
تا پايان سال ۲۰۱۷، ۵ درصد از شاغالن ۱۵ تا ۶۴ 
ساله اتحاديه اروپا از خانه كار مي كرده اند. 

به گزارش ايسنا به نقل از دفتر آمار اتحاديه اروپا، 
هلند با ۱3.۷ درصد داراي بيشــترين شــاغالن 
خانگي بوده است و پس از اين كشور، لوكزامبورگ 
با ۱۲.۷ درصد و فنالند با ۱۲.3 درصد قرار دارند. 
كمترين اشتغال در كســب وكارهاي خانگي نيز 
مربوط به بلغارســتان با ۰.3 درصــد و روماني با 

۰.۴ درصد بوده است. متوسط اشتغال در مشاغل 
خانگي در منطقه يورو ۵.۷ درصد بوده اســت كه 
۰.۷ درصد بيشتر از متوسط اتحاديه اروپا محسوب 
مي شود. همچنين شــمار افرادي كه در اتحاديه 
اروپا مشاغل خانگي پاره وقت دارند، از ۷.۷ درصد 
در سال ۲۰۰۸ به 9.۶ درصد در سال ۲۰۱۷ افزايش 
يافته است. در تمامي كشورهاي عضو منطقه يورو 
و اتحاديه اروپا، شمار كســاني كه داراي مشاغل 

خانگي خود هستند از شمار افرادي كه از خانه براي 
ديگران كار مي كنند، بيشتر است. تا سال ۲۰۱۷، 
شــمار زناني كه در خانه كار مي كرده اند از مردان 
بيشتر بوده و تنها در دانمارك و هلند شمار كاركنان 
مرد در حوزه مشاغل خانگي بيشتر از شمار كاركنان 
زن است. همچنين در بين گروه هاي سني مختلف، 
بيشتر شاغالن در بخش كسب وكارهاي خانگي در 

گروه سني ۲۵ تا ۴9 سال بوده اند. 

نمايندگان پارلمان آلمان بسته كمك هاي مالي 
به يونان كه براي اطمينان از حفظ ثبات اقتصادي 

اين كشور تهيه شده است را تاييد كردند. 
به گزارش ايســنا به نقــل از رويتــرز، اكثريت 
نمايندگان مجلس آلمان اين بســته كه شامل 
افزايش سررسيد و پرداخت بهره وام هاي يونان 
است را تصويب كردند. هدف از اين اقدام اطمينان 
از توانايي يونان براي ايستادن روي پاهاي خود با 

پايان سومين برنامه نجات در ماه اوت سال جاري 
عنوان شده است. 

يكي از مفاد اين بســته كه مورد توافق پارلمان 
آلمان قــرار گرفــت، تزريق ۱۵ ميليــارد يورو 
نقدينگي به اقتصاد يونان اســت كــه در جريان 
اجالس وزراي دارايي منطقه يــورو در اجالس 
هفته گذشــته لوكزامبورگ به تصويب رســيد. 
با ايــن حال اين مســاله بايد بــه تاييد مجالس 

 ســاير كشــورهاي عضو نيز برســد.  از ســال 
۲۰۱۰ تاكنون، يونان تاكنون 3 بســته نجات از 
متحدان اروپايي خود دريافت كرده است. از آن 
سال به دليل كسري بودجه وسيع و ورشكستگي 
دولت، اين كشــور دسترســي به بازارهاي مالي 
بين المللي را از دســت داد. يونان با بدهي دولت، 
 اقتصــاد غيرموثر و سيســتم رفاهــي ناكافي 

مواجه است. 

اداره ماليات روســيه ســن جوان ترين بازرگان 
اين كشــور را اعالم كــرد. به گزارش ايســنا از 
اليف رو، برخالف بســياري از جوانان و نوجوانان 
كــه بــراي ورود به بــازار تجارت، كافي شــاپ 
يا ســالن هاي زيبايــي افتتاح مي كننــد، اين 
 نوجــوان ۱۴ ســاله در زمينه آمــوزش فعاليت 

دارد. 
وي كه ســاكن شــهر مســكو اســت، خدمات 

آموزشــي اضافــي در كســب وكار بــراي 
بزرگســاالن و جوانان ارائه مي دهد و دوره هاي 
 آموزشــي تكميلــي همراه بــا مــدرك برگزار 

مي كند. 
براســاس آمــار موجــود، بيــش از ۴ درصد از 
كسب وكارهاي تجاري اين كشــور را بازرگانان 
جوان روســيه در اختيار دارند كه در سال هاي 
اخير روند رو به رشدي داشــته است. بيشترين 

بيزينس محبوب در ميان جوانان روسيه، افتتاح 
مغازه هاي تجاري، سالن هاي زيبايي، كافي شاپ 
و فروش نان و پيراشــكي اســت. در حال حاضر 
ثروتمندترين بازرگان روس، والديمير ليســين 
۶۲ ساله است كه مالك بزرگ ترين شركت فوالد 
)سيبري متال( در روسيه است. او با سرمايه ۲۰.۲ 
 ميليارد دالري، چهل و هشــتمين فرد ثروتمند 

جهان است. 

رئيس مركز بهداشت رامهرمز گفت: علت احتمالي مسموميت 
جمعي از اهالي روستاي ابوالفارس رامهرمز، منبع آلوده آب است. 
مسموم شدگان از 3 روستاي شهيد رايگاني، ستلون و كبوتري 
به مركز خدمات جامع سالمت روستايي باوج رامهرمز مراجعه 
كردند. ۶۵ نفر از مردم اين روستاها با عالئم اسهال خفيف و تب 
به مركز بهداشــتي، درماني باوج مراجعه كردند كه تعدادي به 

صورت سرپايي درمان شدند و چند نفر به علت اينكه تب آنها 
با درمان هاي اوليه پايين نيامده بود به بيمارستان هاي رامهرمز 
و اهواز منتقل شدند. شهيار ميرخشــتي ديروز )شنبه( اظهار 
داشت: تعداد ۶۵ مورد مسموميت توسط پزشك درمانگاه باوج 
رامهرمز ويزيت شد كه ۱۴ نفر آنان در بيمارستان مادر رامهرمز 
بستري شدند. به گزارش ايرنا، وي افزود: همچنين اين مركز ۵ 

 دستگاه آمبوالنس و يك دستگاه اتوبوس آمبوالنس به همراه 
۱۲ نفر از كاركنان از مركز فوريت هاي پزشكي رامهرمز را بالفاصله 
به روستاي مورد نظر اعزام كرد. معاون بهداشتي و رئيس مركز 
بهداشت رامهرمز نيز گفت: علت احتمالي مسموميت جمعي از 
اهالي روستاي ابوالفارس رامهرمز، منبع آلوده آب است. عطاءا... 
شيرالي ديروز اظهار داشت: مسموم شدگان از 3 روستاي شهيد 

رايگاني، ســتلون و كبوتري به مركز خدمات جامع ســالمت 
روستايي باوج رامهرمز مراجعه كردند. 

شــيرالي بيان كرد: ۴ نفر به دليل تب باال به اهواز اعزام شدند 
و ۱۶ نفر ديگر در بيمارستان رامهرمز بستري هستند. رئيس 
مركز بهداشت رامهرمز ادامه داد: علت اين حادثه بايد به صورت 
دقيق مورد بررسي قرار گيرد و چون منبع مشترك غذايي وجود 

نداشت و اين افراد به صورت مشترك در مراسم عروسي و فاتحه 
حضور نداشتند، بيشتر احتمال آلودگي با منبع آب داده مي شود. 
وي اضافــه كــرد: نمونه برداري هــاي الزم انجام شــده و 
آموزش هاي الزم درباره مصرف آب و سالم سازي آن به مردم 
ارائه شده است. شــيرالي گفت: تا 3 روز آينده نتيجه قطعي 

بررسي ها و آزمايشات اعالم مي شود. 

وزير خزانه داري آمريكا خبر وب ســايت اكســيوس 
كه به نقل از منابع آگاه نوشــته بــود دونالد ترامپ، 
رئيس جمهــوری آمريكا مي خواهد كشــورش را از 
سازمان تجارت جهاني )WTO(  خارج كند، تكذيب 
كرد. به گزارش ايسنا، اســتيون منوچين با دروغين 
خواندن گزارش اكسيوس، به شبكه فاكس بيزينس 
گفت: اينجا هيچ خبري فوري وجود ندارد. اكسيوس 
روز جمعه به نقل از منابع آگاه از نظرات دونالد ترامپ، 

رئيس جمهوری آمريكا گــزارش كرده بود كه ترامپ 
مكررا به مشــاورانش مي گويد مي خواهد آمريكا از 
سازمان تجارت جهاني خارج شــود. چنين اقدامي 
پيامدهاي فاجعه باري براي تجــارت جهاني خواهد 
داشــت. منوچين گفت: اين خبر اغراق آميز اســت. 
رئيس جمهوری با ما و ســايرين روشــن بوده و وي 
نگراني هايي نسبت به سازمان تجارت جهاني دارد. وي 
معتقد است جنبه هايي وجود دارد كه منصفانه نيست 

و چين و ساير كشــورها از آنها به نفع خود استفاده 
كرده اند، اما ما به تجارت آزاد معطوف هستيم. 

اين خبر بازارهاي ســهام آمريكا را به لــرزه درآورده 
بود، اما پس از اظهارات منوچين، شاخص هاي سهام 
بهبود يافتند. يك منبــع آگاه از نظــرات ترامپ به 
 رويترز گفته كه ترامپ به شكل محرمانه گفته است 
آمريكا بايد از سازمان تجارت جهاني خارج شود، اما اين 

يك پيشنهاد جدي نبوده است. 

دولت نارانــدرا مودي، نخســت وزير هند به دليل 
تالطم هاي شــديد اخير در اقتصاد اين كشــور، با 

اعتراضات گسترده اي روبه رو شده است. 
به گزارش ايسنا به نقل از اسپوتنيك، افزايش بهاي 
نفت و جنگ تجاري آمريكا با شركاي تجاري بزرگ 
اين كشور از جمله هند، باعث شده است ارزش روپيه 
شديدا كاهش يابد. تا پايان معامالت اين هفته، هر 
دالر به ۶9.۱۰ روپيه رسيد كه در تاريخ اين كشور 
بي سابقه و حتي كمتر از ركورد قبلي ۶۸.۸۲ روپيه 
در برابر هر دالر بوده اســت. كاهــش ارزش روپيه 
ترديدهايي درباره توانايي هند براي دستيابي به نرخ 

رشد باالتر و اشتغالزايي براي ميليون ها جوان هندي 
بيكار را به وجود آورده است. 

پيوش گويال، وزير دارايي هند پيش تر در اظهاراتي 
خوش بينانه گفته بود: اقتصاد هند خواهد توانست 
ســال ۲۰۱۸ را با رشــدي ۱۰ درصدي به پايان 
برد. هند اكنون ســريع ترين نرخ رشــد اقتصادي 
را در بيــن كشــورهاي جهــان دارد و در ۶ ماهه 
 نخست ســال جاري رشد اين كشــور ۷.۷ درصد 

بوده است. 
با اين حال بــا توجه به روند صعــودي بهاي نفت 
كه بسياري از صنايع اين كشــور را تهديد مي كند 

و مي توانــد منجــر بــه افزايش بهاي تمام شــده 
محصوالت توليدي اين كشور شــود، اوضاع براي 
هند بد تر شده اســت. آمريكا از هند خواسته است 
تا چهارم نوامبــر، واردات نفــت را از ايران متوقف 
كند؛ مســاله اي كه ضربه اي مهلك بــراي اقتصاد 
هند به شــمار مي رود، چراكه هند ۱۱ درصد نفت 
خــود را از ايــران وارد مي كند و بــه دليل مخارج 
حمل ونقل كم، بهاي نفــت وارداتــي از ايران در 
مقايســه با نفت وارداتي از بســياري از كشورهاي 
 ديگر صادركننده نفت به هنــد مقرون به صرفه تر 

است. 

صندوق بين المللــي پول اعالم كرد كشــورهاي 
مالزي، ســنگاپور، تايلند، اندونــزي و فيليپين از 
موفق ترين كشورهاي نوظهور در مهار تورم بوده اند. 
به گزارش ايسنا، آزادسازي نرخ ارز، توسعه اقتصادي 
و پيشــرفت هاي فناوري در اين كشورها منجر به 
كاهش تورم وارداتي و بخش غيرنفتي شده است. 
صندوق دريافته است انتظار تورمي در اين كشورها 
نيــز مانند اكثر كشــورهاي نوظهــور اصلي ترين 
محرك تورم بــوده و ۶۰ درصد تــورم ميان مدت 
 در كشورهاي اين منطقه ناشــي از انتظار تورمي 

بوده است. 

صندوق بين المللي پول در اين گزارش، مهم ترين 
اهداف پيشنهادي خود را براي بانك هاي مركزي 
اين كشــورها اعالم كرده كه بر اين اســاس بانك 
مركزي اندونزي بايــد راهي براي ثبات بخشــي 
به قيمــت كاال و خدمات و تثبيت بيشــتر نرخ ارز 
بيابد. به هــر 3 بانك مركزي كشــورهاي تايلند، 
ســنگاپور و فيليپين توصيه شده است قيمت ها را 
در ســطح باثبات نگه دارند، اما بانك مركزي بايد 
 عالوه بر اين هدف، دســتيابي به رشــد پايدار را 

هدف گذاري كند. 
با وجود موفقيت اندونزي در رســاندن متوســط 

نــرخ تــورم از ۸.۵ درصــد در ســال ۲۰۰۸ تــا 
۲۰۱3 بــه ۵ درصــد در ســال هاي ۲۰۱3 تــا 
۲۰۱۸، فضــاي تورمــي در اين كشــور بيش از 
۴ كشــور ديگر مورد بحث در اين گــزارش بوده 
كه بيانگر وابســتگي بيشــتر اقتصاد اندونزي به 
 صــادرات مواد خام به نســبت كشــورهاي ديگر

 است. 
اين در حاليســت كــه متوســط ۵ ســال اخير 
نــرخ تــورم در فيليپيــن ۲.۸ درصد، ســنگاپور 
 ۱.۶ درصــد و تايلنــد ۲.۵ درصــد بــوده 

است. 

مشــاور عالي ســازمان ســنجش گفت: براســاس برنامه زماني 
پيش بيني شــده پنجمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي 
اجرايي كشور صبح روز جمعه ۱۵ تير ماه 9۷ با تعداد ۴۲۷ هزار و ۶9۶ 
داوطلب در ۱39 شهرستان و ۲3۴ حوزه امتحاني برگزار خواهد شد. 

مشاور عالي سازمان سنجش آموزش كشور از انتشار كارت ورود به 
جلسه پنجمين آزمون استخدامي كشور از روز سه شنبه، ۱۲ تير ماه 

خبر داد و گفت: اين آزمون روز جمعه ۱۵ تير برگزار مي شود. 
به گزارش ايسنا، حسين توكلي ضمن اعالم اين مطلب، اظهار كرد: 

براساس برنامه زماني پيش بيني شده پنجمين آزمون استخدامي 
متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور صبح روز جمعه ۱۵ تير ماه 9۷ 
با تعداد ۴۲۷ هزار و ۶9۶ داوطلب در ۱39 شهرستان و ۲3۴ حوزه 

امتحاني برگزار خواهد شد. 

وي در ادامه تصريح كرد: كارت شركت در پنجمين آزمون استخدامي 
دستگاه هاي اجرايي كشــور از روز سه شــنبه ۱۲ تير ماه 9۷ روي 
سايت سازمان سنجش آموزش كشور منتشر مي شود و داوطلبان 
تا ســاعت ۲۴ روز پنج شــنبه، ۱۴ اين ماه فرصت دارند نسبت به 

دريافت پرينت كارت خود اقدام كنند.  مشاور عالي سازمان سنجش 
آموزش كشــور خاطرنشــان كرد: در پنجمين آزمون استخدامي 
 9 دستگاه اجرايي كشــور، تعداد ۱۸ هزار و ۲۰۷ داوطلب پذيرفته 

خواهند شد. 

تاييد  بسته كمك مالي به يونان در مجلس آلماناشتغالزايي كسب وكارهاي خانگي در اروپا چقدر  است؟

جوان ترين بازرگان روس چند ساله  است؟

65   نفر در يك روستاي خوزستان با آب آلوده مسموم شدند

خروج آمريكا  از سازمان تجارت جهاني تكذيب شد

تمجيد صندوق بين المللي پول از عملكرد اقتصادي كشورهاي آ.سه.آنپول هند  در  بي ارزش ترين سطح تاريخ خود  قرار گرفت

جزئيات  برگزاري آزمون استخدامي كشور اعالم شد
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فروش 31 ميلياردی 
نهمين حراج تهران

آمادگي  بورس براي 
عرضه  غول های
 اينترنتي

شاپور محمدی خبر داد

هدف از فشارهاي 
اقتصادي كنوني  به 

ستوه آوردن مردم  است

صفحه6صفحه 2
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رهبر معظم انقالب: 

سرمقاله

حمایت  مالیاتی
 از تولید

مهم ترين دغدغــه توليد و 
صنايع به ويژه صنايع بزرگ 
مشكل ثبت سفارش و قرار 
گرفتن در نوبت براي گرفتن 
ارز اســت. به عبارتي بالتكليفي ارزي مهم ترين 
دغدغه توليدكنندگان و صنايع در شرايط فعلي 
است. بعد از آن افزايش نرخ سود بانكي هم مي تواند 
شرايط توليد كشور را به شكلي نامطلوب تر رقم بزند، 

اما معموال دولت در...

 محمدحســين برخوردار، 
فعال اقتصادی

متن کامل  د ر صفحه 5

2

4

مسكن طي دو  ماه  متري 
يك ميليون گران   شد

واردات  طال  در انحصار 
افرادي خاص

 »كسب وكار« به مناسبت روز صنعت و معدن بررسي  مي كند

تسهیالت دهی نامتوازن به  صنایع
صفحه 5

صفحه7

  اسامی دریافت کنندگان
 ارز دولتی   در اختیار

 بانک مرکزی قرار دارد 
تعیین  نرخ  پایه  دالر  توافقی  در  بورس
در سه  ساعت 250 میلیارد تومان  پراید  فروخته  شد 

شریعتمداري:

از فروردين تا خردادماه ۱39۷ متوســط قيمت هر 
متر مربع واحد مسكوني شهر تهران 9۸۲ هزار تومان 
افزايش يافته است.  بازار مسكن شهر تهران تالطم 
وحشــتناكي را طي دو ماه گذشته تجربه كرد. بعد 
از آنكه قيمت آپارتمان در فروردين ماه مقدار اندكي 
نسبت به اسفندماه ۱39۶ با كاهش مواجه شد و ۴.۱ 
درصد افت را تجربه كرد كه علت اين نزول قيمتي 
در آمار، پايين بودن تعداد معامالت بوده است، در 
ارديبهشت و خردادماه به يك باره شاهد رشد قيمت ها 
بوديم، به طوري كه ميانگين قيمت مســكن شهر 
تهران از ۵ ميليون و ۵۲۸ هزار تومان در فروردين ماه 
۱39۷ به ۶ ميليون و ۵۱۰ هزار تومان در خردادماه 
رسيده است. بيشترين رشد قيمت را در مناطق ۵، ۱، 

۲، 3 و ۴ شاهد بوده ايم...

طال و جواهر ازجمله كاالهايي اســت كه حكم 
معيار بر ديگر بازارها را داشــته و تشــنج در 
اين بــازار بر ديگــر بازارها اثراتی ســوء دربر 
دارد. زماني كه قيمت دالر كــه ارز مبادالتي 
در كشور محسوب مي شــود از ثبات و امنيت 
برخوردار نباشد، طبيعتا نوســانات آن بر بازار 
طال اثر مستقيم داشــته و باعث تشنج در آن 
مي شود. نوســانات بازار طال باعث بالتكليفي 
مردم به ويژه خريدار و فروشنده اين حوزه شده 
است. فروشــنده و خريدار دچار نوعي دودلي 
و سرگشتگي شــده اند و نمي دانند با خريد يا 
فروش اين كاال به ســوددهي خواهند رسيد يا 
خير كه اين موضوع باعث بالتكليفي مردم شده 

و آسيب بزرگي...

مدیر عامل شرکت آبفای اصفهان 
خبر داد

 نوسازی شبکه  فاضالب با هزینه 
250 میلیارد تومان و با قرارداد خارجی 

و فاینانس  چین در مدت سه سال 



اقتصاد2
ایران وجهان

مراسم ساالنه دانش آموختگي 
دانشجويان دانشگاه افسري و 
تربيت پاسداري امام حسين 
)ع( صبــح ديروز )شــنبه( 
با حضــور حضرت آيــت ا... 

خامنه اي، فرمانده معظم كل قوا برگزار شد. 
حضرت آيت ا... خامنه اي، رهبر انقالب اسالمي در اين 
مراسم با اشــاره به توطئه دشــمن براي ايجاد شكاف 
ميان نظام اسالمي و مردم، همگان به ويژه مسئوالن را 
به هوشياري، ايستادگي، تدبير، انسجام ملي و دوري از 
اشرافي گري فراخواندند و تاكيد كردند: اگر مولفه هاي 
اقتدار ملي تقويت شــوند و در مقابل دشمن سستي و 
تسليم نشان داده نشود، بدخواهان بار ديگر در رسيدن به 

اهداف خود ناكام خواهند ماند. 
رهبر انقالب اسالمي با اشاره به آياتي از قرآن كريم، الزمه 
بي اثر شدن توطئه هاي دشمنان را صبر و تقوا برشمردند 
و افزودند: انقالب اسالمي، ريشــه دار و آينده دار است 
و دســتيابي به آرمان هاي بلند آن، به صبر و استقامت 

نياز دارد. 
ايشان همچنين گفتند: تقوا به معناي مراقبت از خود در 
مقابل دشمن است و الزمه اين مراقبت، هوشياري در برابر 
حيله هاي دشمن و اعتماد نكردن به او، تدبير و عقالنيت و 

پرهيز از سهل انگاري و سستي است. 
حضرت آيت ا... خامنه اي تاكيد كردند: اگر همه مردم و 
جوانان و همچنين مسئوالن سياسي، اقتصادي و امنيتي 
و نظامي، اين صبر و تقوا را به كار ببندند، به توفيق الهي، 
هيچ ضربه و صدمه اي وارد نخواهد شــد. رهبر انقالب 
اســالمي همچنين به موضوع مولفه هاي قدرت نظام 
اسالمي اشاره كردند و با يادآوري سلطه انگليس و آمريكا 
بر ايران در طول ۵۷ ســال حكومت پهلوي، گفتند: با 
پيروزي انقالب اسالمي، غل و زنجير از دست و پاي مردم 

باز و طعم واقعي استقالل و آزادي چشيده شد. 

ايشان يكي ديگر از عناصر قدرت نظام جمهوري اسالمي 
را »اعتماد به نفس ملي« و »تاثيرگذاري مردم در همه 
امور كشور« دانستند و افزودند: اين اعتماد به نفس ملي 
همراه با ايمان بود، ايماني كه همچون روحي در كالبد 
حركت عمومي كشور زمينه ساز زنده شدن، اميد و ايثار 
و فداكاري در جامعه شد كه نمونه هاي فراواني از آن را در 

دوران دفاع مقدس شاهد بوديم. 
حضرت آيت ا... خامنه اي جرات اقدام را از ديگر ثمرات 
ايمان و اعتماد به نفس ملي برشــمردند و خاطرنشان 
كردند: با اين روحيه و جرات، ســپاه، جهاد سازندگي، 
بســيج و حركت هاي عمومي در كشور شكل گرفت و 
نيروهاي مســلح جان تازه اي گرفتند و مجموعه هاي 
خدماتي و ســازندگي و حركت هــاي پرافتخار علمي 

ايجاد شد. 
رهبر انقالب اسالمي اقتدار واقعي را جوشنده از درون 
ملت و برپايه استقالل و آزادي دانستند و افزودند: اين 
اقتدار نيست كه برخي به بيگانگان پول بدهند و از آنها 
سالح بخرند و انبار كنند، اما حتي نتوانند از آن سالح ها 
استفاده كنند، يا از آن طرف دنيا بيايند در كشوري پايگاه 
بزنند و خون ملت آن را بمكند تــا اقتدار يك خاندان را 
حفظ كنند؛ اينها نمونه هاي حماقت و ذلت اســت نه 

اقتدار. 
ايشــان با تاكيد بر اينكه ملت ايران بايد ضمن حفظ و 
تقويت عناصر قدرت خود از آنها استفاده به هنگام كند، 
خاطرنشان كردند: سپاه پاسداران انقالب اسالمي يكي 
از مولفه هاي قدرت اســت كه بايد از نظر كيفي، روز به  

روز اعتال يابد و از ظرفيت هاي فراوان آن استفاده شود. 
رهبر انقالب اســالمي گفتند: برخي مي گويند چرا در 
توصيف قدرت ملت ايران مبالغه مي كنيد، در پاســخ 
بايد گفت اين، مبالغه نيست، بلكه عين واقعيت است. 
حضرت آيــت ا... خامنه اي افزودنــد: بزرگ ترين دليل 
براي اقتدار ملت ايران، اين است كه يكي از سفاك ترين 
و بي رحم ترين قدرت هاي دنيا يعني آمريكا، در 40 سال 
گذشته از هيچ تالش و شرارتي براي مقابله با ملت ايران 

فروگذاري نكرده، اما نتوانسته غلطي بكند و در مقابل، 
ملت ايران پيشرفته تر شده است. 

ايشان با تاكيد بر اينكه عالوه بر دشمن خارجي، دشمنان 
داخلي هم در طول اين سال ها مشغول تحرك و توطئه 
بودند، گفتند: از ابتداي پيروزي انقالب اســالمي، سه 
جريان معارض در داخل كشور وجود داشتند؛ »جريان 
به اصطالح ليبرال كه دلبســته آمريــكا و غرب بود«، 
»كمونيست هاي اسلحه به دستي كه از هيچ اقدامي ابا 
نداشتند« و »منافقين، با ظاهر اسالمي و با باطني خبيث 
و كفرآميز و بي هويت« كه حتــي حاضر به همراهي با 
صدام بدنام نيز شدند و اكنون هم مشغول ارائه خدمات 
جاسوسي و خبرچيني براي دولت هايي امثال فرانسه و 

انگليس و آمريكا هستند. 
رهبر انقالب اسالمي با تاكيد بر اينكه هر 3 جريان، مغلوب 
و منكوب انقالب اسالمي شدند، افزودند: البته يك جريان 
تحجر و ارتجاع داخلي هم بود كه آنها قابل ذكر نيستند و 
ملت از آنها عبور كرد. ايشان دليل ديگر بر قدرت و اقتدار 
ملت ايران را تشكيل ائتالف هاي منطقه اي از جانب آمريكا 
براي مقابله با نظام جمهوري اسالمي دانستند و افزودند: 
اگر آمريكا مي توانست به تنهايي به اهداف خود برسد، 
نيازي به تشكيل ائتالف با كشورهاي روسياه و مرتجع 

منطقه نداشت. 
حضرت آيت ا... خامنه اي خاطرنشــان كردند: به دليل 
قدرت و پيشــرفت نظام جمهوري اسالمي، دشمني 
آمريكا بيشتر شده و البته نفرت ملت ايران هم از آمريكا، 
روز به روز بيشتر شده است. رهبر انقالب سپس به طراحي 
دشمن در شرايط كنوني اشاره كردند و گفتند: برنامه 
دشمن، ايجاد شكاف و جدايي ميان نظام و مردم است و 
اين طراحي نشان دهنده حماقت آنهاست زيرا نمي دانند 
نظام جمهوري اسالمي، چيزي جز ملت ايران نيست و 

اين دو جدا شدني نيستند. 
ايشان با تاكيد بر اينكه جمهوري اسالمي ايران يك نظام 
متكي بر آحاد مردم و ايمان و محبت و عواطف آنان است، 
به شكست تالش هاي روساي جمهور قبلي آمريكا براي 

مقابله با جمهوري اسالمي اشاره كردند و افزودند: هدف از 
فشارهاي اقتصادي كنوني، به ستوه آوردن مردم است، اما 
به حول قوه الهي، ما پيوندمان را روز به روز با مردم بيشتر 
خواهيم كرد و با حفظ انسجام دشمن شكن خود، جوانان 

مومن و پرانگيزه و اهل اقدام را تقويت خواهيم كرد. 
حضرت آيت ا... خامنه اي خطاب به نسل جوان و غيور 
كشور گفتند: دشمن با اســتقالل و عزت و پيشرفت و 
حضور شما در ميدان علم و سياســت و اعتالي كشور 

مخالف است. 
رهبر انقالب اسالمي با تاكيد بر اينكه دشمن تا آنجايي 
كه بتواند بــه موذي گري هاي خود ادامــه خواهد داد، 
خاطرنشــان كردند: اگر مســير صبر و تقواي همراه با 
هوشياري و تدبير و انسجام ملي با قدرت ادامه پيدا كند، 
يقين داشته باشيد موذي گري ها به نتيجه نخواهد رسيد. 
ايشان با اشاره به تجويز برخي ها براي تسليم شدن مقابل 
دشمن، افزودند: هزينه تسليم شدن به مراتب بيشتر از 
هزينه مقاومت و ايستادگي است و فايده و دستاوردهاي 

ايستادگي صدها برابر بيشتر از هزينه هاي تسليم شدن 
اســت. حضرت آيت ا... خامنه اي تاكيد كردند: تسليم 
شدن در برابر دشمن عنود و لجوج نتيجه اي جز لگدمال 
و بي هويت شدن نخواهد داشت. رهبر انقالب اسالمي به 
يك قانون تخلف ناپذير الهي اشاره كردند و گفتند: اگر 
سست نشويد و با دشمن سازش نكنيد، خداوند متعال در 
مقابل اين صبر و مجاهدت، كم نخواهد گذاشت و پاداش 

آن را به طور كامل خواهد داد. 
ايشــان در پايان، همه آحاد ملت ايران و مسئوالن را به 
هوشــياري و مراقبت از كار خود دعوت و خاطرنشان 
كردند: مسئوالن مراقب باشند از سهل انگاري، تنبلي، 
اشرافي گري، تكبر نسبت به مردم و تكيه به جايگاه چند 

روزه رياستي اجتناب كنند. 
رهبر انقالب اسالمي تاكيد كردند: آن روزي كه ملت ايران 
در جايگاهي قرار گيرد كه دشمنان جرات تهاجم نظامي، 
اقتصادي و امنيتي و سياسي را نداشته باشند، دير نخواهد 

بود و جوانان آن روز را خواهند ديد. 

رهبر معظم انقالب: 

هدف  از فشارهاي اقتصادي كنوني  به ستوه آوردن مردم  است

دادستان تهران: پرونده امالك نجومي مختومه شد
7 ميليارد از وجوه به شهرداري برگشت

دادستان عمومي و انقالب تهران به سواالتي درباره 
وضعيت پرونده شــهردار اســبق تهران و احكام 
صادرشده براي دانشجوياني كه در جريان تظاهرات 
دي ماه سال 96 بازداشت شــده اند، پاسخ داد. به 
گزارش خبرگزاري ها، عباس جعفري دولت آبادي، 
دادســتان عمومي و انقالب تهــران در گفتگو با 
خبرنگاران، در پاســخ به ســوالي درباره اظهارات 
رئيس سازمان بازرسي شهرداري در نامه استعفاي 
خود و اينكه دليل اين استعفا را وجود حجم باالي 
پرونده ها در شــهرداري عنوان كرده بود و درباره 
آخرين پيگيري هاي پرونده شهردار اسبق تهران 
گفت: درباره شــهرداري پرونده هاي زيادي به ما 
ارجاع مي شود و الزاما به معناي پذيرش فساد نيست. 

پرونده امالك نجومي شهرداري سابق 
تهران مختومه شده است

وي افزود: حتي در دوره شهردار اسبق پرونده هايي 
وجود داشت كه در آنها شاكي شهرداري بود. بنابراين 
من تعبير فساد در شهرداري را تعبير درستي نمي دانم؛ 
اما حداقل 80 پرونده به دادستاني تهران ارسال شده 
اســت. اگر منظورتان پرونده امالك نجومي است، 
آن پرونده در بخش عمده كه ما رسيدگي كرديم و 
نظرمان را اعالم كرديم. حدود 40 قرارداد را فســخ 
كرديم كه تــا 1۵ درصد قرار كارشناســي اختالف 
قيمت داشت را تغيير داديم و حكم حبس براي شان 
صادر كرديم كه نظرات خالف واقع داده بودند. حدود 
۷ ميليارد تومان از وجوه به شــهرداري و حساب ها 
برگشت داده شده اســت. دولت آبادي با بيان اينكه 
پرونده ها در بخش امالك مختومه شده، گفت: االن 
در بخش مديران كه حدود 10 يا 11 پرونده است كه 
هنوز تصميم گيري نكرده ايم، دستور بازپرس هست. 

12 پرونده از دوره شهرداري نجفي به 
قوه قضائيه ارجاع شد

وي ادامه داد: در دوره نجفي حدود 12 پرونده ارجاع 
شــده كه اين پرونده ها تماما در شــوراي بازپرسي 
تحت رسيدگي است و ما نماينده شهرداري را براي 
توضيح خواســته ايم. پرونده هاي مالي عمدتا به كار 
كارشناسي نياز دارد. اگر رسانه ها فكر مي كنند با يك 
اعالم شكايت مي شود پرونده را مختومه كرد واقعا به 
اين صورت نيست. تمام مسائل مالي چه در شهرداري 
و چه در سازمان بازرسي به شــعب بازپرسي ارجاع 
شده، منتها هنوز به نتيجه روشــني نرسيده است. 
دولت آبادي گفت: مرتبا در رســانه ها گفته مي شود 
كه پرونده ها رسيدگي نمي شــود. اينطور نيست و 
دادستاني شــاخص هايي دارد. اوال شاكي بايد براي 
توضيح حاضر شود، دوما اينكه بايد براي ما مشخص 
شود كه فسادي به تعبير رسانه ها رخ داده و سوم اينكه 

متهم ها بيايند و توضيح دهند. 

خبر

از فروردين تا خردادماه 139۷ متوسط قيمت هر متر مربع واحد 
مسكوني شهر تهران 982 هزار تومان افزايش يافته است. 

به گزارش ايسنا، بازار مسكن شهر تهران تالطم وحشتناكي را طي 
دو ماه گذشته تجربه كرد. بعد از آنكه قيمت آپارتمان در فروردين 
ماه مقدار اندكي نسبت به اسفندماه 1396 با كاهش مواجه شد و 
4.1 درصد افت را تجربه كرد كه علت اين نــزول قيمتي در آمار، 
پايين بودن تعداد معامالت بوده است، در ارديبهشت و خردادماه 
به يك باره شاهد رشد قيمت ها بوديم، به طوري كه ميانگين قيمت 
مسكن شهر تهران از ۵ ميليون و ۵28 هزار تومان در فروردين ماه 

139۷ به 6 ميليون و ۵10 هزار تومان در خردادماه رسيده است. 
بيشترين رشــد قيمت را در مناطق ۵، 1، 2، 3 و 4 شاهد بوده ايم. 
در منطقه ۵ ميانگين قيمت ها از ۷ ميليون و 1۵4 هزار تومان در 
فروردين ماه به 8 ميليون و 336 هزار تومان در خردادماه رسيده 
است. در منطقه يك متوسط قيمت در فروردين ماه 11 ميليون و 
640 هزار تومان بوده كه در خردادماه به 14 ميليون و 180 هزار 
تومان افزايش يافته است. در منطقه 2 قيمت هر متر مربع مسكن 
در فروردين ماه 8 ميليون و 690 هزار تومان بوده كه در خردادماه 
به 10 ميليون و 6۵2 هزار تومان رسيد. متوسط قيمت هر متر مربع 
خانه در منطقه 3 نيز از 10 ميليون و ۵26 هزار تومان در فروردين 

ماه به 11 ميليون و 1۷3 هزار تومان رسيده و در منطقه 4 اين ارقام 
۵ ميليون و 880 هزار تومان و ۷ ميليون و 161 هزار تومان به ترتيب 

در فروردين و خردادماه بوده است. 
برخي دفاتر مشــاور امالك عنوان مي كنند در خردادماه قيمت ها 
روزانه تعيين مي شــد و مالكاني كه خانه هاي خود را براي فروش 
گذاشته بودند مرتبا قيمت هاي پيشنهادي را باال مي  بردند. همين 
موضوع باعث شــد تا در هفته پاياني خردادماه بــه تدريج تعداد 
معامالت دچار افت شود. طبق آمار رسمي در خردادماه معامالت 
22 درصد نسبت به ارديبهشت ماه و 3.1 درصد نسبت به خردادماه 
سال قبل كاهش يافت. بررسي آماري معامالت شهر تهران به دنبال 
رشد قيمت مســكن، حكايت از افزايش سهم معامالت واحدهاي 
قديمي ساز دارد. عالوه بر كاهش 10 درصدي فروش آپارتمان هاي 
نوساز، معامالت واحدهاي مسكوني 11 تا 1۵ سال و 16 تا 20 سال 
به ترتيب 13 و 23 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزايش يافته 
است. طرف عرضه در بازار مسكن تالش كرد با جهش 8.2 و 8.9 
درصد ماهيانه به ترتيب در ارديبهشت و خردادماه ارزش اين كاال 
را با بازار سكه و ارز هماهنگ كند، اما به نظر مي رسد به دليل نبود 

ظرفيت در اين حوزه دچار اشتباه محاسباتي شده است. 
بررسي رشد دو بازار مسكن و ســكه حاكي از آن است كه قيمت 

سكه از اوايل سال گذشته تاكنون 142 درصد رشد كرده، در حالي 
كه رشد بازار مسكن 4۵.8 درصد بوده و اين در حاليست كه شاهد 
تمايل متقاضيان از واحدهاي نوساز به سمت قديمي سازها هستيم. 
از سوي ديگر قيمت مســكن به طور دائم افزايش يافته و با جهش 
4۵.8 درصد نقطه به نقطه همراه شده، اما معامالت روند نزولي به 
خود گرفته و در خردادماه 21 درصد نسبت به ارديبهشت ماه و 3.1 
درصد نسبت به خردادماه ســال قبل كاهش يافته است. شرايط 

كنوني بازار مسكن را به سمت ركود تورمي پيش مي برد. 
طبق آخرين گزارش بانك مركزي از تحوالت بازار مســكن شهر 
تهران سهم واحدهاي كمتر از ۵ سال ســاخت از 46.8 درصد در 
خردادماه 1396 به 43.۷ درصد در خردادماه 139۷ كاهش يافته 
و از سوي ديگر ســهم واحدهاي 16 تا 20 سال از 11.۵ درصد در 
سال قبل به 14.6 درصد افزايش پيدا كرده است. اين اتفاق در حالي 
رخ داده كه طبق گزارش هاي ميداني شــاهد افزايش چشمگير 
معامالت و قيمت در مناطق يك تا ۵ بوده ايم كه عمده اين واحدها 
نوساز هستند. اين دو نمايه حاكي از آن است كه تقاضاي اصلي در 
بازار فعلي مسكن را سرمايه گذاري شكل مي دهد و به همين دليل 
متوسط قيمت مسكن شهر تهران با رشــد 8.9 درصد ماهيانه به 
رقم بي سابقه 6.۵ ميليون تومان رســيده كه نسبت به ماه مشابه 

سال قبل 4۵.8 درصد افزايش يافته است.  با توجه به انحراف بازار 
مسكن از ماهيت مصرفي به سمت سرمايه گذاري كه متاثر از رشد 
بازارهاي موازي بوده است، شرايط فعلي اين بازار دور از ذهن نبود؛ 
چراكه مالكان سعي مي كنند ارزش دارايي خود را با انتظارات تورمي 

تطبيق دهند. 
اگرچه قيمت ها روز به روز باال مــي رود، اما در دو حوزه معامالت و 
توليد مســكن ركود ادامه دارد و حتي شاهد روند كاهشي در اين 
دو حوزه هســتيم. اين يعني تعادل در بازار مسكن به شدت به هم 
خورده است. هم اكنون نيز بخش تقاضا از طريق 490 هزار واحد 
مسكوني خالي شهر تهران تغذيه مي شود، با اين حال شاهد رشد 
قيمت ها هستيم. شرايط فعلي حاكي از آن است كه به دليل حذف 
مشتريان موثر در بازار مسكن، بازده ســرمايه در اين بخش دچار 

آسيب خواهد شد. 
در خردادماه 139۷ تعداد معامالت واحدهاي مسكوني شهر تهران 
به 14.9 هزار واحد رسيد كه نســبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 
قبل به ترتيب 22.1 و 3.1 درصد كاهش نشان مي دهد. در اين ماه 
قيمت يك متر مربع واحد مسكوني 6.۵1 ميليون تومان بوده كه 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 8.9 و 4۵.8 درصد 

افزايش يافته است. 

مسكن طي دو ماه متري يك ميليون گران  شد
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موگريني:بستهحمايتيازايرانطيدوروزآيندهتسليممقاماتايرانميشود
مسئولسياستخارجياتحاديهاروپاازتصويبيكبستهحمايتيازايراندرراستايادامهاجرايبرنامهجامعاقداممشتركخبرداد.فدريكاموگرينيدرحاشيهنشستدوروزهسراناتحاديهاروپادر
بروكسلگفتكهايناتحاديهبا۲۸رايمثبت،بستهحمايتيازايرانرادرراستايبرجامتصويبكرد.موگرينيديروزتصريحكرد:طيدوروزآيندهمفاداينبستهحمايتيتسليممقاماتايرانميشود.
بنابرگزارشصداوسيما،ويافزود:بلغارستانتنهامخالفجلسهبودكهدرنهايترايمثبتداد.فرانسه،انگلستانوآلمانتدوينكنندگاناينبستهحمايتيهستند.گفتهميشودبرايناساسبانك

سرمايهگذارياروپاملزمبهحمايتازايرانشدهاست.اتحاديهاروپاوديگرطرفهايتوافقهستهايباوجودخروجآمريكاازبرجامبارهابرادامهپايبنديخودبهاينتوافقتاكيدكردهاند.

محكوم له: محمد تقی عليزادگان
محكوم عليه: اكبر زارع

پيرو آگهی های منتشره در جرايد بدينوسيله به اكبر زارع كه مجهول المكان می باشد 
ابالغ می شود طبق اجرائيه صادره از شعبه اول در پرونده كالسه 960041 به موجب 
دادنامه شماره 96099۷206۷1001۷4 مورخ 96/11/28 صادره از شعبه اول محكوم 
عليه محكوم به پرداخت مبلغ 200000000 ريال بابت اصل خواسته و نيز پرداخت 
خسارت تاخير تاديه مبلغ مذكور تا زمان اجرای حكم و پرداخت بابت خسارات ناشی از 
هزينه دادرسی و نيز پرداخت بابت حق الوكاله وكيل در مرحله بدوی در حق محكوم 
له می باشد. پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزينه های اجرايی بر عهده محكوم عليه 
می باشد. بديهی است با توجه به غيابی بودن حكم، اجرای حكم غيابی منوط به معرفی 
ضامن معتبر با اخذ تامين متناسب از محكوم له، يا ابالغ واقعی اجرائيه به محكوم عليه 
می باشد لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در اجرای ماده ۷3 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای 
احكام مدنی در يكی از جرايد كثيراالنتشار درج ميگردد تا ظرف ده روز پس از انتشار 
آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام گردد. در غير اين صورت واحد اجرای احكام 
طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 1 شوراهای حل اختالف شهرستان چالوس – فرشته سام دليری

محكوم له: محمد تقی عليزادگان
محكوم عليه: وحيد حامديان اصفهانی

 پيرو آگهی های منتشــره در جرايد بدينوســيله بــه وحيد حامديــان اصفهانی كه 
مجهول المكان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائيه صادره از شعبه اول در پرونده كالسه 
960041 به موجب دانامه شماره 96099۷206۷1001۷4 مورخ 96/11/28 صادره از 
شعبه اول محكوم عليه محكوم به پرداخت مبلغ 200000000 ريال بابت اصل خواسته و 
نيز پرداخت خسارت تاخير تاديه مبلغ مذكور تا زمان اجرای حكم و پرداخت بابت خسارات 
ناشی از هزينه دادرسی و نيز پرداخت بابت حق الوكاله وكيل در مرحله بدوی در حق محكوم 
له می باشد. پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزينه های اجرايی بر عهده محكوم عليه می 
باشد. بديهی است با توجه به غيابی بودن حكم، اجرای حك غيابی منوط به معرفی ضامن 
معتبر با اخذ تامين متناسب از محكوم له، يا ابالغ واقعی اجرائيه به محكوم عليه ميباشد لذا 
مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در اجرای ماده ۷3 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احكام مدنی 
در يكی از جرايد كثيراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به 
اجرای مفاد اجرائيه اقدام گردد. در غير اين صورت واحد اجرای احكام طبق مقررات نسبت 

به اجرای مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 1 شوراهای حل اختالف شهرستان چالوس - فرشته سام دليری

آگهی ابالغ اوراق مالياتی 
در اجرای ماده 208 قانون مالياتهای مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1366 بدينوسيله رای/آرای هيات / هياتهای حل اختالف ماليات با زير به مودی/موديان ذيربط ابالغ می گردد تا ظرف مهلت مقرر ) بيست روز ( در قانون ماليات های 

مستقيم موديان از تاريخ درج اين آگهی به اداره امور مالياتی مربوطه مراجعه و اقدامات قانونی بعدی را در جهت تسويه حساب مالياتی به عمل آورند. بديهی است در صورت عدم مراجعه طبق موازين قانونی اقدام خواهد شد. 
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حميدرضا 114۵9
غيبی

بهشهر خيابان شهيد 21/300/000123323مشاغل1394بدوی1029 – 21813100۵1139۷/3/19
بهشتی

غالمرضا22243
اسماعيلی

بهشهر خيابان شهيد 38/000/000123323مشاغل1392بدوی21810۷89۵۵139۷/3/19-1042
بهشتی

بهشهر خيابان شهيد 162/۵00/000123323مشاغل1394بدوی1041-21810۷6۵02139۷/3/19ليال دوانلو341
بهشتی

منصور 41۷30/0001
خاكپور

بهشهر خيابان شهيد ۵32/800123323مشاغل1393بدوی2181019436139۷/3/19-1043
بهشتی

منصــوره ۵1042
حسينيان

بهشهر خيابان شهيد 10/121/8۷۵123323مشاغل1389بدوی21811993۵3139۷/3/1-1044
بهشتی

كلثوم626۵3
كنيمی

بهشهر خيابان شهيد ۵/400/000123323مشاغل1392بدوی۵۷99611۵00139۷/3/19-104۵
بهشتی

حســين محمدپور سابقی 
– مدير امور حسابرســی 

مالياتی شهرستان بهشهر



3 بازار فناوری 
اطالعات

در روزهايي كه شاهد 
نوسانات لحظه اي قيمت 
دالر هستيم، در بازارها 
افزايش شــديد قيمت 
كاالها موجب تشــنج 
شده و موضوع افزايش دو برابري قيمت گوشي 
تلفن همراه نيز در بــازار در مركز توجه قرار 
گرفته است. فروشــندگان در تمامي بازارها 
قيمت جنس داخل مغازه را با دالر روز محاسبه 
و به مشــتري اعالم مي كنند كه اين موضوع 
در بازار گوشــي باعث تغيير قيمت گوشي 
آيفون X از 7 به 13 ميليون تومان شــده كه 
اين مدل گراني در نوع خود بي ســابقه است. 
به دنبال همين ناآرامي ها و افزايش بي سابقه 
قيمت ها در بازار موبايــل، وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات فهرستی از تمام شركت هاي 
واردكننده تلفن همراه كه ارز دولتي گرفتند و 
شركت هايي كه با اين ارز گوشي وارد كرده اند 
را منتشر كرد. اين فهرست وضعيت تخصيص 
ارز دولتي و واردات گمــرك از اول فروردين 
تا 29 خرداد ماه 97 را نشان مي دهد. پس از 
اجراي طرح رجيستري گوشي موبايل مقرر 
شد واردات گوشــي موبايل تنها به صورت 

قانوني انجام شود. 
بررسي فهرست شركت هاي واردكننده گوشي 
نشان مي دهد از مجموعه 40 شركتي كه ارز 
دولتي براي ثبت سفارش گوشي تلفن همراه 
دريافت كرده اند، 10 شــركت هيچ وارداتي 
نداشته اند؛ اغلب شركت ها نيز كمتر از ارزي 
كه گرفته اند واردات انجــام داده اند. نرخ ارز 
وارداتي براي اين شركت ها 4200 تومان اعالم 
شده است؛ البته به صورت دقيق تر براساس 
مســتندات قانوني تا 21 فروردين نرخ دالر 
براي ثبت ســفارش معادل بازار آزاد و حدود 

5 هزار تومان بوده و از 21 فروردين با دستور 
دولت به نرخ 4200 تغيير كرده است. بنابراين 
10 شركت شامل شــركت بين المللي تجارت 
ياس جهان، شركت توســعه ارتباطات هما، 
شركت خدماتي پرشــين الماس سيستم، 
شركت اسمارت تكنولوژي قشم، شركت همراه 
سيستم آترا، شركت آيش شبكه، شركت امر 
دات همراه، شركت سورين پخش رايانه، شركت 
فوژان ارتباط قشم و شركت مهندسي بازرگاني 
طنين انداز شهر پاك، شركت هايي هستند كه 
با وجود دريافت ارز دولتي وارداتي نداشته اند. 
بنابراين به 40 شــركت مبلغي در حدود 220 
ميليون يورو تخصيص داده شده، در حالي كه 
تنها 75 ميليون يورو موبايل ازسوی )تعدادي 
از( اين شــركت ها از گمركات مختلف كشور 
وارد شده است. اگر امروز تكليف مابه التفاوت 
145 ميليون و 359 هزار و 346 يورو مجموع 
ارز دولتي تخصيص يافته به ثبت ســفارش 
گوشــي تلفن همراه و ارزش گوشــي هاي 
ترخيص شده از گمرك مشخص شود مي توان 
اميدوار بود در شــرايط اقتصادي امروز كه 
پتانسيل بالقوه ســوداگري، احتكار، انحصار 
و گران فروشي را دارد حاشــيه امن رانت و 
فساد سيستمي براي خاطيان خدشه  بردارد. 
انتظار مردم اين است كه همان طور كه حركت 
شفاف ســازي در تخصيص ارز براي برخورد 
با متخلفان و خاطيان به صراحت با انتشــار 
فهرست مربوطه آغاز شده، اين حركت تا به 
نتيجه رسيدن در صنف موبايل به طور كامل 

ادامه يافته و به صنوف ديگر نيز تسري يابد. 
در حالي كه سوءاستفاده از رانت دالر 4 هزار 
و 200 توماني در بــازار موبايل به يك جنجال 
بزرگ تبديل شــده، سيد ياســر رايگاني، 
سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي گفت: 
اين سازمان با تشــكيل كميسيوني شامل 
نمايندگان دستگاه هاي مسئول از چند روز 
پيش فعاليت خود را براي رســيدگي به بازار 

ارائه محصوالت وارداتي از جمله موبايل آغاز 
كرده است. وي افزود: به شكايات مردم درباره 
گوشي هاي تلفن همراه كه با ارز دولتي وارد 
مي شود حداكثر در يك هفته رسيدگي و حكم 

آن صادر مي شود. 
وزير ارتباطات نيز در اين باره گفته است كه 
جو بازار موبايل به زودي درست خواهد شد 
و گوشي به قيمت متعادل خود خواهد رسيد. 
آذری جهرمي ادامه داد كه در حال حاضر در 
بازار احتكار وجود دارد و ما هم اين مساله را 
كتمان نمي كنيم، اما وضعيت طوري شده كه 
قدرت خريد مردم پايين آمده و عمال مشتري 
بالفعلي در بازار نيست. در تالشيم با اقدامات و 
پيگيري هاي الزم مشكالت را حل و فصل كرده 
و پيش بيني مي كنيم كه بين يك هفته تا 10 روز 
زمان براي درست شدن قيمت در بازار موبايل 

مورد نياز است. 

145 ميليون يورو ارز دولتي در واردات موبايل كجا خرج شد؟

رانت  واردات گوشي در جيب  چند   نفر

آذري جهرمي: 
بهانه ها براي عدم انتشار فهرست 

ارزبگيران قابل قبول نيست
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: از وزيران 
مختلف انتظار مي رود فهرست ارزبگيران مجموعه 
خود را منتشــر كنند. محمدجواد آذري جهرمي 
ديروز در جمع خبرنــگاران در فرودگاه پيام كرج 
اظهار كرد: براي شناسايي ارزبگيران، هم بازرسي 
كل كشور و هم سازمان تعزيرات وارد عمل شده اند. 
وي ادامه داد: تجربه نشــان داده مردم در هر زمان 
كه كشور در حوزه هاي اقتصادي و بين المللي دچار 
مشكل شده، صبوري به خرج داده و تحمل كرده اند. 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات افــزود: مردم با 
مشكالت همه جوره كنار مي آيند، ولي نمي توانند 
فساد را تحمل كنند. وي با اشاره به اينكه برخي براي 
انتشار فهرست ارزبگيران بهانه هايي مي آورند كه به 
هيچ وجه قابل قبول نيست، ابراز كرد: اين روند بايد 
يك بار براي هميشه به اتمام برسد و شفاف سازي هاي 
الزم انجام شــود، چون اين شفاف سازي ها به رشد 

اقتصادي كشور كمك مي كند. 
آذري جهرمي اظهار كرد: از همكاران خود انتظار 
مي رود به جاي دستگاه قضا نسبت به انتشار فهرست 
ارزبگيران در وزارتخانه متبوع خود اقدام كنند. وزير 
ارتباطات در بخش ديگري از صحبت هاي خود به 
مشكالت مسافربري شدن فرودگاه پيام اشاره كرد 
و گفت: نامناسب بودن مسير دسترسي و همچنين 
تجمع زباله در اطراف اين فرودگاه مشكالت عمده 
براي مسافربري شدن اين فرودگاه است. او اضافه 
كرد: اگر پيگيري هاي الزم براي حل مشــكالت 
اين فرودگاه با همين روند ادامه داشــته باشد؛ در 
هفته دولت شاهد نخستين پرواز بين المللي از اين 

فرودگاه به نجف اشرف خواهيم بود. 

خبر
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فیشینگ به عنوان خطرناک ترین حمله معرفی شد
نتایج یک نظرسنجی نشان داد که کسب وکارهای کوچک و متوسط فناوری اطالعات در حال انجام آموزش برای آگاهی رسانی کارکنان خود درباره امنیت سایبری به ویژه 
فیشینگ هستند. فیشینگ نوعی از حمالت مهندسی  اجتماعی است که برپایه فریب افراد براي کالهبرداری اقتصادی استوار است.در روش فیشینگ )Phishing( معموال 
نفوذگران در مرحله اول با اسپم کردن ایمیل هایی با تعداد باال، ده ها هزار یا حتی چندین میلیون ایمیل را برای تعداد زیادی از کاربران ارسال می کنند که حاوی مطالب 
فریبنده از طرف سایت های آشنا مانند بانک، فروشگاه، شرکت های معتبر و... هستند که البته در مواردی نیز افراد خاصی با تعداد کمی ایمیل مورد هدف قرار می گیرند. 

رانت خواري و موج سواري عده اي بر سودهاي كالن واردات موبايل
ارسالن اميدوار، كارشناس بازار موبايل

با انتشار اسامي شركت هايي كه ارز دولتي براي واردات موبايل گرفته بودند، مشخص شد كه برخي از اين افراد به واردات گوشي با ارز دولتي اقدام كرده اند، اما 
توزيع آنها در بازار با مبالغ گران تر بوده است. حتي اين مبالغ را تا 2 ميليون و حتي بيشتر از  اين مبلغ هم اعالم كرده اند و وزير ارتباطات و فناوری اطالعات نيز با 
ورود به اين موضوع خواستار رسيدگي به آن شد. در بررسي هاي انجام شده تاكنون نام يك شركت متخلف منتشر و مشخص شد كه اين شركت واردات را با ارز 
دولتي انجام داده، اما هنگام فروش در بازار آنها را با ارز قيمت روز فروخته كه موجب تشنج در بازار موبايل و افزايش نجومي قيمت هاي گوشي به ويژه گوشي هاي 

آيفون شد. 
وزارت ارتباطات اعالم كرده كه 220 ميليون يورو به شركت هاي واردكننده موبايل اختصاص داده، اما شاهد هستيم كه تنها 75 ميليون يورو موبايل ازسوی 
)تعدادي از( اين شركت ها از گمركات مختلف كشور وارد شده است. تاكنون دست يك گران فروش موبايل رو شده كه با وجود دريافت دالر ۴200 توماني هر 
گوشي را 2 ميليون تومان گران  فروخته است. در اين بين مردم و دست اندركاران انتظار دارند سرنوشت باقي ۱۴5 ميليون يورو گمشده در واردات گوشي هم 
روشن و با متخلفان برخورد قاطع شود. اين اتفاقات در حالي به وقوع مي پيوندند كه مراتب اختصاص ارز دولتي مشخص بوده و بايد پس از اختصاص ارز روند 
واردات ازسوی اين شركت ها نيز پيگيري مي شد. معلوم نيست اين ارزها به جاي اينكه در واردات موبايل به كار گرفته شوند در بازار آزاد فروخته شده يا در جيب 

متخلفان صرف امور ديگر شده اند. پيگيري و بازرسي از وارداتي كه توسط هر شركت قرار بوده انجام شود، ضرورت داشته است. 
در حال حاضر نيز كه اين اتفاق افتاده، بايد در اين مورد و برخورد با شــركت ها و افرادي كــه در اين باره تخلف و حق مردم را ضايــع كرده اند، جدي و قاطع 
برخورد شــود و افراد و شركت ها پاسخگو باشــند. رانت در واردات موبايل هم نفوذ كرده و مشخص نيســت مابقي دالرهاي اختصاص يافته به واردات گوشي 
كجا خرج شده است. بايد جلوي موج ســواري عده اي كه ســود بازار گوشــي را به مشــاغل خود ترجيح داده اند، گرفت. به عنوان مثال در دي ماه سال 96 
شــركتي كه در زمينه واردات دام زنده و فرآورده هاي دامي، نهاده هاي خوراك دام، داروي دامي و تجهيزات مربوطه فعال شــده فعاليت در بازار رو به ســود 
 گوشــي برايش جذاب تر بوده و توانســته به اين بازار ورود كند. بايد جلوي اين رانت خواري ها و موج ســواري ها را گرفت تا بيش از اين بازار موبايل آشفته تر

 نشده است. 

شايلي قرائي
News kasbokar@gmail.com

نوبت دوم     شماره مجوز:۱397.۱۴70

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

مبلغ ضمانت نامه فرايند ارجاع كارشماره مناقصهموضوع رديف

3،2۱8،000،000 ريال97/026/ اتاجاره يك فروند شناور خدماتی۱

3،5۱0،000،000 ريال97/030/ اتاجاره يك فروند شناور خدماتی2

3،5۱0،000،000 ريال97/03۱/ اتاجاره يك فروند شناور خدماتی3
مدت انجام خدمات: دو سال 

محل انجام خدمات:  مناطق عملياتی شركت نفت فالت قاره ايران در آبهای خليج فارس 
شرايط متقاضيان: ۱- توانايی ارائه ضمانتنامه "انجام تعهدات" به ميزان ۱0 درصد مبلغ كل قرار داد، طبق ضوابط  كارفرما در صورت برنده شدن، 2- به تقاضاهای مشروط، مبهم، ناقص و يا مغاير با شرايط 
مندرج در اسناد و مدارك و تقاضاهايی كه بعد ازمهلت مقرردريافت گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.  3- شركت نفت فالت قاره ايران اين حق را برای خود محفوظ ميدارد كه تمام يا تعدادی از پيشنهادات 
را در چارچوب قانون برگزاری مناقصات رد نمايد.  ۴- پيشنهادات مالی می بايستی حداقل سه ماه پس از وصول پيشنهادات به كميسيون مناقصات شركت نفت فالت قاره ايران دارای اعتبار و قابل تمديد 

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

كيفی اقدام نمايند.
ضمنا بايستی ظرف مدت ۱۴ روز پس از آخرين مهلت دريافت مدارك ارزيابی كيفی اطالعات مورد درخواست به آدرس ذيل تحويل گردد. محل و زمان تحويل و گشايش پيشنهاد ها در اسناد مناقصه 

قيد ميگردد.
نشانی محل اعالم آمادگی و تحويل اسناد ارزيابی كيفی: تهران، خيابان ولی عصر، نرسيده به تقاطع مدرس،خيابان تورج، خيابان خاكزاد، شماره۱2. شركت نفت فالت قاره ايران، طبقه5،امور قراردادها، 

تلفن 02۱-239۴25۱0
تبصره: متقاضيان می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر در روز آگهی نوبت دوم به سايت اينترنتی اين شركت به نشانی WWW.IOOC.CO.IR مراجعه نمايند.

روابط عمومی شركت نفت فالت قاره ايران

شركت نفت فالت قاره 
ايران)سهامی خاص(

شماره دادنامه:97099725۱0800325
تاريخ تنظيم:۱397/03/22

شماره پرونده:9609982506۱00723
شماره بايگانی شعبه:97006۱

دادنامه
پرونده كالسه 9609982506۱00723 شعبه ۱08 دادگاه كيفری دو مجتمع قضايی دادگاه های كيفری 

شهرستان قم )۱08جزايی سابق (تصميم نهايی شماره 97099725۱0800325
شكات:۱.دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قم-رييس دادسرای عمومی و انقالب شهرستان مركز 

استان به نشانی قم-خيابان ساحلی 
2-خانم فاطمه معارف وند فرزند اميد علی به نشانی استان قم-شهرستان قم –شهر قم –ميدان امام ۴5 

متری مدرس حافظ جنوبی ۱۴ متری معارف وند كوچه شماره 7 پالك ۴۴
متهم:آقای غالمرضا معارف وند فرزند عباس به نشانی متواری

اتهام ها:۱-افتراء2-تهديد 3-ترك انفاق
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای غالمرضا معارفوند فرزند عباس، 35 ســاله ،مجهول المكان دائر بر ترك انفاق 
 نسبت به فاطمه معارف وند و فرزند مشترك و تهديد و افترا) رابطه نامشروع( با توجه به محتوای پرونده از 
جمله :۱-تصوير پيامكهای ارسالی ضم پرونده در ص ۱0و29-2- اظهارات گواهان 3-عدم حضور و عدم 
 دفاع موثر از سوی متهم علی رغم احضار حتی از طريق روزنامه كثير االنتشار ۴-كيفر خواست صادره لذا 
بزه های انتسابی به متهم فوق محرز می باشد دادگاه باســتناد به مواد 53 از قانون حمايت خانواده و 
669و697 از قانون مجازات اسالمی بخش تعزيرات و لحاظ ماده ۱3۴قانون مجازات اسالمی مصوب 92 و 
متهم فوق را بابت اتهام ترك انفاق نسبت به شاكی فوق و فرزندان مشترك به تحمل دو سال حبس تعزيری 
و بابت تهديد به تحمل دو سال حبس تعزيری و بابت اتهام افترا به تحمل يكسال حبس تعزيری و 7۴ ضربه 
 شالق تعزيری محكوم می نمايد لكن در مقام اجرا مجازات اشد كه تحمل دو سال حبس تعزيری است اجرا  
می گردد رای صادره حضوری است ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان قم می باشد.
دادرس شعبه ۱08 دادگاه كيفری دو قم :خوانساری

رونوشت برابر با اصل و اداريست و جهت هر گونه ابالغ به متهم فوق تهيه و ارسال می گردد.
مدير دفتر شعبه ۱08 دادگاه  كيفری دو قم:عرفانی

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست ضمائم 
به  آقای غالمرضا محمدی فرزند حســينعلی خواهــان آقای حامد 
عبدالمحمدی  دادخواستی به طرفيت خوانده آقای غالمرضا محمدی 
بخواسته انتقال سند مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به  شماره پرونده 
كالسه  96099808۴8۴0095۴شــعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان ايالم ثبت و وقت رســيدگی مورخ ۱397/05/۱3 ساعت 
9:00 صبح تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع  ماده 73 قانون 
آيين دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
 خواهان  مراتب را يك نوبــت در يكی از جرايد كثير االنتشــار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه ضمن اعالم نشانی كامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ايالم- محسن 
آرامش

اصالحيه
در پرونده  اجرايی كالسه 96۱22۴ شورای حل اختالف گنبدكاووس چاپ 

شده بتاريخ 97/0۴/0۴ 
۱- مطابق نظريه كارشناس، مال مورد مزايده جمعاً به مبلغ -/26/000/000 

ريال ارزيابی گرديده است.  صحيح می باشد
مدير اجرای احكام شورای حل اختالف شهرستان گنبدكاووس – بهاری

شماره دادنامه:97099725۱0200525
تاريخ تنظيم:۱397/03/3۱

شماره پرونده:950998250۱70۱366
شماره بايگانی شعبه:970۱75

دادنامه
پرونده كالســه 950998250۱70۱366 شــعبه ۱02 دادگاه كيفری دو مجتمع 
قضايی دادگاه های كيفری شهرستان قم) ۱02 جزايی سابق( تصميم نهايی شماره 

97099725۱0200525
شاكی:آقای قربانعلی مردانی فرزند ابوالقاسم به نشانی تهران-بازار مسگرها پاساژ طالزاد 

روبروی درب ورودی  پ ۱00/۱2 مردانه
متهم:آقای عبدالوهاب حسينی منش فرزند حسين به نشانی متواری

اتهام ها:۱.استفاده از اوراق مجعول 2.جعل
رای دادگاه

در خصوص كيفر خواست صادره مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول اتهامی عبدالوهاب حسينی 
منش فرزند حسين موضوع شكايت قربانعلی مردانی فرزند ابوالقاسم نظر به شكايت شاكی مبنی 
بر اينكه متهم يك فقره چك بانك صادرات بشماره 3۱7883 به مبلغ 2۴ ميليون تومان را جعل 
و امضاء و ظهر نويسی از 2۴ به ۱0 ميليون تومان تبديل و وصول نموده كه نظريه كارشناس خط 
مويد شكايت شاكی بوده و متهم عليرغم ابالغ جهت دفاع از خود حضور نيافته و اليحه ارسال ننموده 
است لذا حسب ماده 533و536ق تعزيرات در خصوص جعل به يك ميليون و هشتصد هزار تومان و 
استفاده نيز به دوازده ميليون ريال در حق صندوق دولت بعنوان جزای نقدی محكوم كه حسب ماده 
۱3۴ ق مجازات اسالمی جرم اشد قابل اجرا است. رای صادره غيابی و ظرف بيست روز قابل واخواهی 

در اين شعبه و سپس ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان قم می باشد.
رئيس شعبه ۱02 دادگاه كيفری دو قم –قراباغی
رونوشت برابر با اصل و اداريست و جهت هر گونه ابالغ به عبدالوهاب حسينی منش 

تهيه و ارسال می گردد.
مدير دفتر شعبه ۱02 دادگاه كيفری دو قم –محمدی دوست

شماره دادنامه:97099725۱۱300337
تاريخ تنظيم:۱397/03/30

شماره پرونده:9609982502600۴8۱
شماره بايگانی شعبه:970087

دادنامه
 پرونــده كالســه 9609982502600۴8۱ شــعبه ۱۱3 دادگاه كيفــری دو مجتمــع قضايی 
دادگاه های كيفری شهرستان قم) ۱۱3 جزايی سابق (تصميم نهايی شماره 97099725۱۱300337

شاكی:آقای عبدالحسين غالمی فرزند گل محمد به نشانی قم خيابان 8 متری لوله بين 
كوچه ۴و6 پالك 72

متهم:آقای اسحاق موسوی فعال متواری
اتهام:ضرب و جرح عمدی با چوب

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای اسحاق موسوی معروف به اميد نظری مبنی بر ضرب و جرح عمدی 
شاكی آقای عبدالحسين غالمی بشرح كيفر خواست، دادگاه با توجه به شكايت شاكی، گزارش 
مرجع انتظامی، تحقيقات صورت گرفته، اظهارات شهود و گواهی پزشكی قانونی شاكی و 
متواری شدن متهم و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده كه همگی حكايت از ارتكاب بزه از 
سوی متهم فوق الذكر دارد بزهكاری ايشان را محرز دانسته فلذا با استناد به مواد 709-۴۴8-
7۱۴-593-6۱9 ق. م. ا وی را به جهت صدمات و جراحات وارده به شاكی بشرح ذيل: تورم 
ريشه بينی،كبودی گوشه داخلی چشم راست و گوشه داخلی چشم چپ، حارصه مخاط لب 
تحتانی سمت چپ و حارصه لب فوقانی همراه با تورم مختصر و سياه شدكی دندانهای يك و 
دو و لقی خفيف دندانهای قدامی ۱و۱ و شكستگی استخوان بينی وی را به پرداخت مجموعا 
۱60/25 هزارم ديه كامل در حق شاكی محكوم می نمايد. رای صادره غيابی و ظرف بيست روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی در همين دادگاه می باشد و سپس قطعی می باشد.
رئيس شعبه ۱۱3 دادگاه كيفری دو قم –رحيمی فرد

رونوشت برابر با اصل و اداريست و جهت هر گونه ابالغ به اسحاق موسوی تهيه و ارسال می گردد.
مدير دفتر شعبه ۱۱3 دادگاه كيفری دو قم -جاللی

شماره دادنامه:97099725۱0۴00۴7۱
تاريخ تنظيم:۱397/03/27

شماره پرونده:9609982506۱006۱2
شماره بايگانی شعبه:970039

دادنامه
پرونده كالســه 9609982506۱006۱2 شــعبه ۱0۴ دادگاه كيفری دو مجتمع 
قضايی دادگاه های كيفری شهرستان قم) ۱0۴ جزايی سابق (تصميم نهايی شماره 

97099725۱0۴00۴7۱
شاكی:ســازان تامين اجتماعی با نمايندگی آقای محمد ناظريان فرزند محمد رضا 
 به نشانی قم-55 متری عمار ياسر –نبش ك 32-مديريت درمان تامين اجتماعی

) واحد حقوقی(
متهمين:۱-آقای سعيد جليلی فرزند محمد با كفالت آقای ابوالفضل عرب بافرانی فرزند 

محمد به نشانی قم-30م كيوانفر-ك5-6 متری يزدانی –پ 26
2-آقای مهدی آصف آگاه به نشانی مجهول المكان

اتهام ها:۱-اســتفاده از اوراق مجعول 2.جعل 3.تحصيل مال از طريق نامشــروع يا 
سوءاستفاده و تقلب از امتيازات

۴-معاونت در جعل
رای دادگاه

با استعانت از خداوند قادر و متعال :در خصوص اتهام آقايان ۱-سعيد جليلی فرزند محمد 
متولد ۱37۱ ،با سواد، متاهل، فاقد سابقه كيفری، اهل و ساكن قم، دائر بر جعل مهر 
و امضاء پزشكان و استفاده از آنها و تحصيل مال از طريق نامشروع به ميزان دويست و 
چهل و يك ميليون و نود و دو هزار و نهصد و هشتاد و پنج ريال 2-سيد مهدی عاصف 
آگاه) متواری و مجهول المكان كه حسب مقررات از طريق نشر آگهی احضار شده است( 
دائر بر معاونت در جعل مهر و امضاء پزشكان و استفاده از آنها و معاونت در تحصيل مال 
از طريق نامشروع موضوع شكايت آقای محمد ناظريان به نمايندگی از سازمان تامين 
اجتماعی و كيفر خواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب قم، با عنايت به 
محتويات پرونده كه حكايت دارد متهم عاصف برگه های سفيد نسخه را تحويل متهم 
جليلی می داده و او نيز پس از درج اسامی چند قلم داوری گران قيمت از جمله انسولين 
و زدن مهر پزشكان متخصص و ارائه آن به داروخانه و بقيه اقدامات فيزيكی مبلغ بيش 
از 2۴ ميليون تومان تحصيل نموده است )متهم رديف اول( لذا دادگاه بزه انتسابی را 
محرز دانسته و مستندا به مواد ۱27 قانون مجازات اسالمی و 536 قانون تعزيرات و ماده 
3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبرداری و با رعايت ماده ۱3۴ 
قانون مجازات اسالمی متهم رديف اول را عالوه بر استرداد مبلغ مذكور و تحصيل شده به 
سازمان تامين اجتماعی، به جهت جعل به تحمل دو سال حبس و به جهت تحصيل مال 
از طريق نامشروع به تحمل دو سال حبس و متهم رديف دوم )عاصف آگاه( را به جهت 
معاونت در جعل به تحمل دو سال حبس و به جهت تحصيل مال از طريق نامشروع به 
تحمل دو سال حبس و متهم رديف دوم )عاصف آگاه (را به جهت معاونت در جعل و به 
تحمل شش ماه حبس و به جهت معاونت در تحصيل مال نيز به تحمل شش ماه حبس 
محكوم می نمايد. رای صادره در خصوص متهمان غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی و رسيدگی در اين شعبه و سپس ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم 

تجديد نظر استان قم می باشد.
رئيس شعبه ۱0۴ دادگاه كيفری دو شهرستان قم –حسن داداش نژاد

رونوشت برابر با اصل و اداريست و جهت ابالغ به متهمين فوق تهيه و ارسال می گردد.
مدير دفتر شعبه ۱0۴ دادگاه كيفری دو شهرستان قم –مقدس زاده

مفقودی
برگ ســبز پيكان وانت به شــماره مدل 1391 به شماره 
  114f0037063 شهربانی72 - 652 ص 68 به شماره موتور
به شماره شهربانی NAAA46AA3DG379901  مفقود 

گرديد و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



طال و جواهــر ازجمله 
كاالهايي است كه حكم 
معيار بر ديگر بازارها را 
داشته و تشنج در اين 
بازار بر ديگــر بازارها 
اثراتی سوء دربر دارد. زماني كه قيمت دالر 
كه ارز مبادالتي در كشور محسوب مي شود 
از ثبات و امنيت برخوردار نباشــد، طبيعتا 
نوســانات آن بر بازار طال اثر مستقيم داشته 
و باعث تشنج در آن مي شود. نوسانات بازار 
طال باعث بالتكليفي مــردم به ويژه خريدار 
و فروشــنده اين حوزه شده است. فروشنده 
و خريدار دچار نوعي دودلي و سرگشــتگي 
شــده اند و نمي دانند با خريد يا فروش اين 
كاال به سوددهي خواهند رسيد يا خير كه اين 
موضوع باعث بالتكليفي مردم شده و آسيب 

بزرگي را به بازار طال وارد كرده است. 
رئيس اتحاديه طال و جواهر بخشي از افزايش 
قيمت مهارنشــدني طال را برآمده از التهاب 
و هيجانات كاذب در بازار عنوان كرد. محمد 
كشتي آراي با اعالم اينكه اين نوسانات به هيچ 
عنوان طبيعي نيست، تاكيد كرد: »نوسانات 
طبيعي بازار بر اثر عرضه و تقاضا و نوسانات 
قيمت جهاني است، ولي نوسانات اخير مبني 
بر التهاباتي اســت كه بر بازار وارد مي شود و 
)شايد( در روزهاي آينده توسط بانك مركزي 

مديريت شود.«
كشــتي آراي اظهار كرد: »در بازار آشــفته 
كنونــي، معامالت معمول و مرســوم انجام 
نمي شود و خريداران و فروشندگان واقعي كه 
قصد دادوستد دارند، خريد و فروش نمي كنند، 
اما شايعات قيمت ها را دچار نوسان مي كند.« 
وي افزود: »بنده منكر دست هاي پنهان نيستم 
كه سرمايه ها را به سمتي مي كشد و سود مورد 
نظر خود را طلب مي كند. دولــت نيز براي 

مديريت بايد وضعيت را بررسي كند و تصور 
مي كنم در حال حاضر بانك مركزي در حال 

رصد اين وضعيت است.«
اميد آن مي رود با حاكم شــدن ثبات هرچه 
بيشتر در بازار، وضعيت مطلوب و شايسته تري 
در عرصه اقتصادي ايجاد شود كه قطع به يقين 
استمرار شــرايط موجود به مصلحت اقتصاد 
كشور نيست و از سوي ديگر ادامه آن مي تواند 
بسترســاز بي اعتمادي ميان دولت و ملت 
شود، زيرا مكرر از سوي مسئوالن اجرايي بر 
بازگشتن ثبات و آرامش به بازار تاكيد شده 
است. همچنين فقدان حصول و تحقق اين امر، 
نتايج و پيامدهاي نامطلوب و ناخوشــايندي 
براي توليد و صادرات كشور به عنوان دو ركن 
تاثيرگذار در شكوفايي اقتصادي هرچه بيشتر 

در پي خواهد داشت. 

لزوم افشای اسامی مافیای  بازار طال و سکه

واردات  طال در انحصار افرادي خاص  قرار گرفته است
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شبکه توزیع متولي مشخصي 
ندارد

دبيــركل اتاق اصنــاف ايران از نامشــخص 
بــودن متولــي شــبكه توزيــع كاال و ارائه 
پيشنهاد ايجاد تشــكل ملي و مشخص براي 
ســاماندهي شــبكه توزيع كاالي كشور خبر 
داد. بــه گزارش صداوســيما،  علي عوض پور 
در گفتگو با راديو اقتصاد با اشــاره به فعاليت 
اتاق هاي اصنــاف، وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت و جهاد كشــاورزي در تصميم گيري 
براي شــبكه توزيع افزود: يكــي از مهم ترين 
مشكالت شــبكه توزيع نبود اطالعات دقيق 
و به روز از وضعيت اين شــبكه اســت كه اين 
 روند بي نظمي را در توزيع و عرضه كاال ايجاد 

كرده است. 
وي با اشــاره به لزوم شفاف ســازي وضعيت 
شــبكه توزيع گفت: اتاق اصناف با راه اندازي 
فروشــگاه هاي زنجيره اي و عرضه در فضاي 
مجازي به صــورت صنفي، اقــدام به اصالح 
بخشي از شــبكه توزيع كرده است كه در اين 
روش محل توليد كاال و قيمت تمام شــده آن 
مشــخص و كاال با قيمت كمتري به دســت 

مشتري خواهد رسيد. 
دبيركل اتاق اصناف ايران با بيان اينكه بايد در 
ساختار شبكه توزيع اصالح انجام شود، ادامه 
داد: اتاق اصناف پيشــنهاد ساماندهي شبكه 
توزيع را به صورت ملي به وزارت صنعت ارسال 
كرده است كه در آن از لحظه توليد كاال تا زمان 
مصرف روند شفاف و مشخص باشد. عوض پور 
گفت: پيشنهاد ايجاد تشــكل ملي با رياست 
 اتاق اصنــاف و نظــارت وزارت صنعت ارائه 

شده است. 
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سودجويان و واردكنندگان پول روي پول گذاشته اند
علي متوليان، كارشناس بازار طال

بانك مركزي به عنوان اصلي ترين متولي بازار طال و سكه بايد مديريت خود را در اين بازار بيشتر كند، 
چراكه با وجود اين ناآرامي ها در بازارها به ويژه بازار طال و سكه شاهد تخلفات بسياري هستيم كه هر 
روز قيمت ها را در بازار افزايش مي دهند. بانك مركزي اگر نتواند بازار طال و به ويژه سكه را اداره كند، 
وضعيتي 100 برابر بدتر از اين روزها در انتظار داريم كه ديگر نرخ طال و ســكه آنقدر نجومي مي شود 
كه كسي در اين صنف فعاليتي انجام نمي دهد. البته در حال حاضر نيز اوضاع به همين ترتيب است و 
فروشندگان فقط در مغازه هاي خود نشسته اند و حركتي يا خريد و فروشي به آن صورت ديده نمي شود. 
بازاريان نيز به اين وضع معترض  بوده و خواســتار دخالت و نظارت بانك مركزي هســتند تا قيمت ها 
متعادل شود و بازار به حالت تعادل خود بازگردد. در ايران ذخاير طالي بسياري وجود دارد كه متاسفانه 
در اين موضوع هم شاهد هستيم كه عده اي سودجو به شكل انحصاري از آنها استفاده مي كنند. بايد نام 

اين افراد افشا شود و از انحصار در اين صنعت جلوگيري كرد. 
در حال حاضر هم واردكننده هاي بي نام و نشاني كه تنها به فكر منافع شخصي و سودجويي از وضعيت 
كنوني هستند، در حال فعاليت اند. ايران جزو كشورهايي اســت كه نتوانسته خود را با صنعت طال و 
جواهر دنيا تطبيق دهد، چراكه واردات بي رويه و انحصاري چند نفر در كشور دست توليدكننده را بسته 
و توانايي پيشرفت را از آنها گرفته است. با اين اوصاف بايد اشاره شود كه تنها مردم و مصرف كنندگان 
در اين اوضاع آشفته ضرر مي كنند و حقوق شان ضايع مي شود، در حالي كه سودجويان و واردكنندگان 
پول روي پول گذاشته و از اين وضعيت كامال راضي اند. اين سودجويان خودشان منبع اصلي آشفتگي 
و افزايش قيمت ها در بازار سكه و طال هستند. اوضاع اين روزهاي بازار سكه و طال به دوئلي تبديل شده 

كه هر كسی بيشتر بخرد، برنده است. 

بانك مركزي پاسخگوي وضعيت كنوني اقتصاد باشد 
غالمرضا حيدري، نماينده مجلس

التهابــات بــازار ســكه و طــال و البتــه ارز موجــب شــده عــده اي بتواننــد جيــب خــود را 
از اين آشــفته بازار پر كننــد و نتيجه اين التهابات موجب شــد كه ســودجوياني كــه در اين بازار 
فعال بوده و هســتند، بيشــترين نفع را ببرنــد. به عبارتــي التهاب بازار ارز و ســكه موجب شــد 
جيب چند نفري پر شــود و مردم در بدترين شــرايط به ســر ببرند. در حال حاضر بــاال رفتن تب 
 خريد ســكه و طــال به نفع چنــد نفر تمــام شــده و جيب اين چنــد نفر اســت كه هــر روز پر تر

 مي شود. 
در حراج اخير ســكه بيش از 7 ميليون قطعه ســكه به بازار ريخته شــد كه نزديــك 60 تن طال را 
در بر گرفت و هر ســكه بين 800 هــزار تومان تا يك ميليــون افزايش قيمت داشــت. بنابراين اين 
مســاله بايد مورد بررســي قرار بگيرد؛ يعني براي ارزيابي اين مســائل بايد نتايج را مدنظر قرار داد. 
رئيس سازمان بازرسي كل كشــور بيان داشته كه در نخستين روز حراج ســكه، 50 نفر خريدار اين 
بازار بودند كه نشــان دهنده حضور مافيا در بازار ســكه و طالست. در كنار پر شــدن جيب عده اي از 
اين آشفتگي ها، آســيب هاي اقتصادي فروش نجومي ســكه هم بروز كرده اســت. نقدينگي كشور 
به جاي چرخــش در توليد با توجه به سياســت گذاري هاي غلــط بانك مركزي به ســمت خريد و 
فروش ارز و ســكه رفته، بنابراين بايــد بانك مركزي پاســخگوي وضعيت كنوني اقتصاد كشــور و 
برنامه ريزي هاي نادرســت خود باشــد. با توجه به وضعيت بازار به نتايج سياســت گذاري هاي بانك 
مركزي اين اميد وجود نــدارد كه بازار در مدت زمــان كوتاهي از التهاب خارج شــود. هدف گذاري 
 بانك مركزي در راستاي توسعه كشــور نيســت و تنها جيب چند نفري از بازار آشفته دالر و سكه پر 

شده است. 
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جدا از دغدغه هــاي بازار و 
تقاضا كه مســاله هميشگي 
صنايــع و توليد در كشــور 
بوده اســت، توليد داخلي از 
يك سري مشكالت بيروني 
رنج مي برد كه از جمله آن ماليات بر ارزش افزوده و فشار 
ناشي از سود باالي بانكي بابت تسهيالت دريافتي است. 
به گفته شــريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت، 
ماليات بر ارزش افزوده طي مدت گذشته باعث تعطيلي 
برخي از واحدهاي صنعتي شده است. با اين حال مساله 
ماليات بر ارزش افزوده هنوز حل نشده و پيشنهادات 
بخش خصوصي بــه دولت براي حل آن نيز با پاســخ 

مثبتي روبه رو نبوده است. 
طبق بررســي هاي موجود با توجه بــه افزايش تورم 
توليدكننده كه تازه ترين آمارها نيز حكايت از رشــد 
آن بــه 12 درصد دارد، شــرايط حــادي پيش روي 
توليد كنندگان است كه سوبسيددهي به توليد و رفع 
فشارهايي كه از سوي بخشنامه هاي مختلف و قوانين 

متنوع بر آن است را اجتناب ناپذير مي سازد. 
از آنجايي كه دولت تصميم دارد بــا توجه به افزايش 
نرخ تورم نرخ ســود بانكي را باال ببرد ديگر اميدي به 
كاهش نرخ ســود تسهيالت كه ســال پيش از سوي 
مسئوالن وعده داده شــده بود، باقي نمي ماند. بر اين 
اساس پيش بيني مي شود يكي از مهم ترين چالش هاي 
توليد و صنعت داخلي تامين مالي باشــد. كما اينكه 
موضوع كمبود سرمايه در گردش در شرايط حاضر نيز 

يكي از مهم ترين مشكالت توليد كنندگان است. 
به اعتقاد كارشناسان، صنايع بزرگ و فعال مي توانند 
با استفاده از شيوه هاي نوين مديريتي كه در دنيا باب 
شده است، هزينه هاي غيرضروري خود را كنترل كنند، 
اما اين شيوه براي صنايعي كه با حداقل ظرفيت خود 
كار مي كنند نمي تواند جوابگو باشد كه در اين خصوص 
حمايت مستقيم دولت از صنعت و توليد كننده با دادن 

امتيازات ويژه الزم خواهد بود. 

تعطيلي 30 درصد واحدها
مهدي پورقاضي، عضو اتاق بازرگاني در 
اين خصوص با بيــان اينكه وضعيت 
كنوني صنعــت بــه هيچ وجه خوب 
نيست، به »كســب وكار« مي گويد: 
بيش از 30 درصد واحدها تعطيل اند و 
بيش از 50 درصد بــا ظرفيت پاييــن كار مي كنند. به 
عبارتي بايد گفت به ندرت مي توان شركت هايي را پيدا 
كرد كه با بيش از 50 درصد ظرفيت خود كار می كنند. 
بنابراين صنعت در وضعيت خوبي قرار ندارد و واحدهاي 
صنعتي بدهي هاي زيادي دارند كه نمي توانند پرداخت 
كنند. فعاالن اقتصادي و توليد كنندگان هم با توجه به 
وضعيت آشــفته  بازار و به اين دليل كــه از فرداي خود 
خبردار نيستند، نمي توانند برنامه اي براي بنگاه اقتصادي 

خود تدارك ببينند. 
بســياري از توليد كنندگان به امور روزمره مي پردازند 
و در خريد محصوالت الزم براي مــواد اوليه كه تحت 
تاثير تورم به لحاظ قيمتي رشــد چند برابري داشته، 
باز مانده اند. گرچه به ظاهــر كار مي كنند اما در واقع 

زيان مي كنند. 

پرداخت نامتوازن تسهيالت به صنايع
وي با اشــاره به اينكه درباره اين وضعيت نامطلوب 
بارها صحبت شــده اســت، ادامه مي د هد: اما هنوز 
تصميم گيري درســتي درباره وضعيــت بالتكليف 
صنايع اتخاذ نشده اســت. يك مورد بحث پرداخت 

نامتوازن تســهيالت به صنايع اســت كه متولي آن 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت بود امــا در حالي 
 كه بــه بعضي ها اين تســهيالت پرداخت شــده به 

بعضي ديگراين پرداخت  صورت نگرفته است. 

وزارت صنعت سياستي براي اصالح ساختار 
صنعتي ندارد

وی افزود: به نظر مي رسد مهم ترين كار در شرايط فعلي 
اصالح ساختار اقتصادي در كشــور باشد. مهم ترين 
كاري كه در اين راستا از مسئوالن انتظار مي رود اصالح 
نظام ارز، ماليات، نرخ بهــره، روابط بين الملل، تامين 
اجتماعي و روابط و قانون كار است. در حالي كه هنوز 
آسيب شناسي صحيحي توسط وزارت صنعت در اين 
خصوص نشده و وزارت صنعت سياستي براي اصالح 

ساختار صنعتي ندارد. 

بنگاه هاي اقتصادي رو به ورشكستگي اند
وي با ذكر اينكه نه تنها درباره ســاختار صنعتي كالن 
بلكه در همه بخش ها وضعيت بالتكليف و رو به سقوطي 
حاكم شده است، مي افزايد: مگر دولت تحركی داشته 
باشــد وگرنه بســياري از بنگاه ها رو به ورشكستگي 

هستند. 

»كسبوكار«بهمناسبتروزصنعتومعدنبررسيميكند

تسهیالت دهی نامتوازن به  صنایع

در سال حمايت از كاالي ايراني
طرح»ايران،ساختايران«اجرا

ميشود
ايده هايــي  و  تجربــه  كــه  كســاني 
در زمينــه توليــد، توزيــع و ترويــج 
 مصرف كاال يــا خدمــات ايرانــي دارند، 
مي توانند تا تاريخ بيستم تيرماه با مراجعه 
به وب سايت »شتاب دهنده مجازي برناك« 
 بــه نشــاني  www. Bornac. Ir  طرح 

خود را معرفي كنند. 
به گــزارش فــارس، طرح هايي كــه براي 
شــركت در رويداد ملي »ايران، ســاخت 
ايــران« ارســال مي شــوند، از ســوي 
 كارشناســان برنــاك، بررســي و داوري

 مي شوند.
 از بعضي طرح ها تقدير مي شــود و برخي 
از طرح هــا بــا ورود به دوره شــتاب دهي، 
مراحل تبديل شــدن به يك كســب وكار 
 جديد را در بــازار واقعي تجربــه خواهند 

كرد. 
همچنين اگــر طرحي از ظرفيــت كافي 
بــراي تجاري ســازي برخــوردار باشــد، 
برنــاك هزينه هــاي جــاري طــرح را به 
ميــزان 25 ميليون تومــان تامين مي كند 
و پــس از آن تا پايــان كار، يعنــي يافتن 
ســرمايه گذار و توليد و عرضــه محصول يا 
 خدمت مدنظر، همراه و پشــتيبان آن باقي 

مي ماند.
 نتايــج نهايي طرح هــاي پذيرفته شــده 
 تــا روز دهــم مــرداد اعــالم خواهــد

 شد. 

خبر

نخريدنخودروباعثكاهش
قيمتميشود

نايب رئيس اتاق بازرگاني ايــران گفت: راه اندازي 
پويش نخريدن كاالهايي كه مشــمول افزايش 
قيمت شده اند، باعث ارزاني در همه آنها نمي شود، 
بلكه در كاالهاي غيرضروري و خودرو در يك بازه 
زماني كوتاه تاثيرگذار است و باعث كاهش قيمت ها 

مي شود اما طال و ارز اينگونه نيست. 
پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: 
تاخير و نخريدن كاالهايي كه مشــمول افزايش 
قيمت و گراني مي شــوند، در برخي از گروه هاي 
خاص مي تواند در مقطعي كوتاه پاسخگو باشد اما 

براي همه كاالها جواب نمي دهد. 
وي افزود: در كااليي مانند خودرو و ديگر كاالهاي 
غيرضروري مي تواند نخريدن در بازه زماني كوتاه 
مثال يك ماهه پاسخگو باشــد و با كاهش تقاضا 
التهاب بازار را برطرف كــرد و حتي باعث كاهش 
قيمت ها شــد اما نخريدن كاالهاي ديگر مانند 
سكه و ارز هيچ ارتباطي به كاهش قيمت آنها و حل 
مشكالتي مانند تورم ندارد. سلطاني اظهار كرد: 
تجربه نشان داده نخريدن كاالهايي مانند سكه و 
ارز باعث مي شود كه گروهي از خريدن آن اجتناب 
كنند و گروهي ديگر به بازار هجوم آورند و نتيجه 
افزايش قيمت ها در اين بخش ها باعث مي شود آن 
گروهي كه اجتناب كرده بودند، خود را از بقيه عقب 
مي بينند و به بازار هجــوم آورند؛ بنابراين مجددا 
قيمت ها افزايش پيدا مي كند. نايب رئيس اول اتاق 
بازرگاني ايران گفت: در شرايط كنوني اقتصاد ايران 
افزايش قيمت و گراني بسياري از كاالها، تورم تقاضا 
نيست، بلكه تورم هزينه است؛ بنابراين در شرايطي 
كه گراني ناشي از تورم هزينه باشد، نخريدن درمان 

آن نيست و حتي مي تواند اثر منفي بگذارد. 

خبر
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درحالي كــه ابتــداي تيرمــاه ســال جاري بــه عنــوان موعــد زماني 
اجــراي فــاز دوم طــرح اســتانداردهاي ۸5 گانــه خودرويــي 
تعيين شــده بــود، امــا بــا گذشــت حــدود 10 روز از نخســتين ماه 
 تابســتان، خبــري از توقف خــط توليــد خودروهــاي غير اســتاندارد 

نيست.
به گزارش ايسنا، اسفند ماه ســال 13۹5 بود كه ســازمان ملي استاندارد 
ايــران از افزايش تعداد اســتانداردهاي خودرويي از 55 بــه ۸5 مورد خبر 
داد و اعالم كــرد كه براســاس تفاهمنامــه اي بين اين ســازمان و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، ارتقاي اين اســتانداردها از نظــر تعداد و كيفيت 
مطرح شده اســت؛ موضوعي كه براساس مصوبه شــوراي سياست گذاري 
خودرو با حضــور وزير وقــت صنعت، معــدن و تجارت، رئيس ســازمان 
 ملــي اســتاندارد، خودروســازان و قطعه ســازان در دســتور كار قــرار 

گرفت. 
براســاس زمان بندي صورت گرفته بايد تا ابتداي دي ماه ســال گذشــته 
۶1 مورد اســتاندارد خودرويي اجرايي مي شــد و پس از آن تــا ابتداي تير 
ماه ســال 13۹۷ دو مورد به ۶1 استاندارد قبلي اضافه شــده و در نهايت با 
اضافه شــدن 22 مورد اســتاندارد خودرويي ديگر تا دي ماه سال 13۹۷، 
 تعداد اســتانداردهاي اجباري خودروهاي ســواري به ۸5 مــورد افزايش 

مي يافت. 
بنابراين اگر خودرويي نمي توانست تا ابتداي دي ماه سال گذشته ۶1 مورد 
استاندارد تعيين شــده را رعايت كند در نخســتين مرحله از اجراي مصوبه 
مربوطه با توقف خط توليد روبه رو مي شد، اين در حاليست كه قرار بر اين بود 
كه دو مورد استاندارد خودرويي ديگر نيز به اين ۶1 مورد از ابتداي تير ماه سال 
آينده اضافه شود و اگر خودرويي نتواند اين دو مورد را رعايت كند با توقف خط 

توليد در تيرماه سال جاري روبه رو شود. 
گفتني است در فاز اول اجراي استانداردهاي ۸5 گانه خودرويي، در ابتداي 
دي ماه سال گذشته، 25 مدل خودروي سبك و ســنگين غيراستاندارد با 
توقف خط توليد روبه رو شــدند و براي اجراي فاز دوم اين طرح كمتر از يك 

ماه فرصت باقي است. 
پيش از ايــن نيره پيروزبخــت، رئيس ســازمان ملي اســتاندارد ايران در 

پاســخ به اينكه چه تعداد خــودرو در فازهــاي دو م و ســوم اجراي طرح 
۸5 گانــه اســتانداردهاي خودرويــي مواجــه مي شــوند، گفتــه بــود 
كــه در فــاز اول اجــراي اســتانداردهاي ۸5 گانــه خودرويــي 23 مدل 
خودرو بــا توقف خــط توليــد روبه رو شــدند و بــه ترتيــب در فازهاي 
دوم و ســوم اجرا كــه در تيرماه و دي ماه ســال 13۹۷ اجرايي مي شــود، 
 مجــددا برخي مدل هــاي خودرويــي خط توليدشــان متوقــف خواهد 

شد. 
وي با بيان اينكه مــا پيش بيني خود را انجام داده ايــم، اما فعال قصد نداريم 
نام و تعــداد اين خودروهــا را اعالم كنيم، يادآور شــده بود كه براســاس 
پيش بيني صورت گرفته در فاز دوم رعايت اســتانداردهاي ۸5 گانه خودرو 
 كه تيرماه سال 13۹۷ اجرا مي شود، دو مدل خودرو ديگر با توقف خط توليد

 روبه رو شوند. 
بــا ايــن حــال موعــد زمانــي فــاز دوم طــرح اســتانداردهاي 
۸5 گانــه خودرويــي با آغــاز تيرمــاه كليــد خورده اســت امــا خبري 
از اطالع رســاني دربــاره خودروهايي كه بــه دليل عدم رعايــت ۶3 مورد 
 اســتانداردهاي خودرويــي با توقــف خط توليــد روبه رو خواهند شــد، 

نيست. 
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قيمت خودرو 1/5 ميليون ارزان شد
گزارش ديروز قيمت خودرو حاكي است پژو ۲۰۷ اتوماتيك با كاهش يك ميليون و 5۰۰ هزار توماني نسبت به هفته گذشته با قيمت ۷۳ ميليون تومان به فروش مي رسد. 
در نخستين روز از هفته جاري بازار خريد و فروش خودرو شاهد تغييرات زيادي در قيمت ها نيست و معامالت اندكي انجام مي شود. ديروز پژو ۲۰۷ اتوماتيك با كاهش يك ميليون و 5۰۰ 
هزار توماني نسبت به هفته گذشته با قيمت ۷۳ ميليون تومان به فروش مي رسد. همچنين پژو ۲۰6 تيپ ۲ با كاهش ۳۰۰ هزار توماني با قيمت ۳9 ميليون تومان و پژو ۲۰6 تيپ 5 با 
كاهش يك ميليون توماني با قيمت 4۷ ميليون و 8۰۰ هزار تومان مورد معامله قرار مي گيرد. 

حمايت مالياتی  از توليد
محمدحسين برخوردار، عضو اتاق بازرگاني تهران

مهم ترين دغدغه توليد و صنايع به ويژه صنايع بزرگ مشكل ثبت سفارش و قرار گرفتن در نوبت براي گرفتن ارز 
است. به عبارتي بالتكليفي ارزي مهم ترين دغدغه توليدكنندگان و صنايع در شرايط فعلي است. بعد از آن افزايش 
نرخ سود بانكي هم مي تواند شرايط توليد كشور را به شــكلي نامطلوب تر رقم بزند، اما معموال دولت در چنين 

شرايطي براي توليدكنندگان سوبسيد هايي قائل مي شود. 
 در شرايط فعلي دولت به دليل رشد فزاينده نقدينگي و رها شدن آن در بازار چاره اي جز افزايش نرخ سود بانكي 
ندارد. كما اينكه افت ارزش ريال به دليل تورم نيز چنين كاري را از سوي دولت اجتناب ناپذير خواهد كرد. در اين 
صورت براي جبران فشار اين اقدام به توليدكننده مي توان به آنها سوبسيد مالياتي داد يا اينكه براي چند سال آنها را 
از پرداخت حق بيمه معاف كرد. وضعيت به وجودآمده توليد را در تنگنا قرار داده است، اما اين به معناي ورشكستگي 
بنگاه ها كه برخي با شايعه آن سعي در سياه نمايي و وحشت سرمايه گذاران دارند، نيست. دولت مي تواند بخشي 
از فشارهاي واردآمده به توليدكننده را با انتقال ماليات بر ارزش افزوده از توليدكننده به مصرف كننده جبران كند. 
بر اين اساس راه اندازي سيستم مكانيزه فروش و نظارت هاي الكترونيكي سازمان امور مالياتي به حل اين دغدغه 

خواهد انجاميد.

با وجــود افزايش احتمــال تحريم هــاي آمريكا، 
مشتريان در خاورميانه همچنان عالقه مند به خريد 
بيلت هاي فوالدي توليد ايران هستند و طي هفته 

گذشته چندين محموله معامله شده است. 
 به گزارش تســنيم بــه نقــل از پايــگاه خبري 
متال بولتين، با وجود افزايش احتمال تحريم هاي 
آمريكا، مشتريان در خاورميانه همچنان عالقه مند 
به خريد بيلت هاي فوالدي توليد ايران هستند و طي 

هفته گذشته چندين محموله معامله شده است. 
كشــورهاي عضو شــوراي همكاري خليج فارس، 
شمال آفريقا و جنوب شرق آسيا در ميان بازارهاي 
اصلي صادراتي بيلت فوالدي ايــران قرار دارند. در 
حالي كه آمريكا پس از خروج از برجام اعالم كرده 
كه در ماه اوت، تحريم هــاي جديد عليه ايران را به 
اجرا خواهد گذاشــت، فعاالن بازار نسبت به خريد 
فرآورده هاي فوالدي نيمه تمام از سوي مشتريان 

آســيايي از ايران ابراز ترديد كرده اند.  اما در عين 
حال آنها اضافه كرده اند كه كشورهاي عضو شوراي 
همكاري خليج فارس راهي را براي پرداخت پول و 
حمل محموله هاي فــوالدي از ايران و ادامه خريد 
 محصوالت فــوالدي نيمه تمام از ايــران خواهند 

يافت. 
منابع آگاه گفتنــد در هفته منتهي بــه 2۷ ژوئن 
مقادير قابل توجهــي بيلت فــوالدي توليد ايران 
براي توليد در ماه اوت توســط شــركت ها و تجار 
خاورميانه اي به قيمت هر تن 4۹۸ تا 503 دالر روي 

عرشه فروخته شده است. 
يك محموله ديگر نيز توسط يك تاجر در منطقه به 
قيمت هر تن 500 تا 505 دالر روي عرشه فروخته 

شده است. 
برآورد قيمت هاي هفتگي صورت گرفته توســط 
متال بولتين نشان مي دهد كه قيمت بيلت فوالدي 

 صادراتي ايــران در هفته منتهي بــه 2۷ ژوئن با 
۷ دالر كاهش بــه هر تن 4۹۸ تــا 505 دالر روي 

عرشه رسيده است. 
در عين حال، بخش عمده ورقه هاي فوالدي توليدي 
ايران به جنوب شرق آســيا صادر مي شود و قيمت 
ثبت شده در آخرين پيشــنهادات 505 دالر روي 
عرشه بوده است. مشــتريان ورقه هاي فوالدي در 
جنوب شرق آسيا گفتند، ورقه هاي فوالدي ايران 
با احتســاب هزينه حمل 540 تا 545 دالر است و 
قيمت آن براي تحويل روي عرشه نيز 505 تا 510 

دالر است. 
 برآورد قيمت هاي هفتگي صورت گرفته توســط 
متال بولتين نشــان مي دهد كه قيمت ورقه هاي 
فوالدي صادراتي ايران روي عرشه در هفته منتهي 
به 2۷ ژوئن هر تن 505 تا 510 دالر بوده كه 5 دالر 

نسبت به هفته گذشته افزايش نشان مي دهد. 

مشتريان آسيايي فوالد  ايران به تحريم  آمريكا   نه گفتند

سرمقاله



بانک، بیمه 6
و بورس

رئيس ســازمان بورس و اوراق 
بهادار ايران گفت: مشكلي براي 
عرضه غول  اســتارت آپ هاي 
اينترنتي در بورس وجود ندارد. 
به گزارش پژوهشــكده پولي و 
بانكي، شاپور محمدي، گفت: هيچ مشــكلي براي عرضه 
شركت هاي بزرگ اينترنتي كشور، وجود ندارد و مشكالتي كه 
از سوي فعاالن صنعت استارت آپي مبني بر وجود مشكالتي 
براي عرضه در بورس عنوان مي شود صحت ندارد و صرفا اين 

شركت ها با ارزيابي ارزش مي توانند وارد بورس شوند. 

ارزش گذاري هاي انجام شــده از ســوي 
استارت آپ ها مورد تاييد نيست

وي درباره فعاليت هاي انجام شــده تا به امروز در زمينه 
ارزش گذاري اســتارت آپ ها با كمك وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات براي شفاف سازي و آمادگي براي عرضه 
در بــورس و اوراق بهادار ايران، گفت: اســتارت آپ ها و 
شركت هاي فناور از سودآوري بااليي برخوردار هستند و با 
توجه به گسترش آنها سازمان بورس ايران در حال پيگيري 
تخصصي و جدي استارت آپ ها در فرابورس است؛ البته 
اين شركت ها براي ورود به بخش بورس بايد متعهد باشند 
و در عين حال ارزش گذاري آنها از سوي سازمان بورس 
به عنوان يك نهاد رسمي تاييد شــود كه در اين زمينه 

همكاري هاي مشتركي با وزارت ارتباطات در حال انجام 
است و به زودي نتايج مناسبي حاصل خواهد شد. 

رئيس ســازمان بورس و اوراق بهادار ايران با اشــاره به 
بحث تامين مالي جمعي، گفت: يكي از موضوعات مهم 
در زمينه اســتارت آپ ها، بحث تاميــن مالي جمعي يا 
كراد فاندينگ است كه با حمايت سازمان بورس، وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات، معاونــت عملي و فناوري 
رياســت جمهوري، وزارت امــور اقتصــادی و دارايي و 
 وزارت تعاون پيگيري و در نهايت اين دســتور العمل در 

شورايعالي بورس تصويب شده است و فرابورس هم اكنون 
ماموريت دارد تا فرهنگ سازي براي استفاده مردم براي 
سرمايه گذاري در شركت هاي نوپاي خالق را شروع كند. 

وي افزود: امكان بهره مندي فين  تك ها، استارت آپ ها، 
شركت هاي دانش بنيان و ســرمايه گذاران صندوق هاي 
جسورانه در حال حاضر از بستر تامين مالي جمعي ايجاد 
شده است؛ البته بسترها آماده شده اما نياز است تا براي 
بهره گيري از اين فضا و اســتفاده از تامين مالي جمعي 
فرهنگ سازي گســترده اي انجام شود تا فعاالن صنعت 

استارت آپ بتوانند از اين فرصت مناسب استفاده كنند و 
در عين حال مردم نيز بتوانند با سرمايه گذاري سودآوري 

مناسبي داشته باشند. 
محمدي درباره چگونگي سرمايه گذاري گفت: شركت هاي 
نوآوري كه قصد استفاده از فضاي تامين مالي جمعي را 
دارند و نياز به سرمايه اي بالغ بر چند ميليون تا چند ميليارد 
تومان دارند، بايد ابتدا به فرابورس يا شركت هاي كارگزاري 
بورسي براي ورود به مرحله تامين مالي جمعي مراجعه 
كنند و ســپس بخش كوچكي از سرمايه توسط شركت 
اصلي تامين و مابقي توسط پول هاي خرد متقاضيان براي 
سرمايه گذاري در تامين مالي جمعي شركت داده  مي شود. 
رئيــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ايــران درباره 
 ارزش گذاري هــاي انجــام شــده از ســوي برخــي از

استارت آپ ها و اعالم يكي از استارت آپ ها مبني بر تبديل 
شدن به يونيكورن اظهار داشت: چند شركت استارت آپي 
ارزش  هايي در حال حاضر اعالم كرده اند كه معلوم نيست 
براساس كدام چارچوب اعالم شــده است و سازمان بورس 
ايران هيچ كدام از مبالغ اعالم شده و يونيكورن اعالم شدن 
يكي از استارت آپ ها را به هيچ وجه تا زمان پذيرش در بورس 
و ارزش گذاري رسمي از سوي كارشناسان رسمي سازمان 
بورس تاييد نمي كند. وي ادامه داد: اعتقاد دارم سرمايه گذاران 
اين صنعت بايد قبول كنند كه اين صنعت در عين سودآوري 
باال، سرشار از ريسك است؛ همين مساله باعث مي شود تا در 
اين حوزه نياز به يك فرهنگ ســازي بنيادين وجود داشته 
باشد و در عين حال در بورس به كارشناسان ارزش گذاري در 

بحث استارت آپ نياز وجود دارد. 

رئيس سازمان  بورس خبر داد

آمادگي  بورس براي  عرضه  غول های  اينترنتي
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بورس با رشد 203 واحدي هفته 
را آغاز كرد

شاخص بورس ديروز )شنبه( با رشد 203 واحدي، 
در جايگاه 111 هزار و 528 واحدي قرار گرفت. 

به گزارش ايرنا، در معامالت ديروز يك ميليارد و 194 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 2 هزار 
و 901 ميليارد ريال در 76 هزار و 944 نوبت دادوستد 
شد. بررسي شاخص هاي اصلي بازار سرمايه نيز نشان 
مي دهد شــاخص قيمت )وزني - ارزشي( كه در آن 
ارزش سهام شركت هاي بزرگ اثر بيشتري بر شاخص 
مي گذارد، 62 واحد و شاخص كل )هم وزن( كه در آن 
ارزش و وزن همه شــركت هاي بزرگ و كوچك در 
محاسبه شاخص كل، يكسان در نظر گرفته مي شود، 
43 واحد باال رفت. شاخص قيمت )هم وزن( نيز 31 
واحد رشد كرد؛ اين شــاخص بيانگر سطح عمومي 
قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس است. 
همچنين شاخص آزاد شناور 42 واحد افزايش يافت؛ 
اين شاخص بخشي از سهام قابل معامله شركت ها در 
بورس را نشان مي دهد. شاخص بازار اول )مربوط به 
شركت هاي بهتر از نظر سرمايه، سودآوري و درصد 
سهام آزاد شناور( 2 واحد و شاخص بازار دوم بورس 

نيز يك هزار و 182 واحد رشد كرد. 
گروه فلزات اساســي در معامالت ديــروز بورس 
صدرنشين شــد؛ در اين گروه 189 ميليون سهم 
به ارزش 705 ميليارد ريال دادوســتد شــد. گروه 
شيميايي به ارزش 310 ميليارد ريال و كاني هاي 
فلزي به ارزش 286 ميليارد ريال جايگاه هاي بعدي 
را به خود اختصاص دادند. در رده چهارم معامالت 
ديروز، گروه خودرو با دادوســتدي به ارزش 170 
ميليارد ريال قرار گرفت. گروه فرآورده هاي نفتي نيز 
با معامالتي به ارزش 116 ميليارد ريال، رده پنجم 

را از آن خود كرد. 

تاالر شيشه ای

در بازار آزاد تهران
سكه طرح جديد ۱۵ هزار تومان 

گران شد
در بازار آزاد تهران، قيمت هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد با 15 هزار تومان افزايش به 2 

ميليون و 941 هزار تومان رسيد. 
به گزارش مهر، در جريان معامالت ديروز )شنبه( 
بازار آزاد تهران، هر ســكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم 2 ميليــون و 769 هزار تومان، نيم ســكه 
يك ميليون و 443 هزار تومان، ربع ســكه 777 
 هزار تومان و ســكه يك گرمي 425 هزار تومان

 بود. 
هر اونس طال در بازارهــاي جهاني 1252 دالر و 
81 سنت و هر گرم طالي 18 عيار نيز 237 هزار 

و 910 تومان بود. 

 براساس اعالم بانك مركزي
رشد تورم توليدكننده شتاب گرفت

براساس اعالم بانك مركزي، تورم توليدكننده در 
خردادماه امسال به 12 درصد رسيد. 

به گزارش مهر، شــاخص بهــاي توليدكننده 
در ايــران در دوازده مــاه منتهي به خــرداد ماه 
1397 نســبت به دوازده ماه منتهــي به خرداد 
ماه 1396 به ميــزان 12 درصــد افزايش يافته 
اســت. شــاخص بهاي توليدكننــده در ايران 
براســاس ســال پايــه 100=1390 در خرداد 
ماه 1397، به عدد 277.3 رســيد كه نســبت 
 بــه مــاه قبــل 2.2 درصــد افزايش داشــته 

است. 
اين شــاخص در خرداد ماه 1397 نسبت به ماه 
مشــابه ســال قبل معادل 16.9 درصد افزايش 

نشان مي دهد. 

اخبار

عيســي امامي، عضو هيات مديره بانك قرض الحســنه مهرايران به همراه 
سلطانيان، مدير شعب استان تهران به صورت سرزده از شعب سطح استان 
بازديد و آمار عملكرد حوزه هــاي مختلف آنان را بررســي كرد. به گزارش 
روابط عمومي بانك قرض الحســنه مهرايران، امامي ضمن بازديد از شعب 
اســتان تهران، راهكارها و تدابير الزم براي بهينه ســازي خدمت رساني به 

مشتريان را ابراز داشت. 

وي در اين بازديدها بر اراده و عزم جدي كاركنان بانك قرض الحسنه مهر ايران 
براي ارتقاي بيشتر جايگاه بانك تاكيد كرد و گفت: با توجه به پتانسيل باالي 
مجموعه، بايد با تالش بيشتر، برنامه ريزي مدون و مناسبي براي ايجاد تعامل 

با مشتريان حقيقي و حقوقي اقدام كرد. 
در ادامه، ســلطانيان نيز اظهار داشت: برگزاري جلســات مستمر بازاريابي 
در مرحله اول ميان كاركنان و در گام بعدي با مشــتريان در راســتاي ارائه 

خدمات مختلف بانكي، امر مهمي اســت و اميدواريم همكاران ما با تالش 
مضاعف و نوآوري خود بتوانند در راستاي رفع نياز مشتريان بانك، گام هاي 
خوبي بردارنــد. وي تصريح كــرد: حاميان بانك قرض الحســنه مهر ايران 
جامعه اي متشــكل از اشخاص حقيقي و حقوقي خير هســتند كه براي به 
 جاي آوردن ســنت نيكوي قرض الحســنه اقدام به اين ســپرده گذاري ها 

كرده اند. 

با افتتاح »حســاب قرض الحســنه ويژه« بانك ملي ايران، امكاني فراهم است كه 
مشتريان مي توانند شرايط اعطاي تسهيالت و هزينه كرد منابع خود را مشخص كنند. 
 به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، »حساب قرض الحسنه ويژه« حسابي است 
كه بانك مي تواند به نمايندگي از صاحبان آن، منابع را در امور خير و عام المنفعه و رفع 

حوائج ضروري و نيازهاي فوري نيازمندان هزينه كند. 
بدين ترتيب بانك ملي ايران با عقد قراردادي ضمن نگهداري ســپرده، مسئوليت 
عمليات اجرايي اعطاي تســهيالت را به نيابت از صاحبان حساب بر عهده گرفته و 
وجوه سپرده شده توسط اشــخاص حقيقي و حقوقي را طبق نظر صاحب حساب و 

براساس شرايط قرارداد منعقدشده ميان آن دو هزينه مي كند. براساس اين قرارداد، 
اعطاكننده قرض الحسنه، متقاضي دريافت تسهيالت را رسما به بانك معرفي و بقيه 
فرايند كاري از قبيل احراز هويت، اختصاص تسهيالت، نوبت بندي وصول اقساط و... 
بر عهده بانك خواهد بود. بانك مي تواند به موجب قرارداد عامليت، پيگيري وصول 
اقساط قرض الحسنه هاي اعطايي يا در صورت لزوم انجام اقدامات حقوقي مربوطه را 
نيز بر عهده گيرد. با اين حال استرداد وجوه توديع شده به حساب قرض الحسنه ويژه، 
منوط به بازپرداخت قرض الحسنه هاي اعطاشده است و از اين بابت مسئوليتي متوجه 
بانك نخواهد بود. حداقل مبلغ براي افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه 10 ميليون 

ريال و حداقل مبلغ تسهيالت قرض الحسنه ويژه 3 ميليون ريال با بازپرداخت حداكثر 
5 ساله است. براساس مقررات موجود، اعطاي تسهيالت تا سقف يك و نيم ميليارد 
ريال از محل وجوه توديع شده )وجوه اداره شده( از طريق سپرده گذاري قرض الحسنه 
ويژه بخش خصوصي نزد بانك ها ممكن خواهد بود. دارنده حساب قرض الحسنه ويژه 
مي تواند به موجب قرارداد عامليت، نوع و ميزان وثايق مورد نظر خود را مشخص و از 
بانك بخواهد كه در قبال اعطاي قرض الحسنه از اين حساب، وثايق مشخص شده را 
اخذ كند. در صورتي كه نوع و ميزان وثايق مورد نظر تعيين نشده باشد، اخذ وثيقه 
توسط بانك تابع ضوابط دستورالعمل اجرايي قرض  الحسنه اعطايي بانك ها خواهد بود. 

تراكنش هاي ماهانه درگاه هــاي پرداخت اينترنتي بانك صــادرات ايران در 
ارديبهشت ماه سال جاري 222 درصد افزايش يافت. 

به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران، حجم تراكنش هاي صورت گرفته 
از طريق درگاه هاي پرداخت اينترنتي بانك صادرات ايران در پايان ارديبهشت 
ماه 97 از 7 هزار و 992 ميليارد ريال فراتر رفت كه نسبت به ماه قبل از آن 222 

درصد افزايش ثبت كرده است. 
خدمات الكترونيكي بانك صــادرات ايران به دليل تنوع و گســتردگي، مورد 
استقبال نزديك به 47 ميليون مشــتري بانك قرار گرفته، به نحوي كه ميزان 

استفاده از ابزارهاي متنوع آن از جمله »همراه بانك«، »همبانك«، »پايانه هاي 
فــروش«، »اينترنت بانك«، »درگاه هاي پرداخت اينترنتــي«، »خودپرداز« و 

»تلفن بانك« با استقبال مستمر مشتريان و هموطنان روبه رو شده است. 
بررسي تعداد تراكنش هاي صورت گرفته و مبالغ اين تراكنش ها نشان مي دهد 
كه طي ارديبهشت ماه سال جاري، مبلغ تراكنش ماهانه همراه بانك صادرات 
ايران، بيش از 50 درصد رشد داشته است. در اين ميان اينترنت بانك صادرات 
ايران با ضريب امنيت باال، قريب به 68 درصد افزايش را در انتقال منابع مشتريان 
بانك ثبت كرده است. آمار بانكداري الكترونيك بانك صادرات ايران، همچنين 

حكايت از افزايش 60 درصدي انتقال وجه از طريق پايانه هاي فروش، رشد 55 
درصدي مبالغ انتقاد داده شده توســط همبانك و افزايش 27 درصدي حجم 
تراكنش هاي 5134 خودپرداز بانك صادرات ايران در ارديبهشــت ماه ســال 
جاري دارد. بانك صادرات ايران با 3 هزار شعبه و باجه در سراسر كشور و حضور 
در بيش از 28 نقطه جهان، گســترده ترين شبكه شعب نظام بانكي كشور را به 
خود اختصاص داده است. اين بانك با فراهم سازي بسترهاي الكترونيكي موثر 
و كارآمد، نقش برجســته اي در كاهش هزينه هاي مشتريان و جامعه داشته و 

ارزش افزوده مطلوبي براي فعاالن اقتصادي فراهم ساخته است. 

محمدحســن علمداري، مديــر امور 
اعتباری بانك مســكن از تمديد ســه 
ماهه پرداخت تسهيالت، بدون نياز به 
سپرده گذاري يا خريد اوراق »تسه« به 
متقاضيان استفاده از سقف تسهيالت از 
محل اوراق گواهي حق تقدم تسهيالت 
مسكن بانك مسكن تا پايان شهريور ماه 
خبر داد. به گزارش پايگاه خبري بانك 
مسكن - هيبنا، علمداري با اعالم خبر 
تمديد ســه ماهه پرداخت تسهيالت 
بدون نياز به ســپرده گذاري يا خريد 
اوراق »تسه« به متقاضيان استفاده از 
سقف تسهيالت از محل اوراق گواهي 
حق تقدم تسهيالت مسكن، گفت: در 
راســتاي افزايش توان مالي خريداران 
و براي تقويت بخش تقاضا و همچنين 

ترغيب خريداران ملك به اســتفاده از 
تســهيالت از محل اوراق گواهي حق 
تقدم اســتفاده از تســهيالت مسكن، 
پرداخت اين تسهيالت همچون روندي 
كه از سال گذشته شكل گرفت، تا پايان 
شهريور ماه امسال ادامه خواهد يافت.
وي خاطرنشــان كرد: در حال حاضر 
سقف تسهيالت از محل اوراق مسكن 
در حالت انفرادي 60، 50 و 40 ميليون 
تومان به ترتيب در تهران، مراكز استان 
و شــهرهاي بزرگ و همچنين ســاير 
شهرهاست و در حالت زوجين نيز 100، 
80 و 60 ميليون تومان به همين ترتيب 
اســت. اين در حاليســت كه با تمديد 
پرداخت تسهيالت بدون سپرده، براي 
متقاضيان سقف تسهيالت قابل پرداخت 

از محل اوراق در هر يك از حاالت ذكر 
شده، امكان استفاده از تسهيالت بدون 
سپرده و بدون نياز به خريد اوراق نيز با 
سقف هاي مشخص فراهم است. البته 
تسهيالت بدون سپرده در صورتي تعلق 
مي گيرد كه متقاضي، سقف تسهيالت 
اوراق را دريافت كند و چنانچه تسهيالت 
دريافتي از محل اوراق، از سقف مصوب 
در هر شهر، كمتر باشد، تسهيالت بدون 
ســپرده به وي تعلق نمي گيرد. مدت 
بازپرداخت تسهيالت بدون سپرده بانك 
مسكن همچون جعاله، 5 سال تعيين 
شده و اقساط ماهانه هر فقره تسهيالت 
10 ميليون توماني در حالت انفرادي يا 
براي هر يك از زوجين، حدود 254 هزار 

تومان است. 

بانك پاســارگاد در راستاي ايفاي 
مسئوليت هاي اجتماعي و ارتقاي 
كيفيت خدمات بانكي، تجهيزات و 
امكانات ويژه اي را براي روشندالن 
در شــعبه هاي خود ايجــاد كرده 

است. 
بــه گــزارش روابط عمومي بانك 
پاسارگاد، ارائه خدمات ويژه  براي 
روشندالن در برخي از شعبه هاي 
بانك راه ا ندازي شــده و در ســاير 
شعبه ها در دســت توسعه است. 
اين تجهيــزات بــا بهره گيري از 
تكنولوژي هــاي روزآمــد، امكان 
اســتفاده از خدمات بانكــي را به 
صورت ديــداري و شــنيداري و 
بدون نياز به حضــور همراه فراهم 

مي كننــد. در ايــن طــرح كليه 
ضوابط و قوانيــن امنيتي رعايت 
شده و روشندالن از طريق دستگاه 
برجسته نگار و با استفاده از دستيار 
صوتي، كليه امــور بانكي را انجام 
مي دهند. ايــن دســتگاه مجهز 
به صفحه كليد و نمايشــگر بريل 
بوده كه روشــندالن مي توانند با 
اســتفاده از صفحه كليد، تمامي 
فرم هاي بانكــي را تكميل كرده و 
ساير عمليات بانكي مورد نياز خود 
را اجرا كنند. نوشــتار موجود در 
فرم هاي بانكي از طريق نمايشگر 
بريل در دســتگاه برجسته نگار به 
صورت لمسي قابل خواندن براي 

روشندالن است. 

مشتريان روشندل با استفاده از اين 
سامانه و بدون نياز به حضور همراه، 
فرم هاي درخواست انواع عمليات 
بانكي مثل افتتاح حساب، دريافت 
و واريز وجه، خدمات كارت و... را با 
استفاده از ورودي و خروجي هاي 
صوتي و بريل تكميــل مي كنند، 
سپس فرم هاي تكميل شده توسط 
چاپگر باجه پرينت شــده و براي 
انجام عمليات در اختيار مســئول 

باجه قرار مي گيرد. 
گفتني اســت پيش از ايــن نيز 
خدمات و تسهيالت ويژه اي جهت 
استفاده معلوالن و روشندالن در 
شعبه هاي بانك پاســارگاد ايجاد 

شده است. 

بازديد عضو هيات مديره بانك قرض الحسنه مهرايران از شعب استان تهران

با  افتتاح »حساب قرض الحسنه ويژه« بانك ملي ايران  نيكي را قسمت كنيد

رشد بيش از ٢٢٢ درصدي تراكنش درگاه هاي اينترنتي بانك  صادرات  ايران

توسعه خدمات ويژه بانك پاسارگاد  براي روشندالنتمديد سه ماهه تسهيالت بدون سپرده بانك مسكن
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كارگروه ويژه اقدام مالي در تازه ترين نشست خود اعالم 
كرد با توجه به تالش هاي مستمر دولت ايران براي نهايي 
شــدن و تصويب متمم هاي مقابله با پولشويي و تامين 
مالي تروريسم، تعليق اقدامات متقابل عليه ايران را ادامه 
مي دهد. به گزارش ايسنا، در بيانيه اف اي تي اف آمده است: 
در ژوئن 2016 اف اي تي اف از تعهد سياسي سطح باالي 
ايران براي پرداختن به كاســتي هاي استراتژيك مقابله 
با پولشويي و تامين مالي تروريسم و دريافت كمك هاي 
فني براي اجراي برنامه عملياتي اســتقبال كرد. با توجه 
به تعهد سياســي ايران و اجراي اقدامات مربوطه، گروه 

اقدام ويژه مالي در فوريه امسال تصميم گرفت به تعليق 
اقدامات متقابل عليه ايران ادامه دهد. ايران از نوامبر 2017  
سازوكار اعالم وجه نقد خود را ايجاد كرده و پيش نويس 
لوايح مربوط به مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم 
را فراهم كرده اســت. با اين حال برنامه اقدامات ايران در 
شرايطي منقضي شده كه بسياري از اقدامات تكميلي به 
پايان نرســيده اند. اف اي تي اف در ادامه از ايران خواسته 

است نسبت به تكميل اقدامات زير اقدام كند: 1- مجرمانه 
شــناختن تامين مالي گروه هاي تروريســتي بدون در 
نظر گرفتن اســتثناهاي خاص 2- شناســايي و توقيف 
دارايي هاي افرادي كه مطابق با قطعنامه هاي شــوراي 
امنيت سازمان ملل به عنوان تروريست شناخته شده اند. 
3-اطمينان از وجود رهنمودهاي مناســب و قابل اجرا 
براي مشــتريان 4- اطمينان از وجود نهادهاي اطالعات 

مالي مســتقل و الزام به گزارش تراكنش هاي مشكوك 
5- شفاف سازي درباره نحوه شناسايي و تحريم نهادهاي 
ارائه دهنده خدمات انتقال پول كه مجوزهاي الزم را ندارند 
6- تصويب و اجراي كنوانسيون هاي پالرمو و تامين مالي 
تروريسم و شفاف سازي درباره ظرفيت طرف ايراني براي 
همكاري هاي حقوقي مشترك 7- اطمينان از وجود تاييد 
نهادهاي مالي و اطالعات ســودمند وكامل درباره مبدأ 
تراكنش ها 8- در نظر گرفتن طيف وسيع تري از مجازات ها 
براي نقض قوانين مبارزه با پولشويي 9- اطمينان از وجود 

قوانين و رويه هاي كافي براي توقيف دارايي هاي مرتبط. 

افزايش نرخ دالر و پوند
بانك مركزي نرخ ۳۹ ارز را براي ديروز اعالم كرد كه براساس آن، نرخ ۳۲ ارز از جمله دالر، يورو و پوند افزايش و قيمت ۵ واحد پولي ديگر كاهش يافت؛ نرخ لير سوريه و يوان چين نيز 
ثابت ماند. براساس اعالم بانك مركزي، نرخ هر دالر آمريكا براي ديروز )شنبه نهم تيرماه( با ۲۰ ريال افزايش ۴۲ هزار و ۶۱۰ ريال قيمت خورد. همچنين نرخ هر پوند انگليس با ۴۲۵ ريال 

افزايش ۵۶ هزار و ۲۷۸ ريال و هر يورو نيز با ۵۳۹ ريال رشد ۴۹ هزار و ۸۰۷ ريال ارزش گذاري شد. 

خواسته هاي 9 گانه از ايران

FATF  فرصتي دوباره به ايران داد
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وزير صنعت، معــدن و تجارت از 
اختصــاص دالر ۴۲۰۰ تومانــي 
به 7 هــزار كاال و تعيين نرخ پايه 
دالر توافقــي از امــروز در بورس 
خبر داد و از خريــد ۴ هزار پرايد 
در فاصله زماني سه ساعته، ثابت 
بودن قيمت خودرو در كارخانه هاي داخلي و ادعاي خوشــمزه 
واردكنندگان خودرو ســخن گفت و اعالم كرد كه به هيچ وجه 
وزارت صنعت هك شدن سايت ثبت سفارش خودرو را رد نكرده 
است و همچنين عمل وزير ارتباطات در اعالم اسامي واردكنندگان 
خوب نبوده كه او نيز آن را تكرار كند. به گزارش ايسنا، در آستانه 
دهمين روز از تيرماه سال ۱۳۹7 و به مناسبت روز صنعت و معدن، 
محمد شريعتمداري رودرروي خبرنگاران قرار گرفت تا به سواالت 
آنها پاسخ دهد. اين نخستين باري اســت كه پس از گرفتن راي 
اعتماد به وي از مجلس شوراي اسالمي كه بيش از ۱۰ ماه از آن 

مي گذرد، در نشستي خبري حاضر شد و به سواالت پاسخ داد. 

ميزان توليد خودرو در كشور رشد داشته است
وي با اعالم اينكه ميزان توليد خودرو در كشور نسبت به سال قبل ۲۴ 
درصد رشد داشــته و ميزان فروش و صدور فاكتور نيز براي خودروها 
افزايش يافته است، بيان كرد: با ايجاد انتظارات عقاليي منفي، حركت 
به سمت خريد غيرمنطقي خودرو طراحي شد كه ممكن است درباره 
برخي كاالهاي ديگر نيز رخ دهد، بايد بدانيم كه خودرو، طال و ارز نيست 

و كاالي سرمايه اي است كه بايد با آن برخورد منطقي صورت گيرد. 

تا ريال آخر از حلقوم افراد خاطي بيرون مي كشيم
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: با بررســي هاي صورت گرفته 
روي مجموعه واردات خودرو، كشف كرديم كه ۶۴۸۱ فقره خودرو 
براساس اعالم رسمي حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
مجموعه نظام تجاري كشور وارد شده كه در آن ايام، ثبت سفارش 
آزاد نبوده است. بنابراين فورا به وزارت اطالعات، تعزيرات حكومتي و 
گمرك موضوع را اعالم كرديم. درباره ۴۵۰۰ دستگاه توقف عمليات 
ترخيص صورت گرفته و درباره مابقي ۱۹۰۰ دستگاه، شناسه هاي 
وارداتي را در اختيار دستگاه هاي نظارتي گذاشته ايم و بايد تا ريال 
آخر از حلقوم افراد خاطي بيرون كشيده شود. شريعتمداري تاكيد 
كرد: بايد با تمامي كساني كه تخلف كرده اند، برخورد شود. حتي اگر 

در نظام دولتي هم فرد فاسدي بوده است بايد با آن برخورد شود. 

نمي توانيم اسامي ثبت  سفارش شدگان را افشا كنيم، 
چون به جنگ بخش خصوصي رفته ايم

به گفته شريعتمداري، بانك مركزي اسامي افرادي كه ارز ۴۲۰۰ 
توماني را به آنها داده شده اســت را در اختيار دارد. بنابراين ما به 
عنوان وزارت صنعت نمي توانيم كه ثبت سفارش شدگان را افشا 
كنيم، چراكه در اين صورت به جنگ بخش خصوصي رفته ايم. اين 
در حاليست كه فهرست اعالمي از سوي وزير ارتباطات نيز اسامي 
افرادي بود كه تخصيص ارز داشتند و تامين ارز آنها صورت نگرفته 
بود، ما نمي خواهيم به جنگ اقتصاد كشور برويم و اقتصاد را به هم 
بريزيم، بنابراين با استفاده از نيروي عقل خدادادي، تصميماتي 
خواهيم گرفت كه به صالح اقتصاد باشــد. وي گفت: اگر ما اين 
اسامي را منتشر كنيم همان اشتباهي كه وزارت ارتباطات مرتكب 
شد را انجام مي دهيم. در واقع اين بانك مركزي است كه به عنوان 
آخرين مرجع رسمي مي داند كه چه كسي ارز گرفته است يا خير. 

ثبت سفارش هاي تامين مالي نشده كاالهاي ممنوعه 
باطل شد

شريعتمداري ادامه داد: بر اين اساس با وجود مفاد قانوني، واردات 
كشور در برخي كاالهايي كه مورد نياز نيست ممنوع اعالم شد 
تا شاهد صرفه جويي ۲.۲ ميليارد دالري در واردات خودروهاي 
ساخته شده باشيم. ضمن اينكه كليه ثبت سفارش هاي تامين مالي 

نشده در اين ۱۴۰۰ قلم كاال نيز باطل شده است. 

۱۵ ميليارد دالر ارز صادراتي مشــمول عرضه در 
سامانه نيما نيست

وي ادامه داد: صــادرات اين گروه از صادركننــدگان كه ارز آنها 
مشمول ارائه در سامانه نيما نمي شود، حدود ۱۵ ميليارد دالر است 

كه مي تواند در صورت حمايت صادرات خود را افزايش دهند. 
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: به همين دليل دولت مكانيزم 
عرضه ارز صادراتي آنها با نرخ توافقي را در دســتور كار قرار داده 
است. همچنين سياست هاي كنترل بازار نيز در دستور كار است، 
به اين معنا كه وقتي دولت نرخ ارز را يكسان اعالم مي كند، برخي 
از نيازمندي هاي قانوني تامين نشــده از سوي دولت يا نيازهاي 
غيرقانوني در بازاري خارج از بازار غيرمتشكل پولي شكل مي گيرد، 

هرچند نمي توان منكر شكل گيري برخي سوءاستفاده ها شد. 

احتمال تعطيلي برخي واحدهاي صنعتي به دليل باال 
بودن ماليات بر ارزش افزوده

وي ادامه داد: سال گذشــته ۵۸۰۰ واحد صنعتي جديد پروانه 
بهره برداري اخذ كردند و تعدادي واحد هم تعطيل شــدند كه 

علت آن باال بودن نرخ ماليات بر ارزش افزوده، كاهش نقدينگي 
و سرمايه در گردش است؛ بنابراين برخي از آنها نيز ممكن است 

تعطيل شوند. 

براي ۴۰ هزار واحد صنفي تقاضاي پلمب شده است
وزير صنعت، معدن و تجارت به نظام جديد كنترل بازار اشاره و بيان 
كرد: براساس دستور رئيس جمهوري، تنها مرجع قيمت گذاري 
كاال در كشور سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
است و اين در حاليست كه اصناف نيز بازار را كنترل مي كند. عالوه 
بر اين براي ۴۰ هزار واحد صنفي در كشور تقاضاي پلمب شده 
است. پس هر كســي كه تخلف كند و كاال را با اجحاف به مردم 
بفروشد، مردم مي توانند به ســامانه ۱۲۴ و ۱۳۵ طرح شكايت 
كنند؛ هرچند خود سازمان ها نيز مسئول هستند كه در بازار حضور 

داشته باشند و مكلف هستند كه گران فروشي را كنترل كنند. 

ارز دولتي براي واردات به ترتيب ثبت سفارش هاي 
اولويت بندي شده ارائه مي شود

وي ادامه داد: متقاضياني كه ثبت ســفارش الكترونيكي صورت 
مي دهند، ضمــن اينكه بعد از پايشــي كه صــورت گرفت، به 
دستگاه هاي ذي ربط ارجاع داده مي شــوند و بعد از اينكه تاييد 
شد به حوزه تامين ارز به بانك ارجاع داده مي شوند و تخصيص 
به ترتيب ثبت سفارش هاي واصله كه اولويت بندي شده است، 

تامين مي شود. 

7 هزار  كاال شامل دالر ۴۲۰۰ توماني مي شود
شريعتمداري با اشاره به اينكه براي كاالهاي مواد اوليه توليد نيز 
سقف در نظر گرفته شده است كه هر دستگاه سهميه ارز خاص 
خود را دارد، خاطرنشان كرد: در گروه دوم نيز ارز مورد نياز از طريق 
كاالهاي صادراتي عمدتا دولتي، تامين مي شود. در عين حال تا 
زماني كه گروه بندي كااليي نشده و البته آمريكا نيز از برجام خارج 
نشده بود، همه كاالهايي كه ثبت سفارش مي شد، مسير تامين ارز 
را طي مي كرد و واردات موبايل نيز به اين صورت بود. ضمن اينكه 

7 هزار قلم تعرفه نيز شامل دريافت ارز ۴۲۰۰ تومان شده است. 
شــريعتمداري افزود: بانك مركزي محدوديت هايي داشت كه 
برخي از كاالها در نوبت قرار گرفته بودند؛ بنابراين 7۵ ميليون يورو 
اعتبار به واردات موبايل تخصيص داده شده است كه افرادي كه 
اين ارز را دريافت كرده اند، اسامي آنها اعالم شد و هر شركتي كه 

گران فروشي كرده باشد با او برخورد مي شود. 
شريعتمداري ديروز با بيان اينكه دالر براي صادركنندگاني كه 
مشمول ارائه ارز خود در سامانه نيما نيستند، همان ۴۲۰۰ تومان 

خواهد بود، گفت: بستر كامال در بورس آماده است و از روز يكشنبه 
هم قابليت اجرايي دارد، اما بايد توجه داشت كه فقط اظهارنامه 
در بورس معامله مي شود و در چارچوب بورس قرار است بخش 
خصوصي و بورس نرخ پايه دالر را تعيين كنند كه كشف قيمت با 
مشاركت دو طرف صورت گيرد. اين مساله يك اختيار است و اگر 
خواستند از طريق بورس فعاليت مي كنند و اگر نخواستند عده اي 

از طريق تهاتر كار را پيش مي برند. 

وزارت صنعت هك شدن سايت ثبت سفارش را رد 
نكرده است

وي همچنين درباره هك شدن ســايت وزارت صنعت و مسائل 
مطرح شده درباره ثبت سفارش خودرو تاكيد كرد: به هيچ وجه 
وزارت صنعت هك شدن سايت ثبت سفارش را رد نكرده است. 
در حالي كه ۶۴۸۱ خودرو غيرقانوني وارد كشــور شده اين رقم 
توسط مراجع قضايي ۵ هزار خودرو اعالم شد. ما هيچ نظر منفي 
روي اين مساله نداريم و عقل مان پاره سنگ برنمي دارد و خودمان 
نيز تخلف را شناسايي كرده و آي پي هاي مربوطه را به دستگاه هاي 

نظارتي ارائه كرديم. 

بايد تا آخرين لحظه با متخلفان ثبت سفارش برخورد كرد
شريعتمداري ادامه داد: اگر فردي دستگير شده است كه ارتباطي 
با داخل دارد بايد مشخص شود و تا آخرين لحظه با متخلفان ثبت 
سفارش واردات خودرو برخورد خواهيم كرد، اين در حاليست كه 
عمل وزير ارتباطات خوب نبود و باعث به هم ريختگي بازار شد؛ كار 

خوبي نبود كه من آن را تكرار كنم. 

»پژو« و »رنو« هنوز خروج رســمي خود را اعالم 
نكرده اند

وي در پاســخ به ســوالي مبني بر ادامه همكاري با شركت هاي 

خودروســازي پژو و رنو، بيان كرد: پژو و رنــو هنوز خروج خود 
را به صورت رســمي اعالم نكرده اند. اين دو شــركت در ايران 
سرمايه گذاري كرده اند و اين در حاليست كه ۱7۰ ميليون دالر 
آورده در ايران دارند؛ بنابراين عالقه مند به ادامه كار هستند و حتي 
ميزان معامالت آنها با آمريكا محدود است، اما اگر مشمول تحريم 

ثانويه باشند، ممكن است با ايران قطع همكاري كنند. 
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: خودروســازان به ســمت 
جايگزيني شركا اقدام كرده اند، اين در حاليست كه تحريم خودرو 
اين بار جزو نخستين تحريم هاي آمريكا بود؛ بنابراين مي خواهند 
اشتغال ايران را در صنعت خودرو كاهش بدهند، اما بايد به آنها 

بگوييم كه در اين امر موفق نخواهند بود. 

تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت منتفي شد
وي همچنين به دســتور ويژه رئيس جمهوري براي تامين مواد 
اوليه و قطعات منفصله صنعت خودرو اشــاره كرد و گفت: اين 
دستور به بانك مركزي ابالغ شده است. البته طي اين مدت حدود 
۴۰۰ ميليون دالر به قطعه سازان پرداخت شده است و تا سقف 
دو ميليارد دالر با توجه به نوع ارزي كه بايد ارائه شود، ارز در حال 

تامين و تخصيص است. 
شريعتمداري در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اصرار به تفكيك 
وزارت صمعت، معدن و تجارت بيان كرد: طرح تفكيك وزارتخانه ها 
قبل از شــكل گيري دولت دوازدهم به مجلس ارائه شده بود، اما 
بعد از اينكه در مجلس طرح تفكيك تصويب نشد، به همان روال 
قبلي فعاليت مي كنيم و تمام تالش هم اين اســت كه واحدي 

ورشكسته نشود. 
شريعتمداري همچنين درباره گراني اين روزهاي بازار خودرو، 
خاطرنشان كرد: قيمت كارخانجات خودرو باال نرفته است. ضمن 
اينكه به هيچ وجه خودروهاي وارداتي تنه بــه تنه خودروهاي 

داخلي نمي زنند. 

شريعتمداري:

  اسامی دریافت کنندگان  ارز دولتی   در اختیار بانک مرکزی قرار دارد
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نرخ دالر براي واردات مواد اولیه 
معدن ۴۲00 تومان است

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت نرخ دالر براي 
واردات مواد معدني و ماشين آالت و مواد اوليه اين 
بخش را ۴۲۰۰ تومان اعالم كرد و تاثير سياست 
جديد ارزي مبني بر واريز ارز حاصل از صادرات 

مواد معدني را تشريح كرد. 
مهدي كرباســيان، رئيس هيات عامل ايميدرو 
گفت: خوشبختانه در يكي دو روز گذشته بانك 
مركزي و سياست گذاران اقتصادي به اين نتيجه 
رسيدند كه سامانه اي را براي صادركنندگان در 
نظر بگيرند كه آنها نيز بتوانند ميزاني از ارز حاصل 
از صادرات خود را براي واردات ماشين آالت و مواد 

اوليه اختصاص دهند. 
معــاون وزير صنعــت، معدن و تجــارت اظهار 
اميدواري كــرد كه طي يكــي دو روز آينده اين 
موضوع ابالغ شود و بتوان تالطم ارز را كاهش داد 
و مقداري از جو رواني افزايش قيمت را تعديل كرد 

كه باعث ثبات بازار ارز مي شود. 
كرباسيان درباره اينكه در پي تصميمات جديد 
ارزي، واردات مــواد معدنــي جــزو كدام يك از 
گروه هاي كااليي قرار مي گيرند و ارز با چه قيمتي 
براي واردات اين بخش تعلق مي گيرد نيز گفت: 
مواد معدني كه قابليت توليد در كشور را دارند، 
طبق مصوبه دولت در فهرست ممنوعات واردات 
قرار گرفته اند. موارد اســتثنايي هم كه در رابطه 
با اقالم واسطه اي يا نيازهاي معدني و شيميايي 
نظير الكترودهاي گرافيتي هســتند كه بايد در 
گروه يك قرار بگيرند مانند گندم و اين دســت 
مواد كه در حقيقت براي حيات توليد هســتند. 
ساير اقالم معدني نيز براي واردات در گروه دوم 

قرار مي گيرند. 

خبر

گروه صمت
News kasbokar@gmail.com

احتمال توقف کامل ثبت سفارش خودروهای وارداتی 
يك عضو هيات رئيسه کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه دوشنبه هفته جاري نشست مشترکي با کميسيون حمايت از توليد ملي با موضوع ثبت سفارش برگزار خواهد شد، 
از احتمال توقف کامل ثبت سفارش خودروهاي وارداتي خبر داد. حجت االسالم والمسلمين سيدجواد حسيني کيا گفت: همواره عرضه و تقاضا قيمت خودرو را در بازار مشخص مي کند، 
اما مساله اين است که در سال جاري بايد حمايت از توليد خودروي ايراني در دستور کار وزارت صنعت قرار گيرد تا شعار حمايت از توليد داخل عملياتي شود. 

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نشستی با خبرنگاران به مناسبت 
هفته صرفه جويی در مصرف آب گفت:يكم تا هفتم تيرماه در تقويم كشور به عنوان 
هفته صرفه جويی در مصرف آب نام گذاری شده است، بيش از ۲۰ سال است اين 
عنوان را در تقويم رسمی كشور داريم ولی اين موضوع مهم در استان اصفهان صرفا 
به يك هفته بسنده نشده و به جهت شرايط سخت آب تمام طول سال به بحث 

مديريت مصرف آب توجه داريم.
مهندس هاشم امينی با بيان اينكه موضوع آب و خشكسالی در كشور به عنوان يك 
واقعيت مطرح است افزود: نبايد صرفا به هفته صرفه جويی در مصرف آب بسنده 
كرده و تمام بخش ها بايد در خصوص مصرف بهينه آب و راهكارهای متداول در 

دنيا قدم برداريم و فرهنگ سازی كنيم.
 وی عنوان كرد: دوهفته پيش موضوع خشكسالی و آب را رژيم اشغالگر قدس 
بستری برای اهداف شــوم خود ديده بود، ما بايد باور داشته باشيم كه با اتكا به 
ظرفيت های داخلی كشــور می توانيم در اين حوزه قدم برداريم و مشكالت را 

پشت سربگذاريم.
مديرعامل شركت آبفای استان با اشــاره به اينكه يكی از واقعيت های كشور ما 
كه كمتر به اين ظرفيت توجه شده خودباوری است كه رسانه ها می توانند اين 
خودباوری ملی را در كشور تقويت كنندتصريح كرد:هم اكنون مشكل آ ب در كشور 
ما وجود دارد و در دنيا راه حل هايی برای آن وجود دارد اگر به اين باور برسيم می 

توانيم با آن مقابله كنيم .
 مهندس امينی به نقش مردم در عبور از بحران كم آبی پرداخت و اظهار داشت: يكی 
از راهكارهای عبور از شرايط سخت آبی اين است كه همه آحاد جامعه می توانند با 
مصرف بهينه  نقش خود را  در عبور از بحران ايفا كنند امسال به جهت نگاه وزارت 

نيرو موضوع  سازگاری با كم آبی را  بجای مقابله با كم آبی مورد توجه قرار داديم.
 مديرعامل شركت آبفا با اشــاره به اينكه  بيش از هزاران سال است با شرايط 
كم آبی مواجه هستيم خاطرنشان ساخت: پدران ما برای مقابله با اين موضوع 
قنات احداث می كردند امروز هم موضوع سازگاری با كم آبی بايد مدنظر باشد و با 
اقدامات و فرهنگ سازی درجهت مديريت مصرف آب گام برداريم . در اين راستا 
توجه به موضوع سازگاری با كم آبی در بخش های مختلف شرب، كشاورزی و 
صنعت، توجه به آمايش سرزمين در توسعه پايدار كشور، خودباوری و هم افزايی 

می تواند موثر باشد.

مهندس امينی  با بيان اينكه سال آبی گذشته آورد رودخانه زاينده رود يك ميليارد 
و ۱۰۰ ميليون مترمكعب بود اعالم كرد:  در سال گذشته از لحاظ  منابع آبی شرايط 
نسبتا مناسبی داشتيم اين درحاليست كه سامانه دوم آبرسانی اصفهان را در مدار 

نداريم اما خوشبختانه با پيگيری استاندار اصفهان اين پروژه درحال اجراست.
وی افزود: امسال حجم آورد آب به پشت سد به ۴۶۵ ميليون متر مكعب كاهش 
يافته بطوريكه مديريت آب استان و وزارت نيرو برا ی پشت سرگذاشتن اين شرايط 
سخت، محدوديت هايی برای تخصيص آب شرب  قائل شد تا بتوانيم به فصل 

بارش برسيم .
مهندس هاشم امينی گفت:ميزان آب تخصيصی به شــركت آبفای استان در 
 مواقعی از سال تا حدود ۴۰ درصد كم شد . اين شرايط سخت البته فرصت هايی هم 
پيش روی شركت گذاشت ازجمله  می توان به تالش مجموعه شركت آبفای استان 

بمنظور برون رفت مردم  از چالش كم آبی پرداخت.
  وی خاطرنشان ساخت:در حال حاضر گستردگی سامانه تله متری و مديريت 
 فشاركه شركت آبفای اســتان اصفهان  از آن برخوردار اســت در هيچ كدام از 
استان های كشور وجود ندارد،بطوريكه تاكنون توانستيم از طريق اين تكنولوزی 

تبعات بحران كم آبی را مهار كنيم.
مديرعامل شركت آبفا به يكی ديگر از راههای مهار بحران كم آبی در استان پرداخت 
و بيان داشت: توانستيم از طريق استفاده و توزيع  لوازم كاهنده كه يك روش علمی 
برای مديريت مصرف آب در منازل است مصرف را در استان تا حدودی بهينه كنيم  
بطوريكه لوازم كاهنده را در اختيار مردم قرار داده و هزينه آن را به صورت اقساطی 

از مردم دريافت نمائيم.
وی با اشاره به اينكه يكی از گاليه های هميشگی به شركت آبفای استان اصفهان 
آبياری فضای سبز شــهری بود اما امروز به جرات می توانم بگويم تمام آبياری 
فضای سبز اصفهان از شبكه شرب جدا شده تصريح كرد: البته جلسات متعددی 
با شهرداری داشته ايم و به صورت جدی آبياری فضای سبز شهری را نيز پيگيری 

می كنيم.
امينی ادامه داد: اعداد و ارقام گويای اين است كه در زمينه مصرف آب در چندسال 
گذشته حركت های  بسيار خوبی داشته ايم و اكنون حدود ۹۰ درصد مردم اصفهان 

زير ۲۰ متر مكعب در ماه مصرف می كنند كه كمتر از ميانگين كشوری است.
مدير عامل شركت آبفای اصفهان افزود: كارگروه سازگاری با كم آبی در كشور 

درصدد است استاندارد سرانه مصرف آب را از ۲۰ متر به ۱۵ متر تقليل دهد، اين 
درحالی است كه همچنان در استان اصفهان اين رقم حدود ۱۱ و نيم مترمكعب 
برای يك خانوار در ماه است . وی با اعالم اينكه كاهش سرانه مصرف آب به معنای 
به خطر انداختن بهداشت و سالمت مردم نيســت و اين در حالی است كه در 
كشورهای پرآب سرانه مصرف بسيار پايين تر اســت گفت: در استان اصفهان 
ميزان مصرف ۱۵۴ ليتر برای هر نفر در شبانه روز است كه بايد اين مقدار را تا ۱۱۰ 
ليتر كاهش دهيم و اين موضوع در سايه تغيير رفتار مصرفی و استفاده از ابزارهای 

كاهنده مصرف آب است.
وی افزود: در صنايع نيز شركت ذوب آهن اصفهان ميزان مصرف خود را از ۲ هزار 
ليتر به زير ۵۰۰ ليتر رسانده است، همچنين شركت فوالد مباركه و پااليشگاه 
اصفهان درحال استفاده از پساب فاضالب شهری هستند و بقيه صنايع بزرگ استان 
نيز درحال حركت در اين راستا هستند و فرصت خوبی برای استان اصفهان است.

 مدير عامل شركت آبفای اصفهان ادامه داد: مطبوعات در اين زمينه می توانند بسيار 
موثر باشند تا قدم های بلندتری در اين زمينه برداريم.

وی افزود: به جهت محدوديت منابع آبی بدون جيره بندی، محدوديت بر روی 
شبكه توزيع آب اعمال كرده ايم، ولی شبكه آب شرب كشش جيره بندی را ندارد 
و وزارت نيرو هم تاكيد دارد شبكه با مديريت فشار اداره شود. امينی با اشاره به 
اينكه تبعات منفی جيره بندی بيش از محسنات آن است تاكيد كرد: ظرف يك 
ماه ظرفيت سد را می شود خالی كرد، اما اگر اين اتفاق بيفتد با ماه های بعدی سال 

چه بايد بكنيم؟
امينی ادامه داد: بايد تصميمات منطقی و مهندسی گرفته شود و با حفظ منافع و 

آرامش مردم، به اين سمت حركت كنيم.
وی گفت: بزرگترين آسيب در كشور، سياســی شدن موضوعات است، با توجه به 
اينكه شركت آبفای استان يك مجموعه كامل خدماتی است و نگاهش به مردم است.

 امينی ادامه داد: ســال گذشته در توســعه شــبكه های فاضالب و واگذاری 
شــبكه های فاضالب ركورد زديم و منابع را در جهت توسعه شبكه های آب و 

فاضالب و خدمت رسانی به مشتركين بكار گرفته ايم.
 وی گفت: با ســازمان های مردم نهاد و مردم مشاركت داشــته ايم تا پيام های 
صرفه جويی در مصرف آب صرفا از زبان ما نباشد و انتقال مفاهيم و پيام از طريق 

آنها هم صورت بگيرد .

مدير عامل شركت آبفای  اصفهان با تاكيد بر اينكه تصفيه خانه دوم آب اصفهان 
از سال ۸۶ بايد اجرا می شده است، گفت: وظيفه شركت آبفای استان ورود به اين 
پروژه نبود، ولی ما هم كمك و مساعدت مالی می كنيم و ۱7۰ ميليارد تومان به 
شركت آب منطقه ای برای ساخت تصفيه خانه آب كمك می كنيم برای اينكه ۵۶ 

شهر و ۳۰۰ روستا نبايد تنها به يك تصفيه خانه وابسته باشد.
وی افزود:گرچه مجری نيستيم وگرنه ســعی می كرديم اين موضوع زودتر به 

سرانجام  برسد.
امينی با اشاره به اينكه در موضوع بيوتروريست و اقدامات پدافند غيرعامل آبفا استان 
يكی از شركت های پيشرو است بيان داشت: در حوزه استفاده از آب خاكستری با 
نظام مهندسی و شهرداری اصفهان جلساتی داشته ايم و قطعا بايد از اين آب برای 

بخشی از مصارف خانگی و فضای سبز استفاده كنيم.
به گفته مدير عامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان فرصت استفاده از پساب، 
صنايع بزرگ و شهرداری ها به سمت استفاده از پساب در كاربری های مختلف 
حركت كرده و تصفيه تكميلی پســاب به عهده بهره برداران است و ما صرفا با 

استانداردهای تعريف شده پساب را واگذار می كنيم.
وی ادامــه داد: درحال حاضر حدود ۲۴ متر مكعب آب از ســد زاينده رود برای 
شــرب اســتان اصفهان و يزد و كشــاورزی چهارمحال و اصفهان تخصيص 
می يابد كه بخشــی مربوط به مصارف مجاز بوده و بخشــی مصارف غيرمجاز 
اســت كه به شــدت وزارت نيرو ورود پيدا كــرده كه مصارف غيرمجــاز را در 

اســتان باالدســت و پايين دســت كنترل كنند. امينی افزود: حدود ۱۲ متر 
مكعب به اصفهان و يزد برای شــرب اختصاص می يابد كه حــدود ۱۰.۵ متر 
مكعب به اصفهــان و مابقی براســاس برنامه تخصيص وزارت نيرو به اســتان 
 يزد می رســد و خوشــبختانه يكی از كمترين ميزان هدررفت آب در كشور را 

داريم.
وی اضافه كرد:  ۱۶.۲۳ ميزان آب بدون درآمد اصفهان است و با اين تفاسير استان 

اول در اين زمينه هستيم.
مدير عامل شركت آبفای  اصفهان تصريح كرد: هم اكنون باالی ۲۵۰ ميليارد تومان 
قرارداد با شركت های خارجی و فاينانس چين برای نوسازی و بازسازی شبكه 
فاضالب اصفهان داريم و اميدواريم بتوانيم كل منابع را در شبكه فاضالب شهر 

اصفهان هزينه كنيم.
امينی درخصوص توسعه شبكه فاضالب در شهر اصفهان، نيز گفت:  ظرف يك 
برنامه سه ساله قرار بود شبكه فاضالب شهر اصفهان به عنوان اولين كالنشهر 

اصفهان به اتمام برسد كه از سال ۹۶ شروع شد و خوشبختانه اين اتفاق افتاد.
وی در رابطه با مجموع اقدامات در زمينه مديريت مصرف در بلندمدت كه منجر به 
اصالح رفتار می شود نيز گفت : در يك بازه زمانی اين اقدامات باعث می شود رفتار 
درستی نسبت به مصرف آب داشته باشيم چرا كه فرهنگ سازی چيزی نيست 
كه به سرعت اتفاق بيفتد و بايد با كارهای كوچك شروع كنيم و خسته نشويم تا به 

نتايج بزرگ دست يابيم.

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نشست خبری عنوان كرد

مدیریت مصرف آب به هفته صرفه جویی بسنده  نشود
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كاركنان اناث گاز گلستان از ایستگاه CGS آزادشهر 
بازدید كردند

 كاركنان اناث شركت گاز استان گلستان با 
هدف افزايش دانش و آشــنايي با تاسيسات 
گازرســاني با حضور در شهرستان آزادشهر 
از ايستگاه تقليل فشــار CGS و تاسيسات 
جانبــي آن ديــدن كردنــد. به گــزارش 
روابط عمومي، در اين بازديد سرايلو رئيس اداره 
گاز آزادشهر درباره شرايط ايستگاه، نحوه كاربري، قابليت ها، ظرفيت ها، حساسيت، 
اهميت و نقش آن در تقليل فشار و استمرار جريان گاز و همچنين تاسيسات جانبي 
آن توضيحات مبسوطي را براي بانوان شركت گاز استان گلستان ارائه كردند. در ادامه 
بازديد انجام شده، اردوي تفريحي نيز در پارك جنگلي ساسنگ شهرستان مينودشت 
برگزار شد كه بانوان گاز گلستان ساعاتي را در كنار هم در اين فضاي جذاب و باطراوت 

سپري كرده و به نحو مطلوبي از برنامه هاي موردنظر بهره مند شدند. 

مجازات پابند الکترونیکي به زودي در گلستان اجرایي مي شود
بهرام الوارزندي: مديركل زندان ها و اقدامات 
تاميني گلســتان گفت: بــه زودي مجازات 
پابند هاي الكترونيكي براي نظارت بر زندانيان 
خارج از بند اجرايي مي شود. عليرضا رضواني 
در جمــع خبرنــگاران اظهار كــرد: اجراي 
مجازات هاي الكترونيكي بــراي محكومان 
حداكثر 5 سال حبس كه داراي سوابق قبلي نباشند با نظارت دستگاه قضايي به اجرا 
در خواهد آمد. وي افزود: با توجه به اينكه حضور محكومان مالي در زندان موجب 
بروز آسيب هاي زيادي براي آنان و خانواده آنهاست، اجراي اين طرح موجب استحكام 
خانواده و حفظ حقوق شهروندي آنان هم مي شود. رضواني با بيان اينكه گلستان رتبه 
اول طبقه بندي محكومان در كشور را به خود اختصاص داده است، بيان كرد: با توجه 
به اينكه زندانيان با جرائم مختلفي وارد زندان مي شوند براي ممانعت از تداخل زندانيان 
جرائم مختلف، طرح طبقه بندي محكومان به اجرا گذاشته شد كه رضايت مددجويان 

و مسئوالن كشوري را در پي داشت. 

توجه به مبحث پیشگیري از غرق شدگي نیازمند 
كمك همه دستگاه ها و سمن هاست

رئيس دانشگاه علوم پزشكي گيالن در دومين 
همايش پيشــگيري از حوادث غرق شدگي با 
بيان اينكه غرق شدگي يكي از مشكالت اصلي 
حوزه سالمت اســت، گفت: توجه به مبحث 
پيشگيري از غرق شدگي نيازمند توجه همه 
دستگاه ها و ســمن ها و فراتر از حوزه وزارت 
بهداشت و درمان است. دومين همايش ملي پيشگيري از حوادث غرق شدگي با هدف 
كاهش مرگ و ميرهاي ناشي از اين مشكل، ۷ تير ۱۳۹۷ توسط مركز تحقيقات تروماي 
جاده اي دانشگاه علوم پزشــكي گيالن و تحت حمايت سيويليكا در شهر بندر انزلي- 
دهكده ساحلي برگزار شد. شاهرخ يوسف زاده چابك، رئيس دانشگاه علوم پزشكي گيالن 
در اين همايش با اشاره به اينكه با اجراي طرح تحول سالمت در كشور اين فرصت ايجاد 
شد تا جامعه درك كند كه سالمت تنها با درمان محقق نمي شود، گفت: در طرح تحول 

سالمت انسان سالم كسي است كه از آرامش جسمي، روحي و رواني برخوردار باشد. 

زنان را به دلیل شایستگي انتخاب كردیم، نه به دلیل زن بودن
 شهردار اصفهان گفت: آنچه موجب سپردن 
پســت هاي مديريتي در اين دوره مديريت 
شهري به زنان شده، توانمندي و شايستگي 
آنهاست. زنان را به دليل شايستگي انتخاب 
كرديم، نه بــه دليل زن بــودن آنها و همين 
موضوع ســبب شــده مديريت شــهري از 
توانمندي آنها دفاع كند. نخستين نشست بررسي فرصت ها و چالش هاي نقش و حضور 
زنان در مديريت شهري ظهر ديروز با حضور »معصومه ابتكار« معاون رئيس جمهوري 
در امور زنان و خانواده، اســتاندار و شــهردار اصفهان و رئيس و اعضاي شوراي شهر 
اصفهان در تاالر شهروند برگزار شد. شهردار اصفهان در اين نشست اظهار داشت: پس 
از پيروزي انقالب اسالمي و در ماه هاي ابتدايي سال 58 قانون اساسي به عنوان يك 
سند سياسي - حقوقي، ميثاقي ملي و يك آرمان به تصويب ملت ايران رسيد كه در اين 

قانون در قالب چند اصل به امور زنان پرداخته شده است. 

استان ها

شكســت آلمان در برابر كره جنوبــي و حذف از 
مسابقات جام جهاني روســيه نشان مي دهد كه 
هوش مصنوعي هنوز به تكامل نرســيده است، 
چراكه قبل از شروع جام جهاني پيش بيني كرده 
بود كه اســپانيا يا آلمان قهرمان اين مســابقات 

خواهد شد. 
به گزارش ايســنا و به نقل از فينتك الگ، تجزيه 
و تحليل هاي ورزشــي به لطف نرم افزار پردازش 
داده هوش مصنوعي به طرز چشــمگيري بهبود 
پيدا كرده، اما اين بدان معنا نيست كه كامل است. 
محققان آلمانــي با شبيه ســازي ۱00 هزار باره 
مسابقات جام جهاني روســيه پيش بيني كرده 
بودند كه اسپانيا و آلمان شانس اول و دوم قهرماني 
در اين مسابقات هستند كه آلمان با شكست در 
برابر كره جنوبي و حذف از مســابقات، باعث شد 
حداقل حدس هوش مصنوعــي براي بخت دوم 

قهرماني غلط از آب دربيايد. 
يك تحقيق به رهبــري »آندريــاس گرول« از 
دانشــگاه فني دورتموند در آلمان انجام شد كه 
از يادگيري ماشــين و تجزيــه و تحليل آماري 
اســتفاده كرد تا مشــخص كند كه چه تيمي در 
جام جهاني 20۱8 روســيه قهرمان خواهد شد. 
اين روند در پايان، اســپانيا را بــا احتمال ۱۷.8 
درصد موفقيت و ۷۳ درصد احتمال رســيدن به 
نيمه نهايي، به عنوان قهرمان احتمالي جام جهاني 

20۱8 انتخاب كرد. 
با اين حال، محققان افزودنــد: اگر آلمان مرحله 
گروهي را با موفقيت كامل پشــت ســر بگذارد، 
شانس رسيدن به نيمه نهايي براي اين تيم به 58 
درصد مي رسد كه اينطور نشد و آلمان از رسيدن 

به مرحله يك هشتم نهايي بازماند. 
محققــان مي گفتنــد اين مــدل بــا اختالف 
كمي اســپانيا را قبل از مدافع عنــوان قهرماني 
يعنــي آلمــان، قهرمان جــام جهانــي 20۱8 

 اعــالم كــرده و آلمــان شــانس دوم قهرماني
 است. 

به نظر مي رســد حداقل بخش پيش بيني صعود 
اســپانيا تا اينجا توســط محققان درست انجام 

شده است. 

اســتفاده از هــوش مصنوعي براي 
پيش بيني هاي ورزشي

تجزيــه و تحليــل داده هــا هميشــه بخشــي 
جدايي ناپذير از ورزش بوده است. آمار بازيكنان 
طي يك فصل مي تواند شانس بازيكنان حرفه اي را 
براي افزايش حقوق يا تغيير تيم افزايش دهد. مثال 
طرفداران مسابقه اســب دواني قبل شرط بندي، 
تاريخچه عملكرد اســب ها را بررسي مي كنند. با 
اين حال، تكامل سريع هوش مصنوعي باعث شده 
اســت كه بتواند نتايج دقيق تري از رويدادها را با 
تحليل، تجزيه و تحليل ورزشي پيش بيني كند. 

در حالي كه حــذف آلمان براي پژوهشــگران و 
ميليون ها نفر در سراسر جهان نااميدكننده بود، 

استفاده از يادگيري ماشين براي تعيين قهرمان 
مسابقاتي از اين دســت، هنوز دور از دسترس به 

نظر مي رسد. 
قرار بود اين نتايج در جــام جهاني 20۱8 ثابت 
شــود كه در اين صورت، ايــن مطالعه يك قدم 
كامال جديد براي يادگيري ماشين و تسخير دنيا 
توســط هوش مصنوعي مي بــود. همچنين اين 
روش در صورت صحت كامل، مي توانست بساط 
سايت هاي شرط بندي را نيز برچيند. در جريان 
جام جهانی 20۱0 يك اختاپوس پيشــگو به  نام 
پائــول، در ۱2 بازی از ۱۴ بــازی )از جمله بازی 
فينال( برنده را به درستی پيش بينی كرد. اكنون 
پس از گذشت 8 سال از آن رويداد، در جام جهانی 
20۱8 روسيه راهكار علمی تری برای پيش بينی 
نتيجه  نهايی بازی ها در اختيار داشــتيم. اين بار 
پژوهشــگران برای پيش بينی نتيجه  اين رويداد 
محبوب و حســاس، يك مــدل مبتنی بر هوش 
مصنوعی را ۱00 هزار بار اجرا كردند. براســاس 
مدل سازی صورت گرفته، اسپانيا، آلمان و برزيل 

به  ترتيب بخت های اول قهرمانی در جام جهانی 
20۱8 روسيه هستند.

گروهی از پژوهشگران دانشگاه صنعتی دورتموند، 
دانشــگاه صنعتی مونيخ و دانشگاه گنت بلژيك 
با كمك  گرفتن از يادگيری ماشــينی مبتنی بر 
شاخص هايی مانند رتبه  كشورها در فيفا، جمعيت 
هر كشور و ميزان توليد ناخالص ملی آنها، شانس 
كشورها در شرط بندی های صورت گرفته، تعداد 
بازيكنان هر تيم ملی كه در يك باشگاهی هم بازی 
هستند، متوسط سن بازيكنان و تعداد جام های 
ليگ قهرمانــان آنها به چنين نتيجه ای دســت 
يافتند. پژوهشگران با در نظر گرفتن شاخص های 
يادشده، مدل هوش مصنوعی را ۱00 هزار بار اجرا 
كردند و احتمال صعود هر تيم از مرحله  گروهی به 
مراحل باالتر را محاسبه كردند. نكته  جالب توجه 
اين است كه براساس محاســبات انجام شده، در 
محتمل ترين حالت از مرحله  حذفی، آلمان برای 
دومين سال پياپی قهرمان جام جهانی معرفی شد 
و پيش بينی شد جام را به خانه ببرد. پژوهشگران 
دليل چنين نتيجه ای را شانس باالی آلمان برای 
شكست دادن اسپانيا در مرحله  نيمه نهايی عنوان 
می كردند؛ اما شاگردان يواخيم لوو با شكست 2 
بر صفر برابر كره جنوبی خيلی زود با جام جهانی 
وداع كردند. اين ديــدار در نهايت با پيروزی 2 بر 
صفر كره جنوبی تمام شد تا آلمان به عنوان مدعی 
قهرمانی جام جهانــی در اين گروه بــا ۳ امتياز 
قعرنشين شــود و كره جنوبی جای اين تيم را با 

همين امتياز در رده سوم بگيرد.
كره جنوبی موفق شد گل نخست خود را در دقيقه 
۳+۹0 بزند و گل دوم خود را با اشــتباه نوير كه 
برای گلزنی جلو آمده بود در دقيقه 5+۹0 بزند تا 
اين تيم حذف شود. در نهايت با به صدا درآمدن 
سوت پايان، آلمان ۳ امتيازی شد و در رده چهارم، 

حذف تلخی را تجربه كرد.

حذف آلمان   از جام جهاني دليلي   بر كامل نبودن هوش مصنوعي

بازاریابي اطالعات چیست؟
مهم نيست كسب وكار شما چيســت؛ مي توانيد با 
به اشتراك گذاشــتن اطالعات تان به قيمت مناسب، 
درآمد خوبي داشته باشيد. بازاريابي اطالعات يعني 
ايجاد، ارتقا و فروش اطالعات. بعــد از اينكه كتابي 
الكترونيك يا قطعه اي ويدئويي يا فايلي صوتي توليد 
DVD .كرديد، مي توانيد آن را بارها و بارها بفروشيد

ها، كارگاه ها و كتاب هاي چاپي سنتي نيز ذيل بازايابي 
اطالعات قرار مي گيرنــد. به كارگرفتن تجربه تان در 
كســب وكار كنوني يا زندگــي و تبديل كردن آن به 
كسب وكار بازاريابي اطالعات ساده تر از چيزي است 
كه گمان مي كنيد. در واقع هيچ هزينه اي براي شروع 
وجود نــدارد، تنها بايد بهترين توصيه هــا، ايده ها و 
استراتژي هاي تان را به شيوه اي بيان كنيد كه مناسب 
بازار هدف تان باشد. زماني كه محصول تان آماده شد، 
بازاريابي را شروع مي كنيد و بدين ترتيب مي توانيد 
محصول تان را بفروشــيد. بازاريابي اطالعات ممكن 
است به عنوان كسب وكاري مســتقل مطرح باشد 
يا مكمل كسب وكار خدمات محور شــما باشد. اگر 
چشم انداز ارزشمندي وجود دارد كه مي توانيد آن را 
با مشتري هاي كنوني تان به اشتراك بگذاريد، در اين 
صورت مي توانيد محصولي اطالعاتي درست كنيد و 
آن را بارها و بارها بفروشيد. همه كسب وكارها مي توانند 
از بازاريابي اطالعات ســود ببرند. براي شروع، بانك 
اطالعاتي تان را بررسي و سرفصل هايي را كشف كنيد 
كه بازار هدف شما عالقه مند است آنها را ياد بگيرد. 
فهرست تان را به چند ايده اصلي محدود و سپس توليد 
اطالعات را آغاز كنيد. با استفاده از بازاريابي اطالعات 
مي توانيد از دانسته هاي قبلي تان استفاده كنيد و از آن 
كسب درآمد كنيد. بدين ترتيب مي توانيد از ارتباطات 
فردي در كسب وكارتان فراتر برويد و بدون اينكه وقت 
بيشتري صرف كنيد، درآمدتان را چند برابر كنيد. در 

اينجا ۶ مزيت اين كسب وكار را بيان مي كنيم. 
۱. در اين كســب وكارها يك بار محصول را توليد و 

سپس آن را تكثير مي كنيد.
2. خريداران محصوالت اطالعاتي شما بيشتر خريد مي كنند.

۳. مي توان تعامل كمي با خريداران داشت.
۴. به كارمندان كمتري نياز داريد.

5. براي شروع، به سرمايه گذاري بسيار كمي نياز است.
۶. پتانسيل سود بسيار زيادي دارد.

www.chetor.com

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

شما به عنوان مدير بايد نتايج كار را به طرز چشمگيري بهبود دهيد و 
البته اين كار را در عين حالي كه دل ها و افكار كاركنان تان را به دست 

مي آوريد، بايد انجام دهيد. 
محيط كسب وكار به سرعت پيش چشــمان مان دارد از بيخ  و بن و 
به صورتي گيج كننده دگرگون مي شــود، امروز هر كاري كه انجام 

مي دهيم، كافي نيست.  
ايجاد تغيير جزئي، كاري 
اســت كه بدان عادت 

كرده ايــم، تغييراتي كه به 
تدريج بــا برنامه ريزي 
دقيق با اتفاق كامل آرا و با 

اعمال كنترل در اجراي آن 
و سر فرصت به سامان مي رسانيم، 

اما اكنون ما نه تنها بايد تغيير را به ســامان برسانيم، بلكه ناچاريم 
تغييري بزرگ و به ســرعت هم ايجاد كنيم. ما يك كشور در حال 
توسعه هستيم و تغييرات به سرعت رخ مي دهند. بنابراين هر كسي 

بايد تغيير كند. 
 تغيير عميق تر از تكنيك پيش مــي رود. تغيير نه تنها بر كاري كه 
مديران انجام مي دهند، بلكه 
بر ماهيت شــان، نه تنها بر 
احساس وظيفه شان، بلكه 
بر اعتماد به نفس شان و 
نه تنها بــر نحوه نگرش 
آنان بر دنيا، بلكه بر نحوه 
زندگي شان در دنيا بايد 

تاثير بگذارد. 

بخواهيد، نخواهيد  بايد تغيير كنيد
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هر فردي كه مطالعه نمي كند و از مغزش خيلي كم استفاده مي كند، 
در دام عادت تفكر تنبل گرفتار خواهد شد.
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تابلوی سهراب سپهری 5 ميليارد و 00 1ميليون تومان فروخته شد
فروش 31 میلیاردی نهمین حراج تهران

در مراسم نهمين حراج آثار هنرمندان تابلوي 
سهراب ســپهري به قيمت 5 ميليارد و ۱00 
ميليون تومان فروخته شد.شامگاه هشتم تير 
ماه، نهمين حراج تهران كه به هنر كالســيك 
و مدرن ايران اختصاص داشــت، بــا ارائه ۷8 
اثر و فروش ۷۶ اثر بــار ديگر بر توانمندي بازار 
داخلي هنر و روند رو به رشد اقتصاد هنر تاكيد كرد؛ رويكردي كه ابعاد اطمينان بخش 
اين سرمايه گذاري و تجارت نوظهور را يادآور شد.  در اين شب ركورد گران قيمت ترين 
نقاشي تاريخ هنر ايران به نام سهراب سپهري ثبت شد و به لطف اهداي اثري از بانو منير 
فرمانفرماييان يك كمك ۷50 ميليون توماني به انجمن حمايت از بيماران هموفيلي 
ايران اختصاص يافت. همچنين فروش 5 اثر باالي يك ميليارد تومان و چكش خوردن در 
مجموع ۶۳ كار باالي يكصد ميليون تومان از ديگر دستاوردهاي اين دوره حراج تهران بود. 
در حضور بيش از 800 عالقه مند به هنر در هتل پارسيان آزادي، چنانكه انتظار مي رفت 
عنوان گران ترين اثر نهمين حراج تهران به تابلوي بزرگ و استثنايي از سهراب سپهري 
تعلق گرفت. در اين شب اثري از حسين زنده رودي 2 ميليارد و ۳00 ميليون تومان، كار 
ديگري از سهراب سپهري يك ميليارد و ۹00 ميليون تومان، نقاشي از منصور قندريز يك 
ميليارد و ۳00 ميليون تومان و اثري از رضا مافي يك ميليارد و ۱00 ميليون تومان فروخته 
شدند. نقاشي مينياتور از محمود فرشچيان ۹00  ميليون تومان، اثري بدون عنوان از 
منوچهر يكتايي 800 ميليون تومان، يك اثر با آينه از منير فرمانفرماييان، مجسمه پرنده 
از بهمن محصص و نقاشي از فريده الشايي هر يك ۷50 ميليون تومان، پرتره اي از رجال 
دوران كمال الملك ۷00  ميليون تومان، نقاشي دو قطعه اي از آيدين آغداشلو ۶50 ميليون 
تومان، آثاري از پرويز تناولي و سيد محمد احصايي هر يك ۶00 ميليون تومان، دو اثر از 
كوروش شيشه گران و سيراك ملكونيان هر يك 550 ميليون تومان و اثر آينه كاري از منير 
فرمانفرماييان 520 ميليون تومان حائز رتبه هاي بعدي فروش شدند.  نقاشي از حسين 
كاظمي ۳80 ميليون تومان، اثري از مسعود عربشاهي ۳۶0 ميليون تومان، مجسمه اي از 
ژازه تباتبايي ۳۴0 ميليون تومان، نقاشي از ابوالقاسم سعيدي ۳20 ميليون تومان فروخته 
شدند و 5 اثر روي قيمت مشابه ۳00 ميليون تومان به فروش رسيدند: پرويز كالنتري، 

پروانه اعتمادي، نصرا... افجه اي، حسين كاظمي و حسين زنده رودي. 
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