگر واگذار نمايد در 
اين صورت هيچ عضوى نمى تواند عالوه بر راى خويش بيش از يك راى با وكالت 
داشته باشد؛ ضمنا ارائه كارت عضويت معتبر نظام صنفى در روز مجمع الزامى ميباشد. 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى نوبت سوم
نظام صنفى كارهاى كشاورزى و منابع طبيعى شهرستان گنبد كاووس

فروش 
زمين هاي مسكوني

زمين هاي  از  محدودي  فروش 
جديد  شهرك  مسكوني 
االحداث آفتاب گنبدكاووس، 
واقع  آق قايه  روستاي  غرب 
(ضلع  اَرمي آباد  چهارراه  در 
سنت)  اهل  مصالي  شمالي 
داراي  گرگان  رود  طرف  به 
 16 و  متري   20 خيابان هاي 
متري و 12 متري و كوچه هاي 
8 متري طبق نقشه تفكيكي بنياد 
مسكن با كليه امكانات عمومي 
سرمايه گذاري  با  تا  شد،  آغاز 

مطمئن، صاحب خانه شويد.
شماره تماس:  09112760402

سفير هند در ايران:
 بدنبال توسعه تجارت با كشورهاى آسياى ميانه از طريق ايران هستيم


