
قيمت نان كه از ســال ۹۳ تغييري نكرده با پيشنهاد 
جديدي در اين باره به ستاد تنظيم بازار فرستاده شده 
اســت  و توليدكنندگان و مصرف كنندگان در انتظار 
تصميم اين ستاد هستند. برخالف اكثر كاال هايي كه 
طي چند ساله و چند ماهه اخير با افزايش قيمت روبه رو 
شده، نان جزو معدود كاالهايي اســت كه از سال ۹۳ 
افزايش قيمت نداشته و با همان قيمت در حال عرضه 
به مصرف كنندگان اســت. البته آذر ماه سال گذشته 
افزايش قيمتي براي نان مصوب شد؛ اما بالفاصله اين 
افزايش قيمت ملغي شــد تا نان با همان قيمت قبلي 
عرضه شود كه موجبات گاليه نانوايان را در پي داشت. 

نانوايان معتقدند با توجه به افزايش مولفه هاي توليد بايد 
قيمت نان نيز تغيير كند؛ امري كه تاكنون دولت با آن 
موافقت نكرده است. از طرفي برخي واحدهاي نانوايي با 
توجه به افزايش هزينه هاي توليد و تغيير نكردن قيمت 
نان راهكار ديگري را در پيش گرفتند و از وزن نان خود 
كاســتند تا از اين طريق برخــي از هزينه ها را جبران 
كنند. البته پيش ترسينكي، معاون سابق وزير صنعت 
گفته بود كه استان ها با تصويب ستاد تنظيم بازار خود 
مي توانند نسبت به افزايش قيمت اقدام كنند. به گزارش 
ميزان، از طرفي علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف كشور 
نيز درباره قيمت نان گفت: به دنبال آن هستيم تا نان به 

قيمت واقعي عرضه شود؛ اما  دولت چنين نظري ندارد و 
ما هم تسليم تصميم مسئوالن كشوري هستيم؛ اما بايد 
فكري براي ۸۰ هزار واحد نانوايي سراسر كشور نيز كرد. 
فاضلي با بيان اينكه همه هزينه ها نبايد بر دوش نانوايان 
قرار داده شود، تاكيد كرد: حتما بايد به سمتي حركت 
كنيم كه تسهيالتي در بخش بيمه و ماليات براي آنها 
در نظر بگيريم تا مشكالت كمتر شود. وي خاطرنشان 
كرد: آخرين پيشــنهاد بــراي قيمت نــان، فروش به 
صورت كيلويي است كه در دســتور كار ستاد تنظيم 
 بازار قرار دارد؛ اما فعال مصوبــه اي در اين زمينه صادر

 نشده است. 

گلدمن ســاكس، بانک آمريكايی اعــالم كرد قيمت 
جهاني كاالها در ماه هاي آينده ممكن است حدود ۱۷ 
درصد افزايش پيدا كند و نشست آتي گروه جي ۲۰ را 
سكوي پرتابي براي مواد خام دانست. به گزارش ايسنا، 
ريزش چشمگير قيمت كاالها در شرايطي روي داده كه 
معامله گران به دقت مجموعه اي از عوامل تاثيرگذار بر 
بازار را زيرنظر دارند. قيمت نفت از ابتداي ماه ميالدي 
جاري تاكنون به دليل تشــديد نگراني ها نســبت به 
مازاد عرضه، ريزش كــرده؛ اما بهاي فلزات تحت تاثير 
نگراني ها نســبت به كندي رشــد اقتصادي كاهش 
پيدا كرده اســت و ســرمايه گذاران همچنان نگران 
جنگ تجاري ميان دو اقتصاد بزرگ جهان مانده اند. 
تحليلگران گلدمن ساكس در گزارشي اعالم كردند با 
توجه به ميزان تغييرات قيمت كاالها نسبت به عوامل 
بنيادين، بر اين باوريم كه اكنون زمان بسيار مناسبي 

براي خريد نفت، طال و فلزات پايه است. 

شفافيت باال درباره كاهش احتمالي توليد 
اوپك

 دونالــد ترامــپ، رئيس جمهــوری آمريــكا و
 شــي جين پينگ، همتاي چيني وي قرار اســت در 
حاشيه نشست گروه جي ۲۰ در آرژانتين ديدار كنند. 
اين ديدار به ســران آمريكا و چين فرصت مي دهد به 
اختالف تجاري خود بپردازنــد. همچنين والديمير 
پوتين، رئيس جمهوری روســيه فرصت خواهد يافت 
درباره سياســت نفتي با محمد بن ســلمان، وليعهد 
عربستان گفتگو كند. تحليلگران از جمله تحليلگران 
بانک جفري كوري در گزارشــي اظهار كردند: ممكن 
است در اجالس بوينوس آيرس به بسياري از ابهامات 
سياسي كه روي بازارهاي كاال تاثير منفي گذاشته اند، 

پرداخته شود كه شامل بهبود روابط چين و آمريكا و 
شفافيت بيشــتر درباره كاهش احتمالي توليد اوپک 
اســت. گلدمن انتظار دارد قيمت نفت برنت با اجراي 
كاهش توليد از سوي اوپک بهبود پيدا كند. قيمت نفت 
روز جمعه حدود ۷ درصد سقوط كرده و به پايين ترين 
حد در بيش از يک سال گذشته سقوط كرده بود. اين 
كاهش قيمت در آستانه ديدار رسمي اوپک، فشار روي 
اين گروه را افزايش داده تا بــراي متوقف كردن افت 
قيمت ها اقدام كند. انتظار مي رود اين گروه اعالم كند 
توليدش را محدود خواهد كرد؛ اما چشم انداز كاهش 
توليد اوپک، تاثيــر چنداني در تقويــت قيمت ها در 
هفته هاي گذشته نداشته است. هر دو شاخص قيمت 
نفت برنت و وست تگزاس اينترمديت در نوامبر بيش از 
۲۰ درصد كاهش داشته اند و در مسير ثبت بزرگ ترين 

كاهش ماهانه در بيش از ۱۰ سال گذشته قرار دارند. 

ســازمان تجــارت  جهانــي )WTO( اعالم كرد 
شاخص هاي سه ماهه اين نهاد نشان مي دهد رشد 
جهاني تجارت كاال در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۸ 

كندتر خواهد شد. 
به گزارش ايسنا، شاخص دورنماي تجارت سه ماهه 
سازمان تجارت  جهاني در سه ماهه چهارم در ۹۸.6 
واحد ايســتاد كه پايين ترين ســطح از اكتبر سال 
۲۰۱6 بود و كندي بيشتر رشــد تجارت جهاني از 
اوت را كه اين شاخص در ۱۰۰.۳ واحد قرار داشت، 
نشان داد. رقم پايين ۱۰۰ واحد، رشد پايين تر از حد 

معمول تجارت را نشان مي دهد. 
اين شاخص هفت مورد شــامل حجم تجارت كاال 
در سه ماهه گذشته، سفارش هاي صادراتي، حمل 

هوايي بار بين المللي، مبادالت در بنادر كانتينري، 
توليد و فروش خودرو، قطعات الكترونيكي و مواد 

خام كشاورزي را بررسي مي كند. 
در جديدتريــن بررســي اين شــاخص، قطعات 
الكترونيكي از ۱۰۲.۲ واحد در ســه ماهه پيش به 
۹۳.۳ واحد، مواد خام كشاورزي از ۱۰۰.۱ به ۹۷.۲ 
واحد و سفارش هاي صادرات از ۹۷.۲ به ۹6.6 واحد 

سقوط كردند. 
رشــد تجارت جهاني براي همگام ماندن با رشــد 
اقتصادي از زمان بحران مالي جهاني سال ۲۰۰۸ 
به ســختي تالش مي كند و به روند رشدي كه دو 
برابر نرخ توليد ناخالص داخلي جهاني بود خاتمه 
داده است. به نظر رســيد تجارت در سال گذشته 

بهبود يافته و به ميــزان 4.۷ درصد رشــد كرد و 
پيش بيني هاي مثبتي از رشد 4.4 درصدي تجارت 
جهاني در سال ۲۰۱۸ و نرخ رشــد 4 درصدي در 

سال ۲۰۱۹ به دنبال داشت. 
اما ســازمان تجارت جهاني در ســپتامبر به دنبال 
تشــديد اختالفات تجاري ميان آمريــكا و چين و 
اعمال تعرفه روي واردات كاال از ســوي دو كشور، 
در پيش بينــي خود تجديدنظر كــرد و اين نرخ را 

كاهش داد. 
جديدترين پيش بيني سازمان تجارت جهاني براي 
نرخ رشد در ســال جاري ۳.۹ درصد و براي سال 
آينده ۳.۷ درصد اســت كه همچنان خوش بينانه 

به نظر مي رسد. 
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از سوي نمايندگان جبهه پايداري

سرمقاله

 کاهش صوري
 نرخ دالر

ظاهر امر نشان می دهد نرخ 
دالر در بازار آزاد كاهش يافته 
است. در صورتي كه نرخ ارز 
در بازار آزاد كاهش پيدا كرده 
 باشد، متقاضيان ارز به ســمت بازار مي آيند و ارز 
مورد نياز خود را از طريق اين بازار تامين مي كنند؛ 
در حالي كه در عمل اين طور نيست و هنوز بسياری 
برای تامين ارز در بازار آزاد با مشكل روبه رو هستند. 
در صورت كاهش واقعی نرخ ارز مسافران به سمت 
بازار آزاد هجوم می آورند؛ در حالي كه چنين چيزي 
رخ نداده است و دالري با قيمت كنوني؛ يعني زير 
۱۲ هزار تومان به متقاضيان عرضه نمي شود. اگرچه 
تالش های دولت و بانک مركزی در راستای كاهش 

نرخ ارز در پايين آمدن...

قلي يوســفي،    محمــد 
كارشناس اقتصادي
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قیمت های  تحمیلی خودرو  به خریداران خوش خیال
صفحه5

صفحه4

لوازم  خانگي  ارزان   نمي شود
لوازم   خانگي  داخلي   با    افزایش بیش   از   سه   برابري   قیمت   مشتري   ندارد

قیمت نان  از سال 93 تغییري نكرده است

تعیین تكلیف قیمت نان  در انتظار تصمیم ستاد تنظیم بازار

سازمان  تجارت  جهاني:

آهنگ   رشد تجارت جهاني آهسته تر شد

گلدمن   ساکس  منتشر کرد

پیش بیني قیمت كاالها   در  سال آينده



اقتصاد2
ایران وجهان

در آبان امسال متوسط قيمت 
هر متر مربع واحد مسكوني در 
تهران نســبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۹۱ درصد افزايش 
يافت و آمار ارائه شده حاكي از 
سهم عمده خانه هاي ارزان تر و كوچك تر از معامالت انجام  شده 
در اين مدت است. به گزارش ايسنا، براساس تازه ترين گزارش 
بانك مركزي از بازار مسكن تهران در آبان امسال، متوسط 
قيمت خريد و فروش يك متر مربع واحد مسكوني در شهر 
تهران به ۹۱.8 ميليون ريال رسيده كه نسبت به ماه مشابه 

سال قبل ۹۱.5 درصد افزايش نشان مي دهد. 

بيشترين و كمترين رشد قيمت در مناطق 
تهران

اين گزارش حاكي از آن است كه بيشترين رشد متوسط 
قيمت در آبان سال جاري نسبت به ماه مشابه سال قبل 
مربوط به منطقه ۹ بوده كه معادل ۱۱۱ درصد افزايش 
قيمت داشــته و در مقابل، كمترين رشد قيمت نيز در 
منطقه ۱۹ بوده كه متوسط قيمت مسكن در اين منطقه 
نسبت به آبان ماه سال گذشته 48.2 درصد افزايش داشته 
است. همچنين در مناطق 22گانه شــهرداري تهران 
بيشترين متوسط قيمت يك متر مربع زيربناي مسكوني 
معامله شده ۱۹6.3 ميليون ريال و مربوط به منطقه يك 
شهرداري و كمترين متوسط قيمت با 40.۹ ميليون ريال 

مربوط به منطقه ۱۹ بوده است. 

كاهش ۲۶ درصدي معامالت نسبت به سال گذشته
همچنين تعداد معامالت انجام شده طي اين ماه 6۹00 
فقره بود كه نسبت به آبان ماه سال گذشته كاهش 53.6 
درصدي و نسبت به ماه گذشته نيز كاهش 26.7 درصدي 
را نشان مي دهد. براســاس اين گزارش، در هشت ماهه 
سال ۱3۹7 نيز تعداد معامالت آپارتمان هاي مسكوني 
شهر تهران به ۹۱ هزار و ۱00 واحد مسكوني رسيد كه 
در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن، ۱۹.۹ درصد 
كاهش داشته است. در اين ماه همچنين شاخص كرايه 
مسكن اجاري در شــهر تهران و در كل مناطق شهري 
نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۱7 و ۱4.4 درصد 

رشد نشان مي دهد. 

بيشترين معامالت مسكن در منطقه ۵
بر پايه گزارش بانك مركزي، در اين مدت بيشــترين 
حجم معامالت انجام شده مســكن به تفكيك مناطق 
شهري تهران، مربوط به منطقه 5 با سهم ۱5.7 درصد 
بوده و پس از آن مناطق 2، 4 و ۱0 به ترتيب با ۹.4، 8.8 
و 6.8 درصد، بيشترين معامالت مسكن شهر تهران را به 
خود اختصاص داده اند.  در مجموع 74.۱ درصد از كل 
معامالت انجام شده مسكن در شــهر تهران در آبان ماه 
سال جاري مربوط به ۱0 منطقه شهري بوده و ۱2 منطقه 

تنها 25.۹ درصد از معامالت را شامل مي شود. 

خانه هاي نوساز بيشتر طرفدار داشتند
بررســي توزيع تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده 
در شهر تهران به تفكيك عمر بنا حاكي از آن است كه 

واحدهاي تا پنج سال ساخت با سهم 44 درصد بيشترين 
ســهم را به خود اختصاص داده اند و كمترين سهم از 
معامالت انجام شده را نيز واحدهاي مسكوني بيش از 20 
سال ساخت با ۱۱.6 درصد به خود اختصاص داده است. 
اين گزارش همچنين نشان مي دهد كه ميزان معامالت 
مسكن در هشت ماهه ســال جاري نيز نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ۱۹.۹ درصد كاهش داشته و مجموع 
معامالت در اين مدت ۹۱ هزار و ۱00 فقره بوده است، 
اما در عين حال متوسط قيمت هر متر مربع بناي واحد 
مسكوني در اين مدت در شهر تهران 72.8 ميليون ريال 
بوده كه رشد 60.۱ درصدي قيمت نسبت به مدت مشابه 

سال قبل را نشان مي دهد. 

مردم بيشتر خانه هاي متري ۶ تا ۷ ميليون را 
خريدند

در آبان ماه ســال جاري همچنين بيشــترين تعداد 
معامالت انجام شده مسكن مربوط به منازل مسكوني 
با قيمت 60 تا 70 ميليون ريال به ازاي هر متر مربع بوده 
كه اين معامالت ۹.4 درصد از كل معامالت شهر تهران را 
به خود اختصاص داده و پس از آن، منازل متري 50 تا 60 
ميليون ريال و 70 تا 80 ميليون ريال با سهم هاي ۹.۱ و ۹ 

درصد بيشترين معامالت را داشته اند. 
از طرفي گــزارش بانــك مركزي حاكي از آن اســت 
كه 54.5 درصد از كل معامالت انجام شــده در تهران 
مربوط به منازلي اســت كه قيمت هر متــر مربع آن 
 كمتر از متوســط قيمــت هر متــر مربــع در تهران

 بوده است. 

خانه هاي ۶۰ متري ركورددار شدند
در آبان ماه سال جاري همچنين بيشترين سهم معامالت 
انجام شده مســكن مربوط به منازل مسكوني با متراژ 
50 تا 60 متر بوده كه ۱4.4 درصــد از كل معامالت را 
دربرمي گيــرد و پس از آن خانه هــاي 60 تا 70 متري 
و 70 تا 80 متري بيشــترين معامالت انجام شده را به 
خود اختصاص داده اند. به طــور كلي در اين ماه بيش از 
نيمي از معامالت انجام شده مربوط به خانه هاي با متراژ 
كمتر از 80 متر مربع بوده است. خانه هاي بين ۱50 تا 
300 ميليون تومان نيز با ۱7.۱ درصد بيشترين سهم 

را در معامالت مسكن شهر تهران داشــته اند و پس از 
آن بيشترين معامالت انجام شــده مربوط به خانه هاي 
با قيمت 300 تا 450 ميليــون و 450 تا 600 ميليون 

تومان بوده است. 

اجاره بها ۱۷ درصد افزايش يافت
اين گزارش نشان مي دهد كه قيمت كرايه مسكن اجاري 
در شهر تهران و در كل مناطق شهري در آبان ماه سال 
جاري نسبت به آبان ماه ســال گذشته به ترتيب ۱7 و 

۱4.4 درصد افزايش يافته است. 

متوسط قيمت مسكن  از ۹ ميليون گذشت

افزایش ۹۱  درصدي قيمت  مسكن  در  تهران

محسن هاشمي: 
هنوز از وزارت كشــور حكمي 

براي حناچي صادر نشده است
عضو شوراي شــهر تهران گفت: نامه وزارت 
اطالعات درباره تاييد حكــم پيروز حناچي 
به عنوان شهردار تهران به وزارت كشور چند 
پهلو بوده است. حسن خليل آبادي در حاشيه 
جلسه هم انديشي شوراي شهر تهران در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: در جلسه هم انديشي 
امروز قرار شد با وزارت كشور مكاتباتي داشته 
باشــيم و درباره تعيين تكليف شهردار تهران 
اقدام شود. وي گفت: وزارت كشور اعالم كرده 
اســت كه نامه وزارت اطالعات براي صدور 
حكم شــهرداري حناچي كفايت نمي كند؛ 
چراكه اين نامه چند پهلو است. خليل آبادي 
افزود: بنابراين هيات رئيسه مكاتبات خود را 
با وزارت كشور آغاز مي كند تا هرچه سريع تر 
اين موضوع تعيين تكليف شود. وي در پاسخ 
به پرسشــي مبني بر اينكه يكــي از اعضاي 
شــوراي شــهر تهران در توئيتي اعالم كرده 
كه حناچي شهردار تهران شده است، گفت: 
چطور اين اتفاق افتاده؛ ولي شهردار از وزارت 
كشــور حكمي دريافت نكرده اســت؟ فعال 
پيروز حناچي به عنوان سرپرست شهرداري 
تهران مطرح است. عضو شوراي شهر تهران 
اظهار داشــت: در صورتي كه حكم شهردار 
صادر نشــود موضوع در هيات حل اختالف 
مطرح خواهد شــد. وي گفــت: اگر اعضاي 
شوراي شــهر تهران مصر به انتخاب حناچي 
نباشــند فرايند انتخاب شهردار جديد اتفاق 
خواهد افتاد. خليل آبادي افزود: در جلســه 
هم انديشــي درباره انتخاب شــهردار جديد 
بحثي نشد و مذاكرات با وزارت كشور و وزارت 
 اطالعات درباره صدور حكم شــهردار انجام 

شده است. 
عضو شــوراي شــهر تهران افــزود: وزارت 
كشــور بايــد تــا ديــروز دربــاره انتخاب 
شــهردار جواب مــي داده كه تاكنــون اين 
اتفاق صــورت نگرفتــه اســت و اميدواريم 
 هرچه زودتر حكم شــهردار تاييــد و ابالغ 

شود. 
وي افزود: نامه وزارت كشــور به شوراي شهر 
اين قطعيت را نداده كه حناچــي را تاييد يا 

رد مي كند. 
خليل آبادي افزود: در حال حاضر نامه وزارت 
كشور داراي ابهام اســت و بايد اين ابهامات 

برطرف شود. 
همچنين رئيس شــوراي شــهر تهران خبر 
صدور حكم شهردار شدن حناچي را تكذيب 

كرد. 
به گزارش صدا و ســيما، رئيس شوراي شهر 
تهران  گفت: هنوز از وزارت كشور براي شهردار 

شدن حناچي حكمي صادر نشده است. 
محسن هاشمي ادامه داد: برخي از سايت ها 
خبر شهردارشدن حناچي را انتشار دادند كه 

من اين خبر را تكذيب مي كنم. 
سخنگوي شوراي شــهر گفت: نامه محرمانه 
وزارت كشور، نه ابالغ حكم شــهردار بود و نه 
 اينكه شــهردار منتخب واجد شــرايط تعيين 

شده بود

خبر

قيمت جهاني نفت كه ماه اكتبر را با معامالت باالي 85 دالر براي هر 
بشكه آغاز كرده بود، در حال حاضر روزهاي پاياني نوامبر را با معامالت 
در محدوده 60 دالر پشت سر مي گذارد. اين سقوط شديد قيمت بيش 
از هر چيز ناشــي از اطمينان بازار جهاني از تداوم عرضه نفت و حتي 
نگراني سرمايه گذاران از افزايش عرضه نفت است؛ چراكه از يك سو 
تحريم هاي نفتي آمريكا عليه ايران كارگر نبوده و از سوي ديگر برخي 
از كشــورها به افزايش توليد نفت روي آورده و به عدم تعادل عرضه و 
تقاضا در بازار دامن زده اند. روز گذشته هر بشكه نفت برنت )به عنوان 
نفت شــاخص بازار( 60 دالر و 8 سنت معامله شد كه نسبت به اوايل 
اكتبر حدود 30 درصد كاهش نشان مي دهد. در ادامه حتي قيمت نفت 
برنت به پايين تر از 60 دالر نيز كشيده شد؛ اما دوباره به محدوده 60 

دالر برگشت. بررسي تحوالت بازار نفت در اوايل اكتبر نشان مي دهد در 
آن دوره مانور آمريكا در حوزه اعمال تحريم هاي شديد عليه صادرات 
نفت ايران يكي از موثرترين عواملي بود كه باعث شد به واسطه هراس 
از كاهش عرضه نفت به بازار جهاني، زمينه را براي افزايش روزافزون 
قيمت نفت مهيا كند. در ادامه اما، هرچند آمريكا تاكيد مي كرد صادرات 
نفت ايران را به صفر خواهد رساند؛ اما در عمل مجبور شد با معافيت 8 
كشور به عنوان عمده ترين خريداران نفت ايران موافقت كند و همين 
مساله خيال بازار را از تداوم عرضه آسوده كرد. از سوي ديگر، كشورهاي 
نزديك به آمريكا ازجمله عربستان سعودي كه به واسطه دستور ترامپ 
دست به كار افزايش توليد نفت شده بودند نيز كار خود را ادامه دادند و 
همين امر باعث شد با اضافه شدن عرضه نفت در بازار، قيمت ها وارد روند 

نزولي شديد شوند. همچنين يك منبع آگاه صنعت نفت به رويترز خبر 
داد درحالي كه رئيس جمهور ترامپ، فشارها بر عربستان را افزايش داده 
است تا در اجالس هفته آينده اوپك، از كاهش توليد خودداري كند، 
سعودي ها در ماه نوامبر، توليد نفت خود را به ركوردي تاريخي افزايش 
داده اند. براساس آمارها توليد نفت خام سعودي ها در ماه نوامبر بين 
۱۱.۱ تا ۱۱.3 ميليون بشكه در روز بوده است. اين سطح توليد حدود 
0.5 ميليون بشكه در روز يا معادل 0.5 درصد از تقاضاي جهاني، نسبت 
به توليد ماه اكتبر افزايش داشته و بيش از يك ميليون بشكه در روز هم 
نسبت به توليد اين كشور در ابتداي سال 20۱8، كه رياض به همراه 
اوپك توليد نفت خود را كاهش داده بود، باالتر است. عربستان سعودي 
پيش از اين توافق كرده بود تا در پاسخ به مشتريان خود در آمريكا و هند 

براي كاهش قيمت نفت، توليد خود را به شدت افزايش دهد تا هم به 
پايين آوردن قيمت نفت كمك كند و هم كمبود عرضه اي كه با اعمال 
تحريم هاي آمريكا بر ايران به وجود مي آمد را جبران كند. اما اين اقدام 
پس  از اينكه آمريكا تحريم هايي بسيار نرم تر از حد انتظار را بر تهران 
وضع كرد، بيش از همه به رياض آسيب زد. بدين ترتيب نگراني درباره 
اشباع عرضه نفت، قيمت ها را كه در ماه اكتبر از 85 دالر باالتر بود، به 
زير 60 دالر آورد. به گزارش اتــاق ايران، توليدكننده برتر غير اوپك، 
روســيه، هم كه در توافق كاهش توليد اوپك از 20۱6، با عربستان 
مشاركت داشت، در ماه هاي اخير توليد خود را به شدت باال برده است و 
در باالترين سطح توليد پس از فروپاشي شوروي، يعني ۱۱.4 ميليون 

بشكه در روز، قرار دارد. 

علي اكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي ايران كه براي شركت 
درسومين سمينار همكاري هاي هســته اي ايران و اروپا به بروكسل 
سفر كرده است، با قدرداني از تالش هاي اروپا براي حفظ برجام گفت: 
اميدواريم كه به كمك يكديگر، در كنار روسيه و چين برجام را زنده 
نگه  داريم. صالحي روز دوشنبه در نشست خبري مشترك با ميگل 
آرياس كانيته، كميسيونر انرژي اتحاديه اروپا گفت: شايد برجام بهترين 
توافقي كه اعضاي مذاكره كننده آرزو داشتند، نبود اما در شرايط كنوني 
تنها توافق ممكن است؛ چنانچه رئيس جمهوري ايران آن را توافقنامه 

برد-برد خوانده است. 
وي افزود: اميدواريم كه جامعه جهانــي و اعضاي برجام تمام تالش 
خود را براي حفظ اين توافق صورت دهند، چون اگر اين توافق از بين 

برود »نه كشــور من، نه اتحاديه اروپا و نه جامعه جهاني« از آن نفعي 
نخواهند برد. 

معاون رئيس جمهوري ايران بابيان اينكــه برجام مكمل نظام منع 
گسترش سالح هاي هسته اي است، هشدار داد: اگر اين توافق از بين 

برود اوضاع تغيير مي كند و هرج ومرج به وجود مي آيد. 
وي گفت: اتحاديه اروپا تالش هاي زيادي را صــورت داده تا برجام را 
حفظ كند ومن از موضع اروپا در اين رابطه تقدير مي كنم؛ آنها در اين 
رابطه ثابت قدم بوده اند و به صراحت اعــالم كرده اند كه برجام از نگاه 

آنها براي امنيت اروپا مهم است.  صالحي اظهار داشت: اميدواريم كه 
به كمك يكديگر در كنار روسيه و چين برجام را زنده نگه داريم. اين 
 نبردي است كه بايستي در آن پيروز شويم چون از عهده بازنده شدن

 برنمي آييم. 
وي ابراز اميدواري كرد كه اظهارات سياســي اروپا، چين و روســيه 
به عمل تبديل شــود، چراكه در غير اين صورت چشــم انداز آينده 

»غيرقابل پيش بيني خواهد بود«. 
رئيس سازمان انرژي اتمي ايران كالم خود را اين چنين به پايان برد كه 

بايستي از فرصت هايي كه برجام ايجاد كرده است نهايت بهره برداري 
را به عمل آورد. 

ميگل آرياس كانيته، كميسيونرانرژي اتحاديه اروپا نيز طي اظهاراتي 
در اين نشســت خبري گفت: برجام بر اســاس اهدافي كه براي آن 
مشخص شده، كار مي كند و اطمينان حاصل مي كند كه برنامه هسته اي 

ايران صلح آميز است. 
وي گفت: اتحاديه اروپا به اجراي كامل و موثر تمام ابعاد برجام متعهد 
مي ماند، مادامي كه ايران نيز به اجراي تعهداتش، چنانچه در سيزده 

گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي قيدشده، ادامه دهد. 
در ادامه اين نشست خبرنگاران سواالتي را درباره آينده برجام و سازوكار 

ويژه مالي اروپا مطرح كردند. 

نفت  برنت روي  مرز ۶۰ دالر
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چهارمين دور گفتگوهاي بلندپايه سياسي ميان ايران و اتحاديه 
اروپا، دوشنبه در دو نوبت بعد از ظهر و شب به رياست مشترك 
سيد عباس عراقچي، معاون سياســي وزير امور خارجه و هلگا 
اشميد، دبيركل سرويس اقدام خارجي اتحاديه اروپا در بروكسل 
برگزار شد. به گزارش ايرنا، در اين دور از گفتگوها هياتي از مجلس 
شوراي اســالمي و وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران و 
مديران كل بخش هاي مختلف كميســيون اروپا، نيز مشاركت 
داشتند. همكاري هاي دوجانبه در حوزه هاي كشاورزي، آموزش 
و تحقيقات، تجارت، انرژي و تغييــرات آب و هوا، حمل و نقل، 

مســائل بانكي، پناهندگان، مواد مخدر، بالياي طبيعي، حقوق 
بشر و مبارزه با تروريسم دستور كار اين دور از گفتگوهاي ايران و 
اتحاديه اروپا بود. طرفين ضمن بررسي عملكرد سال گذشته در 
هر يك از حوزه هاي يادشده، پيرامون نحوه پيشبرد برنامه هاي 
آتي توافق كردند. بخش دوم ايــن دور از گفتگوها به تبادل نظر 

درباره مسائل منطقه اي اختصاص داشت. 

سيد عباس عراقچي در اين نشست، با تاكيد بر اهميت راهبردي 
برجام براي صلح و امنيت بين المللي و منطقه اي و يادآوري تاييد 
پايبندي كامل جمهوري اسالمي ايران به تعهدات خود ذيل برجام 
در سيزدهمين گزارش پي در پي آژانس بين المللي انرژي اتمي، 
ضرورت تســريع در اجراي كارآمد، قابل دوام و متقابل تعهدات 
ساير اعضاي برجام و به ويژه اتحاديه اروپا و كشورهاي اروپايي، 

در شرايط خروج غيرقانوني آمريكا از توافق را خاطرنشان كرد. 
وي يادآور شد: تعلل در اجراي تعهدات، اين دستاورد مهم ديپلماسي 
براي جامعه بين المللي را با چالش جدي روبه رو خواهد ســاخت و 
جمهوري اســالمي ايران در اين صورت براســاس استقالل و منافع 
خود تصميم خواهد گرفــت. چهارمين دور گفتگوهــاي بلند پايه 
همزمان با سومين سمينار عاليرتبه همكاري هاي هسته اي صلح آميز 
ميان جمهوري اســالمي ايران و اتحاديه اروپا، به رياســت مشترك 
صالحي، معاون رئيس جمهوری و رئيس سازمان انرژي اتمي و كانيته، 

كميسيونر انرژي اتحاديه اروپا برگزار شد. 

كمتر از ۱0 روز ديگر اليحه بودجه ۱3۹8 به مجلس مي رود؛ 
اما همچنان رايزني ها براي نهايي شدن ارقام كالن و محوري 
بودجه از جمله نفت، دالر و به ويــژه درصد افزايش حقوق 
كاركنــان ادامه دارد. به گــزارش ايســنا، ۱4 آذرماه زمان 
پيش بيني شده سازمان برنامه و بودجه براي ارائه اليحه بودجه 
سال آينده به مجلس است و در فاصله كوتاه باقيمانده بايد 

ارقام كالن نهايي شده تا منابع و مصارف بودجه بسته شود. 

رشد محتاطانه نفت
اين در حالي است كه »نفت« يكي از محوري ترين بخش هاي 
درآمدي دولت به شــمار مي رود و بخش عمده اي از منابع 
دولت در سال را تامين مي كند؛ به طوري كه از حدود 386 
هزار ميليارد تومان منابع عمومي سال جاري تا حدود ۱07 
هزار ميليارد تومان از اين بخش تامين مي شود. براي سال 
آينده با توجه به شــرايط خاص فعلي و تحريم هاي نفتي با 
وجود رايزني هايي كه براي فروش نفت و جذب منابع ناشي 
از آن وجود دارد تاكنون قراري براي پيش بيني فروش نفت 
به ميزان ســال جاري وجود ندارد و گمانه زني ها حدود يك 
ميليون و 500 هزار بشكه در روز است كه نسبت به حدود 2 
ميليون و 400 هزار بشكه فروش نفت و فرآورده هاي آن در 

سال جاري تا يك ميليون كاهش خواهد داشت. 
در ســويي ديگر درباره نرخ فروش هر بشــكه نفت نيز رقم 
مشخص نشده؛ ولي نســبت به قيمت 55 دالر در هر بشكه 

نفت براي امســال باالتر خواهد بود. در ماه هاي اخير قيمت 
نفت تا بيش از 70 دالر هم در بازارهاي جهاني رشد كرد؛ اما 
در روزهاي گذشته اين روند كاهشي شده و تا كمتر از 60 دالر 
هم رسيده است. اين نوسان قيمتي موجب شده تا با وجود 
نرخ هاي باالي ثبت شده براي نفت در مدت گذشته، باز هم 
سازمان برنامه و بودجه محتاط بوده و به گفته رئيس سازمان 

برنامه و بودجه، قيمت نفت با كمتر از 70 دالر بسته شود. 
اين در شرايطي اســت كه در جريان بررسي اليحه بودجه، 
بحث نفت تا قيمت 65 دالر نيز مطرح بوده، ولي اينكه اين نرخ 

نهايي شود يا خير، فعال مشخص نشده است. 

آيا دالر ۴۲۰۰ توماني بسته مي شود؟
در رابطه با درآمدهاي ناشــي از فروش نفت، نرخ دالر براي 
تبديل درآمد نفتي به ريال مورد توجه اســت؛ اين نرخ در 
ســال هاي گذشــته معموال در محدود نرخي كه در مركز 
مبادالت ارزي مورد معامله قرار مي گرفت تعيين مي شــد؛ 
به طوري كه براي ســال جــاري 3500 تومان بــود و بايد 
درآمدهاي نفتــي دولت به اين نرخ از ســوي بانك مركزي 
تبديل به ريال شده و به حساب خزانه واريز مي شد. اما با توجه 
به اينكه از ابتداي سال جريان سياست هاي ارزي دولت تغيير 
كرد، نرخ 4200 توماني به عنوان نرخ مرجع دالر تعيين شد 
و از زماني به بعد ارزهاي نفتي نيز با همين نرخ به كاالهاي 
اساسي اختصاص پيدا كرد.  گرچه در جريان بررسي اليحه 

بودجه سال جاري نرخ پيشنهادي براي دالر متفاوت بود؛ اما 
آنچه اخيرا رئيس جمهوری اعالم كرد از اين حكايت داشت كه 
وي تاكيد داشته تا براي سال آينده نيز كاالهاي اساسي با دالر 
4200 توماني تامين شود. با توجه به اين اظهارات روحاني 
به نظر مي رسد اگر قرار باشد ارز كاالهاي اساسي بر مبناي 
4200 تومان سال جاري ثابت بماند، نرخ دالر در بودجه نيز 
براساس همين نرخ تعيين خواهد شد؛ چراكه در حال حاضر 
ارز مورد نياز كاالهاي اساسي از محل ارز فروش رفته نفتي 
تامين مي شــود. اين در حالي است كه نرخ هاي مطرح شده 

تاكنون در محدود 5500 تومان بوده است. 

افزايش حقوق و بار مالي
اما همان قدر كه نفت از اهميت ويــژه اي در بخش درآمدي 
دولت برخوردار بوده و بايد در كنار ماليات بخش اصلي منابع را 
تامين كنند، در سويي ديگر حقوق و دستمزد مهم ترين هزينه 
ساالنه دولت را تشكيل مي دهد كه در قالب هزينه هاي جاري 
در بودجه گنجانده مي شــود. براي امسال حدود 2۹0 هزار 
ميليارد تومان از 386 هزار ميليارد تومان مصارف عمومي 
بودجه به بخش جاري اختصاص پيدا كرده است كه بيش از 
80 درصد آن به پرداخت حقوق و دستمزد ساالنه اختصاص 
دارد. اين رقم بر مبناي افزايش متوسط ۱0 درصدي حقوق 
كه تا حداكثر 20 درصد تعيين شد، مصوب شده و در حال 

اجراست. 

به رياست عراقچي و اشميد 

چهارمين دور  گفتگوهاي  بلندپايه سياسي  ايران  و  اروپا  برگزار شد

صالحي در نشست خبري مشترك با كميسيونر انرژي اتحاديه اروپا:

اميدواريم برجام را  زنده  نگه داريم

7  روز تا ارائه دخل و خرج ۹۸ به مجلس باقی مانده است

بودجه معطل نفت، دالر  و حقوق

گروه اقتصاد ايران وجهان
News kasbokar@gmail.com

طرح استيضاح ظريف از سوي نمايندگان جبهه پايداري، تحويل هيات رئيسه مجلس شد 
علي اصغر يوسف نژاد، عضو هيات رئيسه مجلس گفت: استيضاح محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه با ۲۴ امضا و در ۱۱ محور تحويل هيات رئيسه مجلس شده است. او گفت كه 

هيات رئيسه اين استيضاح را به كميسيون امنيت ملي جهت بررسي در اين كميسيون ارجاع خواهد كرد. ظريف پيش تر در گفتگويي اظهار داشت: پولشويي در كشور يك واقعيت است و 
هشدار داد كه دليل فضاسازي هايي كه عليه مصوبه هاي ضدپولشويي مي شود »منافع اقتصادي« افراد است. اين اظهارات با واكنش تند اصولگرايان مواجه شد و جمعي از آنها، خواستار 

استيضاح ظريف شدند.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای نعمت ناظری دارای شناسنامه شــماره 705  به شرح دادخواست به 
كالســه 5/۹70665 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان امامقلی ناظری به شناسنامه 47 در تاريخ 
۱387/4/28  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و  ورثه حين الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 
 ۱-متقاضــی فــوق الذكــر امامقلــی كدملــی 203۱0726۹2 متولد 

۱360/4/۱5)پسر متوفی(
2- اميــد ناظــری فرزنــد امامقلــی كدملــی 2032278073 متولد 

۱367/۹/25)پسر متوفی(
3- نور بی بی ناظــری فرزند امامقلــی كدملــی 2030736422 متولد 

۱357/۱2/۱ )دختر متوفی(
4- سولماز ناظری فرزند امامقلی كدملی 203227730۱ متولد ۱364/۱/4 

)دختر متوفی(
5- مارال ناظری فرزند امامقلی كدملی 203220634۹ متولد ۱365/۱۱/۱ 

)دختر متوفی(
6- سليمه ناظری فرزند امامقلی كدملی 2020۱654۹۱ متولد ۱36۹/۱/۱6 

)دختر متوفی(
7- اغول منگلی عزيزی فرزنــد قرخان كدملــی 203086۹۹۱0 متولد 

۱342/4/5)همسر متوفی(
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهی 
می نمايد تا هر كســی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد./ش ۱ 
رئيس شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان گنبدكاووس                        

مفقودی  مدارک خودرو
چون اينجانب اقول بيكه ايگدری فرزند صفر به شماره ملی 486۹20034۱ مالك خودروی وانت 
 FEA23463 به شماره پالك ايران 6۹-75۹ و 24 به شماره موتور B2000i سيستم مزدا تيپ
و شماره شاسی NAGP2PC۱۱DB۱4856۱ مدل ۱3۹2 به رنگ سفيد به علت فقدان سند 
مالكيت و سند خودرو)برگ سبز( تقاضای صدور المثنی سند مذكور را نموده ام، لذا چنانچه شخصی 
)حقيقی يا حقوقی( ادعايی در مورد خودرو مذكور دارد ظرف مدت ده روز به اداره فروش گروه بهمن 
واقع درتهران– خ آزادی روبروی مخابرات شهيد فرد اسدی ك نورافكن پ 7،۱ سازمان فروش گروه 

بهمن مراجعه نماييد. بديهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرره اقدام خواهد شد./

آگهی فقدان سند مالكيت
خانم مريم سادات بنی عقيل با ارائه دو برگ استشهاديه برابر شماره 48534 مورخه 
۹7/8/27كه به تاييد دفتر ۹4 كردكوی رســيده است ادعا نموده كه سند مالكيت 
ششدانگ اعيانی به انضمام 764 ســهم مشاع از 864 سهم ششــدانگ عرصه به 
مســاحت4۱2متر مربع دارای پالك ۱43۱ فرعی از2 اصلی واقع در بخش دو ثبت 
كردكوی ذيل ثبت4083دفتر 7صفحه 2۹۹  كه به نام مريم سادات بنی عقيل صادرو 
تسليم گرديده است .كه برابربا اسناد رهنی 20407 مورخ ۹5/7/2۹دفتر 23 در قبال 
مبلغ 700/000.000ريال و سند رهنی 22۱36 مورخه ۹6/8/6 دفتر 23كردكوی 
در قبال مبلغ ۱.000.000.000 ريال در رهن بانك ملی قرار گرفته است .به علت 
جابجايی اثاث منزل مفقود شده  وازبين رفته  و نامبرده تقاضای صدور سند مالكيت 
المثنی را نموده است از اين رو در اجرای ماده ۱20 اصالحی قانون ثبت مراتب يك 
نوبت آگهی گردد تا هر كس نسبت به ملك مورد آگهی معامله ديگری انجام داده و 
يا مدعی وجود سند مالكيت نزد خود می باشد ظرف ده روز از تاريخ آگهی اعتراض 
كتبی خود را به اين اداره اعالم نمايد در غير اين صورت بعد از انقضای مدت مذكور 

برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت المثنی اقدام خواهد شد. م.الف : ۹7/۱76
عبدالرحمن ايری- كفيل ثبت اسناد و امالك كردكوی



3 بازار فناوری 
اطالعات

بيش از 120 هزار دستگاه 
گوشــي موبايل كه بــا ارز 
4200 توماني وارد كشــور 
شــده بود، در روز دوم آبان 
1397 به دليل پرونده هاي 
قضايي واردكنندگان تلفن همراه، در گمرك توقيف 
شد. در آن زمان اعالم شد تا زماني كه پرونده متخلفان 
بررسي نشود، اين گوشــي هاي توقيف شده به بازار 
عرضه نخواهد شد؛ ازاين رو محمدجواد آذري جهرمي، 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات درباره گوشي هاي 
توقيفي عنوان كرد: در حال بررسي موضوع هستيم و 
به زودي اين دستگاه ها به بازار تزريق مي شود و موجب 
به ثبات رساندن بازار موبايل خواهد شد؛ اما تاكنون 
اين امر محقق نشده است. البته نياز بازار ايران حدود 2 
ميليون دستگاه موبايل است و حتي اين تعداد از تلفن 

همراه نيز تغيير آنچناني در بازار ايجاد نخواهد كرد. 

نه مشــكل واردات گوشي حل شده و نه 
گوشي هاي موجود در گمرك ترخيص شد

اما در همين رابطه آذري جهرمي اوايل مردادماه هم 
از تالش براي عرضه گوشي هاي توقيف شده به بازار 
خبر داد و علت عدم تثبيت قيمت درباره گوشي هاي 
موبايل را عالوه بر عرضه نشدن گوشي هاي توقيفي، 
عدم تثبيت نرخ ارز دانست. وي همچنين همان زمان 
درباره داليل باال رفتن قيمت گوشي، به داليلي از جمله 
مشكالت واردات، گوشي هاي توقيف شده در گمرك 
به دليل ارز غيرتخصيصي و گوشي هاي توقيف شده 
با ارز دولتي اشاره كرده بود. البته كارشناسان حوزه 
موبايل معتقد بودند حتي با وجود عرضه گوشي هاي 
توقيفي، با توجه به تقاضاي ماهيانه حدود ۸00 هزار 
تا يك ميليون گوشــي و حتي در صورتي كه تمام 
گوشي هاي توقيف شده به دست مصرف كننده نهايي 
برسد، تنها در يك بازه كوتاه، قيمت ها پايين خواهد 

آمد و پس از آن مجددا قيمت ها باال مي رود. 

اما اخيــرا وزير ارتباطــات و فنــاوري اطالعات به 
گراني هاي بازار موبايل بار ديگر واكنش نشــان داده 
و در صفحه توئيتر خود در پاســخ به يكي از كاربران 
نوشته است: »متاسفانه نه مشــكل واردات گوشي 
حل شده و نه گوشي هاي موجود در گمرك ترخيص 
شــده اســت. با وجود پايين آمدن قيمت ارز، هنوز 
قيمت گوشي متناسب نشده است. انصافا بنده تمام 
تالش و پيگيري خودم را كردم. حل مشكل در دست 
دستگاه هايي اســت كه اختيار آنها در دست وزارت 
ارتباطات نيســت. در مكاتبه اي از رياســت محترم 
جمهوري درخواست صدور دستور ويژه اي براي حل 
موضوع كرده ام.« اگرچه پس از باال رفتن قيمت ارز 
در دو مقطع اجراي رجيســتري و پس از آن افزايش 
نرخ ارز، مسئوالن در ابتدا مصرف كنندگان را به صبر 
كردن و نخريدن گوشي تشــويق كردند، اما در اين 
مدت هنوز قيمت گوشي كاهش نيافته است. البته 
داليلي مانند مشــكالت واردات هم در اين موضوع 
موثر اســت؛ اما درنهايت هنوز كاهــش قيمتي رخ 
 نداده و مســئوالن دولتي همچنان وعده  بررســي

 و پيگيري مي دهند. 

عرضه گوشي هاي توقيفي از هفته آينده
ابراهيم درستي، رئيس اتحاديه دستگاه هاي صوتي 
و تصويري، تلفن همراه و لــوازم جانبي تهران اظهار 
كرد: با مقام هاي قضايي درباره آزادسازي گوشي هاي 
توقيفي و عرضه آنها به بازار رايزني هاي خوبي صورت 
گرفته است و انتظار مي رود از هفته آينده شاهد عرضه 
گوشي هاي موبايل توقيف شده به بازار باشيم. درستي 
ابراز اميدواري كرد كه با عرضه اين گوشي ها، بخشي 
از نياز بازار برطرف شود. اين دستگاه هاي موبايل فقط 
از طريق فروشگاه هاي معتبر كه داراي مجوز صنفي 
هســتند، به بازار عرضه مي شــوند. همچنين براي 
كاهش قيمت تلفن همراه، به ثبات رســيدن بازار و 
مساعد شدن وضعيت بازار، مي بايست از سوي دولت 
ارز هاي نيمايي بيشتري به واردكنندگان تلفن همراه 
اختصاص يابد تا در آينده بتوانيم شاهد بهبود وضعيت 

بازار موبايل باشيم. 

گرهكورعرضهگوشيهايماندهدرگمركبهدستچهكسيبازميشود؟

ورود  رئيس جمهوری   به    پرونده  گوشي هاي توقيفي

الجيگوشــيبا۱۶دوربين
توليدميكند

اگر فكر مي كنيد وجود دو يا چهار يا پنج دوربين 
روي گوشي هاي هوشــمند كافي نيست، ممكن 
است به زودي شركت ال جي آرزوي شما را برآورده 
كند و يك گوشي با 1۶ دوربين توليد و عرضه كند. 
اين شــركت اختراع منحصربه فــردي را به ثبت 
رسانده كه چيزي نيست جز يك گوشي هوشمند 
با 1۶ لنز دوربين كه كيفيت و شفافيت بي نظيري 
را براي عالقه مندان به عكاسي به ارمغان خواهد 
آورد. قرار است اين 1۶دوربين روي يك مربع چهار 
در چهار در كنار هم قرار بگيرند و البته هر يك از 
انحنا و خميدگي خاص خــود برخوردار خواهند 
بود. اين نحوه قرارگيري دوربين ها در كنار يكديگر 
باعث مي شــود تا بتوان از سوژه از زواياي مختلف 
عكس گرفت. هدف از ايــن كار تهيه عكس هاي 
متحركي است كه كيفيت و وضوح زيادي داشته 
باشند. اين دوربين در پشت گوشي قرار مي گيرد و 
داراي آينه اي براي عكاسي سلفي است و يك فالش 
هم براي تامين نور در صورت لزوم براي آن در نظر 
گرفته شده است. افزودن جلوه هاي ويژه متعدد نيز 
به عكس در حين عكاسي ممكن است. به عنوان 
مثال به راحتي مي توان برخي اشــياي عكس را 
حذف كرد و اشياي ديگري را به آن افزود. بريدن 
بخشي از عكس و افزودن جزئيات ديگري به آن با 
استفاده از داده هاي يك لنز ديگر نيز ممكن خواهد 
بود. به عنوان مثال شــما مي توانيد از يك خرس 
اسباب بازي عكس بگيريد و سر آن را با استفاده از 
عكس  هاي لنزهاي ديگر جابه جا كنيد يا به چپ 
و راست و پايين و باال بكشــيد. تهيه عكس هاي 
سه بعدي و تركيب چندين عكس نيز با اين دوربين 

به راحتي ممكن است.

تازه ها
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اپلكارآفرينانزنراآموزشميدهد
اپلبرايحمايتاززنانكارآفرينقصدداردكمپكارآفرينيتاسيسكندودرآنرويآموزشهاينوينحوزهفناوريونحوهتوسعهانواعاپليكيشنهامتمركزشود.اين
دورهآموزشيبهمدتدوهفتهبرگزارميشودوزمانآغازآنماهژانويهخواهدبود.درجريانايندورهكارآفرينانزنميتوانندكدنويسيراازمهندساناپلبياموزند
ودرجلساتطراحيوبازاريابياپليكيشنهايتلفنهمراهحضوريابند.تنهاافراديميتواننددرايندورههاشركتكنندكهجزوزنانكارآفرينباشندودرتاسيسيك
مجموعهاستارتآپهمكاريداشتهباشند.البتهاگرحداقليكزندرگروهموسسمجموعهايحضورداشتهباشد،ميتوانددردورههاييادشدهحضوريابد.

سازكار توزيع گوشي ها بايد مشخص باشد
احسان بهارمست، كارشناس بازار موبايل

بازار موبايل بعد از روزهاي آشفته اي كه به دليل نوسانات ارزي سپري كرد، امروز در ركود كامل به سر مي برد؛ چراكه ميراث نوسانات و افزايش نرخ ارز كه افزايش 
تاريخي قيمت موبايل است، مشتريان را از بازار فراري داد. امروز با مراجعه به بازارهاي موبايل در تهران و ديگر شهرها مشاهده خواهيد كرد كه مشتري واقعي 

وجود ندارد و برخي از مردم هم كه در اين بازارها وجود دارند تنها به تماشاي ويترين ها مي پردازند. 
اين اتفاقات در حالي می افتد كه اكنون با وجود اينكه متخلفان مجازات شده اند و وضعيت آنها مشخص است، هنوز هيچ گوشي توقيفي به بازار عرضه نشده و 
مسئوالن هنوز به وعده هاي خود عمل نكرده اند. همچنين تامل در مراحل آزادسازي گوشي هاي موبايل كه در گمرك مانده اند، اين واقعيت را جلوه گر می سازد 
كه در كشور نظام درستي براي موضوع به اين مهمي كه تمام بازار موبايل را درگير كرده است، وجود ندارد و كار به جايي كشيده كه شخص رئيس جمهوری بايد 

درباره اين موضوع واكنش نشان دهد. 
شــايد كم كاري يا عمدی در كار اســت كه نمي خواهد اين گوشــي ها وارد بازار شــود؛ اما بايد اشــاره كرد كه حتي با وجود آزادســازي و عرضه اين تعداد 
موبايل هم اميدي به بازگشــت بازار به شــرايط قبل نخواهيم داشــت. امروز در بازار موبايل قيمت ها به ثبات رســيده اند و گراني كاال اجازه نزديك شدن را 
نمي دهد. درآمدزايي براي فروشــندگان وجود ندارد و مشــتريان هم بالتكليف مانده اند تا ببينند شــرايط بازار به كجا خواهد رســيد. زماني كه اعالم شد 
توزيع و عرضه گوشــي هاي توقيفي نيازمند حكم قضايي است، باز هم نشــان داد كه نمي توان بر عرضه اين كاالها اميد داشــت. حكم قضايي شايد در رابطه 
 با برخي مســائل و براي صالح كشــور زود صادر شــود؛ اما در اين باره شــايد همين قدر زمان مي برد تا اميد به اين حكم هم از بين برود و در انتظار حمايت 

رئيس جمهوری بمانيم. 
به طور كلي سازكار توزيع اين گوشي ها بايد مشخص باشد؛ اينكه به چه شكلي مي خواهد به دست مصرف كننده نهايي برسد تا باز هم موجب سودجويي نشود؛ 
چراكه ممكن است باز هم برخي دستگاه را خريداري كرده و مجددا با ارز آزاد بفروشند و همين موضوع هم مي تواند بازار خارج از كنترلي را ايجاد كند. از طرف 
ديگر ممكن است حتي با تزريق گوشي هاي توقيف شده هم بازار آرامش پيدا نكند؛ زيرا قيمت گوشي كه حتي در زمان عرضه ارز دولتي به واردكنندگان شاهد 

افزايش چند برابري بود، اكنون كه قرار نيست ارز دولتي به اين كاال تخصيص يابد، ديگر ارزان نخواهد شد. 

شايلي قرائي
News kasbokar@gmail.com

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای عبادا... الياسی دارای شناسنامه شماره 24۶7 به شرح دادخواست به كالسه 
1173/97/5 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان عبدا... الياسی فرزند هواس و گل جهان به شناسنامه شماره 230و كد 
ملی 4500443۶91  در تاريخ22/ 97/7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

و ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1- عباداهلل  الياسی  فرزند عبدا... و صفيه به شماره شناسنامه 24۶7 متولد  134۸ 

فرزند
2- ا... يار الياسی  فرزند عبدا... و صفيه به شماره شناسنامه 24۶5 متولد  134۶ 

فرزند
3- علی اكبر الياسی  فرزند عبدا... و صفيه به شماره شناسنامه 24۶۶ متولد  134۶ 

فرزند
4- جواد الياسی  فرزند عبدا... و صفيه به شماره شناسنامه ۶73 متولد  1357 فرزند
5- نورالدين الياسی  فرزند عبدا... و صفيه به شماره شناسنامه 121 متولد  1352 

فرزند
۶- بهمن الياسی  فرزند عبدا... و صفيه به شماره شناسنامه ۶5۸ متولد  1359 فرزند
7- ناهيد الياسی  فرزند عبدا... و صفيه به شماره شناسنامه 13243 متولد  1350 فرزند

۸- صفيه آزادی  فرزند آزادخان به شماره شناسنامه 2 متولد  1323 فرزند
9- مريم الياسی  فرزند عبدا... به شماره شناسنامه 2۸۸ متولد  1354 فرزند

 اينك با انجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يــك نوبت آگهی 
می نمايد تا هركسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه  ای از متوفی نزد وی باشد از تاريخ 
نشرنخستين آگهی ظرف يك ماه به اين شورا تقديم دارد و اال گواهي حصر وراثت 

صادر خواهد شد.
دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ايالم- قباديان

نوبت دوم 
آگهی دعوت بستانكاران با اخطارات الزمه 

به عموم بستانكاران ورشكسته سيدابوالقاسم مهدوی كه حكم ورشكستگی آن 
به موجب دادنامه شماره  9409970229400۶05 مورخه 1394/0۶/23از 
شــعبه  34 دادگاه عمومی حقوقی تهــران صادرگرديده وتاريــخ توقف آن  
 13۸۶/10/30 اعالم گرديده آگهی می دهد:اولين جلسه بستانكاران درساعت
10 صبح روز سه شنبه  مورخه  1397/09/20در  اداره تصفيه امورورشكستگي 
تهران به نشاني خيابان سپهبدقرني مجتمع قضائي شهيد بهشتي طبقه هفتم 
تشكيل مي گردد. كليه بستانكاران و كسانيكه ادعائي دارند و همچنين اشخاصي 
كه با شركت ورشكسته موصوف مسئوليت تضامني داشته يا ضامن آن هستند 
مي توانند در موعد و محل مذكور حضور بهم رسانند. ضمناً اخطار مي شود : 1( 
كليه بستانكاران و كساني كه هرگونه ادعائي از ورشكسته  فوق دارند بايد اصل 
يا تصوير مصدق مدارك خود را ظرف 2 ماه  ازتاريخ انتشــار اين آگهي به اداره 
تصفيه تسليم نمايند. مدت ارسال  مدارك برای بستانكارانی  كه در كشورهای 
بيگانه اقامت دارند سه ماه می باشد. 2 ( كساني كه به شركت فوق الذكر بدهي 
دارند بايد ظرف مدت مذكور خود را معرفي و بدهي خود را در وجه اداره تصفيه 
بپردازند. طبق ماده 24 قانون تصفيه امورورشكستگي ، بدهكاران متخلف از اين 
وظيفه به جريمه نقدي معادل بيســت و پنج درصد )25 درصد(دين محكوم 
خواهد شد. ضمناً دادگاهها مي توانند عالوه بر جريمه نقدي ، بدهكاران مذكور 
را به حبس از سه تا شــش ماه نيز محكوم نمايند. 3( كســاني كه به هر عنوان 
اموال  ورشكســته نامبرده را در اختيار دارند مكلفند در ظــرف مدت 2 ماه از 
انتشاراين آگهی اموال را تحت اختيار اداره تصفيه بگذارند و گرنه هر حقي كه 
 نسبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد مگر اينكه عذر موجهي داشته

 باشند.
 قزلسفلو- مستشار قضايی شعبه چهارم اداره تصفيه امور ورشكستگی  تهران

آگهیمزایدهعمومی)نوبتاول(
1- مزايده گذار:  شهرداری محمديه

2- موضوع مزايده:  اجاره شــش متر مربع 
عرصه سطح  اشغال جهت استقرار14 دستگاه 

كيوسك مطبوعاتی در سطح شهر محمديه  
3- مهلت و محل دريافت اســناد از تاريخ  97/9/11  حداكثر تاپايان وقت 
اداری روز  سه شنبه مورخ 97/9/13واحد  قراردادهای شهرداری محمديه 

4- مبلغ سپرده :  هرقطعه زمين 2/000/000 ريال به صورت ضمانتنامه 
بانكی و يا فيش واريزی به حساب سپرده جاری 3100002331001 بنام 

شهرداری محمديه 
5- در صورتی كه برندگان اول و دوم  به ترتيب حاضر به انعقاد قرارداد نگردد 

سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 ۶- ســاير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اســناد مزايده مندرج 

می باشد.
7- شهرداری در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است .

۸- مدت و محل ارائه پيشنهادات : از تاريخ  97/9/14 حداكثر  تا پايان 
وقت اداری روز پنج  شــنبه مورخ 97/9/25 محل تحويل اسناد دبيرخانه 

شهرداری محمديه  می باشد.
9-  زمان و محل بازگشايی پاكت های پيشنهاد قيمت: روزدوشنبه 
مورخ 97/9/2۶ راس ساعت 9:30 در  محل دفتر شهردار می باشد و حضور 
شركت كنندگان و يا نماينده آنان با معرفی نامه كتبی در جلسه گشايش 

پيشنهادات بالمانع می باشد.
10-  هزينه نشرآگهی به عهده برندگان  مزايده  می باشد.                    

 مريم نخستين – شهردار محمديه

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی 97/23ط
1- نام دستگاه مناقصه گزار:  شركت آب وفاضالب سيستان وبلوچستان

2- نوع مناقصه : يک مرحله ای با ارزيابی ساده 
3- موضوع مناقصه : خريد 7000متر انواع لوله چدن داكتيل )c30 ( به اقطار 400،500،و600ميليمتر

4- دستگاه نظارت : معاونت مهندسی وتوسعه 
5- مدت زمان تحويل : حداكثر زمان تحويل لوله های فوق 2ماه پس از تاريخ ابالغ قرارداد می باشد 

6- مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : مبلغ 3575000000  )سه ميليارد وپانصد وهفتاد وپنج ميليون( ريال بعنوان تضمين شركت در 
فرايند ارجاع كار می بايست به صورت فيش واريز وجه به حساب نسيم 4001114207144783نزد بانک مركزی بنام تمركز وجوه سپرده )بودجه 
عمومی ( شركت آب وفاضالب سيستان وبلوچستان ويا ضمانتنامه بانكی با اعتبار حداقل سه ماه قابل تمديد ، بدون هيچگونه قيد وشرط كه 
ضمن بارگذاری تصوير آن در سامانه تداركات الكترونيک دولت )ستاد( اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار را به دستگاه مناقصه گزار 

تحويل نمايند .
توليد كنندگان واجد شرايط می توانند با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيک دولت )ستاد( به آدرس WWW. SETADIRAN.IRو با 
پرداخت مبلغ200000)دويست هزار( ريال اسناد مناقصه را دريافت  وبا توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك الزم شامل پاكات )الف(،)ب(

و)ج(تهيه وبصورت فايل های PDFدر سامانه  فوق بارگذاری نمايند .
          WWW.ABFASB.IR: آدرس وب سايت

دفتر قراردادهای شركت آب وفاضالب استان سيستان وبلوچستان

))قطره قطره آب ، لحظه لحظه زندگی است ، لحظه های زندگی را هدر ندهيم((
روابط عمومی شركت آب وفاضالب شهری استان سيستان وبلوچستان

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
انجمن صنفی فناوری و اطالعات آموزشــگاه های آزاد فنــی و حرفه ای 

شهرستان خرم آباد و حومه
بدينوســيله به اطــالع كليــه اعضــاء محترم ايــن انجمن می رســاند 
كــه در جلســه ای كــه در مــورخ 97/10/2 راس ســاعت 10 صبــح 
 روز يكشــنبه واقع در محــل آموزشــگاه يلــدا رايانه برگــزار می گردد 

شركت نمايند.
دستور جلسه:

*انتخابات بازرس اصلی و علی البدل انجمن
*عزل انفرادی يك نفر از اعضای هيات مديره

پری همايونفر: رئيس انجمن صنفی فناوری و اطالعات آموزشگاه های آزاد 
فنی و حرفه ای شهرستان خرم آباد و حومه

مفقود شده
اصل شناســنامه )برگ ســبز( خودرو ســواری پــژو 20۶ مدل1390به 
 NAAP03ED1CJ539912 رنگ ســفيد روغنی به شماره شاســی
و به شــماره موتــور 1419005214۶ و به شــماره پــالك 4۸7 و 21 
ايران۶۶ بنام حســن مهــدی زاده مهرعلی به شــماره شناســنامه 3۶4 
 و با كد ملــی ۶34979۸3۶۸ مفقود گرديــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.



شــديد  نوســانات 
قيمت لــوازم خانگي و 
كاهش قــدرت خريد 
مردم، بازار اين كاال را 
خالي از مشتري كرده 
است و تنها در بازار شــاهد حضور كساني 
هســتيم كه به ناچار بايد اين لوازم را تهيه 
كننــد. خريد جهيزيه براي نوعروســان از 
همين موارد اســت كه متاسفانه با باال رفتن 
بي ســابقه قيمت ها در بازار، آنها هم در اكثر 
مواقع دســت خالي به خانــه بازمي گردند. 
خريد لوازم خانگــي توليد داخــل كه تا 
سال گذشــته ارزان تر و مقرون به صرفه تر 
از مشــابه خارجي خود بود هم ديگر مثل 
گذشته نيســت و حتي گران تر از كاالهاي 
وارداتي آب مي خورد. بــازار لوازم خانگي 
روزهاي عجيبــي را مي گذراند؛ از باال رفتن 

قيمت دالر تا ممنوعيــت واردات؛ ماجرايي 
كه باعث شده قيمت لوازم خانگي نسبت به 
سال گذشته چند برابر شود؛ جالب اينجاست 
كه كسبه اين بازار مي گويند افزايش قيمت 
لوازم خانگــي ايراني به مراتب بيشــتر از 
 خارجي هاست و گاهي به سه برابر هم رسيده

 است. 
در همين زمينه ياســر رايگاني، سخنگوي 
ســازمان تعزيرات حكومتي با بيان اينكه 
شرايط موجود در بازار لوازم خانگي مطلوب 
نيست، گفت: بخش لوازم خانگي در هشت 
ماه نخست امسال به پرداخت جريمه نقدي 
74 ميليارد ريالي محكوم شــده كه درصد 
ناچيزي از تخلفات در بــازار لوازم خانگي 
است. وي گفت: بســياري از تخلفات بخش 
لوازم خانگي به ســازمان تعزيرات فرستاده 
نشده است. سخنگوي ســازمان تعزيرات 
حكومتي افزود: در يك نوع كاال اختالف هاي 
قيمتي 4 تــا 5 ميليون تومانــي در مناطق 

مختلف وجــود دارد و چنــد پرداختي در 
بخش لوازم خانگي انجام مي شــود كه يك 
مبلغ براســاس تعرفه هاي مشخص شده و 
مبلغي حــدود 30 تا 40 درصــد قيمت كاال 
به صورت غيرقانوني از مشــتريان گرفته 
مي شود. رايگاني با بيان اينكه اگر هموطنان 
شكايتي دارند، بايد به اتحاديه فروشندگان 
لوازم خانگي مراجعه كننــد، گفت: بخش 
زيادي از تخلفات در واحدهاي توليدي لوازم 
خانگي انجام مي شــود. وي افزود: در حالي 
كه فهرست قيمت هاي توليدكنندگان لوازم 
خانگي در سامانه 124 به روز و كامل نيست، 
اما ســازمان حمايت از حقوق مصرف كننده 
و توليد كننده تخلفــي از توليد كنندگان به 
 ســازمان تعزيرات حكومتي ارسال نكرده 

است. 
از سوي ديگر حميدرضا غزنوي، سخنگوي 
انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي مي گويد: 
مشكالت مختلف دامنگير بازار لوازم خانگي 

شده اســت؛ از گراني گرفته تا نبود جنس 
در بازار و وارد نشــدن بســياري از قطعات 
و مــواد اوليه بــراي اين صنعــت، همگي 
 باعث شــده تا تــوان توليدكننده كاهش 

يابد. 
غزنوي گفته اســت: تحريم ها نه تنها براي 
توليد داخل فرصت نيســت، بلكه به منزله 
تهديد هم هست، زيرا اين محدوديت ها براي 
توليد مشــكالت زيان باري به وجود آورده 
است، درحال حاضر تمام مسيرها به سمت 
توليد بسته است و اين گونه نيست كه مسيري 
بسته شود و انتظار توسعه هم داشته باشيم. 
عضو انجمن توليدكننــدگان لوازم خانگي 
مي گويد: مطابق نياز كشــور به طور متوسط 
به ميزان يك ميليون و 500 دستگاه يخچال، 
يك ميليون و 200 هزار ماشــين ظرفشويي 
و يك ميليــون و 300 هزار اجاق گاز در طول 
يك سال نياز داريم كه متاسفانه اين تعداد 

براي امســال در نظر گرفته نشد. همچنين 
براساس آمار وزارت صنعت، در ۶ ماه اول سال 
شاهد بيشترين كاهش توليد داخلي بوديم؛ 
به طوري كه نزديك به 40 درصد نســبت به 
سال گذشــته كاهش توليد داخلي را تجربه 
كرديم. او مهم ترين مشكل فعلي اين صنعت 
را انتقال ارز عنوان كــرد و گفت: از يك ماه 
پيش تاكنون به دليل تحريم هاي اعمال شده 
مشكل انتقال ارز به كشــور را داريم. جدا از 
مشكالت مطرح شده ارزهاي فعلي به لوازم 
خانگي اختصاص داده نمي شــود كه همين 
مساله مشكل را بيشتر مي كند. غزنوي بيان 
كرد: اگر به حال اين بازار فكري نشود، ممكن 
است در ماه هاي پيش رو باز هم شاهد افزايش 
قيمت ها باشــيم، البته از يك ماه گذشــته 
تاكنون افزايش قيمت 10 درصدي را شــاهد 
بوديم كه ممكن اســت با ادامه روند فعلي 

قيمت ها باز هم صعودي شوند. 

لوازم   خانگي  داخلي   با    افزايش بيش   از   سه   برابري   قيمت   مشتري   ندارد

لوازمخانگيارزاننميشود
۳۰ درصد قيمت کاال  غيرقانوني گرفته مي شود
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تغييرات بی سابقه در انتخابات 
هيات رئيسه اتاق اصناف ايران

پس از ماه ها رايزني سرانجام 141 نماينده منتخب 
اتاق هاي اصناف سراســر كشــور روز گذشته در 
هتل فردوســي تهران گردهم آمدند تا از بين 18 
نامزد، اعضاي هيات رئيســه اصناف را براي چهار 
ســال آينده انتخاب كنند. اين در حالي است كه 
نيمي از اعضاي هيات رئيســه اتاق اصناف كشــور 
در انتخابــات هفتميــن دوره آن تغييــر كردند و 
جاي خود را به افــراد تازه نفس دادند، به طوري كه 
رئيس فعلي اتاق اصناف به عنوان عضو علي البدل 
برگزيده شد. در انتخابات اتاق اصناف ايران روز گذشته 
۶ نفر به عنوان هيات رئيســه انتخاب شــدند. در اين 
انتخابات ۶ نفر به عنوان هيات رئيســه انتخاب شدند 
و يك نفر نيز به نمايندگــي از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در اين هيات حضور پيدا خواهد كرد. اســامي 
انتخاب شدگان به ترتيب آرای ماخوذه به اين شرح است: 
1. مجتبي صفايي ۷۷ راي، ۲. رســول جهانگيري ۷۷ 
راي، ۳. جالل الدين محمد شكريه ۷۰ راي، 4. حسين  
طاهرمحمدي ۶۷ راي، ۵. محمود بنانژادمشهدي ۶۵ 
راي، ۶. سعيد ممبيني ۶۲ راي. همچنين مجيد شجاع 
با ۵1 راي و علــي فاضلي با 4۵ راي بــه عنوان اعضاي 
علي البدل انتخاب شدند. افرادي كه به اين نتايج اعتراض 
دارند، مي توانند ظرف يك هفتــه اعتراض كتبي خود 
را به هيات اجرايي تحويل دهنــد، در غير اين صورت 
سه شــنبه هفته آينده نخستين جلســه هيات رئيسه 
 برگــزار و رئيس اتاق اصنــاف ايران انتخــاب خواهد
 شد. علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف ايران در پيامي 
انتخاب اعضاي جديد هيات رئيسه را تبريك گفت و 
ابراز اميدواري كرد كه اعضاي جديد در شرايطي كه 
بازار كشور نيازمند آرامش و حمايت است، بتواند در 
تعامل با قواي سه گانه كشور روحيه نشاط و پويايي 

را در بازار تقويت كند.

اخبار
تها

آخرينقيم
)ريال(

انجير خشک نيمه پرک
480000

توت خشک سفيد
880000

گردو پوست سوزني
1280000

پسته ممتاز
1300000

مغز فندق
880000

کشمش سبز
160000

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(
شهرداری قرچك در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۶۰/1/۶۵۵۷ مورخه 1۳9۶/1۲/۲8 شورای اسالمی شهر قرچك نسبت به اجرای پروژه فاز دوم روكش و 
لكه گيری و آسفالت معابر سطح شهر از طريق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نمايد. متقاضيان می توانند پيشنهادات خود را از تاريخ انتشار آگهی تا پايان وقت 
اداری 1۳9۷/۰9/۲1 جهت دريافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها يا برای مطالعه به سايت www.gharchak.ir يا شماره تلفن ۰۲1۳۶1۵1۵8۰ 

تماس حاصل نمايند.

۵ درصد سپرده مناقصه )ريال(برآورد اوليه )ريال(موضوعرديف

11/۷۶9/4۲۳/۵1۲۵9۰/۰۰۰/۰۰۰فاز دوم روكش آسفالت، معابر مناطق سه گانه شهرداری1

11/198/۰۶۲/۷۵1۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰فاز دوم لكه گيری آسفالت معابر مناطق سه گانه شهرداری۲
توضيحات:

1- دستگاه مناقصه گزار شهرداری قرچك می باشد.
۲- سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكی، اسناد خزانه يا وجه نقد جهت واريز به حساب ۰1۰۵9۷8۳8۵۰۰۳ به نام سپرده اشخاص شهرداری 

می باشد و مدت قرارداد 4 ماه تمام است.
۳- محل دريافت اسناد مناقصه، شهرداری قرچك به نشانی: شهرک طالئيه، جنب بخشــداری، واحد امور قراردادها به شماره تلفن ۰۲1۳۶1۵1۵8۰-4 

می باشد.
4- مهلت اخذ اسناد مناقصه از مورخه 9۷/۰8/۲9 لغايت 9۷/۰9/۲1 و زمان تحويل پاكت پيشنهادات از 9۷/۰8/۲9 لغايت 9۷/۰9/۲1 به دبيرخانه شهرداری 

قرچك می باشد.
۵- تشكيل كميسيون عالی معامالت شهرداری قرچك و بازگشايی پاكت های پيشــنهادی در روز چهارشنبه مورخه 9۷/۰9/۲1 رأس ساعت 1۵ در محل 

سالن جلسات شهرداری می باشد.
۶- شهرداری در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

۷- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
8- ساير اطالعات و جزئيات فنی مربوط به معامله در اسناد مناقصه قيد و هزينه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

محسن خرمی شريف، شهردار قرچك

آگهی تجديد مناقصه عمومی
)نوبت اول(

شهرداری نصيرشهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی نصيرشهر اجرای پروژه جدول گذاری، زيرسازی و آسفالت 
كوچه بهزيستی و بلوار ۲۰ متری را با اعتباری تا سقف پنج ميليارد و هفتصد ميليون ريال از محل اعتبارات داخلی و از طريق 
برگزاری مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهينامه صالحيت و رتبه بندی از معاونت برنامه ريزی و نظارت 
راهبردی رياست جمهوری، واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل می آيد از تاريخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت 
دريافت اسناد مناقصه و ارائه اسناد و مدارک شركت و رزومه كاری به امور مالی شهرداری نصيرشهر مراجعه و پيشنهادهای 

خود را حداكثر تا پايان وقت اداری روز شنبه 1۳9۷/۰9/۲۵ به دبيرخانه شهرداری تحويل نمايند. ضمناً هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
• داشتن حداقل پايه ۵ رشته راه و باند جهت شركت در مناقصه الزاميست

• شهرداری در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است
• ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج می باشد

فرشاد شهسواری، سرپرست شهرداری نصيرشهر
تاريخ چاپ نوبت اول 1۳9۷/۰9/۰۷
تاريخ چاپ نوبت دوم 1۳9۷/۰9/14

1۳9۷/9/۶ و 1۳9۷/9/۷ 
آگهی  مناقصات عمومی )نوبت اول( 

خريدماسه شکسته ۰-6کوهی حاصل از انفجاروخردايش
سازمان توسعه و عمران قم در نظر دارد با رعايت آيين نامه معامالتي شهرداري كالنشهر قم از طريق  

برگزاری مناقصه عمومی نسبت به خريدماسه شكســته ۰-۶كوهی حاصل از انفجاروخردايش از 
متقاضيان واجد شرايط با مشخصات و شرايط كلی زير اقدام نمايد . 

-صالحيت الزم : اشخاص حقيقی وحقوقی
-تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكی ، مطالبات تاييد شده از مناطق 8 گانه و سازمان های وابسته به شــهرداری قم ، اوراق مشاركت و يا واريز وجه نقد به  شماره حساب 

سپرده1۰۰۶۲۲۰۲88  بانك شهر بنام سازمان توسعه و عمران قم. 
* نحوه پرداخت : ۲۵درصد  نقدی و۷۵درصد تهاتری. 

-پيشنهادات واصله در كميسيون عالي معامالت سازمان توسعه و عمران  قم بازگشايی و با توجه به صرفه و صالح سازمان برنده مناقصه تعيين خواهد شد.
-محل دريافت ، تحويل و بازگشايی اسناد مناقصه : قم ، بلوار معلم ، مجتمع ناشران ، طبقه پنجم .

-هزينه خريد اسناد)غير قابل استرداد( به شماره حساب 1۰۰۶۷۶1844 نزد بانك شهر بنام سازمان توسعه و عمران قم واريز گردد. 
-هزينه درج آگهي ها در روزنامه ها به عهده برنده مناقصه بوده و سازمان توسعه و عمران قم در رد يا قبول كليه پيشنهاد ها مختار مي باشد.

- سازمان توسعه و عمران در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار می باشد. 
-متقاضيان می توانند جهت دريافت اسناد مناقصه و يا دريافت اطالعات تكميلی به مديريت امور پيمان های سازمان به آدرس قم خيابان معلم ، مجتمع ناشران ، طبقه پنجم واحد ۵1۰ مراجعه و 

يا با شماره تلفن ۳۷84۰۶۶۰ - ۰۲۵داخلی ۶۳8۰  تماس حاصل فرمايند. 
»روابط عمومی سازمان توسعه و عمران قم«

رونوشت آگهی حصروارث
آقای محمدرضاگل بين راد دارای شناسنامه شماره 4-949۲۰1-۰۰1به 
شرح دادخواســت به كالسه 9۷/11/98/8ازاين شــورا درخواست گواهی 
حصروراثت نموده وچنيــن توضيح داده كه شــادروان عباس گل بين راد 
بشناسنامه شــماره94۰ درتاريخ1۳9۶/9/1۰ اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:
1-محمدرضاگل بين راد متولــد1۳۷۵ش ش  4-949۲۰1-۰۰1  فرزند 

عباس پسرمتوفی
 اينك باانجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبوررادريك نوبت آگهی 
می نمايد تا هركسی اعتراضی دارد ويا وصيتنامه ازمتوفی نزداوباشدازتاريخ 
نشرنخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم داردواالگواهی صادرخواهد 

شد.
م الف:۲8۵1۳

رئيس شعبه شورای حل اختالف مجتمع شماره1شهرستان كرج

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمدرضا يعقوبی زابل فرزند محمد حسين دارای شماره شناسنامه  ۷9۶  به 
شرح دادخواست به كالسه 9۷۰۵۵۶ از اين شــورا  درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان معصومه اكبری به شناسنامه 1۳۷  در تاريخ 
9۶/1۰/۰۳  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم 

منحصر است به افراد ذيل:
1-محمدرضا يعقوبی زابل فرزند محمد حســين دارای شناســنامه شــماره ۷9۶ 

پسرمتوفی
۲-حميدرضا يعقوبی زابل فرزند محمد حسين دارای شناسنامه شماره ۳/م پسرمتوفی

۳-فاطمه يعقوبی زابل فرزند محمدحسين دارای شناسنامه 9۳۳ دختر متوفی
4-مرضيه يعقوبی زابل فرزند محمدحسين دارای شناسنامه ۲91 دخترمتوفی 

متوفی وارث ديگری ندارد
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهی می نمايد 
تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 
آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.     ميم الف:14۲1
شورای حل اختالف شهرستان زابل 

آگهی مفقودی
برگ ســبز ســواری ســمند ايكس 7 مدل 1383 به شــماره 
انتظامــی 41-۶22ط44 ، شــماره موتــور 1248302۶400و 
 شــماره شاســی83208720 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ سبز و ســند كمپانی ســواری پرايد رنگ مشكی متاليك 

بــه شــماره انتظامــی  ايــران 4۶- 3۶7ص۶3  به شــماره 

موتــور 2021989  شــماره شاســی S 141228۶138897  به 

 مالكيــت ابراهيم معتمدی مفقــود گرديــده  و از درجه اعتبار 

ساقط است. 

مفقودی  مدارک خودرو
چون اينجانب آقای علی ناروئی فرزند جان محمد به شماره ملی ۶۲49۳۶۳۵۳1 مالك خودروی يك دستگاه 
ســواری- پژو- داخلی- مدل 405GLX- بنزينی به شــماره موتور 1۲48۷18۵۳۶۲ و شماره شاسی 
NAAM01CA39E386200 مدل 1۳88 به رنگ زرد روغنی به پــالک ايران ۵9-۷۲4 ع ۵4 
به علت فقدان سند مالكيت و سند خودرو)برگ سبز( تقاضای صدور المثنی سند مذكور را نموده ام، لذا چنانچه 
شخصی )حقيقی يا حقوقی( ادعايی در مورد خودرو مذكور دارد ظرف مدت ده روز به اداره فروش گروه بهمن واقع 
درتهران– خ آزادی روبروی مخابرات شهيد فرد اسدی ک نورافكن پ ۷،1 سازمان فروش گروه بهمن مراجعه 

نماييد. بديهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرره اقدام خواهد شد./ش ۲  

)مفقود شده (
برگ ســبز خودرو  مزدا  دو كابين مدل 139۶ به شماره انتظامی 
ايران 71-143 س 14 و شــماره موتور E2J5A4۶99 و شماره 
شاســی NAGP2PC32HA2۶787۶   متعلق به آقای مهدی 
 چراغی دســتگردی  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

بازار را به حال خود رها كرده اند
محمد طحان پور، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي

بازار لوازم خانگي در ركود قرار دارد و پس از پشت سر گذاشتن دوران نوســانات ارزي هنوز كسي به داد اين بازار نرسيده است. نوسانات ارزي به توليد داخلي 
خسارات بسياري وارد كرد و اگر برنامه ريزي درست و به موقعي وجود داشــت، امروز توليدكننده اين ضرر و زيان ها را متحمل نمي شد. افزايش 1۰۰ تا 1۲۰ 
درصدي قيمت لوازم خانگي موضوعي نيست كه بتوان به راحتي از كنار آن گذشت و اهميتي به آن نداد. اوضاع و احوال بازار لوازم خانگي به جايي رسيده كه 
مردم نياز خود را نمي خرند و بيشــتر به دنبال تعمير لوازم خود هستند. هم توليدكننده، هم فروشــنده و هم مصرف كنندگان در بازار لوازم خانگي بالتكليف 
مانده اند و اشاره به اين نكته ضرورت دارد كه لوازم خانگي يك ريال هم ارزان نمي شود؛ حتي اگر براي دالر نرخ ۵ هزار تومان يا حتي پايين تر را در نظر بگيريم. 
دليلي براي ارزان شدن از سوي واردكننده و توليدكننده وجود ندارد؛ چراكه آنها معتقدند براي واردات لوازم خانگي ارز 1۰ هزار توماني و براي توليد آن، مواد 
اوليه را در شش ماه اول سال با دالر 1۲ هزار توماني تهيه كرده اند. بنابراين با اين وضعيتي كه در بازار حكمفرماست، بعيد است لوازم خانگي روي ارزاني را ببيند. 
در حال حاضر 1۶۰۰ واحد صنفي فروشنده لوازم خانگي داريم كه اگر بحث نظارت بر فعاليت آنها مطرح شود، كمبود نيرو وجود دارد و براي اين تعداد واحد 
صنفي نمي توان ناظر فرستاد و نيرو در اين زمينه كم داريم. اختالف قيمتي كه در بازار وجود دارد بيشتر مرتبط با كاالهاي وارداتي است؛ چراكه اين بازار را به حال 
خود گذاشته اند و پيگيري براي سر و سامان دادن با آن قطع شده است. اصناف نيروي كافي براي نظارت بر بازار ندارد و تنها مي تواند به شكايت افراد رسيدگي 
كنند؛ اين وظيفه سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان است كه بر اين افزايش قيمت ها نظارت كند. همواره پيشنهاد ما اين بوده كه صنايع داخلي 
بايد درصدد همكاري با شركت هاي معتبر خارجي باشند؛ چراكه مشاركت توليدكنندگان لوازم خانگي با برندهاي خارجي در نهايت به نفع توليد داخل است. 
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سياست تعيين قيمت كارخانه اي 
خودرو 5 درصد زير قيمت بازار 
اگرچه هنــوز به مرحلــه اجرا 
نرسيده؛ اما عمال جرقه افزايش 
قيمت خودرو را زده است و برخي 
از خودروسازان نيز به افزايش قيمت روي آورده اند.  از طرف 
ديگر چندماهی است كه موعد تحويل بسياری از 

خودروهای داخلی و خارجی به مشتريان آغاز شده 
است اما متاسفانه شركت های خودروسازی همانند 
روال گذشته خود خلف وعده كرده اند و خبری از 

تحويل محصوالت آن هم در زمان مقرر نيست.
جدا از آنكه خودروسازان در تحويل به موقع خودرو به خريداران 
تاخير چند ماهه دارند، زمزمه افزايش قيمت خودرو نيز آنها را 
در قبال مشتريان بي مسئوليت تر كرده است. اگرچه به عقيده 
كارشناسان بازار، خودروسازان حق افزايش قيمت حداقل براي 
خريداران خودروهاي پيش فروش شده كه در قرارداد آنها قيمت 
خودرو به نرخ روز درج نشــده را ندارند. اما خودروسازان 

با تاخير در تحويل خودروهای ثبــت نامی انتظار 
افزايش رسمی قيمت ها را می كشند.

 اين درحالی است كه واحدهای نظارتی هم سكوت 
كرده اند و ثبت نام كننــدگان خودرو چاره ای جز 
شــكايت های بی ثمر و تجمع مقابل شركت های 

خودروسازی ندارند.
بحث آزادسازي قيمت خودرو از دوران وزارت شريعتمداري، 
وزير ســابق صنعت، معدن و تجارت مطرح و همين بهانه اي 
براي واگذاري مسئوليت قيمت گذاري خودرو از شوراي رقابت 
به سازمان حمايت شــد كه علنا نتيجه اي از آن حاصل نشد 

تا اينكه وزير جديد صنعت، معدن و تجارت در جلســه اي با 
رئيس جمهوری تصميم گرفتند قيمت كارخانه اي خودروهاي 
داخلي به 5 درصد كمتر از حاشيه بازار برسد. اگرچه اين امر 
مورد تاييد رئيس جمهوری و مردم به دليل افت قدرت خريد 
آنها نيست؛ اما خودروسازان بر اجراي آن براي جبران هزينه ها 
و البته برخي سودجويي ها، تالش دارند. با اين حال هزينه اي 
كه دالل ها به مردم بابت خريد خــودرو تحميل مي كنند به 
يك كنار؛ افزايش خودرو مي تواند درصد زيادي از متقاضيان 
را از بازار خودرو حذف كند و خطر ركــود را براي اين بازار به 

همراه داشته باشد. 
فاصله چنــد ميليوني قيمــت كارخانه اي خــودرو به گفته 
كارشناسان، سود گزافي را براي دالل هاي خودرو ايجاد كرده 
و بخش زيادي از تقاضاي خودرو به واســطه همين امر شكل 
گرفته است؛ اما كاهش اين فاصله نبايد به افزايش قيمت خودرو 

منتهي شود، بلكه شايد الزم باشد قيمت بازار را كنترل كرد. 
طبق بررسي هاي موجود، برخي از خودروسازان فارغ از طرح 
مورد نظر، افزايش هزينه توليد خودرو و كمبود قطعات را براي 
افزايش قيمت ها بهانه مي كنند. براي مثال در حالي كه مشتري 
براي يك خودرو 70 ميليون تومان پيش پرداخت داشته است؛ 

اما شركت با طرح نوسانات نرخ ارز و افزايش هزينه هاي توليد 
از مشتريان مبالغ بيشتري براي دريافت خودرو طلب مي كند. 
نمونه ديگر آنكه اخيرا مشتريان خودرو B30  بايد مابقي هزينه 
پيش خريد اين خودرو را مطابق با قيمت هاي جديد پرداخت 
كنند. جالب اينجاست كه اين خودرو در مردادماه امسال 79 
ميليون تومان قيمت داشت؛ اما در جديدترين تصميم شركت 
اين خودرو با چند مرحله افزايش قيمت از 106 ميليون تومان 
به 124 ميليون تومان رســيده است. مشخصا تعيين قيمت 
خودرو كارخانه اي 5 درصد زير قيمت بازار، مي تواند فشــار 
خودروســازان براي پرداخت مبالغ بيشتر از جانب مشتريان 

را مضاعف كند. 
اطالعيه هاي مختلف خودروسازان مبني بر تحويل پرايد و تيبا 
به جاي ساندرو، سانتافه به جاي النترا و همچنين حذف برخي 
از آپشن ها در تحويل خودرو و فروش جداگانه آن، ضمن عدم 
پايبندي خودروسازان به تعهداتي كه در قبال مشتريان دارند، 
نشان مي دهد خودروسازان تا چه اندازه براي افزايش قيمت 
خودرو تالش مي كنند كه در نهايت اين امر مي تواند مافياي 
خودروســازي را براي تحقق اهداف مورد نظر خودروسازان، 

ياري دهد. 

»كسبوكار«خلفوعدهخودروسازاندرتحويلخودروهایثبتنامیبرايافزايشقيمتهارابررسيميكند

قیمت های تحمیلی خودرو  به  خریداران خوش خیال
خسارتخريدارانخودروركوددرانتظاربازارخودرو

احتمالتعطيليصنايعكوچك
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجــارت البرز گفت: 
در شــرايط بحراني و زمان اعمال تحريم ها، واحدهاي 
صنعتي كوچك و متوسط آسيب زيادي مي بينند و اگر 
از بســته هاي حمايتي دولت برخوردار نشوند، ممكن 
است به تعطيلي كشيده شــوند. جهانگير شاهمرادي 
اظهار كرد: طبق استانداردهاي تعريف شده، واحدهاي با 
اشتغال زير 100، 50 و 10 نفر به ترتيب صنايع متوسط، 
كوچك و خرد هستند. صنايع كوچك و متوسط در تمام 
دنيا نقش بسزايي در توسعه اقتصادي و اشتغالزايي دارند، 
به طوري كه حدود 94 درصد صنايع اغلب كشــورها 
از جمله ايران را واحدهاي صنعتي كوچك و متوســط 
تشكيل داده اند. وي افزود: واحدهاي صنعتي كوچك و 
متوسط توان صادراتي بااليي دارند و در صورت حمايت 
دولت، مي توانند ارزآوري مناسبي نيز داشته باشند. اين 
مسئول با اشاره به آسيب پذير بودن واحدهاي صنعتي 
كوچك و متوسط بيان كرد: در شرايط بحراني و زمان 
اعمال تحريم ها، واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط 
آسيب زيادي مي بينند و اگر از بسته هاي حمايتي دولت 
برخوردار نشوند، ممكن است به تعطيلي كشيده شوند. 
بدون شــك تعطيلي اين واحدها به ضرر صنايع بزرگ 
تمام مي شود؛ چون بخش عمده اي از مواد و تجهيزات 
مورد نياز صنايع بزرگ براي توليد كاالي نهايي توسط 
صنايع كوچك و متوسط تامين مي شــود. به گزارش 
ايسنا، شاهمردادي افزود: دولت بايد تسهيالت ويژه اي 
براي تامين سرمايه در گردش، نوسازي و تامين نقدينگي 
واحدهاي صنعتــي كوچك و متوســط فراهم كند تا 
اين واحدها در شــرايط فعلي بتوانند روي پا بايستند. 
آسيب شناسي و حمايت همه جانبه از صنايع كوچك 
و متوسط در اولويت كاري مسئوالن استان است و اميد 
اســت با اين حمايت ها حركت چرخ اين صنايع به طور 

مستمر ادامه داشته باشد. 
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صادرات رب گوجه فرنگي آزاد شد
با ابالغ وزير صنعت، معدن و تجارت ممنوعيت صادرات رب گوجه فرنگي برداشته شد. رضا رحماني طي نامه اي به رئيس كل گمرك، صادرات رب گوجه فرنگي را از تاريخ ۳۰ آبان ماه سال 
جاري بالمانع اعالم كرد. براساس اين گزارش، با توجه به ظرفيت هاي توليدي كشور و امكان تامين مصارف داخلي از سوي واحدهاي توليدي رب گوجه فرنگي صادرات اين محصول حداكثر تا 
سقف ميانگين عملكرد وزني صادرات سه سال گذشته )۹۴-۹۵-۹۶( تا اطالع ثانوي بالمانع است. 

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول 
به اســتناد پرونده كالســه 951313 احكام حقوقی محكوم عليه حميدرضا ناروئی 
محكوم اســت به 80/000/000 ريال بابت اصل خواســته در حق محكوم له غفور 
ســاالرزهی نازی و مبلغ 1/560/0100 ريــال هزينه دادرســی و همچنين مبلغ 
4/000/000 ريال حق االجرای دولتی محكوم له جهت اســتيفای حقوقی خو بدوا 
تقاضای توقيف و مزايده سهم االرث محكوم عليه از پالک ثبتی 6717/اصلی را نموده 
و پس از تشريفات قانونی و ارجاع به كارشــناس رسمی دادگستری بشرح ذيل مورد 
ارزيابی قرار گرفته : ملك پالک ثبتی 6717/اصلی واقع در شهرستان زاهدان خيابان 
شهيد مدنی – مدنی 14 ميالن اول سمت چپ دونبشی بن بست دارای 165 مترمربع 

عرصه و از دو طرف 78 متر تعريض دارد و اعيان دارای 60 متر مربع می باشد.
ارزش عرصه 1/320/000/000 ريال 

ارزش اعيان 180/000/000 ريال 
و ارزش كل ملك 1/500/000/000 ريال 

سپس تقاضای فروش آن از طريق مزايده عمومی نموده است كه اين اجرا پس از طی 
قانونی و عدم پرداخت محكوم به توســط محكوم عليه قصد دارد در روز 97/9/27 از 
ســاعت 9 الی 11 صبح با حضور نماينده محترم دادستان و همچنين محكوم له . در 

محل دفتر اجرای احكام شورای حل اختالف زاهدان جنب تعزيرات از طريق مزايده 
عمومی اموال توقيفی محكوم عليه به قيمت پايه كارشناسی به فروش برساند طالبين 
و خريداران می توانند همه روزه تا يك هفته قبل از زمان مزايده از اموال مورد مزايده با 
هماهنگی اين اجراء بازديد حضورا شركت نمايند . بديهی است اموال مزايده به كسی 
فروخته خواهد شد كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايند و خريدار می بايستی مبلغ 10 
درصدی پيشنهادی مزايده را فی المجلس بحساب سپرده دادگستری واريز و تحول 
اجرای احكام مدنی نمايد و پس از تائيد مزايده توسط دادگاه محترم صادر كننده حكم 
تقاضای انتقال مالكيت اموال نمايد و در صورت عدم تائيد مزايده توسط دادگاه مبلغ 
ده درصدی واريزی به خريدار مسترد خواهد شد و در صورتی كه خريدار مابقی وجه 
مزايده را در زمان مقرر به حساب ســپرده واريز ننمايد و يا اعالم انصراف نمايد مبلغ 
10 درصد پيشنهادی خريدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خريدار حق هيچگونه 
اعتراضی را نخواهد داشت تشــريفات مزايده با رعايت مواد 113 به بعد قانون اجرای 
احكام مدنی و ماده 129 اجراء خواهد شد به اســتناد ماده 131 قانون اجرای احكام 
مدنی در صورت نبود خريدار طلبكار نيز می توانــد در قبال طلب خود از اموال مورد 

مزايده قبول نمايد.
حسينی، مدير اجرای احكام مدنی شوراهای حل اختالف زاهدان    ميم الف : 1846

دادنامه
پرونده كالسه 9709982067300099 شعبه 3 شوراهای حل اختالف شهرستان چالوس تصميم 

نهايی شماره 9709972067300430
خواهان: آقای محمد مهدی سام دليری فرزند عليرضا به نشانی استان مازندران – شهرستان چالوس 

– شهر مرزن آباد – خ امام حسين ک شهيد الهياری 
خواندگان: 1 – خانم حميرا وكيلی اجارود فرزند ابوالحسن  2 – آقای قربان ميردار منصورپور فرزند 
شعبان به نشانی مازندران – مرزن آباد – خيابان امام )ره( كوچه شهيد گرمانی منزل شخصی خواسته: 

الزام به تنظيم سند خودرو 
))رای شورا((

 در خصوص دادخواست آقای محمد مهدی سام دليری به طرفيت خواندگان 1 - آقای قربان ميردار 
منصورپور 2 - خانم حميرا وكيل اجارود به خواسته: صدور حكم بر الزام به انتقال سند رسمی اتومبيل 
پاترول چهار درب به شماره شــهربانی 224 س 81 - ايران 68 مقوم بر بيست و يك ميليون ريال با 
احتساب كليه خسارات قانونی از هر جهت نظر به اينكه خواهان با تقديم تصوير مصدق مستندات و با 
اين ادعا كه خوانده رديف اول آقای قربان ميردار منصور پور طی مبايعه نامه مورخ 1389/4/31 يك 
دستگاه اتومبيل پاترول چهار درب مدل 1374 به رنگ سرمه ای متاليك به شماره شهربانی 224 س 
81 – ايران 68  به اينجانب )خواهان( فروخته است كه متاسفانه تاكنون با وجود تذكرات زياد نسبت به 
انتقال سند رسمی هيچگونه اقدامی ننموده است و برابر استعالم به عمل آمده از شعبه اول شورای حل 
اختالف مرزن آباد در پرونده كالسه 26/91 شعبه اول شورا سند رسمی به نام خوانده رديف اول خانم 
حميرا وكيل اجارود است لذا و بنابر مراتب تقاضای صدور حكم به شرح مقيد در ستون خواسته را از 
محضر عالی مقام مورد استدعاست و خواندگان: رديف اول علی رغم ابالغ واقعی در جلسه حاضر نگرديد 
و اليحه ای نيز تقديم ننموده است و دليل و بينه شرعی و قانونی ارائه و اقامه  ننموده است و خوانده رديف 
دوم نيز به سبب مجهول المكان بودن عليرغم نشر آگهی در جلسه حاضر نگرديده و دليل و بينه شرعی 
و قانونی دال بر رد ادعا و يا بطالن مستندات خواهان ارائه و اقامه ننموده است و خواهان در جلسه مورخ 
97/8/15 حاضر گرديد و اظهار داشتند كه يك دستگاه اتومبيل پاترول از خوانده رديف اول خريداری 
نموده و خوانده رديف دوم سند به نام وی بوده كه قبال توسط خوانده رديف اول  خريداری گرديده و 
تصوير مصدق مبايعه نامه تنظيمی كه موئد صحت ادعای اينجانب كه ضم به پرونده می باشد و مضاف 
بر آن شاهدان نيز در محضر شورا حاضر گرديده و اصالت مستند مبايعه  نامه و انتقال و فروش از ناحيه 
خانم حميرا وكيل اجارود و قربان منصورپور را تاييد نموده اند لذا شورا با وصف مراتب دعوی خواهان را 
به كيفيت مطروحه ثابت تشخيص و مستنداً به مواد 10 و 29 و 223 و 1257 و 1258 قانون مدنی و 
رعايت ماده 198 و 502 و 515 و 519 قانون مدنی حكم بر الزام خواندگان به انتقال سند رسمی اتومبيل 
پاترول چهار درب شماره شهربانی 224 س 81 - ايران 68 در ازای واريز مبلغ يك ميليون تومان توسط 
خواهان بابت اصل خواسته به خوانده رديف اول و پرداخت مبلغ 685/000 ريال از بابت هزينه دادرسی 
در حق خواهان صادر و اعالم می دارد و رای صادره نسبت به خوانده رديف اول حضوری و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قبل درخواست تجديد نظر در محاكم دادگستری چالوس و نسبت به خوانده رديف دوم 
غيابی ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز پس از 

آن قابل درخواست تجديدنظر در محاكم محترم دادگستری چالوس می باشد. 
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف چالوس – رجبعلی يزدانی

پرونده كالسه 9709985477300379 شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 
شهرستان زابل تصميم نهايی شماره 9709975477301641

خواهان: آقای پرويز سارانی فرزند حاجی بنشــانی سيستان و بلوچستان-شهرستان 
زابل-شهر زابل – دانشگاه16

خواندگان:1.خانم آسنا چمراس فرزند حميد 2.آقای حميد چمراس فرزند درمحمدهمگی 
به نشانی يزد –چهارراه فضای سبز- بلوار صابر يزدی كوچه رسالت پالک 90

3-آقای حميدرضا كريمی فرزند علی بنشانی شيراز –بلوار نصر-خيابان جهانگردی – كوچه 
ده سمت راست درب 7 پالک 184

4-آقای سعيد جمشــيدزهی ريگی فرزند دادمحمد بنشانی سيستان و بلوچستان –
شهرستان ايرانشهر –شهر ايرانشهر- خيابان الزهرا-جنب مسجد الزهرا

خواسته: الزام به تنظيم سند رسمی ملك 
بتاريخ 97/07/16 در وقت مقرر جلسه رسيدگی شعبه سوم دادگاه عمومی زابل بتصدی 
امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق تحت نظر قرار دارد و دادگاه با توجه به 
محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور 

رای می نمايد .
رای دادگاه 

در خصوص دادخواست خواهان پرويز سارانی فرزند حاجی بطرفيت خواندگان : حميدرضا 
كريمی فرزند علی ، سعيد جمشيدزهی ريگی ،آسنا چمراس فرزند حميد ، حميد چمراس 
فرزند در محمد بخواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسی بشرح و متن دادخواست . مالحظه 
می گردد اوال دادگاه عدم نياز به استماع شهادت شهود را اعالم می نمايد و ثانيا هيچكدام از 
طرفين نيز در جلسه حضور ندارند عليرغم عدم حضور دادگاه عذر عدم دسترسی به اموال را 
پذيرفته و ايراد و ادله ای نيز برخالف خواسته تقديم نگرديده است لذا دعوی خواهان را وارد و 
ثابت تشخيص و مستندا به مواد 504 الی 506 و ماده 511 و 514 قانون آئين دادرسی مدنی 
حكم به اعسار موقت خواهان از پرداخت هزينه دادرسی صادر و اعالم می نمايد بديهی است 
به محض تمكن مالی خواهان يا محكوم له واقع شدن وی در دعوای اصلی هزينه دادرسی 
اخذخواهد شد رای صادره حضوری و ظرف بيست روزپس از ابالغ قابل تجديدنظر در شعب 

تجديدنظر استان سيستان و بلوچستان می باشد
كيهان قهرمانی، دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی زابل    ميم الف : 1373

مفقودی
 برگ ســبز پرایــد مــدل 1388 به شــماره پــاک ایران 
66 – 621 د 29 و به شــماره موتور 3131934 و به شماره شاسی 
 S1412288336056  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

عرضه ناكافي خودروسازان
سعید موتمني، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو

از آنجايي كه خودروسازان براي افزايش كيفيت محصوالت خود اقدامي نكرده اند، حق افزايش قيمت ها را ندارند. تعيين قيمت خودرو كارخانه اي 5 درصد زير قيمت بازار نيز مثل 
ساير شايعات خودروسازان شايعه اي است براي افزايش قيمت خودرو و قيمت سازي براي آن، در حالي كه تغيير قيمت بايد مبتني بر تغيير كيفيت خودرو و بهينه تر كردن توليد 
آن باشد.  خودروسازان براي افزايش قيمت بايد دليل داشته باشند؛ در حالي كه داليل مطرح شده از سوي آنها منطقي نيست. مثال در بحث هزينه ها اگرچه قيمت مواد اوليه باال 
رفته است؛ اما اين افزايش 70 درصدي يا صددرصدي نبوده تا افزايش قيمت ها را توجيه كند.   قيمت خودرو به ميزان عرضه و تقاضا بستگي دارد. وقتي عرضه اي به اندازه كافي 
وجود داشته باشد، اختالف قيمت بازار و كارخانه نيز كاهش پيدا مي كند و به زير 10 درصد مي رسد؛ در حالي كه در 5 ماهه گذشته خودرويي به بازار عرضه نشده است. اين حاصل 
عرضه كم خودروسازان بوده و آنها در قبال آن مسئول اند. هر روز يك شايعه از سوی خودروسازان منتشر مي شود. يك روز مي گويند طلب داريم، يك روز تعيين قيمت خودرو در 
حاشيه بازار و 5 درصد زير قيمت بازار را مطرح مي كنند و روزي ديگر نبود قطعات را. در حالي كه افزايش قيمت ها با حذف دالالن از بازار خودرو به ركود آن به دليل كاهش قدرت 
خريد مردم، دامن خواهد زد. درست است كه هزينه توليد خودرو باال رفته؛ اما حقوق و دستمزد مردم افزايش پيدا نكرده است. متقاضيان خودرو متقاضيان واقعي نيستند و اكثر 
آنها اهداف سوداگرايانه دارند، در صورت افزايش قيمت ها، ركود بر بازار چيره خواهد شد.  با فرض اينكه اين سياست به اجرا گذاشته شود و قيمت كارخانه اي خودرو، 5 درصد 
زير قيمت بازار تعيين شود، باز هم خودروسازان حق افزايش قيمت خودرو حداقل در ارتباط با مشترياني كه در قرارداد آنها ذكري از تعيين قيمت خودرو در زمان تحويل نشده 
را ندارند؛ اما يك سري هستند كه قيمت خودرو در قرارداد آنها در زمان تحويل ذكر شده است. طبيعتا با فرض افزايش قيمت خودرو، قيمت ها براي آنها نيز افزايش خواهد يافت 

و البته اين موضوع زيان سنگيني را به مشتريان وارد خواهد كرد كه عمدتا براي خريد خودرو مبالغ زيادي پرداخته اند. 

عضو انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه ســازان گفت: 
دو خودروســاز بزرگ كشــور اكنون روزانه بين هزار و 500 تا 
دو هزار دســتگاه خودرو توليد مي كنند و براي تامين قطعات 
اين تعداد خودرو هيچ مشــكلي وجود ندارد. بــه گزارش ايرنا، 
»رضا رضايي« روز گذشــته افزود: با وجــود تحريم ها، درهاي 
واردات كاال به ويژه قطعات خودرو به روي كشــور بسته نشده 
 اســت. ضمن آنكه قطعه ســازان راه خود را در اين شــرايط به 

خوبي بلدند. 

وي در عين حال يادآور شــد كه تامين قطعات با صرف 4 تا 5 
درصد هزينه هاي باالتر و سختي نقل و انتقال پول همراه است. 

عضو انجمــن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه ســازان اظهار 
داشت: به طور نمونه اكنون با چيني ها كار مي كنيم و همين هفته 
گذشته پول به حساب برخي شركاي چيني واريز و اجناس مورد 

نيازمان را دريافت كرديم. 

رضايي تاكيد كرد: در اين شرايط اگر دولت گام به ميدان بگذارد، 
قيمت خودرو و قطعات را »عادالنه« كند و به طور مثال با عقب 
انداختن يكساله يا اقســاطي كردن دريافت ماليات، ماليات بر 
ارزش افزوده، حق بيمه ها و تامين نقدينگي براي قطعه سازان و 
خودروسازان به كمك آنها بشتابد، بسياري از مشكالت كاهش 

مي يابد. 

رئيس سابق انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو 
اظهار داشت: محدوديت هاي كاري روز به روز در حال افزايش 
اســت، اما اگر نقدينگي موجود باشــد قادر به تامين نيازهاي 

خودروسازان در شرايط كنوني هستيم. 
آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت حاكي از اين است كه 
در 6 ماه نخست امسال 540 هزار و 900 دستگاه خودرو سواري 
در كشور توليد شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 16 

درصد كاهش يافته است. 

مشكلي در تامين قطعات خودروهاي فعلي در دست توليد وجود ندارد

براساس گزارش سهولت انجام كسب وكار بانك جهاني، 
رتبه ايران در نماگر تجارت فرامرزي كه دربرگيرنده 
صادرات و واردات است، نسبت به سال گذشته صعود 
45 پله اي داشته است. گزارش بانك جهاني مربوط به 
سال گذشته اســت و با توجه به مشكالتي كه فعاالن 
اقتصادي از ابتداي ســال جاري به دليل تحريم ها با 
آن مواجه بودند، اين احتمال هست كه رتبه ايران در 

شاخص مذكور براي سال آينده مجدد افزايش يابد. 
ايران امســال در ميان 190 كشــور با كسب 56.98 
امتياز از 100 امتياز ممكن، جايگاه 128 جهان را به 
خود اختصاص داده و شاخص »تجارت فرامرزي« در 
مقايسه با سال گذشــته، 45 رتبه بهبود داشته است. 
اين شاخص يكي از اصلي ترين راه هاي ارزيابي ميزان 
ســهولت در امر صادرات و واردات يا به طور كلي امر 
تجارت در جهان براي هر كشــور است كه در نتيجه 
ارزيابي دو موضوع اصلي يعنــي ميزان زمان و هزينه 
مصرف شده براي صادرات و واردات محاسبه مي شود. 
اگرچه براساس گزارش بانك جهاني، شاخص تجارت 
فرامرزي با رشد قابل توجهي در مقايسه با سال گذشته 
مواجه بوده است؛ اما فعاالن اقتصادي تاكيد مي كنند 
كه گــزارش doing business 2019 براســاس 
مستندات سال گذشته تهيه شــده است و با توجه به 
مشــكالتي كه فعاالن اقتصادي از ابتداي سال 97 با 
آن درگير هستند، اين احتمال وجود دارد كه شاخص 
تجارت فرامرزي در ســال آينده گزارش بانك جهاني 
مجدد افزايش يابد. فعاالن بخش خصوصي معتقدند كه 
نبايد از اهميت اين شاخص به عنوان يك مولفه اثرگذار 
در جذب سرمايه گذاري خارجي غافل شد. به طوري كه 
پس از روي كار آمدن رضا رحماني به عنوان وزير جديد 
صنعت، معدن و تجارت، فعاالن اقتصادي تسهيل در 
فرايند تجارت فرامرزي را به عنوان يكي از مهم ترين 

اولويت هاي وزير جديد دانستند. 

مهم ترین راهكارهاي پیشــنهادي بخش 
خصوصي براي سهولت تجارت فرامرزي

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران باهدف 
بهبود جايگاه كشــور در شــاخص هاي كسب وكار، 
اتاق هاي بازرگانــي تهران، تبريز، اصفهان، مشــهد، 
كرمان و شــيراز را موظف كرده است تا ضمن بررسي 
چالش هاي شاخص ســهولت كســب وكار در ايران 
پيشــنهادهاي كاربردي براي بهبود شــاخص هاي 
موردنظــر در رتبه بنــدي بانك جهانــي ارائه دهند. 
پيشنهادهايي كه مستقيما براي اجرا به دستگاه هاي 

اجرايي مربوطه نيز ابالغ خواهد شد. 
در همين راستا، سال گذشته اتاق تهران طي گزارشي 
تفصيلي به ارائه مهم ترين راهكارهاي بهبود شاخص 
تجارت فرامرزي در كشــور پرداخت كه بر اســاس 
اين گزارش، ناكارآمدي فرايندهــا، روش هاي زائد و 
بروكراســي هاي غيرضروري از مهم ترين چالش هاي 

تجارت خارجي به شمار مي رود. 

 درحالــي كــه ايــران بــا بهبــود و توســعه خدمات 
پنجره واحد ملي، به تســهيل روند صــادرات و واردات 
پرداخته اســت، اما مطالعه تطبيقي اتاق تهران نشــان 
مي دهد كه كشورهايي مانند روسيه، اوگاندا، تاجيكستان، 
ماالوي، قزاقســتان، آذربايجــان، اوگانــدا، اوكراين، 
قرقيزستان و نيجريه چگونه توانسته اند با اقداماتي نظير 
الكترونيكي كردن دستگاه هاي گمركي و سيستم انتقال 
اطالعات، عضويت در اتحاديه اقتصادي اوراسيا، حذف 
برخي اسناد، اجراي سيستم بازرسي مبتني بر ريسك، 
كاهش موانع اســنادي، بهبود ارتباطات حمل ونقلي و 

گشايش بندر جديد رتبه خود را بهبود بخشند. 
تاييــد گواهي هاي بازرســي فنــي بين المللي براي 
كاالهــاي وارداتي، حذف الزام صــدور مجدد گواهي 
انطباق كاالهاي وارداتــي و صادراتي، حذف يا اصالح 
كارمزد استاندارد بر اساس دريافت كارمزد متناسب 
با خدمات ارائه شده نه بر اساس ارزش كاالي وارداتي، 
اصالح كارمزد ثبت سفارش و كارگزار گمركي، كاهش 
تعداد اسناد الزم براي پذيرش اظهارنامه، تعيين دقيق 
مسيرهاي سه گانه صادرات و واردات، تسهيل فرايند 
تهيه و ارائه گواهي بازرسي، الكترونيكي كردن فرايند، 
كاهش مهلت و هزينه ظهرنويســي اســناد گشايش 
اعتبار، تعميم روش هاي تسهيل تجارت به  كل واردات 
و صادرات كااليي كشــور، حــذف فرايندهاي زائد و 
مشورت با بخش خصوصي قبل از صدور آيين نامه ها و 
دستورالعمل هاي مرتبط با صادرات و واردات بر اساس 
قانون ازجمله مهم ترين پيشــنهادهايي بود كه اتاق 
تهران سال گذشته و بر اساس گزارش منتشرشده از 

سوي بانك جهاني به تشريح آنها پرداخت. 

فرصت توسعه صادرات را نسوزانیم
براساس اين گزارش، صادرات يكي از دو شاخص مهم 
در سنجش تجارت فرامرزي محســوب مي شود كه 
افزايش آن نقش قابل توجهي در بهبود رتبه ايران در 

شاخص جهاني سهولت كسب وكار ايفا خواهد كرد. 
افزايش نرخ ارز از ابتداي ســال جاري، فرصتي براي 
افزايش صادرات و دســتيابي به اهداف شكل گيري 

جهش صادراتي در شرايط بحران ارزي را پيش روي 
صادركنندگان قرار داد تا با بهبود صادرات غيرنفتي و 
رشد تراز تجاري، درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات 

افزايش يابد. 
غالمحسين شافعي، رئيس پارلمان بخش خصوصي 
در نشست آبان ماه هيات نمايندگان اتاق ايران تاكيد 
كرد كه با وجود همه مشكالتي كه فعاالن اقتصادي، 
امروز با آن مواجه هســتند، اما چه در حوزه صادرات 
و چه توليد امروز يك فرصت شــكل گرفته است كه 
نبايد با دســت خودمان اين فرصت را از بين ببريم. 
در حوزه صــادرات ما پيش ازاين بــه دليل قيمت ها 
قدرت رقابت پذيري نداشتيم اما امروز كه اين قدرت 
را به دست آورده ايم، قدرش را نمي دانيم. اگرچه آمار 
شش ماهه اول تجارت سال جاري نيز حاكي از افزايش 
صــادرات در مقابل كاهش واردات اســت. بااين حال 
صادركنندگان معتقدند در شــرايطي كه دولت بايد 
حامي بخش خصوصي و صادركنندگان واقعي باشد، 
اما با اقداماتي كه مهم ترين آنها صدور بخشنامه هاي 
متعدد بدون مشــورت با بخش خصوصي است، مانع 
از آن مي شود كه توفيق اجباري افزايش نرخ ارز كام 

صادركنندگان و اقتصاد  ايران را شيرين كند. 

نباید دست و پاي صادركنندگان را بست
ســيد رضي حاجي آقاميري، عضو هيات نمايندگان 
اتاق ايران تاكيــد مي كند كه دولت نبايــد با قوانين 

محدودكننده دست و پاي صادركنندگان را ببندد. 
به گزارش اتاق ايران، او با تاكيد بر صحبت هاي شافعي 
رئيس اتاق ايران درباره فرصت پيش رو براي جهش 
صادراتي، گفت: وضعيت فعلي كه كشور در حال حاضر 
با آن روبه رو است، شرايط خاصي را مي طلبد. به اين 
معني كه نبايد با استراتژي هاي گذشته، انتظار داشته 
باشيم كه از وضعيت موجود نتيجه دلخواه را بگيريم. 

به اعتقــاد اين عضو هيــات نمايندگان اتــاق ايران، 
دولت بايد با شفاف كردن سياست هاي ارزي خود، به 
صادركنندگان فرصت بدهد تا فعاليت هاي شان را به 

روش خود انجام دهند. 

جايگاه ايران در شاخص تجارت فرامرزي به خطر مي افتد؟



بانک، بیمه 6
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در ادامــه رونــد نزولــي 
قیمت ها در بــازار ارز روز 
گذشــته قیمــت دالر در 
صرافي ها به كانال ۱۱ هزار 

تومان وارد شد.
به گزارش تسنیم، در پي سیاست هاي جديد ارزي و 
اعمال محدوديت ها براي تراكنش هاي بانكي و البته 
محدوديت خريد و فروش دالر و حواله هاي ارزي 
خارج از صرافي هاي مجاز قیمت دالر روز گذشته 
ريزش چشمگیري داشت. ريزش قیمت دالر البته 
تاثیر مســتقیم در بازار طال و ســكه نیز داشت و 

موجب افت قیمت ها در اين بازار هم شد.
دالر كــه پیش از ايــن در كانال ۱2 هــزار تومان 
معامله مي شد، روز گذشــته وارد كانال ۱۱ هزار 
تومان شــد. فعاالن بازار مي گويند فروشــنده ارز 
در روزهاي اخیر بســیار زياد شــده و عامل اصلي 
ريزش قیمت هــا افزايش فروشنده هاســت. روز 
گذشــته در خیابان فردوســي دالر با قیمت ۱۱ 
هزار و 900 تومان و ســكه با قیمــت 3 میلیون و 
800 هــزار تومــان فروخته شــد. فعــاالن بازار 
 پیش بینــي مي كننــد ريــزش قیمت هــا ادامه 

داشته باشد. 

نرخ دالر صرافي هاي بانكي و غيربانكي 
يكسان شد

فاصله نرخ ارز در صرافي هــاي بانكي و غیربانكي 
به كمتريــن میزان ممكن از ابتداي ســال جاري 
رسید و روز گذشته دالر بانكي و غیربانكي با فقط 
۵0 تومان اختالف معامله می شد. به گزارش مهر، 
معامالت بازار ارز روز گذشته طبق روال هر روز در 
حال گرم شدن بود؛ اما نرخ ارز در صرافي هاي بانكي 

و غیربانكي، به هم بســیار نزديك شــد و اختالف 
بي سابقه اي را از ماه هاي ابتداي سال جاري تاكنون 
رقــم زده بود، تقريبــا از بین رفت. بررســي هاي 
میداني حكايت از آن دارد كــه فاصله نرخ دالر در 
صرافي هاي بانكي و غیربانكي ديروز به ۵0 تومان 

رسید. 
البته بســیاري از فعاالن بازار ارز، داليلي متفاوت 
براي آن برمي شــمرند و بر اين باورند كه دخالت 

بانك مركزي در اين بازار به عنوان يك رگوالتور، 
نقش آفريني مناســبي را در تعیین نرخ بازار انجام 
داده و بــه همین دلیــل، هدايت بازار بــاز هم به 
دست بانك مركزي اســت. طي روزهاي گذشته 
گزارش هايــي به اين نكته اشــاره كــرده بود كه 
اختالف قیمت ارز در بازار آزاد و صرافي هاي بانكي 

رو به كاهش است. 
از ســوي ديگر، در اين گزارشات اشــاره شده بود 
كه بانك مركزي برنامه هايي براي رســاندن نرخ 
ارز به ارقام تك رقمي دارد و همین امر سبب شده 
اســت كه قیمت ها رو به كاهش گذارد؛ اما از آنجا 
كه برخي محدوديت ها از سوي بانك مركزي طي 
روزهاي گذشته بر معامالت بازار ارز و حواله هاي 
ارزي اعمال شده است و از سوي ديگر زمزمه هايي 
مبني بر تعیین سقف براي استفاده از دستگاه هاي 
كارت خوان نیز وجــود دارد، بنابراين همین امر 
پاي بســیاري از دارنــدگان دالر و دالالن را براي 
 آب كــردن ارزهــاي در اختیار خود، به بــازار باز 

كرده است. 
روز گذشــته نرخ خريد دالر در صرافي هاي بانكي 
۱2000 تومان و براي فروش ۱20۵0 تومان بود. 
همچنین هر يورو نیز ۱3 هزار و ۶۱0 براي خريد 
و ۱3 هزار و ۷00 براي فروش بــود. اين نرخ ها در 
 بازار آزاد با تفاوت بســیار اندك بــراي معامالت

 اعمال شد. 

 ریزش  ادامه دار  نرخ  دالر

دالر  وارد  كانال ۱۱ هزار تومان  شد
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روند نزولي شــاخص بورس 
متوقف شد

شاخص بورس روز گذشته با رشد ۷3۶ پله اي در 
جايگاه ۱۶۷ هزار و ۱99 واحدي ايستاد. 

روند نزولي بــورس پس از ريزش ســنگین در 
روزهاي اخیر متوقف و شــاخص بورس اندكي 
تقويت شد. در معامالت روز گذشته يك میلیارد 
و 2۶4 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش 4 هزار و 90۶ میلیــارد ريال در ۱24 هزار 
و 488 نوبت دادوستد شد. بررسي شاخص هاي 
اصلي بازار سرمايه نشان مي دهد شاخص قیمت 
)وزني - ارزشي( كه در آن ارزش سهام شركت هاي 
بزرگ اثر بیشتري بر شــاخص مي گذارد، 2۱4 
واحد رشد كرد و شاخص كل )هم وزن( كه در آن 
ارزش و وزن همه شــركت هاي بزرگ و كوچك 
در محاسبه شــاخص كل، يكسان در نظر گرفته 
مي شود، 40 واحد افزايش يافت.  شاخص قیمت 
)هــم وزن( نیز 28 واحد باال رفت؛ اين شــاخص 
بیانگر ســطح عمومي قیمت سهام شركت هاي 
پذيرفته شده در بورس است. شاخص آزاد شناور 
۶۱3 واحد رشد كرد؛ اين شاخص بخشي از سهام 
قابل معامله شركت ها در بورس را نشان مي دهد.  
شاخص بازار اول مربوط به شركت هاي برتر از نظر 
سرمايه، سودآوري و درصد سهام آزاد شناور 4۵3 
واحد افزايش يافت و شاخص بازار دوم بورس نیز 
يك هزار و 899 واحد باال رفت.  به گزارش ايرنا، در 
معامالت روز گذشته نمادهاي فارس )هلدينگ 
خلیج فارس(، پارس )پتروشیمي پارس(، فوالد 
)فوالد مباركه(، شــپنا )پااليش نفت اصفهان( و 
فملي )ملي صنايع مس( بیشــترين تاثیر مثبت 
و جم )پتروشیمي جم( و شخارك )پتروشیمي 

خارك( بیشترين تاثیر منفي را داشتند. 

تاالر شيشه ای

مقاومــت برخــي بانك ها در 
برابر اجراي سقف ۵۰ ميليوني 

تراكنش هاي كارتي
بانك مركزي در تكمیل سیاست كنترل قاچاق ارز 
به دنبال اعمال محدوديت تراكنش هاي كارتي تا 
سقف ۵0 میلیون تومان براي هر فرد در شبانه روز 
است؛ اما برخي بانك هاي خصوصي در برابر اين 
سیاســت مقاومت مي كنند. به گزارش فارس، 
بانك مركزي از مدتي پیش بانك هــا را ملزم به 
اعمال محدوديت سقف روزانه ۵0 میلیون تومان 
تراكنش از كارت خوان ها براي هر كارت كرد كه 
اهداف اصلي اين اقــدام جلوگیري از قاچاق ارز از 

كشور و مبارزه با پولشويي بود. 
اما بعد از اين اقدام، قاچاق كننــدگان ارز با ايجاد 
حســاب هاي متعدد در بانك ها ســعي در ادامه 
فرايند و قاچاق ارز كردند و بانك مركزي با درك 
اين پديــده در تكمیل اقدام قبلي بــه دنبال آن 
است كه محدوديت ســقف ۵0 میلیون توماني 
تراكنش كارت خوان را از هــر كارت به هر فرد و 
براساس شــماره تغییر دهد.  با اين كار، فرد هر 
تعداد كارت بانكي داشته باشد، در مجموع فقط تا 
سقف ۵0 میلیون تومان در روز مي تواند تراكنش 
از كارت خوان ها داشته باشــد. يك منبع آگاه در 
اين باره گفت كه برخي بانك ها براي اين كار اعالم 
آمادگي كرده اند؛ اما برخي ديگر از بانك ها ازجمله 
چند بانك خصوصي نسبت به اين سیاست بانك 
مركزي مقاومت می كنند و نسبت به اجراي آن 
ســر باز مي زنند. اين مقاومت ها سرنخي از ابعاد 
خاص، پنهان و نیمه پنهان فعالیت برخي بانك هاي 
خصوصي را آشــكار مي كند؛ اينكه اساسا بعضي 
بانك هاي خصوصي با چه هدفي تشكیل شده و 

چه مسیري را دنبال مي كنند. 

خبر

عضو هیات مديره بانك صادرات ايران از نهايي شدن تهاتر 8۵ 
هزار میلیارد ريال مطالبات بانك از دولت تا پايان سال جاري 
خبر داد و گفت: عالوه بر اين، با اقدامات صورت گرفته ۷0 هزار 
میلیارد ريال مطالبات بانك بابت حمايت از موسسه ثامن نیز 
با جديت در دستور كار اســت كه بدين ترتیب، بیش از ۱۵0 
هزار میلیارد ريال از مطالبات اين بانك از دولت تا پايان سال 

تعیین تكلیف مي شود.

به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران، ارسالن فتحي پور 
افزود: كل مطالبات بانك صادرات ايــران از دولت 320 هزار 
میلیارد ريال است كه ۱۵0 هزار میلیارد ريال آن حسابرسي 
شــده و مورد تايید دولت و بانك مركزي قــرار گرفته و بقیه 
مطالبات نیز در حال حسابرسي است كه امید مي رود به زودي 
مورد تايید قرار گیرد. وي با بیان اينكه اسناد مطالبات 8۵ هزار 
میلیارد ريالي از دولت در حال جمع آوري و تهاتر است، تاكید 

كرد: در اين فرايند، پولي جابه جا نمي شــود؛ اما صورت هاي 
مالي بانك بهبــود مي يابد و كاهش قابــل توجه هزينه هاي 
بانك مهم ترين اتفاقي اســت كه از اين منظر مشهود خواهد 
بود. فتحي پور همچنین به طلب ۷0 هزار میلیارد ريالي بانك 
صادرات ايران از دولت بابت حمايت از موسسه ثامن اشاره كرد و 
گفت: اين بخش از مطالبات بانك در مرحله اول با حضور مديران 
بانك انصار نهايي شده است و در مرحله بعد با حضور مديرعامل 

و اعضاي هیات مديره بانك در بانك مركزي مطرح می شود و 
در نهايت در آينده نزديك در جلسه با سران سه قوه به تصويب 
خواهد رســید كه اين میزان از مطالبات بانــك نیز از میزان 
اضافه برداشت بانك نزد بانك مركزي كاسته خواهد شد. وي 
افزود: 30 هزار میلیارد ريال از اين مبلغ خط اعتباري دريافت 
مي شود و 43 هزار میلیارد ريال ديگر نیز طي هفته هاي آينده 

در جلسه سران قوا به تصويب خواهد رسید. 

عضو هیات مديره بانك توســعه تعاون گفت: خدمات بانكداري شركتي 
 بايد متناســب با ماموريت ها و راهبردهــاي بانك، بومي ســازي و اجرا 

شود.
 امیرهوشنگ عصارزاده، عضو هیات مديره بانك توسعه تعاون در مراسم 
افتتاحیه دوره آموزشي تخصصي بانكداري شركتي ضمن بیان مطلب فوق 
گفت: همواره بخشي از خدمات بانك توسعه تعاون به شركت هاي بزرگ 
تولیدي و كارآفرين اختصاص  يافته، ضمن آنكه يكي از ماموريت هاي اين 
بانك كمك به شكل گیري و توانمندسازي شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني 
است، بنابراين سازكاري براي پاسخگويي به نیازها و انتظارات معقول اين 
گروه از مشتريان، در قالب بانكداري شركتي ايجاد شده است. وي افزود: 
رقابت در عرصه فعالیت هاي اقتصادي بیشــتر و محصــوالت و خدمات 
متنوع تر از پیش شده است و به همین نسبت بنگاه هاي اقتصادي با نیازهاي 

بانكي متنوع تري روبه رو هستند، درنتیجه بانك بايد ضمن ارائه خدمات و 
سرويس هاي معمول و متعارف، پاسخگوي نیازهاي حرفه اي و تخصصي 

مشتريان باشد. 
عضو هیات مديره بانك توسعه تعاون گفت: انتظار مشتري از بانك، احترام، 
مشــاوره و راهنمايي و ارائه خدمات با سرعت و ســهولت ممكن است و 
همكاراني كه در اركان بانكداري شركتي مشغول به كار هستند الزم است در 
چارچوب ضوابط و مقررات بانك، به انتظارات منطقي مشتريان اهتمام جدي 

داشته و درهرحال پايبند به حفظ و تقويت اعتبار بانك باشند. 
وي پیگیري مسئوالنه امور مشتريان بانك تا تعیین تكلیف و حصول نتیجه را 
از ديگر وظايف مهم اركان بانكداري شركتي دانست و يادآور شد: گشاده رويي 
و تالش صادقانه براي پاسخگويي منطقي به نیازها و انتظارات مشتريان، 

عامل مهمي در ماندگاري و وفاداري مشتري است. 

با توجه به تخصصي بودن فعالیت هاي 
بانــك توســعه صــادرات ايــران، 
پرداخــت تســهیالت قرض الحســنه 
ازدواج بــا موافقــت بانــك مركزي به 
 بانــك قرض الحســنه رســالت واگذار

 شد. 
به گزارش روابط عمومي بانك توســعه 
صادرات، با در نظر داشتن تعداد محدود 
شعب اين بانك و در راستاي تسريع در 

امر پرداخت اين تسهیالت تفاهمنامه اي 
با بانك قرض الحســنه رســالت جهت 
اعطاي نیابتي تسهیالت يادشده منعقد 

شد.
 براســاس ايــن تفاهمنامــه، بانــك 
قرض الحسنه رسالت متعهد شد سهمیه 
تخصیصي ماهانــه به اين بانــك را به 
صورت نیابتي بــه متقاضیان پرداخت 

كند. 

بانك قرض الحســنه مهرايران براي 
حمايــت از اشــتغالزايي و توســعه 
دامپــروري در روســتاهاي اســتان 
خوزســتان تا پايــان آبان ماه ســال 
جاري تعــداد 3۶۷ فقره تســهیالت 
قرض الحســنه 300 میلیــون ريالي 
پرداخــت كرده اســت. بــه گزارش 
روابط عمومــي بانك قرض الحســنه 
مهرايران، ايجاد اشتغال و درآمدزايي 
ماندگار از جمله چالش هاي پیش روي 
جوامع روستايي كشور است. بررسي 
تغییر و تحوالت جمعیتي كشور در چند 
دهه گذشته به خوبي نشان مي دهد كه 
مسائلي مانند مهاجرت به شهرها و رشد 
مشاغل غیررســمي براي ايجاد رفاه و 
تامین معیشت، از سر بیكاري است. به 
اعتقاد كارشناسان اقتصادي، بیكاري در 
كشور بیشتر متعلق به روستاهاست و با 
توجه به اهمیت موضوع ايجاد اشتغال 
در كالن شهرها و روستاها، طرح هاي 
اشــتغالزايي و كارآفريني بســیاري 

اجرا شــده كه طرح هاي مشــاركتي 
معاونت توسعه روســتايي معاون اول 
رياست جمهوري و طرح هاي اشتغال 
فراگیر روســتايي ازجمله اين طرح ها 
بــوده اســت. پرداخت وام اشــتغال 
روستايي با هدف كاهش بیكاري و ايجاد 
رونق اقتصادي در مناطق روســتايي 
و عشــايري از جمله اقدامات موثري 
است كه بانك قرض الحسنه مهرايران 
با همكاري بنیاد بركت وابسته به ستاد 
اجرايي فرمان امام )ره( در دستور كار 
خود قرار داده است. در اين راستا، بانك 
قرض الحسنه مهرايران اين بار نیز تعداد 
3۶۷ فقره تســهیالت قرض الحسنه 
300 میلیــون ريالي اشــتغالزايي در 
زمینه پرورش دام سبك به روستاهاي 
استان خوزستان پرداخت كرده است. 
پرداخت اين تسهیالت توانسته است 
كمك شــاياني به اجراي راهبردهاي 
اصلي اقتصاد مقاومتي در سطح كشور 

و استان داشته باشد. 

عضو هيات مدیره بانك صادرات ایران خبر داد

تعيين تكليف تهاتر بيش از ١٥٠ هزار ميليارد ريال مطالبات بانك صادرات ايران از دولت تا پايان سال

همكاري بانك  توسعه صادرات و بانك قرض الحسنه رسالت خدمات بانكداري شركتي بايد متناسب با ماموريت های  بانك توسعه تعاون، بومي سازي و اجرا شود
در پرداخت تسهيالت قرض الحسنه ازدواج

پرداخت ۳۶۷ فقره تسهيالت قرض الحسنه 
براي پرورش دام سبك در خوزستان
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مدير عملیات بــازار و اعضاي فرابورس با اشــاره به 
اصالحات جديدي كه در دستورالعمل اجرايي نحوه 
انجام معامالت اوراق بهادار در فرابورس ايران ابالغ شده 
است، گفت: براساس ماده ۱2 مكرر يك در صورتي كه 
قیمت پاياني سهام طي ۵ روز معامالتي متوالي در دامنه 
عادي نوسان قیمت بیش از 20 درصد افزايش يا كاهش 
داشته باشد، نماد معامالتي »به مدت ۶0 دقیقه« در 

وضعیت مجاز ممنوع قرار مي گیرد. 

به گــزارش روابط عمومي فرابورس ايران، افســانه 
اروجي با بیان اينكه طي اين ۶0 دقیقه سفارش گیري 
انجام مي شــود و در صورتي كه ناشــر اطالعات با 
اهمیت گــروه »الف« يا »ب« را منتشــر كند نماد 
متوقف مي شود، اظهار داشــت: در غیر اين صورت 
معامالت نماد پس از ۶0 دقیقه آغاز مي شــود. وي 
افزود: اين در حالي است كه پیش از اصالح اين ماده 
در دستورالعمل اگر سهمي بیش از 20 درصد نوسان 

قیمت داشت، نماد مربوط متوقف و فرداي آن روز باز 
مي شد و ناشر نیز موظف به ارائه شفاف سازي در بازه 
توقف تا بازگشايي نماد بود. اروجي درباره اصالح دوم 
اين دستورالعمل كه مربوط به ماده ۱2 مكرر 2 بود 
نیز گفت: در صورتي كه قیمت پاياني سهام طي ۱۵ 
روز معامالتي متوالي در دامنه عادي نوسان قیمت 
بیش از ۵0 درصد افزايش يا كاهش داشــته باشد 
نماد مربوط متوقف مي شود و حداكثر دو روز كاري 

پس از توقف، نماد معامالتــي »با محدوديت دامنه 
نوسان« بازگشايي خواهد شد كه پیش از اين اصالح 
صورت گرفته در دســتورالعمل، محدوديت دامنه 
نوسان در زمان بازگشايي وجود نداشت. وي تاكید 
كرد: البته در صورتي كه در زمان توقف نماد، ناشــر 
اطالعات بااهمیت منتشر كند دامنه نوسان در زمان 
بازگشايي متناسب با نوع اطالعات ارائه شده )گروه 

الف يا ب( خواهد بود. 

در بازار آزاد تهران
سكه طرح جديد 3 ميليون و ۹۰۰ هزار تومان شد

در جريان معامالت بازار آزاد تهران، سكه طرح جديد روز گذشته 3 ميليون و ۹۰۰ هزار تومان شد. روز گذشته هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 3 ميليون و ۷۵۰ هزار تومان، 
نيم سكه ۲ ميليون تومان، ربع سكه يك ميليون و ۱۵۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۶۵۰ هزار تومان بود. هر اونس طال در بازارهاي جهاني ۱۲۲۱ دالر و ۵۰ سنت و هر گرم طالي ۱۸ عيار 

نيز 3۵۱ هزار و ۴۰۰ تومان بود. 

آگهی فقدان سند مالكيت
آقايان حمید رضا نمازی و احمد زارع مرادی بعنوان نمايندگان بانك سپه شعبه طالقانی 
گنبد ۵99 با ارائه دو برگ شهادت شهود مصدق، مدعی شده كه سند مالكیت شش دانگ 
يك دستگاه آپارتمان بمساحت 48/۶ متر مربع قطعه ۱ تفكیكی به شماره ورقه مالكیت 
4023۷8 الف 93 پالك ۱2۵۷/409۵۷/4۱۷۱2 اصلی بخش ۱0 حوزه ثبتی گنبد ذيل 
ثبت شماره 9۵449 ص ۱۵۷ جلد 493 بنام بانك سپه شعبه طالقانی گنبد كاووس ثبت 
و صادر گرديده، بعلت جابجائی مفقود گرديده است، تقاضای صدور المثنی سند مالكیت 
را از اين اداره نموده؛ لذا برابر تبصره يك اصالحی ماده ۱20 آئین نامه قانون ثبت مراتب 
يك نوبت در روزنامه كثیر االنتشار آگهی می گردد و هر كس مدعی وجود سند مالكیت 
يا سند معامله نزد خود باشد ظرف ۱0)ده( روز مدارك اعتراض را ضمن ارائه مستندات به 
اين اداره ارائه نمايد در غیر اينصورت پس از انقضای مدت مذكور برابر مقررات اقدام خواهد 

شد./ش۵    م.الف 8۵۵۵
سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك گنبد

آگهی فقدان سند مالكيت
آقای قاسم  باقری فرزند عباسعلی به شماره ملی 49۷93۵۵4۶3 برابر معرفی نامه 29۶-
۱39۷/08/2۶ بانك سپه شعبه طالقانی گنبد )كد ۵99( با ارائه دو برگ شهادت شهود 
مصدق كه توسط آقايان احمد زارع مرادی و حمید رضا نمازی امضا و به مهر بانك مزبور 
ممهور گرديده، مدعی شده كه سند مالكیت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان دوبلكس 
بمساحت ۱42/2 متر مربع قطعه 2 تفكیكی به شماره ورقه مالكیت 4023۷۷ الف 93 پالك 
۱2۵۷/409۵۷/4۱۷۱3 اصلی بخش ۱0 حوزه ثبتی گنبد ذيل ثبت شماره 9۵4۵۱ ص 
۱۶3 جلد 493 بنام بانك سپه شعبه طالقانی گنب كاووس ثبت و صادر گرديده، بعلت 
جابجائی مفقود گرديده است، تقاضای صدور المثنی سند مالكیت را از اين اداره نموده؛ لذا 
برابر تبصره يك اصالحی ماده ۱20 آئین نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت در روزنامه كثیر 
االنتشار آگهی می گردد و هر كس مدعی وجود سند مالكیت يا سند معامله نزد خود باشد 
ظرف ۱0)ده( روز مدارك اعتراض را ضمن ارائه مستندات به اين اداره ارائه نمايد در غیر 

اينصورت پس از انقضای مدت مذكور برابر مقررات اقدام خواهد شد./ش4     م.الف 8۵۵۷
سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك گنبد

آگهی فقدان سند مالكيت
آقای قاســم  باقری فرزند عباســعلی به شــماره ملی 49۷93۵۵4۶3 برابر 
معرفی نامه 29۶-۱39۷/08/2۶ بانك سپه شعبه طالقانی گنبد )كد ۵99( 
با ارائه دو برگ شهادت شهود مصدق كه توســط آقايان احمد زارع مرادی و 
حمید رضا نمازی امضا و به مهر بانك مزبور ممهور گرديده، مدعی شــده كه 
سند مالكیت ششــدانگ يك دســتگاه آپارتمان دوبلكس بمساحت 84/۷ 
متر مربع قطعه 3 تفكیكی به شــماره ورقه مالكیت 4023۷9 الف 93 پالك 
۱2۵۷/409۵۷/4۱۷۱4 اصلی بخش ۱0 حوزه ثبتی گنبد ذيل ثبت شماره 
9۵4۵0 ص ۱۶0 جلد 493 بنام بانك سپه شعبه طالقانی گنب كاووس ثبت 
و صادر گرديده، بعلت جابجايی مفقود گرديده است، تقاضای صدور المثنی 
 ســند مالكیت را از اين اداره نموده؛ لذا برابر تبصره يــك اصالحی ماده ۱20 
آئین نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت در روزنامه كثیر االنتشار آگهی می گردد و 
هر كس مدعی وجود سند مالكیت يا سند معامله نزد خود باشد ظرف ۱0)ده( روز 
مدارك اعتراض را ضمن ارائه مستندات به اين اداره ارائه نمايد در غیر اينصورت 
پس از انقضای مدت مذكور برابر مقررات اقدام خواهد شد./ش3     م.الف 8۵۵۶
سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك گنبد

اصالحيه آگهی فقدان سند ماللكيت
آگهی فقدان ســند مالكيت که درروزنامه کســب وکار مورخ 
9۷/٠8/2١ درشــماره ١494درصفحه2  با شناسه م الف ١۶8/9۷ 
شماره پالک ٥9۷۷ بوده که اشتباها ٥9۷۷ درج گرديده بدينوسيله 

اصالح می گردد.

 رئیس هیات گلف استان كرمانشاه گفت: نفرات برتر 
جشنواره المپیاد استعداديابی گلف دختران ۱0 تا ۱۵ 

سال اعالم شدند.
دكترالهام اكبری افزود: از بین 38 شــركت كننده 
از استعداد های برتر اســتان های اصفهان، لرستان، 
مازندران، كرمانشــاه، قم، البرز، آذربايجان شرقی، 
مركزی و تهران، ده استعداد برتر پس از اعالم نتايج 
پیكر سنجی معرفی شدند كه در اين بین خانم النا 
احمدوند ورزشــكار دختر نونهال استان كرمانشاه 
عنوان نفر چهارم اســتعداد برتر كشــور را به خود، 

اختصاص داد.
اكبری خاطرنشان كرد: خانم فائزه استوار ديگر بازيكن 

نونهال كرمانشاهی به دلیل ارائه بازی درخشان و قابل 
قبول و نزديكی امتیاز به نفــرات برتر، به عنوان نفر 

ذخیره معرفی شد.
وی عنوان كرد: در المپیاد استعداديابی گلف دختران 
استان كرمانشاه با معرفی 2 ورزشكار برگزيده، پس 

از تهران و لرستان در جايگاه سوم كشور قرار گرفت.
رئیس هیات گلف استان كرمانشاه گفت : برگزاری 
اين نوع المپیادهای ورزشی با هدف توسعه رويكرد 
عدالت محوری، جذب، كشف و پرورش استعدادهای 
ورزشی، بهره مندی حداكثری از ظرفیت های موجود 
استان ها و پشتوانه سازی و تقويت تیم های ملی برای 
حضوری قدرتمند در عرصه های مختلف بین المللی 
صورت می گیرد. وی افزود : عالوه بر حضور مقتدرانه 
دختران كرمانشاهی در اين جشــنواره، 4 ورزشكار 
پسر زير ۱۵ سال به همراه مربی و سرپرست در المپیاد 

استعداديابی گلف، شركت خواهند كرد.
دكتر اكبــری ضمن تقديــر از زحمــات مديركل 
و همكاران پرتــالش اداره ورزش و جوانان اســتان 
كرمانشاه از كمیته فنی و استعداديابی هیات گلف 
و همچنین ســركار خانم فريبا جعفری مربی تیم 

دختران كرمانشاه تقدير و تشكر كرد. دبیر فدراسیون 
گلف جمهوری اســالمی ايران در مورد برنامه های 
فدراسیون برای استعدادهای شناسايی شده گفت : با 
توجه به استعدادی كه اين ورزشكاران نونهال دارند، 
كمپ های تمرينی مختلفی را در طول سال برای اين 
 عزيزان در نظر خواهیم گرفــت تا فرصت حضور در

 رده های باالتر گلف كشور را داشته باشند.

ورزشكاران  دختر نونهال كرمانشاهی جزو 10 استعداد برتر 
ورزش گلف كشور  قرار گرفتند

مدیر عمليات بازار و اعضاي فرابورس خبر داد

4 اصالح جديد  در دستورالعمل نحوه انجام معامالت در فرابورس



7 کسب و کارهای 
نوپا و

دانش بنیان

رئيس پژوهشــكده بيمه با 
تاكيد بر ضــرورت توجه به 
تكنولوژي هــاي جديــد 
از جملــه بالك چيــن و 
ارز ديجيتــال در صنعــت 
بيمه، گفت: بازيگــران صنعت بيمه نبايــد از ورود 
تكنولوژي هاي جديد غافلگير شــوند. امير صفري 
در نشست خبري روز گذشــته خود با خبرنگاران با 
بيان اينكه چالش اصلي صنعت بيمــه دنيا و ايران 
ظهور تكنولوژي هاي جديد است، گفت: روش هاي 
سنتي پاسخگوي نياز مشــتريان نيست و صاحبان 
ايده، روش هاي ســنتي در صنعت بيمه را به چالش 
كشيده اند؛ اما اكنون تالش شده تا به اين موضوع هم 

كمك شود. 
رئيس پژوهشكده بيمه افزود: صنعت خدمات مالي و 
صنعت بيمه با حضور فناوري هاي جديد متحول شده 
و اين امر روي كل زنجيره بيمه اثرگذار بوده است؛ به 
نحوي كه هيچ بخشــي از اين زنجيره بي تاثير از اين 
فناوري ها نبوده است. وي با بيان اينكه همايش ملي 
بيمه و توسعه قرار است با محور صنعت بيمه، نوآوري 

و فناوري اطالعات برگزار شود تا به اين نيازها پاسخ 
دهد، تصريح كرد: فنــاوري اطالعات و تكنولوژي ها 
مي توانند بازيگران صنعت بيمه را غافلگير كند؛ پس 
فعاالن اين صنعت بايد خود را بــراي مواجهه با آنها 

آماده كنند. 
صفــري ادامــه داد: ربات هــاي مشــاور از جمله 
تكنولوژي هاي اطالعاتي اثرگــذار در صنعت بيمه 
بوده كه بايد به آنها توجه شود. صفري با بيان اينكه با 
استفاده از بيت كوين مي توان خسارت هاي دالري را 
پرداخت كرد، گفت: حتي شركت هاي بيمه مي توانند 
رفتار راننده را با استفاده از ابزارهاي تلماتيك ارزيابي 

كرده و وارد حوزه ارزيابي دقيق خسارت شوند. 

ريسك سنجي مشــتريان با استفاده از 
ابزارهاي نوين

وي گفت: ابزارهاي نويني براي ارزيابي ريسك تك تك 
بيمه گذاران وجود دارد كه شركت هاي بيمه مي توانند 
ريسك افراد را به صورت مجزا ارزيابي كرده و نسبت 
به ميزان ريسك ارزيابي شده، اقدام به بيمه كردن و 

تعيين نرخ بيمه اقدام كنند. 
صفري تاكيد كرد: تالش داريم بدانيم صنعت بيمه 
چه وضعيتي براي رويارويي با تكنولوژي هاي جديد 
در صنعت بيمــه دارند؛ ضمن اينكــه مي خواهيم 

بدانيم شركت هاي بيمه چه واكنشي نسبت به ورود 
تكنولوژي هاي جديد خواهند داشت؛ اما مهم آن است 
كه بدانيم به كارگيري تكنولوژي يك اجبار در صنعت 

بيمه است و بايد به آن توجه كنيم. 

استفاده از ارزهاي رمزنگار در بيمه اتكايي
رئيس پژوهشكده بيمه در بخش ديگري از سخنان 
خود با اشاره به احتمال استفاده از ارزهاي ديجيتال 
در مراودات صنعت بيمه با دنيا خاطرنشان كرد: بانك 
مركزي درصدد طراحي ارزهاي ديجيتال ملي و به 
كارگيري آن است؛ بر اين اساس در پژوهشكده بيمه 
مطالعه شد كه آيا ايران در بيمه هاي اتكايي مي تواند 
از ارزهاي ديجيتال استفاده كند يا خير. اين در حالي 
است كه بيش از ١٦٠٠ ارز ديجيتالي طراحي شده و 
مبادله مي شــود.  وي افزود: در حال حاضر امكان به 
كارگيري ارز ديجيتالي براي مبادالت بيمه اي نداريم؛ 

ولي در حال مطالعه هستيم. 

ضوابط فعاليت استارت آپ هاي بيمه ابالغ 
شد

صفري با بيان اينكه بخشنامه اي براي ضوابط نحوه 
فعاليــت اســتارت آپ هاي بيمه اي از ســوي بيمه 
مركزي ابالغ شده است، گفت: اين قرارداد چارچوب 

و ضوابط كار اســتارت آپ ها را در قالــب بازاريابان 
برخط بيمه اي مشــخص مي كند. به گزارش مهر، 
وي در پاسخ به ســوال خبرنگاری مبني بر موقعيت 
صنعت بيمه در دوران تحريــم و بيمه هاي اتكايي 
گفت: طرح هاي مشــخصي در حوزه مقابله صنعت 
بيمه با تحريم ها از سوي پژوهشــكده بيمه تدوين 

شده كه راه حل ها و راهكارهايي را براي شركت هاي 
بيمه تدوين كرده است تا بتوانند با تحريم ها مقابله 
كنند، اين در حالي اســت كه طرح ديگــري نيز از 
ســوي مركز پژوهش هاي مجلس تهيه شده است. 
 وي افــزود: از ظرفيت صندوق مقابلــه با تحريم نيز

 مي توان استفاده كرد.

رئیس  پژوهشكده بیمه: روش سنتی  پاسخگوی  مشتریان  نیست

احتمال  استفاده  از  ارزهاي  رمزنگار  در صنعت  بیمه

I N FO@biznews. ir

طراحي معماري تاكسي اينترنتي بالك چين ايران به نام »كارچين« پايان يافت. طراحي 
معماري »كارچين«، نخستين تاكسي اينترنتي مبتني بر تكنولوژي بالك چين توسط 
تيمي از متخصصان بالك چين دانشگاه صنعتي شريف به پايان رسيد. اميرعباس امامي، 
بنيان گذار و مدير اجرايي استارت آپ »كارچين« با اعالم اين خبر گفت: »كارچين با 
جذب سرمايه اوليه در مرحله پيشابذري )preSeed( طي شش ماه گذشته طراحي 
معماري خود را به پايان رســانده اســت و به زودي با جذب راند اول سرمايه گذاري، 
مقدمات برگزاري ICO )عرضه اوليه توكن( خود را فراهم خواهد كرد تا با به كارگيري 
تكنولوژي بالك چين خدمات حمل ونقل آنالين را در بســتري متفــاوت ارائه كند.« 
امامي درباره نحوه كار ســامانه هاي حمل ونقل مبتني بر بالك چين گفت: »برخالف 
مدل هاي سنتي مانند »اوبر« يا »اسنپ« و »تپ ســي« كه در آن سامانه اي متمركز، 

واسطه اتصال رانندگان و مسافران است، در پلتفرم هاي بالك چيني، اين اتصال بدون 
هيچ واسطه متمركزي صورت مي گيرد. اين مساله باعث مي شود كارمزدهاي سفر كه 
 در نمونه هاي خارجي گاه به 3٠ درصد هزينه ســفر هم مي رسد به كمتر از پنج درصد 

كاهش يابد. «
او ادامه داد: »همچنين در اين پلتفرم ها امكان تعريف مكانيزم هاي قيمت گذاري مبتني 
بر عرضه و تقاضا، بدون دخالت يك نهاد قيمت گذاري متمركــز وجود دارد. به عالوه 
فناوري غيرمتمركز بالك چين به رانندگان و مسافران اين اطمينان را مي دهد كه بابت 

نقض حريم شخصي و سوءاستفاده از اطالعات شان هيچ گونه نگراني نداشته باشند. «
به گفته مدير اجرايي »كارچين«، مديريت تيم فني اين استارت آپ برعهده مداح علي، 
عضو هيات علمي و مدير آزمايشگاه بالك چين دانشگاه صنعتي شريف است. امامي با 

اشاره به اينكه امروز بالك چين لبه فناوري محسوب مي شود، ابراز اميدواري كرد: تيم 
كارچين، با توان علمي و فني خود و اقدامات قابل توجهي كه تاكنون به انجام رسانده 

است، بتواند جذابيت هاي الزم براي موفقيت در ICO بين المللي را هم فراهم كند. 
امامي با اشــاره به اعتراضــي كه به تازگي توســط برخــي ســامانه هاي اينترنتي 
حمل ونقل نسبت به شــكل گيري انحصارگرايي در اين حوزه شــده، گفت: »فناوري 
بالك چين ماهيتا ضدانحصار اســت و به هيچ اســتارت آپ، نهاد، فرد يا حتي جريان 
اقتصــادي اجازه و امــكان انحصارگرايــي را نمي دهــد. در دنيا هم بــراي معرفي و 
تاكيد بــر مزيت هاي بالك چين معموال بيشــتر بــر همين جنبــه ضدانحصاري آن 
 تاكيد مي شــود؛ چيزي كه برخــي آن را مهم تريــن ارزش پيشــنهادي اين فناوري

 مي دانند.«

نخستين تاكسي اينترنتي بالك چين  ايران در  راه است

 مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي هرمزگان 
گفت: در ســال جاري بيش از ١٠٠ ميليارد 
تومان اعتبار قرض الحسنه براي ايجاد مشاغل 
خانگي، خوداشتغال و مشاغل خرد در استان 
تخصيص داده شــده است. مهندس سليمي 
با بيان اينكــه منابع اين اعتبــارات از محل 
قرض الحســنه بانكي، قانون بودجه سال 97 
و منابع داخلي نهاد حمايتــي كميته امداد 
امام )ره( اســت، افزود: افرادي كــه توانايي 
انجام مشاغل خانگي و خوداشتغالي را دارند 
مي توانند از طريق ثبت در ســامانه مشاغل 
خانگي و با مراجعه به دســتگاه هاي متولي 
صدور مشــاغل خانگي، نســبت به تشكيل 
پرونده اقــدام كنند. وي يادآور شــد: بخش 
عمده اي از اين تســهيالت ويژه افراد تحت 
پوشــش نهادهاي حمايتي كميتــه امداد و 
بهزيستي اســتان در نظر گرفته شده است. 
مديــركل تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــي 
هرمــزگان، اولويت پرداخت تســهيالت را 
 به طرح هــاي داراي پشــتيبان و تعاوني ها 

عنوان كرد. 

كارگاه آموزشــي مباني و الزامات نظام مديريت 
HSE-MS )ايمنــي، بهداشــت حرفــه اي 
و محيط زيســت( با حضور معاونان و مديران و 
اعضای كارگروه هاي مربوط در شــركت توزيع 
نيروي برق اســتان قزوين برگزار شد. مهندس 
اشــكان معتمدي، مشــاور اجرايي سيستم و 
مديرعامل شركت آركا فرايند كيفيت گستر در 
اين كارگاه در بخشــي از ســخنانش با اشاره به 
مراحل اجراي پروژه پياده سازي و استقرار سيستم 
HSE-MS افزود: اين سيستم در ٦ مرحله قابل 
اجراست كه عبارت است از: ١. بررسي هاي اوليه 
و شناخت وضعيت موجود ســازمان، 2. طراحي 
تشــكيالت اجرايي پروژه، 3. برگزاري دوره هاي 
آموزشي جهت پرسنل اجرايي و اعضاي كميته ها، 
HSE- 4. طراحــي و تدوين مســتندات نظام

MS، 5. پياده سازي و استقرار سيستم مديريت 
HSE-MS، ٦. مميزي نهايي توســط شركت 

گواهي دهنده.

اختصاص بيش از 100 ميليارد 
تسهيالت قرض الحسنه براي 

مشاغل خانگي هرمزگان

كارگاه آموزشي مباني و الزامات 
  HSE-MS نظام مديريت

در شركت توزيع نيروي برق استان 
قزوين برگزار شد

ايالم - مديــركل پدافنــد غيرعامل اســتانداري ايالم گفت: 
امسال در 9 دســتگاه اجرايي رزمايش برگزار شد كه تعداد 5 
رزمايش آن در هفته پدافند غيرعامل بوده اســت. به گزارش 
كسب وكارنيوز، »پرويز شــريفي« در نشســت با رسانه  هاي 
ديداري و شنيداري با بيان اينكه طرح جامع پدافند غيرعامل 
استان ايالم بيش از 9٠ درصد پيشــرفت دارد، اظهار داشت: 
پدافند غيرعامل بستري مناسب براي توسعه پايدار است. وي 
افزود: طرح جامع پدافند غيرعامــل و رعايت اصول هفت گانه 
پدافند در مكان يابي و جانمايي مي تواند تاسيس شود و ايجاد 
طرح ها و زيرساخت ها را در آينده استمرار دهد و پايداري آنها 
را نيز در پي داشته باشد. مديركل پدافند غيرعامل استانداري 
ايالم ايران را كشوري پيشرو در زمينه استقالل خواهي در دنيا 

ارزيابي كرد و يادآور شــد: پدافند غيرعامل كه مبتني بر دفاع 
است، به عنوان يكي از اساسي ترين سازمان هاي تشكيل شده 
در كشور وظيفه حفظ و صيانت از سرمايه هاي كشور را برعهده 
دارد. »پرويز شــريفي« با اشــاره به بهره برداري از 5 پروژه در 
حوزه پدافند غيرعامل در اســتان بيان داشــت: با تالش هاي 
صورت گرفته، امســال 5 پروژه در زمينه راه اندازي سيســتم 
ups در ادارات اســتان و احداث مسير ترشــابه به مهران به 
بهره برداري رســيد. وي آموزش در حوزه هاي مختلف پدافند 
غيرعامل را از ديگر اقدامات اين اداره كل برشمرد و يادآور شد: 
در سال 97 حدود ٦٠ هزار نفر ســاعت آموزش در زمينه هاي 
بيولوژي، تروريسم و... در استان ايالم ارائه شده است. مديركل 
پدافند غيرعامل استانداري ايالم خاطرنشان ساخت: قرارگاه 

ســايبري، قرارگاه دفاع اقتصــادي و كارگروه هاي تخصصي 
ذيل نظر شــوراي پدافند غيرعامل وظيفه ارائــه آموزش ها را 
بر عهده دارند. وي حمايت هاي مســئوالن ارشــد استان و در 
راس آنها استاندار را از عوامل موفقيت پدافند غيرعامل استان 
ايالم ارزيابي كرد و گفت: تالش هــاي صورت گرفته و همدلي 
بين مســئوالن مرتبط با پدافند غيرعامل ايالم را به اســتاني 
امن و الگو تبديل كرده است. مديركل پدافند غيرعامل اظهار 
داشــت: حفظ تماميت ارضي، اســتقالل و حاكميت كشور، 
جان مــردم و... از ماموريت هاي ســازمان پدافنــد غيرعامل 
اســت . »شــريفي« يادآور شــد: پدافند غيرعامل هدفي جز 
مصون سازي سيســتم سياسي، سيســتم اقتصادي و امنيتي 
مردم ندارد. گفتني است؛ »پرويز شــريفي« مديركل پدافند 

غيرعامل اســتانداري ايــالم در پايان اين نشســت خبري با 
تقدير از اصحاب مطبوعات و رســانه هاي ديداري و شنيداري 
 استان، با سعه صدر و صميميت به سواالت متنوع خبرنگاران

پاسخ گفت. 

گيالن- فرمانده مرزباني اســتان گيالن از دســتگيري يك 
قاچاقچي و كشف 32٠ كيلوگرم هروئين توسط مرزبانان هنگ 
مرزي آستارا خبر داد. سرهنگ كياســت سپهري در نشست 
خبري، در تشــريح كشــف بزرگ ترين محمولــه هروئين در 
آســتارا گفت: 32٠ كيلوگرم هروئين در پايانه ريلي آستارا در 
محموله ٦3 تني سيمان صادراتي جاسازي شده بود كه كشف 
و ضبط شد. وي گفت: قرار بود اين محموله مواد مخدر همراه 
پاكت هاي سيمان از مرز آســتارا به جمهوري آذربايجان و از 
آنجا به يكي از كشور هاي اروپاي شرقي صادر شود. وي افزود: 

مرزبانان هنگ مرزي آستارا با اقدامات گسترده اطالعاتي يك 
قاچاقچي را شناســايي كردند كه قصد داشــت مقادير زيادي 
مواد افيوني را از شــهر مرزي آســتارا به خارج از كشور انتقال 
دهد. وي افزود: مرزبانان با رصد تحركات اين قاچاقچي متوجه 
شــدند وي در واگن باري قطار در بارانداز راه آهن شهرســتان 
آستارا مواد مخدر را جاسازي كرده است كه طي يك عمليات 
ضربتي وارد عمل شده و فرد مذكور را دستگير كردند. فرمانده 
پليس مرزباني گيالن اعــالم كرد: چند نفر بــا هويت معلوم 
دستگير شــدند. وي گفت: از ابتداي امســال تاكنون بيش از 

52٦ كيلوگرم مواد مخدر در مرزهاي استان كشف شد كه در 
مقايسه با مدت مشابه سال گذشــته 3٠٠ درصد بيشتر است. 
سرهنگ سپهري با اشــاره به اينكه 75 درصد از قاچاق كاال از 
مبادي رسمي كشور انجام مي شــود، تصريح كرد: زيرساخت 
و امكانــات پايشــي و الكترونيكي براي جلوگيــري از قاچاق 
در مرز آســتارا كافي نيســت. وي در پايان در زمينه معيشت 
مرزنشــينان گفت: بايد بازارچه هاي مرزي يــا گذر مرزي در 
 آســتارا راه اندازي شود تا به معيشت مرزنشــينان اين منطقه

 كمك شود. 

اهواز: ليال زرگانيان - منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني 
)ره( ضمن حضور فعاالنه در سيزدهمين نمايشگاه بين المللي 
سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي )icopmas2٠١۸(، تازه ترين 
توانمندي ها و دســتاوردهاي خود را در اين حوزه عرضه كرد. 
در جريان اين نمايشــگاه كه همزمان با سيزدهمين همايش 
آن در محــل هتل المپيك بــا حضور 5٠  مهمــان خارجي از 
3٠ كشــور برگزار مي شود، شــركت هاي بخش خصوصي در 
كنار ارگان هاي دريايي كشــور آخرين دســتاوردهاي خود را 
در حوزه دريايــي در معرض ديد عالقه منــدان قرار مي دهند 

و منطقه ويــژه اقتصادي بندر امــام خمينــي )ره( به عنوان 
يكي از بنادر بزرگ تجاري كشــور و كانــون تخليه و بارگيري 
كاالهاي اساســي نيز مزيت ها و توانمندي هاي خود را در قالب 
اقالم اطالع رســاني به بازديدكنندگان غرفه ســازمان بنادر و 
دريانوردي معرفي مي كند. مديركل بنادر و دريانوردي استان 
خوزستان در حاشــيه اين همايش طي مصاحبه اي، نيز ضمن 
اشــاره به راهبرد اقتصــاد دريامحور و رويكرد ســازمان بنادر 
و دريانــوردي درباره اســتقبال از مشــاركت بخش خصوصي 
توانمند، به تبيين مزيت هــا و ظرفيت ها و توانمندي هاي بنادر 

خوزستان از جمله بندر امام خميني )ره( پرداخت. عادل دريس 
طي اين مصاحبه تلويزيوني تاكيد كــرد: مجتمع بندري امام 
خميني )ره( با اتخاذ رويكرد توســعه روساخت هاي بندري از 
منابع غيردولتي، موفق شــده عملكرد قابل توجهي ارائه كند و 
آمادگي الزم براي گسترش و توسعه ســطح همكاري ها براي 
بهره گيري بيشــتر از مزيت هاي كم نظير ايــن مجتمع بزرگ 
بندري و تحقــق اقتصاد دريامحــور را دارد. يادآور مي شــود 
 اين نمايشــگاه همزمان با همايــش بين المللــي آن تا امروز

 ادامه دارد. 

مشهد _ اعظم نوري:  مديــر بهره برداري گاز شهرستان هاي 
شركت گاز خراسان رضوي گفت: با اقدامات انجام شده هم اكنون 
صددرصد جمعيت شهري و روستايي واجد شرايط مه والت از 
نعمت الهي گاز برخوردار هستند. سيد رضا غفاريان در گفتگو 
با »كسب وكار« در مشهد با اعالم اين خبر افزود: هم اكنون 27 
روستاي واجد شــرايط با جمعيتي بالغ بر 9 هزار و ١٦3 خانوار 

و دو شهر شــادمهر و فيض آباد شهرســتان مه والت به شبكه 
سراسري گاز كشور متصل هستند.

وي تصريح كــرد: از مجمــوع ١9 هــزار و 9٠ مشــترك در 
مــه والت، ١٠ هزار و 3٦3 مشــترك در بخش روســتايي و ۸ 
هزار و 727 مشــترك در بخش شــهري ســكونت دارند. اين 
مقام مســئول ادامه داد: همچنيــن ۸ هزار و ١٦۸ انشــعاب 

روســتايي و 5 هزار و 54٠ انشــعاب شــهري با 473 كيلومتر 
شبكه گازرساني در سطح شهرها و روستاهاي مه والت اجرايي 
شده است. شــايان ذكر است شهرســتان مه والت در خراسان 
رضوي است و از شــمال به تربت حيدريه، از شرق به رشتخوار 
 و خواف، از جنوب به گناباد و از غرب به شهرســتان خليل آباد 

محدود مي شود. 

مدیركل پدافند غیرعامل عنوان كرد

پدافند غيرعامل؛ بستري مناسب  براي توسعه پايدار

فرمانده مرزباني استان گیالن خبر داد

كشف  بزرگ ترين  محموله هروئين در   بارانداز  ريلي بين المللي آستارا

ICOPMAS۲۰۱۸  تبيين توانمندي هاي بندر امام خميني )ره( در نمايشگاه

 صددرصد روستاهاي  واجد شرايط  مه والت گاز   دارند
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آغاز دور جدیــد عضویت در 
مركز رشد فناوري نخبگان

فراخوان پذيرش متقاضيان عضويت در مركز 
رشد فناوري نخبگان  پارك فناوري پرديس 
از ابتداي آذر ماه ســال جاري آغاز شد. سيد 
علي هزاوه، مدير مركز رشد فناوري نخبگان 
از آغاز دور جديد ثبت نام متقاضيان عضويت 
در مركز رشــد فناوري نخبــگان خبر داد و 
گفت: »اين مركز با داشــتن شبكه گسترده 
همكاران )خصوصي و دولتي( و با ارائه امكانات 
و خدمات پشتيباني، هدايت و نظارت بر روند 
پيشرفت واحدهاي فناوري عضو و همچنين 
ارائــه خدمات تخصصــي و تخصيص فضاي 
استقرار، روند تجاري سازي طرح ها را تسريع 

مي كند.« 
او ادامــه داد: »بــه همين منظــور فراخوان 
پذيرش متقاضيان عضويت در مركز رشــد 
فناوري نخبــگان  پارك فنــاوري پرديس از 
ابتداي آذرماه سال جاري آغاز شد.« هزاوه از 
شرايط عضويت در مركز رشد نخبگان گفت: 
»وجود تيــم كاري كارآفريــن، متخصص و 
باانگيزه، طرح باقابليت تجاري سازي و برنامه 
كاري منســجم از الزامات عضويت در مركز 
رشد است.« مدير مركز رشد فناوري نخبگان 
در ادامه درباره مراحل پذيــرش متقاضيان 
اعالم كرد: »صاحبان طرح با تكميل و ارسال 
فرم اوليه تقاضاي عضويت و با ارائه اطالعاتي 
درباره تيم كاري و طرح موردنظر، در فرايند 
عضويت قرار مي گيرند و در صورت تاييد اوليه 
طرح، جلســه مصاحبه به صورت اختصاصي 
برگزار مي شود تا طرح ها از جنبه هاي بازار و 

فني مورد تاييد قرار گيرد.«

خبر

گروه کسب و کارهای نوپا و دانش بنيان
News kasbokar@gmail.com

به همت شورايعالي بانوان اتاق اصفهان
دومين رويداد استارت آپي بانوان در اتاق اصفهان آغاز به كار كرد
برگزاري رويداد هاي كارآفريني و همايش هاي آموزشي در راستاي توانمندسازي بانوان تاثير بسزايي دارد. در اين رويداد كارآفريني 100 نفر در قالب 10 تيم 10 نفره به مدت سه روز به 
بررسي ايده ها مي پردازند. دومين رويداد استارت آپي در هفته جهاني كارآفريني بانوان به همت شورايعالي بانوان در اتاق اصفهان آغاز به كار كرد. رئيس شورايعالي بانوان اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي اصفهان در اين مراسم گفت: بانوان دانش آموخته دانشگاه با خالقيت و نوآوري مي توانند در صحنه اقتصادي نقش آفريني كنند.
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نمونه هاي اوليه يك راه ســريع و ارزان براي 
بازخورد گرفتن از مشــتري ها هســتند و 
اســتارت آپ ها مي توانند به كمك بازخورد 
مشــتري ها، موفقيت خود را تضمين كنند. 
تصور كنيد يــك ايده جالــب در ذهن تان 
داشــته ايد و بعد از فراهم شــدن يك سري 
شــرايط اســتارت آپ خــود را راه اندازي 
كرده ايــد. تيم شــما متشــكل از بهترين 
برنامه نويس هاســت و ايــن افــراد تــا به 
 حال با اســتارت آپ هاي بزرگــي همكاري

 داشته اند. 
طراح شــما بسيار بااســتعداد بوده و قدرت 
تصور فوق العاده بااليي دارد. شــما ماه ها يا 
شايد سال ها زمان گذاشته ايد تا اپليكيشن 
خود را آمــاده كنيــد. حاال زمــان موعود 
فرا رســيده اســت. اپليكيشــن به خوبي 
 كار مي كنــد و تمام ايرادهــاي آن برطرف

 شده است. بنابراين اپليكيشني كه مدت ها 
براي آن هزينــه كرده ايد را به بــازار عرضه 
مي كنيد؛ امــا در كمال ناباوري مشــاهده 
مي كنيد كه هيچ كسی آن را دانلود نمي كند. 
به گزارش زوميت، اين اتفاق متاسفانه براي 
كارآفرينان و استارت آپ هاي زيادي افتاده 
اســت. بســياري از كارآفرينان ارائه ايده، 
محصول يا خدمات خــود را به طور مرتب به 
تعويق مي اندازند. آنها تصــور مي كنند كه 
محصول شان هنوز كامل نشده و واقعيت اين 
است كه اين اتفاق هيچ موقع نخواهد افتاد. به 
همين دليل توصيه مي شود كه استارت آپ ها 
نمونه هاي اوليه محصول خود را به طور مرتب 

عرضه كنند و از ديگران بازخورد بگيرند. 
سوالي كه پيش مي آيد، اين است كه نمونه 
اوليه چيســت؟ حداقل محصول پذيرفتني 
)ام وي پي( يــا نمونه اوليه به ســريع ترين، 
ارزان ترين و آسان ترين راهي گفته مي شود 
كه مي تواند يك ايده را آزمايش كند. شــما 
بعد از نيازسنجي بازار، درك واقعي محصول 
خود و شناســايي مشــتري هاي هدف بايد 
يك MVP تهيــه كنيد. ايــن محصول به 
شما كمك مي كند كه از مشتري هاي خود 
بازخورد بگيريد و ببينيد آيا در مسير درستي 
حركت مي كنيد يا خير. از آنجايي كه نمونه 
اوليه مــورد آزمايش قرار گرفتــه و برخي 
ايرادهاي آن مشخص شــده اند، در نتيجه 
محصول نهايي كيفيت بااليي داشته و بدون 
نقص خواهد بود. اگر نمي دانيد كه از كجا بايد 
شروع كنيد، هيچ جاي نگراني نيست. ما در 
ادامه به بررسي ۵ راه آســان براي ساختن 

نمونه اوليه مي پردازيم. 

۱. ماك آپ يا پيكرنما طراحي كنيد
فــارغ از اينكــه محصول تــان فيزيكي يا 
ديجيتالي است، كار را با ساختن يك نمونه 
ســريع و اوليه از محصول واقعي خود آغاز 

كنيد و آن را به مخاطبان نشان دهيد. 

۲. مقياس كوچكي از پيشنهاد ويژه خود 
را ارائه دهيد

 ،)Sara Weinreb ســارا وينــرب )
كارآفريــن و بنيان گذار وب ســايت مرتبط 
با مــد و پوشــاك مي گويد: »مــن پيش از 
راه انــدازي وب ســايت مرتبط بــا تجارت 
الكترونيك، فروشگاه هاي موقت راه اندازي 
مي كــردم. محــل كوچكــي در مكان هاي 
پرترافيك مي خريــدم و درون آن را با لباس 
پر مي كردم تا ببينم مردم چه ســوال هايي 
دارند، چه واكنشــي نشــان مي دهند و چه 
 ترفندهــا و محصوالتي روي فــروش تاثير 

مي گذارند.
 من تجربه خوبي از اين كار كســب كردم و 
مي دانستم چگونه بايد مشتري هاي آنالين 
را مديريت كنم. همه آنها يكســري ســوال 
مشــترك درباره جنس مواد اوليه داشتند 
در نتيجه يكسري ســوال و جواب عمومي 
طراحي كرده و آنها را در سايت قرار دادم.« 
ساختن نســخه هاي كوچكي از رويدادها، 
برنامه ها و تجربه ها در جامعه به شنوندگان 
فرصت مي دهد كه شــما را بهتر بشناسند. 
همچنين به شــما كمك مي كند كه ببينيد 
مردم چگونه با تجربيــات تعامل مي كنند و 
 در نتيجه مي توانيد محصوالت خود را بهبود

 دهيد. 

۳. صفحه فرود بسازيد
زماني كه تصميم جدي براي ســاختن ايده 
خود گرفتيد، بايد يك صفحه فرود بســازيد 
تا مردم براي كســب اطالعات بيشتر به آن 
مراجعه كنند. نيازي به ســاختن وب سايت 
حرفه اي نيست. سايت يك صفحه اي بسازيد 
و در آن توضيــح دهيد كه چــه خدماتي را 
مي خواهيــد در آينده ارائه دهيد. ســپس 
ترافيك سايت را تحت نظر بگيريد و ببينيد 
آيا مردم واقعا براي كسب اطالعات بيشتر به 
سايت تان مراجعه مي كنند يا خير. مي توانيد 
سيستم سايت خود را طوري طراحي كنيد 
كه افراد بــراي خواندن مطالب شــما ابتدا 
آدرس ايميل شان را وارد كنند. در اين صورت 
فهرســتي از افراد عالقه مند نيــز در اختيار 

خواهيد داشت. 

۴. نسخه بتا از محصول خود ارائه دهيد
قبل از ارائه نسخه نهايي، كمي بودجه كنار 
بگذاريد و تجربه اي باارزش از محصول خود 

را در اختيار افراد قرار دهيد. 

۵. هك كنيد
هكاتون )Hackathon( رويدادي است كه 
برنامه نويسان، توسعه دهندگان و طراحان دور 
هم جمع مي شوند تا پروژه هاي سخت افزاري 
و نرم افزاري انجام دهند. اين رويداد معموال 
بين يك تا ۷ روز طول مي كشد. اين رويداد 
فرصت خوبي را براي اســتارت آپ ها فراهم 
مي كند تا با تعداد زيــادي از كاربران در يك 
 Nisha( اتاق دور هم باشند. نيشا گاريگان
 Croissant هم بنيان گــذار ،)Garigan
نيز به همين روش ايده خود را پياده ســازي 
كــرد. او در اين رابطه مي گويــد: »هكاتون 
۲ روزه براي ما بســيار عالي بود. ما به دليل 
محدوديــت زمان مجبور بوديم كه ســريع 
وارد عمل شــويم و پروژه مورد نظر خود را 
به پايان برســانيم. ما مشــكلي داشتيم كه 
مي خواستيم آن را از بين ببريم و همچنين 
 ايده مورد نظر براي رفع آن را نيز در اختيار

 داشتيم. 
فضــاي هكاتــون بســيار انگيزه بخش بود 
و به ما كمــك كرد كه به نتيجــه مورد نظر 
خود برســيم.« شــركت در اين هكاتون نه 
تنها بــه او و هم تيمي هايــش بازخورد داد، 
بلكه كمك كرد تا فشــار كاري را نيز تجربه 
كنند. او در ادامــه صحبت هايش گفت: »ما 
نهايتا مقاله اي منتشر كرديم و درباره تجربه 
 اين هكاتــون در TechCrunch صحبت 

كرديم.
 اين مقاله به ما كمك كرد كه بازخوردهاي 
زيادي از مردم سراســر جهــان بگيريم.« 
هكاتون ها شكل ها و اندازه هاي متفاوت دارند. 
بنابراين تنها كافي است كه رويداد مناسب 
 كار خودتــان را پيدا كرده و در آن شــركت

 كنيد. 
در نهايت مي تــوان اين طــور نتيجه گيري 
كرد كه ساختن و امتحان كردن نمونه هاي 
اوليه كمــك مي كند كه نمونــه كوچكي از 
ايده اصلي خــود را در اختيار مشــتري ها 
قرار دهيد. بازخوردهاي ارائه شــده از طرف 
مشتري ها بهترين راهنماي شما براي انجام 
تغييرات و بهبود محصول هســتند. اين كار 
در هزينه هاي استارت آپ نيز صرفه جويي و 
 موفقيت محصول يا خدمات شما را تضمين 

مي كند. 

۵  راه آسان  و  ارزان  براي  ايجاد  نمونه  اوليه يك   استارت آپ

كاهش صوري نرخ دالر
آن موثر بوده اســت؛ امــا در واقــع از آنجايی 
 كه با اين قيمــت ارزی بــه متقاضيان عرضه 
نمی شود و يا برخی از صراف ها در پرداخت آن 
همچنان تعلل دارند، واقعيت امر نشان مي دهد 
قيمتي كه بــراي دالر اعالم مي شــود، واقعي 
نيســت يا حداقل اينكه اين دالر در دسترس 
متقاضيان قرار نمي گيرد. بــا اين فرضيه بايد 
در دالر 11 هزار توماني ترديد كرد. چه كساني 
حاضر به تهيه اين دالر هستند و آيا صرافي ها 
دالري با اين قيمت به متقاضي عرضه مي كنند؟ 
بسياري از متقاضيان هنوز قادر به خريد اين دالر 
نشــده اند و اين موضوع نشان مي دهد با وجود 
كاهش صوري نرخ دالر؛ اما واقعيت امر باال بودن 

اين نرخ در بازار غيررسمي است.

 بازاريابي رسانه هاي اجتماعي
 )social media marketing( 
 social( هدف از بازاريابي رســانه هاي اجتماعي
media marketing( به داشــتن محلي براي 
گرفتن بكلينك رايگان ختم نمي شود. بازاريابي در 
شبكه هاي اجتماعي انواع مختلفي دارد كه بسته 

به اهداف شركت تدوين مي شوند. 
۱. عرضــه مســتقيم كاال و خدمــات در 
شــبكه هاي اجتماعي: در ايــن روش كاال 
و خدمــات شــركت، در صفحــات شــبكه هاي 
اجتماعي عرضه شــده اســت تا كاربرانــي كه از 
اين كاال يا خدمات اســتقبال مي كننــد، بتوانند 
با تمــاس بــا توليدكننــدگان و عرضه كنندگان 
 آن كاال و خدمــات مــورد نظــر خــود را 

تهيه كنند. 
۲. تبليغ سايت خود در شبكه هاي اجتماعي: 
هدف اين نوع بازاريابي اين اســت كــه با انتقال 
كاربر از شــبكه اجتماعي به وب ســايت، كاربر را 
از تبليغات گســترده موجود در شبكه اجتماعي 
رها كند و بــا ايجاد يــك محيط آرام بــه كاربر 
 احســاس امنيت دهد و در نهايت كاال و خدمات 

خود را بفروشد. 

ادامه سرمقاله

مفاهيم بازاريابي

مهارت هاي مديريتي

مديران موثر اين را به خوبي درك كرده اند و آموخته اند 
كه چطور با ارتباطات موثر بر ديگران اثر بگذارند 

و آنها را در جهت درســت انجام دادن 
كارها تحت تاثير قرار دهند و بر آنها 
نفوذ داشته باشند. اين نفوذ كه از آن 

صحبت مي كنم، ايجاد ترس نيست، 
برخي از مديران به اشتباه فكر مي كنند 

كاركنان بايد از آنها بترســند تا كاري 
را انجام دهند، در صورتي كه مدير موثر 

به خوبي مي داند كه كارمندش چه نيازهايي 
دارد و آن نيازها را شناسايي می كند، با رفتار و 

گفتارش مي تواند او را به سمتي كه درست است 
هدايت، تشويق و ترغيب كند. يك مدير عالي 

كاري مي كند كه كارمند با ميل و اشتياق باطني، كاري 
كه مورد نظر است را به نحو احسن انجام دهد. 
او را مورد حمايت قرار مي دهد و چنانچه 
الزم باشد، به او آموزش هاي الزم 
را مي دهد يا شــرايط آموزش و 
بازآموزي را فراهــم مي كند. اين 
يك ســرمايه گذاري موثر است كه 
او روي نيروي كار شركت يا سازمان 
خود انجام مي دهد. نسبت به هيچ كدام 
از كارمندان تان بي تفاوت نباشــيد. به 
همه آنها صرف نظر از مقام و موقعيت شان 
احترام بگذاريد. افــراد گروه تان بايد در 

حضور شما احساس آرامش و راحتي كنند. 

مديريتدرشبكهايازارتباطاتمعناميگيرد
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تمام افراد موفق به شدت منظم اند. آنها از وقت شان نهايت استفاده را مي كنند و به همين دليل در مقايسه با افراد عادي 
و در مدت زمان مساوي كارهاي بسيار بيشتري را انجام مي دهند. 
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وظايف كارفرما در قبال كارگر
   حبيب خان پور، وكيل پايه يك دادگستري

بــراي جلوگيــري از سوءاســتفاده هاي احتمالي 
كارفرمايان و استثمار كارگر توسط ايشان تمام كشورها 
جهت حمايت از كارگران قوانيني را وضع كرده اند. نكته 
قابل تامل اين است كه بسياري از موارد اين قوانين آمره 
بوده و توافق كارفرما و كارگران برخالف آنها بي اثر و 
غيرقابل استفاده است. در كشــور ما نيز اين موارد از 
ديرباز مورد توجه قانون گذار بوده اســت كه اجماال 

مي توان به موارد ذيل اشاره كرد: 
۱. بيمه كردن كارگر: برخالف تصور عامه بيمه كردن 
كارگر صرف نظر از نوع فعاليت يا مدت آن، از وظايف كارفرماست و طبق قانون كيفر 
تخلف از اين امر عالوه بر پرداخت حقوق كارگر، جريمه نقدي تا چند برابر حق بيمه 

مربوط است. 
۲. انتخاب نوع قرارداد و فعاليت: براساس قانون، كارفرما موظف است در توافق با 
كارگر يكي از قراردادهاي سه گانه مدت موقت، مدت غيرموقت يا قرارداد كار براي كار 
معين را مشخص و براساس شرايط آن عمل كند. بديهي است هريك از اين قراردادها 

احكام و آثار خاص خود را خواهند داشت. 
۳. رعايت ايمني و بهداشت كار: يكي از بارزترين موارد كه حتي بدون نياز به ذكر آن 

به جهت حفظ سالمت كارگران در محيط كار است. 
۴. عدم اجبار افراد به كار معين و بهره كشي از ديگران: مستند به اصل ۲8 قانون 
اساسي آزادي شغل جزو حقوق اوليه افراد بوده و متخلف عالوه بر پرداخت حقوق واقعي 
فردي كه كار اجباري انجام داده، با توجه به شرايط مي تواند به حبس نيز محكوم شود. 

۵. تسليم گواهي انجام كار: با توجه به احتياج افراد به ثبت رزومه و سوابق شغلي، پس 
از اتمام رابطه كاري و درخواست كارگر، كارفرما موظف به ارائه گواهي و شرح شرايط 

دوران كار كارگر است. 
6. تعهدات كارفرما در برابر كارگر كارآموز: متاسفانه برخي از اشخاص به بهانه 
آموزشي بودن مدت كار در شروع رابطه كاري از پرداخت حقوق و مزاياي كارگر سر باز 
مي زنند، غافل از اينكه طبق قانون تمامي وظايف كارفرما در قبال كارگر عينا در قبال 

كارآموز نيز بايد اعمال شود. 
7. تكليف به ارائه خدمات رفاهي: از جمله اين تكاليف مي توان به شرايط اسكان 
كارگران در فضاي مناسب، تجهيز اماكني براي فعاليت هاي ورزشي، اداي فرايض ديني، 

استراحت و از اين قبيل اشاره كرد. 
8. رعايت ساير تكاليف خارج از قرارداد كار: به طور كلي عالوه بر تعهداتي كه ناشي 
از قرارداد كار است، قانون گذار موارد چشمگيري را جهت حمايت از كارگران وضع كرده 
كه كارفرمايان موظف به انجام آنها هستند، از جمله لزوم رعايت ساعات كاري و تعطيلي 
هفتگي، رعايت حقوق كارهاي سخت و زيان آور، الزام به بازگشت كارگر به كار پس از رفع 
تعليق يا اخراج وي، پرداخت حق السعي در زمان بيكاري، پرداخت هزينه هاي درماني 
و ازكارافتادگي درباره حوادث ناشي از كار، تكليف به رعايت مرخصي بارداري و زايمان 

و فرصت شيردهي و مشابه آن. 

يادداشت
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