
وزيــر توســعه اقتصادي روســيه اعــام كرد 
تخميــن زده مي شــود گردشــگران خارجي 
طي زمــان برگزاري مســابقات جــام جهاني 
 در ايــن كشــور 100 ميليــارد روبــل خرج 

كنند. 
به گزارش ايســنا به نقــل از آر.تي، ماكســيم 
اورشــكين كه در مصاحبه با روزنامه ورزشــي 
»سووتسكي« سخن مي گفت، اعام كرد كه طبق 
برآوردهاي صورت گرفته ازسوی اين وزارتخانه، 
گردشــگران خارجي كه به منظور جام جهاني 
به اين كشــور ســفر خواهند كرد، 1.6 ميليارد 
دالر به اقتصاد روســيه تزريق خواهند كرد. وي 

همچنين افزود كه مطمئن اســت تحريم هاي 
غرب بر اين رويداد اثري نخواهد گذاشت؛ بحث 
سياست و اقتصاد يك چيز است و بحث زندگي 
شهروندان عادي چيز ديگر. تقاضا براي تماشاي 
 رقابت هاي جهاني نظير جام جهاني هميشه باال 

بوده است. 
 به گفتــه انجمــن تورگردانان روســيه، حدود 
400 هــزار توريســت خارجــي طــي زمــان 
برگزاري جام جهاني از روســيه ديدن خواهند 
كرد. اورشــكين افزود: همچنين مدرن ســازي 
زيرساخت هاي روسيه كه براي جام جهاني صورت 
گرفت، اثر مثبتي روي بخش هــاي اقتصادي و 

كيفيت زندگي مردم خواهد داشــت. با ساختن 
و نوسازي هتل هاي مدرن، فرودگاه ها و جاده ها، 
فعاليت مردم در مناطق مختلف كشــور افزايش 
خواهد يافت و كســب وكارها تســهيل خواهد 
شــد. بگذاريد اينطور بگويم كه از شهر نوگرود تا 

روستوف، چهره شهرها تغيير خواهد كرد. 
 جــام جهانــي 2018 در 12 اســتاديوم و 
11 شهر روسيه شامل مســكو، سن پترزبورگ، 
ســوچي، كازان، سارانســك، كالينينگــراد، 
ولگوگراد، روســتوف، نوگرود، يكاترين بورگ و 
 ســامارا از 14 ژوئن تا 15 ژوئيــه برگزار خواهد 

شد. 

در جلســه  كنگره فيفا آمريكا، كانادا و مكزيك 
 به عنوان ميزبــان جام جهانــي 2026 انتخاب 

شدند. 
به گزارش ايسنا به نقل از ديلي ميل، جلسه كنگره 
فيفا عصر ديروز )چهارشنبه( در حالي برگزار شد 
كه محمدرضا ساكت و علي كفاشيان نيز از ايران 

در آن حضور داشــتند. تصميم مهم اين كنگره 
انتخاب ميزبان جام جهانــي 2026 بود كه در 
نهايت با راي كشــورها، آمريكا، كانادا و مكزيك 
 به عنوان ميزبــان جام جهانــي 2026 انتخاب 

شدند. 
جام جهاني 2022 قرار اســت در كشــور قطر 

برگزار شود و اين براي دومين بار است كه آسيا 
ميزبان جام جهاني خواهد بــود. هنوز تصميم 
قطعــي گرفته نشــده كه جــام جهانــي قطر 
۳2 تيمه باشــد يا 48 تيمه، ولــي جام جهاني 
 2026 قطعا بــا حضور 48 تيم برگــزار خواهد

 شد. 

رهبــر كره شــمالي مي خواهــد بــا اســتفاده 
درهــاي  ويتنــام،  اقتصــادي  مــدل  از 
 اقتصــاد ايــن كشــور را بــه روي جهــان بــاز

 كند. 
به گــزارش ايســنا به نقــل از بيزينس اينســايدر، 
اقتصــاد كره شــمالي محصورترين اقتصــاد جهان 
به شــمار مي رود، اما اخيرا با تغييــر رويكرد رهبر 
اين كشور، اميدواري به ادغام بيشــتر اين كشور با 
اقتصاد جهاني به وجود آمده اســت. يــك روزنامه 
كره اي اخيرا گزارش داده اســت رهبر كره شــمالي 
در ديدار بــا رئيس جمهــوری كره جنوبــي گفته 
به دنبــال الگويي مشــابه ويتنام براي بازتر شــدن 

 فضاي اقتصادي اين كشور اســت كه به الگوي سال 
1۹86 ويتنام اشاره دارد. در آن سال حزب كمونيست 
اين كشور سياست هاي اقتصاد بازاري سوسياليستي 
را دنبال كرد كه به موجب آن، متوسط رشد ساالنه 
 اين كشــور تا يك دهه بعــد به ۳ درصــد افزايش 

يافت. 
با اين حــال به گفتــه تحليلگران، شــانس كمي 
بــراي پياده ســازي موفقيت آميز اين سياســت 
در كره شــمالي وجود دارد. به گفتــه تحليلگران 
موسســه »كپيتال اكونوميكــس«، حتــي اگــر 
درهــاي اقتصــاد كره شــمالي روي طرف هــاي 
خارجي باز شود به دليل ســابقه رفتار اين كشور با 

 سرمايه گذاران خارجي، احتياط بر رفتار آنها غالب 
خواهد شد. 

فاكتورهاي متعددي وجــود دارد كه پيونگ يانگ 
مي تواند به كمك آنها اميدوار به جذبی ســرمايه 
خارجي در صورت باز شدن فضاي اقتصادي باشد. 
موقعيت جغرافيايي مطلوب كره شمالي و همسايگي 
با اقتصادهــاي بزرگي چون كــره  جنوبی، چين و 
ژاپن و برخــورداري از منابع غني دســت نخورده 
 نظيــر آهــن و روي از جملــه ايــن فاكتورهــا 

هستند. 
با اين حال هنوز مشخص نيســت كه تحريم هاي 

آمريكا عليه اين كشور برداشته شود. 

ثبت نام بــراي حضور اســتارت آپ ها در ســالن 
الكام استارز بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي 
الكامپ تا روز يكشنبه 2۷ خردادماه جاري تمديد 

شد. 
به گزارش مهر، ســازمان نظام صنفــي رايانه اي 
كشــور با اعام اين خبر تاكيد كرد: امســال نيز 
طبق پيش بيني هاي انجام شــده متقاضيان سالن 
الكام اســتارز ركورد تــازه اي به ثبت رســاندند و 

تــا پايــان مهلــت ثبت نــام 640 اســتارت آپ 
 در دو بخــش گيمــز و اســتارت آپ ها اقــدام به 

ثبت نام كردند. 
از ميان ثبت نام كنندگان بيشترين تقاضا در ميان 
غرفه هاي 12 متري ديده مي شــود و پس از آن با 
اختاف كم غرفه هاي استاندارد قرار دارد. استان 
تهران با 4۷0 استارت آپ در صدر جدول قرار دارد 
 و پس از آن دو اســتان البرز و خراســان رضوي با 

22 استارت آپ و استان اصفهان با 20 استارت آپ 
در اين نمايشگاه حضور  خواهند داشت. 

اين در حاليســت كه با به پايان رســيدن مهلت 
ثبت نــام )22 خــرداد(، همچنــان تعــدادي از 
اســتارت آپ هاي جامانده تمايل به ثبت نام دارند 
و به همين جهت كميته اجرايي الكامپ بيســت و 
چهارم براي 5 روز امكان ثبت نام را براي اين گروه 

از كسب وكارهاي نوپا فراهم  ساخته است. 

درآمدزايي هنگفت جام جهاني براي اقتصاد  روسيه

آمريكا، كانادا  و  مكزيك مشتركا ميزبان جام جهاني 2026 شدند

كره شمالي خواهان  بازگشت به اقتصاد جهاني است
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پارلمان كانادا  طرح 
عدم احياي  روابط  با 
ايران  را تصويب كرد 

مجلس نمايندگان كانادا با اكثريت آرا و با همراهي 
نخست وزير اين كشور طرح عدم احياي روابط با 
ايران را تصويب كرد. كانادا سال گذشته دو بار و در 
ماه هاي مي و اكتبر ديپلمات هاي خود را به ايران 
اعزام كرده بود. مجلس عوام كانادا در روز سه شنبه 
)12 ژوئن/22 خرداد( طرحي را تصويب كرد كه 
براساس آن بايد مذاكره با ايران براي از سرگيري 
مناسبات پايان گيرد. از سوي ديگر سپاه پاسداران 

انقاب اسامي به فهرست گروه هاي... 

رشد غيرمولدها  با  
وجود  شعار حمايت 
از توليد

شافعی مطرح کرد

موضوع گرانی 
به  جد  در  دولت 

مطرح   است
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سرمقاله

نابودي تولید با کاهش 
ارزش پول ملي

پول ملي هويت يك كشور 
است و بايد براي حفظ اين 
هويت شرايط كشور آماده 
باشد. بنابراين بايد شرايط 
و اوضاع اقتصادي را آنقدر 
تقويت و توســعه دهيم كه هيچ فعــل و انفعالي 
روي پول ملي كه هويت و اقتدار كشــور اســت، 
تاثيري نداشته باشــد. اگر پول ملي تقويت شود 
و شرايط فعلي براي آن پيش نيايد، سرمايه گذار 
با خيال راحــت و با امنيــت و آرامش خاطر پا به 
ايران خواهد گذاشــت و با توسعه سرمايه گذاري 
خارجــي مي توانيــم بــه رشــد اقتصــادي و 
 رســيدن به توسعه در حد كشــورهاي صنعتي

 اميدوار باشيم...

  مهدي بصيرت، اقتصاددان
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ضعف  نظارت   بر
بازار خودرو

كـم فـروشي   در 
چانه هاي  نان

»کسب وکار« ترافیک ثبت سفارش واردات  در پی افزایش سفارشات کاذب و سودجویانه را  بررسي مي کند

هجوم  سودجویان   برای   واردات
صفحه5

صفحه 6

برد  خریداران   پیش فروش   سکه
با   افزایش   قیمت   سکه   خریداران

از   910   تا   1/400 هزار تومان    در   هر   قطعه   سود   کردند

در حالي كه بســياري از مصرف كنندگان از خريد 
خودرو به دليل افزايش نجومــي قيمت هاي آن 
خودداري مي كنند، ايران خودرو هم انگار تمايلي 
به فروش خــودرو به مصرف كننــدگان ندارد. به 
اعتقاد كارشناســان، اين كار يعني احتكار خودرو 
و دامن زدن بــه گراني آن كه با وجــود افزايش ۷ 
درصدي قيمت خودرو منطقــي به نظر نمي آيد.  
ثبت نام خريد قسطي خودرو از سايت ايران خودرو 
در حالي از ســاعت 10 صبح ديروز  آغاز شــد كه 
مراجعه كنندگان در همان دقايــق اوليه ورود، با 
عبارت »ظرفيت تكميل شد« مواجه شدند و تاش 
آنها براي خريد ناكام ماند.  نابه ساماني بازار خودرو در 
هفته هاي اخير موضوع تازه اي نيست؛ معضلي كه 

نمايشگاه داران مسئوليت آن...

پس از افزايش نيافتن قيمت نان از ســوي دولت، 
برخي از واحدهاي نانوايي براي جبران هزينه اقدام 
به كم فروشي و كم كردن وزن چانه نان كردند. نان 
جزو قوت غالب مردم كشور به شمار مي رود و نقش 
پررنگي در سفره هاي مردم ايفا مي كند. به همين 
دليل قيمت نان از موضوعات مهم در جامعه است. 
ســال گذشــته بود كه نانوايي ها خواستار افزايش 
قيمت نان شدند و اين درخواســت پس از بررسي 
ازسوی ستاد تنظيم بازار مورد موافقت قرار گرفت و 
قيمت نان 15 درصد افزايش يافت، اما ساعتي از اعام 
اين افزايش قيمت نگذشته بود كه رئيس اتاق اصناف 
اعام كرد اين افزايش قيمت منتفي است. وي اعام 
كرد با دســتور رئيس جمهوری اين افزايش قيمت 

ملغي شده و قيمت ها به روال...

تا 27 خرداد

ثبت نام  استارت آپ ها  در نمايشگاه  الكامپ تمديد  شد

عيدسعيدفطرراتبريكميگوميي



اقتصاد2
ایران وجهان

قيمت هــر بــرگ از اوراق 
تســهيالت مســكن طــي 
معامالت اين هفته فرابورس 
ايران حــدود ۳۰۰۰ تومان 
افزايش يافته و هر برگ از اين 
اوراق به قيمت حدودي ۶۷ تــا ۶۸ هزار تومان معامله 

مي شود. 
به گزارش ايسنا، در حال حاضر امتياز تسهيالت مسكن 
فروردين ۱۳۹۷ كمي بيشتر از ۶۸ هزار تومان است، ولي 
مابقي تسه ها عمدتا با حدود قيمت ۶۷ هزار و ۵۰۰ هزار 
تومان داد و ستد مي شــود. در هفته هاي گذشته براي 
مدتي قيمت اين اوراق نوسان چنداني نداشت و حدود 

۶۴ تا ۶۵ هزار تومان داد و ستد مي شد. 
اگر قيمت اوراق ۶۷ هزار تومانــي را مبنا قرار دهيم، با 
توجه به اينكه زوج هاي تهراني بــراي دريافت وام ۱۰۰ 
ميليون توماني مسكن بايد ۲۰۰ برگه تسهيالت مسكن 
خريداري كنند، آنها بايد ۱۳ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان 
صرف خريد اين ۲۰۰ برگ كنند. اين مبلغ با احتساب ۲۰ 

ميليون تومان وام جعاله كه بابتش بايد ۴۰ برگ بهادار 
۲ ميليون و ۶۸۰ هزار توماني خريداري كرد، در مجموع 
براي دريافت وام ۱۲۰ ميليون توماني مسكن حدود ۱۶ 

ميليون و ۸۰ هزار تومان  مي شود. 
همچنين زوج هاي غيرتهراني كه در شهرهايي با جمعيت 
بيشــتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعيت زندگــي مي كنند، 
مي توانند تا سقف ۸۰ ميليون تومان وام بگيرند كه براي 
گرفتن اين مبلغ بايد ۱۶۰ ورق بهادار خريداري كنند كه 
با اين حســاب بايد ۱۰ ميليون و ۷۲۰ هزار تومان بابت 
خريد اين اوراق بپردازند كه با احتساب ۲ ميليون و ۶۸۰ 
هزار تومان براي خريد اوراق وام جعاله، در مجموع براي 
دريافت وام ۱۰۰ ميليون توماني بايد ۱۳ ميليون و ۴۰۰ 

هزار تومان پرداخت كنند. 
عالوه بر اين زوج هاي ساكن در ساير شهرهاي با جمعيت 
زير ۲۰۰ هزار نفر مي توانند براي گرفتن ۶۰ ميليون تومان 
وام مســكن ۱۲۰ برگ بهادار خريداري كنند كه بايد ۸ 
ميليون و ۴۰ هزار تومان بابــت خريد اوراق بپردازند كه 
براي دريافت ۲۰ ميليون تومان ديگر بابت وام جعاله بايد ۲ 
ميليون و ۶۸۰ هزار تومان بپردازند. اين زوج ها در مجموع 
براي دريافت وام ۸۰ ميليــون توماني بايد ۱۰ ميليون و 

۷۲۰ هزار تومان پرداخت كنند.  مجردهاي تهراني نيز 
مي توانند تا سقف ۶۰ ميليون تومان و غير زوج هايي كه 
در مراكز استان هاي باالي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت دارند تا 
سقف ۵۰ ميليون تومان و در نهايت غير زوج هاي ساكن در 
ساير مناطق تا سقف ۴۰ ميليون تومان وام دريافت كنند 
كه به ترتيب هر كدام بايد ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار 
اوراق تسهيالت مســكن را از فرابورس ايران خريداري 
كنند. با اين حساب مجردهاي تهراني بايد براي خريد 
اين اوراق ۸ ميليون و ۴۰ هزار تومان، افراد ساكن در مراكز 
استان باالي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت مبلغ ۶ ميليون و ۷۰۰ 
هزار تومان و افراد گروه سوم مبلغ ۵ ميليون و ۳۶۰ هزار 
تومان پرداخت كنند. البته در صورت تمايل براي دريافت 
وام ۲۰ ميليون توماني جعاله بايد مبلغ ۲ ميليون و ۶۸۰ 

هزار تومان ديگر هم بپردازند. 
اوراق تسهيالت مسكن توســط بانك مسكن منتشر 
مي شــود. اين اوراق قابليت معامله در فرابورس ايران را 
دارد و ارزش اسمي هر برگ ۵ ميليون ريال است. مدت 
اعتبار اوراق تســه حداكثر تا دو دوره شش ماهه قابل 
تمديد اســت. اين اوراق با توجه به اينكه چقدر تا زمان 
اعتبارش باقي مانده، داراي قيمت متفاوتي اســت. در 

صورتي كه مدت اعتبار اين اوراق به اتمام رسيده و دارنده 
اوراق از تسهيالت آن استفاده نكند، نماد معامالتي آن 

متوقف خواهد شد و وجوه پرداختي ديگر به دارنده اوراق 
بازپرداخت نخواهد شد. 

قيمت اوراق تسهيالت مسكن افزايش يافت

وام مسكن ۱۲۰ ميليوني، ۱۶ ميليون تومان

پارلمان كانادا طرح عدم احياي 
روابط با ايران را تصويب كرد 

مجلس نمايندگان كانادا با اكثريت آرا و با همراهي 
نخست وزير اين كشــور طرح عدم احياي روابط با 
ايران را تصويب كرد. كانادا سال گذشته دو بار و در 
ماه هاي مي و اكتبر ديپلمات هاي خود را به ايران 
اعزام كرده بود. مجلس عوام كانادا در روز سه شنبه 
)۱۲ ژوئن/۲۲ خــرداد( طرحي را تصويب كرد كه 
براســاس آن بايد مذاكره با ايران براي از سرگيري 
مناسبات پايان گيرد. از سوي ديگر سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي به فهرســت گروه هاي تروريستي 
افزوده شده است. اين طرح از سوي گارنت گينويس، 
نماينده حزب محافظه كار به مجلــس عوام ارائه 
شد. برخي از محافل سياســي پيش تر گمانه زني 
كرده بودند كه اين طرح از حمايت حزب ليبرال به 
رهبري جاستين ترودو برخوردار نشود. راي گيري 
براي اين طــرح در پارلمان كانادا نخســت با قيام 
نمايندگان محافظه كار مورد تاييــد قرار گرفت و 
جاستين ترودو، نخست وزير كانادا نخستين نماينده 
حزب ليبرال بود كه با قيام خود از اين طرح پشتيباني 
كرد. به گفته ناظران سياسي، اين اقدام ترودو باعث 
شگفتي شده است. ترودو پس از توافق اتمي ميان 
ايران و گروه ۵+۱ اعالم كرده بــود كه كانادا آماده 
برقراري روابط ديپلماتيك با تهران است. ارين اوتول، 
نماينده حزب محافظه كار پس از راي گيري گفت: 
»راي گيري امروز كه محكوميت ايران و قرار گرفتن 
سپاه پاسداران در فهرست گروه هاي تروريستي را 
در بر داشت، يك راي گيري تاريخي بود.«استيون 
هاپر، نخست وزير پيشين كانادا از حزب محافظه كار 
در سپتامبر ۲۰۱۲ مناسبات ديپلماتيك اين كشور 
با ايران را قطع كرد. سفارت كانادا در تهران بسته شد 
و ديپلمات هاي ايران نيز مجبور به ترك كانادا شدند. 

خبر

مجتبي راعي به سمت معاون استاندار و فرماندار ويژه 
شهرستان نجف آباد منصوب شد. 

به گزارش »كســب و كار« وزير كشــور در حكمي 
مجتبي راعي را به سمت معاون استاندار و فرماندار ويژه 

شهرستان نجف آباد در استان اصفهان منصوب كرد. 
در حكم رحماني فضلي، وزير كشور خطاب به مجتبي 
راعي آمده است: به موجب اين حكم و بنا به پيشنهاد 
اســتاندار محترم اصفهان به سمت معاون استاندار و 

فرماندار ويژه شهرستان نجف آباد منصوب مي شويد. 
اميد اســت با اتكال به خداوند متعال و در چارچوب 
وظايف مصوب در راستاي تحقق اهداف و آرمان هاي 

نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و سياست هاي 
دولت و پيــروي از منويــات رهبر معظــم انقالب 
اســالمي حضرت آيت ا...العظمي خامنه اي »مدظله 
العالي« موفق باشــيد. همچنين وزير كشور حسين 
يارمحمديان را به عنوان سرپرست فرمانداري گلپايگان 
 و حسن قمي را به عنوان سرپرست فرمانداري برخوار 

منصوب كرد. 

وزير كشور در حكمي منصوب كرد

مجتبيراعي،معاوناستانداروفرماندارويژهنجفآباد

رئيس دفتر رئيس جمهوری با اعالم اينكه موضوع گراني به جد در 
دولت مطرح شده است، گفت: رئيس جمهوری خواسته است همه 

دستگاه هاي ذي ربط به موضوع گراني ورود پيدا كنند. 
به گزارش ايسنا، محمود واعظي در حاشيه جلسه هيات دولت 
ديروز در جمع خبرنگاران با اشاره به پيگيري هاي رئيس جمهوری 
براي كنترل گراني در جامعــه، اظهار كرد: موضوع گراني به جد 
در دولت مطرح شده است؛ شــاهد بوديم حتي بخش هايي كه 
ارز ۴۲۰۰ مي گيرند، محاســبات آنها براي فروش اجناس با ارز 

باالتر است. 
وي ادامــه داد: رئيس جمهــوری شــديدا خواســت كه همه 
دستگاه هاي ذي ربط به موضوع گراني ورود كنند، از سوي ديگر 

اجناسي كه در انبار مانده به سرعت در اختيار مردم قرار گيرد. 

واعظي با اشاره به اينكه در زمينه خودرو يك فضاي احساسي و 
رواني به وجود آمده است، تصريح كرد: خودروسازها خودروها را 

با قيمت مصوب در اختيار مردم قرار دهند. 
وي ادامه داد: گراني از موضوعات جدي است كه روحاني، وزرا و 
مسئوالن ذي ربط را مسئول كرده و هفته آينده )دوشنبه( ايشان 
جلسه اي را براي تصميم گيري درباره اين موضوع برگزار خواهند 
كرد. رئيس دفتر رئيس جمهوری به گراني سكه نيز اشاره كرد و 
گفت: قرار شده است بحث هاي الزم درباره اين موضوع صورت 

گيرد و تصميم هايي در اين رابطه اتخاذ شود. 
وي همچنين درباره تخصيص ارز خاطرنشان كرد: ما ارز ۴۲۰۰ 
توماني را به هم كساني كه ثبت سفارش مي كنند، واگذار مي كنيم 
و در اين زمينه مشكلي نداريم. واعظي در پاسخ به اين پرسش كه 

چه اولويت ها و برنامه هايي براي مقابله با گراني داريد، اظهار كرد: 
اولويت ها تعيين شده، اما تصميمات بايد بعد از مشورت با اصناف، 
توليدكنندگان، اتاق بازرگاني و بخش خصوصي گرفته شــود تا 
همه نســبت به اين تصميمات اقناع باشند. اين گفتگوها شروع 
شده است و رئيس جمهوری هم امروز از وزرا خواست همت جدي 

داشته باشند و كار را خود بر عهده بگيرند. 
رئيس دفتر رئيس جمهوری درباره برگزاري جلســات روساي ۳ 
قوه براي حل مشكالت، گفت: از طريق دولت از رهبر انقالب تشكر 
و قدرداني مي كنم كه دستور برگزاري جلسه سران قوا براي حل 
مشكالت اقتصادي را دادند كه دو جلسه هم تاكنون تشكيل شده 
و جلسه سوم هم در آينده نزديك تشكيل مي شود. وي با اشاره به 
اينكه شرايط كشور به گونه اي است كه اتاق هاي فكر در خارج از 

كشور تشكيل شده است تا از فرصت خروج آمريكا از برجام استفاده 
كنند، تصريح كرد: آنها مرتب سيگنال هاي منفي براي افكار عمومي 
مي فرستند، بنابراين ما هم بايد انسجام و هماهنگي بيشتري داشته 
باشيم و اجازه ندهيم اختالف نظرها و اختالف سليقه ها ابزاري در 
دست مخالفان كشور باشد. اگر اقدامي به نفع كشور است، به دليل 
برخي مسائل سياســي و جناحي نبايد آن اقدامات ناديده گرفته 
شــود. مطالبي كه در مجلس درباره اليحه پولشويي مطرح شد، 
درست نيســت و صفت هايي كه به ديگران هم دادند، در شأن آن 
نمايندگان كه آن مباحث را مطرح كردند، نيست. واعظي در پايان 
با بيان اينكه اين اليحه در دولت دهم مطرح شــده است و هيچ 
ارتباطي با اين دولت ندارد، گفت: كساني كه اكنون با اين اليحه 

مخالفت مي كنند حامي دولت دهم بودند. 

واعظي در حاشيه جلسه دولت: 

موضوعگرانیبهجددردولتمطرحاست
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توئيت هاي ترامپ پس از بازگشت از سنگاپور: كره شمالي ديگر تهديد هسته اي نيست
رئيس جمهوري آمريكا در بازگشت از سنگاپور در يك سري از توئيت هاي خود از رهبر كره شمالي بابت حضورش در نشست تاريخي سنگاپور قدرداني كرد و نوشت: ديگر تهديد هسته اي 
از جانب كره شمالي وجود ندارد. دونالد ترامپ،رئيس جمهوري آمريكا خطاب به كيم جونگ اون، رهبر كره شمالي اعالم كرد كه از وي به عنوان »رهبري ياد مي شود كه پيشاهنگ عصر نويني 
از امنيت و عظمت براي شهروندانش است.« رئيس جمهوري آمريكا در توئيت خود آورده است: نشست بي سابقه ما كه نخستين نشست ميان يك رئيس جمهوری آمريكا و رهبر كره شمالي 

محسوب مي شود، اثبات كننده تغييري واقعي است كه مي تواند ممكن شود. 

شماره پرونده: ۲۷۱/۹۶ و ۲۷۲/ ش۵      شماره دادنامه:۴۲۲- ۹۶/۱۲/۱۳     تاريخ 
رسيدگی: ۹۶/۰۷/۰۳ 

مرجع رسيدگی كننده: شعبه پنجم شورای حل اختالف دادگستری چالوس
خواهان: بانك مهر اقتصاد چالوس، با وكالت قهرمان اعظمی چالوس، خيابان امام، 

ابتدای بلوار امام رضا ساختمان شمس واحد ۳ 
خواندگان: ۱ – احمد ۲ – سليمان فرزند علی ۳ – قباد شهرت همگی سام دليری 

مجهول المكان
خواسته: مطالبه وجه

))رای شورا((
در خصوص دعوی خواهان بانك مهر اقتصاد با وكالت قهرمان اعظمی بطرفيت 
خواندگان ۱ – احمد ۲ – سليمان فرزند علی ۳ – قباد شهرت همگی سام دليری 
به خواسته بدوا تامين خواسته و سپس مطالبه وجه به مبلغ يكصد و بيست و سه 
ميليون ريال به استناد دو فقره چك شماره های ۰۴۵۳۸۵ مورخه ۹۴/۰۶/۲۳ 
 بانــك ســپه و ۲۰۹۷۰۹ مورخه ۹۴/۰۶/۲۳ عهــده بانك تجــارت خواندگان 
مجهول المكان در جلســه شــورا، حاضر نگرديده اند و از خود دفاعی به عمل 

نياورده اند به اصالت اسناد ارائه شده تعرض ننموده است، شورا با توجه به مجموع 
محتويات پرونده و مالحظه اوراق پرونده كپی مصدق چك ها و گواهينامه عدم 
پرداخت بانك محال عليه در پرونده با اســتصحاب بقا دين بر ذمه مديون و عدم 
ارائه دليل از ناحيه خواندگان بر برائت ذمه خويش دعوی خواهان را وارد تشخيص 
مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آيين دادرسی مدنی و مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ 
قانون تجارت خواندگان متضامنا به پرداخــت مبلغ ۱۲۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت 
اصل خواسته و مبلغ  به تناسب محكوم به هزينه ابطال تمبر و حق الوكاله وكيل 
طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد لغايت اجرای حكم 
و محاسبه آن توســط اجرای احكام برابر نرخ تورم اعالمی شاخص بانك مركزی 
جمهوری اسالمی محكوم می نمايد. نسبت به خوانده آقای سليمان سام دليری 
طی استرداد مكتوب در پرونده به اســتناد ماده ۱۰۷ قانون آيين دادرسی مدنی 
قرار رد دعوی صادر می گردد. رای صادره نسبت به ساير خواندگان غيابی ظرف 
بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه و سپس قابل تجديد نظر در 

محاكم دادگاه چالوس می باشد./
  قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف دادگستری چالوس، مهرداد صيادی نژاد

پرونده كالسه ۹۶۰۹۹۸۸۶۰۴۰۰۰۲۰۸ شعبه ۴۰ حقوقی شورای حل اختالف شهرستان كرمانشاه
خواهان : آقای فريد جليليان فرزندابراهيم به نشانی : استان كرمانشاه – شهرستان كرمانشاه – شهركرمانشاه – خيابان مدرس – پاساژقدس – طبقه 

همكف – كامپيوترفريد
خواندگان : ۱-آقای سپهر سيم تاب زرگداز فرزند فرود ۲- شهسوار نرامانی زامله فرزند صفرعلی همگی به نشانی : مجهول المكان

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

درخصوص دعوی خواهان فريدجليليان فرزند ابراهيم به طرفيت خواندگان ۱- سپهر ســيم تاب زرگداز فرزند فرود ۲- شهسوار نرامانی زامله فرزند 
صفرعلی به خواسته مبلغ بيست ميليون ريال از بابت وجه يك فقره سفته به شــماره خزانه داری كل ۳۷۷۷۲۰ )سری س/۱( با احتساب خسارات 
دادرسی وتاخيرتاديه شورا با عنايت به خواسته مطروحه و مداقه در سفته فوق الذكر كه مفاد ومندرجات آن داللت براستقرار دين به ميزان خواسته 
درعهده خوانده داشته وبقای اصول ومستندات مذكور در يد خواهان ظهور دربقای دين واشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان درمطالبه وجه آن 
دارد و از آنجايی كه خوانده دعوی با وصف ابالغ قانونی اخطاريه درجلسه دادرسی حاضرنشده و دفاعی درقبال خواسته مطروحه به عمل نياورده بدين 
ترتيب مستندات دعوی خواسته مطروحه مصون از هرگونه ايراد واعتراض خوانده باقی مانده است ازاين رو شورا دعوای خواهان را وارد وثابت دانسته 
و به استناد مواد ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲ از قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد ۳۰۹و۳۰۸و۳۰۷ ازقانون تجارت و 
مواد ۹ از قانون شوراهای حل اختالف خوانده رديف اول را به پرداخت ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ازبابت اصل خواسته و مبلغ ۱/۲۴۰/۰۰۰ريال بابت هزينه 
دادرسی و پرداخت خسارات تاخيرتاديه محكوم به از تاريخ ۹۶/۱۰/۱۱ لغايت اجرای حكم براساس شاخص تورم اعالمی ازسوی بانك مركزی مطابق 
محاسبه صورت گرفته دراجرای احكام در حق خواهان محكوم واعالم می نمايد.درخصوص خوانده رديف دوم شهسوار نرامانی زامله نظر به اينكه حسب 
محتويات پرونده خواهان در مهلت قانونی اقدام به واخواست سفته مستند دعوی ننموده است بنابراين حق مراجعه به ظهرنويس رانخواهد داشت وبه 
استناد بند ۴ماده ۸۴ قانون آيين دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادره و اعالم می دارد.رای صادره غيابی بوده و ظرف مدت بيست روز پس ازابالغ قابل 
واخواهی درهمين شعبه وپس از گذشت مدت مذكور ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهی نزد محاكم محترم عمومی حقوقی كرمانشاه می باشد.

قاضی شورای حل اختالف مجتمع شهيد قنبری كرمانشاه – برهان رضايی 

آگهی ابالغ رای
بدينوسيله به احسان نوری فرزندعلی فعال مجهول المكان ابالغ می شود به موجب حكم شماره ۹۷۰۹۹۷۸۶۰۱۶۰۰۰۱۲ به پرداخت مبلغ۷۸/۳۰۰/۰۰۰ ريال و)طبق 
دادنامه پيوستی( محكوم گرديده وحكم صادره غيابی و قابل واخواهی در اين شعبه می باشد چنانچه اعتراضی دارد ظرف مدت ۲۰ روز از تاريخ انتشار اين آگهی كتبا به 

اين شعبه اعالم نماييد در غير اينصورت حكم صادره قطعی می باشد و اجراييه صادر می گردد.
دادنامه 

پرونده كالسه ۹۶۰۹۹۸۸۶۰۱۶۰۰۳۳۴ شعبه ۱۶ حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهيد مطهری )بانك ها و تصادفات( شهرستان كرمانشاه تصميم نهايی شماره 
۹۷۰۹۹۷۸۶۰۱۶۰۰۰۱۲

خواهان: بانك مهر اقتصاد با وكالت قائم نادری فرزند علی حسين به نشانی كرمانشاه، گيالنغرب ، گيالنغرب، خ شهيد بهشتی پاساژ مهديان
خواندگان: ۱- آقای محمدرضا سواری فرزندعيسی به نشانی : كرمانشاه – هرسين – خيابان شهيد مصطفی خمينی – كوی شهيد نجفی ۲- آقای احسان نوری فرزند 

علی به نشانی : كرمانشاه –هرسين – خيابان امام –چهارراه كاشانی – پالك ۱۱۵
خواسته : مطالبه وجه بابت )تسهيالت(

در وقت فوق العاده شعبه ۱۶ شورای حل اختالف مجتمع مطهری پرونده كالسه ۹۶۰۹۹۸۸۶۰۱۶۰۰۳۳۴ تحت نظراست خواهان درخواستی به شرح فوق به طرفيت 
خوانده تقديم داشته پس از ارجاع و ثبت پس از جری تشريفات مقرر قانونی قاضی شورا با مطالعه اوراق پرونده و مالقی نظر به يكايك آنها و مالحظه نظريه مشورتی مورخ 

۹۶/۱۲/۱۵ سرانجام ختم رسيدگی را اعالم و با استعانت از خداوند قادر متعال به شرح آتی انشاء رای می نمايد.
رای قاضی شورا

در خصوص دادخواست بانك مهر اقتصاد با وكالت آقای قائم نادری به طرفيت  محمدرضا سواری فرزندعيسی  و احسان نوری فرزند علی  به خواسته مطالبه مبلغ ۷۸/۳۰۰/۰۰۰ ريال با 
احتساب خسارت تاخير تاديه  از تاريخ تقديم دادخواست ۹۶/۰۸/۰۱ لغايت اجرای كامل حكم و خسارات ناشی از دادرسی و حق الوكاله وكيل بدين شرح كه وكيل خواهان مدعی شده 
با عنايت به دريافت تسهيالت توسط خوانده رديف اول در قالب قرارداد و ضمانت خوانده رديف دوم با توجه به اينكه علی رغم مراجعه نسبت به تاديه ديون و برائت ذمه خود مستنكف 
بوده و بر اساس قرارداد فی مابين متضامنا بدهكار می باشد بنابراين تقاضای صدور حكم به شرح خواسته را داشته و جهت اثبات ادعای خويش تصوير مصدق قرارداد اعطای تسهيالت 
به شماره ۹۲۹۲۰۰۹ را ضميمه دادخواست كرده است . خواندگان با وصف ابالغ قانونی اوراق اخطاريه و رعايت انتظار كافی در جلسه حاضر نشده اند و اليحه دفاعيه ای تا امروز به اين 
شعبه واصل نگرديده ، بنابراين شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخيص داده با استناد به ماده ۱۵ اصالحی قانون عمليات بانكی بدون ربا مصوب ۱۳۷۶ و مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۱ و 
۲۲۷ و ۱۳۲۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حكم به محكوميت تضامنی خواندگان به مبلغ ۷۸/۳۰۰/۰۰۰ ريال 
با احتساب خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست ۹۶/۰۸/۰۱ لغايت اجرای كامل حكم و خسارات ناشی از دادرسی و حق الوكاله وكيل رای صادره غيابی و ظرف مدت بيست 

روز قابل واخواهی دراين شعبه و ظرف مدت مدت بيست روز پس از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر خواهی در دادگاه های عمومی حقوقی شهرستان كرمانشاه می باشد.
رامين حيدری – قاضی شعبه ۱۶ شورای حل اختالف مجتمع شهيد مطهری كرمانشاه

رئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه قبول مي كنيم 
در اقتصاد كشور كاستي هايي وجود دارد كه بايد براي 
رفع آنها تالش كرد، گفت: مردم بايد بدانند ما افزايش 
۵۰ تا ۶۰ درصدي نرخ برخي كاالها را تكذيب نمي كنيم. 
به گزارش تسنيم، محمدباقر نوبخت در برنامه گفتگوي 
ويژه خبري گفت: در ۵۰ روز نخست امسال ۱۵ ميليارد 
دالر با نــرخ دولتي اختصاص يافت كــه از اين مقدار ۸ 

ميليارد و ۷۰۰ ميليون دالر پرداخت شد. 
وي گفت: بانك جهاني و صندوق بين المللي پول رشد 
اقتصادي باالي ۴ درصد براي امسال و سال آينده براي 
ايران پيش بيني كرده اند كه از متوسط منطقه باالتر است. 
رئيس سازمان برنامه و بودجه افزود: هم اكنون صادرات 
ما ۲۲ درصد بيشــتر از واردات است و در اين زمينه هم 

وضع خوبي داريم. 
وي از مردم خواست به دولت براي ساماندهي بازار ارز و 
سكه كمك كنند. سخنگوي دولت گفت: بانك مركزي 
به موقع سكه هاي پيش فروش شده را عرضه كرده است 
و قيمت هاي باالتري كه در بازار مشــاهده مي شود به 
 واسطه دست به دست شدن ها و عدم اطمينان در بازار 

سكه است. 

نوبخت افزود: دولت با قاطعيت اعالم مي كند اگرچه با 
تشديد تحريم ها با مشــكالتي روبه رو خواهيم شد، اما 
براي تامين مايحتاج عمومي مردم تدابير الزم انديشيده 

شده است. 
وي گفت: بنابر اعالم بانك جهاني، بيش از ۱۰۰ ميليارد 
دالر ذخاير ارزي جمهوري اسالمي ايران است و توليد 
ناخالص مان ۸۵ ميليارد دالر پيش بيني شده كه از سال 

گذشته هم بيشتر است. 
نوبخت افزود: ميزان توليد خودرو در داخل در دو ماه اول 
امسال بيش از سال هاي گذشته بوده است. وي گفت: 
شوراي رقابت بيش از ۷ درصد براي افزايش قيمت خودرو 

لحاظ نكرده و بيشتر از آن كار واسطه هاست. 
ســخنگوي دولت تصريح كرد: نبايد عــده اي به بهانه 
افزايش قيمت غيررسمي ارز براي كاالهاي شان افزايش 

قيمت نامتعارف در نظر بگيرند. 

تدبير دولت براي تثبيت بازار
ســخنگوي دولت گفت: حمايت از توليد داخل و مهار 
كردن تورم در اولويت ماست. نوبخت افزود: طبق گزارش 
بانك مركزي تا پايان خرداد ماه شاهد تخصيص حدود 

۱۵ ميليارد و ۶۵۸ ميليون دالر از بانك مركزي در حوزه 
صادرات شركت هاي توليدي هستيم؛ از اين ميزان حدود 
۱۰ ميليارد و ۹۵۹ ميليون دالر درآمدهاي نفتي است و 
حدود ۴ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دالر هم از طريق سامانه 

نيما و از طريق صادرات غيرنفتي تامين شده است. 
وي اضافه كــرد:  از آنجا كــه بايــد صادركنندگان و 
واردكنندگان را با ارز ۴۲۰۰ توماني حمايت كنيم پس 
روند تامين بودجه مورد نياز از مراحل فوق ادامه خواهد 
داشت. نوبخت ادامه داد: براي استمرار برجام در شرايط 
فعلي، توقع جبران مافات ازجانب كشورهاي باقيمانده در 
اين تفاهمنامه داريم؛ زيرا معتقديم اگر ديگر كشورهاي 
باقيمانده منافع ما از برجام را تامين كنند، امكان ماندن 

ايران در اين تفاهمنامه وجود دارد. 
سخنگوي دولت با بيان اينكه به هر ترتيب خروج از برجام 
براي ايران هم بهايي دارد، افزود: توقع ما از دوستاني كه 
قصد تحريك ما را براي خروج از برجام دارند ايجاد فضاي 
همكاري براي كاستن از تبعات خروج از برجام و تبديل 
كردن موقعيت ها به فرصت است؛ در اين راستا به كمك 
كشورهاي دوست و همسايه اي كه در جريان برجام بودند 

هم نياز داريم. 

نوبخت: 

افزايش50تا60درصدينرخبرخيكاالهاراتكذيبنميكنيم



3 بازار فناوری 
اطالعات

جهان امروز به ســمت 
پيش  هوشمندسازي 
مي رود و شــهرهاي 
پيشــرفته دنيــا در 
حال تبديل شــدن به 
شهرهاي هوشمند هســتند. در ايران نيز 
بايد ضرورت راه اندازي اين پروژه احساس 
شود كه متاسفانه مســئوالن گويي تمايل 
چنداني بــراي تســريع در راه اندازي آن 
ندارند. شهر هوشمند جزو حقوق شهروندي 
است كه تاخير در اجراي آن در اين سال ها 
موجب نقض حقوق شــهروندان در كشور 
شده اســت. يكي از مشــكالت موجود بر 

سر راه تحقق شهر هوشــمند، ناهماهنگي 
بين دستگاه هاســت كه از نبــود مديريت 
يكپارچه شهري ناشــي مي شود. پيش نياز 
هوشمندسازي شــهر، مديريت يكپارچه 
شهري است تا با پايان دادن به موازي كاري ها 
بتواند دستگاه هاي دست اندركار امور شهر را 
با يكديگر هماهنگ كرده و زيرساخت هاي 
 شــهري را بــه ايــن منظــور مديريت 

كند. 
رسيدن به شهر هوشــمند فرايندي به هم 
پيوسته است. شفاف ســازي، جلوگيري از 
فســاد اداري و اطالع و رضايت شهروندان 
از روند انجام كار از مزاياي شــهر هوشمند 
اســت كه در نهايت موجب پيشرفت كشور 
مي شــود، به ويژه آنكه در حال حاضر اغلب 
مردم در تهران و ساير شهرها و كالن شهرهاي 

كشور از تلفن همراه هوشــمند و اينترنت 
همراه اســتفاده مي كنند كه بستر مناسبي 
بــراي ارائــه و دريافت انــواع اطالعات و 
خدمات شهري اســت. هر هزينه اي براي 
هوشمند شدن شــهر انجام شود با توجه به 
صرفه جويي هاي حاصل از آن، پس از مدتي 
جبران مي شود. هوشمندسازي شهر نه تنها 
مي تواند به توسعه شــهر و اقتصاد شهري 
كمك كند، بلكه مي تواند به پيشرفت كشور 
و اقتصاد ملي نيز كمك كند، چراكه مديريت 
اطالعات سيســتم يكپارچه و اطالع رساني 
دولت از طريق اين سيستم و اولويت دادن به 
هوشمندسازي كه سال هاست در دستور كار 
مديريت شــهري تهران قرار دارد، مي تواند 
 در ترقي و تعالي شهر و كشــور موثر واقع 

شود. 

اقدامات اوليه و ابتدايي هم  براي راه اندازي شهر هوشمند انجام  نشده است 

تاخير شهر هوشمند،  نقض حقوق شهروندي

هوش مصنوعی پيش بينی كرد
برزيل، قهرمان جــام جهانی 

۲۰۱۸ روسيه
بانک آمریکایی گلدمن ساکس با بهره گیری از فناوری 
هوش مصنوعی پیش بینی کرد که تیم ملی فوتبال 
برزیل در جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه، قهرمان 
خواهد شد. از آنجا که جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ به 
عنوان بیســت و یکمین دوره از جام جهانی فوتبال 
از ۱۴ ژوئن تــا ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۸ )۲۴ خــرداد تا ۲۴ 
تیر ۱۳۹۷( در کشــور روســیه برگزار می شود، تب 
پیش بینی های فوتبالی نیز بســیار داغ شده است، 
به گونه ای که برخی از شــرکت های فعال در حوزه 
تکنولوژی با استفاده از فناوری های نوین به پیش بینی 
نتایج احتمالی بازی های فوتبال اقدام کرده اند. بانک 
آمریکایی گلدمن ساکس هم اکنون با بهره گیری از 
فناوری هوش مصنوعی برآورد کرده اســت که تیم 
ملی فوتبال برزیل در بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ 
روســیه به رتبه قهرمانی نائل خواهد شد. این بانک 
آمریکایی که سابقه پیش بینی های فوتبالی دیگری 
را نیز در کارنامه خود دارد، این بار در تالشــی جدید 
پیش بینی کرده است تیم های ملی فوتبال فرانسه، 
برزیل، پرتغال و آلمان به مرحله نیمه نهایی ورود پیدا 
کرده و درنهایت برزیل با شکست آلمان قادر خواهد بود 
به مقام قهرمانی در این دوره از رقابت ها دست پیدا کند.

البته از آنجا که می دانیم عملکرد هیچ تیم، بازیکن و 
مربی قابل پیش بینی نیســت و به عوامل گسترده و 
غیرقابل حدسی بســتگی دارد، نمی توان چندان به 
نتیجه این پیش بینی اعتماد کرد. البته تنها موردی 
که باعث می شود اندکی نسبت به سایر پیش بینی ها 
معتبرتر باشد، استفاده از فناوری های پیشرفته و نوینی 
همچون یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی است که 
آن را با سایر پیش بینی های غیراصولی متمایز می کند.

تازه ها
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رونمايي زودهنگام گلكسي نوت ۹
گلكسي نوت ۹ سامسونگ يك هفته زودتر از موعد قبلي رونمايي خواهد شد. بلومبرگ در آخرين گزارش هاي خود خبر داده بود كه نسل جديد پرچمداران سامسونگ؛ يعني گلكسي نوت 
۹ قرار است در نهم ماه اوت معادل ۱۸ مرداد سال جاري رونمايي و معرفي شود، اما حاال گزارش هاي جديد منتشره از سوي Ice Universe نشان مي دهد كه اين پرچمدار جديد به احتمال 
زياد يك هفته زودتر رونمايي خواهد شد. براساس اطالعات ارائه شده در اين گزارش، مراسم پرده برداري سامسونگ از گلكسي نوت ۹ ممكن است در تاريخ ۲ اوت يعني ۱۱ مرداد در شهر 
نيويورك اياالت متحده آمريكا انجام و برگزار شود. البته هيچ زمان و تاريخ مشخصي مبني بر عرضه اين پرچمدار به بازارهاي جهاني اعالم نشده و تنها زمان و محل رونمايي از آن گفته شده است. 

شهر هوشمند زندگي سنتي را در هم خواهد شكست
علي اكبر جاللي، استاد دانشگاه

اجراي پروژه شهر هوشمند براي ارتقاي سطح کیفیت زندگي شهروندان و مطابق شدن با استانداردهاي 
زندگي در کشورهاي توسعه یافته و صنعتي ضرورتي است که از سالیان قبل احساس مي شد. متاسفانه 
بزرگ ترین مانع دستیابي به زندگي الکترونیکي در سطح کشور شکاف دیجیتالي است و مسئوالن امر 
باید براي فراهم سازي زیرساخت هاي مناسب براي برطرف شدن شکاف هاي دیجیتالي اقدامات الزم 
را انجام دهند. در چنین فضایي که توسعه همه جانبه الکترونیکي در حال اتفاق افتادن است، فناوري 
اطالعات تا حضور در بدن انسان ها نیز پیشرفت کرده و همین موضوع باعث شفاف شدن فرایندهاست 
که البته جاي نگراني دارد که چرا تا این حد از دنیا عقب مانده ایم. باالخره باید براي آینده این زندگي نیز 
تصاویري ارائه کرد و چه خوب است که همه در این مورد فکر کنند و به ویژه باید از ذهن کودکان براي 
ایجاد تصویر از آینده این زندگي استفاده کرد و در همین راستا آشنایي کودکان با مسائل طوفان ذهني 
اهمیت فراواني دارد. آینده در اختیار جوامعي است که به دنبال سازندگي و خلق و ایجاد هستند. جوامعي 
که دوست ندارند به آینده فکر کنند حداقل باید مردم خود را براي روبه رو شدن با آینده آماده کنند. شهر 
هوشمند و فناوري اطالعات باعث توانمند سازي اقشار مختلف مردم از جمله معلوالن و بانوان شده و 
فضاي تبعیض آمیز زندگي سنتي را در هم خواهد شکست. ابعاد مختلف زندگي الکترونیک چون فضاي 
کسب وکار، تجارت، سالمت، آموزش و تفریح چیزي است که همه اقشار جامعه از پیر و جوان و مرد و زن 
به راحتي مي توانند در آن فعالیت کنند. زندگي آینده در گرو ۴ عامل ابزار همراه، اینترنت، بازي هاي 
ویدئویي و شبکه هاي اجتماعي است و باید براي برطرف شدن موانع استفاده از دسترسي به اینترنت با 

سرعت باال و حضور در شبکه هاي اجتماعي فکري چاره  اندیشید. 

شهر هوشمند در ايران هنوز در مراحل مقدماتي هم نيست
ابوالفضل اميني، كارشناس فناوري

هنگامي که صحبت از شهر هوشمند و استفاده از تکنولوژي در ارائه خدمات مي شود، بدان معناست که هر فردي هنگامي که پاي خود را به بیرون از منزل یا 
محل کار خود مي گذارد، تمام خدمات را به صورت هوشمند دریافت کند و تکنولوژي حرف اول را در انجام تمام امور بزند. با این تفاسیر باید اشاره شود که شهر 
هوشمند در ایران هنوز در مراحل مقدماتي هم نیست و راهي براي هموار شدن توسعه و پیشرفت نیز مهیا نشده است. در شهر هوشمند باید تالش شود تا شاهد 
ارتقاي کیفیت و سطح زندگي شهروندان باشیم، اما در ایران نه تنها این شرایط فراهم نشد، بلکه به دلیل نداشتن زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز راه اندازي شهر 

هوشمند هر روز شاهد پسرفت در این بخش ها هستیم. 
راه اندازي شهر هوشمند با کاهش رفت و آمدهاي روزانه و ترافیک، باعث کاســتن از مصرف بنزین و آلودگي هواي ناشي از آن مي شود. در صورت توسعه شهر 
هوشمند و آشنا شدن شهروندان با این امکانات، دیگر نیاز نیست افراد براي پیگیري بسیاري از امور روزانه خود به محل مورد نظر مراجعه حضوري داشته باشند، 
بلکه مي توانند بسیاري از کارهاي خود را به راحتي در منزل خود انجام دهند. البته بي نیازي به مراجعه حضوري و جلوگیري از آلودگي هوا دو مورد از ابتدایي ترین 
مزایاي راه اندازی شهر هوشمند است. الزم است گفته شود که شهر هوشمند یکي از حقوق شهروندي به شمار مي رود که در ایران هنوز براي ارائه این حق به 

شهروندان اقدامات اولیه هم صورت نگرفته است. 
باید در راستاي راه اندازي شهر هوشمند از تمام ظرفیت ها و امکانات در حوزه تکنولوژي و حتي دیگر ارگان ها استفاده کرد. متاسفانه براي اینکه اقدامي در راستاي 
سهولت زندگي و ارتقاي سطح زندگي در کشور و براي مردم انجام شود، سهل انگاري ها و کندي در کار را مشاهده مي کنیم که این موضوع باید مورد بررسي قرار 
بگیرد، چراکه در شهرهاي هوشمند امکاناتي در اختیار شهروندان قرار مي گیرد که به واسطه آنها، مردم در این نوع شهرها به سهل ترین شکل ممکن زندگی 
می کنند. در ایران این حرکت در حد حرف و شعار مانده است و همواره شاهد برگزاري جلسات و نشست ها در این باره هستیم که متاسفانه هیچ نوع خروجی 

نداشته و کماکان هم این حرکات ادامه دارد. 
هزینه هاي راه اندازي شهر هوشمند بسیار زیاد است و اگر روند مسکوت ماندن راه اندازي آن در کشور بیش از این به طول بینجامد، ناچاریم که این پروژه را به 
خارجي ها واگذار کنیم که در این صورت هزینه ها ۱۰۰ برابر مي شــود و دولت و مردم باید این هزینه ها را متحمل شوند. بنابراین تا دیرتر از این نشده، باید در 

راستاي راه اندازي جدي شهر هوشمند در کشور اقدامات الزم انجام شود. 
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سنندج، مریوان۲ دستگاه خرید دیزل ژنراتور KVA ۷۰۰ پرتابل طبق استانداردهاي بحران
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سنندج۱دستگاهخرید دیزل ژنراتور KVA ۸۰۰ پرتابل طبق استانداردهاي بحران
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پــس از افزايــش نیافتن 
قیمت نان از سوي دولت، 
برخي از واحدهاي نانوايي 
براي جبــران هزينه اقدام 
به كم فروشي و كم كردن 
وزن چانه نــان كردند. نان جزو قــوت غالب مردم 
كشور به شمار مي رود و نقش پررنگي در سفره هاي 
مردم ايفا مي كنــد. به همین دلیــل قیمت نان از 
موضوعات مهم در جامعه اســت. سال گذشته بود 
كه نانوايي ها خواســتار افزايش قیمت نان شدند و 
اين درخواست پس از بررسي ازسوی ستاد تنظیم 
بازار مورد موافقت قرار گرفت و قیمت نان ۱۵ درصد 
افزايش يافت، اما ساعتي از اعالم اين افزايش قیمت 
نگذشــته بود كه رئیس اتاق اصناف اعالم كرد اين 
افزايش قیمت منتفي است. وي اعالم كرد با دستور 
رئیس جمهوری اين افزايش قیمت ملغي شــده و 

قیمت ها به روال سابق بر مي گردد. 
اعالم اين خبر با مخالفت نانوايي ها مواجه شــد و 
انتقاد شديدي را در پي داشــت، نانوايي ها معتقد 
بودند به دلیل افزايش هزينه هاي تولید و به دلیل 
اينكه قیمت ها از ســال ۹۳ افزايــش نیافته، بايد 

غییري در قیمت نان صورت گیــرد تا نانوا ها دچار 
ضرر و زيان نشــوند، اما با تمام درخواســت هايی 
كه نانوايي ها داشتند، اين موضوع مسكوت ماند و 
هیچ افزايش قیمتي شــامل حال اين صنف نشد و 
ناچار شــدند با همان قیمت هاي گذشته به پخت 
نان ادامه دهند، اما در اين میان برخي نانوايي ها به 
دلیل ناكامي در افزايش قیمت راهي ديگر برگزيدند 
و براي جبران هزينه هاي خود به ســمت كوچك 
كردن وزن چانه نان و كم فروشــي روي آوردند تا 
عدم افزايش قیمت را از اين طريق و با ضايع كردن 

حق مصرف كننده جبران كنند. 
گزارش هاي میداني نشان مي دهد در حالي كه وزن 
چانه نان سنگك طبق اعالم اتحاديه بايد ۶۶۷ گرم 
و وزن نان آن بايد ۴۴۰ گرم باشد، برخي واحدها با 
كم فروشــي اين رقم را به حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ گرم 
كاهش داده اند و در مقابل اعتراض هاي شهروندان 
به كوچك شــدن نان ها هیچ وقعي نمي نهند. حال 
كه دولت تصمیم گرفته قیمت نــان افزايش نیابد 
و از طرفــي هزينه هاي تولید از جمله دســتمزد و 
ساير مولفه ها براي نانوا ها افزايش يافته، بهتر است 
تسهیالتي به آنها پرداخت كند تا برخي از واحدهاي 
صنفي با كم فروشــي حق مصرف كنندگان را براي 

جبران هزينه ها ضايع نكنند. 

برخی  نانوایی ها  با  کم فروشی حقوق مصرف کنندگان  را ضایع  می کنند

كم فروشي  در چانه هاي نان
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99 درصد سنگ توليد داخل 
است

رئیس اتحاديه سنگبر و سنگتراش گفت: بیش 
از ۹۹ درصد ســنگ تولید داخل كشور است 
و تنها ۰.۵ درصد نیــاز از طريق واردات تامین 

مي شود. 
مهدي ملــك زاده افزود: بازار فروش ســنگ 
به ساخت وســاز وابســته اســت، زماني كه 
ساخت وســاز صورت نگیرد، بازار دچار ركود 
خواهد شد و در حال حاضر به دلیل باال رفتن 
قیمت آهن آالت میزان ساخت وسازها كاهش 
يافته و بازار با ركود شديد همراه شده است. وي 
تصريح كرد: ظرفیت بااليي براي صادرات سنگ 
كارشــده و تراشیده شــده داريم، اما به دلیل 
فراهم نبودن زيرســاخت ها و نبود ديپلماسي 
مناســب صادرات تنها به صورت خام فروشي 
داريم كه از طريق معادن صورت مي گیرد كه 
اين تنها به ضــرر تولیدكننده داخلي و به نفع 

تولیدكنندگان خارجي خواهد بود. 
ملك زاده اظهار كرد: قیمت سنگ چهار سال 
است كه ثابت بوده و تغییري نداشته و بازار براي 
فعاالن اين بخش از بین رفتــه و اكنون رونق 
كســب وكار در اين صنف وجود ندارد. رئیس 
اتحاديه سنگبر و سنگتراش اظهار كرد: تمام 
تولیدي هاي سنگ در تهران جمع شده است 
و همه تولیدكنندگان به شهرك هاي صنعتي 
در شــهر ري رفته اند. در حال حاضر حدود ۲ 
هزار واحد سنگ فروشــي در تهران داريم كه 
تنها ۵۰۰ واحد داراي پروانه كسب هستند و 
به دلیل اينكه اتحاديه حق پلمب ندارد، اماكن 
نیز نظارت كافي براي بســتن واحدهاي فاقد 

پروانه نمي كند. 

خبر
ت ها 

آخرين قيم
) ريال(

انجير خشک نيمه پرک
300000

توت خشک سفيد
220000

گردو پوست سوزني
285000

پسته ممتاز
1060000

مغز فندق
510000

کشمش سبز
110000

آگهی تجدید مزایده عمومی
شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به واگذاری دودهنه مغازه تجاری به شرح ذيل :

۱- يك دهنه مغازه به مساحت حدود ۵۰ مترمربع)واحد۳( با قیمت پايه كارشناسی ماهیانه ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال وسالیانه ۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال 
۲- يك دهنه به مساحت حدود ۱۰۰ متر مربع )واحد۱(با قیمت پايه كارشناسی ماهیانه ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ ريال وسالیانه ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال واقع 

در شهر قدس ، خیابان چمن، مجتمع صنعتی قدس ،از طريق مزايده عمومی اقدام نمايد 
 متقاضیان می توانند ظرف مدت ۱۰ روز كاری از تاريخ چاپ نوبت دوم آگهی كه به فاصله يك هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری 

واقع در: شهر قدس ، بلوار انقالب اسالمی  ، ساختمان مركزی شهرداری شهر قدس ، طبقه دوم نسبت به دريافت وتحويل اوراق مزايده اقدام نمايند .
-خريد اوراق مزايده به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ريال قابل واريز به حساب ۰۱۰۵۷۰8۲۹8۰۰۰ بانك ملی شعبه شهر قدس.

- سپرده شركت در مزايده معادل ۵ درصد قیمت پايه سالیانه می باشد. 
-سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد  قرارداد مسترد نمی گردد .

-شهرداری در رد يا قبول پیشنهاد ها مختار است.
-هزينه آگهی بعهده برنده مزايده است.

-ساير جزئیات در اسناد مزايده قید گرديده است
مسعود مختاری، شهردار شهر قدس 

نوبت اول

فقدان سند مالکیت
علی جان عباسی فرزند حسن جان با وكالت آقای محمد حسن هادی علی 
جانوند بموجب درخواست كتبی منضم به دو برگ استشهاد محلی مصدق 
مدعی است ســند مالكیت خود را به شماره مسلســل ۵۵۴۵8۶الف/8۹  
واقع در شــهركرد بخش ده تحت پالك ۲۳ اصلی را در اثر ســهل انگاری 
مفقود و تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب مطابق ماده ۱۲۰ 
آئین نامه قانون ثبت اسناد و امالك آگهی می گردد.علهذا هر كس مدعی 
انجام معامله به غیر از آنچه در اين آگهی ذكر گرديده يا مدعی وجود سند 
مالكیت نزد خود می باشــد می تواند از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز با 
ارائه اصل سند مالكیت يا سند معامله به اداره ثبت اسناد و امالك شهركرد 
مراجعه و اعتراض خود را كتبا تســلیم نمايد بديهی است پس از انقضای 
مهلت مذكور چنانچه اعتراض واصل نگردد يــا در صورت وجود اعتراض 
 اصل سند يا سند معامله ارائه نشود المثنی ســند مالكیت مرقوم صادر و 

تسلیم خواهد شد.
رضا   بشارتی، رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

شماره درخواست:۹۷۱۰۴۶۲۵۰۵۴۰۰۰۱۷
شماره پرونده:۹۷۰۹۹8۳۷۳۵۱۰۰۰۷۶

شماره بايگانی شعبه:۹۷۰۲۳۹
تاريح تنظیم:۱۳۹۷/۰۳/۱۹

نظر به اينكه در پرونده كالسه فوق شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان قم، متهمان بهروز كاظمی فرزند ستار و كیومرث كاظمی به 
اتهام سرقت و اوراق كردن قطعات وسیله نقلیه موتوری پژو مسروقه و نگهداری 
۱۵ لیتر مشــروب الكلی تحت تعقیب بوده و حســب اطالع و گزارش واصله 
نامبرده مجهول المكان می باشــد لذا به نامبرده ابالغ مــی گردد تا درمورخه 
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت  ۱۱:۰۰صبح در اين شعبه بازپرسی حضور يابد، بديهی 
است در صورت عدم حضور يا عدم ارسال دفاعیه و يا عدم معرفی وكیل بصورت 
غیابی اقدام مقتضی معمول خواهد شد. اين آگهی در اجرای ماده ۱۷۴ قانون 

آئین دادرسی كیفری درج می شود.
بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قم-نعمت ا... آل كثیر

آگهی حصر وراثت
خانم ملیحه سید اشرفی دارای شناسنامه شماره ۷۰۹ به شرح دادخواست به كالسه 8۹8 
 از اين شورا دادخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح دادشده كه شاد روان 
ام لیلی اياسه به شناسنامه ۱۰۴۹۵ در تاريخ ۹۶/۱۱/۲ اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 

گفته اند ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
۱-سید امیرعباس سید اشرفی چهرق    ۲88۱    ۱۳۴۵ پسر

۲- سید رضا سید اشرفی چهرق    ۱۱۱۶۰      ۱۳۵۲ پسر   ۳- سید احسان سید اشرفی 
چهرق    8۶8۶    ۱۳۵۹  پسر  

۳- سید حمید سید اشرفی چهرق  ۲۵۷۷ ۱۳۴8   پسر   ۴- اشرف سید اشرفی چهرق     
۲۴۱۶      ۱۳۳۵   دختر ۵- عفت سید اشرفی چهرق      ۱۹۳۳      ۱۳۳8    دختر ۶- مريم سید 
اشرفی چهرق ۴۵8      ۱۳۴۰    دختر  ۷- ملیحه سید اشرفی چهرق  ۷۰۹     ۱۳۴۳    دختر    

8- اعظم سید اشرفی چهرق     ۱۰۰۳8   ۱۳۵۴  دختر
اينكه با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا  هر 
كسی اعتراضی دارد و يا وصیت نامه از متوفی نزد آن باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه 

به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه ۲ شورای حل اختالف شهرستان شهريار

شماره درخواست:۹۷۱۰۴۶۲۵۱۰۶۰۰۰۱۱
شماره پرونده:۹۶۰۹۹8۲۵۰۱۵۰۰۷۳8

شماره بايگانی شعبه:۹۷۰۲۳۴
تاريخ تنظیم:۱۳۹۷/۰۳/۱۲

در خصوص شكايت خانم زهرا قاســمی علیه آقای سجاد ابدالی فرزند محمد 
رضا به اتهام سرقت و صدور كیفر خواست از دادسرای عمومی و انقالب قم كه 
جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۶ دادگاه كیفری دو مجتمع قضايی دادگاه های 
كیفری شهرستان قم واقع در قم-خیابان ساحلی-جنب خانه معلم –دادگستری 
شهرستان قم-طبقه اول-ارجاع و به كالسه ۹۶۰۹۹8۲۵۰۱۵۰۰۷۳8 بايگانی 
۹۷۰۲۳۴ ثبت گرديده است وقت رسیدگی برای تاريخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت 
۱۲ ظهر تعیین شده است به علت متواری بودن متهم و به تجويز ماده ۱۷۴ و ۳۴۴ 
قانون آيین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور كیفری و دستور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثیر االنتشار آگهی می شود تا متهم پس از 
نشرآگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دادرس شعبه ۱۰۶ دادگاه كیفری دو شهرستان قم-محمد مرتضی ملك لی

اهمیت ويژه بهبود كیفیت نان
قاسم زراعتکار، رئیس اتحاديه نانوايان استان تهران

وزن واحدي براي چانه هاي نان تعیین شده و به اصطالح به آن هدفمند شدن چانه هاي نان مي گويند. 
اينكه بخواهیم درباره كم فروشي در چانه هاي نان و كاهش اندازه نان ها اظهارنظر كنیم، بايد اشاره شود 
كه شايد برخي از نانوايي ها كه زير نظر اتحاديه هم كار نمي كنند اين كار را انجام داده باشند. البته حتي 
اگر هم اين اتفاق در ديگر نانوايي ها رخ داده باشــد و در گزارش ها اشاره شده است كه چانه هاي انواع 
مختلف نان سنتي در تهران به لحاظ وزني روز به روز آب رفته و در برخي از نانوايي ها حتي به وزن يك 
تخم مرغ رسیده بود، اين كم فروشي ناشي از افزايش هزينه هاي جاري نانوايي و عدم دريافت نرخ نامه 

جديد نان بوده است. 
نان اصلي ترين محصول در سبد غذايي خانوار به شمار مي رود و بهبود كیفیت اين كاال از اهمیت ويژه اي 
برخوردار اســت. با توجه به اينكه ايران در تولید گندم به مرحله خودكفايي رسیده است، بايد نان در 
كیفیت حرف اول را بزند. كیفیت پايدار نان مستلزم كیفیت تولید اين محصول راهبردي است كه بايد 

تالش بیشتري در اين زمینه صورت گیرد. 

حق مصرف كننده ضايع مي شود
مرتضي ايماني، كارشناس بازار

هنگامي كه كشــور به مرحله اي وارد شــده كه ديگر نظارتي بر هیچ بخشــي وجود ندارد، قیمت ها و كیفیت كاالها نیز روند نزولي به خــود خواهد گرفت. 
همین اتفاقي كه طي هفته هاي اخیر در كشــور ما افتاده و ديگر به اصطالح به مرحله اي نزديك مي شــويم كه ســنگ روي ســنگ بند نمي شــود و شاهد 
خواهیم بود در تمــام بخش ها احتكار و گراني ســر به فلك خواهد كشــید. در بخش نــان و نانوايي نیز اوضاع همین قدر بد شــده اســت. نانوايان به دلیل 
اينكه نرخ نان به عنوان يك نیاز اساسي يكســان تعیین شــده و فقط افزايش قیمت نان اســت كه صداي همه را درمي آورد، قادر نیستند در قیمت ها دخل 
 و تصرف داشــته باشــند. بنابراين به روش هاي ديگري براي جبران هزينه ها و گراني هــاي اخیر كه به طور قطع بر اين بخش هم اثر داشــته اســت، روي 

مي آورند. 
البته از سوي ديگر دولت نیز با مصوبه افزايش قیمت نان مخالفت كرد و مشكالت نانوايي ها نیز با اين داليل افزايش داشت. در صف هاي نانوايي كمتر كسي را 
مي توانید پیدا كنید كه از كیفیت نان در روزهاي اخیر راضي باشــد. وزن چانه هاي نان كمتر شده و به عبارتي شاهد كم فروشي در فروش نان به مردم هستیم 
كه باز هم شايد نانوا در اين میان مقصر اصلي نباشد. عمده ترين تخلف در واحدهاي صنفي نانوايي كم فروشي، كم بودن وزن نان و چانه است. اندازه هاي نان ها 
در انواع مدل هاي نان در حال كوچك شدن است و كسي نظارتي روي آن ندارد و مردم نیز همان كه فقط قیمت افزايش نداشته باشد، حرفي نمي زنند. تنها در 

صورت افزايش قیمت است كه صداي همه درمي آيد. 
به طور كلي در شرايط اقتصادي امروز كشور شاهد هستیم كه خودروسازها، فروشندگان لوازم خانگي، طال، سكه و ارز و... از فروش خودداري مي كنند يا افزايش 
قیمت هاي میلیوني را اعمال كرده اند. اين حركت درست است كه واقعا غلط است و به آشفتگي ها دامن مي زند، اما بقیه مشاغل را نیز تحت تاثیر قرار مي دهد. 
اين صحبت ها وجود دارد كه نان كه كاالي وارداتي نیست يا مواد اولیه را وارد نمي كند كه گران كند، اما متوجه نیستند كه همین نانوا و كارگران آن بايد خودرو، 
لوازم خانگي و طال و سكه را با اين قیمت هاي نجومی خريداري كنند. در تمام بخش ها اين مصرف كننده است كه ضرر مي كند و اين چرخه اي است كه در تمام 
خدمات تكرار مي شود. از شــمال تا جنوب پايتخت، تخلفاتي در چانه و كیفیت نان ها صورت مي گیرد. بنابراين بايد تسهیالت و حمايت هاي الزم انجام شود. 
در اين شرايط بايد دولت به میدان بیايد و بداند كه چه كاري بايد انجام دهد. اگر بدون برنامه ريزي و براي كنترل هیجان مردم بخواهد عكس العمل نشان دهد 

همین اتفاق هايي را شاهد هستیم كه امروز و در اين شرايط در حال شكل گیري است. 
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طــي دو مــاه اخيــر ثبت 
ســفارش بــراي واردات 
كه بعضــا شــامل كاالهاي 
لوكــس مي شــود، افزايش 
پيدا كرده اســت. براســاس 
آماري كه رئيس ســازمان توســعه تجارت اعالم كرد، 
ميزان ثبت ســفارش به حدود ۲۰ ميليارد دالر رسيده 
 كه نســبت به ســال گذشــته ۸ ميليارد دالر بيشتر 

بوده است. 
البته برخي از فعاالن اقتصادي هجــوم واردكنندگان 
به ويژه واردكننــدگان مواد اوليه براي ثبت ســفارش 
را ناشــي از ترس آنها از وضع تحريم هــا مي دانند و از 
آنجايي كه درباره وضعيت آينده بــازار ابهام وجود دارد 
و ممكن اســت فرايند واردات مواد اوليه دشــوار شود، 
در مراجعه به سامانه ثبت ســفارش شتاب مي كنند. 
درباره واردات ساير كاالها نيز اين ميزان ثبت سفارش 
 ناشــي از تقاضــاي كاذب و همچنيــن مراجعه براي 

سودجويي است. 
به گزارش اتاق تهــران، عضو هيات نماينــدگان اتاق 
تهران مي گويد: نگراني از شــروع تحريم هاي آمريكا و 
اعمال محدوديت ها از يك ســو  و سفارشــات كاذب و 
سودجويانه از طرف ديگر باعث ايجاد ترافيك در ثبت 
سفارشــات و واردات كاال به داخل كشــور شده است. 
عليرضا كالهي مي گويد: »آمارها نشــان مي دهد كه با 
سيل ثبت سفارش ها رو به رو شــده ايم و تقاضا واردات 
در حال انفجار است. البته بخشــي از آن كاذب است و 
سودجويي محسوب مي شــود، زيرا افراد به دنبال آن 
هســتند كه كاالها را با ارز 4۲۰۰ توماني وارد كنند و با 
قيمت بيشتر در بازار به فروش برسانند، اما مشكل ديگر 
كه باعث افزايش ثبت سفارش ها شده؛ نگراني از شروع 
تحريم ها و اعمال محدوديت هاست كه باعث شده ثبت 
سفارش ها بيشتر شود و همين موضوع به ويژه در حوزه 
كاالهاي اســتراتژيك و مواد اوليه صنعتي و اصلي كه 
ممكن است بعد از تحريم ها واردات شان سخت شود، 

بيشتر ديده مي شود.« كالهی در ادامه درباره سياست 
های ارزی دولت می گويد:»مساله اصلی اين است كه 
بهای كاالها مشخص نيست، تامين مواد اوليه خيلی 
دشوار شده است و شاهد تالطم های جدی در بورس 
كاال و بازارها هستيم. عمال اتفاقی كه افتاده، اين است كه 
متوسط بهای قيمت تمام شده مواد اوليه صنايع در حال 
حاضر به دالری 5۲۰۰ تا 55۰۰ تومان رسيده و اين در 

شرايطی اســت كه امكان واردات كاال با قيمت 4۲۰۰ 
تومان هم وجود دارد و فكر می كنم اين عدم تعادل و 
توازن و اختالف پتانسيلی كه دولت با تعيين يك نرخ 
غير واقعی برای دالر و ارزهای ديگر گذاشته خود را در 
بازارها نشان می دهد.« براساس بررسی های موجود با 
توجه به افزايش قيمت مواد اوليه در دوران تحريم ها بايد 

منتظر قيمت های بسيار باالتر برای تهيه اين مواد بود.

ثبت سفارش به ارائه پروانه توليدي منوط شود
محمدحسين برخوردار، عضو سابق اتاق 
بازرگانی تهران در اين خصوص با تاكيد 
بر اينكه هجوم براي ثبت سفارش به 
دليــل ســودجويي فرصت طلبان و 
بهره هــاي رانتي صــورت مي گيرد، 
مي گويد: ثبت سفارش بيشتر برای اين منظور صئرت می 
گيرد كه كشورها ورودی مبادی را تحت كنترل بگيرند و 
آمار و ارقام مواد اوليه و كاالهاي ساخته شده به دست بيايد 
و حاال هم اين مساله به يك عرف تبديل شده است. به نظر 
مي رســد دولت و مســئوالن در حال حاضر و با وجود 
وضعيت ارزي فعلي و همچنين احتمال تشديد تحريم ها 
بايد قانوني بگذارند تا مانع از ورود سودجويان به سامانه 
ثبت سفارش شود. هدف از راه اندازي سامانه ثبت سفارش 
كمك به واردكنندگان مواد اوليه براي واردات است كه با 
پروانه توليدي كه دارند، واردات آنها توجيه مي شود. در 
كشور ما نيز بايد ارائه پروانه توليدي براي ورود به سامانه 
ثبت سفارش الزامي شود تا با توجه به تحريم هايي كه در 
پيش است و محدوديتي كه بابت منابع ارزي وجود دارد، 

واردات مواد اوليه در تنگنا قرار نگيرد. 
وي ادامه مي دهد: متاسفانه بانك مركزي كه مسئوليت 
مديريــت دارايي هــاي ارزي را به عهــده دارد با عدم 
سياست گذاري براي كنترل دالرهايي كه روي هم جمع 
مي شد، ناخودآگاه به بحران ارزي دامن زد، در حالي كه 
اين بانك بايد بيشتر مراقب مخارج دالري خود مي بود. 
حاال نيز كه چنين شرايطي پيش آمده اولويت قائل شدن 
براي واردات مواد اوليه بسيار مهم است و الزم است ثبت 
سفارش تنها براي واردات مواد اوليه و مواد اساسي مورد 

نياز صاحبان بنگاه ها باشد. 
برخوردار با اشــاره به شــرايط بد واردات مواد اوليه در 
وضعيت تحريمي مي گويد: طبيعتا با شروع تحريم ها 
هم فرايند واردات مواد اوليه ســخت تر مي شــود و هم 
قيمت اين مواد گران تر. بر همين اساس دولت بايد در 
مديريت منابع ارزي جديت بيشتری به خرج دهد وگرنه 
 بحران تامين مواد اوليه در بنگاه هــا آنها را به تعطيلي 

مي كشاند.

»كسبوكار«ترافيكثبتسفارشوارداتدرپیافزایشسفارشاتكاذبوسودجویانهرابررسيميكند

هجوم  سودجویان  برای  واردات

رایزنيمجلسبــرايكاهش
مالياتارزشافزودهنساجي

رئيس فراكســيون نســاجي مجلــس از رايزني 
نمايندگان براي كاهش ماليات بــر ارزش افزوده 
نساجي خبر داد و گفت: احتمال حذف تعرفه واردات 

پنبه براي حمايت از صنعت داخلي وجود دارد. 
به گزارش مهر، سيد ناصر موسوي الرگاني در جمع 
اعضاي انجمن متخصصين نساجي، از پيگيري هاي 
مجلس براي كاهش تعرفــه واردات پنبه خبر داد 
و گفت: البته نظر ما اين اســت كه براي پنبه هيچ 
تعرفه اي نداشــته باشــيم، چراكه ۷۰ درصد نياز 
صنعت نساجي از طريق واردات تامين مي شود و 
براي ۳۰ درصدي كه از توليــد داخلي تامين نياز 

مي شود نيز حمايت هايي تعريف شود. 
رئيس فراكسيون نساجي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: در درجه اول ما در نظر گرفتن معافيت هايي 
را براي صنعت نساجي پيگيري مي كنيم كه يكي از 
آنها، معافيت از ماليات بــر ارزش افزوده در صنعت 
نساجي اســت؛ اين در شــرايطي است كه تالش 
مي كنيم بتوانيم همانند صنعــت طال، ماليات ۳ 
درصدي را براي ارزش افــزوده اين صنعت لحاظ 

كنيم. 
وي يكي از مســائل پيش روي صنعت نساجي و 
پوشاك را قاچاق دانست و گفت: در سال حمايت از 
توليد ملي كه با جديت از سوي رهبر معظم انقالب 
در حوزه حمايت از كاالي ايراني نام گذاري شــده 
است، مبارزه با قاچاق كمترين كاري به شمار مي رود 

كه مي تواند در حمايت از صنعت انجام گيرد. 
وي اظهار داشت: پيگيري مي كنيم تا جلوي واردات 
بي رويه پوشاك از برخي كشــورها را هم بگيريم، 
چراكه صنعت نساجي يكي از صنايع اشتغالزا براي 

كشور به شمار مي رود. 

خبر

لــزومارائهپيشــنهادتشــكيل
شورایعاليبرندبهرئيسجمهوری

قائم مقام سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه در 
شرايط بحراني قرار داريم و دنيا مدام عليه ما تبليغ 
مي كند، گفت: اما در مقابل هجمه هايي كه به مقابله 
با نام ايران، توانايي ها و مديريت آن مطرح مي شود، 

مدام سكوت كرده ايم. 
به گزارش فارس، محمدرضــا مودودي گفت: در 
اين شرايط بحث برند ملي به عنوان يك ضرورت 
مطرح شــد كه وقتي دنيا ما را با وجود بسياري از 
توانايي ها بدنام مي كند، ما نشــان دهيم در ايران 

انواع تكنولوژي ها و توانايي ها وجود دارد. 
قائم مقام سازمان توســعه تجارت اظهار داشت: 
بسياري از مقاماتي كه پس از برجام به ايران آمدند، 
به ما مي گفتند كه ما تصور نمي كرديم در ايران هيچ 
تكنولوژي وجود داشته باشــد و فكر مي كرده ايم 

حمل ونقل با شتر انجام مي شود. 
وي افزود: طرح اين مسائل حاكي از آن است كه ما 
در معرفي توان داخلي نه تنها خوب عمل نكرده ايم، 
بلكه خيلي هم بد عمل كرده ايم. وي گفت: امروزه 
همه مي دانند مفهوم قدرت در ادبيات جهاني تغيير 
كرده است و قواي نظامي جايگاه كمي در اين امر 
دارد. قائم مقام سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: 
اكنون براي شناسايي جايگاه هر كشوري در دنيا 
حاصل ضرب برند هر كشوري در GDP آن كشور 

محاسبه مي شود. 
وی خطاب به  نعمت زاده وزير سابق صنعت گفت: 
پيشنهاد می شود شما كارآفرينان به عنوان فردی 
كه از ظرفيت های بالقوه زيادی برخوردار هستيد، 
به رئيس جمهوری پيشنهاد تشكيل شورايعالی 
برند را بدهيد، تا بدين وسيله تمام دستگاه ها مكلف 

به اصالح برند ايران شوند.

خبر
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شيوه نرخ گذاري كاالها و خدمات اصالح شد
معاون نظارت بر كاالهاي مصرفي و شبكه هاي توزيعي و اقتصادي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از اصالح شيوه نرخ گذاري كاال و خدمات صنفي خبر داد و گفت: براساس مصوبه هيات عالي نظارت بر سازمان هاي 
صنفي كشور، همه كميسيون هاي نظارت مكلف هستند نسبت به تعيين نرخ انواع كاال و خدمات صنفي مطابق با دستورالعمل، اقدام كنند. »سيد داود موسوي« گفت: براساس مصوبه يكصد و چهاردهمين جلسه هيات عالي نظارت، 
كل كاال و خدمات صنفي گروه اول و دوم به استثناي پنج نوع خدمت از فرايند نرخ گذاري توسط كميسيون هاي نظارت و اتحاديه ها )اولويت اول و دوم( خارج و به گروه سوم منتقل شده و نرخ گذاري راسا توسط واحدهاي صنفي انجام 
مي گرفت. با توجه به اينكه كاالها و خدمات صنفي گروه اول و دوم جزو كاالها و خدمات پرمصرف مردم است، خروج آنها از فرايند نرخ گذاري توسط كميسيون هاي نظارت موجب افزايش شكايت هاي مردمي شده بود. 

روزنامه كسب و كار شماره ۲۸5
آگهی رای دادگاه
پرونده كالسه 95۰99۸۲64۰۲۰۰5۳9 شعبه دو دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهريار 

تصميم نهای شماره 9۷۰99۷۲64۰۲۰۰۲56
خواهان:آقای محمد رضا دفاعی فرزند صحبت اله به نشانی تهران-شهريار-فردوسيه- شهرك شهرداری-خ گلستان ك سوم غربی مجتمع غزل واحد 6 

خواندگان: 1- آقای كاوه دفاعی به نشانی تهران- شهريار- فردوسيه خ طالقانی ك فجر پ 6
۲- حميدرضا دفاعی ۳- آذر دفاعی 4- زهره دفاعی 5- حسن دفاعی همگی به نشانی مجهول المكان 6- آقای حسين دفاعی  به نشانی شهريار فردوسيه خ سعدی خ 

نسيم كوچه نسيم1 پالك ۲۲ واحد 1۲
خواسته:تقسيم فروش ماترك

رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای محمد رضا دفاعی به طرفيت 1- كاوه دفاعی ۲- حسن دفاعی۳- حسين دفاعی4- حميد رضا دفاعی5- آذر دفاعی6- زهره دفاعی به خواسته 
تقســيم و فروش ماترك مرحوم صحبت اله دفاعی با اين توضيح كه خواهان به شرح دادخواســت تقديمی مدعی گرديده مرحوم شادروان صحبت اله دفاعی در مورخ 
1۳۸6/1۲/5 به رحمت خدا رفته و وراث حين الفوت ايشان طبق گواهی حصر وراثت تقديمی می باشد و سه دانگ  پالك ثبتی 6۷۷ فرعی از 69 اصلی ار مورث به جا مانده 
است لذا تقاضای تقسيم ماترك مرحوم و در صورت غير قابل تقسيم بودن تقاضای فروش و پرداخت سهم االرث هر يك  وراث مورد استدعاست خواندگان علی رغم ابالغ 
قانونی اخطاريه در جلسه رسيدگی حاضر نشده و در مقابل دعوی مطروحه دفاع يا ايرادی به عمل نياوردند دادگاه با امعان نظر در در اوراق و محتويات پرونده و مندرجات و 
مستندات پيوستی و پاسخ استعالم ثبتی واصله از اداره ثبت اسناد و امالك شهريار به شماره ۳۳559 مورخ 95/9/۲۸ كه حكايت از مالكيت رسيمی و قانونی مورث مرحوم 
صحبت اله دفاعی نسبت به سه دانگ ملك متنازع فيه دارد و از طرفی دادگاه در جهت قابل افراز بودن ملك موضوع دعوی مراتب به كارشناس رسمی دادگستری ارجاع و 
نظريه  واصله  كارشناسی آقای نعمتی حكايت از غير قابل افراز بودن ملك ادارد و همچنين در خصو ص قيمت گذاری ارزش سه دانگ يكصد ميليون تومان ارزيابی و نظريه  
مذكورپس از ابالغ از هر گونه اعتراض و تعرض و تكذيب موصون مانده است مضاف بر اينكه مالی خواهان به عنوان عهد از ورثه تقاضای تقسيم آن را نموده است قابل افراز 
و تقسيم نبوده و با توجه به مقررا ماده ۳۰۰  قانون امور حسبی و ماده 5۸9 قانون مدنی و ماده 9 آيين نامه افرازی و فروش امالك مشاع مصوب 1۳5۸ و ماده ۳1۷ قانون 
امور حسبی دستور فروش ملك موضوع دعوی را صادر و اعالم می دارد. بديهی است پس از فروش سهم هريك از ورثه با توجه به گواهی حصر وراثت پرداخت خواهد شد.

رای صادره غيابی تلقی و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و ظرف بيست روز ديگر پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجديد نظر خواهی در محاكم 
تجديد نظر محترم تهران می باشد.

دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهريار-كامران علی نژاد

روزنامه كسب و كار  شماره ۲۸۰ 
آگهی نظریه کارشناسی

در خصوص دادخواســت خواهان شــهرام تقی پور به طرفيت خواندگان 
محمد حسين دوستی و جهانبخش اميری و شــهرداری شهريار و مريم 
صبری و حسين شفيعی به خواسته تنظيم ســند و جلب ثالث با شماره 
پرونده های 96۰۸۷۷ و 96۰649 در مهلــت مقرر ۷ روز جهت مالحظه 
نظريه كارشناسی به شماره ثبت 9۷۰۷۰۰4۳۸- مورخ 1۳9۷/۰۳/1۰ و 
اظهار هر مطلبی نفيا و اثباتا به علت مجهول المكان بودن خوانده محمد 
حسين دوستی حسب دستور دادگاه در يكی از جرايد كثيراالنتشا ر آگهی 
می شود تا خواند محمد حسين دوستی پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه كند . مقتضی است حســب ماده ۲6۰ ق.آ.د دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی داريد كتبا ظرف ۷ روز 
پس از رويت اخطاريه به اين دادگاه اعالم نماييد يا به دادگاه تحويل دهيد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهريار

شماره درخواست:9۷1۰46۲5115۰۰۰11
شماره پرونده:96۰99۸۲5۰51۰۰69۲

شماره بايگانی شعبه:9۷۰۲96
تاريخ تنظيم:1۳9۷/۰۳/1۲

بسمه تعالی
نظر به اينكه آقای دانش صحرايی فرزند هوشــنگ متهم است به 
كالهبرداری موضوع شكايت مهدی طهماســبی و .....با توجه به 
متواری بودن نامبرده لذا به تجويز ماده ۳44 قانون آيين دادرسی 
كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثير االنتشار درج و 
به نامبرده ابالغ می گردد كه در مورخ 1۳9۷/4/۲۸ ساعت 1۰ صبح 
در جلسه دادگاه شعبه 115 كيفری دو قم حضور يافته 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.
دفتر شعبه 115 دادگاه كيفری ۲ قم

روزنامه كسب و كار شماره ۲۷4
آگهی ابالغ وقت رســيدگی و دادخواســت و ضمائــم به فردين 

قيسوندی
خواهان بهناز باقری دادخواستی به طرفيت خوانده فريدن قيسوندی 
به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالسه 9۷۰99۸۲64۰۷۰۰19۸   شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان شهريار ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1۳9۷/۰6/۰۷ ساعت 
11:۰۰ تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون 
آئين دادرســی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده فردين 
 قيسوندی درخواســت خواهان مراتب يك نوبت  در يكی از جرايد 
كثير االنتشار آگهی می گردد تا خوانده فردين قيسوندی ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
كامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهريار

فقدان سند مالکيت
چون آقای محمدحسن هادی علی جانوند وكيل خانم صديقه رحمانی فر فرزند 
عبدالرسول با ارائه دو برگ استشهاد محلی گواهی شده اعالم نموده كه سند 
مالكيت موكل ايشان به پانزده هزار و ششصد و بيست و پنج، دو ميليون و پانصد 
و پنج هزار و پانصد و هشتاد و ششم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه شش دانگ به 
شماره پالك ثبتی ۳4۳ فرعی از 4 اصلی واقع در شهركرد در دفتر ۳9۳ صفحه 
۳9۰ به شماره ثبت 56۰۷4 و سند شماره مسلسل 9۰5۲۷5الف۸۳  صادر 
گرديده به علت سهل انگاری مفقود گرديده و تقاضای صدور سند مالكيت المثنی 
 بنام مالك را نموده است و مطابق ماده 1۲۰ آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود كه هر كس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذكر شده ( 
نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی 
تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت و 
سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد 
گردد، اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 

نشود المثنی سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد.
رضا بشارتی، رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

شماره درخواست:9۷1۰46۲5۰54۰۰۰19
شماره پرونده:9۷۰99۸۲5۰54۰۰۰۰۷

شماره بايگانی شعبه:9۷۰۰۰۷
تاريخ تنظيم:1۳9۷/۰۳/19

نظر به اينكه در پرونده كالسه فوق شعبه چهارم بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان قم متهم حسين رفيعی فرزند محمد 
به اتهام سرقت مدارك تحت تعقيب بوده و حسب اطالع و گزارش 
 واصله نامبــرده مجهول المكان می باشــد لذا بــه نامبرده ابالغ 
می گردد تا در مورخه 1۳9۷/۰4/۲6 ساعت 11:۰۰ صبح در اين 
شعبه بازپرسی حضور يابد بدهی است 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 1۷4 قانون آيين 

دادرسی كيفری درج می شود.
بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
قم-نعمت ا... آل كثير

شماره درخواست:9۷1۰46۲5۰۲۰۰۰۰۰1    شماره پرونده:96۰99۸۲5۰۲۰۰۰94۰
شماره بايگانی شعبه:96۰95۷         تاريخ تنظيم:1۳9۷/۰۳/۰9

آگهی ابالغ وقت تحقيقات بدوی و احضار متهم
بدين وسيله متهم پرونده كالسه 96۰99۸۲5۰۲۰۰۰94۰ شعبه دهم دادياری دادسرای عمومی و انقالب 
قم خانم مريم نجفی هفت چشمه فرزند يوسفعلی كه به اتهام انتقال منافع مال غير تحت تعقيب می باشد و 
حسب گزارشهای واصله فعال مجهول المكان و متواری ميباشد ابالغ می گردد كه جهت انجام تحقيقات اوليه و 
دفاع از اتهام منتسبه در روز دوشنبه مورخ 9۷/4/۲5 ساعت 1۰ صبح در شعبه 1۰ دادياری دادسرای عمومی 

و انقالب قم واقع در نيروگاه حاضر گردد و در صورت عدم حضور در وقت مقرر و يا عدم ارسال اليحه دفاعيه و 
يا عدم معرفی وكيل اين دادياری در حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غيابی اقدام و پرونده جهت اتخاذ 
تصميم قضايی به دادگاه صالح ارسال خواهد شد. اين آگهی در اجرای ماده 1۷4 قانون آئين دادرسی كيفری 

در يك نوبت و در يكی از روزنامه های كثير االنتشار يا محلی درج می شود.
داديار شعبه 1۰ دادسرای عمومی و انقالب قم-عباس اسكندری

قم-نيروگاه ميدان نبوت-بلوار يادگار امام-خيابان سوران به سمت اتوبان –نبش چهار راه اول- مجتمع قضايی 
دادسرای عمومی و انقالب شماره 4

آگهی مزایده
اجرای احكام مدنی دادگســتری مهران وفق مــواد 11۸، 1۲۰، 1۳۷ 
قانون اجرای احكام در نظر دارد به منظور وصول طلب  خانها و آقايان1- 
بهيجه۲- علی۳-خديجه غم بار4- آقای كتابعلی ناصری نژاد در پرونده 
كالسه 91/9۷ اجرايی اموال توقيف شده 1- يك قطعه زمين كشاورزی 
به مســاحت 1۰696 متر مربع)5۳/4۸ من( از نوع آبی واقع در كيلومتر 
۷ ضلع شمالی جاده اصلی مهران- دهلران منطقه موسوم به جو چفت با 
حدودات اربع : شماأل به زمين كشاورزی جبار شوهان زاده جنوبأ به زمين 
كشاورزی آقايان خسرو شرقأ به جاده بين مزارع غربأ به زمين كشاورزی 
علی غم بار۲- يك قطعه زمين باير با مســاحت ۳51۸/4 متر مربع واقع 
در ضلع جنوبی شهر مهران منطقه محل روستای قديم ملك خطاوی با 
حدودات اربع شماأل به زمين مزبان محمودی جنوبا به كوچه موجود شرقا 
به زمين حسين نهال غربأ به زمين منصور تواره۳- يك قطعه زمين باير 
با مســاحت444/۸۲ متر مربع واقع در ضلع جنوبی شهر مهران منطقه 
محل روستا قديم ملك خطاوی و با حدودات اربعه شماال به كوچه موجود 
جنوبأ به زمين حميد تير افكن و رحيم خطاوی شــرقأ به زمين رشــيد 
ناصری غربأ به زمين محمد اسفرهم را به قيمت پايه 1/۰۳4/۲59/6۰۰ 
ريال از طريق مزايده و آگهی در روزنامه به فروش برساند متقاضيان می 
توانند درخواست كتبی خود را تا تاريخ 9۷/4/16 به اجرای احكام مدنی 
دادگستری مهران به آدرس بلوار امام )ره( روبروی فرمانداری تحويل و 
درجلسه حضوری روز سه شنبه مورخه 9۷/4/۲6 ساعت 1۰ صبح حضور 
بهم رسانند و به درخواست های خارج از مهلت ياد شده ترتيب اثر داده 
نخواهد شد  ضمناً شــماره تلفن ۳۳۸۲51۸1- ۰۸4 در ساعات اداری 

آماده پاسخگوئی و ارائه اطالعات به متقاضيان محترم می باشد.
مدير دفتر اجرای احكام مدنی دادگستری مهران- بشاره صيفی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  محمد محمودی فرزند كاظم و عطيه  دارای شناسنامه شماره 5 مواليدو كد ملی 
45۰۰1۰56۳6۳  به شرح دادخواست به كالسه 19۷/9۷/5  از اين شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  كاظم بيگ محمودی فرزند 
محمود بيگ به شناسنامه شماره 5۳ وكد ملی 45۰۰4۸۲۳5۰  در تاريخ  19/ ۸4/6 در 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1- عطيه هواس پور  فرزند صحــاد  و نرگس به تاريخ تولد 1۳14/6/11 به شــماره 

شناسنامه 44۲6 و كد ملی 45۰۰۰44۲56 همسر متوفی
۲- خديجه محمودی فرزند كاظم  و عطيه به تاريخ تولد ۳5/11/۲ به شماره شناسنامه 

6۳1 و كد ملی 45۰۰4۷564۸ فرزند متوفی
۳- صنعت محمودی فرزند كاظم  و عطيه به تاريخ تولد 4۸/1/1 به شماره شناسنامه 

1۰۳9 و كد ملی 45۰۰4۷9۸1۲ فرزند متوفی
4- فرشته محمودی فرزند كاظم  و عطيه به تاريخ تولد 5۰/۸/۳ به شماره شناسنامه 

11۷6 و كد ملی 45۰۰4۸11۸4 فرزند متوفی
5- علی محمد محمودی فرزند كاظم  و عطيه به تاريخ تولد 54/11/1۲ به شــماره 

شناسنامه 1۲ و كد ملی 45۰۰564594 فرزند متوفی
6- مهدی محمودی فرزند كاظم  و عطيه به تاريخ تولد 6۳/۲/1۰ به شماره شناسنامه 

۲۷۷ و كد ملی 45۰۰۸۷۰1۰5 فرزند متوفی
۷- محمد محمودی فرزند كاظم  و عطيه به تاريخ تولد 1۳4۰ به شماره شناسنامه 5 

مواليد و كد ملی 45۰1۰56۳6۳ فرزند متوفی
۸- صيد محمد محمودی فرزند كاظم  و عطيه به تاريخ 1۳44 به شماره شناسنامه ۸49 

و كد ملی 45۰۰4۷۷۸۲9 فرزند متوفی
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا 
هركسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه  ای از متوفی نزد وی باشد از تاريخ نشرنخستين 

آگهی ظرف يك ماه به اين شورا تقديم دارد و اال گواهي حصر وراثت صادر خواهد شد.
دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ايالم

آثار منفي تحریم ها بر چرخه واردات مواد اوليه
محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگاني تهران

بسياري از توليدكننده ها و وارد كنندگان مواد اوليه و ضروري قبل از شروع تحريم ها به فكر تامين 
اين مواد افتاده اند كه البته با توجه به آثار منفــي تحريم ها بر چرخه واردات اين كاالها، كاري 
منطقي به شمار مي رود، اما الزم است در اين اقدام دولت و مسئوالن نيز با توليدكنندگان همراه 
باشند و حداقل در اين مدت مانع از هدايت ارز به سمت واردات كاالي غيرضروري به كشور شوند 
وگرنه يا بايد مواد اوليه را داخلي سازي كرد يا بايد منتظر شرايط بدي براي توليدكننده داخلي 
بود. كمك دولت به واردكنندگان مواد اوليه تاب آوري آنها را در شرايط تحريم ها افزايش خواهد داد وگرنه فشار 
تحريم ها بر توليد و واردات مواد اوليه بسي مهلك خواهد بود. بنابراين در شرايط فعلي ممانعت از واردات كاالي 
لوكس و سخت گيري در اعطاي ارز به آنها يك ضرورت به شمار مي روند. در غير اين صورت دود اين كم كاري اول 
از همه به چشم خود دولت و مسئوالن خواهد رفت كه در شــرايط تحريمي براي تامين هزينه هاي آن بايد از 

دارايي هاي ارزي خود مايه بگذارند كه محدوديت ذخاير آن شرايط را بحراني تر مي كند.



بانک، بیمه 6
و بورس

در معامالت دیروز بازار آزاد 
تهران، هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح قدیم با ۳۰ 
هزار تومــان افزایش به 2 
ميليون و ۴۴۴ هزار تومان 
رســيد. به گزارش مهر، در جریان معامالت دیروز 
)چهارشنبه( بازار آزاد تهران، هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح جدید با ۷۵۰۰ تومان افزایش به 
2 ميليون و ۵۳2 هزار تومان، نيم ســكه با 2۰ هزار 
تومان افزایش به یك ميليــون و 2۵۵ هزار تومان، 
ربع سكه با ۸ هزار تومان افزایش به ۷۱۴ هزار تومان 
و سكه یك گرمي با 2 هزار تومان افزایش به ۴۰۵ 
هزار تومان رسيد. هر اونس طال در بازارهاي جهاني 
۱2۹۵ دالر و ۴ سنت و هر گرم طالي ۱۸ عيار 2۱۴ 

هزار و ۵۹۰ تومان است. 

مقايسه سود سكه هاي پيش فروش و سود بانكي
با روند رو به رشدي كه قيمت سكه طي مي كند، شاید 
دارندگان سكه هاي پيش فروش در زمان ثبت نام تصور 
هم نمي كردند كه سود ســرمایه گذاري آنها تا این حد 
باال باشــد.  به گزارش ایسنا، رشــد قيمت سكه ظاهرا 
قرار نيست متوقف شود. از شهریورماه ۱۳۹۶ این كاال 
در مســير افزایش قيمت قرار گرفته و از یك ميليون و 
2۰۰ هزار تومان تا بيش از 2 ميليون و ۵۰۰ هزار تومان 

رسيده است. 
از بهمن ماه سال گذشته بانك مركزي براي ایجاد تعادل 
در بازار، طرح پيش فروش ســكه از كانال بانك ملي را 
در دســتور كار قرار داد و در مرحله اول فقط سكه هاي 
با سررسيد شش ماهه و یكســاله پيش فروش شد و در 
ابتداي ســال جدید با تغييراتي كه در سياســت ارزي 
ایجاد شــد، نحوه پيش فروش نيز تغيير كــرده و به ۷ 
مرحله افزایش یافت، به طوري كه از اواخر فروردین ماه 
سكه هاي با سررســيدهاي یك، ۳، ۶، ۹، ۱2، ۱۸ و 2۴ 
ماهه پيش فروش شد. البته با توجه به استقبال باالیي 

كه از طرح پيش فروش در مرحله جدید وجود داشــت 
و ظرفيت به پایان رسيد، طولي نكشيد كه متوقف شد. 

در حدود سه ماه اجراي طرح پيش فروش سكه بالغ بر ۷ 
ميليون و ۶۰۰ هزار قطعه فروش رفت كه نزدیك به ۱۱۴ 
هزار و ۵۰۰ نفر خریدار این تعداد بودند. با توجه به اینكه 
زمان سررسيد پيش فروش یك ماهه تمام شد، سكه هاي 
فروخته شده در این دوره چندي پيش تحویل مشتریان 
شده و سررسيدهاي دیگر در ادامه وارد بازار مي شود، به 
گونه اي كه براي ســال جاري تا ۵ ميليون و ۹۰۰ هزار 
قطعه و در سال آینده یك ميليون و ۳۴۰ هزار قطعه و در 
سال ۱۳۹۹ تا ۴۰۸ هزار قطعه سكه تحویل خواهد شد. 

اما در پيش فروش با توجه به اینكه قيمت ها قطعي هستند 
هر آنچه در زمان تحویل بين قيمت پيش فروش و بازار 
وجود داشته باشد سود صاحبان این سكه ها محسوب 
مي شود و قرار نيســت مبلغي مازاد پرداخت كنند. این 
در حاليست كه اكنون با توجه به روند رو به رشدي كه 
قيمت سكه طي مي كند و در ماه هاي گذشته برگشت 
به عقب محسوسي نداشته، تاكنون سود قابل توجهي 
براي خریداران به همراه داشته كه نسبت به سود حاصل 
از ســرمایه گذاري این مبلغ در حســاب سپرده بانكي 
قابل توجه اســت.  در ادامه این گزارش ســود ناشي از 
سرمایه گذاري در پيش فروش سكه با توجه به قيمت روز 
2 ميليون و ۵۰۰ هزار توماني این كاال و نرخ سود سپرده 

بانكي ۱۵ درصد ساالنه مورد مقایسه قرار مي گيرد. 
خریداران سكه با سررسيد یك ماهه براي هر قطعه یك 
ميليون و ۵۹۰ هزار تومان هزینه كردند كه در حال حاضر 
نسبت به سكه 2 ميليون و ۵۰۰ هزار توماني بازار براي هر 
قطعه ۹۱۰ هزار تومان در یك ماه گذشته سود بردند، این 
در حاليست كه سرمایه گذاري این مبلغ در بانك با سود 
ســپرده ۱۵ درصد براي یك ماه حدود 2۰ هزار تومان 

سود به همراه دارد. 
سكه هاي با پيش فروش ســه  ماهه یك ميليون و ۵۴۰ 
هزار تومان ثبت نام شدند كه اكنون و با گذشت حدود دو 
ماه از این سرمایه گذاري ۹۶۰ هزار تومان نسبت به نرخ 
بازار سود به مبلغ خرید براي هر قطعه اضافه شده است، 
در حالي كه سود ناشي از سپرده این مبلغ در بانك براي 
یك ماه حدود ۱۹ هزار و 2۵۰ هزار تومان و براي سه ماه 

نزدیك به ۵۸ هزار تومان است. 
همچنين مبلغ خرید سكه هاي با سررسيد شش ماهه 
حدود یك ميليون و ۴۷۵ هــزار تومان بود كه تا همين 
لحظه خریداران براي هر قطعه حدود یك ميليون و 2۵ 
هزار تومان سود بردند، در حالي كه سود بانكي این مبلغ 
براي هر ماه حدود ۱۸ هزار تومان و در شش ماه نزدیك 

به ۱۱۰ هزار تومان است. 
بري سكه هاي با سررســيد ۹ ماهه بانك مركزي از هر 
قطعه یك ميليون و ۴۱۰ هزار تومان دریافت كرده كه 
اكنون سود خرید سكه در ازاي این مبلغ به یك ميليون 
و ۹۰ هزار تومان مي رسد، در حالي كه سود سپرده بانكي 
براي یك ميليون و ۴۱۰ هزار تومان در هر ماه نزدیك به 
۱۸ هزار تومان و در ۹ ماه ســرمایه گذاري به ۱۶۰ هزار 

تومان مي رسد. 
اما سكه هاي با سررسيد ۱2 ماهه با نرخ یك ميليون و 
۳۵۰ هزار تومان پيش فروش شده است. با توجه به قيمت 
روز سكه در حال حاضر سود اختصاص یافته به صاحبان 
این سررسيدها به یك ميليون و ۱۵۰ هزار تومان در هر 
قطعه مي رسد. اگر این مبلغ در بانك سپرده گذاري شود 
براي هر ماه حدود ۱۷ هزار تومان و در ۱2 ماه 2۰۴ هزار 
تومان است.  ســكه هاي با سررسيد ۱۸ ماهه كه با یك 
ميليون و 2۴۵ هزار تومان ثبت نام شدند اكنون در هر 
قطعه تا یك ميليون و 2۵۵ هزار تومان ســود به همراه 
دارد، در حالي كه سرمایه گذاري این مبلغ در بانك در هر 
ماه حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان و در مجموع براي ۱۸ ماه 
تا 2۸۰ هزار تومان سود دارد. درباره سكه هاي با سررسيد 
2۴ ماهه نيز باید یادآور شد كه هر قطعه با یك ميليون و 
۱۱۶ هزار تومان ثبت نام شد و با قيمت روز 2 ميليون و 
۵۰۰ هزار توماني اكنون سود هر قطعه به یك ميليون و 
۳۸۴ هزار تومان مي رسد، در حالي كه سود بانكي براي 
یك ميليون و ۱۱۶ هزار تومان نزدیك ۱۴ هزار تومان در 

هر ماه و براي دو سال حدود ۳۳۵ هزار تومان است. 
سكه هاي پيش فروش به تدریج وارد بازار مي شود و انتظار 
بانك مركزي بر این است با عرضه سكه ها بازار در حالت 
تعادل قرار گيرد، اما روال گذشــته نشان داده كه حتي 
در زمان پيش فروش یا حراج ســكه كاهش قيمتي كه 
قابل توجه باشد، ثبت نشده و عمدتا روند رو به افزایش 

بوده است و تنها برنامه هایي كه بانك مركزي اجرا كرد 
توانست از حباب بيش از حد یا افزایش بيشتر قيمت سكه 
جلوگيري كند. در حالي از سوي مسئوالن مربوطه عنوان 
مي شود كه سكه حدود ۴۰۰ هزار تومان حباب دارد كه 

در سوي دیگر تحليلگران بازار معتقدند با توجه به رشد 
قيمتي كه دالر در مدت اخير داشته و آینده چندان قابل 
پيش بيني بر آن وجود ندارد، قيمت سكه نيز بر همين 

اساس پيش رفته و نرخ ها چندان غيرواقعي نيست. 
 

با  افزایش قیمت سکه خریداران از 910 تا 1/400 هزار تومان در هر قطعه سود کردند

برد  خریداران   پیش فروش  سکه

I N FO@biznews. ir

بانك ملت چراغ خانه چندین 
زنداني را دوباره روشن کرد

همزمان با شب هاي معنوي قدر و در راستاي اقدامات 
انسان دوستانه، بانك ملت ۵ ميليارد ریال كمك نقدي 
براي آزادي  زندانيان ناشي از جرائم غيرعمد به سازمان 
زندان هــا پرداخت كرد. به گــزارش روابط عمومي 
بانك ملت، چك این كمك خيرخواهانه از ســوي 
علي اكبر صابریان، مدیركل روابط عمومى این بانك 
به نمایندگي از دكتر محمــد بيگدلي، مدیرعامل 
بانك ملت به دكتر اصغر جهانگير، رئيس ســازمان 
زندان هاي كشور تقدیم شد. براساس این گزارش، 
اقــدام خيرخواهانه بانك ملت مــورد توجه برنامه 
تلویزیوني ماه عسل قرار گرفت و این برنامه پرمخاطب 
با پخش ویدئویي از دیدار مدیركل روابط عمومي بانك 
ملت و رئيس سازمان زندان ها و تصویر چك صادره 

این بانك، به تجليل از این اقدام پرداخت. 

توســعه بانکــداري الکترونیــك از 
اولویت هاي بانك قرض الحسنه مهر ایران

مدیرعامل بانك قرض الحسنه مهر ایران با اشاره به رشد 
۸۳ درصدي منابع این بانك و افزایش ميزان تسهيالت 
پرداخت شده در سال گذشته، از اقدامات بانك مركزي 
در زمينه كاهش نرخ ســود بانكي دفاع كرد و گفت: 
توسعه بانكداري الكترونيك از اولویت هاي مجموعه 
بانك قرض الحسنه مهر ایران در سال جاري است. به 
گزارش روابط عمومي بانك قرض الحسنه مهر ایران، 
دكتر مرتضي اكبري گفت: خوشبختانه مفروضاتي كه 
در ابتداي سال گذشته در نظر گرفته بودیم تقریبا به 
طور كامل محقق شد و شاهد رشد ۸۳ درصدي منابع 
از محل رشد منابع مردمي بودیم. در بخش تسهيالت 
نيز به حدود ۷۵2 هزار نفر تسهيالت اعطا شده كه در 
مجموع رقمي بالغ بر ۸2 هزار ميليارد ریال شده است. 

بانک
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نرخ يورو كاهش يافت
بانك مركزي نرخ ۳۹ ارز را براي ديروز اعالم كرد كه براساس آن، نرخ ۲۰ ارز از جمله دالر و پوند افزايش و نرخ ۱۷ ارز مانند يورو كاهش يافت و نرخ ۲ ارز نيز ثابت ماند. براساس اعالم 
بانك مركزي، نرخ هر دالر آمريكا براي ديروز )چهارشنبه بيست و سوم خرداد ماه( با ۲۵ ريال افزايش ۴۲ هزار و ۲۷۰ ريال قيمت خورد. همچنين نرخ هر پوند انگليس با ۴۲ ريال افزايش 

۵۶ هزار و ۴۸۶ ريال و هر يورو نيز با ۵۴ ريال كاهش ۴۹ هزار و ۶۴۷ ريال ارزش گذاري شد. 

بدینوسيله به ۱- مجتبى رحمانى – 2- محسن روان ساالر ساكن فعال مجهول المكان ابالغ مى گردد به موجب حكم شماره ۹۶۰۹۹۷۸۶۰۱۳۰۰2۳۹ 
به پرداخت ) طبق دادنامه پيوستى ( محكوم گردیده حكم صادره غيابى و قابل واخواهى در این شعبه مى باشد چنانچه اعتراضى دارد ظرف مدت بيست 

روز از تاریخ نشر این آگهى كتبا به این شعبه اعالم نماید در غير اینصورت حكم صادره قطعى تلقى شده و اجرایيه صادر مى گردد.
پرونده كالسه ۹۶۰۹۹۸۸۶۰۱۳۰۰۰۳۷ شعبه ۱۳حقوقي شوراي حل اختالف مجتمع شــهيد مطهري )بانك ها و تصادفات( شهرستان كرمانشاه 
تصميم نهایى شــماره ۹۶۰۹۹۷۸۶۰۱۳۰۰2۳۹ ۱ .بانك مهر اقتصاد خواهان، با وكالت آقای قائم نادري فرزند علي حســين به نشاني كرمانشاه - 
گيالنغرب - گيالنغرب خ شهيد بهشتي پاساژ مهدیان 2 .آقای قائم نادري فرزند علي حسين خوانده، به نشاني كرمانشاه - گيالنغرب - گيالنغرب خ 
شهيد بهشتي پاساژ مهدیان ۳ .آقای مجتبي رحماني خوانده، به نشاني ۴ .آقای محسن روان ســاالر خوانده، به نشاني خواسته:مطالبه گردشكار:در 
مورخه ۹۶/۷/۱2دروقت فوق العاده شعبه ۱۳ شورای حل اختالف مجتمع شهيد مطهری كرمانشاه پرونده به شماره ۹۶۰۰۳۷ تحت نظر ميباشد با 

توجه به اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسيدگى به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مى نماید.
رای قاضى شورا

 درخصوص دادخواست بانك مهر اقتصاد بوكالت قائم نادری بطرفيت خواندگان ۱ -محسن روان ساالر فرزند عباس 2 -مجتبى رحمانى به خواسته 
مطالبه مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰۰ریال به عنوان اصل خواسته وخسارت تأخير تأدیه وهزینه های دادرســى و حق الوكاله طبق تعرفه قانونى ،نظر به اوراق و 
محتویات پرونده ودادخواست تقدیمى خواهان و توضيحات وكيل بانك مذكور ونظریه مشورتى اعضای شعبه شورای حل اختالف و التفات به اینكه 
خواندگان عليرغم ابالغ در جلسه حاضر نشده و چك به شــماره ه ۹۴۶۶۵۳ مورخ ۹۰/۸/22عهده بانك سپه دروجه خواهان صادر نموده وبا توجه به 
صدور گواهى عدم پرداخت از طریق بانك محال عليه و اینكه دليل ومدرک معتبری كه برائت ذمه خود را فراهم نماید ابراز و ارائه ننموده لذا خواسته 
خواهان قابل اجابت بوده مســتندابه تبصره الحاقى ماده 2قانون صدور چك مصوب مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ومواد ۱۹۸و۵۱۹و۵22 
قانون آیين دادرسى مدنى ومواد2۴۹و۳۱۰و۳۱۳و۴۰۳ قانون تجارت و ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختالف خواندگان درحق خواهان به پرداخت 
مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰۰ الیر به شــماره ۹۴۶۶۵۳ مورخ ۹۰/۸/22 عهده بانك سپه به عنوان اصل خواسته وخســارت تأخيرتأدیه ازتاریخ سررسيد چك 
گواهى عدم پرداخت ۹۰/۸/22 لغایت اجرای كامل حكم بر اســاس شــاخص اعالمى بانك مركزی كه در اجرای احكام محاســبه مى گردد و مبلغ 
۱۳۰۵۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى محكوم مى نماید. رای صادره غيابى وظرف مدت بيست روز از تاریخ 
 ابالغ قابل واخواهى در این شعبه وســپس بعد از مدت بيســت روز دیگر قابل اعتراض وتجدید نظر در محاكم عمومى حقوقى شهر ستان كرمانشاه 

مى باشد.
شعبه ۱۳حقوقي شوراي حل اختالف مجتمع شهيد مطهري )بانك ها و تصادفات( شهرستان كرمانشاه - اسداله حيدري زادي

 ) هيات اجرایــى برگــزاری انتخابــات هيئت مدیــره اتحادیه هــای صنفى 
شهرستان آمل (

آگهی فراخوان 15 روزه دعوت از داوطلبان عضويت در هيئت مديره و بازرسين
اتحاديه صنف مشاورين امالک شهرستان آمل

در اجرای ماده ۶ آیين نامــه اجرایى تبصره ۳ ماده 22 ق * ن* ص بر اســاس 
صورتجلســه مورخ ۹۷/۰۳/2۱ هيات اجرایى برگزاری انتخابات اتحادیه صنفى 
 شهرســتان آمل، بدینوســيله از داوطلبان عضویت در هيئت مدیــره اتحادیه 
فوق الذكر دعوت به عمل مى آید با در دست داشتن مدارک ذیل جهت ثبت نام و 
تكميل فرم مربوطه ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ۹۷/۰۳/2۷ لغایت ۹۷/۰۴/۱2 به 
دبير خانه هيات اجرایى برگزاری انتخابات واقع در ميدان قائم جنب اداره آموزش 
و پرورش آمل، اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آمل مراجعه نمایيد، بدیهى 

است پس از اتمام مهلت مقرر، ثبت نام داوطلبين مقدور نمى باشد.
مدارک مورد نياز جهت ثبت نام

۱ – كپى پروانه كسب معتبر به همراه اصل آن دارای كد شناسه صنفى
2 – كپى از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن

۳ – یك قطعه عكس ۴*۶
۴ - كپى كارت ملى به همراه اصل آن

۵ – كپى مدرک تحصيلى به همراه اصل آن
شرایط داوطلبان ) جهت اطالع ( عبارتست از:

۱ – تابعيت جمهوری اسالم ایران
2 – اعتقاد و التزام عملى به نظام جمهوری اسالمى ایران

۳ – نداشتن سوء پيشينه كيفری موثر
۴ – عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشكستگى و افالس

۵ – عدم اعتياد به مواد مخدر 
۶ – عدم اشتهار به فساد

۷ – داشــتن حداقل مدرک تحصيلى دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در 
هيات مدیره 

۸ – حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال
۹ – داشتن پروانه كسب معتبر دائم

۱۰ – وثاقت و امانت
تو ضيحات:

۱ – به اســتناد تبصره ماده ۳ پروانه كســب معتبر پروانه ای است كه اعتبار آن 
منقضى نگردیده باشــد صاحب پروانه تغيير شــغل نداده و واحد صنفى خود را 
به غير واگذار و یا اجاره نداده باشــد واحد صنفى فعال باشد و مكان صنفى تغير 

نيافته باشد.
 2 – بــه اســتناد تبصــره ۶ مــاده 22 ق* ن* ص، داوطلب شــدن كاركنان 
اتحادیه ها و اتاق اصناف و دستگاه های اجرایى موضوع ماده) ۵ ( قانون مدیریت 
خدمات كشوری در انتخابات هيات مدیره اتحادیه های صنفى منوط به استعفای 

آنان از شغل قبلى خود پيش از ثبت نام در انتخابات مى باشد.
 ۳ – كليه اعضا مى توانند ضمن مراجعه به ســامانه اصنــاف ایرانيان به آدرس 
www.asnafiranian.ir در صفحــه اصلــى بــاوارد كــردن كــد ملــى 
یا شناســنامه صنفى خود نسبت به مشــاهده مشــخصات و اطالعات مربوط 
به پروانه كســب خــود اقــدام نمــوده و در صورت عــدم وجود در ســامانه 
 و یا هر گونه مشــكالت دیگر، قبــل از انتخابات بــه اتحادیه مراجعــه و اعالم 

نمایند.
رئيس هيات اجرایى، برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفى شهرستان آمل

بدینوسيه به ۱- یداله نوری -2- سوسن ارمرز ساكن فعال مجهول المكان ابالغ مى گردد به موجب حكم شماره ۹۷۰۹۹۷۸۶۰۱۳۰۰۰2۱ به پرداخت ) طبق دادنامه 
پيوستى ( محكوم گردیده ، حكم صادره غيابى و قابل واخواهى در این شعبه مى باشد. چنانچه اعتراضى دارد ظرف مدت بيست روز از تاریخ نشر این آگهى كتبا به 

این  شعبه اعالم نماید در غيراینصورت حكم صادره قطعى تلقى شده و اجرایيه صادر مى گردد.
پرونده كالسه ۹۶۰۹۹۸۸۶۰۱۳۰۰۳2۸ شعبه ۱۳حقوقي شوراي حل اختالف مجتمع شهيد مطهري )بانك ها و تصادفات( شهرستان كرمانشاه تصميم نهایى 
شماره ۹۷۰۹۹۷۸۶۰۱۳۰۰۰2۱ خواهان: بانك مهر اقتصاد با وكالت آقای قائم نادري فرزند علي حسين به نشاني كرمانشاه - گيالنغرب- گيالنغرب خ شهيد 
بهشتي پاساژ مهدیان خواندگان: ۱ .آقای یداله نوري فرزند عبداله 2 .خانم سوسن ارمرز فرزند مهدي همگي به نشاني خواسته: مطالبه وجه چك گردشكار:در 
مورخه۹۷/۱/2۰دروقت فوق العاده شعبه ۱۳ شورای حل اختالف مجتمع شهيد مطهری كرمانشاه پرونده به شماره ۹۶۰۳2۹ تحت نظر ميباشد با توجه به اوراق و 

محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسيدگى به شرح ذیل مبادرت بصدور رای مى نماید. 
))رای قاضى شورا((  درخصوص دادخواست بانك مهراقتصاد با وكالت قائم نادری بطرفيت خواندگان:۱ -سوسن آرمرز 2 -یداله نوری به خواسته مطالبه مبلغ 
۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته وخسارت تأخير تأدیه وهزینه های دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى ،نظر به اوراق و محتویات پرونده 
ودادخواست تقدیمى خواهان و توضيحات مذكور ونظریه مشورتى اعضای شعبه شورای حل اختالف و التفات به اینكه خواندگان عليرغم ابالغ در جلسه حاضر نشده 
و خوانده ردیف اول چك به شماره 2۶۰۳۸۷ مورخ ۸۹/۱۱/۱۸ عهده بانك ملت به مبلغ 2۰۰۰۰۰۰۰ الیر دروجه خواهان صادر نموده وبا توجه به صدور گواهى عدم 
پرداخت از طریق بانك محال عليه و اینكه دليل ومدرک معتبری كه برائت ذمه خود را فراهم نماید ابراز و ارائه ننموده لذا خواسته خواهان تا مبلغ 2۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
قابل اجابت بوده مستندا به تبصره الحاقى ماده 2قانون صدور چك مصوب مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ومواد ۱۹۸و۵۱۹و۵22 قانون آیين دادرسى مدنى 
ومواد2۴۹و۳۱۰و۳۱۳و۴۰۳ قانون تجارت و ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختالف خوانده ردیف اول را درحق خواهان به پرداخت مبلغ 2۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل 
خواسته وخسارت تأخيرتأدیه ازتاریخ سررسيد چك گواهى عدم پرداخت ۸۹/۱۱/۱۸ لغایت اجرای كامل حكم بر اساس شاخص اعالمى بانك مركزی كه در اجرای 
احكام محاسبه مى گردد و هزینه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق محكوميت داده شده صادر و اعالم مى نماید. و در خصوص دعوی عليه ظهر نویس با عنایت به 
ماده ۳۱۵ قانون تجارت كه مقرر داشته است چنانچه چك در همان مكانى كه صادر شده است باید تادیه شود دارنده باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور وجه آنرا مطالبه 
نماید واال دعوا عليه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و مطابق شرح فوق خواهان خارج از فرجه قانونى وجه چك را از ظهرنویس مطالبه نموده است لذا به استناد ماده 
مزبور و ماده 2 قانون آیين دادرسى مدنى دعوی عليه ظهرنویس مسموع نبوده و قرار عدم اسماع دعوی صادر و اعالم مينماید. و خواسته نسبت به مازاد بر محكوميت 
نيز به لحاظ عدم استحقاق به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیين دادرسى حكم بر بى حقى صادر و اعالم مينماید.رأی صادره غيابى بوده و ظرف مدت بيست روزپس از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهى در این شعبه وسپس ظرف بيست روز دیگر قابل اعتراض وتجدید نظرخواهى در محاكم محترم عمومى حقوقى شهرستان كرمانشاه مى باشد. 
شعبه ۱۳حقوقي شوراي حل اختالف مجتمع شهيد مطهري )بانك ها و تصادفات( شهرستان كرمانشاه - اسداله حيدري زادي

حصر وراثت
خواهان فرهاد عاشور پور فرزند باقر به شرح دادخواست تقدیمى ثبت شده 
به كالسه ۹۷۰۹۹۸2۰۶۷2۰۰۰۶۷ از این دادگاه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان باقر عاشورپور در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود حيــات گفته و ورثه حين الفوت ایــن مرحوم منحصر 

است به:
۱ – مریم رنجبر فرزند احمد شماره شناسنامه ۵۳2 همسر متوفى

2 – وحيد عاشور پور فرزند باقر شماره شناسنامه ۸۷۰ فرزند متوفى
۳ – فهيمه عاشور پور فرزند باقر شماره شناسنامه ۹۰۷ فرزند متوفى

۴ – فرهاد عاشور پور فرزند باقر شماره شناسنامه ۳۰۰۴ فرزند متوفى
اینك با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور یك نوبت آگهى مى 
 گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و یا وصيت نامه ای از متوفى نزد او 
مى باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یك ماه به این دادگاه تقدیم دارد و 

اال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه 2 شوراهای حل اختالف شهرستان چالوس – الهام 
سلطانى 

شماره درخواست:۹۷۱۰۴۶2۵۰۵۴۰۰۰۱۶
شماره پرونده:۹۶۰۹۹۸۸۱2۵۳۰۰۷۹۰

شماره بایگانى شعبه:۹۶۱۱2۳
تاریخ تنظيم:۱۳۹۷/۰۳/۱۹

بسمه تعالى
نظر به اینكه در پرونده كالسه فوق شعبه چهارم بازپرسى دادسرای عمومى 
و انقالب شهرستان قم متهم حسين نوروزی فرزند محرمعلى به اتهام نصب 
پالک انتظامى موتور سيكلت غير روی موتور سيكلت شخصى خود تحت 
تعقيب بوده و حسب اطالع و گزارش واصله نامبرده مجهول المكان مى باشد 
لذا به نامبرده ابالغ مى گردد تا در مورخه ۱۳۹۷/۰۴/2۵ ســاعت ۱۱:۰۰ 
صبح در این شعبه بازپرسى حضور یابد بدیهى است در صورت عدم حضور 
یا عدم ارســال دفاعيه و یا عدم معرفى وكيل بصورت غيابى اقدام مقتضى 
معمول خواهد شــد. این اگهى در اجرای ماده ۱۷۴ قانون ائين دادرســى 

كيفری درج مى شود.
 بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومى و انقالب شهرستان قم- 
نعمت ا... آل كثير

 ))متن آگهی احضارمتهم((
باتوجه به شكایت اداره منابع طبيعى كالردشت عليه آقای محمدرضا دلفان آذری فرزند ميرزا على دایر 
برتصرف عدوانى اراضى ملى، بدین وسيله به مشتكى عنه فوق اخطارميگردد ظرف مهلت یك ماه از تاریخ 
نشرآگهى جهت دفاع ازبزه انتسابى درشعبه دوم دادیاری دادسرای كالردشت حاضرگردد. قابل ذكراست 
نامبرده )مشتكى عنه( حق همراهى یك نفر وكيل دادگستری را نيز دارا مى باشد بدیهى است درصورت 
عدم حضور نامبرده در مهلت مقرر، این دادیاری مبادرت به اظهار عقيده و اتخاذ تصميم خواهند نمود. 
مدیر دفتر شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومى وانقالب شهرستان كالردشت - یوسفيان

اصالحيه
دادنامــه پرونده كالســه شــماره ۹۶۰۹۹۸۳۸۱۳۳۰۰2۴2 
شــعبه ۱۰۴دادگاه كيفــری دو شهرســتان شــهركرد)۱۰۴ 
 جزایى ســابق( ، متهم بــه نام یوســف براتى فرزنــد رمضان 

صحيح است.

مقايسه سود سكه در هفت سررسيد نسبت به نرخ 2 ميليون و 5۰۰ هزار توماني فعلي سكه و سود 15 درصد بانكي
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در حالــي كه بســياري از 
مصرف كننــدگان از خريد 
خودرو به دليــل افزايش 
نجومــي قيمت هــاي آن 
مي كننــد،  خــودداري 
ايران خودرو هم انگار تمايلي بــه فروش خودرو به 
مصرف كنندگان ندارد. به اعتقاد كارشناسان، اين 
كار يعني احتكار خــودرو و دامن زدن به گراني آن 
كه با وجود افزايش 7 درصدي قيمت خودرو منطقي 

به نظر نمي آيد. 
ثبت نام خريد قسطي خودرو از سايت ايران خودرو 
در حالي از ساعت 10 صبح ديروز )چهارشنبه( آغاز 
شد كه مراجعه كنندگان در همان دقايق اوليه ورود، 
با عبارت »ظرفيت تكميل شــد« مواجه شــدند و 

تالش آنها براي خريد ناكام ماند. 
به گــزارش ايرنــا، نابه ســاماني بازار خــودرو در 
هفته هاي اخيــر موضوع تازه اي نيســت؛ معضلي 
كه نمايشــگاه داران مســئوليت آن را بــه گردن 
خودروســازان انداخته و مي گويند مدت هاســت 
كه خودروســازان بزرگ محصولي بــه بازار عرضه 

نمي كنند. 
در ســوي ديگر ماجرا، خودروســازان قرار دارند؛ 
هرچند آنها در هفته هاي اخيــر ماجراي »احتكار 
خودرو« يا »نفروختن به اميد گران شدن« را كتمان 
و انكار كردند و رئيس كميســيون صنايع و معادن 
مجلس نيز گفت كــه خودرو توليــدي »غيرقابل 
احتكار« است و تاكنون گزارشــي در اين زمينه به 
كميسيون نرســيده، اما به محض اعالم قيمت هاي 
جديد از سوي شــوراي رقابت، سايپا و ايران خودرو 
به بهانه عيد ســعيد فطر، پيش فروش خودرو را با 

قيمت هاي جديد كليد زدند. 
با اين حال، مشــاهدات نشــان مي دهد كه سايت 
ايران خودرو ديــروز دقايقي پيش از رســيدن به 
ساعت 10 صبح، از دسترس عامه مردم خارج شد 

و اين قطعــي تا چند دقيقه پس از ســاعت 10 نيز 
ادامه يافت. 

اكنون پرسش اين است كه با مصوبه شوراي رقابت 
براي افزايــش 7.18 درصدي قيمــت محصوالت 
ايران خودرو كه زير 45 ميليون تومان قيمت دارند 
و اين خودروســاز به مقصود خود در افزايش بهاي 
خود رســيده، چرا همچنان فاقد سازوكاري متقن 
براي دسترسي مصرف كننده واقعي خودرو به خريد 

محصول است؟

واكنش مجلس به افزايش قيمت خودروها
البته جمعي از نماينــدگان مجلس طرحي را براي 
بازگرداندن قيمت خودروهاي زير 45 ميليون تومان 
به نرخ سال 96 تهيه كرده اند كه گفته مي شود 200 

نماينده پاي آن را امضا كرده اند. 
در اين رابطه »تقي كبيري« از نمايندگان مجلس 
ديروز در تذكري مســتند به مــاده 110 آيين نامه 
داخلي از الريجاني درخواست كرد با توجه به گراني 
برخي كاالها از جمله خودرو، مجلس در جلسه علني 
يا غيرعلني اين موضــوع را پيگيري كند. الريجاني 

در اين باره اظهار داشت:  اين موضوع در هيات رئيسه 
مجلس بحث شده و بناســت هفته آينده جلسه اي 
در اين زمينه داشته باشيم. در واقع واكنش مجلس 
درباره گراني خودرو، اقدام شوراي رقابت با افزايش 
قيمت خودروهاي كمتر از 450 ميليون ريالي )45 

ميليون توماني( است. 
به گفته »رضا شــيوا« رئيس اين شــورا، حداكثر 
متوسط افزايش قيمت براي محصوالت ايران خودرو، 
سايپا و مديران خودرو به ترتيب 7.18 درصد، 7.01 
درصد و 5.62 درصد مــورد تاييد مركز ملي رقابت 
قرار گرفته است. البته درخواســت خودروسازان، 
افزايش 24 درصدي قيمت خودروهاي داخلي بود. 
وي اظهار داشــت كه دليل ايــن افزايش قيمت ها 
با توجه به تورم بخشــي اعالم شــده از سوي بانك 
مركزي، مقوله كيفيت اعالمي از ســوي ســازمان 
ملي استاندارد و بهره وري )2.5 درصد تعيين شده 
در برنامه ششم توسعه( بوده اســت.  شيوا يكي از 
داليل افزايش بي رويه قيمــت برخي خودروها در 
بازار را شــرايط كنوني خــروج يك جانبه آمريكا از 
برجام و اعمال مجدد تحريم ها دانســت و گفت: در 

اين وضعيت شاهديم افرادي كه نقدينگي سرگردان 
دارند، در زمينــه خريد خودرو، ســكه، ارز و غيره 
سرمايه گذاري مي كنند؛ البته مردم مقصر آشفتگی 
اين بازارها نيستند، اما دستكم مي توانند با نخريدن 
 خودرو در صورتي كــه نياز ندارند، به مشــكالت 

دامن نزنند. 
وي تاكيد كرد كه تقاضاي موجود در بازار خودرو، 
كاذب اســت و بايد پذيرفــت در چنيــن بازاري 
همواره افراد سوءاســتفاده كننده وجــود دارند كه 
 به دنبال ســودهاي كالن و نامتعارف بازار را به هم 

مي ريزند. 

خريد و فروش در بازار خودرو به حداقل 
رسيد

همزمان با رشد نجومي قيمت ها فعاالن بازار خودرو 
از به حداقل رسيدن خريد و فروش در اين بازار خبر 
مي دهند، به گونه اي كه مصرف كنندگان رغبتي به 

خريد با قيمت هاي نجومي ندارند. 
فعاالن بازار خــودرو مي گويند كه با وجود رشــد 
نجومي قيمت ها خريد و فروش در اين بازار به حداقل 
رســيده و معامله چنداني انجام نمي شود. عليرضا 
پورحسني، نمايشــگاه دار و كارشناس بازار خودرو 
در اين رابطه مي گويد: در بــازار خودرو همه كالفه 
شده اند. فقط قيمت ها به شــكل نجومي باال رفته و 
همه هم فقط نگاه مي كنند چــون حجم معامالت 

بسيار كم است. 
وي ادامه مي دهد: تك و توك معامله در بازار انجام 
مي شــود و خريد و فروش چنداني وجود ندارد زيرا 
مصرف كنندگان واقعي مي بينند كه هر روز قيمت ها 
تغيير مي كند و جا مي خورنــد و تمايلي به خريد با 

قيمت هاي نجومي ندارند. 
پيش از اين يك كارشناس صنعت خودرو با انتقاد از 
ضعف نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر بازار 
خودرو گفته بود: گذشته از داليلي همچون احتمال 
قطع همكاري خودروسازان خارجي و افزايش نرخ 
ارز، دليل اصلي وضع آشــفته بــازار خودرو ضعف 

نظارت بر اين حوزه است. 

خريد و فروش خودرو به حداقل رسيد

ضعف  نظارت  بر بازار خودرو
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فعاالن بخش خصوصي در حوزه صنايع، معادن 
و كشاورزي با نمايندگان اين بخش ها در مجلس 

ديدار و گفتگو كردند. 
اتــاق ايــران ميزبــان تعــدادي از اعضــاي 
كميســيون هاي صنايــع، معادن و كشــاورزي 
مجلس شوراي اسالمي بود تا فرصتي براي تبادل 
ديدگاه  هاي فعاالن بخش خصوصي و نمايندگان 

مجلس فراهم شده باشد. 
فعاالن بخش خصوصي در حوزه صنايع، معادن 
و كشــاورزي در اين نشســت انتظارات خود از 
قوه مقننه و نمايندگان مجلــس را ابراز كردند. 
در اين نشســت درباره وضعيت آتــي اقتصاد در 
شرايط تحريم و مسائل ارزي كشور بحث و گفتگو 
شد. در اين راســتا فعاالن اقتصادي اعالم كردند 
كه ارز در حال خروج از كشــور است و وضعيت 
منابع مالي را با بحران مواجه مي كند. همچنين 
يكي از مســائل صادركنندگان از زمــان قانون 
 ارزي جديد، انتقال ارز و دالر به ديگر كشــورها 

بوده است. 
غالمحسين شافعي، رئيس اتاق ايران در ابتداي 
اين نشست مطرح كرد: متاسفانه كشور نمي تواند 
از ظرفيت هاي بالفعل خود استفاده كند. همچنين 
اســتفاده از ظرفيت هاي بالفعل آن نيز در حال 

تنزل است. دليل اينها چيست؟
او ادامه داد: براســاس آمار و اطالعات در كشور 
كمبود منابع نداريم، بلكه علت اصلي اين وقايع 
دور باطل تصميمات و رفتارهايي است كه با وجود 

آزمون و خطاهاي مختلف، هنوز هم ادامه دارد. 
رئيس اتاق ايران با اشــاره به آمــار و ارقام اظهار 
كرد: از سال 68 تا سال 95، 2 هزار و 772 ميليارد 
دالر منابع ارزي در كشور داشــته ايم. اگر وام ها، 
 ســرمايه گذاري و كمك هاي بالعوض خارجي را 
نيز به آن اضافه كنيم بايــد 419 ميليارد دالر به 

رقم قبلي اضافه كنيم. 
شافعي معتقد است: با وجود شعار حمايت از توليد 
در تمام دولت هاي گذشته، آمارهاي رسمي نشان 
مي دهد كه در عمل عكس آن اتفاق افتاده است. 
آنچه در كشور رشد كرده، غيرمولد ها بوده و آنچه 

افول كرده، مولدها بوده  است. 
به گفته رئيس پارلمان بخش خصوصي، در طول 
10 سال گذشته، مانده تسهيالت بخش توليد اعم 
از كشاورزي، صنعت و صادرات دائما افول كرده 
است. او با اشاره به دو پيشنهادي كه اتاق ايران به 
سران قوا ارائه داده است، گفت: براي دگرگوني در 
توليد پيشنهادي به مجلس داديم كه اگر به قانون 
تبديل شــود مي تواند راهگشــا باشد. همچنين 
درباره مسائل كلي اقتصادي در زمستان سال قبل 
پيشنهاد داديم تنها راه نجات اقتصاد اين است كه 

نهاد فراقوه اي، امور اقتصاد را به دست گيرد. 

براســاس اظهارات شــافعي، در اين راستا رهبر 
معظم انقالب دســتور داده اند كه شــورايعالي 
هماهنگــي اقتصادي قواي ســه گانه تشــكيل 
شــود كه اين امر به خواســته بخش خصوصي 
نزديك اســت. بنابراين در اين ســتاد بازيگران 
 اصلــي اقتصــاد كشــور بايــد حضور داشــته

 باشند. 

تفاهمنامه تعرفه ترجيحي ميان ايران و 
تركيه براي ايران ضرر بود

عدم نظارت مجلــس بر اجراي قوانيــن يكي از 
مباحث مطرح شده بود كه در اين راستا ابوالفضل 
روغني گلپايگانــي، رئيس كميســيون صنايع 
اتاق ايران گفــت: مجلس دائم در حــال توليد 
قانون اســت، اما بعد نظارتي را انجام نمي دهد. 
دو قانون حمايت از توليد و بهبود مستمر فضاي 
 كسب وكار را پيشــنهاد داديم كه دولت توجهي 

به آن نكرد. 
انتقاد به مفاد تفاهمنامــه تعرفه ترجيحي ميان 
ايران و تركيه نيز در اين نشست مورد اشاره قرار 
گرفت. شافعي با اشاره به مطالعه اي در اين زمينه 
اعالم كرد: در طول 10 ماه ميزان صادرات تركيه 
به ايران 2 ميليارد و 200 ميليون دالر بوده است، 
اين در حاليست كه ايران طي اين مدت تنها 38 
ميليون دالر به تركيه صادر كرده اســت. در اين 
ميان بيشترين آســيب متوجه صنايع نساجي و 

قطعات خودرو شده است. 

تنها 0/6 درصد ذخايــر معدني ايران 
استخراج مي شود

فعاالن بخش معادن معتقدند از پتانســيل هاي 
معدني موجود اســتفاده الزم نمي شــود. بهرام 
شــكوري، رئيس كميســيون معادن و صنايع 
معدني اتــاق ايران در اين زمينــه گفت: مجمع 
جهاني اقتصاد ارزش منابــع طبيعي ايران را 27 

تريليون دالر تخمين زده و رتبه 5 در دنيا را داريم. 
همچنين ذخاير معدني ايران 57 ميليارد تن بوده 

و رتبه 15 را در اين حوزه داريم. 
بــه گفتــه او، ديگر كشــورها بــاالي 3 درصد 
ذخايرشــان را اســتخراج و توليد مي كنند؛ اين 
در حاليســت كه در ايران تنها 0.6 درصد ذخاير 
استخراج مي شود. شــكوري ادامه داد: ايران 16 
درصد منابع معدني را به صورت فرآوري نشــده، 
صادر مي كند كه بايد جلوي اين كار گرفته شود. 

او همچنين با اشــاره به اينكه 85 درصد اشتغال 
و 65 درصد توليد را كســب و كارهاي كوچك و 
متوسط ايجاد مي كنند،  بر لزوم سهيم بودن آنها 

در سياست گذاري ها تاكيد كرد. 

 300 ميليــارد خســارت به بخش 
مرغداري طي دو ماه

در اين نشست به مشــكالت حوزه كشاورزي از 
جمله كشت هاي فراسرزميني اشاره شد. غالمعلي 
فارغي، رئيس كميسيون كشــاورزي اتاق ايران 
در اين زمينــه گفت: هنوز حتــي 1000 هكتار 
نتوانسته ايم كشت فراسرزميني انجام دهيم كه 
اگر انجام مي داديم، در زمان تحريم مي توانستيم 

از آن بهره ببريم. 
يكي ديگر از مســائل مطرح شــده موضوع دام و 
مرغ بود كه فارغي اظهار كرد: نقش مرغ در توليد 
ناخالص ملي 1.8 درصد است. در طول اين دو ماه 
نزديك 300 ميليارد تومان خسارت به اين بخش 

وارد شده است. 
به گفته او، گوشــت و مرغ 25 درصد زير قيمت 
تمام شده در بازار عرضه مي شود، همچنين جوجه 
يك سوم قيمت تمام شده در بازار عرضه مي شود. 
اين فعال بخش خصوصي با اعالم اينكه آنفلوآنزا 
موقتا فروكش كرده، از كميســيون كشــاورزي 
مجلس تقاضا كرد كه تشكيل ستاد ملي آنفلوآنزا 

را پيگيري كند. 

افزايش 200 درصدي عوارض 
ورودي توتون سيگار

رئيس هيات مديــره انجمــن توليدكنندگان، 
واردكنندگان و صادركنندگان محصوالت دخاني 
از افزايش عوارض ورودي خرمــن توتون از 5 به 
15 درصد خبر داد.  »محمدرضا تاجدار« افزود: 
توجيه افزايش عوارض ورودي خرمن توتون مورد 
اســتفاده در واحدهاي توليد سيگار، حمايت از 
كشاورزان و تامين نياز توتون واحدهاي سيگارساز 
از توليدات داخلي عنوان شده است. وي به سهم 
70 درصدي توتون هــاي خارجي در تامين نياز 
توتون واحدهاي توليد سيگار اشاره كرد و گفت: 
در زمينه تامين توتون سيگار به دليل ذائقه هاي 
مختلف مصرف كنندگان، شرايط به گونه اي نيست 
كه همه نياز كشور را از محل توليد داخل تامين 
كنيم. رئيس هيات مديره انجمن توليدكنندگان، 
واردكنندگان و صادركنندگان محصوالت دخاني 
»حفظ ذائقه در توليد سيگار« را بسيار مهم دانست 
و گفت: يك سيگار بايد هميشه ذائقه اي يكسان 
داشته باشد؛ براي اين كار، بايد توتون هاي مختلف 
را از مناطق مختلف دنيا جمع و با هم تركيب و با 
اسانس هاي مختلف عمل آوري كرده تا بتوانيم آن 
ذائقه را حفظ كنيم. وي افزود: توتون هاي داخلي 
الزاما نمي توانند همه ذائقه ها را تامين كند. بنابراين 
توليدكنندگان ســيگار بايد توتون را از مناطق 
مختلف دنيا بخرند. به گزارش ايرنا،تاجدار اظهار 
داشت: حتي برزيل كه بزرگ ترين توليدكننده 
توتون در دنياست، در توليد سيگار نمي تواند به 
طور كامل متكي به محصوالت داخلي باشد و خود 
را از واردات مصون بدانــد؛ همه توليد كنندگان 
كاالي دخاني مجبورند خرمــن توتون خود را از 

نقاط مختلف دنيا تامين كنند. 

خبر
 نابودي توليد با كاهش ارزش 

پول ملي
ايران شــاهد يك شــوك بــزرگ ارزي در 
ســال 91 بود كه پس از آن ديگر نتوانستيم 
جلوی اين افزايش ها و نوســانات گاه و بيگاه 
را بگيريم و امروز شاهديم كه افزايش قيمت 
ارز تا كجا پيش رفته اســت. متاســفانه در 
ايران همه چيز از نــرخ ارز تاثير مي پذيرد و 
در حال حاضــر با افزايش قيمــت ارز همان 
توليد داخلــي اندك نيز به نابودي كشــيده 
 خواهد شد و چرخ كاالي ساخت ايران خواهد 

خوابيد. 
از سوي ديگر متاسفانه در كشور براي واردات 
نيز نياز بــه ارز و قيمت آن داريــم. ايران در 
حال حاضر كشــوري اســت كه براي اكثر 
كاالها اعم از ضــروري و غيرضــروري نياز 
به واردات دارد. حتي در رابطــه با كاالهاي 
 واسطه اي و ســرمايه اي هم اوضاع به همين 

ترتيب است.
در ازای وارداتي كه به كشــور انجام مي شود 
بايد ارز پرداخت شــود و اين ارز را كشور از 
طريق فــروش و صادرات كاالهــاي نفتي و 
غيرنفتي تامين مي كنــد. بنابراين با هرگونه 
مواجهــه با تقاضــاي كاذب، اوضــاع از اين 
هم بدتر مي شــود و منجر بــه تضعيف پول 
 ملي شــده و رشــد اقتصادي كاهــش پيدا 

مي كند. 
همچنين در مواد اوليه و كاالهاي واسطه اي 
براي كارخانه هاي داخلي مــا به واردات نياز 
داريم. در ضمن بــرای افزايش توليد داخلي 
شديدا به واردات كاالهاي ســرمايه اي نياز 
داريم. پس بــا توجه به اين مــوارد تضعيف 
پول ملي جز ايجــاد تورم و نابــودي بنيان 
 توليد در ايــران هيچ اثر مثبتــي بر اقتصاد 

ايران ندارد. 

گروه صمت
News kasbokar@gmail.com

امروز، آخرين فرصت ترخيص خودروهاي ثبت سفارش تا دي ماه
گمرك ايران آخرين فرصت ترخيص خودروهاي داراي ثبت سفارش معتبر تا ۹ دي ماه را امروز ۲۴ خردادماه اعالم كرد. گمرك ايران با صدور بخشنامه اي خطاب به گمركات اجرايي درباره شرايط ترخيص 
خودروهاي سواري داراي ثبت سفارش يا قبض انبار معتبر تا ۹ دي ماه سال گذشته، آخرين مهلت ترخيص اين خودروها را امروز ۲۴ خرداد ماه اعالم كرد. اين بخشنامه پيرو بخشنامه گمرك در اسفندماه سال 
گذشته درباره ترخيص خودروهاي سواري داراي ثبت سفارش معتبر در زمان ورود به اماكن گمركي، مناطق آزاد و ويژه يا انبار معتبر گمركي است. ترخيص اين خودروها منوط به داشتن برخي شرايط است كه از 
جمله آن مي توان به پرداخت حقوق ورودي خودروي مذكور، داشتن شرايط آيين نامه ضوابط فني واردات خودرو، سال ساخت خودرو، دريافت سود  بازرگاني در صورت لزوم از خودروها و... اشاره كرد. 

 فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي

شركت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 

صورت عدم عضويت قبلي . مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه : عمليات تكميلي ايستگاه پمپاژ و محوطه سازي مخزن جزيره هرمز و كارهاي باقي مانده ايستگاه پمپاژ آب شيرين كن 

مبلغ برآورد اوليه:  11/575/684/180 ريال ) يازده ميليارد و پانصد و هفتاد و پنج ميليون و ششصد و هشتاد و چهار هزار و يكصد و هشتاد ريال (
) اعتبار پروژه فوق از طريق اسناد اعتباري اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسالمي تامين ميگردد (

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار :  580/000/000 ريال )پانصد و هشتاد ميليون ريال ( .
رتبه و رشته مورد نظر : 5 رشته آب و 5 ابنيه 

مبلغ خريد اسناد : مبلغ 00/000 0 /3 ريال  به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه 
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 12 تاريخ 97/03/23 تا ساعت 15 تاريخ 97/04/02

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 14 مورخ 97/04/16
زمان بازگشايي پاكت ها :  ساعت 10  مورخ 97/04/20

محل بازگشايي : سالن كنفرانس شركت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است .
امتياز كيفي الزم : پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز الزم )70(بازگشايي خواهد گرديد.

پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تداركات الكترونيكي دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك الزم شامل پاكات 
الف ، ب و ج تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه فوق درج نمايند .

ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است .
 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف و ارزيابي كيفي

آدرس : بندرعباس    - بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي – شركت آب و فاضالب استان هرمزگان   ) امور قراردادها (   تلفن 87-86-33350582 سايت اينترنتي شركت آب و فاضالب استان هرمزگان 
به نشانيWWW.Abfa Hormozgan.com  :  اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .

روابط عمومي و آموزش همگاني
                                  شركت آب و فاضالب استان هرمزگان

» كم آبي ديگر شعار نيست«
شناسه آگهی: 187922 نوبت اول

شماره درخواست:9710462511500013
شماره پرونده:9609982501400770

شماره بايگانی شعبه:970301
تاريخ تنظيم:1397/03/13

بسمه تعالی
نظر به اينكه آقای محمود پوراكبر متهم است به خيانت در امانت موضوع 
شكايت آقای اكبر كريميان با توجه به متواری بودن نامبرده لذا به تجويز 
ماده 344 قانون آيين دادرســی كيفــری مراتب يك نوبــت در يكی از 
روزنامه های كثير االنتشــار درج و به نامبرده ابالغ می گردد كه در مورخ 
1397/4/27 ساعت 12 صبح در جلسه دادگاه شعبه 115 كيفری دو قم 
حضور يافته و يا قبل از موعد اقدام به معرفی وكيل نمايد و اال وفق مقررات 

دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ و مبادرت به صدور رای غيابی می نمايد.
دفتر شعبه 115 دادگاه كيفری 2 قم

شماره درخواست:9710462505400018
شماره پرونده:9709982505400036

شماره بايگانی شعبه:970039
تاريخ تنظيم:1397/03/19

نظر به اينكه در پرونده كالسه فوق شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان قم متهم مهدی زند به اتهام خريد مال مسروقه تحت تعقيب 
بوده و حسب اطالع و گزارش واصله نامبرده مجهول المكان می باشد لذا به 
نامبرده ابالغ می گردد تا در مورخه 1397/04/27 ساعت 11:00 صبح در اين 
شعبه بازپرسی حضور يابد بدهی است در صورت عدم حضور يا عدم ارسال 
دفاعيه و يا عدم معرفی وكيل بصورت غيابی اقدام مقتضی معمول خواهد شد 

اين آگهی در اجرای ماده 174 قانون آئين دادرسی كيفری درج می شود.
 بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قم -
نعمت ا... آل كثير

شماره درخواست:9710462511500012
شماره پرونده:9609982503401135

شماره بايگانی شعبه:970298
تاريخ تنظيم:1397/03/13

بسمه تعالی
نظر به اينكه آقای محمد خاكشور فرزند حسن متهم است به تحصيل مال از طريق نامشروع 

موضوع شكايت نعيم داللت با توجه به مجهول المكان بودن نامبرده لذا به تجويز ماده 344 
قانون آيين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثير االنتشار درج و 
به نامبرده ابالغ می گردد كه در مورخ 1397/4/28 ساعت 8 صبح در جلسه دادگاه شعبه 
115 كيفری دو قم حضور يافته و يا قبل از موعــد اقدام به معرفی وكيل نمايد و اال وفق 

مقررات دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ و مبادرت به صدور رای غيابی می نمايد.
دفتر شعبه 115 دادگاه كيفری 2 قم 

رئيس اتاق ايران در نشست فعاالن بخش خصوصي با نمايندگان مجلس مطرح كرد

رشد  غیرمولدها  با وجود شعار حمایت  از تولید داخل
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برخورد جدي با انشعابات آب غيرمجاز روستاهاي 
استان البرز

رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت 
آب و فاضالب روستايي استان البرز در 
ارتباط با اجــراي طرح برخورد ضربتي 
با انشعابات غيرمجاز روستاهاي استان 
اظهار داشــت، براي تحقــق اين مهم 
استفاده از ظرفيت هاي مردم در روستاها 
در دستور كار قرار گرفته است. مهندس 
عبدالحســين حســن زاده بيان كرد: با توجه به اينكه حجم قابل توجهي از آب 
تامين شده روستاها در قالب انشعاب هاي غيرمجاز به مصرف مي رسد ساماندهي 
اين انشعاب ها يك ضرورت است. حسن زاده افزود: براي به حداقل رساندن چالش 
كم آبي تابستان در روستاهاي استان البرز از هم اكنون تدابير الزم اتخاذ شده كه 
بخش مهمي از اين امر مي تواند قطع و جمع آوري انشعابات غيرمجاز روستاها باشد. 
وي عنوان كرد: فرسودگي شبكه  هاي توزيع و خطوط انتقال آب نيز از ديگر عواملي 
است كه به بحران كمبود آب استان دامن مي زند و با اين وجود نياز است اعتبار 
موردنياز بازسازي و نوسازي شبكه هاي فرسوده روستاهاي استان تامين شود. وي 
يادآور شد: حجم آب موجود، تامين كننده آب روستاهاي استان است ولي اين مهم 
در صورتي محقق مي شود كه با ساماندهي انشعابات غيرمجاز و نوسازي شبكه 

بتوانيم هدررفت آب را به حداقل برسانيم.

تغيير سبك زندگي براي ســازگاري با كم آبي در 
اصفهان ضروري است

عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان در دومين جلســه آموزشي اعضاي سازمان 
مردم نهاد كشتي نجات با بيان اينكه امروز جامعه با تاثير از سبك زندگي غربي دچار 
مصرف زدگي و فردگرايي شده است، افزود: براساس آموزه هاي ايراني و اسالمي، 
انسان در طول زندگي خود بايد همواره به تامين منافع جمعي توجه داشته باشد، به 
طوري كه تغيير سبك زندگي براي سازگاري با كم آبي در اصفهان ضروري است. 

دكتر كوروش محمدي با اشاره به مشكالت ناشي از كم آبي و عدم مصرف صحيح 
آب افزود: براي تغيير رفتار افراد، بايد نگرش آنها را نسبت به مساله حياتي آب عوض 
كرد و اين كار جز با آموزش و ارتقای سطح دانش ميسر نيست. وي در عين حال 
بر استفاده از مربيان آموزش ديده و مورد اعتماد، انتخاب صحيح گروه هاي هدف، 
سرعت در ارائه پيام و ارائه روش هاي نوين و قابل اجرا براي آموزش شهروندان جهت 
استفاده درست از آب تاكيد كرد. مدير روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آب 
و فاضالب استان اصفهان نيز يكي از داليل بدمصرفي را بي توجهي به موضوع اقتصاد 
آب عنوان كرد و گفت: در حال حاضر قيمت تمام شده هر متر مكعب آب شرب در 
حدود يك هزار تومان اســت، در حالي كه نزديك به 270 تومان از كاربري هاي 

خانگي و 450 تومان به طور متوسط از همه كاربري ها دريافت مي شود. 

طراحي و نصب سيستم فيلتراسيون هواساز ايرواشر 
در نيروگاه شهيد رجايي

سيستم فيلتراسيون مربوط به هواسازهاي ايرواشر نيروگاه شهيد رجايي، از 
سوي كاركنان تعميرات اين شركت طراحي و ساخته شد. 

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي، كاركنان 
اداره تاسيسات عمومي و شيمي اين شركت با هدف بهبود عملكرد اين نوع 
هواسازها در ساختمان هاي نيروگاه، اقدام به طراحي، ساخت و نصب اين 
فيلتراسيون كردند. بنابر اين گزارش، گروه تعميرات نيروگاه بخار با توجه 
به ساختار سيستم هاي سرمايش و گرمايش ساختمان تعميرات بخار كه از 
نوع ايرواشر و فاقد سيستم فيلتراسيون بود، پس از بررسي شرايط و ساختار 
سيستم هواساز، اقدام به طراحي و ساخت فيلتراسيون كالس F7 براي آن 
كرد. با طراحي، ساخت و نصب اين سيستم در هواسازها كه تمامي مراحل 
آن از سوي كاركنان تعميرات نيروگاه بخار و با استفاده از ظرفيت هاي داخلي 
انجام شــده، عالوه بر كمك به بهبود وضعيت بهداشتي در ساختمان هاي 

نيروگاه، در هزينه خريد اين نوع سيستم ها هم صرفه جويي شده است. 

استان ها

با پیشرفت علم و گســترش فناوری استارت آپ ها جایگاه 
ویژه ای در حوزه کسب و کارهای کوچک و بزرگ پیدا کرده اند. 
استارت آپ نوعی کارآفرینی مدرن و فعالیتی است که بر پایه 
فناوری قرار دارد، اما هر کسب و کاری که مبتنی بر فناوری 
اطالعات و ارتباطات باشــد لزوما استارت آپ نیست. با این 
وجود کلیه استارت آپ ها به نوعی از موبایل،  وب، اینترنت و 

تکنولوژی استفاده می کنند.
حال نکته اساسی اینجاست که آیا همه استارت آپ ها موفق 
می شوند و به سوددهی می رســند؟ توجه داشته باشید در 
ابتدای یک کسب و کار هرچه فعالیت هایی که انجام می شود، 

صحیح تر و اصولی تر باشد ، شانس موفقیت باالتر می رود.
اگر ایده خیلی تازه و جدیدی ندارید و صرفا می خواهید کاری 
را انجام دهید که مشابه آن وجود دارد، رمز موفقیت شما این 
اســت که خوب کپی کنید و بدانید استارت آپی موفق است 
که بهتر و تمیزتر کپی شده باشد. به عنوان مثال دیجی کاال 
که در حال حاضر یکی از موفق ترین استارت آپ ها در زمینه 
فروشگاه های اینترنتی اســت، ایده جدیدی نداشت، ولی 
توانســت به بهترین شکل و با توجه به شــرایط و نیازهای 
مشــتریان اهداف خود را پیاده ســازی کند و به طور قطع 
امروز، به بزرگ ترین مرجع قیمت گذاری کاالهای دیجیتال 
و بهترین فروشگاه اینترنتی تبدیل شده است که طبق آمار 
سایت الکسا )alexa( در تاریخ ۳۱ اوت ۲۰۱۷ رتبه ۴ را در بین 

سایت های ایرانی به خود اختصاص داد.
از زمانی که ایده شروع یک استارت آپ به ذهن می رسد 

تا مرحله سوددهی باید مراحلی را طی کرد که به یک 
بازی می ماند. این بازی اینگونه است: مرحله بعد 

زمانی شروع می شود که مرحله قبل به پایان 
رسیده باشد، اما مکانی که برای راه اندازی 

یک استارت آپ در نظر می گیرید، بسیار 
مهم است.

بــا در نظر داشــتن آمــار باالي 
فارغ التحصیــالن دانشــگاه ها و 
نرخ بیکاري در کشــور، این روزها 
راه انــدازي یــک کســب و کار 
خصوصي و ترجیحا آنالین از جمله 

اصلي ترین دل مشــغولي هاي 
جوانان ایراني است و بسیاري 
حتي ســوداي مهاجرت به 

غرب و راه اندازي استارت آپ خود در کشورهاي پیشرفته 
را دارند. 

اگر شما هم در این دســته قرار دارید، شــاید بد نباشد با 
کشورهایي آشنا شــوید که بهترین پایگاه براي راه اندازي 
استارت آپ هســتند. البته حتي اگر فهرست ارائه شده در 
این مطلب را در نظر نگیرید، روشن است کشوري مي تواند 

بهترین انتخاب باشد که: 
- صنعتي پایدار با مردماني مهارت دیده داشته باشد.

- تسهیالت مالي خوبي را در اختیار متقاضیان قرار دهد.
- قوانین حمایت گري براي راه اندازي اســتارت آپ داشته 

باشد.
- شهري جذاب براي زندگي ایده آل در آن وجود داشته باشد 
)این مساله خصوصا در صورتي اهمیت مي یابد که موسس یک 

استارت آپ قصد جذب کردن استعدادها را داشته باشد.( 
- با آغوش باز پذیراي نوآوري هاي تازه باشد.

- بخش قابل توجهي از جمعیت آن بــه اینترنت و موبایل 
دسترسي داشته باشند.

به گزارش دیجیاتو، فهرستي که در ادامه مشاهده مي کنید، 
براساس پاسخ ۹۱ سوالي طراحي شده که در رابطه با محیط 
کاري کشــورهاي مختلف ارائه شــده اند. بر این اساس، از 

مجموع ۸۲ کشور بررسي شده، استرالیا، سنگاپور و سوئد 
بهترین کشورهاي دنیا براي سرمایه گذاري در پنج سال آینده 
هستند )البته اگر آمادگي تکنولوژیکي اصلي ترین معیار شما 

براي انتخاب باشد.( 
در بازه زماني ســال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ استرالیا، سنگاپور و 

سوئد جایگاه هاي اول تا سوم را در اختیار دارند.
در ادامه این فهرست نیز آمریکا، ژاپن، فنالند و تعدادي دیگر 
از کشــورهاي اروپایي قرار دارند که از آن میان مي توان به 
فرانسه، آلمان و هلند اشاره کرد. در میان کشورهاي در حال 
توسعه دنیا نیز مالزي و چین از آسیا، بلغارستان و اوکراین از 
اروپاي شرقي و کاســتاریکا در آمریکای التین جایگاه هاي 

دیگر این جدول را در اختیار دارند. 
الزم است اشاره کنیم که این رتبه بندي براساس ۸ شاخص در 

سه گروه مختلف صورت گرفته است: 
کتگوري اول: دسترسي این کشــورها به اینترنت است که 
براساس دیتاي مصرف اینترنت و مشترکان اینترنت موبایل 

این کشورها به دست آمده است. 
کتگوري دوم: مبنا زیرساخت هاي اقتصادي دیجیتالي این 
کشورهاست و براي رتبه بندي آن کیفیت تجارت الکترونیک، 
دولت الکترونیک و امنیت سایبري کشورها مورد سنجش 

قرار مي گیرند. 
کتگوري سوم: این مورد نیز به پذیرش نوآوري مربوط مي شود 
و براي تعیین آن تعداد پتنت هاي ثبت شــده، بودجه هاي 
صرف شده در توسعه و تحقیق و زیرساخت هاي تحقیقي 

مورد ارزیابي قرار مي گیرند. 
در این میان برخي کشورها به خاطر نقاط قوت خاص 
خود در حوزه هاي مشخص برجسته مي شوند؛ مثال 
هلند بهترین محیط را براي تجارت الکترونیک 
پدید آورده و انگلســتان خدمات ارزنده اي 
در بخش دولت الکترونیک دارد. تایوان نیز 
ســردمدار دنیا در زمینه امنیت سایبري 
است. در کشورهاي دیگر نیز فاکتورهایي 
غیر از این موارد چشمگیر هستند. مثال 
هنگ کنگ باالترین تعداد مشترکان 
موبایل را دارد و بــه همین دلیل 
یکي از بهترین بازارهاي جهان 
 براي موبایل را در اختیار 

دارد. 

بهترین کشورها  براي راه اندازي استارت آپ  کدامند؟

بازاريابي خبرنامه اي چيست؟
بازاريابي خبرنامه اي عبارت اســت از ارسال محتواي 
اطالعاتي و محصول محور از طريق ايميل به گروهي از 
مشتركان، اعم از مشتريان بالقوه و فعلي. كسب وكارهاي 
آنالين با ارسال خبرنامه ايميلي و اطالع رساني درباره 
محصوالت يا خدمات  خود مي توانند گوي سبقت را از 
رقبا بربايند و به برترين برند در ذهن مشتريان تبديل 
شوند. هدف خبرنامه  ها اين است كه خوانندگان را با 
محتواي آموزشي و تبليغاتي يا حتي گاهي محتواي 
بصري خود تشويق به خريد كنند. در قدم نخست، چند 

هدف سنجش پذير تعيين كنيد، مثال: 
- افزايش شمار دريافت كنندگان خبرنامه كه با رجوع به 

تعداد مشتركان قابل اندازه گيري است.
- افزايش شــمار خوانندگان خبرنامه كه با رجوع به 
تعداد مشتركاني كه ايميل خبرنامه را باز كرده اند، قابل 

اندازه گيري است.
- برآورده ســازي اقدام مــورد نظر، يعنــي بازديد از 
وب سايت كه با رجوع به نرخ كليك قابل اندازه گيري 

است.
اين اهداف نمونه هايي از رايج ترين اهدافي هســتند 
كه در انواع مختلف كمپين هــاي بازاريابي، از جمله 
بازاريابي خبرنامه اي، كاربرد دارند. تهيه و تنظيم يك 
خبرنامه  ايميلي پرخواننده دغدغه بسياري از بازاريابان 
است. خبرنامه هاي الكترونيكي از جمله رايج ترين انواع 
ايميل هاي تبليغاتي به شمار مي روند كه البته، آنقدرها 
هم كه بازاريابان كم تجربه تصور مي كنند، در اجرا آسان 
نيستند. به طور كلي، براي تدوين يك خبرنامه ايميلي 
پرخواننده بايد مراحل 10گانه زير را پشت سر بگذاريد: 

1. ارزيابي ضرورت اجراي بازاريابي خبرنامه  اي
2. تعيين موضوع خبرنامه  آنالين ارسالي

۳. تخصيص ۹0 درصد خبرنامه به محتواي آموزشي و 
10 درصد باقيمانده به محتواي تبليغاتي

4. معرفي خبرنامه در صفحه »اشتراك خبرنامه«
5. خالقيت  در نوشتن »موضوع ايميل«

۶. انتخاب يك فراخوان اصلي
7. محتواي مختصر و مفيد و طراحي داراي فضاهاي 

خالي
۸. قرار دادن متن جايگزين براي عكس ها

۹. آسان سازي لغو اشتراك
10. آزمون و خطا

 bigcommerce. com

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

اگر متوجه شديد كه يكي از كاركنان براي انجام كارهاي خود 
تالش زيادي نمي كند، احتمال گسترش اين رفتار بين بقيه 
افراد بسيار زياد است. از طرفي اگر اين رفتار ادامه پيدا كند، 
ممكن است روحيه گروه را از بين ببرد. جلسه اي انفرادي با 
فرد مذكور برگزار كنيد. سعي كنيد يك الگوي رفتاري براي 

اينگونه افراد ارائه دهيد. به موارد خاصي كه در آن، اقدامات 
كارمند، براي شما و گروه تان مشكل ساز مي شود، اشاره كنيد. 
دقيق باشيد، در غير اين صورت نمي توانيد جزئيات را تشريح 

كنيد. شما به عنوان مدير سازمان وظيفه داريد كه:
- روي رويداد مورد نظر تمركز كنيد، ببينيد چه اتفاقي افتاده 

و چه عواقبي به دنبال دارد؟
- به عنوان يك فرد مخالف، چه انگيزه اي ممكن اســت به 

اينگونه رفتارها منجر شود؟
- از هر گونــه اظهاراتي كه ممكن اســت هوش همكاران، 

مهارت يا تعهد آنها را زير سوال ببرد، اجتناب كنيد. 

مراقب  عملكرد  افراد  باشيد

مي
اکا

ور
ي م
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هار

نصف اشتباهات مان ناشي از اين است كه وقتي بايد فكر كنيم، فقط احساس 
مي كنيم و وقتي كه بايد احساس كنيم، فقط فكر مي كنيم.
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افت تلگرام در الكسا تا چه اندازه به فيلترينگ آن در 
ايران مرتبط است؟

معاون محتواي مركز ملي فضاي مجازي كشور اعالم كرد كه پس از فيلترينگ 
تلگرام در ايران، اين پيام رسان 7۶5 پله  در سايت الكسا سقوط كرد و برعكس آن 
پيام رسان هاي بومي رشد چشمگيري در الكسا داشتند.  الكسا سايتي است كه 

رتبه بندي تمامي سايت ها را به لحاظ حجم ترافيك ورودي آنها انجام مي دهد. 
در اينجا اين سوال مطرح مي شود كه آيا سايت الكسا ترافيك كاربران اپليكيشن 
موبايلي تلگرام را هم در نظر مي گيرد و اين آمار نشان دهنده شكست تلگرام در برابر 
رقباي تازه نفس ايراني اوست؟ يا شايد عوامل ديگري در افت ترافيك تلگرام نقش 
دارند؟ مهدي غيبي، كارشناس فناوري اطالعات به تعداد كمتر كاربران نسخه هاي 
تحت وب telegram. org نسبت به تعداد كاربران موبايلي اشاره مي كند و احتمال 
مي دهد در اين آمار مخاطباني رصد شده باشند كه از تلگرام تحت وب استفاده 
مي كردند و بعد از فيلترينگ، آن را ترك كرده و نســخه هاي داخلي را جايگزين 
كرده اند. با اين حال بايد ديد آمار حاصل از ســايت الكسا تا چه اندازه بيانگر كل 
ماجراست؟ آيا واقعا فيلترينگ تلگرام در ايران، عامل افت رتبه آن در سايت الكسا 
شده است؟ مهدي رزمي، كارشناس ديگري در حوزه فناوري اطالعات چند مولفه 
را در تحليل آمارهاي سايت الكسا در نظر مي گيرد. به گزارش ديجياتو، او معتقد 
است كه مي توان آمار سايت الكسا را به عنوان يك معيار اوليه دانست، اما نمي توان 
از آن براي ارزيابي وضعيت كشوري و ملي استفاده كرد: »بررسي ترافيك دامين ها 
در الكسا يك كار اوليه است و نمي توان آن را به عنوان تحليل جدي به حساب آورد. 
در واقع نتيجه گيري از سايت الكسا دقيق نيست چون داده هاي كمي وجود دارد. 
قطعا فيلترينگ تلگرام بر ترافيك تلگرام تاثير گذاشته، اما بررسي اينكه واقعا اين 

تاثير چه ميزان بوده، محل سوال است.«
نكته ديگري كه رزمي به آن اشاره دارد، متغيرهايي است كه در جابه جايي رتبه هاي 
سايت الكسا تاثيرگذار است. به گفته اين كارشــناس، در رتبه بندي هاي الكسا، 
زماني كه گفته مي شود داميني ۳00 رتبه افت يا پيشرفت داشته يعني آن را با ساير 
دامين هاي ديگر سنجيده اند. بنابراين رشد يا افت كوچك در داميني ديگر مي تواند 

رتبه ها را در الكسا چندين رتبه جابه جا كند. 
مخصوصا در رتبه هاي باال كه رقابت ترافيكي بسيار شديد است. براي مثال اگر 10 
درصد از كاربران تلگرامي افت كنند، ممكن است رتبه تلگرام در الكسا ۳00 رتبه 
افت كند. بنابراين اين به معناي افت شديد استفاده از تلگرام و موفقيت در فيلترينگ 
اين پيام رسان نيست. رزمي ادامه مي دهد: »بايد بررسي شود حجم ترافيكي كه 
تلگرام از پهناي كشور مي گرفت، چقدر بوده و االن چقدر اين حجم كاهش يافته 
اســت. بعد از فيلترينگ تلگرام رتبه هاي اول حجم مصرف پهناي باند كشور را 
فيلترشكن ها به خود اختصاص داده بودند و اين به معني اختصاص اين پهنا به 

تلگرام بود و حاال مجددا بيشترين پهناي باند متعلق به تلگرام است.«
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