
اســتاندار تهــران از تولد ماهانــه ۱۰۰ كودك 
بي هويت در بيمارستان هاي تهران خبر داد.

به گزارش ايلنا، نخســتين كارگــروه تخصصي 
زنان و خانواده با محوريت ســاماندهي كودكان 
بي هويــت در بدو تولد با حضور محمدحســين 
مقيمــي اســتاندار تهــران و فريبــا نظري پور 
مشــاور وزير كشــور در امور زنان و خانواده در 
استانداري تهران برگزار شد. در ابتداي اين جلسه 
محمدحسين مقيمي، استاندار تهران با اشاره به 
اينكه كميته اي در استان تهران براي پيگيري و 
نظارت بر امور كودكاني كه بي هويت هســتند، 

تشكيل شد، بيان داشــت: اين پيشنهادي بود 
كه به اتفاق آراي اعضاي حاضر در اين جلســه 

تصويب شد. 
او در ادامه گفت: تعدادي از كودكان در كشــور 
متولد مي شــوند كه به دليل عــدم حضور پدر 
و مادر شناســنامه اي ندارنــد. اقداماتي در اين 
 رابطه آغاز شــده و اين مشــكل را حــل كرده

 است. 
مقيمي در ادامه با اشــاره به اينكــه اگر كارت 
ملي مادر نوزاد در بيمارســتان دريافت شــده 
باشــد مي توان شناســنامه صادر كــرد، گفت: 

براســاس هويت مــادر مي تــوان ايــن كار را 
انجــام داد، امــا گاهي مــادر هــم كارت ملي 
 ندارد و شناســنامه بدون ذكر نــام اوليا صادر 

مي شود. 
در ادامه اين جلسه نماينده سازمان ثبت احوال 
تاكيد كرد كه هيــچ محدوديتي بــراي صدور 
شناسنامه براي اطفال بدون هويت معرفي شده 
توسط بهزيســتي وجود ندارد. او تاكيد كرد كه 
چون برخي از اين كودكان اتباع خارجي هستند 
نمي توان براي آنها شناسنامه صادر كرد و مشكل 

هم اين است. 

موســس آمازون قصد دارد در ميانــه دهه آتي 
 ميالدي فضانوردان را به ماه بفرســتد و در آنجا 
يك اقامتگاه دائمي بســازد. به اعتقاد او، ماه يك 

مكان مناسب براي شهرك سازي است. 
به گزارش انگجت، مدت هاســت كه جف بزوس 
قصد دارد فضانوردان را به ماه بفرستد. در همين 
 GeekWire راســتا او در مصاحبه اي با مجله
اعالم كرد شركت بلواوريجين قصد دارد با ناسا و 
سازمان فضايي اروپا همكاري كند تا يك اقامتگاه 

دائم در ماه بســازد. او اعالم كرد در اين راستا از 
هيچ تالشي فروگذار نمي كند. 

اين در حاليست كه شــركت بلواوريجين قصد 
دارد لندر Blue Moon را در ميانه دهه ۲۰۲۰ 
ميالدي پرتــاب كند. البته اين امر مشــروط به 

دستيابي به پشتيباني هاي كافي است. 
بزوس در اين باره مي گويد: ماه يك مكان مناسب 
براي شهرك سازي اســت. او به فاصله كم آن تا 
زمين و وجود آب در ماه اشاره مي كند كه مي توان 

آن را به هوا و پيشــرانه موشــك ها تبديل كرد.  
همچنين بزوس معتقد اســت در دهه هاي آتي 
انتقال صنايع ســنگين زميني به فضا آســان تر 
مي شــود. به اعتقاد او، ممكن است حتي بعضي 
افراد در سيارك ها نيز كار كنند و زمين به عنوان 
مكاني براي سكونت و صنايع سبك استفاده شود. 
اين در حاليســت كه بزوس بيشتر مشتاق است 
افراد ديگر را به انجام فعاليت هاي مختلف مانند 

شهرك سازي در ماه ترغيب كند. 

معاون فناوري هــاي نوين بانك مركــزي صدور 
 USSD بخشــنامه محدوديــت تراكنــش 
 توســط بانــك مركــزي و شــاپرك را تكذيــب 

كرد. 
به گزارش پژوهشكده پولي و بانكي، ناصر حكيمي 
گفت: بانك مركزي هيچ بخشنامه اي در اين زمينه 
صادر نكرده است. وي اظهارداشت: دراين خصوص 

بخشنامه اي توسط شاپرك نيز صادر نشده است. 

يادآور مي شــود صبح ديروز اخباري در رســانه ها 
درباره بخشنامه جديد بانك مركزي براي كد هاي 
USSD  منتشر شده بود. در خبر مذكور آمده بود: 
بانك مركزي ضوابط جديدي در چارچوب كدهاي 
دستوري تحت عنوان USSD تصويب و به بانك ها 
در جهت محدوديت استفاده از اين سرويس ابالغ 
كرده و از هر كارت بانكي براي تراكنش هاي در بستر 
USSD فقط يك بار در روز مي توان استفاده كرد. 

در ادامه اين خبر كه ازســوی معاون فناوري هاي 
بانــك مركزي تكذيب شــد، آمده بود: براســاس 
ضوابــط جديد بانك مركــزي، هــر كارت بانكي 
فقط يك بار در روز براي خريد شــارژ، بســته هاي 
اينترنــت يا پرداخت قبض قابل اســتفاده اســت 
و در صورت نيــاز به تراكنش براي خريد شــارژ و 
 غيره براي بــار دوم  بايــد از كارت بانكي ديگري 

استفاده شود. 

رئيس مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كشور اعالم 
كرد: واردات سيگار در دو ماه نخست امسال به صفر رسيد. 
به گزارش وزارت صنعت، معــدن و تجارت، علي اصغر 
 رمزي افزود: فروردين و ارديبهشــت ســال گذشــته 

5۰3 ميليون نخ سيگار به كشور وارد شد. 
وي دربــاره واردات تنباكوي معســل )تنباكوي قليان 
ميوه اي( نيز گفت: واردات اين تنباكو در دو ماه نخست 
سال گذشته ۲ هزار و ۲88 تن بود كه با 67 درصد كاهش، 
امسال به 749 تن رسيده است. آمار مطرح شده ازسوی 
رئيس مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كشور درباره 

واردات سيگار، مربوط به واردات رسمي است كه عالوه بر 
اين، همچنان از ساير كشورهاي همسايه به ويژه عراق، 
امارات، افغانستان و پاكســتان كاالي دخاني قاچاق به 
صورت انبوه وارد كشور مي شود. رئيس مركز برنامه ريزي 
و نظارت بر دخانيات كشــور درباره صادرات محصوالت 
 دخاني نيز گفت: در دو ماه نخســت ســال گذشــته 
85۰ كيلوگرم تنباكوي سنتي به ساير كشورها صادر شده 
بود كه اين رقم در دو ماه نخست امسال به 38 هزار و 6۰ 
كيلوگرم رسيد. وي ادامه داد: صادرات تنباكوي معسل 
نيز از ۱3 هزار و 48۲ كيلو گرم در دو ماه ابتدايي ســال 

۱396 به 33 هزار و 64۰ كيلوگرم رسيد كه رشدي برابر 
با ۱49 درصد را نشان مي دهد. رمزي علت اين تغييرات 
عمده در واردات و صادرات را اجرايي كردن تبصره 3 ماده 
۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه كشــور در 4 سال اخير 
دانســت و توضيح داد: اين تبصره دولت را مكلف كرده 
بود تا واردات سيگار را با همان برند اصلي، توليد داخلي 
كند. وي اضافه كرد: واردات سيگار در سال ۱394، ۱6 
ميليارد و 4۰۰ ميليون نخ بود كه با راه اندازي كارخانه هاي 
 جديد و تكميل ظرفيت كارخانه هاي موجود، اين رقم به 

3 ميليارد و ۲7۰ ميليون نخ در سال ۱396 رسيد. 

موسسآمازوناقامتگاهدائميدرماهميسازد
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نگرانیكاربراناز
عضویتبدوناطالع

درسروش
استـــفاده از پيام رسان هاي داخلي موضوعي است 
كه هر روز در فضاي مجازي و در گفتگوهاي روزمره 
بين كاربران و مردم درباره آن صحبت مي شود. 
اخيرا اخباري در رابطه با عضويت اجباري و بدون 
اطالع مردم در پيام رسان هاي داخلي مطرح شده 
است كه اگر اين موضوع صحت داشته باشد، بحث 

نقض حريم خصوصي مردم مطرح... 

تالشبرایحفاظت
ازسرمایهگذاري
درایران

موگريني تاکید کرد 

بنگاههادراختیار
بخشخصوصی

واقعیباشد
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روحانی  در ديدار  با  فعاالن اقتصادی:

سرمقاله
هزينه  باالی 
تولید  داخلي

يكي از مزاياي توسعه توليد 
داخلي افزايش صــادرات و 
ارزآوري آن اســت. درست 
است كه كشــور ما به كشور 
واردكننده كاال يا خدمات تبديل شــده اســت، اما 
ضرورت دارد در كنــار واردات، كاالهاي باكيفيت و 
قيمت مناسب توليد شود تا صادرات رونق گرفته و 
روي ريل بيفتد. به عبارت بهتر، ايجاد توازن و تعادل 
در واردات و صادرات يك اصل است كه در اقتصاد و 
توسعه آن نقش بسزايي داشــته و دارد. اين موضوع 
بدان معناست كه در كنار واردات گسترده بايد توليدات 
 داخلي باكيفيــت و اثرگذار در بازارهــاي داخلي و 

خارجي داشته باشيم...

  علــي ديني تركمانــي، 
اقتصاددان
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رونقصادراتبانرخ
ارزتوافقی

كیفیتدر
تنورنانهايصنعتي

 مرکز  پژوهش هاي مجلس عوامل تاثیر گذار  بر نرخ تورم در 3 ماهه 97 را  بررسی کرد

مهار تورم  با   اهرم   سود  بانکی
صفحه2

صفحه2

جهش   قیمتی   مسکن
مسکن  در   اردیبهشت ماه    5 3  درصد   رشد   قیمت    داشت

سياســت هاي جديد ارزي دولت كه براي نظارت 
بيشتر بر منابع ارزي اتخاذ شد، نگراني هايي را براي 
صادركنندگان به وجود آورد كــه به تعبير فعاالن 
اقتصادي، بي انگيزگي صادركنندگان و افت صادرات 
را به همراه خواهد داشت. با اين حال آمارها از صادرات 
كشــور طي دو ماه اخير حاكي از مثبت شدن تراز 
تجاري است كه تا حدودي تاثير منفي فعاليت سامانه 
نيما بر ميزان صادرات را منتفي مي سازد.  بيش از 
يك ماه از راه اندازي سامانه ارزي نيما مي گذرد. در 
ابتداي آغاز به كار اين ســامانه دولت در نظر داشت 
مسير ارزهاي صادراتي را براي جلوگيري از خروج 
بي رويه آن از كشــور كنترل كند. پس از آنكه اين 
سامانه راه اندازي شد و دولت به صادركنندگان براي 

بازگشت ارز صادراتي به نيما...

نان آوران، سه نان، كماج پزان، مارال پخت، نان سحر 
و... از نمونه كارخانه های پخــت نان و محصوالت 
مشابه اند كه در بازار ايران بسيار شناخته شده اند. اين 
كارخانه ها با توليد نان هاي كامال اتوماتيك و بهداشتي 
توانستند نياز بازار را پاسخ دهند. امروز با توسعه اين 
مدل از كسب وكارها عالقه مردم به نان هاي صنعتي 
به لحاظ وجــود تنوع در آنها افزايش يافته اســت. 
البته افزايش ســهم نان صنعتي در سبد مصرفي 
خانوارها، نيازمند اقداماتي همچون فرهنگ سازي 
براي مصرف اين نوع نان و شكل گيري توليد رقابتي 
با بهبود كيفيت و قيمت متعادل اين محصول است. 
با اين روند واحدهاي توليد نان صنعتي بايد در توليد 
و عرضه اين نوع نان انعطاف پذير باشند و نان بهتر و 

مرغوب تري به مردم عرضه كنند...

استاندار تهران  خبر داد 

تولدماهانه100كودكبيهویتدربیمارستانهايتهران

معاون  بانک  مرکزي

بانكمركزيبخشنامهمحدودیتتراكنشUSSDراصادرنكردهاست

وارداتسیگارصفرشد

مدير پیام رسان سروش تکذيب کرد
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اقتصاد2
ایران وجهان

با توجه به تحــوالت اخير در 
بازار ارز، انتظار تالش موثري 
ازســوي بانك مركزي براي 
كاهش نرخ سود وجود ندارد.

نتايــج بررســي هاي مركز 
پژوهش هاي مجلس نشــان مي دهد كــه در ماه هاي 
ابتدايي ســال 1397 نرخ تورم از جهــت افزايش نرخ 
ارز و به تبع آن شــاخص قيمــت كاالهــاي وارداتي 
افزايش محــدودي را خواهد داشــت، زيرا براســاس 
پيش بيني ها هرچنــد نرخ ارز افزايــش يافته و قيمت 
كاالهاي وارداتــي را افزايش خواهد داد، اما شــاخص 
 قيمــت جهانــي كاالهــاي وارداتي روند كاهشــي 

خواهند داشت. 
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد پس از 
افزايش قابل توجه تورم از سال 1390 و قرار گرفتن در 
نقطه اوج آن در خردادماه 1392 كه نرخ تورم نقطه به 
نقطه 45.10 درصدي را براي اين ماه ثبت كرده، از تيرماه 
1392 نرخ هاي تورم ماهانه رو به كاهش گذاشته و اين 
روند كاهشي كم وبيش تا سال 1396 حفظ شده است. 

داليل كاهش تورم از سال 1392 با وجود رشد نقدينگي 
گسترده، ناشي از تصميم سياست گذار بر كنترل پايه 
پولي )كاهــش عرضه ذخاير( با وجــود تقاضاي باالي 
ذخاير از سوي شبكه بانكي در ابتدا و پس از آن نرخ سود 
حقيقي باال به واسطه عدم تعادل ترازنامه شبكه بانكي 
بوده است. البته برخي عوامل ديگر مانند كاهش شاخص 
قيمت هاي جهاني و كاهش تــورم وارداتي و همچنين 
كاهش انتظارات تورمي نيز بر روند كاهشي تورم اثرگذار 

بوده است. 
نگاهي به روند نرخ رشد نقدينگي و تورم نشان مي دهد 
كه از سال 1394 به بعد تناسب چنداني بين نرخ رشد 
نقدينگي و تورم وجود نداشــته است. اين عدم تناسب 
به علت نرخ سود حقيقي باال و تاثير آن بر كاهش سرعت 
گردش پول )تغيير تركيب نقدينگي( است كه موجب 
قفل شدن منابع در شبكه بانكي شده است. نرخ باالي 
سود بانكي باعث شده تا سهم بااليي )بين 80 تا 90 درصد 
در سال هاي اخير( از نقدينگي را شبه پول تشكيل دهد كه 
جزو غيرسيال نقدينگي بوده و سياليت و سرعت گردش 

آن بسيار پايين تر از سپرده هاي ديداري است. 
افزايش سهم شــبه پول از نقدينگي به معناي كاهش 
تقاضاي كل نيز هســت كه خود بر روند كاهشي تورم 

تاثيرگذار بوده است، به طوري كه نرخ سود حقيقي باال 
باعث كاهش مصرف و كاهش تقاضاي كل مي شــود. 
همچنين از آنجايي كه كمتر فعاليت اقتصادي مي تواند 
سودي متناظر نرخ سود بانكي به دست دهد، بنابراين 
ســرمايه گذاري نيز كاهش يافته كه خــود به كاهش 
تقاضاي كل منجر مي شود. بنابراين باال بودن نرخ سود 
بانكي اصلي ترين عامل كاهش نرخ تورم و عدم افزايش 

متناسب آن با تورم در سال هاي اخير بوده است. 
در اين ميان، مجموعه اي از عوامل باعث كاهش نرخ تورم 
از سال 1392 به بعد شده كه اين روند كاهشي تا اواسط 
سال 1395 ادامه داشته است. با اين حال نرخ تورم ماهانه 
از اواسط سال 1395 روند رو به رشد داشته كه تحت تاثير 

عوامل متعددي بوده است. 
بررسي ها نشــان مي دهد افزايش قيمت هاي جهاني 
كاالهاي غيرسوختي از نيمه دوم سال 1395 و در نتيجه 
افزايش شاخص قيمت وارداتي و رشد نقدينگي و كاهش 
سهم شــبه پول از رشــد نقدينگي و همچنين كاهش 
محدود در نرخ سود بانكي از جمله عوامل تاثيرگذار بر 
افزايش تورم از نيمه دوم ســال 1395 و تداوم اين روند 
در سال 1396 بوده است؛ به طوري كه نرخ تورم ماهانه از 
مردادماه 1396 روند افزايشي داشته و با قرار گرفتن در 
مقدار 1.9 درصد در آذرماه 1396، به باالترين مقدار آن 
براي آذرماه طي سه سال 1396 -1394 رسيده است. 
در آذرماه شاخص قيمت دالري و ريالي كاالهاي وارداتي 
ايران نيز در باالترين مقدار خود طي دوره مورد بررسي 

قرار داشته و پس از آن روند كاهشي داشته است. 

اثرگذاران بر نرخ تورم 1397
عوامل متعددي بر نرخ تورم در ســه ماهه ابتدايي سال 
1397 تاثيرگذار اســت. آنچه در وضعيت متغير تورم 
اهميت دارد، آن است كه در حال حاضر رشد نقدينگي 
تناسب چنداني با نرخ تورم 9 درصدي در سال 1395 و 
نرخ تورم 9.6 درصدي سال 1396 ندارد. نقدينگي در 
سال 1395 برابر 23 درصد رشد داشته و اين رشد طي 
11 ماهه نخست سال 1396 به ميزان 18.8 درصد بوده 
است. در حقيقت آنچه مانع از رشد فزاينده تورم در اقتصاد 
ايران طي سال هاي اخير بوده، نرخ سود حقيقي باال بوده 
كه از طريق تاثير بر سرعت گردش پول، مانع از تحقق آثار 
تورمي رشد باالي حجم نقدينگي شده است. در تقسيم 
نقدينگي به دو جزء پول )شامل اسكناس و مسكوك و 
سپرده هاي ديداري( و شبه پول )ساير سپرده ها(، پول 
جزو سيال و تورم زاي نقدينگي بوده و شبه پول كه جزو 

غيرسيال نقدينگي است از تورم زايي كمتري برخوردار 
بوده است. 

در ســال هاي اخير به دليل نرخ سود حقيقي باال، رشد 
نقدينگي به طور عمده از ناحيه رشد شبه پول بوده و سهم 
شبه پول از نقدينگي و همچنين سهم آن از رشد نقدينگي 
به طور مرتب )به جز در سال 1395( در حال افزايش بوده 
اســت. بنابراين ضربه گير تورم كه مانع از رشد تورم به 
تناسب رشد نقدينگي شده، نرخ سود حقيقي باال و تاثير 
آن بر تغيير در تركيب نقدينگي )كاهش سرعت گردش 
پول( بوده است. اين تغيير در تركيب نقدينگي به علت 
نرخ سود باالي بانكي است كه همزمان با كاهش تورم 
كاهش نيافته و باعث شده است تا سپرده گذاري بلندمدت 
بانكي سودآورترين فعاليت اقتصادي باشد. نرخ سود باال 
ناشي از عدم تعادل در ترازنامه شبكه بانكي كشور است 
كه نياز آنها به ذخاير را افزايش و به تبع آن رقابت ميان آنها 

در جذب سپرده هاي مردم را تشديد كرده است. 

ناپايداري كاهش نرخ سود
تحوالت سياستي بانك مركزي به ويژه در ماه هاي مياني 
و پاياني سال 1396 نشان داد كه كاهش نرخ سود با توجه 
به آثار تورمي شديد آن و البته التهاب هاي ارزي نمي تواند 
پايدار باشد. در اين راستا بايد با توجه به نقش عدم تعادل 
ترازنامه شــبكه بانكي در تحوالت پولي و بانكي و كل 
اقتصاد كالن، ضمن كاهش تدريجي نرخ سود، اصالح 
نظام بانكي به صورت همزمان در دستور كار قرار گيرد. 
با توجه به اين ويژگي، آنچه در اجراي سياست هاي پولي 
و مالي اهميت مي يابد، كاهش نرخ سود بانكي به گونه اي 
اســت كه تغيير در تركيب نقدينگي و حركت منابع از 
سپرده هاي مدت دار به سوي ســپرده هاي ديداري با 
پيامدهاي تورم زاي كمتري مواجه باشد. در صورتي كه 
منابع آزادشده به سمت توليد حركت كند، مي تواند به 
رشد اقتصادي منجر شده و با افزايش توليد و در نتيجه 
عرضه، از آثار تورمي آن بكاهد. دستيابي به چنين هدفي 
نيازمند هماهنگي سياست هاي ارزي، پولي و مالي است. 
نتايج مطالعات نشان مي دهد كه نرخ سود بانكي با وجود 
افزايش قابل توجه در بهار 1396 نسبت به سال 1395 اما 
با يك روند هرچند كند، از مردادماه 1396 روند كاهشي 
داشته است )همزمان با اين كاهش از مردادماه 1396 
نرخ تورم ماهانه نيز افزايش يافته است(. با اين حال در 
سه ماهه پاياني سال به علت التهاب هاي ايجادشده در 
بازار ارز، بانك مركزي تا حدود زيادي از سياست كاهش 
نرخ سود بانكي فاصله گرفت. در مقابل نرخ رشد نقدينگي 

قابل توجه بوده و 11 ماهه نخست سال 1396 برابر 18.7 
درصد بوده كه اين نرخ همخواني چنداني با هدف تورم 
تك رقمي ندارد. همچنين سياست مالي دولت نيز كمك 
چنداني به روند كاهشي تورم نمي كند، برآوردها از ميزان 
هزينه عمراني دولت تا پايان سال )40 هزار ميليارد ريال( 
نشان از كاهش هزينه هاي عمراني دولت دارد كه با هدف 
هدايت منابع بانكي به سمت توليد تناسب ندارد. از طرف 
ديگر، حساب هاي مالي دولت رشد 89 درصدي كسري 
بودجه دولت را در بهمن ماه 1396 نسبت به بهمن ماه 

1395 نشان مي دهد. 

نوسان بازار ارز
نوسان بازار ارز طي سه ماهه اخير را كه ناشي از افزايش 
تقاضاي سفته بازي در اين بازار است، مي توان تحت تاثير 
عوامل متعددي ازجمله كاهش نرخ سود بانكي، تحوالت 
بين المللي و افزايش برخي تحريم ها، پايين نگه داشته 
شدن نرخ ارز طي ماه هاي اخير و... دانست. به خصوص 
آنكه با وجود افزايــش درآمدهاي دولت از محل فروش 
نفت خــام و گاز طي 8 ماهه نخســت ســال، خالص 
دارايي هاي خارجي بانك مركزي طي اين بازه كاهش 
يافته كه نشانگر افزايش قابل توجه تقاضا براي ارزهاي 

خارجي است. 
افزايــش نــرخ ارز از چند منظر بر شــاخص قيمت ها 
اثرگذار بوده است. افزايش نرخ ارز شاخص قيمت كاالي 
مصرف كننده را به علت افزايش شاخص قيمت كاالي 
وارداتي افزايش مي دهد. همچنيــن از آنجا كه بيش از 
70 درصد واردات كشــور را واردات كاالهاي واسطه اي 
تشــكيل مي دهد، بنابراين افزايش نرخ ارز بر شاخص 
قيمت توليدكننده نيز اثرگذار بوده است. با اين حال بايد 
توجه داشت كه به علت وجود نرخ هاي ارز دوگانه بخشي 
از اثر افزايش نرخ ارز روي شاخص قيمت وارداتي خنثي 

مي شود؛ به طوري كه در سال 1395 در حدود 56 درصد 
از واردات با نرخ ارز مبادله اي و 41 درصد با نرخ ارز آزاد 
صورت گرفته است. هرچند با وجود اثرگذاري ناكامل 
افزايش نرخ ارز در بازار آزاد روي شاخص قيمت وارداتي، 
تورم انتظاري تا حد زيادي تحت تاثير افزايش نرخ ارز بوده 
و با افزايش نرخ ارز افزايش خواهد يافت. از طرف ديگر 
روند تخصيص ارز مبادله اي براي واردات نيز ممكن است 
در سال 1396 مطابق با الگوي سال 1395 نبوده باشد، 
زيرا به طور معمول در بازه هاي افزايش تقاضا و زماني كه 
اختالف بين نرخ ارز مبادله اي و بازار آزاد افزايش مي يابد، 
تخصيص ارز مبادله اي براي واردات نيز كاهش مي يابد. 

 پيش بيني تورم 1397
نتايج بررســي هاي مطالعه مركز پژوهش هاي مجلس 
نشــان مي دهد كه در ماه هاي ابتدايي سال 1397 نرخ 
تورم از جهت افزايش نرخ ارز و به تبع آن شاخص قيمت 
كاالهاي وارداتــي افزايش هرچند محــدود را خواهد 
داشت، زيرا براساس پيش بيني ها هرچند نرخ ارز افزايش 
يافته و قيمت كاالهاي وارداتي را افزايش خواهد داد، اما 
شاخص قيمت جهاني كاالهاي وارداتي روند كاهشي 

خواهند داشت. 
همچنين با توجه به نوسانات اخير نرخ ارز و تاثير بر قيمت 
توليدكننده، انتظار افزايش شاخص قيمت توليدكننده 
و به تبع آن شاخص قيمت مصرف كننده در ماه هاي آتي 
وجود دارد. با اين حال مهم ترين عامل اثرگذار بر نرخ تورم، 
نرخ سود است. در صورتي كه بانك مركزي هدف كاهش 
نرخ سود بانكي را پيگيري كند، مي توان انتظار افزايش 
تورم از اين منظر را داشت، اما با توجه به تحوالت اخير 
در بازار ارز، انتظار تالش موثري ازســوي بانك مركزي 
براي كاهش نرخ ســود در ماه هاي ابتدايي سال 1397 

وجود ندارد. 

 مرکز پژوهش هاي مجلس عوامل تاثیرگذار بر نرخ تورم در 3 ماهه 97 را بررسی کرد

مهار تورم  با  اهرم  سود  بانکی

مسکن در ارديبهشت ماه 35 درصد رشد 
قيمت داشت

جهش  قیمتی  مسکن
بازار مسكن در ارديبهشــت ماه با پرش 8 درصد 
ماهيانه ركورد باالترين رشــد قيمت خود را طي 
شش ســال اخير شكســت و در اين بين برخي 
مشاوران امالك به عنوان عامل گراني عمل كردند. 
به گزارش ايسنا، قيمت مسكن شهر تهران با دو 
آمار متفاوت در ارديبهشت ماه باالترين ميانگين 
رشد ماهيانه را در شش ســال اخير تجربه كرد. 
براســاس گزارش دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه 
و شهرسازي، رشد قيمت مسكن شهر تهران در 
ارديبهشت ماه 1397 نسبت به فروردين ماه 12 
درصد بوده و اين در حاليست كه آمار بانك مركزي 
حكايت از افزايش 8.1 درصدي دارد. با اين حال 
براساس گزارش بانك مركزي نيز اين رشد ماهيانه 
طي شش سال اخير بي سابقه بوده است. اثرپذيري 
بازار مسكن از جهش قيمت ارز و طال در دومين 
ماه از سال جاري خود را نشان داد. در ارديبهشت 
1397 معامالت مسكن شهر تهران 16.7 درصد و 
ميانگين قيمت ها 35 درصد نسبت به ماه مشابه 
سال قبل افزايش يافت. در منطقه 5 شاهد رشد 
53.5 درصدي ميانگين قيمت بوديم و كمترين 
ميزان رشد به منطقه 16 با 12.3 درصد افزايش 
قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل تعلق داشت. 

تحوالت اخير بازار مســكن حاكي از آن اســت 
كه واحدهاي واقع در منطقه 5 بــا 12.8 درصد، 
خانه هاي متري 3 تا 3.5 ميليون تومان با ســهم 
9 درصــد، آپارتمان هاي 60 تــا 70 متر با 15.6 
درصد و واحدهاي مسكوني 100 تا 200 ميليون 
تومان با سهم 20 درصد از كل معامالت، باالترين 

خريدوفروش را به خود اختصاص دادند. 
اما وقتــي از ميانگين رشــد 53 درصد منطقه 5 
صحبت مي كنيم، بدين معناست كه دامنه افزايش 
قيمت قراردادهاي قطعي در اين منطقه بين 30 
تا 70 درصد بوده است كه با گزارش ميداني قبل 
از ارائه آمار رســمي بانك مركــزي تطبيق دارد. 
مشاهدات ميداني حاكي از آن است كه مشاوران 
امالك در جهش قيمت ها به عنوان عامل ســوم، 
نقش ايفــا كرده اند. عوامل اصلي رشــد يك باره 
قيمت مســكن به كوچ متقاضيان بازارهاي ارز و 
سكه به سمت مسكن، تورم انتظاري ملك، بروز 
تدريجي تقاضاي مطلق، سررسيد تسهيالت بانكي 
و سودجويي برخي مشاوران امالك مربوط مي شود 
كه تالش كردند جدا از كميسيون، از قيمت هاي 
قطعي نيز ســهم ببرند و به نظر مي رسد اتحاديه 
مشاوران امالك شــهر تهران برنامه خاصي براي 
مقابله با اين رفتارها ندارد. با اين وجود پيش بيني 
مي شــود كه اين عملكرد بعضي مشاوران امالك 
در ميان مدت به ضرر آنها خواهد بود. بنا به اعتقاد 
كارشناسان، ادامه رشــد قيمت مسكن به ركود 
معامالت منجر خواهد شــد. بررسي تجربه اين 
بازار نشــان مي دهد پس از جهش قيمت ها دوره 
افت شــديدي در انتظار بازار مسكن است. حتي 
مشاهده شد برخي كســاني كه در انتهاي سال 
1391 كه قيمت مســكن به اوج خود رسيده بود 
اقدام به خريد مسكن كردند شاهد افت تا 30 درصد 
قيمت در سال هاي پس از آن بودند. نايب رئيس 
اتحاديه مشاوران امالك نيز معتقد است افزايش 
ناگهاني قيمت مسكن تا پايان شهريورماه، تعديل 
خواهد شــد و رشــد قيمت ها به مرز 30 درصد 
برمي گردد. حســام عقبايي مي گويد: زمســتان 
1396 در شهرهاي بزرگ رشد قيمت حدود 30 
درصد داشــتيم و به يك باره در ارديبهشت ماه تا 
مرز 60 درصد رسيد كه حباب گونه است و پايدار 
نخواهد بود. پيش  بيني اين است كه با شروع ماه 
مبارك رمضان تا پايان شهريورماه به همان ميزان 
رشد اسفندماه يعني 30 درصد ساالنه بازگرديم، اما 

قيمت ها از اين رقم پايين تر نخواهد آمد. 
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رئيس جمهوری برون گرايــي اقتصاد ملــي را از الزامات و 
سياست هاي اصلي نظام دانست و با بيان اينكه اگر كنار هم 
باشيم، هر تحريمي را به فرصت تبديل خواهيم كرد و بخش 
خصوصي قادر است حربه تحريم را خنثي و فرصت سازي كند، 
گفت: دروغ مي گويند كه هدف شان از تحريم ها مردم ايران 

نيست؛ آنها ملت ما را هدف گرفته اند. 
به گزارش ايسنا، حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني 
شامگاه يكشنبه در ديدار صميمي با جمعي از اساتيد و فعاالن 
اقتصادي با اشــاره به اينكه »براي پيشرفت، بايد همزمان از 
ســرمايه گذار خارجي و صادرات ملي حمايت شود«، گفت: 
به سرمايه گذاران ايراني داخل و خارج كشور، بايد اولويت و 

اطمينان خاطر داد. 
روحاني اظهارداشت: در زمينه اشتغال دولت توفيقات نسبي 
داشت و به عنوان مثال رقم اشتغال خالص ايجادشده در سال 
گذشته اندكي كمتر از 800 هزار شغل بود، اما با اين وجود، 
باز هم در زمينه رفع بيكاري جوانان، آمارها وضعيت خوبي را 

نشان نمي دهند و نياز به تالش بيشتري داريم. 
رئيس جمهوری تصريح كرد: نخستين زمينه اي كه بايد به 
آن ورود كنيم، واگذاري تصدي بنگاه هاســت. به يك بخش 
خصوصي فعال نياز داريم تا حربه اصلي فشار آمريكا را از دست 
آن خارج كند. آمريكايي ها امروز و در ظاهر مدعي هستند كه 
قصدشان فشار به دولت ايران و كمك به مردم ايران است و اگر 
ما يك بخش خصوصي فعال داشته باشيم اين حربه از دست 
آمريكا خارج خواهد شــد، چراكه فشار به بخش خصوصي 
كشورمان براي آنها سخت تر از به فشار به بخش دولتي است. 

رئيس جمهوری با اشاره به اينكه در ستاد اقتصادي دولت نظر 
جمع كارشناســان و صاحب نظران اقتصاد اعمال مي شود، 
گفت: معتقدم بايد به نظر جمع عمل كنيم. به عنوان مثال 
در زمينه قيمت ارز معتقدم حداقل قيمــت قطعي ارز را تا 
پايان دولت دوازدهم مشخص باشد كه مثال در هر سال چه 
ميزان تغيير خواهد داشــت. در هر صورت تاكيد دارم كه به 
بخش خصوصي و حداقل به بخش توليد در زمينه قيمت ارز 

در سال هاي آينده اطمينان بدهيم تا بتوانند راحت تر از منابع 
ارزي صندوق توسعه استفاده كنند. 

رئيس جمهوری اظهار داشت: امروز فرصت مناسبي در اختيار 
ماست و در جلسات دولت و ديگر جلساتي كه مسئوالن حضور 
دارند، همواره به دستگاه ها تاكيد مي كنم كه بايد بنگاه هاي 
زيرمجموعه خود را هر چه سريع تر واگذار كنند و حتي براي 
بعضي از آنها زمان تعيين كرده ام تا در سال هاي 97 و 98 بنگاه 

تحت نظر خود را به بخش خصوصي واقعي واگذار كنند. 
روحاني تصريح كرد: در روزهاي اخير نخســتين جلســه 
شــورايعالي هماهنگي اقتصادي قواي ســه گانه نيز با نظر 
رهبر معظم انقالب و براي بررسي مسائل پيش روي واگذاري 
بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي واقعي تشــكيل شد.  
رئيس جمهوری خاطرنشان كرد: مساله دوم پس از واگذاري 
تصدي گري هاي دولتي برون گرايي است. وقتي الگوي رشد 
ساير كشورها را مي بينيم، در مي يابيم كه تا وقتي كه سياست 
برون گرايي را در پيش نگرفتند و دروازه هاي اقتصاد ملي شان 

را روي جهان باز نكردند، موفق نبودند. 
روحاني گفت: سياست كلي نظام يك تصميم و يك جمله 
است و تفصيل ندارد، اگر اين تصميم را گرفتيم و اجرا كرديم، 
مي توانيم كشور را متحول كنيم. رئيس جمهوری با اشاره به 
اينكه بخش خصوصي بايد فعال تر از گذشته در عرصه اقتصاد 
كشور حضور داشته باشــد، گفت: همواره به دوستان خود 
در دولت گفته ام و مي گويم كه با بخش خصوصي مشــورت 
كنيد، چراكه شما به واسطه تحصيالت آكادميك و حضور در 
پست هاي مديريتي امروز در اين سمت ها قرار داريد و اين فرق 
دارد با كسي كه خودش در صحنه تجارت و كار حضور داشته 

و تمام تجارب را كسب كرده است. 
روحاني با تاكيد بر اينكه بايد از تجربه بخش خصوصي استفاده 
كنيم، اظهارداشت: در زمينه طرح نوسازي بافت هاي فرسوده 

هرچقدر با دولتي ها جلسه داشتيم، نتوانستيم به نتيجه برسيم 
و در نهايت از بخش خصوصي دعوت كرديم و از آنها راه حل 
خواستيم و وقتي آنها پيشنهادات خود را ارائه كردند، ديديم كه 
حرف آنها درست و حتي معكوس آن چيزي بود كه مسئوالن 

بخش دولتي مي گفتند. 
رئيس جمهــوری بــا اشــاره به تســهيالت دولــت براي 
سرمايه گذاران و خريداران مسكن در بافت فرسوده، گفت: 
بخش خصوصي مي تواند در زمينــه برون گرايي نيز نقش 
بسزايي ايفا كند و بايد پيشنهادات خود را در راستاي چگونگي 

افزايش صادرات كشور ارائه كند. 
روحاني با اشاره به اينكه دولت در راستاي توسعه همكاري ها 
با كشورهاي مختلف و همسايگان برنامه ريزي و تالش هاي 
گســترده اي كرده اســت، اظهار داشــت: انعقاد قرارداد با 
اتحاديه هاي منطقه اي و همكاري ها و تجارت با ساير كشورها 
به وسيله پول ملي در اين راستا بوده و امور را تسهيل مي كند. 

رئيس  جمهوری تاكيد كرد: ما بايد صادرات را افزايش دهيم 
و گرنه كشور پيشــرفت نمي كند و بايد دروازه ها را نيز براي 
حضور سرمايه گذاران بگشاييم.  روحاني افزود: متاسفانه امروز 
برخي از اينكه بعضي شركت هاي خارجي نمي توانند در ايران 
سرمايه گذاري كنند، خوشحال هستند و با خوشحالي اعالم 
مي كنند كه فالن شركت از ايران رفته است و تصور مي كنند 
كه اگر يك شركتي برود، دوباره نوبت به آنها خواهد رسيد؛ در 
حالي كه نبايد اجازه دهيم اشتباهات سال 90 و 91 در اقتصاد 

كشور تكرار شود. 
رئيس جمهوری با اشاره به ضرورت توجه به بهبود محيط و 
فضاي كسب و كار، گفت: با بهبود محيط كسب و كار سرمايه 
داخلي و خارجي و ايرانيان مقيم خارج از كشور، جذب خواهند 
شد و اگر بتوانيم به سرمايه گذار ايراني، نسبت به سرمايه اش 
اطمينان بدهيم، بسيار حائز اهميت اســت. روحاني اظهار 

داشت: يكي از مواردي كه در جلسه اقتصادي سه قوه دنبال 
مي كنيم اين است كه ايراني هايي كه خارج از كشور هستند، 

بتوانند  بيايند و در كشور سرمايه گذاري كنند. 
رئيس جمهوری اظهار داشت: متاسفانه برخي از مقررات مانع 
رشد اقتصادي هستند و بايد اين مقررات را از ميان برداريم و 

برخي مقرراتي كه نياز داريم را ايجاد كنيم. 
روحاني خاطرنشان كرد: اگر همه دست به دست هم بدهيم 
و با هم مشاركت و همكاري داشته باشيم، تحريم مي تواند به 
نفع ما باشد و اگر از هم فاصله بگيريم، تحريم ها مي توانند به 

ضرر ما تمام شوند. 
پيش از سخنران رئيس جمهوری  شافعي رئيس اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي با تقدير از موضع گيري هوشيارانه 
دولت در مقابل خروج آمريكا از برجــام و بيان اينكه مردم و 
بخش خصوصي از اين تصميم حمايت خواهند كرد، بر لزوم 
اعتماد بيشتر به منابع، ظرفيت ها و فرصت هاي داخلي كشور 
و جلوگيري از فرار يا انحراف سرمايه به بخش هاي غيرمولد 
اقتصادي تاكيد كرد و گفت: حضــور دولت در مديريت بازار 
ارز، بسيار قابل تقدير است و بخش خصوصي آمادگي دارد تا 

پيشنهادهاي الزم در اين راستا را ارائه كند. 
رضا خياميان رئيس هيات مديره انجمن سازندگان تجهيزات 
صنعت نفت ايران با اشــاره به توانمندي باالي صنعت نفت 
كشور به ويژه در ســطوح پايين دستي، اظهار داشت: بخش 
خصوصي در صنعت نفت به طور كامل آمــاده تامين تمام 
 نيازهاي كشور است و اين نتيجه اعتماد به جوانان و صنعتگران

 ايراني است. 
وي اظهار داشت: بايد بخش خصوصي واقعي با شفافيت بيشتر 

در فضاي كسب و كار بيش از پيش حمايت شود. 
علي فاضلي رئيس اتاق اصناف ايران با بيان اينكه براي حل 
مشكالت اقتصادي كشور به ويژه در شرايط جديد همه بايد 

دست به دست هم دهيم، گفت: اگر سياست هاي اصل 44 در 
سال هاي گذشــته به تدريج و به خوبي اجرا مي شد، امروز با 

بسياري از مشكالت مواجه نبوديم. 
وي با پيشنهاد تشكيل كميته مشترك سه اتاق كشور، براي 
بهبود و تســريع فرايند واگذاري بنگاه هاي دولتي به بخش 
خصوصي، خواســت كه به تامين ســرمايه در گردش نظام 

توزيعي كشور بيش از پيش كمك شود. 
فرشــاد مومني عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه 
عالمه طباطبايي بــا بيان اينكه اقتضائات شــرايط جديد، 
برنامه هاي ويژه اي بــراي افزايش تقويــت بنيه توليد ملي 
مي طلبد، خواستار تالش دولت و نهادهاي ذي ربط در راستاي 
ايجاد محدوديت براي واردات كاالهــاي لوكس و تجملي، 
مبارزه قاطع  با فساد، قاچاق، رانت و عدم شفافيت در مناسبات 

اقتصادي و بسط فرصت هاي شغلي مولد در كشور شد. 
محمدرضا انصاري رئيس شــوراي هماهنگي تشكل هاي 
مهندسي، صنفي و حرفه اي كشــور نيز استفاده مناسب از 
ظرفيت هاي تبصره 19 قانون بودجه براي طرح هاي نيمه تمام 
را موجب جهش قابل توجه در اشــتغال، عنوان كرد و اظهار 
داشت: بخش خصوصي آمادگي الزم براي همراهي در اجراي 

بهينه طرح نوسازي بافت هاي فرسوده را دارد. 
همچنين بهمن عبداللهي رئيس اتاق تعاون ايران، با اشاره 
به سياست اخير دولت در يكسان سازي نرخ ارز، آن را مورد 
حمايت و باعث ثبات در محاسبه نرخ تمام شده عنوان كرد 
و افزود: براي توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني بايد با 
استفاده از منابع قانوني از جمله در زمينه واگذاري بنگاه ها، 

اين بخش ها حمايت شوند. 
همچنين فريال مستوفي رئيس كميسيون سرمايه گذاري 
اتاق ايران نيز بــا تاكيد بر اينكه بخــش خصوصي آمادگي 
دارد و بايد سكاندار اقتصاد كشور باشد، گفت: اتاق بازرگاني 
با همكاري مراجــع تخصصي بين المللــي، در حال تدوين 
 شــاخص هايي بــراي شــفافيت هاي بيشــتر در اقتصاد 

ملي است. 

روحانی  در دیدار  با  فعاالن اقتصادی:

بنگاه ها  در اختیار بخش خصوصی واقعی  باشد
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مسئول سياســت خارجي اتحاديه اروپا گفت: در 
ســطح اتحاديه اروپا در حال اجراي مجموعه اي از 
اقدامات هستيم تا مطمئن شويم كه توافق هسته اي 
با ايران و ســرمايه گذاري اقتصادي از جانب اروپا 

حفظ مي شود. 
»فدريكا موگريني« در آغاز نشســت ديروز وزراي 
خارجه اروپايي گفت كه حفظ توافق هســته اي با 

ايران از مسائل مهم در دستور كار مذاكرات است. 
به گزارش فارس، مسئول سياست خارجي اتحاديه 
اروپا در آغاز نشست ديروز دوشنبه وزراي خارجه 
اتحاديه اروپا گفت كه موضوع توافق هســته اي با 

ايران در دستور كار قرار دارد. 
وي گفت: »شــما مي دانيد كه ما در سطح اتحاديه 

اروپا در حال اجراي مجموعه اي از اقدامات هستيم 
تا مطمئن شــويم كه توافق هســته اي بــا ايران 
و ســرمايه گذاري اقتصادي از جانــب اروپا حفظ 
مي شود و از جنبه ديگر هم در سطح جهاني مورد 
حمايت قرار گيرد. «موگريني افزود كه امروز براي 
نخستين بار از زمان خروج آمريكا از توافق هسته اي 
با ايران درباره اين موارد با كشورهاي عضو رايزني 
مي شود. بدين ترتيب كشورهاي عضو مي توانند به 

اقدامات در سطح اروپايي كمك كنند. 
مسئول سياســت خارجي اتحاديه اروپا همچنين 
گفت كه درباره اتفاقاتي كه در نشست جمعه گذشته 
در وين بدون آمريــكا و با حضــور »يوكيا آمانو« 
مديركل آژانــس بين المللي انــرژي اتمي رخ داد 

هم به وزرا اطالع رســاني خواهد كــرد. موگريني 
همچنين اعــالم كرد كه آژانس بــراي يازدهمين 
 بار پايبنــدي ايران بــه توافق هســته اي را تاييد 

كرده است. 
تحوالت دربــاره ونزوئال، جمهــوري دموكراتيك 
كنگو و شــرايط غــزه از ديگــر مــواردي بود كه 
موگريني اعالم كرد در نشســت بــه آنها پرداخته 
مي شــود. اين مقام اروپايي گفت كــه حمايت از 
تشــكيل دو دولت به عنــوان راهكار بــراي حل 
بحران ميان فلســطينيان و رژيم صهيونيســتي و 
اعالم بيــت المقدس به عنوان پايتخت مشــترك 
 2 طــرف، موضوعي اســت كــه اروپا قويــا از آن

حمايت مي كند. 

موگریني تاکید کرد 

تالش  برای حفاظت  از سرمایه گذاري  در ایران

گروه اقتصاد ايران وجهان
News kasbokar@gmail.com

مصوبه »تعيين مكان هاي خاص براي تجمعات« به تصويب دولت رسيد 
مديركل سياسي وزارت كشور گفت: مصوبه تعيين مكان هاي خاص براي برگزاري تجمعات قانوني در تهران، مراكز استان ها و شهرهاي كشور به تصويب هيات دولت رسيده است. بهرام 

سرمست در نشست خبري ديروز خود با اعالم اين خبر، اظهار كرد: در تهيه اين مصوبه تالش شد كه مكان هايي براي اعتراض مردم فراهم شود تا هم اين اعتراضات شنيده شود و هم 
امنيت آنها تامين شود و هم مزاحم كسب وكار مردم نباشد. وي با اشاره به اينكه در اين مصوبه بوستان ها، اماكن ورزشي و ميادين براي برگزاري تجمع در نظر گرفته شده است، تصريح 

كرد: اين مصوبه به تصويب هيات دولت رسيده، ولي هنوز ابالغ آن نهايي نشده است.

)آگهی حصر وراثت(
خواهان رونوشت حصر وراثت محمد محمودی  فرزند فالمرز  به شرح دادخواست 
تقديمی ثبت شده به كالسه  9709983844500177  از اين دادگاه  درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان فالمرز محمودی در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- زهرا آذری بنی فرزند حسن به شماره شناسنامه 49 متولد 1325)همسر(

2- ابوذر محمــودی فرزند فالمرز به شــماره شناســنامه 3108 متولد 
1361)فرزند(

3- ســجاد محمودی فرزند فالمرز به شــماره شناســنامه 2032 متولد 
1363)فرزند(

4- هاجر محمــودی فرزند فالمرز به شــماره شناســنامه 9272 متولد 
1366)فرزند(

5- ميالد محمودی فرزند فالمرز به شماره شناسنامه 4610363755 متولد 
1371)فرزند(

6- فريبا محمــودی فرزند فالمرز به شــماره شناســنامه 13628 متولد 
1348)فرزند(

7- محمد محمــودی فرزند فالمرز به شــماره شناســنامه 1069 متولد 
1349)فرزند(

8- كورش محمــودی فرزند فالمرز به شــماره شناســنامه 176 متولد 
1353)فرزند(

9- كتايون محمودی فرزند فالمرز به شــماره شناســنامه 1043 متولد 
1354)فرزند(

10- نســرين محمودی فرزند فالمرز به شــماره شناســنامه 40 متولد 
1345)فرزند(

اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور يك نوبت آگهی می گردد 
تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاريخ نشر آگهی ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد و اال  گواهی 

صادر خواهد شد.
رئيس شورای حل اختالف شماره 5 شهرستان شهركرد-رحمان آماده 



3 بازار فناوری 
اطالعات

از  استـــــفاده 
داخلي  پيام رسان هاي 
موضوعي اســت كه هر 
روز در فضــاي مجازي 
گفتگوهــاي  در  و 
روزمــره بين كاربــران و مــردم درباره آن 
صحبت مي شــود. اخيرا اخبــاري در رابطه 
با عضويت اجباري و بــدون اطالع مردم در 
پيام رســان هاي داخلي مطرح شــده است 
كه اگر اين موضوع صحت داشــته باشــد، 
 بحث نقــض حريم خصوصي مــردم مطرح 

خواهد شد. 

عضويت مردم بدون اطالع در پيام رسان 
»سروش« صحت دارد؟

اين در حاليست كه مدير پيام رسان »سروش« 
عضويت كاربــران فضاي مجــازي در اين 
پيام رسان بدون اطالع خود آنها را تكذيب 
كرد. مدير پيام رسان صدا و سيما )سروش( در 
مجلس در پاسخ به سوال يكي از نمايندگان 
درباره عضويت افراد بــدون اطالع آنها در 
سروش و حتي استفاده از عكس آنها، گفت: 
اين عكس هايي كه در فضاي مجازي منتشر 
مي شود، مستند نيست و چنين موضوعي را 

تكذيب مي كنم. 
براي استفاده از پيام رسان هاي داخلي بايد 
فاكتورهاي مورد نياز كاربران فراهم شود و 
اعتمادسازي در رتبه اول اين فاكتورها قرار 
دارد. اگر زيرســاخت مناسب و اپليكيشن 
مناسبي در دســترس عموم مردم در داخل 
كشور موجود باشد، شــايد مردم آن كشور 
دليلي براي اســتفاده از رقيــب خارجي 
اپليكيشــن داخلي خود نداشــته باشند 
و در صورتي به ايــن كار مبادرت مي ورزند 

كه پيام رســان خارجي از قابليت ها و رابط 
كاربري دوستانه تر و بهتري برخوردار باشد. 
اگر قرار اســت مردم به پيام رسان داخلي 
روي بياورنــد اوال بايد مزاياي اســتفاده از 
آنها به وضوح براي آنان تشــريح شود. ثانيا 
بايد پيام رســان داخلي يا هر اپليكيشن و 
سرويسي كه قرار اســت مردم به سمت آن 
كوچ كنند، از كيفيت و قابليت هاي بيشــتر 
و متنوع تري نسبت به نســخه خارجي آن 
برخوردار باشــد و توانايي رقابت با آنها را 
 داشــته باشــد تا بتواند اعتمــاد مردم را 

جلب كند. 
يكي ديگر از عوامل بســيار مهمي كه مردم 
را به ســمت اســتفاده از يك اپليكيشن يا 
پيام رسان مي كشاند، امنيت باالي آن است. 
برخي از پيام رســان هاي خارجي متن ها و 
اطالعات كاربران را رمزنگاري مي كنند، به 

طوري كه قابل رويت و رصد كردن توســط 
هيچ فرد يا نهادي نيســت و عــدم اجراي 
اين طرح در پيام رســان هاي داخلي شايد 
يكي ديگر از داليلي باشــد كه مردم قصد 
استفاده از آن را ندارند. از ديگر عوامل حائز 
اهميت در اســتفاده مردم از پيام رسان ها 
اين اســت كه داراي پشــتيباني خوبي از 
قابليت ها باشــد، زيرا بســياري از افراد از 
طريق همين اپليكيشــن ها كسب درآمد 
مي كنند )به عنوان مثال روبات ها و API ها 
از جمله مواردي اســت كه مورد نظر افراد 
كسب وكار است( و در صورت عدم پشتيباني 
از اين امكانات، قطعا ايــن نقيصه مي تواند 
عدم استفاده از آن توســط مردم را در پي 
داشته باشــد؛ نقصي كه در حال حاضر در 
 پيام رســان هاي داخلي به وفور مشــاهده 

مي شود. 

مدیر پیام رسان سروش تکذیب کرد

نگرانی كاربران از عضویت بدون اطالع  در   سروش

مدیرعامل توئیتر لپ تاپ ندارد
موســس و مديرعامل شبكه اجتماعي توئيتر 
در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران گفت كه 
لپ تاپ ندارد و به همين دليل از آن استفاده 
نمي كند. جك دورسي، موسس و مديرعامل 
شــبكه اجتماعي توئيتر كه بــراي توضيح و 
تشــريح درباره عملكرد اين شبكه اجتماعي 
و تالش براي مقابله با انتشــار اخبار كذب و 
دروغين به شهر سيدني ســفر كرده بود، در 
پاســخ به پرســش يكي از خبرنگاران گفت: 
من اصال لپ تاپ ندارم و تمامي كارهايم را به 

وسيله گوشي هوشمند خود انجام مي دهم. 
اين پاسخ كه موجب تعجب بسياري از حضار 
و سپس كاربران در فضاي مجازي شد، نشان 
مي دهد كه افراد بنيان گذار و محوري در حوزه 
تكنولوژي خود نياز چنداني به شــبكه هاي 
اجتماعــي و تكنولوژي ندارنــد. خبرنگاري 
كه از وي اين ســوال را پرسيد، مي خواست با 
يادآوري كاري كه مارك زاكربرگ، موســس 
و مديرعامل فيســبوك با لپ تاپ خود كرده 
بود و دوربيــن وب كم لپ تاپــش را مخفي و 
پوشــانيده بود، از جك دورسي نيز بپرسد آيا 
او نيز همين كار را كرده اســت؟ كه در پاسخ 
دريافــت وي اصــال لپ تاپ نــدارد و همين 
 امر موجب شد كاربران بســياري متعجب و 

هيجان زده شوند. 
وي پس از آنكه ديد بسياري از حضار تعجب 
كردند، گفت من لپ تاپ نــدارم، چون از آن 
اســتفاده نمي كنم و همه كارهاي مورد نيازم 
را از طريق گوشي هوشمندم و اپليكيشن هاي 
كاربردي كــه روي آن نصب كــرده ام، انجام 

مي دهم. 

تازه ها

وزيــر ارتباطات و فناوري اطالعــات گفت: در حال 
حاضر 10.5 ميليون مشترك پيام رسان هاي داخلي 
را به صورت فعال نصب كرده اند و ايــن آمار نيز در 
حال افزايش اســت. محمدجواد آذري جهرمي در 
حاشيه نشست كميسيون هاي امنيت ملي، اقتصادي 
و صنايــع و معادن مجلــس بــا وزارت ارتباطات و 
مديران پيام رسان هاي داخلي با اشــاره به بررسي 
ابعاد مختلف فعاليت پيام رسان هاي داخلي در اين 
نشست اظهار داشت: بخشي از جلسه به اين مساله 
اختصاص داشــت كه بنابر ســندي كه شورايعالي 
فضاي مجازي در جلســات ۳۶ تا ۴0 خــود درباره 
حمايت از پيام رسان هاي بومي داشته، ميزان اقدامات 
انجام شده در اين خصوص بررسي شود. وي افزود: در 

اين خصوص نمايندگان مجلس از دستگاه هايي كه 
تكاليف خود را در موعد مقرر انجام دادند، تشكر كردند 
و قرار شد دستگاه هايي هم كه در انجام تكاليف قانوني 
خود تاخير داشتند با كمك مجلس و شورايعالي فضاي 
مجازي به آنها كمك شود تا اين بسته هاي حمايتي به 
طور كامل پياده سازي شود. وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات همچنين با اشاره به مطرح شدن دغدغه هاي 
مردم درباره پيام رســان هاي بومي در اين نشست 
تصريح كرد: نمايندگان محترم دغدغه هاي شان را 
در حوزه كيفيت سرويس هاي ارتباطي داخلي مطرح 
كردند كه نيازمند تقويت جدي است، همچنين بحث 
اعتماد عمومي و خدشه هايي كه در اين زمينه وجود 

دارد، مطرح شد. 

آذري جهرمي ادامه داد: مساله مخاطرات جدي اي كه 
فضاي مجازي كشور امروز در حوزه امنيت سايبري 
با آن مواجه هســتند و نيز مساله اســتفاده زياد از 
فيلترشكن ها، از سوي نمايندگان تذكر داده شد كه 
فضاي اجتماعي جامعه را با مشكل مواجه مي كند، 
چراكه با اين گستردگي ساير محتواهاي غيرمجاز 
هم در دسترس گروه هاي مختلف قرار گرفته است.  
وی با اشــاره به مطرح شدن مشــكالت پيش روي 
پيام رسان هاي داخلي و برنامه هاي آينده آنها در اين 
حوزه، گفت: بخشي از دغدغه نمايندگان در اين حوزه 
اين بود كه اگر انحصار خارجي خوب نيست، انحصار 
داخلي هم نبايد باشد و بايد يك فضاي رقابتي مناسب 

ميان پيام رسان ها وجود داشته باشد.

يك گروه طراح فيشينگ مختص صفحات 
شــخصي كاربران اپل كشف شده كه با 
استفاده از سيستم رمزگذاري AES با 
هدف شناسايي اكانت هاي هويتي كاربران، 
مانع از دسترسي متخصصان امنيتي جهت 
خنثي كردن اقدامات خرابكارانه خود در 
فضاي وب شده اســت. محققان شركت 
 )Trend Micro( ژاپني ترند ميكــرو
گزارش داده اند كه بيــن تاريخ هاي ۲۳ 
آوريل و اول مي، اپراتورهاي جاسوســي 
اكانت هاي كاربــران را با ايميل هايي كه 
به نظر مي رسد پيشــنهادهای تجاري يا 
هشدارهايي درباره حساب هاي قفل  شده 
آنهاست را اســپم كرده اند. در بازه زماني 
فوق، گزارش هايي در نقاط مختلف جهان 

از اين حمالت از قبيل اياالت متحده )۳۲ 
درصد(، ونزوئال )1۸ درصد( و آلمان )1۴ 
درصد( منتشــر شــده كه اين ميزان در 
آمريكا بيشتر از ديگر كشورها بوده است. 

پس از ورود قربانيان به كارت شناسايي 
ســايت اپل كــه مربوط به اپــل آي دي 
مشــتريان اين شركت اســت و قسمت 
ورودي ســايت شــامل آي دي كاربــر 
و رمز عبور، سايت فيشــينگ پيامي را 
به كاربر نمايش مي دهــد كه مي گويد: 
»حســاب شــما قفل  شده اســت« و با 
كليــك روي دكمه ديگــري با مضمون 
 به صـــفحه ديگـــري كليــك كنيد 
)Unlock Account Now( را 

نمايـش  مي دهد. 

آذري جهرمي: 

پیام رسان های داخلی 10/5 میلیون کاربر فعال دارند

»حساب قفل شده« در کمین کاربران اپل
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»اهدای جايزه خوش حسابي طرح هاي مخابراتي« كالهبرداري است
مخابرات منطقه تهران اعالم كرد: كالهبرداران در مناسبت هاي مختلف با ارسال پيامك يا تماس تلفني با مضمون برنده شدن در قرعه كشي يا اهدای جايزه خوش حسابي طرح هاي مخابراتي، با درخواست از شهروندان براي 
مراجعه به خودپرداز اخاذي مي كنند. مخابرات منطقه تهران نسبت به پيامك هاي ارسالي و تماس تلفني توسط افراد سودجو با مضمون برنده شدن و اهدای جوايز در زمان خوش حسابي يا پرداخت به موقع قبوض مخابراتي و 
درخواست مراجعه به دستگاه عابربانك هشدار داد. بنابر اعالم اين شركت، به تازگي مشاهده شده است كه افراد سودجو و كالهبرداران تحت عناوين و مناسبت هاي مختلف با ارسال پيامك يا تماس تلفني با مضمون برنده 
شدن در قرعه كشي يا اهدای جايزه خوش حسابي طرح هاي مخابراتي و درخواست مراجعه به دستگاه خودپرداز بانك ها نسبت به اخاذي از شهروندان اقدام مي كنند.

مديران پيام رسان ها مي گويند به ما كاربر و عضو بدهيد
احسان علي مرادي، كارشناس فضاي مجازي

در هيچ كجاي دنيا استفاده از شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان ها جرم تلقي نمي شود و كاربران آزاد هستند تا اپليكيشن هاي مورد عالقه خود را استفاده كنند. متاسفانه در ايران بنا به داليلي كه بسيار زياد درباره آن 
صحبت شده، اين حق انتخاب از مردم گرفته شده و هر اپليكيشن در يك زمان تجربه فيلترينگ را به خود ديده است. با فيلتر شدن شبكه هاي اجتماعي در ايران همواره كاربران با انتخاب شبكه اجتماعي ديگري يا 

پيام رسان خارجي ديگري اقدام به استفاده از انتخاب بعدي خود مي كردند. 
در اين بين، اما داستان تلگرام بسيار متفاوت اســت و با عضويت ۴5 ميليون كاربر در ايران ركورد عضوگيري شبكه هاي اجتماعي خارجي در كشور شكسته شــد. با اين اتفاق موضوع انحصار و اظهارنظرها درباره 
امنيت اطالعات كاربران مطرح شــد و مســئوالن به اين فكر افتادند كه با اين حجم از كاربر و عضو چرا از ظرفيت پيام رســان هاي داخلي اســتفاده نكنند. بدين ترتيب و زماني كه هنوز زيرساخت هاي پذيرش و 
عضوگيري ازسوی پيام رسان هاي داخلي فراهم نبود، اين اپليكيشن ها شروع به فعاليت كردند و با فيلتر شدن تلگرام كاربران مجبور هستند از اين اپ ها استفاده كنند. هرچند آمار وزير ارتباطات و فناوری اطالعات 
حاكی است كه كاربران تلگرام ريزش نداشته اند، اما مسئوالن اعالم كرده اند كه در حال حاضر پيام رســان هاي داخلي ۲5 ميليون عضو دارند كه البته 10 ميليون نفر از آنها فعال هستند. با اين تفاسير و با به وجود 
آمدن اين ابهامات شائبه عضوگيري اين پيام رسان ها بدون اطالع كاربر شايد درست باشد. در اين مورد اين شائبه بيشــتر درباره يكي از اين پيام رسان ها كه بيشتر از بقيه سروصدا داشته، مطرح شده و حتي كار به 
اعتراضات علني هم رسيده است و عنوان كرده اند كه بايد به اين پيام رسان عضو و كاربر بدهند تا آمار كاربران آن افزايش يابد. متاســفانه با اينگونه اظهارنظرها نمي توان از اينكه گفته مي شود كاربران بدون اطالع 
در اين پيام رسان ها عضو مي شوند به راحتي گذشت. حتي در گزارش هايي اعالم شــده كه در هنگام عمليات بانكي و پس از اتمام تراكنش ها چه در خودپردازها و چه با اپليكيشن هاي موبايلي لينكي براي كاربران 
 ارسال مي شود كه حاكي از عضويت كاربر در پيام رسان داخلي است. اين صحبت ها در حالي مطرح مي  شــود كه اظهارنظرهاي اعتراض آميز يكي از گردانندگان پيام رسان هاي داخلي روزانه محور پيام ها در فضاي 

مجازي است. 
بــه طــور كلــي موضــوع مهــم مســاله داخلــي يــا خارجــي بــودن پيام رســان نيســت. موضــوع مهــم ايــن اســت كــه يــك محصــول فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات بايــد در درجــه 
اول داراي كيفيــت، ســرعت، امنيــت، امــكان آزادي عمــل بــراي كاربــر و خالقيــت در ايجــاد امكانــات متناســب بــا نيــاز كاربــر باشــد. در درجــه دوم مي تــوان بــه قيمــت 
تمام شــده اســتفاده براي كاربر نهايي اشــاره كرد. با توجه به فاكتورهاي باال، متاســفانه نه تنها پيام رســان هاي داخلي، بلكه بيشــتر محصوالت IT توليد داخل توانايي رقابت با مدل هاي خارجي را ندارند. در 
 ضمن حمايت رانتي از محصوالت IT، مثل اتفاقي كه براي پيام رســان هاي داخلي رخ داده اســت، باعث ضربه زدن به كســب وكار هاي كوچك تر و مســتقل به دليل تنگ شــدن عرصــه رقابت و فرصت ديده 

شدن مي شود. 

شايلي قرائي
News kasbokar@gmail.com

آگهی مزايده 
در كالسه ۸۴7/9۶ - اجرايی مطروحه در اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان 
ايوان حسب درخواست محكوم له: فض اله حسين پور عليه: صيد علی پناه و.. مبنی 
بر فروش  پالك ثبتی 1۴۳05 از ۲00 -اصلی ايوان، كه توســط كارشــناس رسمی 

دادگستری به شرح ذيل ارزيابی و توصيف اجمالی گرديده است.
 ملك بنام آقای بابا علی پناه به شــماره ثبت 1170۶ دفتــر 97 صفحه 1۴۲ بخش 
11- كرمانشاه ، به آدرس – ايوان خ ش احمدی، كوچه شرقی، اسكلت ساختمان بلوكی، 
سقف تيرچه بلوك و نمای داخلی سفيد كاری، نمای خارجی پالستر سيمانی، جنس 

كف سيمانی ، و پنجره آلومينيومی
شماأل بطول 10/01- متر به كوچه ، شرقأ بطول 17/7۳- متر مربع به پالك مجاور، جنوبأ 
بطول 90/۸۸- متر به كوچه، غربأ به طول9/۲۲+ ۸/01- به پالك مجاور  دارای سيستم 
سرمايشی كولر آبی و سيستم گرمايشی بخاری گازی و سيستم لوله كشی آب پی وی 
سوی و فلزی گالوانيزه  سال ســاخت 1۳77 و كاربری مسكونی ، يك طبقه، شخصی 

دارای عرصه به مساحت 

17۳/۸5- متر مربــع، ارزش هر متــر مربــع ۳/000/000-ريال جمعــأ به ارزش 
5۲1/550/000-ريال اعيانی مسكونی به مساحت 107۳0- متر مربع ارزش هر متر 
مربع ۲/5۸0/000-ريال جمعأ به ارزش ۲7۶/۸۳۴/000-ريال  دارای امتياز آب، برق و 
گاز به ارزش ۴5/000/000-ريال محوطه سازی و حياط كشی به ارزش ۲0/000/000 

ريال جمع كل ارزش ملك ۸۶۳/۳۸۴/000 ريال
مقرر گرديد ملك موصوف در روز چهارشــنبه مورخ 97/۳/۲۲ از ساعت: 10 الی: 11 
صبح از طريق مزايده حضوری در دفتر اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان ايوان 
به فروش برسد. قيمت پايه از بهای ارزيابی شده شروع و به كسانی كه باالترين قيمت 
را پيشنهاد نمايند فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادی فی المجلس از برنده 
مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك هفته نسبت به پرداخت باقی مانده 
ثمن اقدام نمايد، درغير اينصورت ده درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد می 
گردد. طالبين در صورت تمايل می توانند پنج روز قبل از انجام مزايده به اين اجرا مراجعه 

تا ترتيب بازديد آنان از ملك مورد مزايده داده شود. 
اجرای احكام مدنی شهرستان ايوان- كوهی

آگهی فقدان سند مالكيت
خانم عذری مازندرانی فرزند ســميع با ارائه دو برگ استشهاديه 
برابر شــماره ترتيب 179۸ مورخه 97/۳/1 كه به تاييد دفتر ۲۳ 
كردكوی رسيده اســت ادعا نموده كه ســند مالكيت ششدانگ 
يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده است به مساحت ۲۸۴ 
متر مربع دارای پالك ۲7۴5 فرعی از دو اصلی واقع در بخش دو 
كردكوی ذيل ثبت ۶050 دفتر ۲0 صفحــه ۲۲0 كه به نام خانم 
عذری مازندرانی فرزند سميع  ثبت و سند مالكيت صادر گرديده 
است برابر ســند رهنی 105۳0 -91/9/7 دفتر ۲۳ كردكوی در 
قبال مبلغ ۳00/010/000 ريال در رهن بانك ســپه و مازاد اول 
برابر ســند رهنی 11999-9۲/۳/۶ دفتــر ۲۳ كردكوی در قبال 
مبلغ ۶00/000/000 در رهن بانك سپه ميباشد.برای پالك فوق 

اجرائيه صادر گرديده است./.
به علت سهل انگاری و جا به جايی اثاث منزل مفقود شده /از بين 
رفته و نامبرده تقاضای صدور سند مالكيت المثنی را نموده است 
از اين رو در اجرای ماده 1۲0 اصالحی قانون ثبت مراتب يك نوبت 
آگهی گردد تا هر كس نسبت به ملك مورد آگهی معامله ديگری 
انجام داده و يا مدعی وجود سند مالكيت نزد خود می باشد ظرف 
ده روز از تاريخ آگهی اعتراض كتبی خود را به اين اداره اعالم نمايد 
در غير اين صورت بعد از انقضای مدت مذكور برابر مقررات نسبت 

به صدور سند مالكيت المثنی اقدام خواهد شد.
عبدالرحمن ايری، كفيل ثبت اسناد و امالك كردكوی                                                                                      
م.الف : 97/5۳

آگهی ابالغ اجرائيه
مشخصات محكوم عليه:

نام: آقای علی رضا  نام خانوادگی: دســت باز  نام پدر: كريم شغل: 
-  نشانی محل اقامت: مجهول المكان

مشخصات محكوم له:
نام: آقای يونس نام خانوادگی: منصور پور: نام پدر: لطيف شــغل: 
- نشــانی محل اقامت : مهران- فاز 1 – بلوار شهيد مطهری – خ 

شهيد خداداد جوادی
محكوم به:

به موجب رای شــماره ۴9۸/9۶ مورخ 9۶/1۲/5 حوزه 1 شورای 
حل اختالف شهرستان مهران و رای شماره- تاريخ- شعبه – دادگاه 

عمومی (كه قطيعت يافته است محكوم عليه محكوم است به:
 پرداخت مبلغ ۶0/000/000 ريال اصل خواسته و هزينه دادرسی 
به مبلغ 1/۶90/000 ريال  و تأخير تأيــه از تاريخ 9۴/5/5 لغايت 

اجرای حكم 
به استناد ماده 19 آيين نامه اجرايی ماده 1۸9 قانون برنامه سوم 

توسعه اقتصادی: اجتماعی فرهنگی محكوم عليه مكلف است:
پس از ابالغ ايــن اخطار اجــرای ظــرف ده روز مفــاد آن را به 
موقع به اجراء بگــذارد و يا ترتيبــی برای محكوم بــه و يا انجام 
تعهد ومفــاد رای بدهد.در غيــر اينصورت پرونــده جهت اقدام 
 قانونی برای اجرای احــكام دادگاه يا دادگســتری محل تحويل 

خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف مهران- رسول اميدی

شماره ابالغنامه:971010۲511۴01۲۴0
شماره پرونده:9۶099۸۲501۳01۲1۴

شماره بايگانی شعبه:9700۸۴
تاريخ تنظيم:1۳97/0۲/۲9

احضار متهم مجهول المكان جالل باليده فرزند علی
شاكی رضا رجبی شــكايتی عليه جالل باليده فرزند علی دائر بر 
توهين و تهديد جانی تقديم دادسرای قم نموده كه با صدور كيفر 
خواست به دادگاه كيفری ۲ شهرستان قم ارسال و جهت رسيدگی 
به شــعبه 11۴ دادگاه كيفری دو مجتمع قضايــی دادگاه های 
كيفری شهرستان قم )11۴ جزايی ســابق (واقع در قم –خيابان 
ســاحلی- جنب خانه معلم –دادگســتری شهرستان قم-طبقه 
همكف –شــعبه 11۴ دادگاه عمومی) جزايی (ارجاع و به كالسه 
9۶099۸۲501۳01۲1۴ ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن روز 
سه شنبه 1۳97/0۴/1۲ و ساعت 11:00 صبح تعيين شده است. 
به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست شاكی و به تجويز 
ماده 7۳ قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و ماده 17۴آ.د.ك دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی 
از جرايد كثير االنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود 
در وقت مقرر فوق جهت رســيدگی حاضر گردد .واال غيابی رای 

صادر خواهد شد.
دادرس شعبه 11۴ دادگاه كيفری دو مجتمع قضايی دادگاه های 
كيفری شهرستان قم- شعبان پور المشيری

شماره ابالغنامه:971010۲510۸0115۶
شماره پرونده:95099۸۲505۳00۴00

شماره بايگانی شعبه:9511۶1
تاريخ تنظيم:1۳97/0۳/01

متن آگهی احضار متهم
دادسرای شهرستان قم به موجب قرار جلب به دادرسی شماره 5۳001۳9 
در پرونده كالســه 95099۸۲505۳00۴00 برای متهــم آقای مهدی 
پناهی فرزند محمد آگهی احضار متهم به اتهام ســرقت تعزيری تقاضای 
كيفر نموده كه رســيدگی به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگی 
برای مورخه 1۳97/0۴/۲۲ ساعت 10:۳0 تعيين گرديده است. با عنايت 
به مجهول المكان بودن و عدم دسترســی به متهــم و در اجرای مقررات 
مواد ۳۴۴ قانون آئين دادرســی كيفری مراتب يك نوبت منتشر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتســابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد .بديهی 
 اســت در صورت عدم حضور مطابــق مقررات رســيدگی غيابی به عمل 

خواهد آمد.
دادرس شعبه 10۸ دادگاه كيفری دو دادگستری شهرستان قم-خوانساری



نــان آوران، ســه نان، 
كماج پزان، مارال پخت، 
نان ســحر و... از نمونه 
كارخانه های پخت نان 
و محصوالت مشابه اند 
كه در بازار ايران بسيار شناخته شده اند. اين 
كارخانه ها با توليد نان هاي كامال اتوماتيك و 
بهداشتي توانستند نياز بازار را پاسخ دهند. 
امروز با توسعه اين مدل از كسب وكارها عالقه 
مردم به نان هاي صنعتي به لحاظ وجود تنوع 
در آنها افزايش يافته است. البته افزايش سهم 
نان صنعتي در سبد مصرفي خانوارها، نيازمند 
اقداماتي همچون فرهنگ سازي براي مصرف 
اين نوع نان و شكل گيري توليد رقابتي با بهبود 
كيفيت و قيمت متعادل اين محصول است. با اين 
روند واحدهاي توليد نان صنعتي بايد در توليد و 
عرضه اين نوع نان انعطاف پذير باشند و نان بهتر 

و مرغوب تري به مردم عرضه كنند. 
هرچند مشكالتي بر سر راه اين كارخانه ها و 
صنايع وجود دارد، اما با تالش ها و برنامه ريزي ها 
مي توان سهم نان صنعتي را در كشور افزايش 
داد. در كشور ما متوليان زيادي در امر چرخه 
گندم، آرد و نان وجود دارد؛ اين در حاليست 
كه در كشورهاي ديگر يك مركز پاسخگويی 
به مسائل چرخه گندم، آرد و نان وجود دارد. 
تعداد زياد متوليان باعث شده نتوانيد پاسخ 
درستي بگيريد. دولت يارانه بسيار سنگيني 
را بابت گندم، آرد و نــان پرداخت مي كند و 
اتحاديه ها هيچ نقشي در رابطه با كيفيت نان 
نمي توانند داشته باشند. ساختار توليد نان در 
كشور ما مصوب است. توليد نان در كشور90 
درصد به صورت دســتي است؛ در كشورهاي 
دنيا ساختار توليد نان به سمت نان هاي حجيم 
و صنعتي رفته است. توليد نان در كشور تركيه، 
90 درصد به صورت نان هاي حجيم و صنعتي 

است. ما بايد ســاختار توليد را اصالح كنيم و 
يك متولي مشخص در اين حوزه قرار دهيم و 
متولي مشخص برنامه ريزي و فعاليت درستي 

را انجام دهد. 
امروزه بايد پذيرفت كه داستان گندم از مزرعه 
تا ســفره و ويژگي ها و كيفيت نان متفاوت از 
گذشته شده است و متاســفانه در كشور ما 
در فرايند توليد نان ســنتي دانش كافي را 
به كار نمي بريم و زمان كافي را براي تهيه نان 
نمي گذاريم و در چنين شرايطي طبيعي است كه 
نان كيفي هم عايدمان نمي شود. عمل تخمير به 

عنوان يكي از مهم ترين عوامل ارتقاي كيفيت 
نان به شــمار مي رود كه عالوه بر افزايش 60 
درصدي كيفيت، ضايعات نان را تا 30 درصد 
كاهش مي دهد، ازاين رو چــاره اي جز تغيير 
جهت سياســت گذاري هاي بخش آرد و نان 
كشور به سمت توسعه استفاده از خميرمايه 
باقي نمي ماند. فرضيه اي كه اگر با آزادسازي 
قيمت گــذاري نان و جهت دهــي يارانه هاي 
بي هدف به سمت توسعه استفاده از خميرمايه 
در نانوايي ها سوق يابد بي شك بهترين نسخه 

كيفي سازي نان كشور به شمار خواهد رفت. 

برندهاي برتر توليد نان هاي صنعتي داخلي كدامند؟

كيفيت  در تنور نان هاي صنعتي
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دستور ۲۰ ميلياردي رئيس جمهوری 
براي نظارت بر اصناف

رئيس اتاق اصناف ايران از دستور رئيس جمهوری براي 
تخصيص ۲۰ ميليارد تومان براي نظارت و بازرســي 
واحدهاي صنفي خبر داد. علي فاضلي اظهار كرد: در 
قانون نظام صنفي مشكالتي وجود دارد كه در دو ماده در 
حوزه اتاق هاي اصناف است كه كنترل و نظارت بر بازار 
كشور را بر عهده اتاق هاي اصناف مي اندازد، در حالي 
كه براي انجام اين كار فقــط يك تبصره 7 وجود دارد 
كه آمده است »از محل جرايم، هزينه اين طرح جبران 
مي شود.« البته يك ســوم اين جرايم به اتاق اصناف 
و مابقي به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ســازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اختصاص 
پيدا مي كند. فاضلي افزود: يكي از مشكالت قانوني در 
اين زمينه واريز شدن پول جرايم دريافت شده به خزانه 
دولت است كه با وجود پيگيري هاي متعدد پس از دو 
سال هنوز نتوانسته ايم از دولت پول خودمان را بگيريم. 
اخيرا در حضور رئيس جمهوری اين مساله را در شوراي 
اقتصاد مطرح كردم كه طي دو سال اخير يك ميليارد 
و ۳۵۰ ميليــون تومان به اتاق اصناف بــراي اين كار 
اختصاص داده شده است كه با ۱۴۵۰ نفر بازرس بايد 
بازار كشور را مديريت كنيم كه به هيچ وجه امكان پذير 
نيست. رئيس اتاق اصناف ايران گفت: رئيس جمهوری 
در اين جلسه به ســازمان مديريت دستور داد كه در 
اسرع وقت ۲۰ ميليارد تومان در اين زمينه اختصاص 
پيدا كند كه اميدواريم هرچه ســريع تر اين كار انجام 
شود. وي تصريح كرد: يكي از مشكالت در حوزه بازرسي 
و نظارت اين است كه بازرسان اتاق اصناف با وجود اينكه 
اصلي ترين حلقه براي پيدا كردن قاچاق كاال هستند، از 
حلقه كاالي مكشوفه قاچاق حذف شدند و نمي توانند 
اين كار را انجام دهند؛ بنابراين قوانين هم عرض بسياري 

از اين مشكالت را به وجود آورده است.

خبر

رئيس اتحاديه خشكشويي و لباسشويي گفت: »با گرم 
شدن هوا در نيمه نخست سال درآمد واحدهاي صنفي 
خشكشويي هم افت مي كند. مردم ديگر از لباس هايي 
چون كت، كاپشن، باراني، پالتو و… استفاده نمي كنند 
و كمتر لباس مي پوشند.« ابوالفضل رجب زاده افزود: »از 
طرف ديگر با شــروع ماه رمضان، ميزان تقاضا هم براي 

واحدهاي خشكشويي به طرز چشمگيري كاهش پيدا 
مي كند و دليل اصلي اين اتفاق هم رابطه مســتقيم با 
 مهماني  است. مردم در اين ماه كمتر به  مهماني مي روند و 
فقط مراسم افطاري پابرجاست. تمام اينها موجب شده تا 
۳۰ درصد كاهش درآمد داشته باشيم.« رجب زاده درباره 
تاثير نوسان هاي قيمت ارز در اين حرفه مي گويد: »يكي 

از مواد پايه در اين حرفه پركلراتيلن )يكي از محلول هاي 
شيميايي متداول كه براي شستشو با اين روش استفاده 
مي شود( است كه محلولي صددرصد وارداتي است و براي 
شستشو استفاده مي شود. از طرفي با گران شدن مواد اوليه 
پتروشيمي ها، وسايل پالستيكي مورد نياز ما چون نايلون و 

چوب لباسي هم با افزايش قيمت همراه بوده است. 

كاهش ۳۰ درصدي درآمد واحدهاي خشكشويي در ماه رمضان

ت ها 
آخرين قيم
) ريال(

انجير خشک نيمه پرک
300000

توت خشک سفيد
220000

گردو پوست سوزني
285000

پسته ممتاز
1060000

مغز فندق
510000

كشمش سبز
110000

هموطن گرامی:
هدف ما محدودیت شما در مصرف 
برق نيست، بلکه مصرف بهينه است.

روابط عمومی شركت توزیع 
شركت توزيع نيروی برقنيروی برق استان گلستان

استان گلستان )سهامی خاص(

شماره ابالغنامه:97۱۰۱۰۲۵۱۰9۰۱۵۱8
شماره پرونده:96۰998۲۵۰6۵۰۰۳۳۰

شماره بايگانی شعبه:97۰۲۲9
تاريخ تنظيم:۱۳97/۰۳/۰۲

آگهی ابالغ وقت رسيدگی به متهم
نظر به اينكه آقای محمد حسن احمدی ده رجبی فرزند علی حسين در پرونده 
كالسه 96۰998۲۵۰6۵۰۰۳۳۰ شعبه يكصد و نهم دادگاه های كيفری دو 
قم متهم است به بی احتياطی در امر رانندگی و متواری می باشد لذا بدينوسيله 
حسب دستور دادگاه و به تجويز ماده ۱8۰ قانون آيين دادرسی كيفری مراتب 
يك نوبت در يكی از روزنامه های رسمی كثير االنتشار درج و به نامبرده اخطار 
می گردد كه در روز سه شنبه مورخ ۱۳97/۰۵/۰9 ساعت 8 صبح در جلسه 
دادگاه حضور يابد و يا قبل از موعد اقدام به معرفی وكيل نمايد واال وفق مقررات 

دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ و مبادرت به صدور رای غيابی می نمايد.
مدير شعبه ۱۰9 دادگاه كيفری دو قم

شماره ابالغنامه:97۱۰۱۰۲۵۱۰9۰۱۵۰۳
شماره پرونده:97۰998۲۵۰۲۱۰۰۵۵۰

شماره بايگانی شعبه:97۰۲۲6
تاريخ تنظيم:۱۳97/۰۳/۰۲

آگهی ابالغ وقت رسيدگی به متهم
نظر به اينكه آقای سيد هادی حسينی فرزند سيد محمد علی در پرونده 
كالسه 97۰998۲۵۰۲۱۰۰۵۵۰ شعبه يكصد و نهم دادگاه های كيفری 
دو قم متهم است به بی احتياطی در امر رانندگی و متواری می باشد لذا 
بدينوسيله حسب دستور دادگاه و به تجويز ماده ۱8۰ قانون آئين دادرسی 
كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های رسمی كثير االنتشار درج 
و به نامبرده اخطار می گردد كه در روز دوشــنبه  مورخ ۱۳97/۰۵/۰8 
ساعت 8 صبح در جلسه دادگاه حضور يابد و يا قبل از موعد اقدام به معرفی 
وكيل نمايد واال وفق مقررات دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ و مبادرت به 

صدور رای غيابی می نمايد.
رئيس شعبه ۱۰9 دادگاه كيفری دو قم –صادق نجاتی

شماره درخواست:97۱۰۴6۲۵۰6۲۰۰۰۰۳
شماره پرونده:96۰998۲۵۰۲7۰۰7۰۳

شماره بايگانی شعبه:97۰۱۳۰
تاريخ تنظيم:۱۳97/۰۳/۰۱

آگهی ابالغ وقت تحقيقات بدوی و احضار متهم
نظر به اينكه در پرونده 96۰998۲۵۰۲7۰۰7۰۳شعبه دوازدهم بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب قم متهم آرش حسنی فرزند قدير به اتهام تهديد 
و توهين موضوع شكايت خانم اشــرف آبيار تحت تعقيب بوده و حسب 
اطالع و گزارش واصله نامبرده مجهول المكان می باشد لذا به نامبرده ابالغ 
می گردد تا ظرف مدت يكماه از تاريخ نشر آگهی در اين شعبه بازپرسی 
حضور يابد بديهی است درصورت عدم حضور بصورت غيابی اقدام مقتضی 
معمول خواهد شــد اين اگهی در اجرای ماده ۱7۴ قانون آئين دادرسی 

كيفری درج می شود.
بازپرس شعبه دوم بازپرسی دادسرای قم -مجتبی اسدی

انگيزه افراد به سمت خريد نان ارزان تر منحرف مي شود
محسن لزوميان، رئيس انجمن توليدكنندگان  نان هاي صنعتي

نان هاي صنعتي امــروزه در تمــام دنيا يكــي از پرمصرف تريــن نمونه هاي نان موجود اســت كه 
به دليــل رعايت موارد بهداشــتي و انجــام تمام امــور مربوط به پخت نــان با دســتگاه طرفداران 
بســياري دارد. در ايران متاســفانه با وجود اينكه اين مــدل نان ها مصرف كنندگان بســياري دارند 
نتوانســته ايم مســئوالن را براي حمايت ادامه دار از اين صنعت قانع كنيم. مشــكالت زيادي بر سر 
راه توليدكنندگان ايــن محصوالت وجود دارد كه بايد حمايت دولتي وجود داشــته باشــد تا بتوان 
 بر آنها غلبه كرد. ايــن صنعت به دليــل موقعيت خوب اشــتغالزايي كــه دارد مي تواند كمك حال 

دولت باشد. 
نان كاالي ضروري و مصرفي به شــمار مي رود كه به صورت روزانه بر سر سفره تمام خانوارهاي ايراني 
قرار مي گيرد. در اين شــرايط انگيزه افراد به ســمت خريد نان ارزان تر منحرف مي شود و بدون شك 
نان هاي صنعتي به دليل قيمت باالتر بازنده رقابت با نان هاي سنتي خواهند بود، اما در كنار اين رقابت 
قيمتي نابرابر، مصرف كنندگان نيز به لحاظ بهداشــتي متضرر خواهند شد. در ايران هزينه توليد نان 
صنعتي باالست و عالوه بر اينكه آرد ســهميه اي هم به آنها تعلق نمي گيرد هزينه های حمل و نقل آن 
به فروشگاه ها هم وجود دارد و در اين ميان بايد سوپرماركت ها و فروشگاه هاي عرضه كننده هم مبلغي 

سود دريافت كنند كه به مراتب هزينه ها را باالتر مي برد. 
احياي صنعت نان در مقياس بزرگ بدون شك زمينه ساز افزايش اشتغال و توسعه اين صنعت در كشور 
خواهد شد. مي توان گفت بخش نان هاي صنعتي در ايران نوپاست و براي رشد و توسعه به حمايت هايي 
مانند اعطاي يارانه نيازمند خواهند بود تا بتوانند در چارچوب ظرفيت هاي خود اشتغال آفريني كنند. 

مهم ترين مشكل واحدهاي توليدي نان مواد اوليه است
آيدين منوري، كارشناس بازار نان

با ورود كارخانه هايی با عناوين نان آوران، ســه نان و... مدل جديدي از عرضه نان و محصوالت وابسته 
به آن در كشور آغاز شد. نان و محصوالت وابســته به آن در تحولي كه توسط اين كارخانه ها كه بعدها 
تبديل به برند شدند بدون دخالت دست و به صورت صنعتي توليد شد و مصرف كنندگان نيز در بازار 
داخل استقبال خوبي از اين محصوالت داشته اند. برندسازي در اين بخش به سرعت شكل گرفت و به 
دليل اينكه در بازار داخل تا قبل از آن اين مدل نان و محصوالت وابسته توليد نمي شد اين كارخانه ها 
توانستند به سرعت سهم زيادي در بازار كسب كنند. تمام كارخانه های پخت نان به صورت صنعتي و 
بدون دخالت دست با شناخت نياز بازار به اين نوع محصوالت توانسته اند سهم قابل توجهي را از فروش 
داخلي داشته باشند. در تمام صنايع اگر بتوان نياز بازار را شناخت و با توجه به آن كسب وكار و صنعتي 

را راه اندازي كرد موفقيت آن را مي شود تضمين شده به شمار آورد. 
نان صنعتي براساس يك استاندارد خاص توليد مي شــود كه تمام مراحل توليد، نيروها، مواد اوليه و 
محصول نهايي كنترل مي شود و همچنين ضايعات نداشته باشد و مصرف كننده همواره شاهد كيفيت 
يكسان باشد. بنابراين مي توان به جرات اشاره كرد كه كيفيت در نان هاي صنعتي بيشتر ديده مي شود. 
البته ادامه اين موفقيت ها و ضرورت راهيابي اين محصوالت به حمايت هاي دولتي بستگي دارد. اوايل 
راه اندازي اين مدل از توليد نان در كشور شاهد حمايت هاي پياپي بوده ايم، اما با گذشت زمان ديگر اثري 
از كمك و حمايت ديده نمی شود. در حال حاضر كه اين برندها نياز به حمايت براي دستيابي به بازارهاي 
خارجي را دارند، كسي پيدا نمي شود كه حمايتي از آنها داشته باشد. بعد از هدفمندي يارانه ها خيلي 
از هزينه ها چند برابر شــده، اما هيچ حمايتي در اين زمينه انجام نشده، در صورتي كه همه مسئوالن 
بر ارزش غذايي نان صنعتي در مقابل نان سنتي واقف اند. متاسفانه پروژه هاي زيادي در كشور افتتاح 
شده، اما به دليل حمايت نشدن، هيچ فعاليتي ندارند. در حال حاضر مهم ترين مشكل واحدهاي توليدي 
نان صنعتي مربوط به مواد اوليه است. عمدتا با مشــكل كمبود آرد باكيفيت روبه رو هستند و در طول 
هفته هر روز از يك آرد متفاوت ممكن است اســتفاده شود. مشكل ديگر هم مربوط به مواد افزودني و 
بهبوددهنده هاست. براي تخمير آرد نيازمند مواد افزودني مجاز هستيم كه در حال حاضر از كشورهاي 

ديگر آن را وارد مي كنيم. 

)آگهی حصر وراثت(
خواهان رونوشت حصر وراثت كيان بخش كريمی  فرزند محمد نورا...  به شرح دادخواست تقديمی ثبت شده به كالسه  97۰998۳8۴۴۵۰۰۱78  از اين دادگاه  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 

چنين توضيح داده كه شادروان عنايت كريمی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱- ماه منير فرخی الكوهی فرزند تراب به شماره شناسنامه 96۱ متولد ۱۳۳۵)همسر(

۲- كيان بخش كريمی فرزند عنايت به شماره شناسنامه ۱۳ متولد ۱۳۵۳)فرزند(
۳- ليدا كريمی فرزند عنايت به شماره شناسنامه ۱7۰۲ متولد ۱۳۵۵)فرزند(
۴- علی كريمی فرزند عنايت به شماره شناسنامه ۲6۴7 متولد ۱۳۵8)فرزند(

۵- نعمت ا...  كريمی فرزند عنايت به شماره شناسنامه ۲۲۲۴ متولد ۱۳6۳)فرزند(
6- هادی كريمی فرزند عنايت به شماره شناسنامه ۵۲8 متولد ۱۳6۵)فرزند(

7- اسكندر)امير( كريمی فرزند عنايت به شماره شناسنامه ۲۱۵7 متولد ۱۳6۰)فرزند(
8- حامد كريمی فرزند عنايت به شماره شناسنامه ۴8۰ متولد ۱۳67)فرزند(
9- حسين كريمی فرزند عنايت به شماره شناسنامه 7۱ متولد ۱۳6۲)فرزند(

۱۰- زهرا كريمی فرزند عنايت به شماره شناسنامه ۴68۰۰7۱7۴۵ متولد ۱۳7۰)فرزند(
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور يك نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف مدت يكماه به اين دادگاه 

تقديم دارد و اال  گواهی صادر خواهد شد.
رئيس شورای حل اختالف شماره ۵ شهرستان شهركرد-رحمان آماده
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سياست هاي جديد ارزي 
دولــت كه بــراي نظارت 
بيشــتر بر منابــع ارزي 
اتخاذ شــد، نگراني هايي 
را بــراي صادركننــدگان 
به وجــود آورد كه بــه تعبير فعــاالن اقتصادي، 
بي انگيزگي صادركننــدگان و افت صــادرات را 
به همــراه خواهد داشــت. با اين حــال آمارها از 
صادرات كشــور طي دو ماه اخير حاكي از مثبت 
شدن تراز تجاري است كه تا حدودي تاثير منفي 
 فعاليت ســامانه نيما بر ميزان صادرات را منتفي 

مي سازد. 
بيش از يك مــاه از راه اندازي ســامانه ارزي نيما 
مي گــذرد. در ابتداي آغــاز به كار اين ســامانه 
دولت در نظر داشــت مســير ارزهاي صادراتي را 
براي جلوگيري از خــروج بي رويه  آن از كشــور 
كنترل كند. پــس از آنكه اين ســامانه راه اندازي 
شــد و دولت بــه صادركنندگان براي بازگشــت 
ارز صادراتــي بــه نيمــا اولتيماتــوم داد، بخش 
 خصوصي نســبت بــه ايــن موضــوع اعتراض 

كرد.
مهم ترين نكتــه اعتراضي بخــش خصوصي اين 
بود كه دولت صادرات ناچيــز بخش خصوصي را 
در حالي هدف گرفته اســت كــه صادركننده ها 
كاالها را با نرخ آزاد مي خرند، در حالي كه سامانه 
نيما بــا نرخ 4200 تومــان از آنهــا مي خرد. اين 
مســاله به ويژه در رابطه با كاالهايي كه همه مواد 
 اوليه آنها از داخل تامين مي شــد بسيار ملموس 

بود.
تا اينكه دولت وعده داد در فهرســت مشــخصي 
برخي از كاالهــا را از اين اولتيماتــوم ارزي خارج 
كند، اما هنوز اين فهرســت اعالم نشــده اســت. 
به اعتقاد كارشناســان، اگرچه شــرايط صادرات 
وابسته به ســاير سياســت هاي دولت و تغييراتي 

است كه درباره ارز صورت مي گيرد، اما پيش بيني 
مي شــود بعد از اين نيز شــرايط به نفع صادرات 
 رقــم بخــورد. براســاس آمارهاي موجــود در 
دو ماهه نخســت ســال جــاري صــادرات انواع 
كاالها بــه غير از پتروشــيمي و ميعانــات گازي 
رشــد قابل توجهي داشــت و بــا 40.54 درصد 
 افزايــش بــه 4 ميليــارد و ۳۹۱ ميليــون دالر

 رسيده است. 
پيشــنهاد فعاالن اقتصادي به دولت اين است كه 
نرخ ارز 4200 تومانــي فقط بايد بــراي واردات 
كاالهــاي اساســي، واســطه اي و ســرمايه اي 
باشــد و بقيه واردات بايد وصل بــه ارز صادراتي 
شــود و اگر ارز آن هم 4200 تومان اســت، بايد 
اظهارنامــه صادراتــي در مقابــل واردات ارزش 
پيدا كند و نــرخ اظهارنامه صادراتــي به صورت 
توافقي بيــن صادركننــده و واردكننــده به نرخ 
4200 تومان اضافه شــود كه هــم صادرات رونق 
 يابد و هــم تقاضاي بي دليــل بــا ارز ارزان ايجاد 

نشود.

تداوم روند رو به بهبود صادرات
حميد حسيني، عضو اتاق بازرگاني 
تهران در اين رابطه با تاكيد بر اينكه 
سير صعودي صادرات از اسفند ماه 
سال گذشــته شروع شــده است، 
مي گويد: تراز مثبت تجاري در اين دو 
ماه اخير نشــان مي دهد ميزان صادرات از متوسط 
صادرات كل كشور بيشتر بوده است؛ يعني روند بهبود 
از اسفند رخ داده و به باالي 4 ميليارد دالر رسيده كه 
نســبت به فروردين و ارديبهشت سال گذشته روند 
مثبتی داشته است. بخشي از رشد صادرات ناشي از 
افزايش قيمت ارز بوده است و بخشي از دليل رشد هم 
به اين مســاله بر مي گردد كه صــادرات به بعضي از 
كشورها از سامانه نيما معاف شده است مثل صادرات 
به كشورهای افغانســتان و عراق. وي با بيان اينكه 
صادركنندگان در مجموع گاليه اي جدي نسبت به 
ســامانه ارزي جز در موضوع الزام صادركنندگان به 
خريد و فروش از طريق نيمــا ندارند، مي گويد: براي 
صادركنندگان نرخ 4200 تومان قابل پذيرش نبود، 

چراكه كاال را در بازار با نرخ ارز 6 هزار تومان مي خرند، 
در حالي كه بايد ارز را با نرخ 4200 تومان بفروشند كه 
البته طبق آنچه مسئوالن به تازگي اعالم كرده اند، اين 
الزام ارزي، صادركنندگان بخش خصوصي را شامل 
نمي شود و البته صادركننده هاي بخش دولتي هم از 
اين نظر كه مشمول يك سري امتيازات و معافيت ها 
هستند از اين سياست به طور كلي ضرري نمي بينند؛ 
ازاين رو به نظر مي رســد طي ماه هاي اخير شرايط 
همچنان موافق صادرات باشد و ميزان صادرات رشد 
پيدا كند. براســاس گزارش دفتر فناوري اطالعات و 
ارتباطات گمرك ايران، صادرات غيرنفتي ايران در اين 
مدت به ۷ ميليارد و ۷۳۹ ميليون دالر رسيد كه در 
مقايسه با مدت مشابه ســال قبل به ميزان 2۱.۹۳ 
درصد افزايش داشته است، چراكه سال گذشته در 
همين مدت 6 ميليارد و ۳4۷ ميليون دالر كاال به خارج 
از كشور صادر شــده بود.صادرات كاالهاي غيرنفتي 
ايراني به چين در دو ماهه نخست سال جاري نسبت 
به ســال گذشــته 2.۹4 درصد افزايش يافته است. 
صادرات غيرنفتي ايران به امارات متحده عربي و عراق 
به ترتيب با افزايش 44.6۷ درصدي و ۱۱.0۹ درصدي 
همراه شد و در عين حال شاهد افت ۱4.54 درصدي 
صادرات كشورمان به هند بوده ايم. همچنين طي اين 
مدت ميزان صادرات غيرنفتي به افغانستان 45.20 
درصد و ساير كشورها ۳5.۳6 درصد افزايش داشته 

است. 

عمده ترين كاالهاي صادراتي
اقالم عمده صادراتي كشورمان در اين مدت به ترتيب 
شــامل ميعانات گازي به ارزش يــك ميليارد و 2۹ 
ميليون دالر، پروپان مايع شده به ارزش ۳۳5 ميليون 
دالر، روغن هاي سبك و فرآورده ها به جز بنزين 2۷4 
ميليــون دالر، پلي اتيلن گريدفيلم بــه ارزش 2۳2 
ميليون دالر، گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي 
شكل مايع شــده به ارزش 20۳ ميليون دالر بوده و 
سهم ساير كاالها 4 ميليارد و ۳۹۱ ميليون دالر است 
كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40.54 درصد 

افزايش را نشان مي دهد. 

»كسبوكار«پیشنهادفعاالناقتصادیبرایمبادالتارزیخارجازنیمارابررسيميكند

هزینهباالیتولیدداخليرونق  صادرات  با نرخ   ارز توافقی
تا بتوانيم در حفظ اين تعــادل و توازن 

عملكرد موفقي داشته باشيم.
 در صورتی كه ميزان واردات در كشــور 
از صادرات باالتــر رود و روز به روز هم 
افزايش يابد، شاهد پيامدهاي آن هستيم 
كه يكي از مهم ترين آنها كســري تراز 
پرداخت هاست. كسري تراز پرداخت ها 
روي بازار ارز، رشد نرخ دالر و در نهايت 
تضعيف توليد ملي اثرگذار بوده و ضروري 
اســت براي جلوگيري از پيشرفت اين 
 امــور برنامه ريزي هاي مدوني شــكل

 بگيرد. 
در اين راستا بايد اشاره شود كه كاالهايي 
كه با عنوان توليد داخلي ساخته مي شوند 
بايد كيفيت باال و قيمت هاي مناسب داشته 
باشند؛ يعني توليد كاال و خدمات در كشور 
بايد مبتني بر بازار فروش اعم از داخلي 
و خارجي باشد. اگر بازار داخلي را داشته 
باشــيم و نتوانيم نظر بازارهاي خارجي 
را جلب كنيم، نمي توان به توازن در نظر 
گرفته شده دست يافت و رفته رفته كسري 

تراز پرداخت ها افزايش مي يابد. 
يكي از موانعي كه در توليد كاالي داخلي 
وجود داشته و دارد، متوسط هزينه توليد 
در ايران است كه بيش از اندازه باالست و 
در نتيجه توليدات ساخت داخل به لحاظ 
قيمتي قابل رقابت با محصوالت خارجي 
نيستند و اين در حاليســت كه يكي از 
شرايط مورد نياز براي قابل رقابت بودن 
كاالهاي داخلي بــا كاالهاي خارجي در 
بازارهاي صادراتي قيمت قابل قبول است. 
متاســفانه به دليل ضعف هاي اساسي و 
جدي كه طي سال هاي متمادي در فرايند 
انباشت سرمايه در كشور وجود داشته، 
جهت منحني هاي هزينــه بنگاه هاي 
اقتصادي همواره به سمت باالست و بايد 
 تا دير نشــده فكري به حال اين موانع و 

مشكالت كرد. 

ادامه سرمقاله

500شركتاتریشيباایران
ارتباطمستقیمدارند

ســفر اتريش در تهران از ارتباط مســتقيم 500 
شركت اتريشي با شــركت هاي ايراني خبر داد و 
خواســتار تبادل اقتصادي و صنعتي بين بخش 
خصوصي دو كشور شد. به گزارش وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، »اشتفان شــلتس« در ديدار با 
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي 
صنعتي ايران از سهم ۹۷ درصدي صنايع كوچك 
و متوسط )SME( در صنعت اين كشور خبر داد. 

به گفته اين ديپلمات ارشد، اتريش از منابع نفتي و 
منابع طبيعي خاصي بهره مند نيست، بلكه سرمايه 
اصلي اين كشــور بهره مندي از توانمندي نيروي 
انساني است. وي بيان داشت: ما از افزايش همكاري 
بين دو كشور اســتقبال مي كنيم و آمادگي داريم 
بين صنايع كوچك و متوسط تعامل دوسويه برقرار 
كنيم. شلتس همچنين افزايش صادرات واحدهاي 
صنعتي كوچك را مورد تاكيد قرار داد و خواســتار 
تبادل اقتصادي و صنعتي بين بخش خصوصي دو 
كشور شد. در اين ديدار، معاون وزير صنعت، معدن 
و تجارت نيز به فعاليت 85 هزار واحد صنعتي در كل 
كشور اشــاره كرد و گفت: ۹2 درصد اين واحدها را 
صنايع كوچك با اشتغالي افزون بر يك ميليون و ۳00 
هزار نفر تشــكيل مي دهند. »صادق نجفي« اظهار 
داشت: با توجه به سهم ۹۷ درصدي صنايع كوچك 
در كشور اتريش، خواهان بهره مندي از تجربه هاي 
صنعتگران اين كشور براي بهبود وضعيت صنايع 
كوچك و متوسط هستيم. مديرعامل سازمان صنايع 
كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران خاطرنشان كرد: 
تعامل موثر واحدهاي صنعتي كوچك ايران و اتريش 
فضاي مناسبي را براي سرمايه گذاري هاي مشترك 
و افزايش صادرات بين دو كشور فراهم خواهد كرد. 
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گمرك ايران اعالم كرد: شرايط اظهار كاال در بازارچه هاي مرزي
طبق اعالم گمرك، صرفا شركت هاي تعاوني مرزنشينان و پيله وران دارنده كارت معتبر مجاز به اظهار كاال در بازارچه هاي مرزي هستند. گمرك ايران با صدور بخشنامه اي اعالم كرد: صرفا 
شركت هاي تعاوني مرزنشينان و پيله وران دارنده كارت معتبر مجاز به اظهار كاال در بازارچه هاي مرزي هستند. 

رئيس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری قزوين از آغاز برنامه های ســينما 
تابستانه بوستان باراجين در خردادماه خبر داد 

كه تا پايان شهريور ماه ادامه دارد.
محمد درافشــانی در ايــن باره اظهــار كرد: 
برنامه های سينما تابســتانه بوستان باراجين 
از خردادماه آغاز شــده و تا پايان شــهريور ماه 

ادامه دارد.
رئيس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری قزوين بيان كرد: فعاليت ســينما 
تابستانه باراجين با پخش ويژه برنامه های قبل 

از افطار و همچنين پخش صــوت اذان مغرب 
آغاز و به صورت تصويری تا ســاعت 24 ادامه 

خواهد يافت.
 وی افزود:پخــش فيلــم های ســينمايی روز 
پنج شنبه هر هفته ساعت 22، پخش تيزرهای 
آموزشــی با محتوای شــهروندی و همچنين 
پخش مسابقات ورزشی در سطح ملی و جهانی 

از جمله اين برنامه هاست.
درافشــانی اظهــار اميــدواری كرد: بــا آغاز 
برنامــه هــای ســينما تابســتانه باراجيــن 
در شــب های مــاه مبــارك رمضــان فضای 

 مفرحی بــرای شــهروندان در اين بوســتان 
مهيا شود.

مســابقه نقاشــی ويژه كودكان و نوجوانان با 
موضوع آزاد ســازی خرمشــهر از سوی خانه 
فرهنگ محمديه سازمان فرهنگی، اجتماعی و 

ورزشی شهرداری قزوين برگزار می شود.

در تعقيب آگهی نوبتی ســه ماهه چهارم سال ۱۳۹6و به 
استناد ماده ۱4 قانون ثبت تحديد حدود امالك  ذيل واقع 

در آبدانان قطعه ۷ ايالم  بخش ۱۱ ايالم بعمل خواهد آمد 
آبدانان قطعه ۷ ايالم بخش ۱۱ كرمانشاه

۱-پالك 6۹8 فرعی از 6 فرعی از يك اصلی  سيد محمد 
كرمی فرزندسيد يدا... ششدانگ يكباب خانه  به مساحت 

24۳/۷۷ متر مربع واقع در آبدانان – خيابان امام.
2- پالك 6۹۹ فرعی از 2 فرعی از يك اصلی  مهدی حسينی 
فرزند صادق ششدانگ يكباب خانه  به مساحت 22۱/22 

متر مربع واقع در آبدانان – خيابان امام.
۳- پالك ۷00 فرعی از 40 فرعی از يك اصلی  مســعود 
كريمی فرزند اسدا... ششدانگ يكباب مغازه  به مساحت 
۱5/۹0 متر مربع واقع در آبدانان – خيابان مصطفی خمينی.

4- پالك ۷0۱ فرعی از 40 فرعی از يك اصلی  مســعود 
كريمی فرزند اسدا... ششدانگ يكباب مغازه  به مساحت 
۱4/4۳ متر مربع واقع در آبدانان – خيابان مصطفی خمينی.

5- پــالك ۷02 فرعــی از 5 فرعی از يك اصلــی  ميرزا 
محمدی فرزند صفر علی ششــدانگ يكبــاب خانه  به 
مســاحت ۱۳8/02 متر مربع واقع در آبدانان – خيابان 

امام- كوچه دانش.
6- پــالك ۷0۳ فرعی از ۹ فرعــی از يك اصلی  ســيد 
عبدالعظيم متقی فرزند سيد احمد مقدار يك دانگ مشاع از  
ششدانگ يكباب ساختمان مسكونی  به مساحت 2۹۳/45 

متر مربع واقع در آبدانان – خيابان مطهری.
تاريخ تحديد حدود:۱۳۹۷/۳/۳0

لذا به موجب ماده ۱4 قانون ثبت به صاحبان امالك و 

مجاورين بوسيله اين آگهي ابالغ مي شود كه در وقت 
تعيين شده در محل حاضر تا عمليات تحديد حدود و 
نقشه برداري با حضور و نظارت آنان صورت گيرد بديهي 
است چنانچه هريك از صاحبان امالك يا نماينده قانوني 
آنان در موقع تحديد حدود حاضر نباشند مطابق ماده 
۱5 قانون ثبت ملك مورد تقاضا با حدود اظهار شده از 
طرف مجاورين تحديد حدود خواهد شد . اعتراضات 
مجاورين به حدود و حقوق ارتفاقي كه در موقع تحديد 
حدود حاضر نبوده اند مطابق مــاده 20 قانون ثبت از 
تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي به مدت ۳0 روز 

پذيرفته خواهد شد .         
تاريخ انتشار: ۱۳۹۷/0۳/08

محمود بهرامی، رئيس ثبت اسناد وامالك شهرستان آبدانان       

رئیسسازمانفرهنگی،اجتماعیوورزشیشهرداریقزوین:

برنامههایسینماتابستانهباراجیندراستانقزوینآغازمیشود

آگهیتحدیدیسهماههچهارمسال1396

شماره درخواست:۹۷۱046250260000۱
شماره پرونده:۹60۹۹85858400۷8۳

شماره بايگانی شعبه:۹60۷۹8
تاريخ تنظيم:۱۳۹۷/02/26

آگهی ابالغ وقت تحقيقات بدوی و احضار متهم
نظر به اينكه در پرونده كالسه ۹6/د۹60۷۹8/۱6 شعبه شانزدهم دادياری 
دادسرای عمومی و انقالب قم متهم آقای حسين نادری فرزند غالم جی 
به اتهام ترك انفاق موضوع شكايت اعظم ايژك تحت تعقيب بوده و حسب 
اطالع و گزارش واصله نامبرده مجهول المكان می باشــد لذا به نامبرده 
ابالغ می گرددتا در روز شــنبه ۱۳۹۷/04/0۹ ساعت ۹:00 صبح در اين 
شــعبه دادياری حضور يابد بديهی اســت در صورت عدم حضور يا عدم 
ارسال دفاعيه و يا عدم معرفی وكيل بصورت غيابی اقدام مقتضی معمول 
 خواهد شــد. اين آگهی در اجرای ماده ۱۱5 قانون آئين دادرسی كيفری 

درج می شود.
داديار شعبه شانزدهم دادسرای عمومی و انقالب قم/حسن محمودی

آگهی ابالغ اجرائيه 
بانك ملی شعبه شهيد رجائی پارس آباد جهت وصول سند رهنی و 
شرطی به شماره ۱28۱4-86/۱2/5مبلغ ۱/0۳0/۱۹4/500ريال 
 بر عليه آقايان انوشــيروان بهرام زاده )راهن( و منوچهر بهرام زاده

)وام گيرنده( نسبت به صدور اجرائيه اقدام نموده كه ابالغ اجرائيه 
به دليل عدم دسترسی به آدرس منوچهر بهرام زاده )وام گيرنده( 
مقدور نگرديده لذا مراتب به شرح فوق در يك نوبت به شما ابالغ 
می گردد ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهی با مراجعه به 
بستانكار نسبت به ادای دين خويش اقدام نمائيد و در غير اينصورت 
و پس از سپری شدن مدت مقرر و حسب تقاضای بستانكار عمليات 

اجرائی عليه شما تعقيب خواهد شد. م الف۷586
تاريخ انتشار:۹۷/۳/8

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان پارس آباد- موسی 
كارجو سادات



بانک، بیمه 6
و بورس

با وجــود الــزام بانك ها به 
ارائــه نســخه اي از قرارداد 
تســهيالتي بانكــي بــه 
مشــتريان، اغلــب از اين 
تكليــف قانونــي ســرباز 
مي زننــد.  به گزارش ايســنا، در چند ســال اخير و 
با مصوبه شــوراي پول و اعتبار يكسان ســازي فرم 
قراردادهاي تسهيالت بانكي با هدف ايجاد شفافيت 
در روابط في مابين بانك و مشــتري و البته توجه به 
فرهنگ مشتري مداري در دســتور كار قرار گرفت و 
بانك مركزي بعد از تصويب شوراي پول و اعتبار اين 
موضوع را طي چند بخشــنامه به بانك ها ابالغ كرد و 
مقرر شــد تا هر يك از قراردادهاي جديد تسهيالتي 
صرفا براســاس نمونه قراردادهــاي مصوب تنظيم و 

منعقد شود. 
بــر همين اســاس بانك هــا و موسســات اعتباري 
مكلف شــدند تا براي آگاهي كامل مشتري، ضامن و 
وثيقه  گذار از مفاد قراردادهاي منعقده تمهيدات الزم 
را اتخاذ كرده و بعد از انعقاد و امضاي قرارداد نسخه اي 

از آن را كه داراي ارزش قانوني يكســان با نمونه هاي 
قراردادي كه در اختيار بانك است، به مشتري بدهند. 
با اين حال طي مدت گذشته از ابالغ اين بخشنامه كه 
حداقل 3 ســال از آن مي گذرد، همچنان اين مشكل 
پابرجاســت و در برخي بانك ها مشاهده مي شود كه 

مشتريان فرم هاي مشــخصي از قرارداد كه حداقل 
با آنچه در اختيار بانك اســت ارزش قانوني يكساني 

داشته باشد، تحويل نمي گيرند. 
تحويل نســخه اي از قرارداد تسهيالتي به گيرنده آن 
موضوعي است كه در سال گذشته بار ديگر مورد تاكيد 

بانك مركزي قرار گرفت و به بانك ها اعالم كرد كه بايد 
مشــتري در جريان جزئيات قراردادهاي تسهيالتي 
خود قرار گيرد. اين در حاليســت كــه پرس وجوي 
جريان انعقاد قرارداد تســهيالتي با برخي مشتريان 
از اين حكايت دارد كه در شــعب برخي بانك ها بعد 
از انعقاد قرارداد نسخه اي با ارزش يكسان در اختيار 
مشــتري قرار نمي گيرد و پيش آمده كه مشتري در 
مسير اجراي قرارداد با شــرايط تازه اي از سوي بانك 
مواجه شــده كه در زمان قرارداد دربــاره آن توافق 

نشده بود. 
بــر ايــن اســاس مشــتريان بانكــي بــه ويــژه 
تســهيالت گيرندگان بايد توجه داشته باشند كه در 
زمان بستن قرارداد با بانك عالوه بر اينكه نسخه اي از 
آن را بايد دريافت كنند، الزم اســت تا بانك پيوستي 
را به آنها تحويل دهد كه چگونگي انجام محاســبات 
مربوط به اقساط، ســهم از اصل و ســود تسهيالت 
به تفكيك در هر يك از اقســاط، چگونگي تســويه 
تسهيالت و همچنين ميزان تخفيف يا يك جا زودتر 
پرداخت كردن آن يا ميزان و نحوه  محاسبه وجه التزام 
تاخير پرداخت اقساط در قالب جداولي تشريح شده 
باشد و در اختيار تسهيالت گيرنده، ضامن و وثيقه گذار 

قرار گيرد. 

با وجود الزام صورت گرفت

سرپیچي بانک ها  از  يک  تكلیف  تسهیالتي 

INFO@biznews.ir

شاخص بورس ۹۶ واحد افت 
كرد

شاخص بورس در جريان معامالت ديروز بازار 
سرمايه ۹۶ واحد افت كرد. 

به گزارش تســنيم، در جريان دادوستدهاي 
ديروز بــازار ســرمايه تعــداد 773 ميليون 
ســهم و حق تقــدم بــه ارزش 204 ميليارد 
تومــان در 48 هــزار نوبت مورد دادوســتد 
قرار گرفــت و شــاخص بورس بــا افت ۹۶ 
 واحــدي در ارتفــاع ۹5 هــزار و 52۹ واحد 

قرار گرفت. 
بيشــترين تاثير منفي بر حركت دماســنج 
بازار ســهام در روز گذشــته به نام نمادهاي 
معامالتــي ســايپا، صنايــع پتروشــيمي 
خليج فارس و پتروشــيمي مبين شــد و در 
مقابــل نمادهــاي معامالتــي پااليش نفت 
اصفهان، پااليش نفت بندرعباس و توســعه 
 معاون و فلزات با رشــد خود مانع افت بيشتر 

شاخص شدند. 
شــاخص هاي اصلي بــازار ســرمايه هم روز 
منفي را پشــت سر گذاشــتند، به طوري كه 
شاخص قيمت )وزني - ارزشــي( 2۹ واحد، 
كل )هم وزن( ۶1 واحد، قيمت )هم وزن( 45 
واحد، آزاد شــناور 158 واحد و شاخص بازار 
دوم 5۹1 واحد افت و شاخص بازار اول 3 واحد 

رشد كردند. 

رشد قيمت انواع سكه
در جريــان معامــالت بــازار آزاد تهــران، 
قيمت هــر قطعه ســكه تمام بهــار آزادي 
طرح قديم 20 هــزار تومــان افزايش يافت 
 و نــرخ آن بــه يــك ميليــون و ۹۹7 هزار 

تومان رسيد. 
به گــزارش مهر، در جريــان معامالت ديروز 
)دوشــنبه( بازار آزاد تهران، قيمت هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با 10 هزار 
تومان افزايش، طرح قديــم با 20 هزار تومان 
افزايش، نيم سكه و ربع سكه هركدام با 5 هزار 
تومان افزايش و سكه يك گرمي با هزار تومان 

افزايش مواجه شد. 
در عيــن حــال قيمــت هــر قطعه ســكه 
تمام بهــار آزادي طرح جديــد 2 ميليون و 
۶۶ هزار تومــان، طرح قديم يــك ميليون و 
۹۹7 هزار تومان، نيم ســكه يــك ميليون و 
20 هــزار تومــان، ربــع ســكه 5۹3 هزار 
 تومان و ســكه يك گرمي 3۶0 هــزار تومان 

بود. 
هر اونس طال در بازارهاي جهاني 12۹8 دالر 
و ۶2 سنت و هر گرم طالي 18 عيار 1۹1 هزار 

و 850 تومان است. 

نبض بازار

بانــك مركزي اعتقــادي به 
ميخكوب شدن نرخ ارز ندارد

معاون پژوهشــكده پولي و بانكــي بانك مركزي 
گفت: بانك مركزي اعتقادي بــه ميخكوبي نرخ 
ارز ندارد و حتي طي روزهاي اخير شاهد افزايش 
قيمت محدود نرخ ارز بوديم. به گزارش پژوهشكده 
پولي و بانكي، حميد زمــان زاده درباره ثبات بازار 
ارز بدون ميخكوب نرخ، اظهار داشــت: بازار ارز در 
ماه هاي اخير به دليل مجموعــه عوامل داخلي و 
خارجي با تالطم هايي مواجه شد كه خوشبختانه 
با اقدامات دولت و بانك مركــزي در بحث بازار ارز 
و مقررات گذاري در اين حوزه ثبات نسبي در بازار 
ايجاد شــد. وي ادامه داد: از طرفي همزمان بانك 
مركزي نيز تــالش كرد تا نــرخ ارز را تثبيت و در 
كوتاه مدت در بازار ثبات ايجاد كند. در چند روز اخير 
هم شــاهد افزايش محدوده نرخ ارز بوديم كه اين 
نشان دهنده اين است كه بانك مركزي اعتقادي به 
ميخكوب كردن نرخ ارز در يك نرخ مشخص ندارد. 
معاون پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي در 
ادامه خاطرنشان كرد: از آنجايي كه تعديالت الزم با 
توجه به وضعيت تراز تجاري و وضعيت متغير بنيادي 
اقتصاد كالن صورت خواهد گرفت، بنابر مجموعه 
اين شرايط بازار در حال حاضر شرايط باثباتي دارد. 
زمان زاده در ادامه گفت: همچنين خروج آمريكا از 
برجام نيز با موضع گيري معقوالنه دولت مواجه شد 
كه موجب حفظ ثبات بازار و چشم انداز مثبت شد. 
وي درباره مذاكرات ايران و اتحاديه اروپا، روسيه و 
چين و تاثير آن بر بازار ارز اظهار داشت: اگر به توافق 
با اتحاديه اروپا برسيم تهديدها و تحريم هاي آمريكا 
نيز حداقل تاثير را بر اقتصاد كشور خواهد داشت. 
وي افزود: به نظر من ما مي توانيم مذاكرات و برجام 
را با شركاي اروپايي، چين و روسيه به پيش ببريم و 
همچنين وضعيت اقتصاد كالن و بازار ارز را با ثبات 

نسبي مديريت كنيم. 

خبر

مديرعامل بانك توســعه صادرات پيشــنهاد داد كه 
صندوق توسعه ملي در قراردادهاي خود با بانك ها به 

جاي دالر از يورو استفاده كند. 
به گزارش روابط عمومي بانك توسعه صادرات، دكتر 
علي صالح آبادي درباره تغيير ارز گزارشــگري از دالر 
به يورو گفت: دالر تنها يك نام در گزارشــگري بود 
زيرا به دليل وجود تحريم هاي اوليــه آمريكا با دالر 
نمي توانستيم كار كنيم؛ بنابراين دليلي وجود ندارد تا 

دالر را مبناي مبادالت خود قرار دهيم. وي ادامه داد: به 
نظر مي رسد كه در تمامي اقتصاد كشور بايد مفهومي به 
نام دالر كنار گذاشته شود و با يورو كه واقعيت اقتصادي 
است، كار كنيم. مديرعامل بانك توسعه صادرات تاكيد 
كرد كه در حال حاضر ذخاير ارزي كشور، ذخاير ارزي 
بانك ها و سپرده گذاري بانك هاي ايراني در بانك هاي 
خارجي و همچنين تمامي نقل و انتقاالت مالي كشور 
برمبناي يورو است. صالح آبادي اظهار داشت: وقتي يورو 

نقشي اساسي در مبادالت اقتصادي ايران دارد، دليلي 
ندارد كه دالر را مبناي مبادالت خود قرار دهيم. وي 
با اشاره به قراردادهاي صندوق توسعه ملي با بانك ها 
گفت: در اين قراردادها پرداخت برمبناي يورو است، 
اما قرارداد برمبناي دالر است و از آنجايي كه بانك ها 
دسترسي به بازارهاي مالي با دالر را ندارند، نمي توانند 
ريسك نوسانات را پوشش دهند؛ در حالي كه دريافت و 

پرداخت به يورو انجام مي شود. 

دارايي هاي منجمد بانك دي در راستاي اجراي قانون رفع 
موانع توليد رقابت پذير و با هدف حفظ منافع سهامداران 
به فروش مي رســد. به گــزارش اداره روابط عمومي و 
تبليغات بانك دي، محمدرضا قرباني، مديرعامل بانك 
دي با اعالم خبر فروش برخي امالك مازاد بانك در سال 
جاري گفت: بانك دي بنا به تصميم هيات مديره و در 
راستاي اصالح ساختار مالي بانك، فروش دارايي هاي 

مازاد را به طور جدي در دستور كار قرار داده است. قرباني 
با بيان اينكه دارايي هاي مازاد كه اكثرا به صورت غيرمولد 
هستند، هزينه زيادي بر نظام بانكي تحميل كرده است، 
گفت: دارايي هاي مازاد بخشــي از منابع بانك ها را كه 
مي تواند در راستاي حمايت از توليد داخلي به صنايع 
توليدي اختصاص يابد، منجمد كرده كه با فروش اين 
بخش از دارايي ها و آزاد شــدن منابع بلوكه شده، اين 

امر تحقق خواهد يافت. مديرعامل بانك دي با اشــاره 
به تاثير فروش دارايي هاي مازاد بانك ها در تحرك بازار 
پولي كشور گفت: بانك دي براي كمك به ايجاد تحرك 
در بازار پولي كشــور اقداماتي دربــاره فروش برخي از 
سرمايه گذاري ها و دارايي هاي مازاد خود از جمله شركت 
توليد نيروي برق دماوند و مجموعه كوهســتان پارك 

مشهد انجام داده كه در مراحل پاياني قرار دارد. 

بانك قرض الحسنه مهرايران در سال ۹۶ با هدف تامين 
مالي براي ايجاد و بهره برداري از موقعيت و فرصت هاي 
خوداشــتغالي، كارآفريني و معيشت بالغ بر 7۶ هزار 
ميليارد ريال از منابع خود را به اين بخش اختصاص 

داده است. 
به گزارش روابط عمومي بانك قرض الحسنه مهرايران، 
بسياري از مشكالت اجتماعي كشورها از جمله آ موزش، 

تامين اشتغال هاي كوچك، ازدواج جوانان، گسترش 
روستاها، توسعه بهداشت و... از طريق اعتبارات خرد 

قابل رفع خواهد بود. 
با توجه به وضعيت اقتصادي و نرخ بيكاري در كشور، 
تمايل افراد به ويــژه جوانان به ايجاد كســب وكار و 
خوداشتغالي بيش از پيش به چشم مي خورد. همانطور 
كه مي دانيــم يكي از اركان و الزمه هاي شــروع يك 

كســب وكار موفق، تامين ســرمايه مالي مورد نياز 
آن است. در اين ميان بســياري از افراد كه خواهان 
خوداشتغالي و ايجاد كســب وكار مستقل هستند، 
توان الزم براي تامين مبلغ سرمايه گذاري را به صورت 
شخصي ندارند؛ بديهي است كه براي تامين سرمايه 
كســب وكار خود از ســاير روش هاي موجود مانند 

استقراض و تسهيالت بانكي استفاده مي كنند. 

دكتر صالح آبادي پيشنهاد داد

يورو  ارز مبناي صندوق توسعه ملي شود

در راستاي اصالح ساختار مالي و رعايت مفاد قانون تجارت

دارايي هاي مازاد  بانك  دي  به فروش مي رسد

در بانك قرض الحسنه مهرايران پرداخت شد

۷۶  هزار ميليارد ريال تسهيالت قرض الحسنه اشتغال  در سال ۹۶
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بانك هاي بزرگ آلماني پس از تجربه تلخ جريمه هاي سنگين به دليل 
نقض تحريم هاي ايران ديگر تمايلي به همكاري با اين كشور ندارند، اما 
بانك هاي كوچك تر از فرصت به وجودآمده بعد از خروج آمريكا از برجام 
استفاده كرده اند.  به گزارش تسنيم به نقل از خبرگزاري فرانسه، تنها چند 
ماه تا ماه نوامبر يعني موعد اجراي تحريم هاي جديد آمريكا عليه ايران باقي 
مانده  است، اما برخي از شركت ها با وجود تهديد هاي آمريكا همچنان به 

همكاري هاي خود با ايران ادامه مي دهند. 
پاتريزيا ملفي، مدير مركز صالحيت بين المللي كه توسط ۶ بانك آلماني 
در شهر كوچك توتلينگن آلمان تاسيس شده است، گفت: »ما فعال به ارائه 

خدمات به مشتريان مان ادامه خواهيم داد.«
ملفي افزود: اين مركز كه وظيفه حمايت از شركت هاي فعال در بازارهاي 
حساسي نظير ايران يا ســودان را بر عهده دارد در چند سال اخير شاهد 
»افزايش شديد تقاضا از سوي شــركت هايي بوده كه در شاخص دكس 
آلمان قرار دارند.«از زمان انعقاد برجام در ســال 2015 ميزان صادرات 

آلمان به ايران افزايش يافته و با رشدي 15.5 درصدي در سال گذشته به 
حدود 2.۶ ميليارد يورو رسيده است. اين رقم در سال 201۶ نيز رشدي 
22 درصدي داشت. البته اين ارقام در مقايسه با صادرات 111.5 ميليارد 
يورويي آلمان به آمريكا ناچيز به نظر مي رســد، اما با اين وجود، به گفته 
ملفي، مركز صالحيت بين المللي »منتظر مي ماند تا ببيند كه تحريم ها 
به چه شكلي خواهند بود« و بعد از ايران روي برخواهد گرداند. همين حاال 
هم شركت هاي طرف معامله با ايران بايد خيلي مراقب باشند كه گرفتار 
تحريم هاي آمريكا نشوند. معامالت به يورو انجام مي گيرد و مركز صالحيت 
بين المللي با شركت هايي كه در هيات مديره شان شهروندان آمريكايي يا 

دارندگان گرين كارت عضويت دارند، كار نمي كند. 
ملفي افزود: يكي از مهم ترين عوامل دخيل در كار »شجاعت مديران ما« با 

توجه به ريسك هاي باالي كار با ايران است. 
دو بانك بزرگ آلماني يعني دويچه بانك و كومرزبانك پس از آنكه در سال 
2015 به دليل همكاري با ايران صدها ميليون دالر جريمه شدند ديگر 

تمايلي به حضور در اين كشور ندارند.  سخنگوي دي زد بانك هم گفته اين 
بانك به طور كامل در حال توقف فعاليت هاي خود مرتبط با ايران است. 
اين موجب شده تا مركز صالحيت بين المللي به سراغ شعبه بانك ملي 
ايران در هامبورگ برود، اما اگر بزرگ ترين بانك ايراني همچون گذشته در 
فهرست تحريم هاي جديد دولت آمريكا قرار بگيرد، اين ارتباط نيز احتماال 

قطع خواهد شد. 
بانك تجاري ايران و اروپا كه در ســال 1۹71 تاســيس شده نيز يكي از 

كانال هاي ديگر نقل و انتقاالت پولي بين اقتصاد آلمان و ايران است. 
بوندس بانك )بانك مركزي آلمان( هم معتقد است تاكنون تغيير زيادي در 
زمينه تجارت با ايران رخ نداده است. اين بانك گفته »تنها رژيم تحريم هاي 
اتحاديه اروپا تعيين خواهد كرد« كه چه تغييري و چه زماني در اين روابط 
به وجود خواهد آمد. اگر وضعيت به شرايط قبل از ژانويه 201۶ برگردد، 
هرگونه پرداختي مرتبط با طرف هاي ايراني بايد به تاييد بانك مركزي 

آلمان برسد. 

رئيــس اتحاديــه واردكننــدگان دارو گفــت: دارو از دايــره گيرنــدگان ارز 
يارانــه اي كنــار رفــت و براســاس تصميــم جديــد مســئوالن قــرار اســت 
 واردات دارو بــا دالر 4 هــزار و 200 تومــان و يــوروي 5 هــزار و 200 تومــان 

انجام شود. 
بــه گــزارش تســنيم، ناصــر رياحــي افــزود: مشــكل كنونــي واردكننــدگان 
دارو، گذشــته از مســاله نرخ ارز، اصالح قيمت هاســت. در گذشــته دارو با يوروي 
حداكثر 4هــزار و 200 تــا 300 توماني كــه نرخ مبادلــه اي آن بود، وارد مي شــد. 
 قيمت دارو هم براســاس هميــن نرخ تعيين شــد و البتــه هنوز در همان ســطح 

باقي مانده است. 
در جلسه مشترك واردكنندگان با بانك مركزي قرار شد دالر را با 400 تومان يارانه به 
واردات دارو به عنوان يك كاالي اساســي اختصاص بدهند اما به دليل پيچيده بودن 
مكانيزم پرداخت و كافي نبودن بودجه 800 ميليارد توماني براي اين منظور، شرايط به 

گونه اي ديگر پيش رفت. 

وي افزود: شــرط بانك مركزي براي پرداخت يارانه به واردات دارو اين بود كه قيمت ها 
براي يك سال به روال ســابق باقي بماند اما پيش از تغيير نرخ ارز، واردكنندگان دارو 
 به قيمت ها و افزايش نداشتن آن در سال ۹۶ معترض بودند در نتيجه با چنين شرطي 

موافقت نشد. 
رياحــي گفــت: در نهايــت تصميم بــر ايــن شــد كــه دارو را از دايــره كاالهاي 
اساســي كــه بــا دريافــت يارانــه وارد مي شــد خــارج كننــد و از ســوي ديگر 
وزارت بهداشــت قــول داد كــه قيمــت داروهــاي وارداتــي را براســاس نــرخ 
 4 هــزار و 200 تومــان بــراي دالر اصــالح كــرده و دوبــاره قيمت گــذاري را

 انجام دهد. 
وي با بيان اينكه اكنون واردكنندگان دارو در انتظار عملي شــدن اين تصميم وزارت 
بهداشــت هســتند، افزود: قيمت خريد و فروش دارو مشــخص اســت و مسئوالن 
آگاهي دارند كــه واردكنندگان دارو را بــا چه قيمتي از طرف خارجــي مي خرند و با 
چه قيمتي در داخل كشــور به فروش مي رســانند. بر اين اســاس  و با توجه به اينكه 

 اصالح قيمت دارو براي دولت مســاله اي نيست قرار اســت دولت به زودي قيمت ها را
 اصالح كند. 

رياحي با بيان اينكــه واردكنندگان دارو در مــورد ديگری هــم بالتكليف اند، گفت: 
بزرگ  ترين مشكل امروز كســاني كه از ارز متقاضي استفاده مي كنند، واردات گذشته 
است. در گذشــته كاالي وارد شــده يا اعتبار اســنادي و ال ســي مدت دار گشايش 
يافته اما 80 درصد از آن سررســيد نشــده اســت. كاال با نرخ ســابق ارز وارد كشور 
 شــده، قيمت گذاري شــده و به فروش رفته اما واردكننده هنوز پــول آن را دريافت 

نكرده است. 
رئيس انجمن واردكنندگان دارو گفت: اين مساله با مراجعات مكرر و حتي جلسه با معاون 
اول رئيس جمهوری همچنان پابرجاست و به بالتكليفي واردكنندگان دامن زده است. 
در جلسات به ما گفتند كه فكري براي اين مشكل مي كنند، اما در عمل و از اطالعيه هايي 
 كه صادر مي شــود، اينطور به نظر مي رســد كه هيچ تدبيري در اين باره انديشــيده 

نشده است. 

بانك هاي كوچك آلماني به همكاري با ايران ادامه مي دهند

بانك  مركزي يارانه ارزي  دارو  را حذف كرد

دالر باز هم گران شد
در راستاي اعالم روزانه بانك مركزي درباره نرخ رسمي ارز، ديروز هم قيمت دالر با افزايش ۱۵ ريالي مواجه شد و نرخ آن به ۴۲ هزار و ۱۲۵ ريال رسيد. براساس اعالم بانك مركزي، نرخ 
هر دالر آمريكا براي ديروز با ۱۵ ريال افزايش ۴۲ هزار و ۱۲۵ ريال قيمت خورد. همچنين نرخ هر پوند انگليس با ۸۱ ريال افزايش ۵۶ هزار و ۱۱۴ ريال و هر يورو نيز با ۲۲۰ ريال رشد 

۴۹ هزار و ۳۲۹ ريال ارزش گذاري شد. 

آگهی مزايده عمومی مرحله اول
نوبت اول

شهرداری انديشه در نظر دارد با استناد به نامه شماره 5/15۶/ص مورخ ۹7/02/2۹ موضوع بند 1۶ مصوبه شماره 40 مورخ ۹7/2/15 
شورای اسالمی شهر انديشه،واگذاری موضوع ذيل را از طريق مزايده كتبی )عمومی ( به اشخاص حقيقی و حقوقی دارای سابقه فعاليت 

و به شرط احراز صالحيت از مراجع ذيصالح اقدام نمايد:
1- موضوع مزایده:واگذاری امتياز بهره برداری از تاالر نگارستان واقع در فاز 3 شهر انديشه طبقه چهارم مجتمع تجاری اداری نگارستان

2- مدت اجاره :24 ماه
3- قیمت پایه )کارشناسی (جهت شرکت در مزایده:ســال اول ماهيانه مبلغ 200/000/000 ريال و ســال دوم ماهيانه مبلغ 

225/000/000 ريال
4- سپرده شرکت در مزایده:مبلغ 255/000/000 ريال می باشــد كه بايدبه صورت موارد مندرج در بند 2 ماده 5 آيين نامه مالی 

شهرداری ها به شرح ذيل ارائه گردد: 
الف- رسيد بانكی واريز وجه فوق به حساب جاری سيبا به شماره 010۶212۹88001 نزد بانك ملی شعبه فاز سه انديشه 

ب- ضمانت نامه بانكی به نفع شهرداری انديشه 
ج- استاد خزانه

5- مهلت و محل فروش اسناد مزایده:مهلت خريد اســناد مزايده از تاريخ چاپ آگهی لغايــت روز چهارشنبه مورخ ۹7/03/30 به 
نشانی:شهريار،شهر انديشه،فاز3،بلوار آزادی،تقاطع خيابان شهرداری شرقی،ساختمان مركزی شهرداری انديشه،واحد امور قرار دادها 

می باشد.
۶-مهلت و محل ارائه پیشنهادات:پايان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۹7/03/31 دبيرخانه شهرداری انديشه

7- زمان و محل بازگشایی پیشنهادات واصله:روز شنبه مورخ ۹7/04/02 ساعت 14:30 سالن جلسات شهرداری انديشه
8-مدارک الزم جهت دریافت اسناد مزایده:رونوشت و اصل اساسنامه شركت و درخواست كتبی با مهر و امضاء معتبر شركت برای 

اشخاص حقوقی. ضمنا همراه داشتن مهر شركت جهت دريافت اسناد الزامی است.
۹-شهرداری در رد يا قبول هريك از پيشنهاد های واصله مختار است.

10- برندگان اول،دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده شركت در مزايده آنان به ترتيب به نفع شهرداری ضبط 
خواهد شد.

11- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده درج گرديده است.
بهروز کاویانی، شهردار اندیشه
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شركت عمران و مسكن شمال به عنوان يكي از شركت هاي زيرمجموعه بنياد 
مستضعفان انقالب اسالمي در حوزه عمراني و گردشگري در شمال كشور فعاليت 
مي كند كه يكي از مجموعه هاي مهم زيرمجموعه اين شركت شهرك تفريحي 

توريستي نمك آبرود چالوس است. 
شهرك تفريحي توريستي نمك آبرود با كارنامه قابل قبول حوزه گردشگري يكي 
از مراكز مهم گردشگري كشور محسوب مي شود كه ساالنه ميزبان حداكثري 
گردشگران داخلي و خارجي است و همواره سعي كرده تا با فراهم كردن بهترين 

شرايط و امكانات ميزبان شايسته اي براي مسافران باشد. 
اين مجموعه كه به عنوان تنها مجموعه گردشگري خاورميانه همزمان دو خط 
تله كابين دارد از آن به عنوان نقطه طاليي گردشگري ايران نيز نام برده مي شود 
كه امكانات و تجهيزات تفريحي در آن با استانداردهاي روز دنيا همخواني دارد. 

شركت عمران و مسكن شمال توانســت با مديريت مدبرانه و تدابير ارزشمند 
دكتر حميدرضا ربيع پور مديرعامل، اميرعلي دلفان آذري معاون اداري و مالي 
و ميربابايي معاون فني و مجموعه تحت پوشش گواهي استاندارد بهره برداري 

تله كابين و سورتمه نمك آبرود چالوس را دريافت كند. 
در مجموعه تله كابين هاي مستقر در كشور ايران تاكنون هيچ كدام از مجموعه ها 
نتوانستند گواهي استاندارد بهره برداري را دريافت كنند و دريافت اين گواهي 
از سوي شــركت عمران و مسكن شــمال نشــان از اهتمام مديران آن براي 

خدمت رساني مطلوب به گردشگران دارد. 
با مديريت خوب دكتر ربيع پور به عنــوان مديرعامل اين مجموعه و همراهي 
و تالش اعضاي هيات مديره اين شــركت امروز به عنوان يك شــركت بزرگ 
ســرمايه گذاري در حوزه گردشگري در شمال كشــور محسوب مي شود كه 

هم اكنون پروژه هاي زيادي در بحث گردشگري و عمراني در دست اقدام دارد. 
از زمان حضور دكتر ربيع پور به عنوان مديرعامل اين مجموعه و انتصاب دو معاون 
باتجربه و باسابقه اجرايي فني و اداري باال يعني آقاي دلفان آذري در راس معاونت 
اداري و مالي و آقاي ميربابايي در راس معاونت فني شركت عمران و مسكن شمال 
ميزان سرمايه گذاري اين شركت باال رفته و حتي درآمدهاي آن نيز افزايش يافته 
است و امروز اين شركت پروژه هاي گوناگون در حوزه سرمايه گذاري گردشگري 
و عمراني و ساخت هتل در دست اقدام دارد كه مورد استقبال مسئوالن ارشد 

دولتي شمال كشور نيز قرار گرفته است. 
دريافت گواهينامه اســتاندارد بهره برداري توسط اين شــركت به عنوان تنها 
مجموعه گردشگري كشور نشــان از اهميت ارتقاي ايمني از سوي مسئوالن 

آن دارد. 
همچنين اين شركت در سال جاري موفق به دريافت گواهي تعهد به تعالي در 
دومين دوره جايزه تعالي و پيشرفت شركت هاي تحت پوشش بنياد مستضعفان، 

بنياد شهيد و كميته امداد امام خميني )ره( شد. 

مديرعامل شركت عمران و مسكن شمال: 
نمك آبرود يك برند جهاني در حوزه گردشگري است

مديرعامل شركت عمران و مســكن شــمال نيز در اين رابطه گفت: گواهي 
استاندارد بهره برداري تله كابين و ســورتمه نمك آبرود در راستاي ايمن سازي 
اين مجموعه كه شمار زيادي از هموطنان در بازديد از مجموعه نمك آبرود از 
آن استفاده مي كنند، است.  دكتر حميدرضا ربيع پور بيان داشت: با همكاري 
و تالش معاونان و مجموعه همكاران در شركت عمران و مسكن شمال همواره 
تالش مي شود تا بتوانيم در راستاي ايمن سازي تمامي تجهيزات اقدام شود و با 
دريافت گواهينامه هاي معتبر هموطنان ما اطمينان كامل در جهت استفاده از 

اين امكانات داشته باشند. 
وي گفت: شركت عمران و مسكن شمال موفق شد در دومين دوره جايزه ملي 
»تعالي و پيشرفت« بين شركت هاي بنياد مستضعفان، كميته امداد، ستاد فرمان 

امام و بنياد شهيد گواهي جايزه تعالي و پيشرفت را دريافت كند. 
ربيع پور اذعان داشت: در اين دوره از جايزه، ۸۴ شركت داخلي حضور داشتند 
كه از اين ميان، براساس ارزيابي هاي دبيرخانه جايزه گواهينامه تعهد به تعالي به 

شركت عمران و مسكن شمال اهدا شد. 

وي گفت: در بخش جذب توريســت نيز برنامه ريزي هاي خوبي در مجموعه 
نمك آبرود انجام داديم تا ميزباني شايسته براي مسافران باشيم و در آينده اي 
نزديك 3 دستگاه بازي جديد از كشور آلمان وارد مي كنيم كه قطعا در جذب 

توريست تاثيرگذار خواهد بود. 
مديرعامل عمران و مسكن شمال گفت: با اقدامات خوب و تاثيرگذاري كه در حوزه 
گردشگري با مساعدت رئيس محترم بنياد مستضعفان و هلدينگ اين مجموعه 

انجام شد، امروز نمك آبرود يك برند جهاني در حوزه گردشگري است. 
وي ادامه داد: در طول سال ميزبان بسياري از گردشگران خارجي در اين مجموعه 
هستيم كه خوشبختانه با فعاليت هاي خوبي كه صورت گرفته، همان گردشگران 

بهترين مبلغ براي مجموعه نمك آبرود در كشورهاي ديگر محسوب مي شوند. 
وي بيان داشت: امروز نمك آبرود به عنوان يك مجموعه تفريحي توريستي در 
بسياري از بنگاه هاي گردشگري دنيا مطرح شده و به گردشگراني كه به ايران سفر 
مي كنند، پيشنهاد مي شود و در خاورميانه تنها مجموعه اي به شمار مي رويم كه 
دو خط تله كابين همزمان قرار دارد.  ربيع پور گفت: احداث و راه اندازي باشگاه 
ســاحلي نمك آبرود نيز يكي ديگر از اقدامات خوب اين مجموعه در ســاحل 
نمك آبرود است كه در خاورميانه تنها مجموعه  گردشگري دريايي به صورت 

باشگاهي است كه در حال احداث است.  مديرعامل شركت عمران و مسكن شمال 
گفت: با برنامه ريزي هاي صورت گرفته و بهره برداري از پروژه هاي در دست اقدام، 

در آينده نمك آبورد نقطه طاليي گردشگري در خاورميانه مي شود. 
مهندس حميدرضا ربيع پور اظهار كرد: در حوزه گردشگري و جذب توريست 
اقدامات بسيار خوبي در نمك آبرود صورت گرفته تا همزمان با تحول گردشگري 
روز حركت كنيم.  وي ادامه داد: برنامه ريزي هاي صورت گرفته در بخش تفريحي 
توريستي نمك آبرود همراه با استاندارد هاي روز گردشگري جهان انجام مي شود 
و همواره سعي مي كنيم براي سليقه هاي مختلف بتوانيم در حوزه گردشگري 

حرفي براي گفتن داشته باشيم. 
ربيع پور بيان داشت: وجود ساحل، جنگل و كوه موجب شده اين شهرك توريستي 
به عنوان مركز گردشگري تفاوت زيادي با ديگر مراكز گردشگري ايران و حتي 
بسياري از كشورها داشته باشــد و وجود دو خط تله كابين در كنار سورتمه از 

امتيازات ويژه نمك آبرود محسوب مي شود. 

نمك آبرود مركز گردشگري شمال است
معاون اداري و مالي شركت عمران و مسكن شمال نيز گفت: با درايت و مديريت 
دكتر ربيع پور مديرعامل مجموعه استاندارد سازي و بهبود كيفيت تجهيزات مورد 

استفاده در مجموعه نمك آبرود در اولويت قرار دارد. 
دكتر اميرعلي دلفان آذري بيان داشت: با توجه به استقبال حداكثري مسافران 
از مجموعه نمك آبرود اين مجموعه به عنوان مركز گردشــگري شمال كشور 
مطرح است.  وي از نمك آبرود به عنوان نگين گردشگري ايران ياد كرد و آن را 
مقصد بسياري از گردشگران ايراني و خارجي دانست.  دلفان آذري تاكيد كرد: 
مجموعه تفريحي نمك آبرود چالوس در ايام نوروز و تابستان در بين مجموعه هاي 
گردشگري كشور در  پذيريش گردشگران هميشه رتبه هاي اول را داراست و انصافا 
اقدامات بسيار خوبي در اين مجموعه براي جذب گردشگر فراهم شده است.  وي 
گفت: تاكيد مديرعامل شــركت و تمام تالش مجموعه در شهرك نمك آبرود 

ميزباني شايسته از گردشگران داخلي و خارجي است. 

رعايت نكات فني در پروژه هاي شركت عمران و مسكن شمال
معاون فني شركت عمران و مسكن شمال گفت: با تاكيد دكتر ربيع پور مديرعامل 
شركت عمران و مسكن شمال نظارت مستمر فني بر پروژه هاي اين شركت انجام 

و تمامي نكات فني در پروژه ها رعايت مي شود. 
دكتر ميربابايي بيان داشت: تمام تالش مجموعه بر اين است تا نظارت الزم بر 

فعاليت پيمانكاران انجام شود تا پروژه ها با كيفيت عالي انجام شود. 
معاون فني شركت عمران و مسكن شمال از نمك آبرود به عنوان نگين گردشگري 

ايران ياد كرد و آن را مقصد بسياري از گردشگران ايراني و خارجي دانست. 

افتخاري ديگر از شركت عمران و مسكن شمال
دريافت گواهي استاندارد  بهره برداري  تله كابين و شهربازي نمك آبرود  چالوس

تخفیف 50 درصدی استفاده از مجموعه نمک آبرود چالوس در ماه مبارک رمضان
برای اولین بار و با تدبیر دکتر حمیدرضا ربیع پور ، معاون شرکت عمران و مسکن شمال در شب های ماه مبارک رمضان هموطنان با تخفیف 50 درصدی می توانند از سورتمه و شهربازی مجموعه نمک آبرود استفاده 
کنند.مدیرعامل شرکت عمران و مسکن شمال در این رابطه گفت: این تصمیم با پیشنهاد بنده و مصوبه در هیات مدیره شرکت عمران و مسکن شمال گرفته شد و در شب های ماه مبارک رمضان ورودی به مجموعه 
نمک آبرود نیز با تخفیف 50 درصدی دریافت می شود.دکتر حمیدرضا ربیع پور اظهار داشت: استفاده از رستوران و واحدهای پذیرایی این مجموعه در شب های ماه مبارک رمضان نیز تخفیف 30 درصدی دربردارد.
وی اظهار داشت: در سال گذشته نیز در مقطعی جشنواره تخفیف برای بومیان گذاشته شد که با استقبال خوبی مواجه شدیم و امیدواریم از این طرح نیز در شب های ماه مبارک رمضان استقبال شود.
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جنگ، منازعات سياســي و مهاجرت، آزادي سفر را 
در جهان آنچنان تحت تاثير قــرار داده كه گذرنامه 
برخي كشورها را فاقد اعتبار كرده و بعضي ديگر را به 
اوج رسانده، همچون گذرنامه آلمان كه پس از 5 سال 
صدرنشيني تنزل پيدا كرد و جايگاهش را به ژاپن و 
سنگاپور بخشيد يا پاسپورت آمريكا كه روزي داشتن 
آن آمال بســياري از مردمان جهان بــود، اما اكنون 
اعتبارش تحت تاثير رئيس جمهوری اين كشــور در 

حال سقوط است. 
به گزارش ايســنا، موسســه »هنلي پاســپورت 
ايندكس« با انتشــار تازه ترين رده بندي گذرنامه ها، 
قدرتمندترين و ضعيف ترين پاسپورت هاي جهان را 
معرفي كرد. مهم ترين شاخص در تعيين اين رتبه ها، 
تعداد كشورهايي اســت كه مي توان بدون ويزا يا با 
ويزاي فرودگاهي به آنها ســفر كرد كه بر اين اساس 
گذرنامه هاي ژاپن و ســنگاپور هر يك با امكان سفر 

آزاد به ۱۸۰ كشور، معتبرترين جهان 
شناخته شده اند. گذرنامه آلمان نيز 

بعد از 5 سال كه در مقام نخست 
اين فهرســت قرار داشت، در 

رتبه بندي جديــد، يك پله 
تنزل پيدا كرد و در جايگاه 
دوم ايــن رده  بنــدي قرار 
گرفت. اتباع آلماني امكان 
سفر بدون ويزا به ۱۷۹ كشور 

را دارند. 
رتبه ســوم قدرتمندترين 
گذرنامه با امكان سفر بدون 
ويزا به ۱۷۸ كشور مشتركا از 
آن دانمارك، فنالند، فرانسه، 
ايتاليا، كره جنوبي، اسپانيا و 

سوئد است. 
اتريش، لوكزامبــورگ، هلند، 

پرتغال و انگلســتان نيز با امكان سفر 
آزاد به ۱۷۷ كشــور موفق شدند رتبه 
چهارم اين فهرست را به دست آورند، 
اما اياالت متحده آمريكا با دو پله تنزل 
نسبت به سال گذشته در كنار كانادا، 
ايرلند و ســوئيس در جايگاه پنجم 

قدرتمندترين گذرنامه ها قرار گرفته است. بنابر اعالم 
»پاسپورت ايندكس« از زمان انتخاب دونالد ترامپ، 

رتبه گذرنامه آمريكا دچار افت شده است. 

شهروندان اين چهار كشــور امكان سفر بدون ويزا 
يا با ويــزاي فرودگاهي به ۱۷۶ كشــور را دارند، اما 
ضعيف ترين يا به عبارتــي بي اعتبارترين گذرنامه با 
امكان ســفر بدون ويزا يا با ويزاي فرودگاهي به ۲۴ 
كشور از آن كشور افغانستان است كه رتبه ۱۰5 اين 
فهرست را دارد. پيش از آن نيز كشور عراق با امكان 

سفر آزاد به ۲۷ كشور در رتبه ۱۰۴ قرار گرفته است. 
ايران نيز همراه با بنــگالدش، كوزوو و لبنان با امكان 
سفر آزاد به ۳۸ كشور رتبه ۹۷ اين فهرست را به دست 
آورده  است كه گذرنامه هاي آنها جزو كم اعتبارها به 

شمار مي آيد و ۸ پله تا آخرين رتبه فاصله دارد. 
گذرنامه هاي كشورها هر سال از سوي موسسه »هنلي 
و شركا« براساس شــاخص »آزادي سفر« رده بندي 
مي شــوند. تعيين اين رتبه ها با همــكاري انجمن 
بين المللي حمل و نقل هوايي و براســاس اطالعات 
رسمي پايگاه  داده جهاني و با تجزيه و تحليل قوانين 
ويزا در قلمروهــاي جهاني و 

كشورها انجام مي شــود كه آخرين رده بندي نيز با 
تغييراتي روبه رو بوده است، به اين شكل كه رتبه ۱۱۷ 
كشور در سال ۲۰۱۸ جابه جا شده، ۳۱ كشور نيز تنزل 
رتبه داشته اند و جايگاه 5۱ كشور هم تغييري نكرده 

است.
گذرنامه آلمان نيز پس از 5 سال اوج به رتبه دوم اين 

جدول سقوط كرده است. 
اوكرايــن و گرجســتان كــه رتبه هــاي ۴۲ و 5۴ 
قدرتمندتريــن گذرنامه را به دســت آورده اند، در 
فهرســت ســال ۲۰۱۸ به ترتيب ۱۶ و ۱۴ پله صعود 
كرده اند. اين جهش رتبه اي تحت تاثير تعامل مثبت 
در ويزا با اتحاديه اروپا بوده اســت. قدرتمند شدن 
ويزاي گرجستان كه همزمان با تغيير مواضع آمريكا در 
برجام اتفاق افتاد، در كنار ديگر مزيت هاي اقتصادي 
و سياسي اين كشــور نزديك به ايران، باعث شده 
مهاجرت ايراني ها و سرمايه هاي آنها به گرجستان در 

يك سال اخير با رشد قابل توجهي همراه باشد. 
اما از ديگر تغييرات رتبه بندي پاسپورت ها مي توان 
به كشــورهاي آفريقايي اشــاره كرد كه در گذشته 
محدوديت هاي رنج آوري در سفر آزاد داشتند كه حاال 
با جهش هاي مثبتي روبه رو شده اند. در يك دهه اخير 
فقط جايگاه جهاني سيشــل و موريس ۲۰ و ۱۶ رتبه 

افزايش داشته است. 
بنگالدش نيز از ديگر كشورهايي بوده كه از سال ۲۰۰۸ 
بيشترين تنزل را تجربه كرده و تاكنون ۲۴ رتبه را از 
دست داده است، اما گذرنامه امارات متحده عربي 
بيشترين جهش را در يك دهه اخير داشته كه 

۳۴ رتبه ارتقا يافته است. 
اتباع كشــورهاي پاكســتان، سوريه، 
عراق و افغانســتان نيز كه بي اعتبارترين 
پاسپورت ها را دارند، به كمتر از ۳۰ كشور 
مي توانند ســفر بدون ويزا يا بــا ويزاي 

فرودگاهي داشته  باشند. 
در ســال ۲۰۰۸ بين ۲۴ كشوري كه ۱۰ رتبه 
نخست قدرتمندترين گذرنامه را به دست 
آورده بودند، تنها نام ۱۸ كشــور اروپايي 
ديده مي شــد، اما اكنون تعداد اين 
كشــورهاي اروپايي در بين ۲۸ 
كشــوري كه موفق شدند در 
اين جايگاه قرار بگيرند، 
به ۲۱ كشور اروپايي 
ارتقا يافته است. 

پژمان و نمايش اثري از موزه 
دفاع مقدس در فرانسه

بنياد پژمان چيدمان »خاني آباد« اثر عماد حسيني را 
از موزه دفاع مقدس امانت گرفــت و در پاالس دتوكيو 

فرانسه به كيوريتوري نيل بلوفا به تماشا گذاشت.
بنياد پژمان پس از برگزاري سه نمايشگاه از هنرمندان 
هنرهاي معاصر و ميزباني رويدادهاي فرهنگي-هنري 
ديگر، اين بار به عنوان حامي در نمايشــگاه اخير فضاي 
هنري پاالس دتوكيو فرانسه براي نمايش آثار نيل بلوفا، 
هنرمند الجزايري-فرانســوي، حضور يافت.  »دشمن 
دشمن من« پروژه هنرمند نيل بلوفا به مدت سه ماه در 
پاالس دتوكيو به نمايش بــود. اين پروژه با صحنه آرايي 
غيرثابت، بازنمايي هرج و مرج و چشم  اندازي تكه تكه شده 
از راه هايي كه تاريخ به نگارش درآمده، همچنين راه هايي 
كه در آن قدرت در عصر معاصر مشروع قلمداد مي شود 
را شامل مي شد. حميدرضا پژمان، موسس و مدير بنياد 
پژمان درباره شكل گيري روند اين همكاري گفت: نيل 
بلوفا به عنوان يكي از افراد شاخص ميان هم نسل هاي 
خود در هنر معاصر شناخته مي شود. او پيش از اين به 
شكل انفرادي و گروهي در موزه ها و گالري هايي چون 
 Hammer ،)كلن( Ludwig ،)نيويورك( MoMA
)لس آنجلس(، K11 )شانگهاي(، ICA )لندن( و بنياد 
پژمان )كارخانه آرگو تهران( آثار خود را به نمايش گذاشته 
است. او افزود: »دشمن دشمن من« حول محور جنگ در 
شكل جهاني آن؛ الهام گرفته از ارتباطات رسمي، يادبودها، 
موزه هاي جنــگ و پروپاگانداي سياســي و همچنين 
رويدادهاي معاصر، تبليغات و بازي هاي ويدئويي است و 
به بررسي جايگزيني استراتژي ها و گفتمان ها در زمينه 
يادشده مي پردازد. در انجام اين كار، ابهام دائمي بين خير 
و شر، قهرمان ها و خائن ها... به بازي گرفته مي شود. مدير 
بنياد پژمان ادامه داد: طراحي صحنه  )چيدمان نمايشگاه( 
توسط هنرمند در تكميل ايده اين نمايشگاه در نظر گرفته 
شده است؛ به طوري كه آثار هنري، اسناد، تصاوير، اشيا و 
ديگر توليدات با توجه به يك برنامه الگوريتمي به طور 
مداوم توسط روبات ها در عرض و طول فضاي نمايشي 

جابه جا و با هم ادغام مي شوند. 

خبر مهارت هاي مديريتي

مديريــت تا حــد زيــادي بــا روابط 
بين فــردي مرتبــط اســت. روابط بين 
شــما به عنوان مدير و افــراد در داخل 
و خــارج از ســازمان ماننــد كاركنان، 
 سرپرستان هر قسمت، تامين كنندگان و 

مشتريان.
 شــما به عنوان سرپرســت در رابطه با 
آنچه وظايف بين فردي گفته مي شــود، 
بايد بــه عنوان يك رئيــس، رهبر و رابط 
 بين نقش هــاي مختلف انجــام وظيفه

 كنيد. 
به عنوان يك رهبر، شــما نمايانگر چهره 
شــركت در تعامل با مردم هســتيد. از 

طرفي شــما به عنوان يك رهبــر به تيم 
خود خدمت كرده و به عنــوان يك رابط 

بين اعضاي تيم خود و مديران در سطوح 
باالتر عمل مي كنيد. همچنين گاهي اوقات 
ممكن اســت به عنوان رابطي بين شركت 
و تامين كنندگان يا مشــتريان هم ايفاي 

نقش كنيد. 
مديريت همچنين مي توانــد درباره اداره 
اطالعات مختلــف باشــد. وظيفه مدير 
در ارتباط بــا وظايف اطالعاتي شــامل 
جمع آوري، دريافت و انتشــار اطالعات 
اســت. به عنــوان مثال، مديــر اهداف 
توليد را از رئيس خــود دريافت و به تيم 
 خود منتقل يا تيم خود را بــا اين اهداف 

مرتبط مي كند. 

بین شرکت و مشتریان ارتباط  برقرار  کنید

ين
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هر روز يكي از كارهايي را كه مدام در حال عقب انداختن شــان هستيد، انجام 
دهيد. اين قانون طاليي انجام دادن كارهاي تان بدون داشتن هيچ عذابي است.
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نياز توليدكنندگان به نگرش صادرات محور
پيشرفت تجار ايراني به تخصص رايزنان بازرگاني 

بستگي دارد
وجود نگرش صادرات محور در بنگاه هاي توليدي و ارتقاي تخصص رايزنان بازرگاني 

عامل مهم پيشرفت تجارت ايران در بازار كشورهاي همسايه است. 
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بخش عمده اي از اقتصاد تمام كشورها، به مقوله 
صادرات و فروش اجناس در بازارهاي جهاني به ويژه كشورهاي همسايه معطوف 
مي شود؛ اين امر به عوامل مختلفي بستگي دارد كه نخستين عامل، ايجاد فضايي 
امن توسط وزارت امور خارجه براي صادركنندگان در سفارتخانه هاست. در اين 
راستا محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران نيز از دستور اكيد به سفارتخانه ها 

براي توجه بيشتر ديپلمات ها به مسائل اقتصادي در اين نهادها خبر داده است. 
مقام معظم رهبري در ابتداي سال فرمودند: »بازاريابي بيرون از كشور و صادرات 
هم يكي از انواع حمايت از كاالي ايراني است. بايستي ما كه با 15 كشور همسايه ايم 
-غير از كشورهاي ديگر دوردست كه مي توانند كاالي ايراني را مصرف كنند، از 
اين همسايگي استفاده كنيم، كاالي ايراني را صادر كنيم؛ اين امر هم بر  عهده 
وزارت امور خارجه است، هم به عهده وزارت بازرگاني، هم به عهده فعاالن اقتصادي 
مردمي است؛ تا بازاريابي كنند. يك آماري را به من دادند چون يادداشت نكرده ام، 
اين آمار درست يادم نيست، اما  آمار بسيار مهمي بود كه اگر ما بتوانيم 20  درصد 
از توليدات كشورهاي همسايه خودمان را يعني 20 درصد از مجموع مصرف آنها 
را متعهد بشويم، تعداد زيادي شغل ايجاد مي شود. «جواد رزاقي، مدير فروش و 
بتزراريابي بين الملل گروه صنعتي زر ماكارون صادركننده نمونه به كشور عراق 
مي گويد: عراق يك كشور استراتژيك در حوزه صادرات است و سهم صادرات غير 
نفتي ايران به اين كشور 40 درصد يعني 605 ميليون دالر است. اين صادركننده 
با اشاره به تغيير نگرش توليدكنندگان براي توليد كاالي صادراتي، گفت: بايد 
نگرش صادرات محور را از داخل بنگاه هاي توليدي شروع كنيم يعني به هنگام 
توليد بخشي از نياز آنها را در نظر بگيريم. وي افزود: بنگاه هاي اقتصادي ما بايد 
براي جا افتادن در بازارهاي جهاني به تشكيل اتاق فكر اقتصاد بين المللي جهت 
بررسي نياز بازارهاي همسايه بپردازد؛ متاسفانه در اين زمينه بازرگاناني را داريم 
كه براي تجارت، ذائقه كشور مورد نظر را رعايت نكرده اند در نتيجه اين امر موجب 

متضرر شدن آنها شده است. 

امضای تفاهمنامه همکاری علمی پژوهشــی بين 
شركت گاز استان قزوين و پارک علم و فناوری 

 در راســتای همــكاری هــای بيشــتر در 
زمينه های پژوهشــی و فنــاوری تفاهمنامه 
همــكاری بين شــركت گاز اســتان قزوين 
و پــارك علم و فنــاوری با حضــور مهندس 
بوشهری مديرعامل شركت گاز استان و دكتر 
 گرجی رئيس پــارك علم و فنــاوری قزوين 
امضا شد.اسماعيل مفرد بوشهری مديرعامل اين 
شركت در جلسه شورای پژوهش گفت: اين تفاهمنامه به منظور بهره گيری ازتجربيات 
و  توانايی های علمی، تحقيقاتی و اجرايی دو سازمان و بر مبنای همكاری های  متقابل 
منعقد شده است.مديرعامل شركت گاز استان قزوين با اشاره به مفاد تفاهمنامه امضا 
شده،  برگزاري سمينارها، دوره ها و كارگاه هاي آموزشي، حمايت از پايان نامه هاي 
تحصيالت تكميلي با موضوعات مرتبط با فعاليت هاي شــركت گاز استان قزوين، 
برگزاري نشست هاي علمي مشترك، انتقال تجربيات و نيازهاي شركت به دانشگاه و 
بالعكس و همچنين انجام مشاوره های علمي و پژوهشي جهت اجرايی شدن پروژه هاي 
مطالعاتي و پژوهشي شركت گاز را از مهم ترين مواردی دانست كه اميد است با امضای 
اين تفاهمنامه بتوان هرچه زودتر بستر مناسبی جهت عملياتی شدن آنها را فراهم كرد.

از سوی مدير عامل شركت گاز استان گلستان
 سرپرست جديد اداره گاز علی آباد كتول  معرفی شد 

طی حكمی از سوی مهندس رحيمی مديرعامل شركت گاز استان گلستان غالمرضا 
 خانی  به ســمت سرپرســت جديد اداره گاز 
علی آباد كتــول  منصوب و طی نشســتی به  
فرماندار شهرستان معرفی شد.در اين نشست 
كه درمحل فرمانداری شهرستان علی آباد كتول 
انجام شد مديرعامل شركت گازاستان گلستان با 
تقديرازمساعدت وهمكاری فرماندار شهرستان 
گزارشی از وضعيت گازرسانی وخدمات رسانی 
شركت ارائه كرده و خواستار ادامه روند همكاری با سرپرست جديد اداره گازشد.   در 
ادامه هدايتی فرماندار شهرستان علی آباد كتول نيزاز روند گازرسانی و خدمات رسانی 
منطقه ابراز رضايت كرده واز تالش های صادقانه مديرعامل وكاركنان گازگلستان واز 
خدمات  ارزنده  خسروی دردوران تصدی مسئوليت تشكر  وآمادگی خود را جهت هر 

نوع همكاری با سرپرست جديد اداره گاز شهرستان اعالم كرد.
  

شهردار خرم آباد درديدار با فعاالن انجمن های مردم نهاد خبر داد
آغاز نهضت عمرانی در خرم آباد 

دليل تاخير در راه اندازی برخی پروژه های عمرانی انجام كار كارشناسی جهت 
پيشگيری از هدر رفت ســرمايه ها و نيروها 
بود بنابراين بايد به فكر ايجاد نهضت عمرانی 
 بود.شــهردار خرم آباد در ديــدار با فعاالن 
انجمن های مردم نهــاد با بيان مطلب فوق، 
گفت: سال ۹۷ ســال عقالنيت و تخصص 
گرايی در فعاليت های عمرانی شــهرداری 
است، دليل تاخير در راه اندازی برخی پروژه 
های عمرانی انجام كار كارشناسی جهت پيشگيری از هدر رفت سرمايه ها و نيروها 
بود. وحيد رشيدی افزود: همه كارها بايد  به صورت اصولی انجام شود و نمی خواهيم 

بودجه و نيروی انسانی شهرداری صرف پروژه های غير ضروری و هزينه بر شود. 

دوره آموزشی  »نقش زنان در توسعه«  برگزار شد 
 دوره آموزشــی »نقش زنان در توســعه«  با حضور كليه بانوان همكار در سالن 
آموزش انبار نفت شــهيددولتي كرج برگزار 
شــد. به گزارش روابط عمومي شركت ملی 
پخش فرآورده های نفتی اســتان البرز،زهرا 
زرجو مسئول آموزش شــركت نفت استان 
البــرز در مورد برگزاري اين دوره آموزشــي 
هدف  از برگزاری اين دوره شناخت و مفهوم 
عدالت جنسيتی و آگاهی آنان در خصوص 
حضور زنان و نقش ايشان در توسعه كشور عنوان كرد. زرجو همچنين توان افزايی 
را يكی از موضوعات مهم دوره های آموزشــی دانست و تصريح كرد: توان افزايی 
 زنان يكی از موضوعات اصلي آموزش بانوان است و می توان آن را در ابعاد مختلف 

بررسی كرد .
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بي اعتبارترين و قدرتمندترين پاسپورت هاي جهان

گذرنامه  ايراني چقدر معتبر است؟
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