
صاحبان دسته چک فقط تا پایان مرداد ماه فرصت تعویض آن و تبدیل به چک های 
صیادی را دارند؛ در غیر این صورت چک قدیمی در سایر بانک ها پذیرش نخواهد شد.

به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته اغلب بانک ها با ارسال پیامک به مشتریان خود 
تاکید کرده اند که طبق دستورالعمل بانک مرکزی، واگذاری چک سایر بانک ها با طرح 
قدیم فقط تا آخر مرداد امکان پذیر است؛ ازاین رو برای واگذاری چک های قدیمی با 
هر تاریخی به شعب مراجعه کنند. ماجرا از این قرار است که در پایان شهریور ماه سال 
گذشته سامانه صیاد به عنوان سامانه صدور یکپارچه چک راه اندازی شد تا اصالح رویه 
و روال صدور دسته چک، یکسان سازی مولفه ها و خصیصه های محتوایی و امنیتی 

چک در شبکه بانکی اجرایی شود. از آن زمان به مرور بانک ها به سامانه متصل شدند 
تا مشتریان نیز بتوانند همزمان دسته چک های خود را تغییر داده و به دسته چک های 
صیادی تبدیل کنند. با توجه به وسعت این طرح، زمان تغییر دسته چک ها تا اردیبهشت 
ماه سال جاری اعالم شد؛ اما از آنجایی که در این فاصله هنوز به طور کامل دسته چک ها 
تغییر نکرده بود، بانک مرکزی اعالم کرد که تا شهریورماه این زمان تمدید شده است 
و از آن به بعد چک های قدیمی دیگر در شعب سایر بانک ها پذیرش نمی شود و تنها در 
خود بانک مربوطه پذیرش آن امکان پذیر خواهد بود. بر این اساس با توجه به نزدیک 
شدن به شهریور ماه زمان تغییر دســته چک ها نیز رو به پایان است و باید مشتریان 

بانک ها در اسرع وقت با مراجعه به شعب دسته چک های خود را صیادی کنند. یکی از 
ویژگی های مهم چک های صیادی به کاهش چک های برگشتی برمی گردد؛ چراکه 
در اســتفاده از چک های صیادی امکان استعالم از پیشــینه فرد صادرکننده چک 
 وجود داشــته و در این حالت دریافت کننده چک با اطمینان بیشــتری آن را قبول 

خواهد کرد.
در دســته چک های صیادی چک ها به صورت متحدالشــکل بــوده و دیگر مانند 
دســته چک های قدیمی که در تعداد، طرح ها، رنگ ها و اندازه های مختلف بودند، 
نیستند، چک ها با هدف یکپارچه سازی و استانداردسازی طراحی شده و به عبارتی به 

چک به عنوان یک اوراق بهادار هویت داده می شود. همچنین برای چک های صیادی 
3 سطح ویژگی امنیتی تعریف شده است. در سطح اول سری و سریال های چک به 
صورت برجسته چاپ شده که با لمس قابل تشخیص است. در سطح دوم ویژگی های 
امنیتی نگاه کردنی مانند واترمارک و طرح مخفی در برگه چک وجود دارد که این دو 
سطح به راحتی توسط عموم مردم قابل تشخیص است. در سطح سوم نیز ویژگی های 
امنیتی حرفه ای به چک ها افزوده شــده که قابل تشــخیص توســط ابزارهاست و 
 برای بانکداران و اشــخاصی که اســتفاده مســتمر و مکرری از چک ها دارند قابل 

استفاده است.

دولت سوئیس به شرکت هاي این کشور توصیه 
کرده ضمن کســب اطالعات دربــاره وضعیت 
تحریم هــاي یک جانبــه آمریــکا علیــه ایران 
 به مبادالت تجاري خــود در این کشــور ادامه 

دهند. 
به گزارش تســنیم، فابیــان ماینفیــش، وزیر 
امــور اقتصــادي ســوئیس گفــت: »تصمیم 
آمریــکا در زمینــه تحریم ها اثري بــر وضعیت 
حقوقي ســوئیس در قبــال ایــران ندارند. این 

تحریم هــا امــا ممکن اســت بر شــرکت هاي 
 سوئیســي که با ایران روابط تجــاري دارند اثر 

بگذارند.«
وي اضافه کرد: »ســوئیس متاســف اســت که 
وضعیــت تحریم هــا در قبــال ایــران مجددا 
رو به وخامت گذاشــته اســت.« وزیــر اقتصاد 
ســوئیس همچنین با بیــان اینکــه دولت این 
کشــور از منافع اقتصــادي خود دفــاع خواهد 
کــرد، گفــت ایــن کشــور نمي تواند پاســخ 

 شــرکت ها به فضاي جدیــد را به آنهــا دیکته 
کند. 

او در عین حــال تاکید کرد: »دولت ســوئیس 
توصیه مي کند که شرکت ها روابط تجاري خود 
با ایران را ادامه دهند و درباره وضعیت اطالعات 
کســب کنند.« نخســتین بســته تحریم هاي 
یک جانبــه آمریکا علیه ایران بعــد از خروج این 
 کشــور از برجام، از روز سه شــنبه اجرایي شده

 است. 

آژانس بین المللي انرژي روز جمعه در گزارشي با بررسي 
پیامد تحریم هاي آمریکا علیه ایران بر بازار جهاني نفت، 
هشدار داد که این اقدام مي تواند مشکلي جدي براي 

حفظ تولید در سطح فعلي ایجاد کند. 
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبري سي.ان.بي.سي، 
این نهاد مي نویسد: این موضوع ممکن است به قیمت 
از دست رفتن ظرفیت کافي براي تولید مازاد )با هدف 
پاســخگویي به نیاز هاي آتي بازار( منجر شــود. این 
گزارش مي افزاید: در نتیجه شاید چشم انداز بازار نفت 

در آن زمان به آرامي امروز نباشد.  کارشناسان پیش از 
این هم درباره پیامدهاي تحریم ایران بر بازار جهاني 
انرژي هشدار داده بودند. برمبناي ارزیابي ها، هیچ یک 
از تولیدکنندگان نفت توانایي افزایش به یک باره تولید 
به میزان کافي را ندارد و هرگونه کاهش صادرات نفت 

ایران، شوکي براي بازار جهاني خواهد بود. 
از ســوي دیگر دولت ترامپ در قانع کردن کشورها 
براي قطــع واردات از ایران ناکام مانــده و در اجراي 
سیاســت هایش با درهاي بســته مواجه شده است. 

در صدر کشــورهاي مخالف، چیــن و هند به عنوان 
دو خریدار بزرگ نفت ایران قرار دارند که گفته اند از 
تحریم ها علیه تهران پیروي نخواهند کرد.  همزمان 
با افزایش گمانه زني ها در این رابطه، قیمت نفت هم 
در هفته هاي گذشته روندي نوساني را پیموده است. 
قیمت نفت خام برنت صبح جمعه با 0.9 درصد کاهش 
به 71 دالر و 43 ســنت رســید.  نفت وست تگزاس 
اینترمدیت هم با کاهش 0.6 درصدي نسبت به روز 

پنج شنبه، به قیمت 66 دالر و 40 سنت معامله شد. 

انجمن هاي تجاري آلماني اعالم کردند شرکت هاي 
این کشــور آســیب روزافزوني را از سیاست هاي 
تحریمي و تعرفه اي دولــت دونالد ترامپ متحمل 

مي شوند. 
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، تنها یک روز پس 
از اعمال تحریم هاي جدیــد آمریکا ضد ایران، این 
کشور اعالم کرد به زودي تحریم هایي علیه روسیه 
نیز اعمال خواهد کرد. آمریکا، روســیه را متهم به 
مسموم کردن جاسوس ســابق روسي و دخترش 
 در انگلیس کرده است، اما کرملین این اتهام را رد 

مي کند. 
فولکر ترییر، مدیر تجارت خارجــي اتاق بازرگاني 

آلمان در همین رابطــه گفته که فضاي بین المللي 
براي شــرکت هاي آلمانــي رو به پیچیده شــدن 
هستند. وي گفت: بسیاري از شرکاي تجاري آلمان 
تحت تاثیر اقدامات آمریکایي ها قــرار گرفته اند و 
تجارت آنها با شرکت هاي آلماني مختل شده است. 
هولگــر بینگمــان، رئیــس انجمــن تجــاري 
»ب.ج.آ« نیــز گفــت: سیاســت هاي آمریکا به 
 طور قطع بر تجــارت خارجي آلمان اثر گذاشــته

 است. 
چهارشنبه هفته گذشــته، آلمان و چین از روابط 
اقتصادي خود با ایران دفاع کردند. بینگمان از دولت 
آلمان خواسته است تا مشخص کند چگونه مي تواند 

از شــرکت هاي آلماني در برابر تحریم هاي آمریکا 
محافظت کند. 

هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان در بیانیه مشترکي 
بــا وزراي خارجه فرانســه و انگلیس و مســئول 
سیاســت خارجي اتحادیه اروپا تاکید کرده است 
از شــرکت هاي اروپایي که داراي روابط اقتصادي 
و تجاري قانوني با ایران هســتند محافظت خواهد 
شد. روابط اقتصادي آلمان و آمریکا اخیرا متشنج 
شده؛ به گونه اي که بزرگ ترین بانک آلماني گفته 
اســت در نظر دارد فعالیت خود در این کشور را به 
نحو چشمگیري کاهش دهد و بیشتر بر بازارهاي 

اتحادیه اروپا متمرکز شود. 

بانک جهاني در حال آماده ســازي نخستین پیوند 
بالک چیني در جهان اســت. در واقع بانک جهاني 
قصد دارد نخستین ماموریت خود را در این زمینه از 

بانک مرکزي استرالیا آغاز کند. 
به گزارش انتخاب به نقل از سي.ان.بي.ســي، این 
سرویس جدید براي مبادالت گسترده با بهره گیري 
از تکنولــوژي بالک چین و البتــه کمک گرفتن از 
تکنولوژي بــراي مدیریت اوراق قرضه اســتفاده 
مي شــود. اوراق قرضه خارجي که در اســترالیا به 
 »bond-i« صورت ارز محلي صادر شــده، به نام
 Blockchain نامیده مي شــود کــه مخفــف

Instrument Debt New است. 

عملکرد این موسســه، نخســتین پیوند مالي در 
جهان خواهد بود کــه با تکنولــوژي بالک چین 
ایجــاد، اختصاص، انتقــال و مدیریت مي شــود. 
ایــن تکنولــوژي کــه مبتني بــر رمزنــگاري 
ارزشــي ماننــد بیت کوین اســت، بــه فناوري 
منحصربه فــردي اشــاره دارد کــه ایمنــي تمام 
 معامالت انجام شــده در این زنجیــره را تضمین

 کند. 
بالک چین این پتانسیل را دارد که بتواند فرایندهاي 
بین واسطه ها و عامالن بازار ســرمایه هاي متعدد 
را بهبود بخشــد. این امر مي تواند به ساده ســازي 
و  امکان افزایش ســرمایه و اوراق بهــادار تجاري، 

 بهبود بهره وري عملیاتــي و افزایش نظارت منجر 
شود. 

بانک جهاني اعالم کرده که عالقه ســرمایه گذاران 
به این نوع از اوراق قرضه تاکنون قوي بوده اســت. 
بنابراین ســازمان مذکور قصــد دارد با همکاري 
CBA، معامــالت را بعد از مشــاوره بیشــتر با 

سرمایه گذاران آغاز کند. 
طرفداران تکنولوژي بالک چین مي گویند با استفاده 
از این روش، روند معامالت سریع تر و امن تر مي شود، 
اما برخي مخالفان این سیستم نگرانند استفاده از 
پتانسیل  هاي فناوري که به شدت فناناپذیر هستند 

به حباب هاي اقتصادي منجر شوند. 

 نرخ ارزهاي خارجي در بازار ترکیه در پي سقوط چشمگیر ارزش پول 
ملي این کشور لحظه اي شده است، به طوري که رسانه ها و صرافي هاي 

این کشور از روز گذشته نرخ ارز را به صورت ساعتي اعالم مي کنند. 
به گزارش ایرنا، هر دالر آمریکا در بازار ترکیــه که دیروز به قیمت 
5.27 لیر به فروش مي رسید، در ساعت 10 دیروز به 5.90 لیر رسید. 
همچنین هر یورو که روز پنج شنبه در بازار ترکیه به قیمت 6.31 لیر 

فروخته مي شد، دیروز به قیمت 6.76 لیر معامله شد. 
اوایل ســال جاري میالدي، قیمت هر دالر 3.75 لیر در بازار ترکیه 
معامله مي شد، اما این نرخ دیروز به رقم بي سابقه 5.9 لیر رسید و با 
افت ارزش 57 درصدي ارزش لیر در برابر دالر، رکورد جدیدي در بازار 
پولي ترکیه ثبت شد.  همچنین اول سال 2018، قیمت هر یورو در 
بازار ترکیه 4.5 لیر بود، اما با افزایش چشمگیر به ویژه در چند روز اخیر 

به رقم بي سابقه 6.76 لیر رسید و ارزش لیر در برابر یورو 47 درصد افت 
کرد.  بروز تنش اخیر میان آنکارا و واشنگتن بر سر محکومیت حبس 
کشیش آمریکایي در ازمیر و اقدام متقابل دو کشور در تحریم وزراي 
کشور و دادگستري همدیگر، نگراني هایي در بازارهاي مالي و پولي 

ترکیه ایجاد کرده و موجب افزایش نرخ ارز در این کشور شد. 
مقامات دو کشور طي چند روز گذشته براي حل اختالفات في مابین 
در واشنگتن مذاکره کردند و پیش بیني کارشناسان اقتصادي ترک 
حاکي از کاهش نرخ دالر پس از مذاکرات بود، اما افزایش دوباره نرخ 
دالر در بازار دیروز ترکیه نشان داد که این مذاکرات بي نتیجه بوده 
است.  هم اکنون چشم مردم ترکیه روي تابلوهاي صرافي ها خیره شده 
و همه نگران افت ارزش پول ملي خود هستند. ترکیه پس از انتخابات 
اخیر ریاست جمهوري و مجلس که اوایل تیر ماه برگزار شد، بازار ارز این 

کشور شاهد یک ثبات نسبي بود که بروز تنش هفته گذشته در روابط 
میان آنکارا و واشنگتن به دلیل محکومیت حبس خانگي کشیش 
برونسون آمریکایي در ازمیر، باعث وارد آمدن شوک جدیدي به این 
بازار شد.  بعضي از کارشناسان ترک معتقدند که اقتصاد این کشور با 
یک بحران ارزي مواجه است و دولت باید در برخي از سیاست هاي 
خارجي خود تغییراتــي ایجاد کند. اوغو گورســس، روزنامه نگار و 
تحلیلگر امور اقتصادي با انتشار یادداشــتي در روزنامه جمهوریت 
نوشت: تا زماني که سیاست خارجي ترکیه به رعایت حقوق بین الملل 

بازنگشته و نرمال نشود، حل مشکل بحران ارزي عملي نیست. 
امید آکچاي، اقتصاددان و مفســر تلویزیوني ترک با انتشار پیامي 
توئیتري نوشت: ترس از افزایش بهره بانکي به رکود اقتصادي منجر 
مي شود و از سوي دیگر تنش در روابط کشور با آمریکا، بازار ارز را وارد 

یک بي ثباتي پیچیده اي مي کند، به طوري که امروز شاهدیم ترکیب 
تنش در روابط با آمریکا و بهره بانکي موجب جهش دالر در بازار شده 
است.  بسیاري از تحلیلگران ترک به ویژه مفسران نزدیک به حزب 
حاکم ترکیه بر این باورند که افزایش چشمگیر نرخ ارزهاي خارجي در 
بازار ترکیه که موجب ایجاد نگراني جدي در میان مسئوالن و مردم 

این کشور شده، فتنه اي جدید علیه اقتصاد ترکیه است. 
چند روز پیش محمد شیمشک معاون پیشین نخست وزیر ترکیه که 
خود تحلیلگر برجسته اقتصادي است، اظهار کرد که غرب در طول 
سال هاي اخیر، هر گونه اي فتنه اي را براي به فالکت کشاندن ترکیه 
به کار گرفته و آخرین مورد آن افزایش نرخ ارزهاي خارجي بوده است. 
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوري ترکیه روز گذشته در واکنش به 
کاهش ارزش پول ملي کشورش در برابر ارزهاي خارجي اعالم کرد 

که دخالت عوامل وابسته و توطئه خارجي مسبب این وضعیت است. 
وي با بیان اینکــه مردم بــه توطئــه ارزي توجه نکننــد، افزود: 
»اگر آنها دالر دارند، ما هــم ملت، حقوق و خــدا را داریم و نگران 
نباشــید و ما با اتحاد بر این گونه دسیســه ها غلبه خواهیم کرد.« 
اردوغان چند روز پیش نیز در پي مشــاهده کاهش ارزش پول ملي 
کشــورش، از مردم ترکیه خواســته بود براي جلوگیري بیشتر از 
 ســقوط ارزش لیر، ارزهاي خارجي و طالهاي خود را در بازار به لیر 

تبدیل کنند. 
ثبات در بازار ارز و جلوگیري از نوسان نرخ ارز در ترکیه از زمان روي 
کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 از جمله دستاوردهاي 
دولت و حزب کنوني ترکیه بوده ولي در یک سال گذشته با افزایش 

نرخ ارز، این دستاورد به چالش کشیده شده است. 

دسته چک  های خود  را  عوض کنید

سرويس جديدی براي مبادالت کالن  ارزهاي ديجیتال در راه  استانتقاد آلمانی ها  از تحريم هاي ايران

نرخ  ارزهاي  خارجي  در  بازار ترکیه  ساعتي  شد
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مركز پژوهش هاي  مجلس   وضعیت  قیمت ها 
در بازارها   را   بررسی كرد 

صندوق  بین المللي  پول  پیش بینی كرد 

سود  دالالن از نوسانات
4 بازار اصلی

صعود ۳ پله اي ايران در 
اقتصاد جهان تا سال 2021

تشکیل 1100 
پرونده تخلفات
بودجه ای
دستگاه ها

رئیس ديوان محاسبات  خبر داد

منتظر ديدار 
روحاني و ترامپ 

در نیويورك
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مجید تخت روانچي:

سرمقاله
افزايش  تورم  و  زيان تولید

رشــد افسارگســیخته 
نقدینگي طي این سال ها 
با هیــچ برنامــه کنترلي 
ازســوي دولت ها مواجه 
نبوده است و دولت فعلي 
نیز اگرچه در مقطعي تورم را مهــار کرد، اما به 
این دلیل که از ابزار دستوري براي کنترل تورم 
بهره گرفت به کنترل نقدینگي کمک نکرد و به 
همین دلیل نقدینگی منتظر فرصتي بود تا در 
بازار جریان پیدا کنــد. از آنجایي که نوع و نحوه 
مدیریت اقتصادي به گونه اي نیست که نقدینگي 
مسیر مشخص خود؛ یعني تولید را بیابد، ازاین رو 
به ســمت بازارهایي مي رود کــه فرصت براي 
 جذب آن بیشتر باشــد مثل بازار ارز  و سکه. در

 شرایط کنوني...

  جمشيد پژويان
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اقبال  مردم   به  
سفره خانه هاي  سنتي

تهديد   و  فرصت  تحريم
برای   استارت آپ ها

شکوفايی  ايده
  با   تیم سازي

»كسب وكار«  از راه اندازی هشتگ پزشک فراری  از كارت خوان گزارش  می دهد

تخلف  و فرار مالياتی   پزشكان
صفحه5

صفحه6

تعيين  قيمت  بليت  هواپيما 
با  نرخ لحظه ای  ارز

داخلی  و 100  درصدی  خارجی افزايش 70 درصدی  نرخ  پرواز های

 نرخ   دالر   برای   ایرالین ها    بر  اساس   سامانه  » سنا«   خواهد    بود  

هزینه راه اندازی سفره خانه های سنتی در مناطق 
مختلف پایتخت متفاوت است و این بدان معناست 
که براي راه اندازي این اماکن هزینه هایي الزم است. 
فاکتورهایي همچون نوع سرویس، دکوراسیون، 
اندازه و متراژ، موقعیت مکانــي و... بر هزینه هاي 
راه اندازي ســفره خانه ها تاثیر دارد. همچنین به 
 هزینه هاي ثابت اجاره، نیروي انســاني و تمامي 

هزینه هاي متغیر...

تحریم وقتي خارجي باشــد تاثیــرات زیادي بر 
کسب وکار ها و زندگي بســیاري از مردم آن کشور 
به ویژه قشر ضعیف تر خواهد گذاشت و زندگي آنها 
را رو به ســختي می برد. تحریم ها وقتي سخت تر 
مي شــوند که عالوه بر تحریم خارجي ، داخلي ها 
هم این کار را انجام دهند و به نوعي تحریم داخلي 
هم لحاظ کنند. به نظر منطقي نمي  آید که تحریم 

داخلي و خارجي با...

امروزه نوآوري در اقتصاد ارزش افزوده ایجاد مي کند 
و به همین دلیل در کشورهاي توسعه یافته با رشد 
اقتصادي بــاال توجه زیادي به شــرکت هاي نوآور 
و استارت آپ ها شــده اســت. ارزش افزوده اي که 
اســتارت آپ ها ایجاد مي کنند به رشد اقتصادي و 
اشتغالزایي کمک مي کند و ضرورت دارد در ایران 
هم به آن توجه شــود. البته ســال های اخیر برای 

استارت آپ ها سال هاي خوبي...

تحريم  ايران  مي تواند  بازار جهاني نفت را   دچار اخالل  کندتوصیه سوئیس  به شرکت ها  براي تجارت با ايران با وجود تحريم هاي آمريکا



اقتصاد2
ایران وجهان

اعالم نتايج بازشماري دستي انتخابات عراق
مقتدي صدر  صدرنشين ماند

نتايج بازشماري آراي انتخابات پارلماني عراق كه 
بامداد روز گذشته اعالم شد، حاكي از آن است كه 
مقتدي صدر، صدرنشيني خود در اين انتخابات را 
حفظ كرده است. به گفته كميته مستقل انتخابات، 
نتايج بازشماري دستي انتخابات در 13 استان با نتايج 
اوليه مطابقت دارد. بعد از سه ماه از برگزاري انتخابات 
پارلماني، احزاب پيروز همچنان مشــغول مذاكره 
درباره تشكيل ائتالف حاكم هستند. به گزارش ايسنا 
به نقل از اسكاي نيوز، كميته مستقل انتخابات عراق 
نتايج بازشماري دستي آراي انتخابات پارلماني را 
اعالم كرد. پارلمان عراق ژوئن گذشته بعد از اينكه 
ادعاهايي درباره وجود تقلب در انتخابات منتشر شد، 
دستور شمارش دســتي آرا را داد.  به گفته كميته 
مستقل انتخابات، نتايج بازشماري دستي انتخابات 
در 13 استان با نتايج اوليه مطابقت دارد. بازشماري 
آرا نتايج اوليه را خيلــي تغيير نداد و مقتدي صدر، 
رهبر جريان صدر با همان 54 كرسي كه به دست 
آورده بود، صدرنشين است.  تنها تغيير قابل توجه 
در انتخابات مربوط به اضافه شدن يك كرسي ديگر 
به ائتالف الفتح به رهبري هادي العامري در بغداد 
است كه تعداد كرسي هاي اين ائتالف شيعي را از 
47 به 48 كرسي رساند، اما همچنان در جايگاه دوم 
قرار دارد. فراكســيون حيدرالعبادي، نخست وزير 
عراق نيز همچنان با 42 كرسي در جايگاه سوم قرار 
دارد.  العبادي براي دوره دوم نخست وزيري تالش 
مي كند. بحران درباره تشكيل دولت در زماني است 
كه عراقي ها همچنان به خدمات رساني نامناسب و 
بيكاري و فساد اعتراض مي كنند. مردم عراق به ويژه 
ساكنان استان هاي جنوبي از مدت ها پيش تظاهرات 

گسترده اي را به راه انداخته اند.

خبر

بررسي وضعيت قيمت ها در 
4 بازار اصلي كشور يعني بازار 
ارز، سكه، مســكن و بورس 
نشــان مي دهد هر 4 بازار در 
فاصله خرداد ماه سال 1396 
تا خرداد ماه سال 1397 دستخوش نوسان هاي شديد 

و جدي بوده اند. 
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي در گزارشي 
به واكاوي وضعيت 4 بازار اصلي اقدام و تاكيد كرده ميزان 
افزايش قيمت ها در بازار ارز در اين دوره يكساله منتهي 
به خرداد ماه امسال از ســاير بازارها بيشتر بوده است. 
بررسي ها نشان مي دهد از انتهاي ســال 1396 نشانه 
التهاب در برخي از بازارها مانند بازار خودرو مشاهده شد و 
در ماه هاي ابتدايي سال 1397 و به ويژه خردادماه، بازارها 
با التهاب مواجه شده اند. اين التهاب در حالي رخ داد كه 
بازار ارز ايران با محدوديت هاي جدي نظير منع خريد و 
فروش دالر و ارز ازسوی صرافان روبه رو شده بود، اما پس 
از خرداد، حتي در مردادماه قيمت ها روند افزايشي خود 
را طي كرده و دالر در بازار غيررسمي به نرخ هايي بين 11 

تا 12 هزار تومان معامله مي شد. 
بررســي محدوده زماني خرداد 96 تا خرداد 97 نشان 
مي دهد متوسط قيمت يورو، به عنوان ارز جايگزين دالر 

حدود 82 درصد رشد داشته است. متوسط نرخ يورو در 
خردادماه 1397 برابر با 7 هزار و 709 تومان بود. اين در 
حاليست كه اين رقم در خرداد ماه سال گذشته 4 هزار 
و 241 تومان بود. قيمت يورو روز پنج شنبه حتي به رقم 
بي سابقه 12 هزار و 163 تومان نيز رسيد. اين در حاليست 
كه مركز پژوهش ها در گزارش خود رسيدن يورو به قيمت 

10 هزار و 200 تومان را بي سابقه اعالم كرده است. 

سكه
متوسط قيمت ســكه بهار آزادي در خردادماه 1397 
نســبت بــه خردادمــاه 1396 حــدود 80.5 درصد 
رشــد داشــته اســت و از رقم 1176 هــزار تومان به 
2127 هزار تومان رســيد. اين رقــم در ميانه مرداد از 
4 ميليون تومان نيز عبور كرد و ســكه حاال به قيمتي 
در حــدود 3 ميليــون و 800 هــزار تومــان فروخته 

مي شــود. بي ترديد مقايســه قيمت تيرماه كه هنوز 
گزارش آن ازســوي بانك مركزي اعالم نشده است، با 
 تيرماه سال گذشته وضعيت را بســيار متفاوت با قبل 

خواهد كرد. 

مسكن
براســاس اعالم بانك مركزي متوسط قيمت يك متر 
زيربناي مسكوني در شــهر تهران در خردادماه 1397 
نســبت به خردادماه 1396 حدود 45.8 درصد رشــد 
داشته اســت. بررسي ها نشــان مي دهد بخش عمده 
اين رشــد در ماه هاي انتهاي سال 1396 و ابتداي سال 
1397 رخ داده، به طــوري كه اين متغير تنها در دو ماه 
منتهي به خردادماه 1397 حدود 5.15 درصد رشــد 
داشته است. رشــد قيمت ها با چاشني ركود در تيرماه 
 نيز ادامه داشت، اما از ابتداي مرداد معامالت به فاز ركود 

خزيده است. 

بورس
شاخص بورس اوراق بهادار تهران در ابتداي تيرماه 1397 
به رقم 324.111 واحد رسيد كه نسبت به خرداد سال 
1396 حدود 40 درصد رشــد نشان مي دهد. تغييرات 
بورس نيز در دو ماه گذشته بسيار فراوان بود. آنچه مسلم 
است اينكه حاضران در بازار ارز و سكه بيشترين سود و 
فعاالن بازار مسكن و بورس كمترين سود را در اين دوره 

به خود ديدند. 

مرکز پژوهش هاي  مجلس   وضعيت قيمت ها  در بازارها   را   بررسی کرد 

سود  دالالن از نوسانات 4 بازار اصلی

توضيحات بانك مرکزي درباره 
۹ ميليارد دالر ارز دولتي

بانك مركزي در واكنش به اظهارات يوسفيان مال، 
عضو كميســيون برنامه و بودجه مجلس درباره 
»سرنوشــت نامعلوم 9 ميليــارد دالر ارز 4200 
توماني« توضيحاتي ارائه كرد. اين توضيحات به 
شرح زير است: »اصوال فرايند واردات رسمي كاال 
به كشور به اجمال از مراحل زير تشكيل يافته است: 
1-    اخذ پروفرما )پيش فاكتور( از فروشنده خارجی 
/ انعقاد قرارداد با فروشــنده خارجــی 2-    انجام 
ثبت ســفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)كســب اجازه رســمی ورود كاال به كشور( 1-3 
تخصيص ارز ازسوی بانك مركزی پس از درخواست 
بانك عامل واردكننده )تاييد گواهی ثبت آماری( 
3-2 تامين ارز ازسوی بانك مركزی به واسطه بانك 
عامل يا از طريق سامانه نيما و انتقال ارز به حساب 
فروشنده خارجی )با استفاده از ابزارهايی همچون 
حواله، برات يا اعتبار اســنادی( 4-    ارســال كاال 
ازسوی فروشنده خارجی به گمرک مقصد )ورود 
كاال به كشــور( 5-    امور گمركی و ترخيص كاال 
ازسوی وارد كننده. بر همين اساس موارد زير قابل 
ذكر است:  - از تاريخ 22 فروردين 97 مطابق مصوبه 
هيات وزيران انجام ثبت سفارش براي واردات كاال 
به كشور اعم از سرزمين اصلي و مناطق آزاد الزامي 
شده است.  - ثبت سفارش هاي صادره داراي سه ماه 
اعتبار بوده و لزوما همه ثبت سفارش ها به مرحله 
تقاضا براي تخصيص ارز نمي رسند.  - تخصيص ارز 
توسط بانك مركزي در چارچوب قوانين و مقررات 
مربوطه صورت پذيرفته و به معني تامين و فروش ارز 
به وارد كننده نيست و صرفا به معني مجوز خريد ارز 
از بانك مركزي يا سامانه نيما در صورت تامين ريال 

الزم با اعتبار يك ماهه است. 

خبر
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صندوق بين المللي پول پيش بيني كرد ايران با كنار زدن 3 كشور اسپانيا، 
عربستان و كانادا پانزدهمين اقتصاد بزرگ دنيا در سال 2021 شود. 

صندوق بين المللي پول در پايگاه داده هاي آماري خود پيش بيني كرده است 
ايران در سال 2021 با 3 پله صعود در جايگاه پانزدهمين اقتصاد بزرگ دنيا 
قرار گيرد. به گزارش تسنيم، براساس آمارهاي منتشرشده ازسوي اين نهاد 
بين المللي توليد ناخالص داخلي ايران براساس شاخص قدرت خريد در سال 
2017 بالغ بر 1644 ميليارد دالر بوده و ايران از اين نظر در رتبه 18 جهان 
قرار گرفته است.  صندوق بين المللي پول پيش بيني كرده است ايران در 

سال هاي 2018، 2019 و 2020 نيز همچنان هجدهمين اقتصاد بزرگ دنيا 
باقي بماند، اما در سال 2021 با پشت سر گذاشتن 3 كشور اسپانيا، عربستان 

و كانادا به جايگاه پانزدهم صعود كند. 
پيش بيني شده است توليد ناخالص داخلي ايران براساس شاخص قدرت 
خريد در سال 2021 به 2095 ميليارد دالر برسد كه بيشتر از توليد ناخالص 

داخلي اسپانيا، عربستان و كانادا خواهد شد. 
توليد ناخالص داخلي اسپانيا براساس شاخص قدرت خريد در سال 2017 
بالغ بر 1773.9 ميليارد دالر بوده كه پيش بيني شده است اين رقم در سال 

2021 به 2094 ميليارد دالر برسد. توليد ناخالص داخلي عربستان نيز از 
1773.5 ميليارد دالر در سال 2017 به 2078 ميليارد دالر در سال 2021 
و توليد ناخالص داخلي كانادا از 1769 ميليارد دالر در سال 2017 به 2073 

ميليارد دالر در سال 2021 خواهد رسيد. 
بر اين اســاس چين با توليد ناخالــص داخلــي 23159 ميليارد دالري 
بزرگ ترين اقتصاد جهان در سال 2021 را خواهد داشت و آمريكا با 19390 
ميليارد دالر و هند با 9459 ميليارد دالر به ترتيب در رتبه هاي دوم و سوم 

از اين نظر قرار مي گيرند. 

صندوق بين المللي پول پيش بينی کرد: 

صعود ۳ پله اي ايران در اقتصاد جهان تا سال 2021
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گروه اقتصاد ايران وجهان
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مجید تخت روانچي: منتظر ديدار  روحاني و ترامپ  در نیويورك نباشیم 
مجید تخت روانچي، معاون سیاسي دفتر رئیس جمهوري، ديپلماتي كه تجربه حضور در مذاكرات ايران با كشورهاي 1+5 را در كارنامه خود دارد، درباره گمانه زني ها پیرامون ديدار روحاني و 
ترامپ در نیويورك گفت: »نبايد بیهوده انتظار مردم باال برود و بعد اتفاقي هم رخ ندهد، اگر چنین شود مردم ناراحت خواهند شد. من شخصا زمینه اي براي مذاكره نمي بینم. اجرايي شدن 

هرچیز نیازمند زمینه اي است و االن زمینه اين موضوع فراهم نیست.«

نوبت دوم

آگهی استعالم ارزيابی کیفی انتخاب مشاور
 موضوع : انجام خدمات مشــاوره ای  »مطالعات مرحله اول و دوم ســاماندهی سردرب شــرقی بندر شهید 

بهشتی چابهار«
محل ،مهلت و نحوه دريافت اسناد : از تاريخ درج دومین آگهی در روز شنبه مورخه 97/5/20 تا پايان وقت اداری 
 روز دوشــنبه مورخ 97/5/29 متقاضیان با مراجعه به دبیرخانه اداره بندرشهید بهشتی واقع در چابهار و ارائه 
معرفی نامه و اصل فیش واريزی به مبلغ 700/000 ريال }هفتصد هزار ريال { به حساب سیبا 2176452601001 

درآمــد اداره کل و همچنین 9 درصد مبلغ مزبــور }63/000 ريال { را بعنوان مالیات بر ارزش افزوده خريد اســناد به حســاب 
2176452610008 نزد بانک ملی ايران بنام مالیات و عوارض بندر اقدام نمايند .

* دريافت اسناد از سايت  Iets.mporg.ir نیز به صورت غیرحضوری و بدون پرداخت وجه نقد امكان پذير می باشد.
محل و مهلت تسلیم پاکت پیشنهادها : شرکت کنندگان بايد پاکت سوابق و مستندات خود را تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 

97/6/10 در پاکتهای الک و مهر شده به دبیرخانه بندر شهید بهشتی به آدرس ذيل تحويل نمايند.
آدرس دستگاه استعالم گزار: چابهار – اداره کل بنادر و دريانوردی استان سیستان و بلوچستان 

تلفن : 31283000 فاکس 35321414 - 054
محل و زمان بازگشايی پاکت پیشنهادها : پیشنهادهای شرکت کنندگان راس ساعت 10:00صبح روز يكشنبه مورخه 97/6/11 در محل 

اتاق کنفرانس طبقه چهارم ساختمان اداری شماره 1 بندر شهید بهشتی مفتوح خواهد شد .
شرايط شرکت کنندگان در استعالم : ارائه گواهینامه صالحیت حداقل پايه 2گروه راه و ترابری } تخصص بندرسازی و سازه های دريايی  { و 
حداقل پايه 3 معماری }تخصص ساختمانهای مسكونی ، تجاری ، اداری و ...{ بصورت تواما از سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی می باشد.

اداره كل بنادر و 
دريانوردی استان 

سيستان و بلوچستان 

دادنامه
پرونده كالسه 9609983845300118  شورای حل اختالف شماره 13 شهرستان شهركرد تصميم نهايی شماره 9609973845300559

خواهان: آقای منوچهر رئيسی فرزند محمود به نشانی شهركرد خيابان 17 شهريور نبش كوچه 1
خوانده:آقای رضا نصيری فرزند هدايت به نشانی شهركرد كوی پليس بلوار امام رضا)ع( كوچه 12 روبروی مجتمع مسكونی پرشين درب كرم رنگ منزل نصيری

خواسته: مطالبه 
گردشكار: خواهان درخواستی بخواسته فوق بطرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شورا و ثبت بكالسه فوق وجری تشريفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر 

حوزه بتصدی امضاء كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده پس از اخذ نظريه كتبی اعضاء ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رأی می نمايد.
»رأی شورا«

 در خصوص دعوی آقای منوچهر رئيسی فرزند محمود بطرفيت آقای رضا نصيری فرزند هدايت به خواســته مبلغ 22/000/000 ريال بابت بدهی قبض گاز و برق به استناد اجاره نامه 
منعقد شده مورخه 94/8/1 به انضمام كليه خسارات قانونی و دادرسی با توجه به مفاد دادخواست تقديمی و اظهارات خواهان به شرح دادخواست تقديمی و اظهارات ايشان در جلسه 
رسيدگی شورا مورخه 96/5/28 و عدم حضور خوانده عليرغم ابالغ قانونی ماده 73 قانون آيين دادرسی دعوی خواهان را ثابت تشخيص ومستندا به ماده 198 قانون آيين دادرسی مدنی و 
ماده 1257 قانون مدنی خوانده به پرداخت 22/000/000 ريال  بابت اصل خواسته و پرداخت 675/000 ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 
96/3/17 تا اجرای كامل حكم در حق خواهان محكوم می نمايد رأی صادره غيابی و 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شورا و سپس قابل اعتراض در محاكم حقوقی شهركرد می باشد.
قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف شهركرد
علی اكبر جليل پيران

ابالغ حكم طالق
آقای سجاد چرداولی فرزند جواد مجهول المكان برابر رای 9709970870100072 مورخ 97/2/10 در پرونده كالسه 295 شعبه اول دادگاه 
عمومی سيروان حكم طالق قطعی بين شــما و همسرتان خانم زهرا كلم باالی صادر گرديده است لذا بدينوســيله به شما 7 روز پس از انتشار 

اين اخطاريه جهت مراجعه به دفترخانه طالق 29 ايالم واقع در خ آزادی 9 فرصت داده می شود در غير اين صورت طالق غيابی ثبت می شود. 
سر دفتر رسمی طالق 29 ايالم- هوشنگ كمالی

شماره:139760330002007738
تاريخ:1397/04/09

نوبت اول
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان قم

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك اداره دو قم
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تاريخ 1397/4/4 جلسه هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/09/20 با حضور امضاء كنندگان زير در وقت مقرر /فوق العاده در دبير خانه هيات تشكيل و پرونده 
كالسه 1395114430002001550 مربوط به تقاضای آقای / علی رمضانی مبنی بر صدور سند مالكيت نسبت 

به ششدانگ پالک شماره 46 فرعی از 1947 اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملك اداره دو قم تحت بررسی است.
هيات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اوليه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ 

وضعيت ثبتی ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد.
رای هيات

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضميمه شامل )مبايعه نامه عادی مع الواسطه از حسين معصوميان خريداری 
كرده است (و مالحظه نقشه ملك و گزارش منتخب 007231-97/4/2 و پاسخ وضعيت ثبتی 1397/4/5-2/8821 
كه حكايت از احراز مالكيت متقاضی نسبت به ملك مورد تقاضا و انتقال ملك از مالك رسمی به متقاضی داشته و 
 تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گرديده و بررسی های محلی كارشناس كه حكايت از عدم تعارض 

و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد و طی نامه 116/7214/ص1395/4/5 اداره راه و شهر سازی مبنی بر عدم 
موات بودن پالک مورد تقاضا اعالم داشته لذا مالكيت مفروزی آقای علی رمضانی متولد 1358/10/01 به شناسنامه 
شماره 2111 كد ملی 3990766686 صادره رزن فرزند مسلم در قسمتی از /ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث 
بنا شده به مساحت 86/10 )هشتاد و شش متر و مميز ده( متر مربع پالک شماره 46 فرعی از 1947 اصلی واقع در قم 

بخش حوزه ثبت ملك اداره دو قم تائيد و رای خود را با حدود ذيل صادر می نمايد.
شماال:به طول 7/00 متر ديواريست به ديوار ساختمان احداثی در پالک ثبتی 1947/46/1457 اصلی،

شرقا:به طول 12/30متر ديواريست به ساختمان احداثی در پالک ثبتی 1947/1321 اصلی
جنوبا:به طول 7/00 متر درب و ديواريست به شارع 8 متری

غربا:به طول های 12/30 متر ديوار يست به ديوار ساختمان احداثی در قسمتی از پالک ثبتی 1947/46 اصلی
حقوق ارتفاقی ندارد

در اجرای ماده بند ب ماده 1و5 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 8 و 
14 آئين نامه اجرائی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشريفات ثبتی نسبت به صدور 

سند مالكيت ملك مورد اشاره به نام متقاضی مذكور اقدام نمايد. م الف 2178
عضو قضائی: محمد جواد رهسپار
رئيس ثبت اسناد و امالک  : مرتضی نورانی آرانی
رئيس اداره راه و شهرسازی: مجتبی صفری

تاريخ چاپ نوبت اول: 1397/05/20   تاريخ چاپ نوبت دوم: 1397/06/04

شماره :139760330002008542
تاريخ:1397/04/19

نوبت اول
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان قم

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك اداره دو قم
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تاريخ 1397/4/14 جلسه هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/09/20 با حضور امضاء كنندگان زير در وقت مقرر /فوق العاده در دبير خانه هيات تشكيل و پرونده كالسه 
1395114430002001474 مربوط به تقاضای آقای احمد امينی مبنی بر صدور سند مالكيت نسبت به ششدانگ 

پالک شماره 1 فرعی از 2295 اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملك اداره دو قم تحت بررسی است.
هيات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اوليه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ 

وضعيت ثبتی ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد.
رای هيات

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضميمه شامل )مبايعه نامه عادی/سند رسمی/سند مالكيت مشاعی برابر 
سند 28250-95/11/7 دفتر 54 قم دارای ماكيت می باشد.( و مالحظه نقشه ملك و گزارش كارشناس منتخب 
005983-97/3/12 و پاسخ وضعيت ثبتی 2/6863-97/3/17 كه حكايت از احراز مالكيت متقاضی نسبت به ملك 
مورد تقاضا و انتقال ملك از مالك رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گرديده 

و بررسی های محلی كارشناس كه حكايت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد طی نامه اداره راه 
و شهر سازی مبنی بر عدم موات بودن پالک مورد تقاضا اعالم داشته. لذا مالكيت مفروزی آقای احمد امينی متولد 
1367/09/06 به شناسنامه شماره 7101 كد ملی 0386706093 صادره قم فرزند علی اكبر در قسمتی از/ ششدانگ 
قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 117 )يكصد و هفده( متر مربع پالک شماره 1 فرعی از 2295 اصلی 

واقع در قم بخش حوزه ثبت ملك اداره دو قم تائيد و رای خود را با حدود ذيل صادر می نمايد.
شماال:بطول بيست متر و ده سانتی متر ديوار بديوار ساختمان واقع در باقيمانده پالک 1 فرعی 2295 اصلی

شرقا:بطول شش متر ديوار بديوار ساختمان واقع در باقيمانده پالک مزبور
جنوبا:بطول 18/89 متر ديواريست بزمين واقع در باقيمانده پالک مزبور

غربا:بطول 6/12 متر درب و ديواريست به پياده رو خيابان 14 متری )امام رضا (
حقوقی ارتفاقی ندارد

در اجرای ماده بند ب ماده 1 و 5 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 8 و 
14 آئين نامه اجرائی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشريفات ثبتی نسبت به صدور 

سند مالكيت ملك مورد اشاره به نام متقاضی مذكور اقدام نماييد. م الف 2179
عضو قضائی: محرمعلی عطائی
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک: محمد علی بيكی بندر آبادی
رئيس اداره راه و شهرسازی: حسين عسگری نيستانك

تاريخ چاپ نوبت اول: 1397/05/20  تاريخ چاپ نوبت دوم: 1397/06/04

شماره :139760330002005525
تاريخ:1397/03/07

نوبت اول
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان قم

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك اداره دو قم
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تاريخ 1397/3/3 جلسه هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/09/20 با حضور امضاء كنندگان زير در وقت مقرر /فوق العاده در دبير خانه هيات تشكيل و پرونده كالسه 
1395114430002001593 مربوط به تقاضای آقای /ميثم ايزدی مبنی بر صدور سند مالكيت نسبت به ششدانگ 

پالک شماره فرعی از باقيمانده 1858/14 اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملك اداره دو قم تحت بررسی است.
هيات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اوليه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ 

وضعيت ثبتی ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد.
رای هيات

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضميمه شامل) ... (و مالحظه نقشه ملك و گزارش منتخب 97/2/6-2599 
و پاسخ وضعيت ثبتی 2/3084-97/2/23 كه حكايت از احراز مالكيت متقاضی نسبت به ملك مورد تقاضا و انتقال ملك 
از مالك رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گرديده و بررسی های محلی كارشناس 
كه حكايت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد طی نامه 116/14625/ص1396/8/13 اداره راه و 

شهرسازی مبنی بر عدم موات بودن پالک مورد تقاضا اعالم داشته لذا مالكيت آقای ميثم ايزدی متولد 1368/08/01 
به شناسنامه شماره 0 كد ملی 0370137541 صادره قم فرزند محمد در سه دانگ مشاع از/ ششدانگ قطعه زمين 
كه در آن  احداث بنا شده به مساحت ششدانگ 90 )نود( متر مربع پالک شماره فرعی از باقيمانده 1858/14 اصلی 

واقع در قم بخش حوزه ثبت ملك اداره دو قم تائيد و رای خود را با حدود ذيل صادر می نمايد.
شماال:بطول 5 متر درب و ديواريست بشارع 10 متری

شرقا:بطول 18 متر ديوار بديوار ساختمان احداثی در قسمتی از پالک 1858 اصلی
جنوبا:بطول 5 متر ديوار بديوار ساختمان احداثی در قسمی از پالک 1858/37 اصلی

غربا:بطول 18 متر ديوار بديوار ساختمان احداثی در قسمتی از پالک 1858/13 اصلی
حقوقی ارتفاقی ندارد

در اجرای ماده بند ب ماده 1و 5 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
 8 و 14 آئين نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشريفات ثبتی نسبت به 

صدور سند مالكيت ملك مورد اشاره به نام متقاضی مذكور اقدام نمايد.م الف 2181
عضو قضائی: محرمعلی عطائی
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک: محمد علی بيكی بندر آبادی
رئيس اداره راه و شهرسازی: حسين عسگری نيستانك

تاريخ چاپ نوبت اول: 1397/05/20
تاريخ چاپ نوبت دوم: 1397/06/04



3 بازار فناوری 
اطالعات

امــروزه نــوآوري در 
اقتصــاد ارزش افزوده 
ايجاد مي كند و به همين 
دليــل در كشــورهاي 
رشد  با  توســعه يافته 
اقتصادي باال توجه زيادي به شركت هاي نوآور 
و استارت آپ ها شده است. ارزش افزوده اي كه 
استارت آپ ها ايجاد مي كنند به رشد اقتصادي 
و اشــتغالزايي كمك مي كند و ضرورت دارد 
در ايران هم به آن توجه شــود. البته سال های 
اخير برای استارت آپ ها ســال هاي خوبي به 
شمار مي رود، چراكه حمايت هاي بسياري براي 
ديده شدن و اســتفاده از ظرفيت هاي آنها در 
اقتصاد كشور شــكل گرفت. ايده هاي خالقانه 
و بكر مي توانند اقتصاد نابه ســامان كشور را از 
اين وضعيت خارج كنند و اگر درســت هدايت 
شــوند، در آينده تكيه اقتصاد كشور بر اين 
شــركت ها خواهد بود؛ ازاين رو شكل گيري 
اوليه استارت آپ ها بسيار مهم و حياتي است. 
گام اول در اين مسير تيم سازي درست است. 
چگونگي تشــكيل تيم ها در اســتارت آپ ها 
بسيار مهم است. سرمايه گذاران مي گويند ما 

روي تيم و نه ايده سرمايه گذاري مي كنيم. به 
همين دليل است كه در استارت آپ ها ابتدا به 
بحث چگونگي تشكيل تيم پرداخته مي شود. 
هم افزايي در تيم ها مهم است. بعضي افراد در 
زمينه بازاريابي، بعضــي در حوزه كارآفريني 
يا ديگر حوزه هاي مرتبط متخصص هستند و 
توانمندي اعضاي تيم متفاوت است و با وجود 
اين تفاوت در توانمندي هاست كه تيم تشكيل 
مي شود و متناسب با اين توانمندي ها افراد با 
كمك روش ها و متدهــاي مختلف روي ايده ها 
تحليل و پردازش مي كنند و در نهايت بسياري 
از ايده ها ممكن است به كسب وكار تبديل شوند. 
همچنيــن بــه گــزارش شــبكه تحول 
آموزش محور، پژوهش ها به خوبي ثابت كرده 
است شركت هايي موفق به ارائه محصوالت 
يا خدمات نوآورانه به بازار شــده اند كه از 
كاركناني با مهارت هاي فني و كسب وكاري 
بهــره گرفته اند، اما همه شــركت هايي كه 
تركيبي از اين دو مهارت را به كار بسته اند، 
نتوانســته اند از آن ســود ببرنــد. تنها 
شركت هايي به سود قابل توجهي از تركيب 
اين دو مهارت رســيده اند كه بنيان گذاران 
آنها دانش فني داشــته اند و بقيه كاركنان 
داراي تخصص هاي كســب وكاري بوده اند. 
در مقابل، در اين مطالعات هيچ شواهدي در 

دست نيست كه تاييد كند براي تشكيل تيم 
استارت آپي، اگر بنيان گذار داراي مهارت هاي 
كسب وكاري باشد و كاركناني با مهارت هاي 
فني استخدام كند، مهارت هاي مكمل خوبي 
از آب دربيايد. بهترين فرمول تشكيل تيم 
استارت آپي وجود بنيان گذاراني فني است 
كه بايد كاركنان متخصص در كســب وكار را 

استخدام كنند. 

تيم سازي، شمشير دولبه  در تضمين موفقيت يا شكست استارت آپ هاست 

شکوفایی ایده   با  تيم سازي
امكان ثبت شماره تلفن همراه مشتركان 
مخابرات منطقه لرستان در سامانه 118

لرستان، پري نوري: امكان ثبت شماره تلفن همراه 
مشتركان مخابرات منطقه لرســتان در سامانه 118 
فراهم شد. مدير مخابرات منطقه لرستان با اعالم اين 
خبر گفت: براي رفاه حال مردم شريف استان و رونق 
دادن به كسب وكارهايي كه امكان دسترسي خدمات 
آنها از طريق شماره موبايل است، اين امكان در سامانه 
118 مخابرات منطقه لرســتان فراهم شــده است. 
مهندس محمودي افزود: متقاضيان مي توانند با مراجعه 
به امور مشتريان و تكميل فرم درخواست نسبت به ثبت 

تلفن همراه خود در سامانه 118 اقدام كنند.

چــرا رجيســتري بــه كمك 
گوشي هاي سرقتي نيامد؟

يكــي از اهداف فرعــي طرح رجيســتري پس از 
جلوگيري از قاچاق، جلوگيري از سرقت گوشي ذكر 
شده بود، اما با وجود موفقيت در هدف اصلي، هنوز 
رجيســتري به كمك دارندگان گوشي براي عدم 

سرقت نيامده است. 
به گزارش ايسنا، اگرچه خريد گوشي هاي دست دوم 
در بازار رايج اســت، اما با اجراي رجيستري و لزوم 
ثبت شــماره در تلفن همراه، در صورتي كه فردي 
بخواهد گوشــي خود را بفروشــد يا بــه ديگري 
منتقل كند، بايد حتمــا فرايند انتقــال مالكيت 
را انجام دهــد؛ در غير اين صورت پــس از مدتي، 
گوشــي براي ســيم كارت جديدي كه در آن قرار 
گرفته، غيرفعال مي شــود. بنابراين گوشــي هاي 
 ســرقتي در چنين شــرايطي غيرقابل اســتفاده 

خواهند شد. 

استان ها

خبر

گلكســي نوت ۹ با باتري حجيم ۴۰۰۰ ميلي آمپرساعتي، دوربين 
بهبوديافته و قلــم اس پن مجهز به بلوتوث معرفي شــد. همان طور 
كه پيش بيني مي شــد، پرچمدار ســري Note امسال در حقيقت 
نمونه تكامل يافته اي از گلكســي نوت 8 به حساب مي آيد و خبري از 
نوآوري هاي انقالبي و خيره كننده در آن نيســت. گلكسي نوت ۹ از 
نمايشگري ۶.۴ اينچي با رزولوشن 1۴۴۰ × ۲۹۶۰ پيكسل بهره مي برد 
كه بزرگ ترين نمايشگر در بين تمامي گوشي هاي سري نوت محسوب 
مي شود. نمايشگر بزرگ گلكســي نوت جديد، به همراه حاشيه هاي 
باريك آن، تجربه اي فراگير حين تماشــاي ويدئو به ارمغان مي آورد؛ 

 Signature به گونه اي كه يوتيوب، گلكســي نوت ۹ را به عنــوان
Device خود برگزيده اســت. فبلت پرچمدار سامسونگ همانند 
گذشته، در دل بدنه اي از جنس فلز و شيشه قرار دارد؛ با اين تفاوت كه 
اكنون، فريم فلزي گوشي با لبه هاي تراش خورده خود، حس بهتري 
را به كاربر القا خواهد كرد. دوربين دوگانه گلكسي نوت ۹ مانند نسل 

پيشين خود، چينشي دوگانه دارد؛ با اين تفاوت كه اكنون حسگر اثر 
انگشــت پايين دوربين قرار دارد و دسترسي به آن ساده تر از گذشته 
است. گلكسي نوت ۹ در ۴ رنگ مشكي، مسي، صورتي و آبي روانه بازار 
خواهد شد. گلكسي نوت ۹ درست مانند گلكسي اس ۹ از اسپيكرهاي 
استريويي بهره مي برد كه توسط AKG تنظيم شده اند و با پشتيباني 

از Dolby Atmos، تجربه صوتي فراگيري را براي كاربر به ارمغان 
مي آورند. پرچمدار جديد سامسونگ، بدنه اي مستحكم و مقاوم دارد؛ 
به طوري كه كره اي ها موفق به دريافت گواهي IP68 براي آن شده اند. 
يكي از مشكالت اصلي گلكسي نوت 8، شارژدهي پايين تر از حد انتظار 
باتري آن بود؛ حال به نظر مي رسد كه كره اي ها با آگاهي از اين مشكل، 
راهكاري براي آن در نظر گرفته انــد. انرژي مورد نياز فبلت پرچمدار 
سامسونگ را يك باتري حجيم با ظرفيت ۴۰۰۰ ميلي آمپرساعتي 
تامين مي كند و براساس ادعاي اين شركت، چنين ظرفيتي مي تواند 

شارژدهي تا يك روز كامل را براي كاربر به ارمغان آورد. 

باتري 4۰۰۰ ميلي آمپرساعتي، نمايشگر 6/4 اينچي و قلم مجهز به بلوتوث

گلكسي نوت 9 سامسونگ معرفي شد
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دارايی مهم استارت آپ ها
مهران آيتي، كارشناس و مشاور توسعه استارت آپ

در ابتداي تشكيل يك شركت نوپا و استارت آپ نيازي مهم در اين ميان مطرح مي شود كه آن هم تشكيل يك تيم قوي با كارايي و خالقيت است كه بتوانند در كنار هم يك ايده 
خالقانه را بسط و گسترش دهند. هدف از شكل گيري يك استارت آپ توسعه يك ايده اوليه است تا بتوان از آن درآمدزايي و از محصول آن براي بازارهاي جهاني و درآمدزايي استفاده 
كرد. بنابراين هنگامي كه يك ايده مي خواهد شكل بگيرد و اجرايي شود، بايد يك تيم متخصص و كارآمد كنار هم باشند. لزوما در ابتداي شروع به كار يك استارت آپ نيازي به سرمايه 
آنچناني وجود ندارد، چراكه نخستين قدم براي پايه گذاري درست، تشكيل يك تيم يك دست و كارآمد است. در بسياري از موارد مشاهده شده است كه يك فرد در يك تيم مي تواند 
مسئوليت زيادي بر عهده داشته باشد و از عهده آنها به خوبي برمي آيد. بنابراين اينكه براي ادامه راه يك استارت آپ الزم باشد يك تيم پرجمعيت بسته شود، اشتباه است. اين بدان 
معناست كه تعداد افراد يك تيم نمي تواند كيفيت را در آن تضمين كند. در گزينش اعضاي يك استارت آپ بايد نكته بين بود، چراكه همان طور كه اشاره شد، افرادي وجود دارند 
كه مي توانند توسعه و پيشرفت را تضمين كنند. اگر استارت آپي بتواند با چنين افرادي همكاري كند تضمين شكوفايي آن قطعي است.  متاسفانه در كشور ما به دليل اينكه به اين 
اصل مهم توجهي نمي شود، شاهد هستيم كه بسياري از ايده هاي نو و بكر در آغاز فعاليت استارت آپي شكست مي خورند و موجب هدررفت انرژي و ايده اي مي شود كه شايد سال ها 
براي شكل گيري و تولد آن تالش شده است. در ايران تيم سازي را شايد بتوان مهم ترين دليل شكست استارت آپ ها دانست. مثالي در اين رابطه وجود دارد كه مي گويند »يكي مرد 
جنگي به از صد هزار.« تيم سازي در شكل گيري استارت آپ ها نقش مهمي دارد، چراكه بنيان اين شركت ها با تيم سازي درست شكل گرفته و سرپا مي شود. اين مسير يك گذر 
دشوار براي رسيدن به موفقيت است. بنابراين با تمركز براي يافتن اين مدل افراد حتي اگر زمان بر باشد مي توان موفقيت استارت آپ را تضمين كرد. به طور كلي استارت آپ ها براي 
استخدام تيم بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه افرادي كه قرار است به تيم اضافه شوند فارغ از نقش و رده سازماني، مهارت ها، دانش و ارتباطاتي داشته باشند كه در بلندمدت 
به نفع استارت آپ باشد. براي مثال ممكن است فردي تحصيالت دانشگاهي خيلي خوبي نداشته باشد، ولي در صنعت ارتباطات بسيار خوبي داشته و مي تواند به توسعه استارت آپ 

كمك فراواني كند. در اين مورد ارتباطات فرد مي تواند يك دارايي مهم براي استارت آپ بوده و ضعف وي در مدارج تحصيلي را جبران كند. 
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نوبت اول
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان قم

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك اداره دو قم
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تاريخ 13۹7/۴/۴ جلســه هيات اول موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 13۹۰/۰۹/۲۰ با حضور امضاء كنندگان زير در وقت مقرر 
/فوق العاده در دبير خانه هيات تشكيل پرونده كالسه 13۹۲11۴۴3۰۰۰۲۰۰1۰18مربوط به 
تقاضای اقای /اكبر موالئی مبنی بر صدور سند مالكيت نسبت به ششدانگ/پالک شماره فرعی از 

۲۰۹3 اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملك اداره دو قم تحت بررسی است. 
هيات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اوليه و مســتندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعيت ثبتی ختم رســيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به 

صدور رای می نمايد.
رای هيات

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضميمه شامل )مبايعه نامه عادی مع الواسطه از اصغر 
جانی خريداری كرده است(. و مالحظه نقشــه ملك و گزارش كارشناس منتخب ۰۰۶73۰-

۹7/3/۲ و پاسخ وضعيت ثبتی 8531-۹7/۴/5 كه حكايت از احراز مالكيت متقاضی نسبت به 
ملك مورد تقاضا و انتقال ملك از مالك رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به 
مورد تقاضا احراز گرديده و بررسی های محلی كارشناس كه حكايت از عدم تعارض و بال منازع 
بودن تصرفات متقاضی دارد طی نامه 11۶/۲571۴/ص 13۹3/11/۲۶ اداره راه و شهرسازی 

مبنی بر عدم موات بودن پالک مورد تقاضا را اعالم داشته لذا مالكيت مفروزی اقای اكبر موالئی 
متولد 13۴3/۰۴/17 به شناسنامه شماره 37 كد ملی ۰۶۰۲87533۶ صادره ساوه فرزند اصغر 
در قسمتی از /ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 15۴/۲۶ )يكصد و 
پنجاه و چهار متر و مميز بيست و شش( متر مربع پالک شماره فرعی از ۲۰۹3 اصلی واقع در قم 

بخش حوزه ثبت ملك اداره دو قم تائيد و رای خود را با حدود ذيل صادر می نمايد.
شماال:بطول ۶/۰5 متر درب و ديواريست بشارع ۲۰ متری

شرقا:به شكل مورب اول بطول 1۲/75 متر ديوار يست به قسمتی از زمين در قسمتی از پالک 
ثبتی ۲۰۹۴ دوم بطول 11/۶۰ متر ديواريســت به قسمتی از زمين در قسمتی ديگر از پالک 

ثبتی ۲۰۹۴
جنوبا:بطول ۶/7۶ متر به ديوار ملك مجاور در قسمتی از پالک ثبتی ۲۰۹3

غربا:بطول ۲1/۹۰ متر ديوار مشترک با مجاور در قسمتی ديگر از پالک ۲۰۹3
حقوق ارتفاقی ندارد

در اجرای ماده بند ب ماده 1و5 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده 8و1۴ آئين نامه اجرائی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات 
پس از طی تشريفات ثبتی نسبت به صدور سند مالكيت ملك مورد اشاره به نام متقاضی مذكور 

اقدام نمايد.م الف۲۲۲۲
رئيس ثبت اسناد و امالک  : مرتضی نورانی آرانی
عضو قضائی: محمد جواد رهسپار
رئيس اداره راه و شهرسازی: مجتبی صفری

تاريخ چاپ نوبت اول: 13۹7/۰5/۲۰
تاريخ چاپ نوبت دوم: 13۹7/۰۶/۰۴

خواهان رونوشت حصر وراثت آقای آرش فرامرزپور دارزينی فرزند 
محمود به شماره شناسنامه 571 شرح دادخواست تقديمی ثبت 
شده به كالسه ۹7۰۹۹855۰۰۲۰۰۲71   از اين شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمود 
فرامرز پوردارزينی  به شماره شناسنامه 1۲۴۹ در تاريخ ۹7/۲/۲1 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن 

منحصر است به :
1-متقاضی با مشخصات سجلی فوق الذكر 

۲-فرشاد فرامرزپور دارزينی به شماره شناسنامه 573
3-بنفشه فرامرزپور دارزينی به شماره شناسنامه 1۶3۴ فرزندان 

متوفی 
۴-فرخنده فرامرز پور دارزينی به شــماره شناســنامه 1 مواليد 

همسر متوفی 
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور يك نوبت آگهی 
ميگردد تا چنانچه شــخصی اعتراض دارد و يا وصيت نامه ای از 
متوفی نزد او می باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف مدت يكماه به اين 

دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
حميدرضا بندانی – قاضی شورای حل اختالف شماره 1 زاهدان

زاهدان-خيابان مصطفی خمينی – جنب سازمان تعزيرات حكومتی 
– مجتمع شوراهای حل اختالف استان سيستان و بلوچستان 

ميم الف : 1۲۴۹ 

)رونوشت آگهی حصر وراثت(
خواهان بهمن مختاريان دهكردی فرزند علی به شرح دادخواست 
تقديمی ثبت شده به كالســه ۹7۰3۶۹  از اين شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان آذر 
پژمان در اقامتگاه دائمی خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت 

آن مرحوم منحصراست به :
1- بهمن مختاريان دهكردی فرزند خداداد به شماره شناسنامه 

3۶ نسبت با متوفی:زوج
۲- علی پژمان فرزند تقی به شــماره شناسنامه 1۰88۶ نسبت با 

متوفی: پدر
3- فرخ ابراهيمی فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه 37۹ نسبت 

با متوفی: مادر
۴- سحر مختاريان دهكردی به شماره ملی ۴۶1۰۰۹۴۹۹1 فرزند 

بهمن نسبت با متوفی:فرزند
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور يك نوبت آگهی 
می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای از 
متوفی نزد او می باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف مدت يك ماه به اين 

دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
رئيس شعبه شورای حل اختالف شماره 5 شهرستان شهركرد 
-رحمان آماده



 هزینــــــــــه راه انــدازی 
ســفره خانه های ســنتی در 
مناطــق مختلــف پایتخت با 
هم متفاوت است و این بدین 
معناست که براي راه اندازي این 
اماکن هزینه هایي الزم اســت. فاکتورهایي همچون نوع 
سرویس، دکوراسيون، اندازه و متراژ، موقعيت مكاني و... بر 
هزینه هاي راه اندازي سفره خانه ها تاثير دارد. همچنين به 
هزینه هاي ثابت اجاره، نيروي انساني و تمامي هزینه هاي 
متغير مثل آب، برق، مواد غذایي، ســاخت یك آشپزخانه 
سفارشي، هزینه ميز و صندلي، هزینه کارد و چنگال، ظروف 
پذیرایي، ظروف آشپزخانه، هزینه لوگو، هزینه منو، هزینه 
تبليغات و کوپن تخفيف، هزینه چاپ کارت ویزیت و... باید 
فكر کرد، اما برآوردهاي اوليه نشان مي دهد هزینه راه اندازي 
یك سفره خانه سنتي در منطقه اي متوسط در شهر تهران 

از 200 تا 400 ميليون تومان متغير است. از این جهت نام 
منطقه را براي برآورد هزینه سفره خانه آوردیم که در حال 
حاضر هزینه هاي راه اندازي در مناطق مختلف پایتخت با 
هم فرق دارد. از آنجایي که سفره خانه هاي سنتي در مناطق 
غرب و شمال غرب و بعد از آن در مناطق شمالي پایتخت از 
اقبال بهتري برخــوردار بوده اند در این مناطق هزینه هاي 
راه اندازي کمي باالتر مي رود. در حومه شــهر هم به دليل 
موقعيت بكر و هواي خوب، این ســفره خانه ها راه اندازي 
شده اند که در این مناطق هم مي توان به رشد کسب وکار 
ســفره خانه داري اميدوار بود. جاده ابریشم همواره یادآور 
گذشته ها و داستان هایي است که ازســوی بزرگان براي 
دیگر افراد خانواده  نقل مي شده است. همين جاده ابریشم 
که مسير اصلي تجارت و رفت وآمد بازرگانان و تجار ایراني 
بوده، مهد پيدایش بسياري از امور شده که تا به امروز هم 
شاهد ادامه یافتن آنها هستيم. از گذشته هاي دور زماني که 
مردم و تجار در جاده ابریشم تردد مي کردند، سفره خانه براي 
استراحت کردن و غذا خوردن هميشه در کنار کاروانسراها 

و قهوه خانه ها وجود داشته اســت. همين امر موجب شده 
این اماکن در شهرها و زندگي هاي امروزي نيز نفوذ کنند 
و عادات قدیمي در آنها مورد اســتقبال مردم قرار بگيرد. 
امروزه تعداد سفره خانه هاي ســنتي در کشور بسيار زیاد 
است و روزانه تقاضاهاي بسياري براي راه اندازي واحدهاي 
جدید به مسئوالن مورد نظر مي رسد. فرحزاد و لواسان که 
موقعيت هاي سنتي دارند و بسياري از اماکن لوکس و مدرن 
در قلب پایتخت، نمونه هاي امروزي آن ســفره خانه هاي 
جاده ابریشم هستند. سفره خانه  سنتي کسب وکاري است 
که به دليل محيط آرام و غذاهاي اصيل، مشتریان را جذب 
خود کرده است. در سفره خانه ها قليان هم طبق رسوم قدیم 
سرو مي شود که خانواده ها در کنار هم مي  توانند محيطي 
نشاط آور را تجربه کنند. بسياري از افراد در حال حاضر به 
لحاظ اینكه شنيده اند این شغل درآمدی خوب دارد به فكر 
راه اندازي سفره خانه  افتاده اند، اما از این واقعيت غافل اند که 
هزینه هاي راه اندازي و اداره این اماکن بســيار زیاد است و 
مشكالتي هم وجود دارد که شاید راه را براي ادامه ناهموار 

کند. شرایطي براي راه اندازي ســفره خانه وجود دارد که 
عبارتند از: حداقل مساحت واحد صنفي سفره خانه سنتي 
2۵0 مترمربع تجاري مسقف یا فضاي باز یا ترکيبي از این 
دو باشد؛ داراي حوض و فواره هاي مناسب با آب در جریان 
و دور از دسترس اطفال باشد؛ استفاده از تخت هاي چوبي با 
رعایت فاصله یك متر از تخت همجوار و دیوارهاي مناسب و 
مفروش؛ کليه فضاي مورد استفاده از قبيل آشپزخانه، سالن 
پذیرایي و… باید به صورت یك واحد صنفي بدون تفكيك 
)توام( مورد بهره برداري قرار گيــرد؛ از خانه هاي قدیمي و 
سنتي مي توان به عنوان سفره خانه سنتي استفاده کرد؛ در 

سفره خانه سنتي مي توان غذا روي تخت یا ميز سرو شود، 
ولي تعداد تخت هاي موجود باید بيشــتر از ميز و صندلي 
باشد؛ در سفره خانه ســنتي باید از انواع و اقسام غذاهاي 
ایراني و سنتي استفاده شــود که حداقل ارائه 3 نوع غذاي 
سنتي الزامي است؛ استفاده از چراغ ها و دکوراسيون با فرم 
قدیمي؛ استفاده از لباس هاي یك دست به عنوان فرم لباس 
 مهمانداران. از تمام این موارد که بگذریم، سفره خانه هاي 
ســنتي به دليل محيط خانوادگي  که دارد، باید مدیریت 
 آن در دست افرادي باشــد که آگاه به قوانين و توجيه پذیر 

هستند. 

داستان سفره خانه هاي سنتي از جاده ابريشم تا فرحزاد و لواسان ادامه  دارد

اقبال مردم  به  سفره خانه هاي سنتي
هزينه هاي گزاف راه اندازي سفره خانه هاي سنتي
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تبريز، كمترين افزايش قيمت 
مسكن در مقايسه با ساير شهرها

رئيس اتحادیه مشــاوران امالك مرکز اســتان 
آذربایجان شرقي گفت: قيمت مسكن در شهر تبریز 
با افزایش 20 تا 30 درصــدي روبه رو بوده و حتي 
در برخي مناطق ۱0 درصد و برخي مناطق شهر 
افزایش قيمت را نداشته ایم. اسماعيل نعمتي در 
جلسه اي که با حضور اعضاي هيات رئيسه اتحادیه 
امالك تبریز و نماینده اتاق اصناف ایران در استان 
آذربایجان شرقي برگزار شده بود، با بيان اینكه بهاي 
مسكن در شهر تبریز نسبت به دیگر شهرها کمترین 
افزایش را داشته، افزود: قيمت مسكن در چند ماه 
اخير در اکثر استان ها به طور چشمگيري افزایش 
یافته اما در شــهر تبریز با کمترین افزایش قيمت 
همراه بوده اســت. وي درباره افزایش اجاره بهاي 
مسكن در شهر تبریز نيز گفت: در سال جاري براي 
بحث اجاره بها اطالع رساني به موقع داشتيم که با 
توجه به وضعيت اقتصادي با مالكان رایزني کنند 
تا افزایش قيمت ها باال نباشد. اجاره بهاي مسكن 
در تبریز نسبت به دیگر اســتان ها نيز با کمترین 
افزایش رو به رو بوده و با افزایش ۱0 درصدي طبق 
روال هر ساله مواجه است. نعمتي درباره ساخت و 
سازها در تبریز اظهار کرد: رشد ساخت وسازها در 
تبریز به دليل باال رفتن قيمت مصالح ساختماني، 
قيمت آهن آالت و هزینه هاي گزاف شــهرداري و 
نظام مهندسي متوقف شــده و ساخت و ساز قابل 
توجهي صورت نمي گيرد. وي تعــداد واحدهاي  
فعال در حوزه امالك را ۷ هزار واحد برشمرد و افزود: 
تمام واحدهاي صنفي امالك در تبریز داراي پروانه 
کسب هستند. ضمن اینكه همگي قبل از دریافت 
پروانه کسب آموزش دیده اند و گذراندن دوره هاي 

آموزشي براي دریافت عضویت الزامي است. 

خبر
ت ها 

آخرين قيم
) ريال(

انجير خشک نيمه پرک
300000

توت خشک سفيد
220000

گردو پوست سوزني
285000

پسته ممتاز
1060000

مغز فندق
510000

کشمش سبز
110000

شماره :۱39۷6033000200۵۵23
تاریخ:۱39۷/03/0۷

نوبت اول
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان قم

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك اداره دو قم
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تاریخ ۱39۷/3/3 جلسه هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب ۱390/09/20 با حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق العاده در دبير خانه هيات تشكيل و پرونده کالسه 
۱39۵۱۱443000200۱۵92 مربوط به تقاضای آقای /محسن ایزدی مبنی بر صدور سند مالكيت نسبت به ششدانگ 

پالك  شماره فرعی از باقيمانده ۱8۵8/۱4 اصلی  واقع در بخش حوزه  ثبت ملك اداره دو قم تحت بررسی است.
هيات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اوليه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ 

وضعيت ثبتی ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هيات

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضميمه شامل )مبایعه نامه عادی مع الواسطه از فاطمه احمدی کجين خریداری 
کرده است( و مالحظه نقشه ملك و گزارش کارشناس منتخب 2۵98-9۷/2/6و پاسخ وضعيت ثبتی 3083—9۷/2/23 
که حكایت از احراز مالكيت متقاضی نسبت به ملك مورد تقاضا و انتقال ملك از مالك رسمی به متقاضی داشته و تصرفات 
متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حكایت از عدم تعارض و بال منازع بودن 

تصرفات متقاضی دارد طی نامه ۱۱6/۱462۵/ص ۱396/8/۱3 اداره راه و شهرسازی مبنی بر عدم موات بودن پالك مورد 
تقاضا اعالم داشته لذا مالكيت آقای محسن ایزدی متولد ۱3۷3/04/28 به شناسنامه شماره 0 کد ملی03۷۱0۵۷۷0۱ 
صادره قم فرزند محمد در سه دانگ مشاع از /ششدانگ قطعه زمين که در آن احداث بنا شده به مساحت ششدانگ 90 
)نود( متر مربع پالك شماره فرعی از باقيمانده ۱8۵8/۱4 اصای واقع در قم بخش حوزه ثبت ملك اداره دو قم تائيد و رای 

خود را با حدود ذیل صادر می نماید.
شماال:بطول ۵ متر درب و دیواریست بشارع ۱0 متری

شرقا:بطول ۱8 متر دیوار بدیوار ساختمان احداثی در قسمتی از پالك ۱8۵8 اصلی 
جنوبا:بطول ۵ متر دیوار بدیوار ساختمان احداثی در قسمتی از پالك ۱8۵8/3۷ اصلی
غربا:بطول ۱8 متر دیوار بدیوار ساختمان احداثی در قسمتی از پالك ۱8۵8/۱3 اصلی

حقوق ارتفاقی ندارد
در اجرای ماده بند ب ماده ۱و۵ قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 8و۱4 
آئين نامه اجرائی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالك وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند 

مالكيت ملك مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید.م الف 2۱80
عضو قضائی: محرمعلی عطائی
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك: محمد علی بيكی بندر آبادی
رئيس اداره راه و شهرسازی: حسين عسگری نيستانك

تاریخ چاپ نوبت اول: ۱39۷/0۵/20 تاریخ چاپ نوبت دوم: ۱39۷/06/04

شماره:۱39۷6023000200۷8۷0
تاریخ:۱39۷/04/۱0

نوبت اول
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان قم

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك اداره دو قم
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تاریخ ۱39۷/4/4 جلسه هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب ۱390/09/20 با حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر /فوق العاده در دبير خانه هيات تشكيل و پرونده کالسه 
۱39۵۱۱443000200۱022 مربوط به تقاضای آقای /اکبر ســلطانعلی نژاد مبنی بر صدور سند مالكيت نسبت به 
ششدانگ/پالك شماره 8/۱۱ فرعی از ۱۷2۵ و ۱۷28 اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملك اداره دو قم تحت بررسی است. 
هيات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اوليه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ 

وضعيت ثبتی ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هيات

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضميمه شامل) مبایعه نامه عادی مع الواسطه از علی اقباليون خریداری کرده 
است (و مالحظه نقشه ملك و گزارش کارشناس منتخب 2609-9۷/2/6 و پاسخ وضعيت ثبتی 2/3093-9۷/2/23 که 
حكایت از احراز مالكيت متقاضی نسبت به ملك مورد تقاضا و انتقال ملك از مالك رسمی به متقاضی داشته و تصرفات 
متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حكایت از عدم تعارض و بال منازغ بودن 

تصرفات متقاضی دارد طی نامه ۱۱6/۱۱224/ص ۱396/6/20 اداره راه و شهرسازی مبنی بر عدم موات بودن پالك مورد 
تقاضا را اعالم داشته. لذا مالكيت مفروزی اقای اکبر سلطانعلی نژاد متولد ۱3۵4/06/۱4 به شناسنامه شماره 9 کد ملی 
۱6۵294۱۱0۱ صادره سراب فرزند اکبر در قسمتی از /ششدانگ قطعه زمين که در آن احداث بنا شده به مساحت 302/4۱ 
)سيصد و دو متر مميز چهل و یك( متر مربع پالك شماره 8/۱۱ فرعی از ۱۷2۵ و ۱۷28 اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت 

ملك اداره دو قم تائيد و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید.
شماال:بطول ۱۱/20 متر دیوار یست به دیوار ساختمان احداثی در قسمتی از پالك ثبتی 4/۱۷2۵و۱۷28 -  اصلی

شرقا:بطول 3۱/۵0 متر دیواریست به دیوار ساختمان احداثی در قسمتی از پالك ثبتی ۱۷2۵/8/۱۱و۱۷28 اصلی 
جنوبا:بطول 8/۱0 متر درب و دیواریست بشارع 8 متری

غربا:بطول 2۱/30 متر دیواریست به دیوار ساختمان احداثی در قسمتی دیگر از پالك ثبتی ۱۷2۵/8/۱۱ و ۱۷28-اصلی 
حقوقی ارتفاقی ندارد.

در اجرای ماده بند  ب ماده ۱و۵ قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 8 و۱4 
آئين نامه اجرائی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالك وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند 

مالكيت ملك مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. م الف 2220
عضو قضائی: محمد جواد رهسپار
رئيس اداره راه و شهرسازی: مجتبی صفری
رئيس ثبت اسناد و امالك  : مرتضی نورانی آرانی

تاریخ چاپ نوبت اول: ۱39۷/0۵/20 تاریخ چاپ نوبت دوم: ۱39۷/06/04

شماره:۱39۷60330002008۱83
تاریخ:۱39۷/04/۱3

نوبت اول
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان قم

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك اداره دو قم
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تاریخ ۱39۷/4/4 جلسه هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب ۱390/09/20با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر /فوق العاده در دبير خانه هيات تشكيل و پرونده کالسه 
۱392۱۱443000200۱0۱۷ مربوط به تقاضای آقای/اکبر موالیی مبنی بر صدور سند مالكيت نسبت به ششدانگ پالك 

شماره فرعی از 2093 اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملك اداره دو قم تحت بررسی است.
هيات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اوليه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ 

وضعيت ثبتی ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هيات

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضميمه شامل) مبایعه نامه عادی مع الواسطه از اکبر جهانی خریداری کرده 
است( و مالحظه نقشه ملك و گزارش کارشناس منتخب 006۷۱9-9۷/3/28 و پاسخ وضعيت ثبتی 9۷/4/۵-2/8۵32 
که حكایت از احراز مالكيت متقاضی نسبت به ملك مورد تقاضا و انتقال ملك از مالك رسمی به مقاضی داشته و تصرفات 
متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حكایت از عدم تعارض و بال منازع بودن 

تصرفات متقاضی دارد طی نامه ۱۱6/2۵۷۱4/ص ۱393/۱۱/24 اداره راه و شهر سازی مبنی بر عدم موات بودن پالك 
مورد تقاضا را اعالم داشته لذا مالكيت مفروزی آقای اکبر موالیی متولد ۱343/04/۱۷ به شناسنامه شماره 3۷ کد ملی 
06028۷۵226 صادره ســاوه فرزند اصغر در قسمتی از ششدانگ/قطعه زمين که در ان احداث بنا داشته به مساحت 
۱۵2/۱9 )یكصد و پنجاه و دو و مميز نوزده( متر مربع پالك شماره فرعی از 2093 اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملك 

اداره دو قم تائيد و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید.
شماال:بطول 8/۱6 متر درب و دیواریست بشارع 20 متری

شرقا:بطول2۱/90 متر دیوار مشترك با ملك مجاور در قسمتی دیگر از پالك ثبتی 2093
جنوبا:بطول۷/۵0متر به دیوار ملك مجاور در قسمتی از پالك ثبتی 2093

غربا:بطول ۱8/68 متر دیوار مشترك با ملك مجاور در قسمتی دیگر از پالك ثبتی 2093
حقوق ارتفاقی ندارد

در اجرای ماده بند ب ماده ۱و۵ قانون تعيين تكليف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 8و۱4آئين نامه 
اجرائی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالك وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالكيت 

ملك مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید.م الف 2223
رئيس اداره راه و شهرسازی: مجتبی صفری
رئيس ثبت اسناد و امالك  : مرتضی نورانی آرانی
عضو قضائی: محمد جواد رهسپار

تاریخ چاپ نوبت اول: ۱39۷/0۵/20 تاریخ چاپ نوبت دوم: ۱39۷/06/04

دانستن قوانين ضرورت ماندگاري در سفره خانه داري
موسي اميني، فعال صنف سفره خانه هاي سنتي

اســتقبال از قهوه خانه ها و سفره خانه هاي سنتي در کشور نشــان از فرهنگ دوستي ایراني ها دارد. به 
چشم بسياري از افراد این شــغل مانند رستوران ها و فست فودها شغلي آســان و بدون دغدغه است. 
البته نمي توان گفت دیگر مشاغل سختي و دغدغه ندارد، اما مشــكالتي که در این شغل وجود دارد، 
موجب شده هر کسي توان اداره آن را نداشته باشد. شغل سفره خانه داري شغلي است که باید در رابطه 
با آن گفت »آواز دهل شنيدن از دور خوش است.« ســرمایه گذاري اوليه که تهيه محل مناسبي براي 
سفره خانه، طراحي و تغيير شــكل آن که خود هزینه هاي گزافي دارد، خرید تجهيزات و مواد اوليه را 
شامل مي شود فقط آغاز راه اســت. پس از آن باید براي آنكه بتواني در این شــغل ماندگار شوي باید 
قوانين را خوب بلد باشــي. بســياري از عالقه مندان بودند که با صرف هزینه هاي قابل توجه اقدام به 
تاسيس سفره خانه کردند، ولي در مدت بسيار کوتاهي ناگزیر شدند واحد خود را تعطيل کنند. کسي 
که مي خواهد سفره خانه سنتي راه اندازي کند باید به تمام قوانين و شيوه هاي اداره این اماکن آگاهي 
پيدا کند. به عنوان مثال رعایت شئوناتي در کشــور الزم است. یكي از موارد الزام شده به سفره خانه ها 
این است که خانم ها قليان نكشند. براساس عرفي که در جامعه حاکم است و حساسيتي که نسبت به 
خانم ها وجود دارد این منع ایجاد شــده و در واقع عرف کشيدن قليان ازسوی خانم ها را امري ناپسند 
مي داند. حال به این موضوع کاري نداریم که در بسياري اماکن دیگر این اتفاق مي افتد و برخورد قهري 
هيچ گاه جواب نداده است. امروزه سفره خانه هاي ســنتي با هزینه هاي گزافي راه اندازي مي شوند، اما 

اقبال خوبي در جذب مشتري دارند و در این دنياي مدرن محيطي آرامش بخش براي مردم هستند. 

همواره براي اخذ مجوز سفره خانه ها در اتحاديه تقاضا وجود دارد
محسن نظري، رئيس اتحاديه قهوه خانه داران و سفره خانه هاي سنتي

سفره خانه هاي سنتي به دليل محيط آرام و فضاي نشاط آوري که دارند، همواره مورد اســتقبال مردم قرار گرفته اند. فضاهاي سنتي و معماري هاي تاریخي یا 
فضاهاي کالسيك و مدرن هم که امروزه به طراحي هاي سفره خانه ها اضافه شده شــهروندان را به گذراندن اوقات خود در این مكان ها ترغيب مي کند. قليان و 
قهوه خانه ها و سفره خانه هاي سنتي در ایران قدمت بسياري دارند و از جمله اصنافي هستند که قدمت آنها در کشور به چند صد سال مي رسد و براي خانواده هاي 
ایرانی جاافتاده است. بيش از 6 هزار واحد صنفي زیرمجموعه اتحادیه قهوه خانه داران و سفره خانه ســنتي تهران مشغول به فعاليت هستند که استقبال از آنها 
نشان از فرهنگ دوستي ایراني ها دارد و البته همواره هم براي اخذ مجوز سفره خانه ها در اتحادیه تقاضا وجود دارد. شرایط اخذ پروانه کسب براي قهوه خانه ها و 
سفره خانه هاي سنتي مشخص است. طبق قوانين موجود اســتعمال دخانيات ازجمله قليان براي بانوان منع قانوني ندارد، اما این موضوع با هنجارهاي موجود 
در جامعه هماهنگ نيست و هر ساله قوانين جدیدي براي آن تصویب مي شود. طبق ماده ۱2 قانون نظام صنفي براي دریافت پروانه کسب از اتحادیه ها شرایط 
مختلفي در نظر گرفته شده که این شرایط به طور روشن درباره این اتحادیه اعالم شده است. در اتحادیه قهوه خانه داران و سفره خانه هاي سنتي تهران نيز فهرست 
مدارکي که براي صدور جواز کسب الزم است، مشخص بوده و بر همين اساس افراد مي توانند اقدامات الزم را انجام دهند. البته برداشته شدن حدود صنفي از قانون 
نظام صنفي براي تمامي صنوف، باعث شده واحدهاي صنفي این اتحادیه در فاصله اي نه  چندان دور از یكدیگر ایجاد شده و به فعاليت بپردازند که این امر موجب 
رکود این واحدها شده و این اتحادیه با توجه به اهميت موضوع در پي ایجاد حدود صنفي از طریق مراجع ذي صالح است. موضوع مهمي که در رابطه با گرفتن جواز 
سفره خانه در کشور مطرح شده و نادرست است، این موضوع است که گاه گفته مي شود براي دریافت پروانه کسب از اتحادیه قهوه خانه داران و سفره خانه هاي سنتي 
الزم است متقاضي داراي شرایط ویژه بوده و به عنوان مثال عضو خانواده شهدا و جانبازان باشد. این موارد تكذیب مي شود و متقاضيان مي توانند براي پيگيري 
صحت این موضوع خود نسبت به دریافت این مجوز از طریق مراجعه به اتحادیه اقدام کنند تا متوجه عدم صحت این مطلب شوند و چنين شرایطي وجود ندارد. 
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فرار مالياتي پزشكان هشتگي 
را در توئيتر عليــه اين اقدام 
داغ كرده است كه نظارت بر 
فعاليت پزشكان و نحوه ويزيت 
و درآمدزايي آنها را ازســوي 

مسئوالن وزارت بهداشت ضروري مي سازد. 
طبق مشاهدات عيني، برخي از پزشكان از بيماران و 
مراجعان خود درخواست پرداخت پول نقد بابت ويزيت 
و خدمات درماني دارند و از دســتگاه هاي كارت خوان 
اســتفاده نمي كنند كه منجر به عدم شفافيت هرچه 
بيشتر ميزان درآمدهاي پزشــكان و پرداخت نكردن 
ميزان واقعي مالياتي است كه بايد بپردازند. در حالي 
كه از ديربــاز درآمدهاي چند صــد ميليوني برخي از 
پزشــكان در طــول روز مطــرح بوده اســت و گفته 
مي شود ازســوي مســئوالن وزارت بهداشت اقدامي 
 براي مقابله با ســودجويي برخي از پزشكان مشاهده 

نشده است. 
به گفته يكي از مراجعان، مطبي مطرح در منطقه پاسداران 
در مكالمات تلفني از بيماران مي خواهد براي مراجعه و 
ويزيت حتما پول نقد همراه داشته باشند، در حالي كه 
مبلغ ويزيت آن ســر از رقم های زياد در مي آورد. موارد 
مشابه زيادی نيز از ســوی مردم گزارش شده است. اين 
موضوع واكنش هاي متفاوتي را ازسوي مراجعان به همراه 
داشــته و جدا از رقم هاي باالي ويزيت مساله به همراه 
داشتن پول نقد زحمت مراجعان را چند برابر كرده است. 
برخي از كاربران فضاي مجــازي در اعتراض به اين كار 
پزشكان مي گويند بايد اسامي آنها منتشر شود تا آنها 
در برابر قانون سر فرود آورند. برخي نيز مي گويند وزارت 
بهداشت بايد به طور ويژه بر كار اين پزشكان نظارت كند 
تا اين گروه كه بايد در تبعيت از قانون الگو باشند در فرار 

از آن الگو نشوند. 
در بسياري از مطب ها نيز كاغذی مبنی بر آن روی ديوار 

نصب شــده و اين امر دســت برخي از مطب ها را براي 
دريافت ارقام نجومي ويزيت باز گذاشته است.

 با اين حال به گفته بازرس انجمن پزشكان عمومي كشور، 
استفاده از كارت خوان با وجود اينكه باعث بهبود اوضاع 
خواهد شد و به نوعي احترام به بيماران است، اما نمي تواند 
اجباري باشد. به همين دليل پيش بيني مي شود ترويج 
اين عــادت در ميان جامعه پزشــكان مي تواند نظارت 
ماموران سازمان امور مالياتي را بر ميزان درآمد واقعي 

پزشكان سخت كند. 

فرار 600 ميلياردي جامعه پزشكي
براســاس آمارهاي موجــود، ميزان فــرار مالياتي در 
كشــور حدود 35 تا 40 هزار ميليارد تومان اســت كه 
جامعه پزشكي از آن سهمي 600 ميليارد توماني دارد. 
بدين ترتيب اگرچه مقرر شده است كه جامعه پزشكي 
رقمي نزديك به ۸00 ميليارد تومان ماليات بدهد، اما 
دست آخر رقمي كه ازسوي اين قشر پرداخت مي شود، 

نزديك به ۲00 ميليارد تومان است. 

برخي از بررســي ها نيز نشــان مي دهد اســتفاده از 
كارت خوان در برخي از مطب ها شــكلي كامال صوري 
دارد، در حالي كه اكثر ايــن كارت خوان ها از كار افتاده 
است و در واقعيت مورد استفاده قرار نمي گيرد. به گفته 
بعضي نيز پوزهاي موجود در برخي از مطب ها به اســم 
منشي و اشخاصی غير از پزشــك است تا بدين وسيله 
درآمد پزشك روشن نباشد. اين امر نه تنها درباره مطب 
پزشكان، بلكه در رابطه با بسياري از رستوران ها و مشاغل 

ممتاز نيز به چشم مي خورد.

انتفاع گروه هاي خاص از برخي قوانين مالياتي
حسن مرادي، كارشناس اقتصادي در 
رابطه بــا زيان هاي اقتصــادي فرار 
مالياتي اقشار مرفه و انتفاع گروه هاي 
خــاص از برخي قوانيــن مالياتي به 
»كســب وكار« مي گويد: تبعيت از 
ساختارها و روش هاي به  كار گرفته شده در كشورهاي 
غربي نبايد صرفا در مواقعي كه به نفع گروه هاي خاص 

است، پيگيري شود، بلكه با توجه به كاركرد درست قوانين 
اين كشورها الزم است در همه ابعاد به آن توجه شود، اما 
در كشور ما متاسفانه هر جا قانوني به سود گروه هاي خاص 
است، دنبال و هرجا به زيان آن است، متوقف مي شود. 
موضوع دريافت ماليات از طبقات مرفه نيز به اين دليل 

مسكوت باقي مانده است. 

سهم زياد اقشار مرفه از فرار مالياتي
وي با اشاره به سهم زياد اقشــار مرفه از فرار مالياتي كه 
جامعه پزشكي نيز جزو آن به شمار مي رود، مي افزايد: اين 
در حاليست كه طبقات پايين دست و حتي دستفروشان 
ما هم از دســتگاه كارت خوان براي ثبت معامالت خود 
استفاده مي كنند. چگونه است كه پزشكان از دستگاه هاي 
كارت خوان رويگردانند در حالي كه عمده فروشي ها از اين 
دستگاه ها به ويژه بابت پرداخت ماليات بر ارزش افزوده 
به دولت اســتفاده مي كنند و مورد خطايي از آن يافت 
نمي شود؟ بنابراين اگر قرار است مالياتي به دولت پرداخت 
شود نبايد جامعه پزشكي خود را از آن مبرا بداند. امتناع 
آنها در استفاده از كارت خوان يعني اجازه به آنها براي فرار 

مالياتي هرچه بيشتر. 
مرادي با بيان اينكه برخي از مشاغل ممتاز هم از پرداخت 
ماليات به دولت سر باز مي زنند، ادامه مي دهد: سكوت 
مسئوالن نيز در برابر فراريان مالياتي نيز به افزايش اين 
فرار ها دامن زده، در حالي كه الزم است با احتساب ميزان 
درآمد اين افراد براي آنها جريمه هايي نوشــته شود كه 

جايگزيني براي فرار مالياتي آنها باشد. 
آمارهاي موجــود از ميــزان دريافت ماليات نشــان 
مي دهد در كشــور ما نزديك به 40 درصد فرار مالياتي 
وجــود دارد كه متعلق به درصد كمي از مردم اســت و 
آنها نيز جزو طبقات مرفه جامعه به شــمار مي روند. با 
توجه به درآمدزايي كالن برخي از پزشــكان و به ويژه 
مطب هاي خصوصي مي توان زيان ناشي از فرار مالياتي 
جامعه پزشكي را احســاس كرد كه خود مانع از تحقق 
 اهداف ســازمان امور مالياتي در توسعه و رشد اقتصاد 

كشور است. 

»کسب وکار«  از راه اندازی هشتگ پزشک فراری از کارت خوان گزارش می دهد

تخلف  و  فرار مالياتی   پزشكان
ويزيت هاي نجومي برخي از مطب هاي خصوصي

در مراســمي با حضور مديرعامل گروه 
خودروسازي سايپا

 KX480 نسل جديد کاميون دانگ فنگ
شرکت سايپاديزل رونمايي شد

در مراسمي با حضور مديرعامل گروه خودروسازي 
سايپا، مديرعامل شركت سايپاديزل و جمعي از 
مديران ارشد گروه سايپا، از نسل جديد كاميون 
كشــنده دانگ فنــگ KX480 در هجدهمين 
نمايشگاه بين المللي خودروي مشهد رونمايي شد. 
به گزارش ســايپانيوز، همزمان بــا دومين روز 
برگزاري نمايشگاه خودروي مشهد، نسل جديد 
دانگ فنگ KX480 با مشــخصات فني متمايز 
و همگام با آخرين فناوري هاي روز دنيا ازســوی 

شركت سايپاديزل رونمايي شد. 
براســاس اين گزارش، نســل جديــد كاميون 
دانگ فنگ KX با بهره منــدي از موتور كامينز 
با قدرت 4۸0 اســب بخار و استاندارد آاليندگي 
 ZF يورو5، گيربكس هوشمند 16 دنده اتوماتيك
و طراحي زيباي كابين، محصولي مطابق با شرايط 
آب و هوايي و جغرافيايي ايران اســت كه ازسوی 

سايپاديزل به بازار عرضه خواهد شد. 
پيش از اين، نخســتين ســري از كشنده هاي 
دانگ فنــگ KX480 بــراي بازارســنجي و 
سنجش ميزان رضايتمندي مشتريان به جاده ها 
آمده بود كه پس از اســتقبال گســترده از اين 
محصول، توليد انبوه نســل جديــد آن در نيمه 
 دوم سال جاري ازسوی سايپاديزل كليد خواهد 

خورد. 
هجدهمين نمايشــگاه خودروی مشهد از 16 تا 
19 مرداد از ســاعت 17 تــا ۲3 در محل دائمي 
نمايشگاه هاي استان خراســان رضوي، پذيراي 

عموم بازديدكنندگان بود. 

خبر

رئيس ديوان محاسبات  خبر داد
تشــکيل ۱۱۰۰ پرونده تخلفات 

بودجه ای دستگاه ها
رئيس ديوان محاسبات كشــور از تشكيل 1100 
پرونده تخلفات و انحرافات دستگاه هاي دولتي از 
بودجه سال 95 خبر داد. به گزارش اقتصادآنالين، 
عادل آذر با بيان اينكه با اقدامات پيشگيرانه ديوان 
ميزان تخلفات بودجه اي دستگاه ها نسبت به سال 
قبل از آن 4 درصد كاهش يافته اســت، گفت: اين 
پرونده ها در تفريغ بودجه ســال 95 نهايي شده و 
به دادسراي ديوان محاســبات ارسال شده و تعداد 
آنها به 1100 پرونده رســيده است.  رئيس ديوان 
محاسبات كشور با تاكيد بر رويكرد جديد اين ديوان 
بر حسابرسي عملكرد دستگاه هاي اجرايي به جاي 
حسابرسي نهايت با تصويب قانون و استانداردهاي آن 
در كميسيون برنامه و بودجه مجلس، از كم توجهي 
دستگاه هاي دولتي به خريد كاالهاي ايراني انتقاد 
كرد و گفت: در ســال هاي 95 و 96 دستگاه هاي 
دولتي حدود 4 ميليارد تومان براي خريد تجهيزات 
مشــابه كاالهاي داخلي مورد نياز خود، كاالهاي 
خارجي خريده اند. وي با بيان اينكه نظارت داخلي 
دستگاه  هاي دولتي بر عملكرد اداري و مالي مي تواند 
تا 50 درصد از تخلفات و تشكيل پرونده ها بكاهد، 
درباره ورود ديوان محاسبات به موضوع سوءاستفاده 
برخي از دستگاه هاي دولتي از ارز دولتي هم اظهار 
داشت: اين ديوان به عنوان بازوي نظارتي مجلس 
شوراي اسالمي و براساس مطالبه نمايندگان، هيات 
ويژه اي را براي رسيدگي به اين تخلفات به ويژه در 
حوزه ثبت سفارش خودرو تشكيل داده و گزارشي را 
هم تهيه كرده كه پس از تعطيالت به مجلس شوراي 
اسالمي ارائه مي شود و تالش مي كنيم گزارش نهايي 

را تا پايان شهريور تقديم مجلس كنيم. 

خبر
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وزارت صنعت مسئول قيمت گذاري ۲۵ كاالي اساسي شد
با تصميم ستاد اقتصادي دولت براي كاالهاي ضروري، نرخ ارز براي كاالهاي اساسي، تا ارديبهشت ۱۳۹۸ تغيير نخواهد كرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت، قيمت اين كاالها را براي مصرف كننده نهايي اعالم مي كند. 
در جلسه ستاد اقتصادي دولت به رياست رئيس جمهوری، بسته هاي تامين، توزيع و نظارت كاالهاي اساسي و دارو ارائه شد. اين بسته ها در تكميل »طرح ساماندهي ارز« در وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، 
جهاد كشاورزي و بهداشت و درمان تهيه شده است. براساس اين بسته ها، اقالم بيست گانه كاالهاي اساسي و ضروري موردنياز مردم كه براي تهيه يا توليد آنها، ارز دولتي به نرخ رسمي تامين مي شود، در كليه مراحل، 
از ثبت سفارش و تامين ارز تا مراحل ترخيص، حمل و توزيع، مورد نظارت قرار مي گيرد. همچنين براي بهره گيري از نظارت مردمي با شفافيت كامل اطالع رساني عمومي مي شود. 

همزمان با افتتاح و شــروع بــه کار نمايشــگاه آثار هنری 
شهرهای جديد در بازار ايرانی اســامی شهر انديشه از کتاب 
اين آثار ارزشــمند رونمايی شــد. اين کتاب با يادداشتی از 
 مقــام عالــی وزارت راه و شهرســازی در بــاب اهميــت 
نمايشگاه  های هنری منتشر شده اســت. در يادداشت دکتر 
عباس آخوندی به کيفيت بصری و افزايش غنای حس ديداری 
در جهت سرزندگی و حضور پذيری فضاهای شهری اشاره شده 
و ايشان می افزايد: اقدام ارزشــمند ايجاد گالری بزرگ آثار 
هنری شــهرهای جديد، در زمينه حفظ و احيای سرمايه های 
ملی درحوزه فرهنگ وهنر  الگوی مناسبی است که می تواند 
زمينه ساز توسعه اجتماعی باشــد. رويدادهايی از اين دست  ، 
می تواند  به عنوان نقطه قوت در تبديل شــهرهای جديد به 
شهرهای شهروند محور در کشور محسوب گردد و بسترهای 
 الزم جهت شــكل گيری هويت در شــهرهای جديد را فراهم 

نمايد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت عمران شهر جديد انديشه، 
همچنين طاهرخانی معاون وزير راه و شهرسازی و مدير عامل 
شرکت مادر تخصصی عمران شــهرهای جديد نيز در مقدمه 

اين کتاب عنوان می کند: اين تابلوها از آثار برجســته هنری 
در کشور بوده و گنجينه ارزشــمندی از تاريخ نقاشی معاصر 
ايرانی است، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جديد به 
منظور تقويت هويت جمعی و توجه به امور اجتماعی و فرهنگی 
 شــهروندان، مبادرت به ايجاد گالری آثار هنری شــهرهای 

جديد نمود.

رونمایی از کتاب آثار هنری شهرهای جدید

آگهی اباغ وقت دادرسی
در پرونده كالسه 96099۸۸4۲01010۸5خانم ستاره محمدی 
فرزند عزيزاله در تاريخ 96/1۲/09 دادخواســتی بطرفيت آقای 
محمدرضا محمدی ) مجهول المكان(بخواســته صدور گواهی 
امكان عدم سازش به درخواســت زوج)صدور گواهی عدم امكان 
سازش جهت اجرای صيغه طالق بلحاظ ترک زندگی مشترک به 
مدت بيش از 6 ماه و بلحاظ تخلف از شــرط ضمن عقد(و مطالبه 
نفقه با جلب نظر كارشناس  به دفتر دادگستری شهرستان ايوان 
تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه فوق ثبت و وقت رسيدگی 
به تاريخ 97/06/31 ساعت 90:00 صبح تعيين گرديده ضمنأ با 
توجه به اينكه نسبت به معرفی داور خود اقدام ننموده ايد و دادگاه 
راسا آقای مجيد بيرانوند را بعنوان داورشــما انتخاب نموده و به 
دستور دادگاه به استناد ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب مراتب را در يك نوبت در يكی از روزنامه های كثير 
االنتشــار آگهی می نمايد كه نامبرده در وقت دادرسی مذكور در 
اين دادگاه حاضر شود و اال وقت رسيدگی ابالغ محسوب و دادگاه 

رسيدگی و اتخاذ تصميم می نمايد 
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ايوان- محمدی 

اباغيه
آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به خانم شهين 

رياحی 
خواهان آقــای ولی اله جهانبخشــی دهكردی فرزنــد رحيم و 
مهراب متين قهفرخی فرزند محمدعلی دادخواستی به طرفيت 
خواندگان خانم شهين رياحی و شــاهنتاج بختياری و امير پور 
بختياری فرزند سرتيپ و محمد پور بختياری فرزند سرتيپ و... 
به خواسته مطالبه اجرت المثل اموال و... مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 96099۸3۸10۲00303  
شــعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی  شهرســتان شــهركرد ثبت و 
وقت رســيدگی مورخ 1397/07/1 ســاعت 0۸:00  تعيين كه 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی 
مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكی از جرائد كثير االنتشار  آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ  انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود، نسخه ثانی دادخواست و 
 ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه 

حاضر گردد.
شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان 
شهركرد



بانک، بیمه 6
و بورس

دســتورالعمل تاميــن ارز 
مسافرتي از بازار آزاد و خروج 
آن از سوبسيد ارزي دولت در 
حالي باعــث افزايش قيمت 
بليت هاي خارجي شــده كه 
مدير روابط عمومي ســازمان هواپيمايي كشوري از ابالغ 
بخشنامه نرخ تسعير ارز به شركت هاي هواپيمايي خبر 
داده است. دبير انجمن شــركت های هواپيمايی با تأكيد 
بر اينکه مصارف ارزی ايرالين ها بايد در فهرست كاالهای 
گروه يک قرار گيرد، گفت: با احتســاب نرخ روزانه ارز در 
سامانه سنا كه ۱۷ مرداد اجرا شد، قيمت پروازهای داخلی 
۷۰درصد و خارجی ۱۰۰ درصد افزايش می يابد. با انتشار 
بسته جديد ارزي، تخصيص دالر ۴۲۰۰ توماني به مسافران 
نيز متوقف شد و در حال حاضر مسافران مي توانند با حضور 
در صرافي ها با قيمت موجود، تا سقف 5 هزار دالر يا يورو 
ارز مســافري بگيرند. در گزارش هاي اخير نيز بيان شده 
نرخ پروازهاي بين المللي براســاس نرخ مصوب ارز بانک 
مركزي اجرايي خواهد شــد كه اين مورد نيز در افزايش 
قيمت ها موثر خواهد بود. با اين حال سخنگوي سازمان 
هواپيمايي كشوري مي گويد: از گذشــته نرخ پروازهاي 
خارجي براساس ارز تعيين مي شده و در كنار آزادسازي 
صورت گرفته در پروازهاي داخلي، همواره ايرالين هايي كه 
در فضاي بين المللي پرواز مي كردند نرخ ها را براساس قيمت 
ارزهاي خارجي تعيين مي كردند. رضا جعفرزاده اظهار كرد: 
با توجه به تصويب هيات وزيران، سياست هاي ارزي بانک 
مركزي و به روزرساني نرخ تسعير ارز، سازمان هواپيمايي 
كشوري بخشنامه مذكور را به شركت هاي هواپيمايي ابالغ 
كرد. وي افزود: در اين بخشنامه از شركت هاي هواپيمايي 
خواسته شده نسبت به رعايت نمايش بهاي كل بليت هاي 
صادره و به فروش رسيده در كشور براساس واحد رسمي 
پول دقت الزم به عمل آيــد. وي تصريح كرد: همچنين 
همه بهاي بليت فروخته شــده قبــل از تاريخ فوق الذكر 

معتبر براي پرواز يا استرداد براساس نرخ تسعير ارز مندرج 
در بليت بوده و مشمول اين بخشــنامه نمي شود. مدير 
روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري گفت: در صورت 
هرگونه تغيير داوطلبانه ازســوی مسافر چنانچه موجب 
تغيير كالس نرخي براساس قوانين و مقررات نرخ زمان 
صدور بليت نشود مســافر صرفا مشمول پرداخت هزينه 
تغييرات براســاس نرخ جديد ارز )BSR( است. از سوي 
ديگر چنانچه موجب تغيير كالس نرخي )RBD( شود 
مشمول محاسبه بهاي كل بليت براساس نرخ جديد ارز 
در زمان اعمال تغييرات مي شود. جعفرزاده با بيان اينکه 
اجراي بخشنامه مذكور الزامي اســت، افزود: در صورت 
استفاده نخستين كوپن پروازي هرگونه تغيير نرخ تسعير ارز 
مشمول بليت صادره نمي شود. براساس برخي از گزارش ها، 
ايرالين هاي خارجي همزمان با اجراي بسته جديد ارزي و 
خروج شركت هاي هواپيمايي از شمول دريافت ارز دولتي 
در ايران، سيستم هاي فروش خود را بسته اند و امکان خريد 
كامل بليت وجود ندارد؛ مگر آنکه مســتقيم به دفتر آن 
ايرالين مراجعه و هزينه با كرديت كارت و ارزي پرداخت 
شود.«حرمت ا... رفيعي، رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات 
مسافرتي ايران اين اقدام شركت هاي هواپيمايي خارجي را 
تخلف محض دانست و گفت: ايرالين خارجي اصال حق 

ندارد سيســتم فروش بليت خود را مسدود كند، فروش 
مستقيم داشته باشد و از مشتري ارز دريافت كند. اگر قرار 
بر اين بود، پس چرا به آژانس هاي ايراني نمايندگي فروش 
داده و بليت هاي خود را روي سيستم قرار داده است؟ اين 
كار مصداق آن است كه آژانسي مسير هوايي را چارتر كند، 
اما به وعده هايش عمل نکند. در واقع ايرالين هاي خارجي 
از نبود حمايت در اين صنعت سوءاستفاده مي كنند. وي 
درباره اينکه اگر ايرالين هاي خارجي سيستم فروش خود 
را مسدود كرده اند، پس چگونه بليت ها به همراه نرخ هاي 
جديد روي اين سيستم ها عرضه شده است، اظهار كرد: 
سيستم فروش، بليت را نشــان مي دهد، امکان رزرو هم 
وجود دارد، اما نمي توان خريد را كامل انجام داد و پرداختي 
داشت، وقتي با دفتر شركت هواپيمايي پرواز مدنظر تماس 
بگيريد از شما مي خواهند كه به دفتر نمايندگي خودشان 
مراجعه كنيد و پرداخت را ارزي انجام دهيد، اين تخلف 
است. آنها نمي توانند به اين شکل ارز از كشور ما خارج كنند. 
طبق قوانين بايد هزينه ها را ريالي و با استناد به بخشنامه ها 
و مصوبه هاي سازمان هواپيمايي ايران، محاسبه و دريافت 
كنند. رفيعي ادامه داد: چنانچه اين مشکل در ايرالين هاي 
خارجي حل نشود ما هم از آژانس هاي پرفروش مي خواهيم 
كه از فروش بليت هاي اين شركت ها خودداري كنند. وی 

درباره برخورد سازمان هواپيمايي با اين اقدام شركت هاي 
هواپيمايي خارجي، گفت: سازمان هواپيمايي مي تواند به 
اين شركت ها مجوز دهد، اما نمي تواند در رويه آنها دخالتي 
داشته باشد. رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي 
در ادامه با اشاره به افزايش نرخ بليت در مسيرهاي خارجي 
همزمان با اجراي بسته جديد ارزي، اظهار كرد: شركت هاي 
هواپيمايي تا روز چهارشنبه ۱۷ مردادماه، بليت ها را با ارز 
۴۴۰۰ تومان مي فروختند، اما وقتي از دريافت ارز دولتي 
محروم شــدند، نرخ ۸۸۰۰ تومان را براي بليت ها تعيين 
كردند كه قيمت ها را تا بيش از دو برابر افزايش داد. البته 
در برخي مسيرها و پروازها نرخ ها سه برابر شده كه ناشي 
از مسدود كردن صندلي هايي با كالس قيمتي پايين در 
پرواز اســت. رفيعي درباره افزايش نرخ بليت پروازهاي 
داخلي نيز گفت: ايرالين هاي ايراني فعال مشکل حادي 
ندارند، هرچند متاثر از افزايش نرخ ارز، مسيرهاي داخلي 
نيز با افزايش قيمت از ۲۰ تا ۴۰ درصد روبه رو شده اند كه 
بهانه آنها تهيه قطعات هواپيماها با ارز آزاد است. به گزارش 
ايسنا، در حال حاضر نرخ سفر هوايي در تمام مسيرهاي 
هوايي با افزايش نرخ همراه شده اند، در مسيرهاي نزديک 
همچون جمهوري آذربايجان، تركيه، گرجستان و دوبي 
از مرز ۲ ميليــون تومان گذشــته اند. همچنين قيمت 
بليت در مسيرهاي دورتر آســيايي و اروپايي به سه برابر 
رســيده كه به گفته رئيس هيات مديــره انجمن صنفي 
دفاتر خدمات مســافرتي به خاطر باز نبودن كالس هاي 
پايين قيمتي صندلي هاي آن پروازها ست، چراكه وقتي 
بليت ارزان پر مي شــود، ايرالين هــا كالس هاي قيمتی 
باال را باز مي كنند، براي همين قيمت پرواز گران تر شده 
است. رفيعي همچنين درباره اينکه پيش تر اعالم كرده بود 
سفرهای خارجي با اجراي بسته هاي جديد ارزي، ارزان تر 
خواهد شد، اما با اين رويه شركت هاي هواپيمايي به نظر 
بايد انتظار شــرايط ديگري را داشت؟ گفت: منطقا سفر 
خارجي بايد ارزان شود، چراكه ما قبال خدمات را با دالر ۱۱  
و  ۱۲  هزار تومان مي خريديم، اما حاال با ارز ۸۸۰۰ تومان، 
 اگرچه وضعيت اين چند روز نشان مي دهد هنوز به تصميم 

درست نرسيده ايم.

  نرخ دالر  برای  ایرالین ها   براساس  سامانه » سنا«  خواهد   بود  

  تعیین  قیمت  بلیت  هواپیما  با  نرخ لحظه ای  ارز
افزایش 70 درصدی نرخ پرواز های داخلی و صد  درصدی خارجی

INFO@biznews.ir

معامالت بازار سرمايه در هفته اي كه گذشت
رشد 7۵70 واحدي شاخص 

بورس 
شاخص كل بورس در هفته گذشــته با ۷5۷۰ 
واحــد افزايش، رشــد 6.۱ درصــدي را به ثبت 
رساند. به گزارش تســنيم، در هفته  گذشته طي 
5 روز معامالتــي تعــداد ۱۲9۷۰ ميليون انواع 
اوراق بهادار بــه ارزش ۴6۸33 ميليارد ريال در 
بيش از ۷۷۲ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت 
 كه به ترتيــب 3۷، 6۴ و ۴۲ درصــد افزايش را

 تجربه كردند. 
اين درحاليســت كه در اين مــدت تعداد ۱۱۴ 
ميليون واحــد از صندوق هاي ســرمايه گذاري 
قابل معامله در بورس تهــران به ارزش كل بيش 
از ۱۱65 ميليارد ريال مــورد معامله قرار گرفت 
 كه به ترتيب بــا ۱۱ و 9 درصــد افزايش همراه

 شده اند. 
اين گزارش مي افزايد: شاخص كل بورس نيز در 
هفته گذشــته با ۷5۷۰ واحد افزايش، رشد 6.۱ 
درصدي را به ثبت رساند و به رقم ۱3۱5۲۱ واحد 
رسيد. شاخص بازار اول هم در اين مدت با 5۴۰۷ 
واحد افزايش به رقم 95۷۷۰ واحد و شــاخص 
بازار دوم با ۱5۸۸9 واحد رشد به عدد ۲6۷3۰۲ 
واحد رسيدند كه بدين ترتيب شاخص بازار اول با 
6 درصد رشد و شاخص بازار دوم با 6.3۲ درصد 

افزايش مواجه شده اند. 
براســاس گزارش پژوهشــکده پولي و بانکي، از 
ابتداي امسال تاكنون در مدت ۸9 روز معامالتي 
تعداد ۱۱۸ ميليارد و ۷53 ميليون ســهم و حق 
تقدم به ارزش 33۸ هزار و ۱۲ ميليارد ريال در 6 
ميليون و 9۴5 هزار و ۱93 دفعه نيز در بورس مورد 

معامله قرار گرفته است. 

نبض بازار

سكه هاي پيش فروشي قيمت 
سكه را غيرواقعي كرد

عضو هيات مديــره اتحاديه طال و جواهــر ديروز 
ضمن اعالم علت افزايش قيمت طال و ســکه از روز 
چهارشــنبه كه خالف جهت روزهاي قبلش است، 
گفــت: در حال حاضر قيمت واقعي ســکه در بازار 
۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان اســت، در صورتي كه 
روز پنج شنبه تا ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان قيمت 
خورد. به گزارش ايسنا، محمد كشتي آراي با اشاره به 
روند نزولي قيمت طال و سکه طي ۴ روز ابتدايي هفته 
گذشته و معکوس شدن مسير آن از روز چهارشنبه 
كه با واگذاري ســکه هاي پيش فروش شده همراه 
شد، اظهار كرد: با وجود روند كاهش قيمت سکه از 
ابتداي هفته  تا پايان روز سه شنبه، در روز چهارشنبه 
به دليل قيمت گذاري صورت گرفته درباره سکه هاي 
پيش فروش شــده با قيمت غيرقطعي مجددا روند 
قيمت ها افزايشــي شد. كشــتي آراي مطرح كرد: 
هرچند چهارشنبه عصر قيمت سکه به 3 ميليون 
و ۸۰۰ هزار تومان رســيده بود، اما ظهر پنج شنبه 
قيمت ها به ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان افزايش يافت 
و در نهايت در پايان روز پنج شنبه كاهشي شد و به 3 
ميليون و ۸۰۰ هزار تومان رسيد. عضو هيات مديره 
اتحاديه طال و جواهر با اشــاره به آخرين وضعيت 
قيمت سکه و طال در پايان روز پنج شنبه، بيان  كرد: 
در پايان اين روز هر گرم طالي ۱۸ عيار ۲۸۰ هزار 
تومان، نيم سکه يک ميليون و 95۰ هزار تومان، ربع 
سکه 96۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادي طرح 
جديد قيمتي معادل 3 ميليون و ۸۰۰ هزار تومان 
داشت. وي گفت: قيمت واقعي سکه در حال  حاضر ۲ 
ميليون و ۸۰۰ هزار تومان است كه به ازاي هر مثقال 
طالي آب شده ۱۷ عيار به قيمت معادل يک ميليون 

و ۲۸۰ هزار تومان محاسبه مي شود. 
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گروه بانک، بیمه و بورس
News kasbokar@gmail.com

افزايش نرخ ۱۳ ارز رسمي
طبق اعالم بانك مركزي نرخ ۱۳ ارز در روز پنج شنبه افزايش و نرخ ۱۳ ارز نيز كاهش يافت؛ همچنين نرخ ۱۳ ارز نيز از جمله دالر آمريكا ثابت ماند. بانك مركزي نرخ ۳۹ ارز را براي روز 
پنج شنبه، هجدهم مردادماه اعالم كرد كه نرخ هر دالر آمريكا ۴۲۰۰ تومان و نرخ هر پوند انگليس با ۲۷۳ ريال كاهش ۵۴ هزار و ۱۱۴ريال و هر يورو نيز با ۱۲ ريال كاهش ۴۸ هزار و 

۷۸۴ ريال ارزش گذاري شد. 

نوبت اول
ميم الف ۱۲5۸   شناسه آگهی ۲۲3939

اداره كل نوســازی مدارس استان سيستان و بلوچســتان در نظر دارد ، نســبت به تهاترقير با اجرای 
ايزوگام پشــت بام تعدادی از مدارس استان سيســتان و بلوچســتان را از طريق مناقصه عمومی دو 
مرحله ای به اجرا در آورد . كليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اســناد مناقصه تا ارائه پيشــنهاد 
 مناقصه گران و بازگشايی پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الکترونيکی دولت ) ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل 

ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضاء الکترونيکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه : تاريخ 9۷/5/۲۰ ساعت ۱3 می باشد.

مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت ۱3 روز 9۷/5/۲6
مهلت زمانی ارائه پيشنهاد : ساعت ۱3 روز 9۷/۰6/۰5

زمان بازگشايی پاكت ها : ساعت ۱۱ روز 9۷/۰6/۰6

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت های الف : 

آدرس : زاهدان كوی قدس نبش چمران ۱ اداره كل نوسازی مدارس 
استان و تلفن : ۰5۴33۲3۰۱۸۱

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز 
اســتان : ۱3۷۱۷۱۷۱-۰۲۱ دفتر ثبت نــام : ۸۸969۷3۷-۰۲۱ و 

 ۰۲۱ – ۸5۱93۷6۸
 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســاير اســتانها ، در ســايت سامانه

 www.setadiran.ir بخش » ثبت نام / پروفايل تامين كننده / مناقصه گر«  موجود است.
تهاتر قير با اجرای ايزوگام پشت بام تعدادی از مدارس سطح استان سيستان و بلوچستان با مبلغ 

برآورد ۱6/5۸۱/3۱۴/5۸۸ ريال
) مبلغ تضمين فرايند ارجاع كار ۸3۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال(

برآورد كل ) ريال( ) با احتساب ضرايب باالسری ، منطقه ، متراژ(برآورد ريالی هر متر مربع بام ) با احتساب ضرايب باالسری(متراژضريب منطقهشهرستانرديف

۱،۰9۴۷۰۷3۰5،۲۱۰۱،565،9۱9،5۸۲زاهدان ناحيه ۱۱

۱،۰9۴۲۸۷3۰5،۲۱۰۱،۴۲6،۱9۴،۴۴۴زاهدان ناحيه ۲۲

۱،۲۱۴۲۰33۰5،۲۱۰۱،55۲،۱۸5،۱3۲ايرانشهر 3

۱،۱۸۲۸۸۲3۰5،۲۱۰۱،۰3۷،9۴5،96۰زابل ۴

۱،۱۸۲5۸۴3۰5،۲۱۰93۰،6۲۱،9۱5خاش5

۱،۲۱۲۴۸۰3۰5،۲۱۰9۱5،۸۷۴،۱6۸سراوان6

۱،۲۱۲۰۸۴3۰5،۲۱۰۷69،6۲9،۷۴۴هامون۷

۱،۲۱۱۸953۰5،۲۱۰699،۸3۱،۲۷۰زهک۸

۱،۲۱۱5۸93۰5،۲۱۰5۸6،۸۲۴،۲۱5هيرمند9

۱،۱۸۱5۱63۰5،۲۱۰5۴5،9۸۴،۰65بنجار۱۰

۱،۲5۱۴۰۷3۰5،۲۱۰536،۷۸۸،۰۸۸سرباز۱۱

۱،۲۱۱39۴3۰5،۲۱۰5۱۴،۸۰9،9۱5نيمروز۱۲

۱،۲5۱۱۲63۰5،۲۱۰۴۲9،5۸3،۰۷5نيکشهر۱3

۱،۲5۱۱۱۴3۰5،۲۱۰۴۲5،۰۰۴،9۲5سيب و سوران۱۴

۱،3۱۱۰53۰5،۲۱۰۴3۸،۴3۴،۱65دشتياری۱5

۱،۲5۱۰۲63۰5،۲۱۰39۱،۴3۱،۸۲5بمپور۱6

۱،۱۸93۸3۰5،۲۱۰33۷،۸۱۸،636چابهار۱۷ 

۱،۲۱9۱53۰5،۲۱۰33۷،9۱3،۲5۲ميرجاوه۱۸

۱،۲5۸9۱3۰5،۲۱۰339،9۲۷،63۸نصرت آباد۱9

۱،۲5۸۸33۰5،۲۱۰336،۸۷5،53۸نوک آباد۲۰

۱،۲5۷993۰5،۲۱۰3۰۴،۸۲۸،۴۸۸دلگان۲۱

۱،۲5۷۴۰3۰5،۲۱۰۲۸۲،3۱9،۲5۰قصرقند۲۲

۱،۲5۷۲۷3۰5،۲۱۰۲۷۷،359،5۸۸مهرستان۲3

۱،۲56۴33۰5،۲۱۰۲۴5،3۱۲،53۸راسک ۲۴ 

۱،۲55۷63۰5،۲۱۰۲۱9،۷5۱،۲۰۰الشار۲5

۱،۲55۸۸3۰5،۲۱۰۲۲۴،3۲9،35۰كنارک۲6

۱،3۴۷۷3۰5،۲۱۰۱۸9،۲6۰،۷۲۱جالق۲۷

۱،۲5۴۱۲3۰5،۲۱۰۱5۷،۱۸3،۱5۰فنوج۲۸

۱،۲5۴۲۰3۰5،۲۱۰۱6۰،۲35،۲5۰بنت۲9

۱،۲5۲۸۲3۰5،۲۱۰۱۰۷،5۸6،5۲5عشايری3۰

۱،33363۰5،۲۱۰۱33،3۱5،۷۲۸بم پشت3۱

۱،۲5۴۲۰3۰5،۲۱۰۱6۰،۲35،۲5۰بزمان3۲

16،581،314،588جمع كل45446جمع كل

مفقودی
كارت هوشــمند ناوگان بــاری محمد امینی به شــماره 
2520316 يک دســتگاه كامیون ولوو 12NH شــماره 
موتــور 512290549 مدل 1383 به شــماره پالک ايران 
 62 – 597 ع 61 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

مفقود شده
اصل ســند كمپانی )برگ فروش(  مینی بــوس بنز تیپ 
309 مدل 1362 به رنگ ســفید – روغنی به شماره شاسی 
50414279 و به شــماره موتور 077279 و به شماره پالک 
382 ع15ايران 98مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
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7 کسب و کارهای 
نوپا و

دانش بنیان

تحريم وقتي خارجي باشــد 
تاثيرات زيادي بر كسب وكار ها 
و زندگي بســياري از مردم آن 
كشور به ويژه قشــر ضعيف تر 
خواهد گذاشــت و زندگي آنها 
را رو به سختي هدايت خواهد كرد. تحريم ها وقتي سخت تر 
مي شوند كه عالوه بر تحريم خارجي ، داخلي ها هم اين كار را 

انجام دهند و به نوعي تحريم داخلي هم لحاظ كنند. 
به نظر منطقي نمي  آيد كه تحريــم داخلي و خارجي با هم 
وجود داشته باشند، اما بسياري از حوزه هاي كسب وكاري 
در كشور ما اين دو نوع تحريم را به اتفاق هم حس مي كنند 
و با سختي هاي فراوان و عدم قطعيت ها دست و پنجه نرم 
مي كنند. يكي از حوزه هاي كسب وكاري كه اين شرايط را 
تحمل مي كند حوزه استارت آپ ها به ويژه كسب وكار هاي 
اينترنتي اســت كه عالوه بر اينكه تحريم هاي خارجي آنها 
را آزار مي دهد و مانع شان مي شــود، داخلي ها هم با فيلتر 
كردن هاي ســليقه اي و ناگهاني يا قوانين دست وپاگير و 
سنتي متفاوت با ذات آنها، تحريم هاي بي رحمانه اي را عليه 

آنها لحاظ مي كنند. 

تحريم هاي خارجي چه تاثيري بر استارت آپ ها 
مي گذارند؟

1. تاثير بر بازار مصرف استارت آپ ها: هرچه شدت تحريم ها 
بيشتر مي شود فشار اقتصادي ناشي از آنها سبد معيشتي 
خانواده ها را كوچك تر خواهد كرد و تمايل مردم به پاســخ 
دادن به نياز هاي معمولي و درجه دو كمتر خواهد شــد و 
استارت آپ هايي كه اين نوع خدمات را ارائه مي دهند بازارشان 
كوچك تر خواهد شد؛ يعني مردم بيشتر به دنبال پاسخ دادن 
به نياز هاي اساسي شان خواهند بود و اين مورد شايد براي 
كسب وكار هايي كه اين نوع كاال يا خدمات را عرضه مي كنند، 
بهتر باشد و بازارشــان بزرگ تر شود. البته با بزرگ تر شدن 
فاصله طبقاتي بين مردم، كسب وكار ها و استارت آپ هايي هم 
كه كاالي لوكس دارند و بازار هدف شان ثروتمندان هستند 

بازار خودشان را تقريبا حفظ خواهند كرد. 

2. تاثير بر مبادالت بين المللي: براي كسب وكار هايي كه 
مبادالت پولي و كاري بين المللي دارند با افزايش تحريم ها 
عرصه تنگ تر خواهد شــد و براي نقــل و انتقاالت پولي با 
مشكالت بيشتر مواجه خواهند شد كه البته راه هايي مثل 

استفاده از ارز هاي ديجيتال كه پرريسك هم هستند به اين 
نوع كسب وكار ها پيشنهاد مي شود. 

3. تاثير بر اســتارت آپ هايي كه سرمايه گذاران 
خارجي دارند: بسياري از اســتارت آپ هايي كه در ايران 

بزرگ شــده اند و اسم شــان بر ســر زبان ها افتاده است از 
سرمايه گذاران بزرگ خارجي استفاده مي كردند و با شدت 
گرفتن تحريم ها، آنها هم براي ادامه همكاري به مشكالت 
زيادي برخورد خواهند كرد كه بايد راه حلي براي اين مسائل 

پيدا شود. 

فرصت هايي كه با تحريم بايد ايجاد شوند
1. حمايت بيشتر از كســب وكار هاي فناورمحور و 
كاهش تحريم هاي داخلي: احتماال يكــي از راه هايي 
كه فشار تحريم هاي خارجي را كمتر خواهد كرد حمايت 
بيشتر دولت و مسئوالن كشور از كسب وكار هاي نوآورانه و 
فناورمحوري است كه مي توانند ارزش توليد كنند. دولت 
مي تواند اين كار را با بازبيني در قوانين دست وپاگير و توجه 

بيشتر به آنها انجام دهد. 
2. رقابت كمتر: احتماال با افزايش تحريم ها، شركت ها و 
كســب وكار هاي ايراني رقباي خارجي كمتري را خواهند 
داشــت و جدا از خوب و بد بودن اين قضيه، احتماال رقابت 
كاهش پيدا خواهد كرد و ســرعت توسعه بازارشان بيشتر 
خواهد شد كه البته در اين بين حتي فرصت پيشي گرفتن از 
رقباي داخلي كه تحت تاثير تحريم ها منفعل شده اند، وجود 

خواهد داشت. 

 »کسب وکار« بررسی  می کند

تهدید  و فرصت  تحریم   برای  استارت آپ ها

INFO@biznews.ir
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خدمت سربازي فارغ التحصيالن دکترا 
و ارشد در پارك هاي علم و فناوري

قائم مقــام وزيــر علــوم از رايزني با ســتاد كل 
نيروهاي مسلح براي طي كردن خدمت سربازي 
دانش آموختگان مقاطع دكترا و كارشناسي ارشد 
در پارك هاي علم و فناوري خبر داد تا از ظرفيت هاي 
علمي آنان استفاده شود. به گزارش وزارت علوم، 
عبدالرضا باقري در آيين توديــع و معارفه رئيس 
پارك علم و فناوري خراســان كه در ســاختمان 
مركزي اين پارك برگزار شد، افزود: مسئوليت ما 
در دوران تحريم ها سنگين تر است و همچنان كه 
در دوران جنگ يك عرصــه طاليي جهت تامين 
نيازهاي نظامي و دفاعي شكل گرفت، اكنون چنين 
فرصتي براي پارك هاي علــم و فناوري نيز فراهم 
شده است. در اين دوره تحريم مي توان با استفاده 
از ظرفيت شركت هاي دانش بنيان و دانشگاه ها به 
تامين نياز هاي دستگاه هاي مختلف پرداخت. وي 
گفت: هدف ما در وزارت علوم بر اين اســت كه در 
دوره فعلي بيشتر به مساله توليد فناوري بپردازيم 
و انتظار تحقق هدف مذكور از دانشگاه هاي سطح 
يك و دو كشور وجود دارد. قائم مقام وزير علوم گفت: 
در استان هايي كه به تازگي در حال احداث پارك ها 
هســتيم از نظر فيزيكي نزديكي ميان دانشگاه و 
پارك ها لحاظ شده است. البته در برخي از استان ها 
به اقتضاي امكانات چنين نشده، ولي بايد با وجود 
فاصله فيزيكي ميان پارك و دانشــگاه ارتباط پويا 
شكل بگيرد. باقري در ادامه گفت: همچنين در حال 
رايزني با ستاد نيرو هاي مسلح هستيم تا دانشجويان 
فارغ التحصيل مقاطع دكترا و كارشناسي ارشــد 
بتوانند دوران خدمت مقدس ســربازي خود را در 
پارك هاي علم و فناوري بگذرانند تا از ظرفيت هاي 

علمي آنان استفاده شود. 
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در حاشيه سفر به گرجستان
شرکت هاي دانش بنيان ايراني از 
تكنوپارك گرجستان بازديد کردند
هيات ايراني كه براي شركت در دومين نشست تجاري 
B2B  ايران به گرجستان سفر كرده، در حاشيه اين 
رويداد از تكنوپارك اين كشور بازديد كرد. به گزارش 
معاونت علمي و فناوري رياســت جمهوري، دومين 
نشســت تجاري B2B ايران در كشــور گرجستان 
با هدف برقــراري ارتباط تجاري بين شــركت هاي 
دانش بنيان ايرانــي و گرجي با حضــور نماينده ۵۰ 
شركت دانش بنيان و فناور به همراه هيات ايراني برگزار 
شد كه در همين راستا شركت هاي دانش بنيان ايراني 
و گرجي در نخستين روز اين نشست با هم به گفتگو 
و پرسش و پاســخ پرداختند. در حاشيه سفر هيات 
ايراني به گرجســتان، عليرضا دليري معاون توسعه 
مديريت و جذب ســرمايه معاونت علمي با همراهي 
رئيس تكنوپارك و رئيس آژانس نوآوري گرجستان از 
استارت آپ هاي مستقر در پارك به همراه شركت هاي 
دانش بنيان ايراني بازديد كردند. تكنوپارك گرجستان 
در سال ۲۰1۶ آغاز به كار كرده و در حال حاضر بيش از 
۲۰۰ استارت آپ در تمامي حوزه هاي علمي و فناوري 
در اين پارك حضور دارند. اين مكان يك فضاي آزاد 
براي كسب وكار در گرجستان به شــمار مي رود. در 
حاشيه ســفر هيات ايراني، معاون توسعه مديريت و 
جذب سرمايه معاونت علمي با چركز بشويلي قائم مقام 
وزير اقتصاد و توســعه پايدار-آژانس سرمايه گذاري، 
خيدورلي رئيس آژانس نوآوري و فناوري، خارانيشويلي 
معاون وزير آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش گرجستان 
مالقات كرد كه در اين مالقات به مباحث مربوط به نحوه 
تعامل شركت هاي دانش بنيان ايراني جهت همكاري با 
شركت ها و استارت آپ هاي گرجي بحث و تبادل نظر 

پرداخته و توافقات الزم صورت گرفت.

محمد جوادي قاضياني
News kasbokar@gmail.com

همكاري »اوبر« و »دانشگاه تگزاس« در ساخت تاكسي پرنده
شركت »اوبر« و »دانشگاه تگزاس« براي ساخت تاكسي هاي پرنده اين شركت، با يكديگر همكاري مي كنند. شركت »اوبر« )Uber( قصد دارد با همكاري »دانشگاه تگزاس در آستن« 
)UT(، ايده تاكسي هاي پرنده را به حقيقت تبديل كند. اين شركت با »آزمايشگاه پژوهش ارتش آمريكا« )ARL( نيز در رابطه با ابداع فناوري روتور براي وسايل نقليه همكاري مي كند. 
اوبر در نظر دارد آزمايش تاكسي هاي »اوبراير« )UberAIR( را تا سال 2020 آغاز كند و تا سال 2023، سرويس تجاري خود را در شهرهاي داالس فورت وورث و لس آنجلس آمريكا و 
همچنين در دوبي داشته باشد. اوبر ويژگي هايي براي تاكسي هاي پرنده در نظر گرفته است؛ از جمله اينكه اين وسايل نقليه مي توانند تا 4 سرنشين را در خود جاي دهند. 

شماره:1397۶۰33۰۰۰۲۰۰7۰۲9
تاريخ:1397/۰3/3۰

نوبت اول
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قم

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك اداره دو قم
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تاريخ 1397/3/۲۰ جلســه هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی 
مصوب 139۰/۰9/۲۰ با حضور امضــاء كنندگان زير در وقت مقرر /فوق العاده در دبير خانه هيات تشــكيل و پرونده كالســه 
139111443۰۰۰۲۰188۶8 مربوط به تقاضای آقای رجب براتی مبنی بر صدور سند مالكيت نسبت به ششدانگ پالك شماره 

3۵ فرعی از 1941 اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملك اداره دو قم تحت بررسی است.
هيات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اوليه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعيت ثبتی 

ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد.
رای هيات

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضميمه شامل )مبايعه نامه عادی /سند رسمی /سند مالكيت مشاعی برابر صفحه 4۵7 
دفتر ۲۲8 دارای مالكيت می باشد( و مالحظه نقشه ملك و گزارش كارشناس منتخب 39۲۰3-9۶/1۲/۲8 و پاسخ وضعيت ثبتی 
۲/3۶۶-97/3/3۰ كه حكايت از احراز مالكيت متقاضی نسبت به ملك مورد تقاضا و انتقال ملك از مالك رسمی به متقاضی داشته 
و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گرديده و بررسی های محلی كارشناس كه حكايت از عدم تعارض و بال منازع بودن 

تصرفات متقاضی دارد طی نامه 11۶/17889/ص 139۶/1۰/9 اداره راه و شهر سازی مبنی بر عدم موات بودن پالك مورد تقاضا 
اعالم داشته لذا مالكيت مفروزی اقای رجب براتی متولد 13۵8/۰۶/3۰ به شناسنامه شماره 3۲۰۲۰ كد ملی ۰38178۵8۶۶ صادره 
قم فرزند حمداله درقسمتی از /ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت ۲۵1 )دويست و پنجاه و يك( متر مربع 

پالك شماره 3۵ فرعی از 1941 اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملك اداره دو قم تائيد و رای خود را با حدود ذيل صادر می نمايد.
شماال:بطول 3۶/۶۰ متر ديوار بديوار ساختمان احداثی در پالك 1941/34 اصلی 

شرقا:بطول ۶/8۵ متر درب و ديواريست بشارع 1۰ متری
جنوبا:بطول 3۶/۶۰ متر ديوار يست به قسمتی از پالك 1941/3۵ اصلی

غربا:بطول ۶/8۵ متر ديوار بديوار ساختمان احداثی در پالك 1941/۵9 اصلی
حقوق ارتفاقی ندارد

در اجرای ماده بند ت ماده 1و۵ قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 8و14 آئين نامه اجرائی 
آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالك وفق مقررات پس از طی تشريفات ثبتی نسبت به صدور سند مالكيت ملك مورد اشاره به 

نام متقاضی مذكور اقدام نمايد. م الف ۲۲۲1۲
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك: محمد علی بيكی بندر آبادی
رئيس اداره راه و شهرسازی: حسين عسگری نيستانك
عضو قضائی: محرمعلی عطائی

تاريخ چاپ نوبت اول: 1397/۰۵/۲۰
تاريخ چاپ نوبت دوم: 1397/۰۶/۰4

آگهی مزايده
در پرونــده كالســه 9۰۰99819778۰۰18۶ برابــر دادنامــه شــماره 
9۰۰99719778۰۰۶۰۵ صــادره از شــعبه 1۰1 دادگاه كيفــری ۲ چالوس 
 كه بــه كالســه 9۶۰۶۲9 اجرايی ثبــت دفتر اجــرای احكام مدنــی چالوس 

گرديد.
محكوم عليه اقای رضا جير سرائی محكوم است به پرداخت مبلغ ۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ريال اصل خواسته و خسارت تاخير تاديه ) كه متعاقبا محاسبه خواهد شد ( در حق 
محكوم له كيومرث صادق كوهستانی با وكالت آقای كاظم سام دليری و همچنين 
مبلغ نيم عشر دولتی در حق دولت كه با توجه به معرفی مال از ناحيه وكيل محكوم 
له سرقفلی يك باب مغازه واقع در پاســاژ طاهايی كه در قبال مبلغ فوق االشعار 
توسط واحد اجرائيات توقيف گرديده كه كارشــناس منتخب از ملك مورد نظر 

بازديد و نظريه خود را به شرح ذيل اعالم نموده است: 
ملك مورد ارزيابی عبارتست از سرقفلی يك باب مغازه واقع در چالوس – پاساژ 
طاهايی به مســاحت تقريبی 14 متر مربع به حدود اربعه شماال به مغازه جمال 

آهنگری، شرقا به پاساژ موذن، جنوبا به مغازه سيد محمد حسينی، غربا به محوطه 
پاساژ كه ارزش سرقفلی مغازه با توجه به مو.قعيت و لحاظ عوامل های موثر برابر با 

۲۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ارزيابی نموده است  
كه در روز سه شنبه مورخه 1397/۰۶/13 ساعت 1۰ الی 1۰:3۰ در دفتر اجرای 
احكام مدنی دادگستری چالوس از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد طالبين 
می توانند در موعد مقرر در دفتر اجرای احكام مدنــی قديم حاضر تا در مزايده 

شركت نمايند.
 مزايده از قيمت ارزيابی شده شروع و به كسانی كه باالترين قيمت را خريدار باشند 
واگذار خواهد شــد بهای مزايده برابر ماده 1۲9ق اجرای احكام مدنی ده درصد 
نقدا و ما بقی حداكثر ظرف يك ماه دريافت می گردد ضمنا طالبين ميتوانند پنج 
روز قبل از موعد مزايده در اين اجرا حاضر تا ترتيــب بازديد از مورد مزايده داده 
شود ضمنا چنانچه روز مزايده به هردليل تعطيل رسمی اعالم گردد روز بعد روز 

مزايده خواهد بود/.
مدير دفتر اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان چالوس – ديو ساالر

آگهی احضار متهم
نظر به اينكه آقای محمد ابراهيم اســالمی فرزند مختار به اتهام 
انتقال مال غير يك قطعه ويال در چالوس از طرف دادســرا تحت 
تعقيب است ابالغ احضاريه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت 
ايشان ممكن نگرديده بدين وسيله در اجرای ماده 174 قانون آئين 
دادرســی كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ 
انتشار آگهی در شعبه چهارم دادياری دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان چالوس جهت پاسخگويی به اتهام خويش حاضر شود. در 
صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهی رسيدگی 

غيابی و اقدام قانونی معمول خواهد شد.
داديار شعبه چهارم دادياری دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان چالوس – مجتبی اتركی

آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای عبدالرافع دانشفر 
فرزند عبدالهادی و رحمت اله شيخ االسالمی فرزند احمد

خواهان بانك انصاردادخواســتی به طرفيت خواندگان آقايان عبدالرافع 
دانشفر و رحمت اله شيخ االسالمی به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9۶۰99819771۰۰98۰ شعبه 
1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالوس ثبت و وقت رسيدگی مورخ 
1397/۰8/۲3 ساعت 1۰ تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.
 منشی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالوس – زهرا 
حاجی نوری

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول كانون 
بازنشستگان تامين اجتماعی شهرستان نوشهر

مجمع عمومی نوبت اول كانون بازنشستگان تامين 
اجتماعی شهرستان نوشهر در روز پنجشنبه مورخه 
97/6/15 راس ساعت 9 صبح در مکان دفتر كانون 
واقع در نوشهر پاســاژ 15 خرداد برگزار می گردد 
لذا از كليه اعضای كانــون دعوت به عمل می آيد در 
مجمع مذكور حضور بهم رسانند. همراه داشتن كارت 

عضويت كانون در جلسه الزامی است.
دستور جلسه:

1 – ارائه گزارش هيات مديره و بازرس كانون 
2 – انتخاب اعضای اصلــی و علی البدل هيات برای 

مدت چهار سال
 3 - انتخاب بازرس اصلــی و علی البدل برای مدت 

يک سال
كسانی كه كانديدای عضويت در سمت هيات مديره 
و بازرسی هستند حداكثر يک هفته قبل از برگزاری 
مجمع با در دست داشتن مدارک ذيل به دفتر كانون 

مراجعه نمايند.
تصوير صفحه اول شناســنامه و كارت ملی – كارت 
عضويت رسمی در كانون – آخرين حکم بازنشستگی 
صادره از تامين اجتماعی – تصوير صفحه اول دفترچه 
تامين اجتماعی – گواهی عدم سوء پيشينه كيفری 

موثر 
 ضمنا كســانی كه نمی توانند در مجمع حضور يابند
 می توانند يک نفر را به عنــوان نماينده به صورت 

محضری جهت حضور در مجمع معرفی نمايند.
 بازمندگان – كارمندان دســتگاه هــای اجرايی و 
خويش فرمايان تامين اجتماعی نمی توانند در مجمع 

حضور يابند.
هيات مديره كانون بازنشستگان تامين اجتماعی 
شهرستان نوشهر 

مفقودی برگ سبز
برگ ســبز ســواری پرايد صبا ) جی تی ايکس( به رنگ 
مشکی متاليک مدل 1382 به شــماره پالک 792س34 
ايران 19 به شــماره موتور 00458074 و شــماره شاسی 
S1412282921877  به نام فرهاد فخری مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط است.  اهواز: ليــال زرگانيان -رئيس اداره 
كل ترابــري شــركت ملــي حفاري 
ايران از انجــام 44 عمليات جابه جايي 
دستگاه هاي حفاري خشكي در چهار 
ماه نخست ســال جاري در محورهاي 
كشــور خبر داد. فواد عماد در توضيح 
بيشتر در اين باره، عمليات جابه جايي 
دستگاه هاي حفاري را كاري تخصصي 
عنوان كرد كه توسط گروه هاي باتجربه 
و براساس استانداردهاي خاص صورت 

مي پذيرد. وي گفــت: جابه جايي هر 
دســتگاه حفاري به طــور ميانگين 
به وسيله 1۲۰ دستگاه خودروی كشنده 
و بخشي در قالب محموله هاي ترافيكي 

انجام مي شود. 

کارکنان سختكوش ترابري شرکت ملي حفاري ايران موفق شدند

 انجام 44 عمليات جابه جايي دستگاه هاي 
حفاري خشكي در چهار ماه نخست سال جاري

لرســتان، پري نوري: خبرنگاران 
چشم بيناي جامعه و مانند ديده بانان 
دفاع مقدس، ديده باني جامعه را انجام 
و وقايع روز را رصد مي كنند. نخستين 
مراســم تجليل از خبرنگاران در سال 
1397 بــه ميزباني شــوراي شــهر و 
شهرداري خرم آباد در هتل شهرداري 
برگزار شــد. اين مراســم با استقبال 
 كم نظير خبرنــگاران مركز اســتان 
همراه بود. شــهردار خرم آباد در آيين 
تجليل از اصحاب رسانه با گراميداشت 
ياد و خاطره شهيدان صارمي و حيدري 
اظهار داشــت: مديريت شهري مركز 
اســتان با خبرنگاران به عنوان قشــر 
فرهيخته و آگاه جامعه تعامل و همكاري 
خوبي دارد و در ارتباطي دوسويه از آنان 
دعوت مي كند در شناسايي و معرفي 
مشــكالت و معضــالت و راهكارهاي 

رفع آنها با نقدهاي سازنده و دلسوزانه 
خود شــهرداري را كمك كنند. وحيد 
رشيدي با اشاره به اينكه سند مالكيت 
تپه صخره اي به نام راه و شهرســازي 
اســت و شــهرداري هيچ گونه دخل 
و تصرفي در واگــذاري يك متر زمين 
در اين مكان را نــدارد ولي با همكاري 
استانداري و دســتگاه هاي ذي ربط به 
دنبال تعامل با سرمايه گذار است تا اين 
پروژه زودتر به ســرانجام برسد، گفت: 
شهرداري هيچ وقت در كارهاي عمراني 
و عام المنفعه به دنبال ســنگ اندازي 

نبوده و نيست.

شهردار خرم آباد: 

خبرنگاران ديده بان جامعه هستند

ايالم- ســعديه كرمي – خبرنگار 
كســب وكار: مديركل مطبوعات و 
خبرگزاري هاي داخلي وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي گفت: تمام رسانه هايي 
كه به نحوي از بودجه دولتي اســتفاده 
مي كنند ديگر يارانه دريافت نخواهند 
كــرد و يارانه به مطبوعاتــي پرداخت 
مي شــود كه حتما كد كارگاهي بيمه 

داشته باشند. دكتر محمدرضا دربندي 
از برنامه ريزي براي گســترش حضور 
خبرنگاران در خانه هاي مطبوعات در 
راستاي مشاركت بيشتر در امور مربوطه 
خبر داد و افزود: در حال حاضر ۵43۰ نفر 
عضو خانه هاي مطبوعات كشور هستند 
و هم اكنــون كارت عضويت خانه هاي 

مطبوعات در حال صدور است.

مديرکل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
خبر داد 

عضويت بيش از 5 هزار نفر در خانه مطبوعات كشور

عدم امکان ايجاد برنامه ريزي پايدار
محمد مهدي باريده، كارشناس كسب وكار هاي نوپا و هم بنيان گذار »پي پينگ«

در دنياي كسب وكار هاي نوپا وقتي يك كسب وكار بر بستر اينترنت شكل مي گيرد به يك سري سرويس ها به صورت عمومي احتياج دارد. كسب وكارهاي اينترنتي در تمام 
دنيا هميشه سعي مي كنند در نخستين مرحله سرويسي را پيدا كنند كه هزينه كمتري را دارد و مي تواند براي شان بهينه كار كند و بعد از بزرگ تر شدن احتماال مي توانند 
سرويس شان را ارتقا دهند، اما در ايران بنابر مسائل تحريمي كه داريم، خيلي از سرويس ها دسترسي هاي شان را براي ما بسته اند و اين موضوع باعث مي شود انتخاب ما براي 
نوع سرويس ها محدود شود و نتوانيم سرويس بهينه را انتخاب كنيم. مساله دوم اين است كه يك زماني هست كه شما از سرويسي استفاده مي كنيد، اما تحريم هاي جديد وضع 
مي شوند و به دليل همان تحريم هاي جديد اتفاقي كه براي تان مي افتد خارج شدن شما از سرويس مورد استفاده تان است كه شما را مجبور به تغيير فرايند ها و برنامه هاي تان 
و تغيير دوباره سرويس مي كند. پس با اين دو مساله و تاثير آنها مشخص مي شود كه شما با وجود برنامه ريزي  قبلی كه براي كسب وكارتان كرده ايد، وقت و انرژي خودتان را 

بايد صرف پيدا كردن سرويس هاي جايگزين و بازتعريف فرايند ها و برنامه ها كنيد. 
يك مورد ديگري كه درباره تحريم ها وجود دارد، اين است كه تحريم ها در واقع فرصتي را ايجاد مي كنند كه شما از يك سري سرويس هاي بومي به عنوان جايگزين براي 
سرويس هاي خارجي استفاده كنيد. نكته اينجاست كه وقتي اين تحريم ها به وجود مي آيند عمال بستر هاي خارجي براي شما بسيار محدود مي شوند و كسب وكارتان را 
خيلي كمتر مي توانيد در بازار هاي خارجي گسترش دهيد، اما در بازار داخلي اين فضا به وجود مي آيد كه با استفاده از دانش فني كه اينجا وجود دارد كسب وكار هايي را مشابه 
كسب وكار هاي خارجي به وجود بياوريد كه حتي افراد عادي آن سرويس ها را بگيرند. البته اين خيلي خوشايند هم نخواهد بود و بازار رقابتي را از بين مي برد و بازار انحصاري 

به وجود مي آيد، اما بايد توجه داشته باشيم كه ما در اين زمينه ها می توانيم با يك برنامه ريزي درست و بدون داشتن دغدغه كسب وكار خودمان را پيش ببريم. 
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ابتكارغولصنعتمبلمانجهاندراقتصادچرخهاي
منطق ايكيا؛ جنس استفاده شــده هم پس گرفته 

مي شود
خريدوفروش اجناس دست دوم پديده تازه اي نيست، زيرا فروشگاه هاي اجناس 
عتيقه و دست دوم قرن هاست كه در سراسر جهان به اين كار مشغولند، اما اينكه 
يك شركت خوشنام كه از آن به عنوان بزرگ ترين توليدكننده و فروشنده مبلمان 
جهان نام مي برند، مســتقيما وارد خريدوفروش مبلمان دست دوم شود، اتفاقي 
جديد و قابل تامل است كه بايد آن را بررسي كرد. به گزارش اتاق ايران، رويكرد تازه 
نمايندگي شركت سوئدي ايكيا در سيدني استراليا نشان مي دهد كه چه كارهاي 
نوآورانه اي مي توان انجام داد تا مصرف كنندگان و توليدكنندگان، اقتصاد چرخه اي 
را جايگزين اقتصاد خطي كنند. بيش از نيمي از استراليايي ها طي 12 ماه گذشته 
حداقل يك قطعه مبلمان اعم از ميز عسلي، مبل، صندلي و... را دور انداخته اند. ايكيا 
برآورد مي كند كه در استراليا ساالنه مي توان 13.5 ميليون قطعه مبلمان را جهت 
استفاده مجدد تعمير كرد يا از طريق بازيافت آنها و سپس انجام مراحل توليدي، 
به آنها زندگي دوباره بخشيد. اين وضعيت باعث شده است تا ايكيا درصدد تعمير و 

فروش مجدد محصوالتي كه قبال آنها را به فروش رسانده است، برآيد. 

طرحايكياچگونهاست؟ 
در چارچوب طرح ابتكاري ايكيا، مشتريان ابتدا تصاوير مبلمان كهنه يا آسيب ديده 
خود را براي انجام بررسي هاي الزم به شــركت ارسال مي كنند. البته آنها حتي 
مي توانند مبلمان خود را به يكي از فروشگاه هاي ايكيا بسپارند و در مقابل، ووچري 
به ارزش كارشناسي مبلمان دست دوم خود دريافت كنند. ايكيا قبال در ژاپن نيز 
چنين طرحي را اجرا كرده و موفق شده بود 3500 قطعه مبلمان دست دوم را ظرف 

يك سال اول از مردم بخرد. 

منابعيارزشمند
طرح خريد و تعمير مبلمان دست دوم ازسوي ايكيا براي بازگرداندن آنها به چرخه 
مصرف، به معني كنار گذاشتن تدريجي يك خط مستقيم كه سرانجامي جز توليد 
انبوه زباله ندارد، خواهد بود. ايكيا در عوض به ساختار چرخه اي روي آورده است كه 
مي تواند هم از توليد زباله هاي بيشتر جلوگيري كند و هم از اتالف منابع بكاهد. با 
توجه به افزايش جمعيت جهان و رسيدن آن به مرز 7.7 ميليارد نفر، استفاده مجدد 
از منابع اهميت بسيار بيشتري در قياس با دهه ها و قرون گذشته پيدا كرده است. 

در اوايل سال جاري ميالدي و در نشست ساالنه مجمع جهاني اقتصاد در داووس 
سوئيس، يسپر برودين مديرعامل شركت ايكيا درباره اقتصاد چرخه اي به حاضران 
گفت: »اگر بپذيريم كه دهه هاي گذشته به مصرف گرايي انبوه اختصاص داشته 
است، اكنون زمان آن رسيده كه به سمت چرخه گرايي انبوه حركت كنيم.« شركت 
ايكيا به عنوان بزرگ ترين توليدكننده و فروشنده انواع مبلمان در جهان، اكنون 
توانسته است در زمينه بازيافت محصوالت مستعمل نيز نام بزرگي براي خود دست 

و پا كند و جزو پيشتازان اقتصاد چرخه اي باشد. 

آگاهی

اگر از جمله فعاالن حوزه استارت آپي باشيد، امكان ندارد نام واي كامبينيتر 
را نشنيده باشيد. يك شتاب دهنده آمريكايي كه از سال 2005 در زمينه 
ايده يابي كارآفريني و سرمايه گذاري فعال است و در سال 2017 ازسوی 
فوربس به عنوان يكي از دو شتاب دهنده برتر آمريكايي شناخته شد. اين 
شركت تاكنون روي ايده هاي موفق بسياري سرمايه گذاري كرده است. 
سرمايه گذاران اين شركت براســاس تجربه خود حوزه هاي مختلفي را 
مشخص كرده اند كه نشان مي دهد استارت آپ هايي در اين حوزه ها فعاليت 
مي كنند، موفق تر از بقيه هستند و آنها تمايل بيشتري براي سرمايه گذاري 
روي اين حوزه ها دارند. در ادامه با ايده يابــي كارآفريني و حوزه هايي كه 
بزرگ ترين شركت ها تمايل به سرمايه گذاري در آنها دارند، بيشتر آشنا 

خواهيد شد. 

ايدهيابيكارآفرينيدرحوزهانرژي
بنيان گذاران شركت واي كامبينيتر معتقدند انرژي مي تواند منجر به تحولي 
عظيم در محيط زيست، اقتصاد، كاهش جنگ و آينده اي پايدار كمك كند. 
بنابراين بسيار عالقه مندند كه به صاحبان ايده هايي فوق العاده در اين حوزه 

دست پيدا كنند. 

هوشمصنوعي
با توجه به پتانســيل بســيار بااليي كه در هوش مصنوعي وجود دارند، 
هوشــمندترين افراد هم اكنــون در حــال كار در اين حوزه هســتند. 
ســرمايه گذاران شــركت واي كامبينيتر معتقدند اين حــوزه يكي از 

آينده ســازترين حوزه  ها خواهد بود و به همين دليــل تمايل دارند روي 
ايده هايي همچون ماشين هاي خودراننده، سيستم هاي هوش مصنوعي 
كشف مواد مخدر، دستيار برنامه نويس، سيستم هاي تشخيص تقلب در هر 

زمينه اي و ايده هاي مشابه سرمايه  گذاري كنند. 

ايدهيابيكارآفرينيدربيوتكنولوژي
موسســان واي كامبينيتر مي گويند ما مي دانيم كه رسيدن به يك ايده 
خيلي خوب در اين حوزه بسيار سخت اســت، اما در چند دهه آينده به 
شگفتي سازترين حوزه  تبديل خواهند شد. ايده هايي در رابطه با مبارزه با 
بيماري، كند شدن روند پيري، ادغام انسان و كامپيوتر، دانلود خاطرات و 
مواردي مشابه همگي از ايده هاي جذاب در اين حوزه هستند. از همين رو، 
شركت هايی همچون واي كامبينيتر عالقه مندند بر ايده هايي كه به دنبال 

راه هايي براي بهبود سالمت هستند، سرمايه گذاري كنند. 

ايدهيابيكارآفرينيدرحوزهآموزش
 از نظر سرمايه گذاران آن ايده هايي در حوزه آموزش ارزشمند هستند كه 
تجربه تعاملي با مخاطب را حفظ كنند. دستيابي به اين موضوع، ممكن 

است از نظر شما بسيار ساده به نظر برسد، اما بايد در نظر 
بگيريد كه شما با عناصر انســاني در ارتباط خواهيد 

بود و بايد تكنولوژي، گيميفيكيشن و 
روانشناسي را با هم 

تركيب كنيد. 

حملونقل
تقريبا نيمــي از انرژي اي كه مــا مصرف مي كنيم، صرف مســافرت و 
حمل ونقل مي شــود. ســرمايه گذاران به دنبال ايده هاي حمل ونقلي 
ارزشــمند هســتند كه باعث شــود مردم با هزينه كمتر، حمل ونقل 
راحت تري را تجربه كنند. آنها معتقدند تعامل چهره به چهره بسيار مهم 

اســت و مردم براي اينكه زندگي 
خوبي داشــته باشند بايد 

حركــت كننــد، با هم 
تعامــل  كننــد،  كار 

داشــته باشــند و زندگي 
كنند. حمل ونقل خوب الزمه 

 همـــه ايــن 
مـــــوارد 

است. 

سرمايهگذارانرويچهايدههاييسرمايهگذاريميكنند؟

افزايش  تورم  و  زيان توليد
 باز شدن فنر نقدينگي باعث شد نرخ ارز افزايش پيدا 
كند و پس از آن ساير بازارها به هم بريزد. افزايش نرخ 
ارز سياست تثبيت ارز را به همراه داشت كه هزينه هاي 
مضاعفي بيش از هزينه افزايش نــرخ ارز را به اقتصاد 
تحميل مي كرد. اين هزينه ها شامل هزينه هاي نظارتي و 
كنترلي دولت بود كه البته به اين دليل كه در آنها موفق 
نبوده، ناگزير از افزايش آن و به تبع افزايش هزينه هاست 
كه از ذخاير عمومي تامين مي شود. متاسفانه سياست 
تثبيت نرخ ارز به بحران ارزي دامن زد و كمبود عرضه 
ارز را به دنبال داشت. بســياري از فعاالن اقتصادي و 
توليد كنندگان به ارز مورد نياز دسترسي پيدا نكردند 
و اين ارز در اختيار دالالن و سودجويان قرار گرفت. بر 
همين اساس توليد و صنعت كشور مشكالت زيادي در 
دسترسي به مواد اوليه پيدا كرد و از آنجايي كه صرفه 
اقتصادي توليد كمتر شــد و داللي بيشتر؛ برخي از 
بنگاه هاي اقتصادي ناگزير از كاهش حجم توليد خود، 
تعديل نيروي كار يا حتي تعطيلي شده اندو برخي نيز 
ســرمايه هاي خود را از كشــور خارج كرده اند. بر اين 
اساس بيشترين ضربه از افزايش نرخ ارز و تثبيت آن 
به توليد كشور وارد شد؛ ضربه اي كه به تبع نيروي كار و 
همچنين مردم را نشانه مي گيرد. اگر شرايط توليد در 
چند سال گذشته را در نظر بگيريم حتي در بهترين 
 شكل ممكن نيز بســياري از بنگاه ها از ادامه فعاليت 
باز مانده و شرايط ركودي مانع از رشد آنها شده است. 
 در حال حاضــر  كه تورم افزايش پيــدا كرده و قيمت

 تمام شده كاال باال رفته چه انتظاري می رود كه بنگاه ها 
از شرايط ركودي خارج شوند؟ به تبع افزايش قيمت ها 
قدرت خريد كارگران را كاهــش داده و اين امر البته 
براي توليد كننده هاي بزرگ نيز همان طور كه گفته 
شد، كاهش حجم توليد را در برداشته است.  در شرايط 
تورمي بخش هاي دولتي مي توانند با تغذيه از ذخاير 
دولتي و منابع عمومي ســرپا بماننــد، اما اين بخش 
خصوصي است كه بيشترين زيان را متحمل خواهد شد، 
چراكه ميزان تقاضا براي محصوالت خود را به شدت از 
دست مي دهد و از آنجايي كه به واسطه كيفيت پايين، 
قدرت عرضه محصوالت در بازارهاي خارجي را ندارد 
به تدريج از بازار حذف خواهد شد و اين يعني كاهش و 
تعطيلي بسياري از بنگاه هاي توليدي و صنعتي كشور. 
مگر آنكه دولت با سوبسيد يا معافيت هاي مالياتي يا 
يارانه هايي از تاثير منفــي افزايش قيمت ها بر قيمت 

تمام شده محصول آنها جلوگيري كند. 

ادامه سرمقاله مهارت هاي مديريتي
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باهوش)حتــيباهوشتــرازخودتان(را

مديريتكنيد؟تقريباهمهمديرانحداقلدر
ظاهرادعاميكنندكهبهدنبالباهوشترين
كارمندانميگردند،امابايدتوجهداشــت
همانقدركهكارمندانيباهوشازبســياري
جوانبمفيدهســتند،مديريــتآنهاهم
ســختيهاييرابههمراهدارد.گرثجونز،
نويسندهكتاب»مديريتكردنباهوشترينو
خالقترينافراد«اعتقاد
داردكهمشكلاصليدر
مديريتافرادباهوش
ايناســتكهچنين
افراديعالقــهايبه
مديريتشدنندارند

وترجيحميدهندبهتنهايياهدافشــانرا
دنبالكنند،اماتناقضماجرااينجاستكهافراد
باهوشهنگاميكهبهخوبيمديريتشــوند
بهمراتببهرهوريبيشتريخواهندداشت.
نخستيننكتهبرايمديريتچنينافرادياين
استكهدريابيدآنهاچهخواستههاييدارند.به
طوركلي،افرادباهوشميخواهندتواناييهاي
آنهاشناختهشودوهمچنينبهتراستبراي
انجامامورآنهارابهحالخودرهاكنيد.احتماال
بدترينشيوهدربرخوردباافرادباهوشاين
استكهتالشكنيددرجزئيترينمسائلنيز
دخالتكنيدوشيوهانجامكوچكترينكارها

رانيزبهآنهاديكتهكنيد.

مديريت  كارمندان   باهوش 

ير
 دا

ين
خوشبختي نتيجه 3 چيز است: تجربه ديروز، استفاده امروز و اميد به فردا، اما متاسفانه اغلب و

انسان ها با 3 چيز ديگر زندگي مي كنند: حسرت ديروز، اتالف امروز و ترس از فردا.

WWW.KASBOKARNEWS.IR

INFO@biznews.ir

صدا و سيما داد سازمان سنجش را هم درآورد
اطالعات نادرست برخي از مشاوران تحصيلي برنامه هاي تبليغاتي كنكور صدا و 
سيما؛ داد سازمان سنجش و رتبه آورترين مشاور كنكور را نيز درآورد. به گزارش 
خبرگزاري دانشــجو، در پي اظهارات نادرست مشــاوران تحصيلي چند برنامه 
تبليغاتي كنكور درباره انتخاب رشته؛ سازمان سنجش طي اطالعيه اي اعالم كرد: 
»به اطالع داوطلبان آزمون سراسري سال 1397 مي رساند براساس گزارش هاي 
رسيده به سازمان سنجش آموزش كشور برخي موسســه ها و مشاوران با ارائه 
اطالعات ناقص به دليل ناآگاهي از محتواي كارنامه، داوطلبان را به اشتباه راهنمايي 
كرده و منجر به انتخاب رشته غيرواقعي مي شوند. جهت اطالع يك نمونه از مطالب 
غيرواقعي ارائه شده توسط اين موسسه ها و افراد كه در شبكه هاي اجتماعي و طي 
روزهاي گذشته پخش شده است عبارت است از: »امسال سازمان سنجش رتبه هاي 
ايثارگران را با رتبه هاي مناطق يك و 2 و 3 جمع كرده و رتبه ها نامناسب به نظر 
مي رسد و رتبه 7000 كارنامه در انتخاب رشته 2500 لحاظ مي شود.« با اعالم 
اينكه مطلب باال و موارد مشابه نادرست بوده و با توجه به تعداد اندك داوطلبان 
سهميه ايثارگران كه رتبه منطقه اي هم گرفته اند در رتبه داوطلبان اختالف قابل 
توجهي ايجاد نمي شود. همچنين در بخش ديگري از اين اطالعيه آمده است: »در 
تبليغات بعضي از موسسات در صدا و سيما نسبت به اعالم قبولي افرادي با رتبه هاي 
باال در دانشگاه هاي معتبر اشاره مي شود كه براساس بررسي هاي انجام شده در اين 
سازمان موارد اعالم شده مربوط به رشته هاي پذيرش صرفا سوابق تحصيلي )بدون 
آزمون( اســت كه عمال رتبه و نمره كنكور مالك پذيرش نيست و در موسسات 
غيرانتفاعي، پيام نور و پرديس هاي خودگردان غيرپزشكي دانشگاه هاست و اين 
اطالعات ناقص باعث اشتباه در انتخاب رشته و سوق داوطلبان به چنين موسساتي 
براي سوءاستفاده مالي است.« ظاهرا اشاره سازمان سنجش به اظهارات مشاوران 
تحصيلي چند برنامه تبليغاتي كنكور صدا و سيما نظير برنامه »كنكور آسان است« 

و »گزينه چهار« است. 
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