
كاشــت حلــزون در گــوش براي شبيه ســازي 
الكترونيكي حس شنوايي در ناشــنوايان به يك 
فناوري همه گير مبدل شده و حاال قرار است براي 
بازگرداندن حس بويايي اقدام مشابهي انجام شود. 

به گــزارش مهر، محققــان در ســال هاي اخير 
تالش هاي مختلفي را براي شبيه سازي الكترونيكي 
حس بويايي در بيني انجام داده اند و مي گويند يك 
گام به تحقق اين امر نزديك تر شده اند. پژوهشگران 
دانشگاه هاروارد با انجام پنج آزمايش موفق به كاشت 
الكترودهايي در حفره سينوسي بيني شده اند. اين 

آزمايش ها روي افراد ۴۳ تا ۷۲ ساله انجام شده است 
كه همه آنها حس بويايي خود را از دست داده بودند 
و سرانجام توانســتند از اين طريق بوي ۴۰ ماده و 

اقالم مختلف را حس كنند. 
الكترودهــاي كاشته شــده در بينــي از توانايي 
شبيه سازي قابليت هاي اعصاب بيني برخوردارند. 
ايــن الكترودها به پياز بويايي مغز انســان متصل 
مي شوند. اين پياز ساختاري در مغز پيشين جانوران 
مهره دار اســت كه با عمل بويايي و تشخيص بوها 
ارتباط دارد. هرچند در اغلب پستانداران پياز بويايي 

در قسمت قدامي مغز قرار دارد؛ اما اين ساختار در 
انسان در قسمت تحتاني مغز )زير لوب فرونتال( و 

روي استخوان اتموئيد قرار گرفته است. 
محققان اميدوارند با تكميــل قابليت ها و فناوري 
به كاررفته در اين الكترودهــا افراد بتوانند قابليت 
بويايي براي درك مجدد بوي انواع غذاها و سبزيجات 
را به دست آورند. فناوري يادشــده براي برطرف 
كردن آسيب آن دسته از سلول هاي عصبي بيني 
كاربرد دارد كــه به علــت بيماري هايي همچون 

آنوسمي )التهاب در مخاط بيني( آسيب ديده اند. 

بانك الهالل واقع در ابوظبي تراكنشي مبتني بر 
زنجيره بلوك براي اوراق بهادار اسالمي به ارزش 
۵۰۰ ميليون دالر انجام داده است. اين بانك چند 
روز گذشته اعالم كرد كه با اســتفاده از فناوري 
زنجيره بلوك، اوراق قرضه سازگار با شريعت، يا 
همان صكوك، به ارزش ۵۰۰ ميليون دالر را در 
بازار ثانويه منتشــر كرد و اين اوراق در سپتامبر 

سال ۲۰۲۳ به بلوغ خود مي رسد. 
»جيبرل نتورك«، استارت آپ فين تكي در امارات 
متحده، در بخش فناوري ايــن كار و با ابزارهاي 

بالك چين و زيرساخت هاي موردنياز در فرايند 
تســهيل تراكنش ها به بانك كمــك كرد. بانك 
الهالل اعالم كــرده كه قصد دارد با اســتفاده از 
بالك چين و ادغام اين فناوري به زيرســاخت ها، 
بازار صكــوك را تغييــر دهــد و صكوك هاي 
ديجيتالي يا هوشــمندي ارائه دهد كه منجر به 
انجــام تراكنش هاي بهتر و كاهــش هزينه هاي 

اضافي مي شود. 
به گفته بانك، صكوك اســالمي يكــي از رو به 
رشدترين دارايي هاســت و با 9.9۷ ميليارد دالر 

اوراق قرضه اي كه در ســال ۲۰۱۷ منتشر شد، 
مي توان گفت كه اين حوزه نسبت به سال ۲۰۱۶ 

رشد ۵۰ درصدي داشته است. 
ماه گذشــته موسسه مالي بلوســوم فايننس در 
اندونزي هم به دنبال صدور صكوك يا اوراق قرضه 
سازگار با شــريعت روي بالك چين بود تا از آنها 
براي تامين مالي پروژه هاي اجتماعي اســتفاده 
كند. بانك جهاني هم توانست تابستان امسال و از 
طريق نخستين اوراق قرضه مبتني بر بالك چين 

خود، ۸۱ ميليون دالر سرمايه به دست آورد. 

معاون دفتر توســعه فناوري و ســالمت وزارت بهداشــت، 
درمــان و آموزش پزشــكي گفــت: حــدود ۲۷ درصد از 
 شــركت هاي دانش بنيان كشــور در حوزه ســالمت فعال 

هستند. 
به گزارش ايســنا، علي علي زاده هفتم آذرماه در نخستين 
رويداد ملي كارآفريني )اســتارت آپ( تغذيه ســالم استان 
چهارمحال و بختياري، اظهار كرد: يكي از وظايف دفتر توسعه 
فناوري و سالمت وزارت بهداشت حمايت از فناوري در حوزه 
سالمت در كشور است كه براي توسعه اين امر فعاليت هاي 
متفاوت و متمركزي در چند ســال اخير برنامه ريزي و اجرا 

شده است. 

وي افزود: در حوزه ترويج، مشاوره و توانمندسازي برگزاري 
استارت آپ ها موجب مي شود تا اعضاي هيات علمي آموزش 
ببينند كه چگونه ايده خود را به محصول تبديل كنند و آن 

را توسعه دهند. 
علي زاده با بيان اينكه براي برگزاري اين اســتارت آپ ها از 
دانشگاه ها حمايت ويژه مي كنيم، تصريح كرد: عالوه بر اين 
فراهم كردن زيرســاختي تحت عنوان مراكز رشد و فناوري 
اســت كه در حال حاضر ۸۴ مركز در كشــور هستند و اين 
مراكز به شكل ويژه از استقرار شركت ها و توسعه فناوري آنها 

حمايت مي كنند. 
وي خاطرنشان كرد: خدمات مشاوره، توانمندسازي، خدمات 

مالي و صندوق هاي پژوهش و فناوري از ديگر حمايت هايي 
است كه از طريق دانشــگاه هاي علوم پزشكي براي اعضاي 
هيات علمي، فناوران و محققان فعــال در اين حوزه اعمال 
مي شــود. علي زاده بيان كرد: اين اســتارت آپ به مدت سه 
روز براي نخستين بار براي دانشگاه هاي علوم پزشكي منطقه 
هفت كشــور اعم از چهارمحال و بختيــاري، يزد و اصفهان 

برگزار شده است. 
وي ادامــه داد: هيات دولــت وزارتخانه ها را ملــزم كرده تا 
در خريد محصــوالت دانش بنيانــي كه در كشــور توليد 
مي شود، ســهم داشــته باشــند كه در اين صورت طبيعتا 
نبايد خريد خارجي انجام شود كه در ســال گذشته اعتبار 

الزم براي انجام اين مهــم ۱۰ هزار ميليــارد دالر بوده كه 
 از اين ميزان، ســهم وزارت بهداشــت دو هزار ميليارد دالر 

بوده است. 
علي زاده با اشاره به اينكه اكنون حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ شركت  
دانش بنيان در كشور در زمينه توليد دارو وجود دارد، گفت: 
اين شركت ها بسياري از نيازهاي كشور را برطرف مي كنند. 
وي ايجاد شغل را در شــرايط اقتصادي و اشتغال موجود در 
كشــور، يكي از اهداف برگزاري اين استارت آپ  عنوان كرد 
و يادآور شد: تمام افرادي كه از دانشــگاه ها فارغ التحصيل 
مي شوند، نمي توانند شــغل دولتي پيدا كنند، ازاين رو بايد 
دانشي كه در ساليان مختلف ايجاد شده در خدمت توسعه 

اقتصاد دانش بنيان و محصوالت داخلي قرار گيرد، بنابراين 
اين رويدادها راهكاري براي توليد ثروت و اشــتغال است و 
به ويژه در شرايط تحريم مي تواند نيازهاي كشور را برطرف 

كند. 
علي زاده گفت: حدود ۲۷ درصد از شركت هاي دانش بنيان 
كشور در حوزه ســالمت فعال هســتند كه باالترين تعداد 
شركت  در ميان ســاير حوزه ها در كشور است و اين نشان از 
حمايت وزارت بهداشــت از اين شركت هاست كه با خريد از 
آنها و توانمندسازي آنها محقق شده و برنامه هاي گسترده اي 
در وزارت بهداشــت براي حمايت از اين شركت ها در حال 

اجراست. 

ال جي الكترونيكــس اعالم كرده اســت كه قصد 
دارد بخش جديدي را تحت عنوان بخش توســعه 
دستگاه هاي تمام هوشمند و رباتيك به اين شركت 
اضافه كند. به گزارش ايســنا، بــا توجه به افزايش 
محبوبيت و استقبال از صنعت رباتيك و فناوري هاي 
نويني همچون هوش مصنوعي و يادگيري ماشيني، 
بسياري از شركت هاي فعال در حوزه تكنولوژي به 
دنبال توسعه ابزارهاي كامال هوشمندي هستند كه 
قادر است به تنهايي بدون نياز به وجود كنترل هاي 

خارجي و افــراد هدايت كننده بــه كار و فعاليت 
خود ادامه دهد. حاال به تازگــي منابع آگاه به نقل 
از مدير ارشد اجرايي شــركت ال جي خاطرنشان 
كرده اند كه اين غول تكنولــوژي كره اي قصد دارد 
قسمت جديدي را تحت عنوان كسب وكار مربوط 
به خودروهاي خودران، دستگاه هاي تمام هوشمند 
و رباتيك به اين شركت اضافه كند. براساس گزارش 
وب سايت زد.دي.نت، ال جي همچنين اعالم كرده 
كه تصميم گرفته است در آمريكاي شمالي )كانادا 

 )R&D( مركز تحقيق و توسعه )و اياالت متحده
جديدي را ايجاد كند كه نيازمند ســرمايه گذاري 
 و تحقيقات گســترده اي از ســوي اين شــركت 

خواهد بود. 
اين در حالي اســت كه يكي از بزرگ ترين رقباي 
ال جي؛ يعني سامسونگ به تازگي اعالم كرده است 
كه مي خواهد از جديدترين تكنولوژي هاي مربوط 
به هــوش مصنوعي و يادگيري ماشــيني خود در 

تصويربرداري هاي پزشكي و درماني  بهره بگيرد. 

تاكاشــي تســوكيوكا، رئيــس اتحاديــه نفــت 
ژاپن اعالم كــرد كه برخي شــركت هاي ژاپني از 
مــاه دســامبر امســال واردات نفت از ايــران را 
ادامــه مي دهنــد. احتمــاال حجم ايــن واردات 
 از مــاه ژانويه تا مــاه مــارس، افزايــش خواهد 

يافت.
به گزارش مهــر به نقل از شــبكه ان اچ كي، انتظار 
مي رود شــركت هاي عمده فروشــي نفت در ژاپن 
از پايان ســال جاري ميالدي واردات نفت از ايران 

را ادامه دهند. رئيــس اتحاديه نفت ژاپن اشــاره 
كرد كه معافيت شــركت هاي ژاپني از تحريم هاي 
ضد ايرانــي آمريــكا، ۱۸۰ روز طول مي كشــد؛ 
 اما مشــخص نيســت كه پس از آن چــه خواهد 

شد. 
رئيس اتحاديه نفــت ژاپن همچنيــن اعالم كرد 
فروشــندگان عمده ژاپنــي در ۶ ماه يادشــده، 
 بيشترين حد ممكن از واردات نفت از ايران را داشته 

باشند. 

با حكم رئيس جديــد صندوق نوآوري و شــكوفايي، 
معاون تسهيالت و تجاري ســازي، سرپرست معاونت 
توسعه، سرپرســت معاونت برنامه ريزي و مشاور عالي 
صندوق منصوب شدند. طي احكامي جداگانه از سوي 
علي وحدت رئيس جديد صندوق نوآوري و شكوفايي، 
رضا قرباني به سمت معاون تسهيالت و تجاري سازي، 
ياسر عرب نيا به سمت سرپرست معاونت توسعه، روح ا... 
ذوالفقاري به سمت سرپرســت معاونت برنامه ريزي و 
حميدرضا شاهوردي به سمت مشاور عالي رئيس هيات 

عامل در صندوق نوآوري و شــكوفايي منصوب شدند.  
پيش از اين حميدرضا شاهوردي معاونت توسعه صندوق 
نوآوري و شكوفايي را بر عهده داشت. همچنين با توجه 
به رويكرد جديد در اعطاي تســهيالت و چابك سازي 
صندوق مسئوليت فعاليت هاي جاري معاونت نوآوري به 
رضا قرباني و مسئوليت فعاليت هاي معاونت ارتباطات و 
بين الملل به ياسر عرب نيا سپرده شد. رئيس هيات عامل 
صندوق از خدمات شايسته غالمحسين رحيمي و سيد 

مصطفي صفوي نيز تقدير و تشكر به عمل آورد. 

رئيس ســازمان فضايي ايــران از راه اندازي مركز 
نوآوري و شــتابدهي فضايي با همكاري معاونت 

علمي رياست جمهوري خبر داد.
 به گــزارش مهــر، مرتضــي بــراري در صفحه 
اينســتاگرام خــود نوشــت: نقش آفريني بخش 
خصوصي در كنار بخــش دولتي در حوزه فضايي، 
نكته كليدي در توســعه و تكميل زنجيره ارزش 
فضايي كشــور اســت كه اين مســاله سرلوحه 
برنامه هاي سازمان فضايي ايران قرار گرفته است. 

معــاون وزيــر ارتباطــات ادامــه داد: در همين 
راســتا همايش هــاي توســعه كســب وكارهاي 
فضاپايه با مشــاركت دانشــگاه ها در شــهرهاي 
مختلــف برگــزار شــد و متعاقــب آن رويــداد 
 اســتارت آپي »نــوآوردگاه« نيــز بــا حضــور 
۱۲ تيم ايده، همزمان بــا هفته جهاني فضا برگزار 
شد كه به دنبال آن با اســتقبال ديگر دانشگاه ها 
 براي برگــزاري رويدادهاي اســتارت آپي مواجه 

شديم. 

بــه زودي با مصوبــه اي كــه دولت بــا همكاري 
مركــز ملي فضــاي مجــازي در دســت تنظيم 
دارد، فعاليــت اســتخراج كنندگان پول ديجيتال 
 و صرافي هــاي الكترونيكــي ارز رمزهــا قانوني 

مي شود. 
ارز ديجيتــال يــا Cryptocurrency يك فرم 
از پــول الكترونيكي اســت كه به دليل داشــتن 
ويژگــي رمزنگاري درحيــن انتقــال در اينترنت 
براي امنيت بيشــتر، حذف واســطه ها و ناشناس 

 بــودن طراحي شــده و غيرقابل هــك و پيگيري
 است.

 ارزهــاي ديجيتــال از فنــاوري غيرمتمركــز 
اســتفاده مي كنند و به كاربران امــكان پرداخت 
امــن و ذخيره پــول را بــدون نياز بــه ثبت نام يا 
 اســتفاده از بانك هــا و ســازمان هاي واســطه 

مي دهند.
 اكثــر ارزهــاي ديجيتــال روي پايــگاه داده 
توزيع شــده اي به نام بالك چين اجرا مي شــوند. 

در هميــن حــال بيشــتر واحدهاي اصلــي ارز 
ديجيتال نيز توســط يك فرايند به نام اســتخراج 
يا »ماين« توليد مي شــوند.  اوليــن ارز ديجيتال 
بيت كوين اســت كه در ســال ۲۰۰9 ايجاد شد و 
پادشــاه دنياي ارزهاي ديجيتال نــام گرفت؛ ولي 
در چند ســال گذشــته ارزهاي ديجيتال زيادي 
معرفي و عرضه شده اند و گفته مي شود هم اكنون 
 حــدود 9۰۰ ارز ديجيتــال در بازارهــاي جهاني 

تجارت مي شود. 

تراكنش  صكوك ۵۰۰ ميليون دالري بانك  الهالل از طريق بالك چينبازگشت حس بويايي با كاشت الكترود  در بيني

۲۷  درصد  از  شركت هاي دانش بنيان كشور  در  حوزه  سالمت فعال هستند

هوش مصنوعي به  ال جي اضافه  مي شود

مركز  نوآوري و شتابدهي فضايي راه اندازي مي شود۴ انتصاب در صندوق نوآوري و شكوفاييآمادگي ژاپن  براي افزايش  واردات نفت  از ايران

فعاليت استخراج  كنندگان  پول ديجيتال قانوني  مي شود
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سرمقاله

يادداشت

داليل  کاهش
صادرات  خدمات

روزهاي  منفي
بورس

تحريم هــا تاثيــر بســيار 
منفي بر صادرات خدمات 
فنــي و مهندســي دارد. 
بخشنامه هاي موجود عملي 
نيســت و تعهد ارزي براي صادرات اين خدمات 
امكان پذير نيست. حتي با خوش بيني اگر شركتي 

بتواند صادرات...

  افشــين كالهي، عضو اتاق 
بازرگاني ايران

  عباسعلي حقاني نسب، كارشناس بازار سرمايه
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رقابت  استارت آپ ها   در 
ليگ   برتر  اينترنت  اشيا

افزايش خروج  بازيگران 
غيرحرفه اي  از   بورس

 »کسب وکار« موانع رشد صادرات خدمات فني و مهندسي  را  بررسي مي کند

کندی صادرات خدمات با بخشنامه های ارزی
صفحه۵

صفحه۴

کمبود   و  گراني  گوشت
  قيمت   گوشت   با   خروج   غيرقانوني   دام    از   مرزها      افزايش    يافت

از ســوي پارك علم و فنــاوري دانشــگاه تهران، 
اســتارت آپ ويكند اينترنت اشــيا )IoT( برگزار 
مي شود. اســتارت آپ ويكند اينترنت اشيا با هدف 
تبديل ايــده به كســب وكار از طريق مشــاوره و 
مربي گري از ۲۸ تا ۳۰ آذرماه در پارك علم و فناوري 
دانشگاه تهران برگزار خواهد شــد. شركت در اين 
رويداد به صورت تك نفره، تيم دو نفره يا تيم ســه 
نفره امكان پذير اســت. عالقه منــدان براي حضور 
 در اين رويداد تــا ۲۰ آذرماه بــا مراجعه به آدرس 
 stp. ut. ac. ir/iot  مي توانند نسبت به ثبت نام خود 
اقدام كنند. محورهاي اين رويداد »توليد هوشمند«، 
»بهداشت و درمان«، »سيستم هاي انرژي«، »حمل 
و نقل«، »كشــاورزي« و »بيمه هوشمند« است. 
برترين هاي اين رويداد در اولويت پذيرش در مركز 

رشد پارك علم و فناوري دانشگاه...

شــاخص بورس در حالي در مســير نزولي قرار 
گرفته است كه برخي از كارشناسان، خوش بين 
به ورود نقدينگي بازار ارز به سمت بازار سرمايه 
بودند. مدتي است كه نرخ دالر روند رو به كاهشي 
را طي مي كند و رئيس كل بانك مركزي نيز خبر 
از ادامه دار بودن اين روند كاهشــي مي دهد كه 
شايد در صورت تداوم، نقدينگي حاصل بازار ارز را 
به سمت بازار سرمايه روانه كند؛ اما تقريبا از اوايل 
آذر ماه تاكنون در مجموع بورس رشد زيادی را 
تجربه نكرده است. طبق آنچه كارشناسان بورس 
اذعان دارنــد، مقصد نقدينگي بعــد از بازار ارز، 
بورس است؛ اما به شرطي كه مديران بازار سرمايه 
 از اين فرصــت؛ يعني خروج نقدينگــي از بازار 

ارز بهره بگيرند...



اقتصاد2
ایران وجهان

رهبر انقالب در ديدار فرماندهان نيروي دريايي ارتش: 
هر چه  می توانید توانایی ها و آمادگی های  

خود را  افزایش  دهید
رهبر معظم انقالب فرمودنــد: هرچه مي توانيد 
توانايي ها و آمادگي هاي خود را افزايش دهيد تا 
دشمنان ايران حتي جرات تهديد اين ملت بزرگ 
را نداشته باشــند. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
دفتر مقام معظم رهبري، حضرت آيت ا... خامنه اي 
ظهر روز گذشته در ديدار فرماندهان و مسئوالن 
نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران، تكيه 
بر نيروي انساني جوان، مومن و پرانگيزه را كليد 
حل مشكالت در همه بخش هاي كشور از جمله 
نيروهاي مسلح دانســتند و با تاكيد بر لزوم كار 
مضاعف و افزايش آمادگي ها، خاطرنشان كردند: 
هرچه مي توانيد توانايي ها و آمادگي هاي خود را 
افزايش دهيد تا دشمنان ايران حتي جرات تهديد 

اين ملت بزرگ را نداشته باشند. 
در اين ديدار كه به مناســبت ۷ آذر روز نيروي 
دريايي برگزار شــد، فرمانده كل قوا با اشاره به 
صف آرايي جبهه اي وسيع از دشــمنان و رقبا 
در مقابل جمهوري اسالمي، گفتند: وجود اين 
واقعيت در كنار ضرورت جبران عقب ماندگي ها، 
نشــان دهنده لزوم كار مضاعف و فوق العاده در 
همه بخش هاي نظام از جمله در نيروي دريايي 
است. ايشان پيشرفت هاي ارتش و به ويژه نيروي 
دريايي از ابتداي انقالب اســالمي تا به امروز را 
عظيم و شــگفت آور خواندند و افزودند: نسل 
كنوني نيروي دريايي به ابتــكار و توانايي هاي 
خود عميقــا ايمان دارد و تحقــق پديده هايي 
همچون الحاق ناوشكن سهند و زيردريايي هاي 
فاتح و غدير به ناوگان دريايي، بشــارت دهنده 
امكان پيشــرفت هاي روزافزون است. حضرت 
آيت ا... خامنه اي افزايش آمادگي نيروهاي مسلح 
را موجب بازدارندگي و ترس دشمنان دانستند 
و گفتند: جمهوري اســالمي قصد آغاز جنگ 
با كســي را ندارد؛ اما بايد آن چنان توانايي هاي 
خود را افزايش دهيد تا دشمن نه تنها از حمله 
به ايران بيمناك و هراسان باشد، بلكه به بركت 
همبســتگي، اقتدار و حضور موثــر نيروهاي 
مسلح در ميدان، ســايه تهديد نيز از سر ملت 

ايران دور شود.

خبر

كاهش توان خريد مردم در 
اين روزها باعث شــده تقاضا 
براي خريد مسكن نيز كاهش 
يابد؛ اين موضوع سبب شده 
قيمــت اوراق تســهيالت 
مسكن هم مقداري افت كند؛ اما به گفته كارشناسان، 
با قيمت هاي كنوني و وام هاي تخصيصي، مردم عادي 
با اين تسهيالت نمي توانند صاحبخانه شوند. به گزارش 
ايسنا، در معامالت روز گذشــته فرابورس ايران قيمت 
امتياز تسهيالت مسكن بانك مسكن از ۵۲ هزار تومان 
تا ۵۵ هزار تومان شــناور بود. روز گذشته حدود قيمت 
اوراق تسهيالت مسكن آبان ماه ۱۳۹۷ حدود ۵۲ هزار و 
۹۰۰ تومان بود و اوراق تسهيالت مسكن مهر ۱۳۹۷ به 
۵۳ هزار و ۷۰۰ تومان مي رسيد. در عين حال قيمت تسه 

فروردين ماه سال جاري حدود ۵۴ هزار تومان بود. 
در حال حاضر بازار سرمايه، شاهد كاهش قيمت اوراق 
تسهيالت مسكن است، چراكه قيمت مسكن از ابتداي 
امسال تاكنون رشد چشمگيري داشته كه اين موضوع 
سبب شده است تقاضا براي خريد مسكن كاهش يابد. 
طبيعي اســت كه اين كاهش تقاضا به طور مستقيم بر 
مقدار خريد اوراق تسهيالت مسكن نيز اثر مي گذارد و 

قيمت اوراق را پايين مي آورد. 
چندي پيش نيز رضا غالمعلي پور، معاون توسعه بازار 
فرابورس ايران اين موضوع را در جمع اصحاب رســانه 
تاييد كرد و گفت: »تعدادي سوال مي كنند كه در آينده 
قيمت اوراق تسهيالت مسكن چقدر خواهد بود كه بايد 
گفت قيمت تسه تابع اين است كه تسهيالت مسكن چه 
كسري از قيمت خريد مسكن را پوشش دهد. شايد اين 
روند افزايشي كه در قيمت مسكن رخ داده، باعث شده 

رقم وام ها به عالوه مقدار پس انداز مردم جوابگوي خريد 
مسكن نباشــد و اين موضوع سبب كاهش قيمت تسه 
در بازار شده است.« با توجه به اينكه در فرابورس ايران 
قيمت اوراق با سررســيدهاي مختلف از ۵۲ تا ۵۴ هزار 
تومان شناور است، در اين گزارش حد وسط يعني ۵۳ 
هزار تومان مبنا قرار گرفته و هزينه وام مسكن براي اقشار 

مختلف محاسبه شده است. 
بدين ترتيب با قيمت حدودي هر برگ تســه ۵۳ هزار 
تومان، زوج هاي تهراني براي دريافت وام ۱۰۰ ميليون 
توماني مسكن بايد ۲۰۰ برگه تسهيالت مسكن خريداري 
كنند، آنها بايد ۱۰ ميليون تومان و ۶۰۰ هزار تومان صرف 
خريد اين ۲۰۰ برگ كنند. به اين مبلغ با احتساب ۲۰ 
ميليون تومان وام جعاله كه بابتش بايد ۴۰ برگ تســه 

بهادار ۵۳ هزار توماني خريد ۲ ميليون و ۱۲۰ هزار تومان 
اضافه مي شــود. در نتيجه در مجموع براي دريافت وام 
۱۲۰ ميليون توماني مسكن، حدود ۱۲ ميليون و ۷۲۰ 

هزار تومان  بايد هزينه شود. 
همچنين زوج هاي غيرتهراني كه در شهرهايي با جمعيت 
بيشــتر از ۲۰۰ هزار نفر زندگي مي كنند، مي توانند تا 
ســقف ۸۰ ميليون تومان وام بگيرند كه براي گرفتن 
اين مبلغ بايد ۱۶۰ ورق بهادار خريداري كنند كه با اين 
حساب بايد ۸ ميليون و ۴۸۰ هزار تومان بابت خريد اين 
اوراق بپردازند كه با احتساب ۲ ميليون و ۱۲۰ هزار تومان 
براي خريد اوراق وام جعاله، در مجموع براي دريافت وام 
۱۰۰ ميليون توماني بايد ۱۰ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان 
پرداخت كنند.  عالوه بر اين زوج هاي ســاكن در ساير 

شهرهاي با جمعيت زير ۲۰۰ هزار نفر مي توانند براي 
گرفتن ۶۰ ميليون تومان وام مسكن ۱۲۰ برگ بهادار 
خريداري كنند كه بايد ۶ ميليون و ۳۶۰ هزار تومان بابت 
خريد اوراق بپردازند. همچنين براي دريافت ۲۰ ميليون 
تومان ديگر بابت وام جعاله نيز بايد ۲ ميليون و ۱۲۰ هزار 
تومان پرداخت كنند كه در مجموع براي وام ۸۰ ميليون 
توماني ۸ ميليون و ۴۸۰ هزار تومان از سوي زوج ها بايد 

پرداخت شود. 
مجردهاي تهراني نيز مي توانند تا سقف ۶۰ ميليون تومان 
و غيرزوج هايي كه در مراكز استان هاي باالي ۲۰۰ هزار 
نفر جمعيت دارند تا سقف ۵۰ ميليون تومان و در نهايت 
غيرزوج هاي ساكن در ساير مناطق تا سقف ۴۰ ميليون 
تومان وام دريافت كنند كه به ترتيب هر كدام بايد ۱۲۰، 
۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تســهيالت مســكن را از 
فرابورس ايران خريداري كنند.  با اين حساب مجردهاي 
تهراني بايد براي خريد اين اوراق ۶ ميليون و ۳۶۰ هزار 
تومان، افراد ساكن در مراكز استان باالي ۲۰۰ هزار نفر 
جمعيت مبلغ ۵ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان و افراد گروه 
سوم مبلغ ۴ ميليون و ۲۴۰ هزار تومان پرداخت كنند. 
البته در صــورت تمايل براي دريافــت وام ۲۰ ميليون 
توماني جعاله بايد مبلغ ۲ ميليون و ۱۲۰ هزار تومان ديگر 
هم بپردازند.  اوراق تسهيالت مسكن توسط بانك مسكن 
منتشر مي شــود. اين اوراق قابليت معامله در فرابورس 
ايران را دارد و ارزش اسمي هر برگ ۵ ميليون ريال است. 
مدت اعتبار اوراق تسه حداكثر تا دو دوره شش ماهه قابل 
تمديد اســت. اين اوراق با توجه به اينكه چقدر تا زمان 
اعتبارش باقي مانده داراي قيمت متفاوتي اســت. در 
صورتي كه مدت اعتبار اين اوراق به اتمام رسيده و دارنده 
اوراق از تسهيالت آن استفاده نكند، نماد معامالتي آن 
متوقف خواهد شد و وجوه پرداختي ديگر به دارنده اوراق 

بازپرداخت نخواهد شد. 

با  كاهش  تقاضاي  خرید 

وام  مسكن  ارزان  شد

رئيس جمهوری در جلسه هيات دولت: 
استان هاي  مرزي در  شرایط  تحریم  

مسئولیت  سنگیني  دارند
رئيس جمهوری با تاكيــد بر اينكه هيچ راهي 
به جز توسعه توليد، افزايش اشتغال، كنترل 
تورم، حمايت از اقشــار ضعيف و كم درآمد و 
تامين كاالهاي مورد نياز مردم نداريم، تصريح 
كرد: ايــن محورها برنامه اساســي و اصولي 
دولت در تنظيم بودجه ســال آينده است تا 
مردم بتوانند احساس آرامش بيشتري داشته 
باشند. حســن روحاني روز گذشته در جلسه 
هيات دولت با اشــاره به انتخاب استانداران 
جديد براي ۴ استان مرزي آذربايجان شرقي، 
مازندران، خراسان جنوبي و خراسان شمالي از 
سوي هيات وزيران، گفت: استان هاي مرزي 
كشور در شرايط تحريم مسئوليت و بار سنگين 
ويژه اي بر عهده دارند. روحاني با تاكيد بر اينكه 
بايد در راستاي گســترش تبادالت مرزي و 
توســعه و فعال تر كردن بازارچه هاي مرزي 
تالش كنيم، گفت: چند روز گذشته تصميمي 
در راستاي ارائه تسهيالت در مناطق آزاد اتخاذ 
كرديم تا به واسطه آن در موارد مشخص شده 
بدون انتقال ارز، بتوانند فرايند واردات در اين 
مناطق را داشته باشند. رئيس جمهوری ادامه 
داد: بايد در آينده براي بازارچه هاي مرزي هم 
تسهيالتي در حدي كه نياز باشد،  قائل شويم 
تا بانك مركزي هم بتوانــد مديريت خود را 
به خوبي اعمال كند. روحاني بــا بيان اينكه 
استان هاي مرزي بايد تبديل به تامين كننده 
و دپوي كاالهاي مورد نياز كشور به ويژه مواد 
اوليه مورد نياز كارخانه ها شوند، گفت: توليد 
به ويژه در بخش صنعت و خدمات بسيار حائز 
اهميت اســت كه گاهي نياز به مــواد، كاال و 
خدمات خارجي دارد و بايد تســهيالت الزم 
در اين راســتا را فراهم كنيم تا به واسطه آن 
توليد در كشــور، فعال شود. رئيس جمهوری 
اظهار داشت: اســتان هاي مرزي بايد با فعال 
كردن بازارچه هاي مرزي و توسعه مناسبات 
تجاري با كشورهاي همسايه در مسير مبارزه 
با تحريم تالش كنند و برخي از مشــكالتي 
 كه با آن مواجه هســتيم توسط اين استان ها 

حل و فصل شود. 

خبر

قيمت نفت خــام آمريكا در حال حاضــر ۵۱ دالر در 
هر بشكه معامله مي شود، درحالي كه اوايل اكتبر در 
اوج خود و قيمت ۷۶ دالر در هر بشكه قرار داشت. در 
عين حال، نفت خام برنت از ۸۶ دالر به ۶۰ دالر سقوط 
كرده است. طي چند هفته گذشــته قيمت نفت ۳۰ 
درصد ارزش خود را از دست داد، اما اقتصاد عربستان 
هنوز هم ضرر و زياني از ايــن كاهش قيمت ها نديده 
است. سي ان ان گزارشي در اين باره منتشر كرده است. 
طبق اين گزارش، اوپك و ديگر صادركنندگان بزرگ 
نفت جهان بــه دنبال قيمت هاي باالتر طالي ســياه 
هستند، آنها پيشــنهاد داده اند كه در نشست هفته 
آينده، توليد نفت را كاهش دهند؛ اما در شرايط سخت 
اقتصادي عربستان ســعودي همچنان مي تواند اين 
قيمت هاي پايين تر را تحمل كند. همين تحمل كردن 
باعث مي شود كه متحد اصلي عربستان؛ يعني دونالد 

ترامپ در شرايط نياز براي اين كشور حفظ شود. قيمت 
نفت خام آمريكا در حال حاضر ۵۱ دالر در هر بشــكه 
معامله مي شــود، درحالي كه اوايل اكتبر در اوج خود 
و قيمت ۷۶ دالر در هر بشكه قرار داشت. درعين حال، 
نفت خام برنت از ۸۶ دالر به ۶۰ دالر سقوط كرده است. 
به گفته تحليلگران Capital Economics حتي اگر 
قيمت نفت برنت به زير ۴۰-۵۰ دالر در هر بشكه برسد، 
بعيد به نظر مي رسد تعادل در پرداخت ها صورت بگيرد. 
طبق گزارش اين موسسه، قيمت ها حتي مي تواند تا 
۳۰ دالر در هر بشكه كاهش يابد و عربستان سعودي 
همچنان قادر خواهد بود شكاف مالي بين صادرات و 

واردات را پر كند. اين شكاف توسط پس انداز ارز خارجي  
براي حداقل يك دهه پر خواهد شد. 

بودجه محافظه كارانه
به گزارش اتاق تهران، سقوط قيمت نفت باعث فشار به 
بودجه كشورها مي شــود. تحليلگران تخمين زده اند كه 
بودجه دولت عربستان براي ســال ۲۰۱۸ برپايه قيمت 
محافظه كارانه ۵۰-۵۵ دالر در هر بشكه تنظيم  شده است. 
اين در حالي است كه هزينه استخراج هر بشكه نفت در 
عربستان سعودي در سال ۲۰۱۵ كمتر از ۱۰ دالر بوده 
است و بعيد به نظر مي رسد اين قيمت از آن زمان تابه حال 

تغيير كرده باشد. يك ســال پيش، عربستان سعودي 
هدف تعادل بودجه خــود از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ را متوقف 
كرد، چراكه هزينه هاي زيادي براي رشد و تحول اقتصاد 
ايجاد كرده بود. حاال هم با توجه به قيمت باالي نفت در 
۹ ماه اول سال، كسري بودجه سال ۲۰۱۸ عربستان به 
كمتر از ۵ درصد از توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد. 
سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، آخرين باري كه قيمت نفت سقوط 
كرد، عربستان مجبور شد در امور مالي خود تجديدنظر 
كند. كسري بودجه اين كشور در ســال ۲۰۱۵، ۱۰۰ 
ميليارد دالر ثبت شــد كه ۱۵ درصد از توليد ناخالص 
داخلي اش بود. همان زمان صنــدوق بين المللي پول 
هشــدار داد كه اگر قيمت نفت همين طور پايين بماند 
برخي از كشورهاي خليج فارس ازجمله عربستان دچار 
مشكل خواهند شد. همان اتفاق ها باعث شد در عربستان 

يارانه ها كاهش پيدا كند، ماليات فروش تعيين شود. 

اقتصاد عربستان از كاهش قیمت نفت صدمه نمي بیند

قيمتنفتبه30دالرهمميرسد؟

سيد سلمان ســاماني، سخنگوي 
وزارت كشور گفت: با توجه به اينكه 
نظر صريح وزارت اطالعات مبني بر 
تاييد صالحيت پيروز حناچي به 
وزارت كشور واصل شد و مستندات 
قانوني موردنياز براي صدور حكم 
شهردار تكميل شد، حكم انتصاب 
ايشان به عنوان شــهردار جديد 

تهران از ســوي وزير كشور صادر 
شد. وزير كشور از شهردار جديد 
تهران خواســته در انضباط دقيق 
مالــي، انضباط محيط شــهري، 
تســريع در تصميم گيری هــاي 
به موقع و كارشناســي و استفاده 
از توان افراد مجرب و شايســته، 

اهتمام به خرج دهد. 

حکمشهردارتهرانصادرشد
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رئيس سازمان برنامه و بودجه از افزايش 
۲۰ درصدي حقوق كاركنان دولت در 
بودجه ســال ۹۸ خبر داد. به گزارش 
ايســنا، محمدباقر نوبخت روز گذشته 
در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع 
خبرنگاران اظهار كرد: در بررسي بودجه 
ســال ۹۸ تا اينجا براساس افزايش ۲۰ 
درصدي حقوق كاركنان تصميم گرفته 
و عمل مي كنيم. رئيس سازمان برنامه 
و بودجه با اشــاره به اينكه ۲۴ تبصره 
پيشنهادي سازمان برنامه و بودجه براي 
اليحه بودجه ۹۸ روز سه شنبه در هيات 
دولت به تصويب رســيد، خاطرنشان 
كرد: در جلسه يكشــنبه بعدي دولت، 
ارقام بودجه و جــداول تصويب نهايي 
شــده و اليحه براي تقديم به مجلس 
آماده مي شــود. نوبخت بــا بيان اينكه 
سال ۹۸ سال ويژه اي است و ما بايد در 
يكي از بي رحمانه ترين و ســخت ترين 
تحريم ها كشور را اداره كنيم، بيان كرد: 
ســايه تحريم بر مصارف و درآمدهاي 
ما مي افتد؛ اما هنر ما اين اســت كه از 
امكانات و تجارب خود استفاده كرده و 
تحريم ها را دور بزنيم. در حال حاضر يك 
تيم بسيار بزرگ در آمريكا مستقرند و 
بررسي مي كنند كه ما در شرايط تحريم 
چه راه هاي جديدي مي رويم. بنابراين 

من معذورم كه به صورت ريز و شــفاف 
درباره تصميمات دولت صحبت كنم. وي 
ادامه داد: بودجه شفاف تهيه مي شود و 
صندوق بين المللي پول هم شــفافيت 
بودجه ايران را تحســين برانگيز اعالم 
كرده است. ما منابع درآمدي خود را به 
دقت انتخاب مي كنيم و بي جهت منابع 
واهي معرفي نخواهيم كرد كه در طول 
سال محقق نشود. ســال گذشته ۳۲۰ 
هزار ميليارد تومــان درآمد پيش بيني 
كرديم كه اين رقم تحصيل شد. نوبخت 
همچنين با اشــاره به اينكه هدف ما در 
سال ۹۸ رشد توليد، اشتغال و كاهش 
فقر مطلق است، تصريح كرد: ۷۰ هزار 
ميليارد تومــان از منابــع دولتي براي 
طرح هاي عمراني دولتــي اختصاص 
مي دهيم. همچنيــن از منابع بانكي و 
صندوق براي واحدهاي بخش خصوصي 
مي توانيم اســتفاده كنيم. همين رقم 
مشــابه كه براي بخش دولتي در نظر 
گرفته ايم به صورت كمك بالعوض وام 
ارزان قيمت و وجوه اداره شدن در اختيار 
واحدهاي توليدي قــرار خواهيم داد. 
رئيس سازمان برنامه و بودجه با تاكيد 
بر اينكه بودجه ما محدود است، گفت: 
هر دستگاهي تالش مي كند كه بودجه 

بيشتري به دست بياورد. 

نوبخت در حاشیه جلسه دولت خبر داد

افزايش20درصديحقوقكاركنان
دولتدربودجه98

گروه اقتصاد ايران وجهان
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وزير نفت در حاشيه جلسه دولت: فعال   بحث  سهميه بندي  سوخت  مطرح  نيست
وزير نفت گفت: اعداد و ارقامي كه درباره سهميه بندي بنزين اعالم مي شود، درست نيست. بيژن زنگنه در حاشيه جلسه روز گذشته هيات دولت اظهار كرد: هنوز در مرحله ثبت نام كارت سوخت هستيم و 

وقتي اين مرحله تمام شد، تاريخ اجراي طرح تحويل بنزين با كارت سوخت را اعالم مي كنيم. فعال بحث سهميه بندي مطرح نيست، بلكه بحث استفاده از كارت سوخت در تحويل بنزين مطرح است. زنگنه همچنين 
در پاسخ به سوالي درباره كاهش قيمت جهاني نفت تا زير 40 دالر اظهار كرد: اينها پيش بيني و حرف است، زيرا قيمت نفت را عرضه و تقاضا مشخص مي كند، البته دخالت برخي كشورها براي اشباع بازار و ضربه 

زدن به ايران را نيز نبايد ناديده گرفت. زنگنه در پايان در پاسخ به سوالي درباره روند فروش نفت كشورمان بيان كرد: در زمينه تحريم ها صحبت نمي كنم؛ چون آمريكا از اين صحبت ها استفاده مي كند. 

آگهی مزايده
در پرونده اجرايی كالســه ۹۵۲۲۲۳ شــعبه اول اجرای احكام مدنی دادگستری 
شهرستان گنبدكاووس، محكوم عليه آقای كريم بردی آق محكوم است به فروش 
ملك مشاع و تقسيم وجوه حاصل از آن ميان شركا به نسبت سهم هر يك و پرداخت 

مبلغ -/۱/۸۰۰/۰۰۰ ريال بابت هزينه اجرا در حق صندوق دولت:
بر اين اساس ملك مذكور كه عبارت اســت از: ششدانگ عرصه و اعيان پالك ثبتی 
۱/۲۲۵۲۵ اصلی واقــع در گنبد كاووس- گدم آبــاد- خ وحدت- نبش وحدت ۱۳ 
مشتمل بر ۵ باب انباری به مساحت حدود ۲۰۰ متر مربع و يك ورودی ماشين رو و 
يك ورودی پياده رو و واحد مسكونی با ساختار اسكلت آجری و نمای سيمان كاری 
با مساحت ۵۶ متر مربع و كارگاه رنگرزی به مساحت مفيد حدود ۳۱۲ متر مربع و 
سرويس بهداشتی به مساحت ۲۴ متر مربع و سايبان با سقف ايرانيت به مساحت ۴۸ 

متر مربع و امتيازات برق سه فاز و گاز و آب.
از طريق مزايده حضوری به شرح ذيل به فروش ميرسد:

۱-مطابق نظريه كارشــناس ملك مورد مزايده به مبلغ -/۶/۳۵۵/۶۱۰/۰۰۰ ريال 
ارزيابی گرديده اســت. ۲-مزايده از مبلغ پايه كارشناســی شــروع و به باالترين 
قيمت پيشــنهادی فروخته می شود.۳- مكان مزايده در شــعبه اول اجرای احكام 
مدنی دادگســتری گنبدكاووس می باشــد. ۴- موعد مزايده روز سه شنبه مورخه 
۱۳۹۷/۱۰/۰۴  ساعت ۱۰ الی صبح ۱۱ ميباشــد. ۵- متقاضيان شركت در جلسه 
ميتوانند پنج روز قبل از تاريخ مزايــده از ملك مورد مزايده ديدن نمايند.۶- مزايده 
مذكور برای نوبت اول تشكيل ميگردد ۷- همراه داشتن كارت ملی برای متقاضيان 
الزامی ميباشد. ۸- برنده مزايده مكلف اســت ده درصد مبلغ پيشنهادی خويش را 
فی المجلس و مابقی آنرا حداكثر ظرف مهلت يك ماه به صندوق دادگستری توديع و 
فيش آنرا ارائه نمايد. در غير اين صورت ده درصد واريزی به نفع دولت ضبط و مزايده 

تجديد خواهد شد./ش۶ 
مدير شعبه اول احكام مدنی دادگستری شهرستان گنبدكاووس – بهاری

بدين وسيله به آقای علی كيا دليری فرزند جمشيد شناسنامه شماره ۵۶۳۸ 
و ملی ۴۸۳۹۳۹۶۴۱۸ ابالغ می شود كه بانك ملت به استناد قرارداد بانكی 
شماره ۹۵۳۴۸۹۲۵/۳۳ جهت وصول مبلغ ۴۲۶/۵۷۳/۱۶۶ ريال تا تاريخ 
۱۳۹۷/۰۲/۲۷ به انضمام خســارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز 
تسويه كامل بدهی طبق مقررات عليه شــما اجرائيه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به كالسه ۹۷۰۰۱۴۴ در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا 
بنا به تقاضای بستانكار طبق ماده ۱۸ آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك 
مرتبه در يكی از روزنامه های كثير االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهی كه روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت 

به پرداخت بدهی خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائی جريان خواهد يافت.
م الف:۹۷/۱۸۰/۴۹۳۵
تاريخ چاپ: ۹۷/۰۹/۸

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی چالوس
ابراهيم حسين زاده ، رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان چالوس

آگهی ابالغ وقت رسيدگی
درپرونده كالســه ۹۷۰۵۵۸ اين شــعبه خواهان تعاونی 
اعتباری ثامــن االئمه به مديريت عاملی محمد حســين 
نظری توكلی دادخواســتی به طرفيت خانــم ندا بغيری 
فرزنــد پرويزو... به خواســته مطالبه وجــه چك مطالبه 
خســارات دادرســی ومطالبه خســارات تاخيرتاديه به 
دادگســتری گرگان تقديم نموده اســت كه پس ازارجاع 
به اين شــعبه وجری تشــريفات قانونی وقت رســيدگی 
 تعييــن گرديد.نظربــه اينكــه خوانــده فــوق الذكــر 
مجهول المكان می باشندبه اســتناد ماده ۷۳قانون آيين 
دادرسی مدنی باانتشار اين آگهی به نامبرده ابالغ می گردد 
جهت شركت درجلسه رسيدگی مورخه ۹۷/۱۰/۰۸ ساعت  
۱۱/۳۰ صبح ودريافت نســخه ثانی دادخواست وضمائم 

دردفتر شعبه نهم دادگاه حقوقی گرگان حاضرگردد.
سيدجالل صدری- مديردفتر شعبه نهم دادگاه 
حقوقی شهرستان گرگان

آگهی ابالغ وقت رسيدگی
كالسه بايگانی ۳/۹۷/۵۳۰ح پرونده شعبه سوم دادگاه 
حقوقی گرگان بدينوسيله به آقای ابراهيم ايری فرزند 
ارم قلی مجهول المكان اخطــار ميگردد خواهان بانك 
رفاه كارگران گــرگان به نمايندگی براتعلی بشــكنی 
دادخواستی به طرفيت شــما به خواسته مطالبه چك 
به دادگســتری گرگان تقديم نموده است پس ازارجاع 
به اين شعبه وثبت آن به كالسه فوق وجری تشريفات 
قانونی تعيين وقت رســيدگی وصدور اخطاريه جهت 
طرفين نظر به اينكه خوانده مجهول المكان ميباشــد 
لذا مستندابه ماده ۷۳قانون آيين دادرسی مدنی مراتب 
 دريك نوبت دريكی ازروزنامه های كثيراالنتشــار درج 
می گردد تاخوانده دردفتر شــعبه سوم حقوقی گرگان 
حاضر ونســخه ثانی دادخواســت وضمائم واخطاريه 
رادريافت نموده درجلسه دادرسی كه به روزچهارشنبه 
به تاريخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ساعت ۹صبح تعيين شده است 
شــركت نمايند.چنانچه نياز به آگهی مجددباشد فقط 

يك نوبت ومدت ده روز خواهد بود.
دفتر شعبه سوم  دادگاه عمومی حقوقی گرگان 

آگهی ابالغ وقت رسيدگی ودادخواست وضمائم 
به آقای علی اكبرشهرياری فرزند 

خواهان خانم بختــو نارويی دادخواســتی به طرفيت 
خوانده آقای علی اكبر شهرياری به خواسته ثبت واقعه 
طالق مطرح كه به اين شــعبه ارجاع وبه شماره پرونده 
كالســه ۹۷۰۹۹۸۰۰۵۶۶۰۰۶۸۱ شــعبه ۲ دادگاه 

خانواده شهرستان گرگان)۷خانواده قديم(ثبت ووقت 
رسيدگی مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ تعيين كه 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آئين 
دادرســی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده 
ودرخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكی ازجرايد 
كثيراالنتشــار آگهی می گردد تاخوانده ظرف يك ماه 
پس ازتاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن 
اعالم نشانی كامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم 
رادريافت ودروقت مقرر فوق جهت رسيدگی دردادگاه 

حاضرگردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲دادگاه خانواده شهرستان 
گرگان)۷خانواده قديم(
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دادنامه
پرونده كالسه ۹۷۰۹۹۸۰۰۵۶۷۰۰۱۶۶ شعبه ۳دادگاه 
خانواده شهرستان گرگان)۸خانواده قديم(تصميم نهايی 

شماره ۹۷۰۹۹۷۰۰۵۶۷۰۰۸۳۰
خواهان:آقای عبدالرضا ميرتيموری فرزند عباســعلی 
باوكالت آقای عبدالعلی كلندی فرزند ســلطانعلی به 
نشانی استان گلستان-شهرستان گرگان-گرگان-كوی 

انقالب-انقالب ۱۷پ۶
خواندگان: ۱-خانم شمسی زندی الی پينك فرزندجمال 

مجهول المكان
 ۲-آقــای اداره ثبت احوال گرگان به نشــانی اســتان 
گلستان-شهرســتان گرگان-شــهرگرگان-ميدان 

وليعصر-اداره ثبت احوال گرگان 
خواســته ها: ۱-ثبت واقعــه طالق  ۲- ســاير دعاوی 

غيرمالی
رای دادگاه

درخصوص دادخواســت عبدالرضا ميرتيموری فرزند 
عباســعلی باوكالت آقای عبدالعلــی كلندی بطرفيت 
خانم شمســی زندی الی پينك فرزندجمال بخواسته 
تقاضای صدور حكم به اثبات واقعه طالق عادی درمورخ 
۸۵/۱۱/۵ وثبت واقعه طالق،باعنايت به جامع محتويات 
پرونده ازجمله فتوكپی مصدق نكاحنامه رسمی شماره 
۳۹۹۷ مورخ ۱۳۷۷/۵/۱۳ ازدفتررسمی ازدواج شماره 
۱۹ زابل ايجاد علقه زوجيت بين طرفين به سبب نكاح 
دايم محرزاست وكيل خواهان دردادخواست تقديمی 
اظهار داشــته موكلش درتاريخ۱۳۸۵/۱۱/۵ درحضور 

امام جماعت مسجدحضرت ابوالفضل عليه السالم بنام 
نور احمدلگزايی بصورت توافقی خوانده رامطلقه نموده 
اســت،خوانده باوصف ابالغ قانون درجلســه دادرسی 
حاضرنگرديده واليحه دفاعيه ارسال ننموده است،الزم 
ذكراست درمدركيه عادی مورخ ۸۵/۱۱/۵ آمده است 
زوجه ازكليه مهريه،حق وحقوقش ونفقه سه ماه ده روز 
گذشت نموده است وبارضايت وتوافق هم درحضور شهود 
خطبه طالق خلع صادرگرديده طرفين دارای يك فرزند 
مشترك می باشــند حضانت به عهده پدرش ومادرش 
هرماه ســه مرتبه حق مالقات دارد،دادگاه قرااستماع 
شهادت شــهود صادرنموده است،اســامی افرادی كه 
درمدركيه ۸۵/۱۱/۵به عنوان شــاهد جلســه خطبه 
طالق بودند دردادگاه حاضرگرديدند بنامهای عباسعلی 
ميرتيموری پدرزوج ومسعود زائدميری به عنوان دايی 
زوج واحمد ميرتيموری به عنوان بــرادر زوج به اتفاق 
اظهارداشتند خطبه طالق فيمابين زوج وزوجه درمسجد 
حضرت ابوالفضل)ع(زاهدان توســط امام جماعت آن 
مســجد بصورت توافقی جاری گرديده است فلذا اين 
دادگاه باعنايت به مراتب يادشده ومالحظه نظريه قاضی 
محترم مشاور وتوجها به مساله ۹ذيل عنوان القول فی 
مشروطه ازكتاب الصدق تحرير الوســيله وبا استنادبه 
مواد ۱۱۳۳تا۱۱۴۲ قانون مدنــی حكم به اثبات واقعه 
طالق عادی مــورخ۸۵/۱۱/۵ صادرواعــالم می نمايد 
ودفاتر رسمی ثبت طالق ملزم به ثبت واقعه طالق بشرح 
ذيل می باشــد كه نوع طالق خلع بوده وزوجه ازكليه 
مهريه وحق وحقوقش ونفقه ســه ماه وده روزگذشت 
نموده وحضانت فرزند مشترك باپدر بوده ومادرهرماه 
ســه نوبت حق مالقات دارد واما درمورد خواسته ديگر 
خواهان به طرفيت اداره ثبت احوال گرگان نظربه اينكه 
دعوای يادشده متوجه خوانده نبوده فلذا دادگاه بااستناد 
به بند ۴ذيل ماده ۸۴قانون آيين دادرســی مدنی قرار 
رددعوی به لحاظ عدم توجه آن به خوانده راصادر واعالم 
می نمايد رای صادره غيابی بوده ظرف مدت بيســت 
روز پس از تاريخ ابالغ قابل واخواهی نزد همين شــعبه 
دادگاه وپس ازاآن ظرف مدت بيســت روز قابل تجديد 
 نظرخواهی نزد محاكم محترم تجديدنظرمركز استان 

گلستان می باشد.
سيد صابر امينی راد-رئيس شعبه سوم دادگاه خانواده 
گرگان
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3 استارت آپ ها
 و

 دانش بنیان ها

از ســوي پــارك علــم و 
فناوري دانشــگاه تهران، 
استارت آپ ويكند اينترنت 
اشيا )IoT( برگزار مي شود. 
استارت آپ ويكند اينترنت 
اشــيا با هدف تبديل ايده به كســب وكار از طريق 
مشاوره و مربي گري از ۲۸ تا ۳۰ آذرماه در پارك علم 

و فناوري دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. شركت 
در اين رويداد به صورت تك نفره، تيم دو نفره يا تيم 
سه نفره امكان پذير است. عالقه مندان براي حضور 
 در اين رويداد تــا ۲۰ آذرماه بــا مراجعه به آدرس 
 stp. ut. ac. ir/iot  مي توانند نسبت به ثبت نام خود 
اقدام كنند. محورهاي اين رويداد »توليد هوشمند«، 
»بهداشت و درمان«، »سيستم هاي انرژي«، »حمل 
و نقل«، »كشــاورزي« و »بيمه هوشــمند« است. 
برترين هاي اين رويداد در اولويت پذيرش در مركز 
رشد پارك علم و فناوري دانشگاه تهران قرار خواهند 

گرفت.  اينترنت اشــيا يكي از روندهاي پيشرو در 
زمينه فناوري هاي ساختارشكن اســت. تاثير آن 
در اكوسيســتم اقتصادي به حدي است كه باعث 
نوعي چرخش در ميان بازيگران ســرمايه گذاري 
جسورانه شده اســت. همچنين اغلب شركت های 
صاحب نام دنيا هم با رويكردي متفــاوت پا به اين 
عرصه گذاشته اند؛ اين بار در جايگاه »تجميع كننده« 
ايفاي نقش و زمينه خلــق محصوالت نوين را براي 
توسعه دهندگان و اســتارت آپ ها فراهم مي كنند؛ 
چراكه معتقدند اين گــروه از بازيگران جزو عناصر 

كليدي توسعه اكوسيستم اينترنت اشيا هستند. در 
ايران نيز برخي شركت هاي بزرگ فناوري معتقدند 
بازار اينترنت اشــيا به ويژه Consumer IoT  از 
پايين به باال شــكل مي گيرد و برخالف مدل هاي 
سنتي )استخدام(، رويكرد همكاري استراتژيك با 

استارت آپ ها را در  پيش گرفته اند. 
نكته جالب توجه اين است كه اين تكنولوژي تاكنون 
در كارآفريني هاي مختلف نقش بسزايي را ايفا كرده 
است. البته اين فناوري در ابتداي راه بوده و راه درازي 
را براي پيشرفت پيش رو دارد. اينترنت اشيا نه تنها در 

كشورهاي پيشرفته، بلكه در ايران به وسيله كارفرمايان 
متفكر و خالق به فرصت ارزشــمند شغلي تبديل  
مي شود. اينترنت اشيا هدف بسياري از شركت هاي 
استارت آپي نوپا قرار گرفته است تا با حركت همگام 
با تكنولوژي روز، بتوانند اســتفاده از اين فناوري را 
براي مشــتريان خود به ارمغان بياورند. اين موضوع 
مي تواند در حكم تهديدي براي كسب وكارهاي سنتي 
به حساب بيايد. تهديد بزرگ تر از اين بابت است كه 
وسايلي غير از موبايل و كامپيوتر نيز مي توانند به فضاي 

اينترنتي ورود پيدا كنند. 

بزرگترينرويداداستارتآپياينترنتاشياازسویپاركعلموفناوريدانشگاهتهرانبرگزارميشود

رقابت  استارت آپ ها   در لیگ  برتر اينترنت  اشیا

تلگرامطالييوهاتگرامتاپايان
آذرمستقلخواهندشد

معاون وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات خبر داد 
كه دو نسخه تلگرام طاليي و هاتگرام تا پايان آذرماه 
از تلگرام جدا مي شوند و به صورت مستقل به كار 
خود ادامه خواهند داد، در غير اين صورت غيرقانوني 
تلقي خواهند شد. حميد فتاحي با بيان اين موضوع 
همچنين تاكيد كرد كه پيام رسان هاي بومي توانايي 
جذب كاربران ايراني را دارند و در صورت تحقق اين 
امر نيازي به فيلتر كردن پيام رســان هاي خارجي 
نخواهد بود. فتاحي پيشــرفت مواردي چون ابعاد 
فني، اجتماعي، حقوقي و حريم خصوصي كاربران 
را دليلي براي اغناي كاربران نســبت به مدل هاي 
بومي عنوان كرده و مشــكالتي كه پيرامون اين 
اپليكيشن هاي ايراني وجود دارد را بيشتر مشكالت 
سياسي خوانده است. از نظر او، سايه سياست زدگي 
بر سر پيام رسان هاي بومي وجود دارد و عدم جذب 
كاربران به ســمت آنها بيشتر به همين دليل بوده 
است. وي با اشاره به توسعه پيام رسان هاي هاتگرام 
و تلگرام طاليي اظهار داشت كه اين دو پيام رسان از 
سوي شركت هاي دانش بنيان با توسعه نسخه اي 
از تلگرام پياده سازي شده اند و در حال حاضر ۳5 
ميليون نفر آنها را نصب كرده اند. فتاحي مساله اصلي 
پيام رسان هاي داخلي را تضمين امنيت آنها دانست 
و تاكيد كرد: »ازاين رو بايد به اين مسائل پاسخ داده 
شود تا مشكالت پيام رسان ها حل شود.« بايد به اين 
مساله توجه كرد كه مســتقل شدن اين دو برنامه 
به معناي قطع دسترسي اين نسخه ها به سرورهاي 
اصلي تلگرام اســت. در نتيجه احتمــاال ارتباط با 
كاربراني كه در تلگــرام اصلي ثبت نام كرده اند نيز 
قطع خواهد شــد و ســرويس هاي تلگرام نيز از 

دسترس كاربران اين دو نسخه خارج خواهد شد. 

خبر
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هاردهاي چند ترابايتي سامسونگ ارزان شد
سامسونگ نمونه هاي جديدي از هاردديسك هاي اس اس دي خود را با ظرفيت بيش از يك ترابايت روانه بازار كرده كه قيمت آنها نسبت به مدل هاي قبلي كاهش يافته است. هاردهاي اس اس دي 
يادشده از سري QVO ۸۶۰  هستند كه به عنوان مثال مدل يك ترابايتي آن به قيمت ۱۵۰ دالر عرضه شده است. مدل هاي ديگر اين هاردديسك دو و چهار ترابايتي هستند كه قيمت دقيق آنها در 
آينده اعالم مي شود. براي ساخت اين هاردهاي اس اس دي از طراحي ويژه سامسونگ موسوم به معماري سلولي چندسطحي چهاربيتي استفاده شده كه سرعت و توانمندي آنها را افزايش داده است. 
سرعت قرائت اطالعات توسط اين هاردها به ۵۵۰ مگابيت در ثانيه و سرعت نگارش يا رايت اطالعات روي آنها به ۵۲۰ مگابيت در ثانيه مي رسد كه بيشتر از نمونه هاي مشابه در بازار است.

كليدهوشمندسازيراروشنكردهاند
برزواحمدي،كارشناساينترنتاشيا

اهميت اينترنت اشيا در چند سال اخير ثابت شده است؛ چراكه در تمام دنيا شاهد هستيم بسياري از دستگاه هاي مورد استفاده؛ چه در منازل و چه در ادارات و سازمان ها قابليت اتصال به اينترنت را دارند و بدين وسيله سيستم هاي هوشمند را در اختيار داريم. اينترنت اشيا 
آنقدر قابليت و امكانات دارد كه كشورهاي توسعه يافته با درك اين موضوع به سمت اين نوآوري رفته اند و با راه اندازي استارت آپ هاي فعال در اين باره كليد هوشمندسازي را روشن كرده اند. در ايران هم بايد به اين موضوع از سال ها قبل اهميت داده مي شد و اگر ما  سازكار 
درستي در اين رابطه  و موضوعات مشابه داشتيم، مي توانستيم همگام با ديگر كشورها وارد اين فاز شويم و امروز به همان اندازه پيشرفت و توسعه داشته باشيم.  با رشد تكنولوژي اينترنت اشيا شركت ها، كسب وكارهاي كوچك و استارت آپ ها هم به سمت به كارگيري اين 
تكنولوژي حركت كردند كه اين حركت در كشورهاي توسعه يافته به دليل درك اهميت موضوع خيلي زودتر و سريع تر به راه افتاد؛ اما در ايران هنوز در حال روشن كردن موتور حركت به اين سمت هستيم. اينترنت اشيا شبكه اي از اشياست كه فرايند انتقال و به اشتراك گذاري 
اطالعات را از طريق اينترنت يا بلوتوث هوشمند انجام مي دهد. اين اشيا مي توانند هر چيزي باشند؛ به عنوان مثال ساعت، آبپاش، بلندگو و…، تعداد اشيا نيز كامال نامحدود است و كارآفرينان در تالش هستند تا شيوه هاي جديد را در كسب وكار خود پيش بگيرند.  اينترنت 
اشيا در ايران مي تواند تحوالت زيادي ايجاد كند و اگر روندي كه در اين سال ها براي توسعه استارت آپ ها به راه افتاده است، پيگيري شود و ادامه داشته باشد مي توان به رشد كشور اميدهاي زيادي پيدا كرد. كارآفريني با استارت آپ ها مي تواند تحول زيادي در اشتغالزايي و 
نوآوري اقتصادي ايجاد كند؛ گامي كه كشورهاي توسعه يافته سال هاست در اين راه برداشته اند و با شركت در رويدادهاي بين المللي آن را به رخ مي كشند. پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در اين سال ها عملكرد بسيار خوبي در حمايت و راه اندازي استارت آپ ها داشته است 

و از اين جهت كه اينترنت اشيا مهم ترين حوزه استارت آپي محسوب مي شود، با برگزاري بزرگ ترين رويداد استارت آپي اينترنت اشيا مي تواند راه را براي توسعه اين مدل از كسب وكارها فراهم كند. 

شايليقرائي
Newskasbokar@gmail.com

1۳97/9/6 و 1۳97/9/7 
آگهیمناقصاتعمومی)نوبتدوم(

خريدماسهشکسته0-6كوهیحاصلازانفجاروخردايش
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 ۰-6كوهی 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 ۸ گانه و سازمان های وابسته به شــهرداری قم ، اوراق مشاركت و يا واريز وجه نقد به  شماره حساب 

سپرده1۰۰6۲۲۰۲۸۸  بانك شهر بنام سازمان توسعه و عمران قم. 
* نحوه پرداخت : ۲5درصد  نقدی و75درصد 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 1۰۰6761۸44 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 51۰ مراجعه و 

يا با شماره تلفن ۳7۸4۰66۰ - ۰۲5داخلی 6۳۸۰  تماس حاصل فرمايند. 
»روابط عمومی سازمان توسعه و عمران قم«

شماره دادنامه:97۰997۲5۲۳5۰۰7۰4
تاريخ تنظيم:1۳97/7/۰۲                

شماره پرونده:97۰99۸۲5۲۳5۰۰1۰7
شماره بايگانی شعبه :97۰1۰7          

دادنامه
خواهان :زينب خاكی زاده فرزند شاكربه نشــانی قم –بلوار 15خرداد-ك۲9-ك11-امام 

محمد باقر-پ 4۲
خواندگان:1.آقای مرتضی مرادی فرزند شاه مراد

۲-آقای زكريا سرخوش فرزند مسح ا... هردو  به نشانی مجهول المكان
خواســته :تقاضای مطالبه خســارت وافت قيمت خودرو طبق نظريه كارشناسی وهزينه 

كارشناسی به مبلغ۳۰/۰۰۰/۰۰۰بانضمام هزينه دادرسی 
))رای شورا((

در خصوص دادخواست خواهان زينب خاكی زاده فرزند شاكر به طرفيت خواندگان1-مرتضی 
مرادی ۲-زكريا سرخوش به خواسته مطالبه خسارت وافت قيمت طيق نظريه كارشناسی 
وهزينه كارشناسی به مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰بانضمام هزينه دادرسی با عنايت به مفاد دادخواست 
واظهارات  خواهان وی مدعی است خوانده رديف دوم )زكريا سرخوش(با خودرو تريلی به 
شماره انتظامی ايران 1۸-6۲6ع1۲در مورخ 1۳96/1۲/9با خودرو سمند اينجانب به شماره 
انتظامی ايران 16-755م15 تصادف كرده است .ولی با توجه به اينكه مالك تريلی خوانده 

رديف اول )مرتض مرادی (می باشد ،خوانده رديف دوم از دادن برگه بيمه خودداری كرده 
واظهار داشت بيمه نزد صاحب تريلی می باشد ولی عليرغم تماس های مكرر با خواندگان 
هيچ يك پاسخگو نمی باشند حاليه با تنظيم دادخواست وارائه نظريه كارشناس محكوميت 
خواندگان را به پرداخــت 1/۳5۰/۰۰۰تومان هزينه تعميــر و1/5۰۰/۰۰۰تومان بعنوان 
افت قيمت و1۰6/5۰۰تومان هزينــه تامين دليل و15۰/۰۰۰تومان هزينه كارشــناس 
و۳/5۰۰هزينه كپی جمعــا به مبلغ ۳/11۰/۰۰۰تومان بانضمام كليه خســارت قانونی را 
خواســتارم لذا با توجه به عدم حضور خوانده رديف دوم وعدم ارائه دليل ومدرك مبنی بر 
برائت ذمه خويش ووجود كارت خودرو تريلی وگواهينامه رانندگی خوانده رديف دوم در يد 
خواهان خواسته خواهان را وارد وثابت تشخيص داده وبه استناد مواد 19۸و519ق.آ.د. م ومواد 
1۲57و1۲5۸و1۲۸4م رای بر محكوميت خوانده رديف دوم به پرداخت ۳/11۰/۰۰۰تومان 
بانضمام خسارت قانونی شامل هزينه دادرسی در حق خواهان صادر ودر خصوص خوانده رديف 
اول )مرتضی مرادی( نظر به عدم توجه دعوا است به وی وفق بند4ماده ۸4و۸9ق.آ.د.م قرار 
رد دعوای خواهان صادر واعالم می دارد رای صادره غيابی وظرف مدت ۲۰روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همين شعبه وپس از آن ظرف مدت ۲۰ روز ديگر قابل تجديد نظر خواهی 

در دادگاههای عمومی حقوقی قم می باشد ط.
قاضی شورای حل اختالف  شماره ۳5 قم –داستانپور

رونوشت برابر با اصل است وجهت ابالغ به خواندگان فوق تهيه وتنظيم ميگردد.
دبير شورای حل اختالف شعبه ۳54 

بدين وسيله به آقای حســن بصيری فرزند محمد شناسنامه شــماره 1565۳ و 
ملی ۰۰۳66۲4۲9۲ ابالغ می شــود كه بانك ملت به استناد قرارداد بانكی شماره 
91۲1۳9756/47 جهت وصول مبلغ 699/9۸۸/9۲1 ريال تا تاريخ 1۳97/۰۲/۲7 
به انضمام خســارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز تسويه كامل بدهی طبق 
مقررات عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائی به كالسه 97۰۰146 در اين 
اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1۳97/۰۸/۰۳ مامور، محل اقامت شما به شرح 
متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانكار طبق ماده 1۸ آئين نامه اجرا مفاد 

اجرائيه فقط يك مرتبه در يكی از روزنامه های كثير االنتشار محلی آگهی می شود و 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهی كه روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت 

به پرداخت بدهی خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائی جريان خواهد يافت.
م الف:97/1۸۰/49۳5
تاريخ چاپ: 97/۰9/۸

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی چالوس
ابراهيم حسين زاده ، رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان چالوس

آگهیابالغاجرائيه
بدينوســيله به:آقــای احمــد اميــری نوكنــده  نــام پدر:حســينعلی 
 تاريــخ تولد:1۳6۰/۰6/۲۰   شــماره ملــی ۲۲4۸9۸۳۸16 به شــماره 
شناسنامه :۲175 به نشانی: بندرگز-خيابان شهيد مطهری- الله دوم  وآقای  
ميثم مهاجر شهری نام پدر:  محسن تاريخ تولد:1۳65/۰6/۰5 شماره ملی: 
۲۲4994۰59۲ شماره شناسنامه:7۰5 به نشانی:بندرگز –خيابان شهيد 
مطهری منزل ولی شهری ابالغ می شود كه:بانك ســپه شعبه بندرگز به 
استناد قرارداد بانكی شماره 1۰94۳1۰9۳-1۳94/۰۳/۲۰ جهت وصول 
مبلغ 1۳7/4۰۳/۳۰۰ ريال شــامل: اصل به مبلــغ 119/9۸۸/۰۰۰ريال 
تاتاريخ 1۳96/11/۰7 بــه انضمام كارمزد به مبلــغ 11/99۸/۸۰۰ ريال 
وخسارت تاخير متعلقه به مبلغ 5/416/5۰۰ريال وخسارت تاخيرروزانه 
به مبلغ 44.۰۰۰ريال ازتاريخ مذكور تاروزتسويه كامل بدهی طبق مقررات 
عليه شما اجرائيه صادر نموده وپرونده اجرائی به كالسه 96۰۰197 دراين 
اداره تشكيل شده اســت وطبق گزارش مورخ 11/15/ 1۳96 مامور ابالغ 
بندرگز،محل اقامت شــما ها به شرح متن سند شــناخته نشده،لذا بنا به 
تقاضای  بســتانكار و طبق ماده 1۸آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك 
مرتبه در يكی ازروزنامه های كثيراالنتشــار محلی آگهی ميشود چنانچه 
بموجب تبصره ۲ قسمت) ب(ماده 11۳ قانون برنامه ششم توسعه  ظرف 
مدت بيست روز ازتاريخ انتشــار اين آگهی  كه روز ابالغ اجرائيه محسوب 
ميگردد به تعهدات خوداقدام ننمائيد، عمليات اجرائی برابر مقررات طبق 

تقاضای بستانكار عليه شما ها تعقيب خواهد شد.م الف:۲۰5۸ 
تاريخ انتشار: دوشنبه 1۳97/۰9/۸

حجت اله تجری-رئيس ثبت اسنادوامالك بندرگز 

آگهیحصروراثت
متقاضی آقای حســن مهــدوی اجيرلو فرزنــد مهديقلی دادخواســتی 
مبنی بر گواهی حصــر وراثــت تقديم نموده كــه پس از ارجــاع به اين 
شعبه به كالســه 97۰576 حقوقی ثبت گرديده اســت و چنين توضيح 
داده كه شــادروان مهديقلی مهدوی اجيرلو فرزند پيكويردی به شــماره 
شناسنامه5۰4914۳977 صادره از پارس آباد در تاريخ 1۳54/۳/6در محل 

اقامتگاه دائمی خود از دنيا رفته و وراث حين الفوت عبارتند از:
1-زهــرا مهــدوی اجيرلــو فرزنــد مهديقلــی به شــماره شناســنامه 

16۲14۸۳۲9۰صادره از مغان متولد 1۳19 دختر متوفی
۲-ســروناز مهــدوی اجيرلــو فرزنــد مهديقلی به شــماره شناســنامه 

5۰49151147صادره از پارس آباد متولد1۳1۳ دختر متوفی
۳-حســن مهــدوی اجيرلــو فرزنــد مهديقلی به شــماره شناســنامه 

5۰49155۸۳5صادره از پارس آباد متولد1۳۳۲ پسر متوفی
شــماره  بــه  مهديقلــی  فرزنــد  اجيرلــو  مهــدوی  4-قيمــت 
شناسنامه5۰49151۰9۰ صادره از طايفه اجيرلو متولد1۳۲5 دختر متوفی
5-علم نــاز خانم مهــدوی اجرلو فرزند مهديقلی به شــماره شناســنامه 

5۰4914۳99۳صادره از پارس آباد متولد1۳۰6 دختر متوفی
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد 
تا هر كس اعتراض و يا وصيت نامه ای از متوفی دارد از تاريخ نشــر آگهی ظرف 
يك ماه به شورا تقديم نمايد در غير اينصورت گواهی صادر و هر وصيت نامه ای 
غير سری و رسمی كه بعد از اين موعد ابراز گردد از درجه اعتبار ساقط و بال اثر 

خواهد بود. / م الف9۰۰۳
رئيس شورای حل اختالف شعبه يازدهم پارس آباد

آگهیابالغاجرائيه
بدينوسيله به:خانم سكينه عسگری  نام پدر:مهدی تاريخ تولد:1۳۲۲/۰4/۲۰   
شماره ملی ۲۲495۰7775 شماره شناسنامه :۲7 به نشانی: بندرگز-ليوان 
غربی- اله محله روبروی مهديه كدپستی 4۸741۳7997  وخانم صديقه 
رضائی نام پدر: عطا تاريخ تولد:1۳64/۰6/۳۰ شماره ملی: ۲1۲۲6۸۳47۳ 
شماره شناسنامه:۲744 به نشانی:بندرتركمن –خيابان فلسطين-فلسطين 
7 - منزل شــخصی ابالغ می شود كه:بانك سپه شــعبه بندرگز به استناد 
قرارداد بانكی شــماره ۲695۳۳166-1۳95/۰6/1۳ جهت وصول مبلغ 
5۸/5۸۸/9۳۸ ريال شــامل: اصل بــه مبلغ 4۰/۰۰۰/۰۰۰ريــال تاتاريخ 
1۳97/۰5/16 به انضمام كارمزد به مبلغ 1۲/۰59/4۳۸ ريال وخســارت 
تاخير متعلقه به مبلــغ 6/5۲9/5۰۰ريال وخســارت تاخيرروزانه به مبلغ 
1۰۰۰ريال ازتاريخ مذكور تاروزتســويه كامل بدهــی طبق مقررات عليه 
شما اجرائيه صادر نموده وپرونده اجرائی به كالسه 97۰۰1۰9 دراين اداره 
تشكيل شده است وطبق گزارش مورخ ۰6/17/ 1۳97 مامور ابالغ بندرگز 
و مورخ 1۳97/۰7/۰۸ ثبت بندرتركمن،محل اقامت شما ها به شرح متن 
سند شناخته نشده،لذا بنا به تقاضای  بســتانكار و طبق ماده 1۸آئين نامه 
اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكی ازروزنامه های كثيراالنتشار محلی 
آگهی ميشود چنانچه بموجب تبصره ۲ قسمت) ب(ماده 11۳ قانون برنامه 
ششم توسعه  ظرف مدت بيست روز ازتاريخ انتشار اين آگهی  كه روز ابالغ 
اجرائيه محسوب ميگردد به تعهدات خوداقدام ننمائيد، عمليات اجرائی برابر 
مقررات طبق تقاضای بستانكار عليه شما ها تعقيب خواهد شد.م الف:۲۰57 

 تاريخ انتشار: دوشنبه 1۳97/۰9/۸
حجت اله تجری-رئيس ثبت اسنادوامالك بندرگز 

بدين وسيله به آقای سيد علی شفيعی مقدس فرزند مير شفيع شناسنامه 
شماره 45۸ و ملی 4۸۳9675759 ابالغ می شود كه بانك ملت به استناد 
قرارداد بانكی شماره 9۰1475۳54/۲۰ جهت وصول مبلغ ۲۳7/6۳۸/4۸1 
ريال تا تاريخ 1۳97/۰۲/۲7 به انضمام خســارت تاخير متعلقه و از تاريخ 
مذكور تا روز تسويه كامل بدهی طبق مقررات عليه شما اجرائيه صادر نموده 
و پرونده اجرائی به كالســه 97۰۰19۰ در اين اداره تشــكيل شده و طبق 
گزارش مورخ 1۳97/۰7/۳۰ مامور، محل اقامت شــما به شرح متن سند 
شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانكار طبق ماده 1۸ آئين نامه اجرا مفاد 
 اجرائيه فقط يك مرتبه در يكی از روزنامه های كثير االنتشار محلی آگهی 
می شــود و چنانچه ظرف مــدت ده روز از تاريخ اين آگهی كــه روز ابالغ 
محسوب می گردد، نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماييد، عمليات 

اجرائی جريان خواهد يافت.
م الف:97/1۸۰/49۳5
تاريخ چاپ: 97/۰9/۸

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی چالوس
ابراهيم حسين زاده ، رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان چالوس

سالح شماره به كاليبر12 زنی ساچمه اسلحه جواز
02018104مدلتکلولساختروسيهبهنامعيسی
كرمیپوالدوندمفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقط

میباشد.



موضــوع گراني گوشــت 
و كمبــود آن در بــازار به 
داســتاني دنباله دار تبديل 
شــده اســت كه زير سايه 
بي توجهــي و كــم كاري 
مسئوالن مربوط هر روز بر قيمت ها افزوده مي شود. 
فعاالن اين حوزه بارها در رابطه با سودجويي دالالن 
و قاچاقچيان دام به دليل نوسانات ارز هشدار داده اند؛ 
اما گوشي براي شنيدن اين اعتراضات وجود ندارد. 
اين روزها قيمت گوشــت در هر فروشگاه يا قصابي 
با نرخ هاي متفاوت به دست مصرف كننده مي رسد 
و اين پايمال شدن حقوق مردم به دليل بي توجهي به 
نظارت بر بازارهاست. در برخي فروشگاه هاي عرضه 
گوشت قرمز هر كيلو شقه گوسفندي بدون دنبه تا 80 
هزار تومان هم به دست مشتري رسيده است كه اين 

قيمت ها هر روز افزايش پيدا مي كند. 
وزير جهاد كشــاورزي در اظهارنظري در اين رابطه 
گفت: كسري ايجادشده در بازار گوشت قرمز ناشي 
از نبود تعادل بين عرضه و تقاضا بوده و همين عامل 
باعث گراني گوشت گوســفندي در بازار شده است. 
محمود حجتي دربــاره كنترل بازار گوشــت قرمز 
گوسفندي گفت: كنترل قيمت ها در حيطه وظايف 
ســازمان بازرســي و تعزيرات حکومتی قرار دارد؛ 
اما در بحــث تامين بازار، تقاضا براي گوشــت قرمز 

گوسفندي به عرضه پيشــي گرفته است. وي افزود: 
بخش عمده توليد گوشت گوســفندي در كشور از 
طريق توليدكنندگاني همچون چوپانان عشــاير و 
روستاييان رمه گردان صورت مي گيرد كه با كمبود 
ظرفيت مراتــع و محدوديت تاميــن علوفه مواجه 
هستند؛ اين امر مشکالتي را براي توليد و تامين دام 
سبك ايجاد كرده است. وي با بيان اينکه براي واردات 
گوشت منجمد هيچ مشــکلي نداريم، تصريح كرد: 
ذائقه مردم به سمت مصرف گوشت گرم گوسفندي 
است كه تجار ايراني در حد كشش بازار هاي آسياي 

ميانه، آن را تامين و وارد مي كنند. 
وزير جهاد كشــاورزي گفت: براي واردات از مناطق 
دوردست به دليل طوالني بودن مسير، محصول بايد با 
هواپيما حمل شود كه اكنون گوشت گرم گوسفندي 
استراليايي تامين و وارد مي شود، اما قيمت تمام شده 

آن باالســت. وي اضافه كرد: عالوه بر مشکل كمبود 
توليد، بخشي از گراني گوشت قرمز به سوءاستفاده 
برخي در بازار برمي گردد كه بايد ازسوی دستگاه هاي 

نظارتي كنترل شود. 
از طرف ديگر حسن شکوهي، رئيس اتحاديه گوشت 
گوسفندي شهرستان ري از افزايش 3 هزار توماني نرخ 
گوشت در بازار خبر داد و گفت: هم اكنون هر كيلو شقه 
گوسفندي بدون دنبه با نرخ 62 تا 63 هزار تومان به 
مصرف كننده عرضه مي شود. وي قاچاق دام را عامل 
اصلي گراني گوشت قرمز در داخل دانست و افزود: اگر 
مسئوالن ذي ربط از خروج غيرقانوني دام از مرزهاي 
كشور جلوگيري نکنند، روند افزايش قيمت به سبب 

كمبود دام زنده در ميادين استمرار خواهد داشت. 
شــکوهي قيمت هر كيلو دام زنده گوســفندي در 
ميادين را 29 هزار تومان اعالم كرد و گفت: با توجه به 

افزايش تقاضا در فصل سرما، دام چنداني در ميادين 
عرضه نمي شود؛ چراكه به ســبب نوسان نرخ دالر و 
دينار قاچاق دام به عراق و امارات از جذابيت بااليي 
برخوردار اســت. رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي 
در پايان درباره تاثير توزيع گوشــت وارداتي بر بازار 

تصريح كرد: توزيع گوشــت وارداتي در فروشگاه ها 
و ميدان ها به سبب نبود حســاب و كتاب در عرضه 
تاثيري بر كاهش قيمت نخواهد داشت و تنها عرضه 
 در واحدهاي صنفــي مي تواند تا حــدودي بازار را 

كنترل كند. 

  قيمت  گوشت  با  خروج  غيرقانوني  دام  از  مرزها    افزايش  يافت

كمبود  و  گراني  گوشت
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مانع از تضييــع حقوق اصناف 
خواهيم شد

منتخب دوره هفتم هيات رئيسه اتاق اصناف ايران 
گفت: هيات نمايندگان دوره هفتم با حضور فعال 
و تاثيرگذار خود قصد دارند در اين دوره متفاوت تر 
از ادوار گذشته در راستاي تحقق خواسته و جايگاه 
اصناف گام بردارند. جالل الدين شکريه اظهار داشت: 
اتاق اصناف ايران همانند گذشته به سوي رسيدن به 
اهداف و ارتقای جايگاه بزرگ ترين پارلمان بخش 
خصوصي كشور گام برخواهد داشت و مسير توسعه 
ادامه دارد. تيم كارشناســي اتاق اصنــاف ايران تا 
به امروز اقدامات قابــل توجهي در زمينه تحقيق و 
توسعه انجام داده است؛ اما در دوره جديد با رويکرد 
جوان گرايي و توجه به پژوهش هاي جوانان سراسر 
كشــور قصد داريم ســاماندهي واحدهاي صنفي 
توليدي، توزيعي و خدماتي را ســاماندهي كنيم. 
نايب رئيس اول اتاق اصناف ايران در دوره ششــم 
درباره حضور اصناف در شــوراهاي تخصصي نيز 
گفت: تيم برنامه ريزي و كارشناسي اتاق اصناف ايران 
به خوبي نقاط قوت و ضعف را بررسي كرده است و 
تالش داريم با حضور در چنين شــوراهايي از نظر 
علمي و در نظر گرفتن جايگاه 3 ميليون واحد صنفي 
حقوق خانواده اصناف را از هرگونه تحليل و تصميم 
كه شايد حق اصناف را تضييع كند، محفوظ داريم. 
منتخب هيات رئيسه اتاق اصناف ايران در دوره هفتم 
به ضرورت اصالح قانون نظام صنفي اشــاره كرد و 
بيان داشت: ميليون ها نفر چشم انتظار اصالح قانون 
نظام صنفي هستند؛ اما اين مهم تا به امروز به تاخير 
افتاده است. به طور حتم در دوره جديد هيات رئيسه 
اصالح قانون را در اولويت كاري خود قرار خواهد داد 
و از مجلس مي خواهيم كه با اصالح آن ما را در ارائه 

خدمت به خانواده اصناف ياري كند.

خبر

عضو هيــات نماينــدگان اتاق اصنــاف ايران گفــت: يکي از 
خواســته هاي اصناف، اصالح قانون نظام صنفي است كه مدت 
زيادي معطل مانده و بايد زودتر به سرانجام برسد و تعيين تکليف 
شود. بهمن پژوهي با اشاره به مشــکالت مالياتي كه اصناف با 
آن مواجه هســتند، افزود: اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده 
يکي از خواسته هاي اصناف است كه بايد اصالح شود تا اصناف 

متضرر نشوند. 
همچنين دولــت در بخش ماليــات به اصناف كمــك كند و 

 در صورت امــکان يك تنفس دو ســاله در اين زمينــه به آنها 
بدهد. 

وي همچنين درباره ديگر خواسته اصناف گفت: بايد در ساختار 
اتاق اصناف اصالحاتي صورت بگيرد. عالوه بر اينکه مشورت هايي 
 را به مســئوالن اقتصادي مي دهد قدرت اجرايي نيز داشــته 

باشد.
بر اين اســاس هيات عالي نظارت مي تواند بخشي از اختيارات 
اجرايــي خود را به اتــاق اصناف تفويــض كند تا ايــن اتاق با 

قدرت بيشــتري به خدمت رســاني بپردازد.  پژوهي با اشــاره 
به انتخابــات هيات رئيســه اتاق اصنــاف ايران خاطرنشــان 
كرد: افرادي كه براي هيات رئيســه انتخاب مي شــوند بايد با 
دولت و مجلس تعامل داشــته باشــند و بتوانند خواسته هاي 
 اصناف را بيان كنند تا گرهي از مشــکالت اصناف برداشــته 

شود. 
عضو هيات نمايندگان اتاق اصناف ايــران با بيان اينکه اعضاي 
هيات رئيسه و رئيس اتاق بايد از سطح علمي مناسب برخوردار 

بوده و مديريت بحران داشته باشند تا بتوانند موضوعات متعددي 
كه به وجود مي آيد را مديريت كنند، گفت: بايد سابقه مديريت 
افراد در اصناف بررسي شود؛ به دليل اينکه فردي كه سابقه اي 
در اين زمينه نداشته باشد شــناختي از مشکالت و چالش هاي 
اصناف ندارد و كارايي الزم را نخواهد داشت و به مشکل خواهد 

خورد. 
وي ادامه داد: بهترين روش در انتخابات اين است كه افراد توانايي 

خود را در يك رقابت سالم بروز دهند. 

اصالحيه قانون نظام صنفي تعيين تكليف  شود

ت ها 
آخرين قيم
) ريال(

انجير خشک نيمه پرک
480000

توت خشک سفيد
880000

گردو پوست سوزني
1280000

پسته ممتاز
1300000

مغز فندق
880000

کشمش سبز
160000

آگهی فقدان 
مدرک تحصيلی گواهی موقت كاردانی به نام پيمان قشقايی چهارده چليك 
فرزند:داود به شماره شناسنامه:0410167622 صادره از ورامين در مقطع 
كاردانی پيوســته رشته حســابداری صادره از واحد دانشگاهی آزاد سما با 
 شماره 5077 مفقودگرديده اســت و فاقد اعتبار می باشد.از يابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد سما به نشانی ورامين 

قلعه سين ارسال نمايد.

آگهی مفقودی
برگه ســبز خودرو پــژو ۲۰۶ هاچبــک تیپ ۲ مــدل:۱۳۹۶ 
شــماره  بــه   ۱۶۵A۰۱۲۶۷۸۳:موتــور شــماره  بــه 
 شاســی:NAAP۰۳EE۶HJ۴۹۲۰۵۲ به شــماره پالک:ايران

 ۷۷ ۴۳۳ ص ۹۷ به نام:میالد جروند مفقود و از درجه اعتبار ساقط 
گرديد.

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم - نوبت دوم
شهرداری انديشه در نظر دارد با استناد به مجوز شورای اسالمی شهر انديشه اجرای عملیات ذيل را از طريق 

مناقصه عمومی به مشاورين واجد شرايط و دارای صالحیت واگذار نمايد : 
۱- موضوع مناقصه : انجام خدمات مشــاوره جهت طراحی معماری پارک آبی فاز ۴ شهر انديشه در قطعه 

زمینی به مساحت تقريبی ۳۳۰۰۰ متر مربع با زيربنای تقريبی ۱۵۰۰۰ مترمربع 
۲- مدت انجام کار : ۴ ماه 

۳- برآورد اولیه : اعتبار اولیه مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال می باشد . 
۴ - سپرده شرکت در مناقصه :سپرده شرکت در مناقصه مبلغ ۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال می باشد که بايد به صورت موارد مندرج در بند 

۲ ماده ۵ آئین نامه مالی شهرداريها به شرح ذيل ارائه گردد. 
الف - رسید بانکی واريز وجه مزبور به حساب جاری سیبا بشماره ۰۱۰۶۲۱۲۹۸۸۰۰۱ نزد بانک ملی شعبه فاز سه انديشه 

ب- ضمانت نامه بانکی به نفع شهرداری انديشه 
ج - اسناد خزانه 

۵- مهلت و محل فروش اسناد مناقصه : مهلت خريد اسناد مناقصه از تاريخ چاپ آگهی لغايت روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ 
به نشانی : شهريار - شهر انديشه - فاز ۳ ،بلوار آزادی ، تقاطع خیابان شهرداری شرقی ، ساختمان مرکزی شهرداری انديشه ؛ 

واحد امور قراردادها می باشد . 
۶ - مهلت و محل ارائه پیشنهادات : پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ دبیرخانه شهرداری انديشه 

۷- زمان و محل بازگشايی پیشنهادات واصله : روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۴:۳۰ سالن جلسات شهرداری انديشه 
۸- مدارک الزم : رونوشت و اصل پروانه فعالیت دارای اعتبار و درخواست کتبی با مهر و امضاء معتبر شرکت . ضمنا همراه داشتن 

مهر شرکت جهت دريافت اسناد الزامی می باشد . 
۹- شهرداری در رد يا قبول هريک از پیشنهادهای واصله مختار است . 

۱۰- برندگان اول ، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شــرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد .

۱۱- ساير اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گرديده است . 
تاريخ چاپ نوبت اول : ۱ /۹۷/۹ - تاريخ چاپ نوبت دوم : ۹۷/۹/۸ 

بهروز کاويانی ،  شهردار شهر انديشه

آگهی حصر وراثت
پيرو درخواست عاليه سلطانی دميرچی خرابه سی فرزند موســی دادخواستی بشماره پرونده 
970580 بطرفيت ساير وراث مرحوم يداله چوبانی دميرچی خرابه سی مغانلو فرزند عبداله تقديم 
اين مرجع نموده كه مشخصاً سجلی اين مرحوم بتاريخ تولد 1358 و بشماره شناسنامه 794 صادره 
از پارس آباد در تاريخ 1397/08/15 در محل اقامتگاه دائمی خويش در جعفرآباد روستای دميرچی 

خرابه سی فوت نموده است و وراث حين الفوت وی عبارتند از :
1- مهدی چوپانی دميرچی خرابه سی فرزند يداله  ش.ش -  كد ملی 1452657548   پسر متوفی
2- مه آسا چوپانی دميرچی خرابه ســی فرزند يداله  ش.ش -  كد ملی 6010169895   دختر 

متوفی
3- عاليه ســلطانی دميرچی خرابه سی فرزند موســی  ش.ش 130  كد ملی 6019985598   

همسر متوفی
4- قيمت تقوی دميرچی خرابه سی فرزند آديگوزل  ش.ش 23  كد ملی 1621692221   مادر متوفی

اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را يك مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراض 
دارد و يا وصيت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به اين مرجع تقديم نمايد 

و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئيس شعبه اول شورای حل اختالف جعفرآباد

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: ۹۷۰۰۳۶۵ 
بدينوسيله به خانم ماهم كوسه غراوی فرزند ايل محمد با تاريخ تولد: 1354/03/30و 
شماره ملی:2031579428 و آقای محمود موقر كلته فرزند حاج گلدی با تاريخ تولد: 
1353/10/14 و شماره ملی:2239540303 هر دو به نشانی گنبد خ آزادی انتهای 
كوچه 11 پالک 58 بدهکار پرونده كالسه فوق كه برابر گزارش مامور پست شناخته 
نگرده ايد ابالغ می گردد كه برابر قرارداد بانکی شماره 1702-434-17523543 
مورخ 1394/08/16 بين شما و بانك دی شــعبه گنبد مبلغ 87/441/412 ريال 
 اصل و خسارت تأخير روزانه به مبلغ 53/041 ريال از مورخ 1397/05/10 بدهکار 
می باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه، بستانکار درخواست صدور اجرائيه نموده پس 
از تشريفات قانونی اجرائيه صادر و بکالسه فوق در اين اجراء مطرح می باشد لذا طبق 
ماده 18 آئين نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاريخ انتشار اين 
آگهی كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه كثير االنتشار 
چاپ و درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و 
در غير اين صورت بدون انتشار آگهی ديگری عمليات اجرائی طبق مقررات عليه شما 

تعقيب خواهد شد./ش7  م.الف 8561
حسين حکم آبادی - مسئول اجرای اداره ثبت اسناد و امالک گنبد

گستردگي مرزها کنترل خروج دام را مشکل کرده است
علي اصغر ملکي، رئیس اتحاديه گوشت گوسفندي

بحران گراني گوشت به دليل خروج دام زنده از كشور است كه نظارتي بر آن وجود ندارد. دام زنده به داليل مختلف از مرزها توسط سودجويان به خارج از ايران قاچاق مي شود. دام امروز بيشتر به صورت قاچاق از مرزهاي 
غربي و جنوبي كشور خارج مي شود و متاسفانه به دليل گستردگي مرزها كنترل خروج دام از كشور بسيار مشکل است. صادرات دام زنده به دستور شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت سابق ممنوع شد و در 

حال حاضر مجوزي در اين خصوص صادر نمي شود؛ ولي پديده خروج دام از كشور به صورت قاچاق همچنان به قوت خود باقي است. 
افزايش نرخ ارز انگيزه زيادي براي قاچاق دام ايجاد كرده و از طرف ديگر كمبود توليد از ديگر عوامل افزايش و گراني قيمت گوشت در كشور است. هنگامي كه دام زنده به خارج قاچاق شود، در كشور كمبود آن احساس 
خواهد شد و به همين دليل گراني را داريم. عرضه دام به ميدان ها ناشي از وفور قاچاق دام، در حال تنزل اســت و از آن طرف دام ها از مرزهاي غربي و جنوبي به كشورهاي تركيه، عراق، امارات و حاشيه خليج فارس 
قاچاق مي شود. سود باالي قاچاق موجب شده تا قاچاقچيان تمايل زيادي نسبت به اين امر داشته باشند و از عرضه دام زنده در ميدان ها خودداري كنند كه اين موضوع در نهايت گراني گوشت را در بازار رقم زده است.  
در شرايط كنوني قاچاق دام زنده به شدت از مرزهاي غرب كشور افزايش يافته است و اگر جلوي قاچاق گرفته شود، قيمت ها هم تعديل خواهد شد؛ زيرا امروز كاهش تقاضا در نتيجه قيمت باالست و اميدواريم دولت 

اقدامات مناسبي براي برخورد با قاچاقچيان داشته باشد. 
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ظرفيــت 34 ميليارد دالري 
صــادرات خدمــات فني و 
مهندســي و بهره بــرداري 
حداقلي از اين ظرفيت نشان 
مي دهد در كشــور ما موانع 
بســياري ســد راه صادرات اين خدمات است كه مانع 

استفاده از اين ظرفيت عظيم شده است. 
يكي از داليلي كه كارشناسان اين حوزه براي اين مساله 
بيان مي كنند، اين است كه مشــوق ها و حمايت هاي 
الزم از صادرات اين خدمات صــورت نمي گيرد. طبق 
آنچه اعضاي اتــاق بازرگاني اعالم مي كنند، توســعه 
صادرات خدمات فني و مهندسي در گرو افزايش جوايز 
به صادركننده هاي اين خدمات است كه به عنوان نمونه 
در ســال 81 تحت تاثير اين مشوق ها صادرات خدمات 

فني و مهندسي 41 درصد رشد كرد. 
آمارهاي منتشرشده گوياي آن است كه تا پايان آذرماه 
ســال 13۹۶ صادرات خدمات فني و مهندســي بالغ 
بر ۵4۵ ميليون دالر بوده كه اين رقم نســبت به مدت 
مشابه آن در ســال قبلش 12.۶ درصد افزايش داشته 

است. در حالي كه از اين به بعد تاثير تحريم ها بر صادرات 
اين خدمات ممكن است رشــد مورد نظر مسئوالن در 
صادرات آنهــا را متوقف كند؛ به طــوري كه تجربه هم 
نشان مي دهد تحت تاثير تحريم ها بوده كه سرعت رشد 
صادرات از سال ۹0 كند شده اســت.  از جمله موانعي 
كه براي رشــد صادرات اين خدمات ذكر مي شود، حل 
 نشدن مشكل ضمانتنامه ها و توجه نكردن در داخل به 
مشكالت اين بخش، بخشنامه هاي شتابزده و ناگهاني در 
زمينه صادرات، تعهد به بازگشت ارزي و همچنين اتخاذ 
تصميم هايي براي شركت هاي فني و مهندسي در داخل 

است كه در عمل قابليت اجرا ندارد. 

صادرات ۵۰۰ ميليون دالري خدمات فني و 
مهندسي واقعي نيست

در همين رابطه سرپرست سازمان توسعه تجارت اعالم 
كرده كه حدود ۵00 ميليون دالر در هشت ماهه امسال 
صادرات خدمات فني و مهندسي داشته ايم كه قطعا اين 
عدد واقعي نيست و برخي از كارفرمايان بخش خصوصي 
به دليل اينكه نتوانسته ايم آن طور كه بايد مشوق هاي 
صادراتي براي آنها در نظر بگيريــم پروژه هاي خود را 

اعالم نكرده اند. 
سرپرست ســازمان توســعه تجارت ادامه داد: حدود 

1300 ميليارد تومان مشوق صادراتي براي كل صادرات 
غيرنفتي در نظر گرفته شده كه از اين ميزان 400 ميليارد 
تومان به حوزه خدمات فني و مهندسي اختصاص دارد 
كه اميدواريم تا پايان سال محقق شود. همچنين براي 
سال آينده نيز 1300 ميليارد تومان پيش بيني شده است. 
البته دولت براي صادرات غير نفتي بسته هاي حمايتي نيز 
در نظر گرفته است در حالي كه به دليل فشار تحريم ها 

اعطاي مشوق ها نيز شايد نتواند كاري را از پيش ببرد. 

»كسبوكار«موانعرشدصادراتخدماتفنيومهندسيرابررسيميكند

کندی صادرات خدمات با بخشنامه های ارزی
تعهدارزيصادراتخدماتفنيومهندسيعملينيست

افتتاحمنطقهعملياتيشركت
گازدرجواربارگاهرضوي

 مشــهد - اعظــم نــوري: مديرعامل شــركت گاز 
خراسان رضوي گفت: تسريع در خدمت رساني و تكريم 
زائران و مجاوران بارگاه رضوي، دليل اصلي افتتاح و 
راه اندازي اداره گاز منطقه 8 )ثامن( در محدوده حرم 
مطهر اســت. به گزارش خبرنگار »كســب وكار« در 
مشهد، سيد حميد فاني در مراسم افتتاح و بهره برداري 
اداره گاز منطقه 8 )ثامن( اين شركت در مشهد افزود: 
همزمان با والدت پيامبر اكرم )ص( و امام صادق )ع( 
اداره گاز منطقه هشــت )ثامن( شركت گاز استان به 
عنوان منطقه اي جديد در شهر مشهد فعاليت خود را 
به صورت رسمي آغاز كرد.  وي اظهار داشت: اداره گاز 
منطقه هشت )ثامن(، وظيفه خدمت رساني به 137 

هزار مشترك را بر عهده خواهد داشت. 

فكري به حال خودتحريمي ها شود
صادراتچادرملوازتحريمها

آسيبنميبيند
مديرعامل شركت معدني و صنعتي 
چادرملو گفت: چادرملو در مقابله با 
تحريم هاي خارجي مشكلي ندارد. 
آنچه موجب بروز مشكالتي براي 
اين شركت شده، نه بحث تحريم ها 
و كاهش صادرات، بلكه خودتحريمي هاي داخلي است. 
محمود نوريان اظهار كرد: پروژه اي كه ۶ ماه قبل بايد به 
بهره برداري مي رسيد، هنوز به خاطر بخشنامه هاي 
متفاوت و تصميم گيري هاي بي مورد به ســرانجام 
نرسيده و تجهيزات اين پروژه كه به سختي و با مذاكرات 
فراوان وارد كشــور شــده، به موقع ترخيص نشده و 
بهره برداري از كارخانه مگامدول چادرملو را به تعويق 

انداخته است. 

استان ها
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وزير صنعت، معدن و تجارت در واكنش به انتشار برخي اخبار درباره 
احتمال قيمت گذاري جديد خودروها ۵ درصد زير قيمت هاي كنوني 
بازار گفت: اين موضوع صحت ندارد. به گزارش ايرنا، رضا رحماني روز 
گذشته در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران افزود: در 
اين زمينه در ماه هاي گذشته نظرهاي زيادي مطرح شده؛ اما در برخي 
موارد اطالعات افراد دقيق نيست و برپايه حدس و گمان است. به گفته 
اين مقام مسئول، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
در حال بررسي كارشناسانه قيمت هاست و به زودي گزارش آن نهايي 
مي شود. وي بيان داشت: آنچه در بحث خودرو به دنبال آن هستيم، فقط 
موضوع افزايش قيمت ها نيست، بلكه ساماندهي صنعت خودرو را در 
برنامه داريم كه همكاران در حال تدوين آن هستند و از خودروسازان 
نيز برنامه خواســته ايم. رحماني تاكيد كرد: خودروسازان بايد چند 

برنامه را مدنظر داشته باشند و تعهد در آنها ايجاد شود؛ در اين راستا 
تعيين قيمت خودرو فقط يكي از موارد است و عالوه بر آن داخلي سازي 
خودروها، ارتباط با قطعه سازان، كيفيت خودروها و عمل به برنامه ها و 
تعهدات نيز بايد مدنظر باشد. وي درباره قراردادهاي خودروسازان نيز 
گفت: خودروسازان درباره پيش فروش هاي قطعي بايد به تعهدات شان 
عمل كنند و هيچ ترديدي در آن نيست. وزير صنعت، معدن و تجارت 
در عين حال روز گذشته خاطرنشان كرد: آن دسته از خودروهايي كه 
قيمت جديد دارند و مشــمول قيمت گذاري اند نيز در دست بررسي 

هستند و ديروز نيز در جلسه كارگروه تنظيم بازار مورد بررسي قرار 
گرفت كه به زودي نهايي مي شــود و به طور قطع »افزايش معقولي« 
تصويب خواهد شد. وي ابراز اميدوراي كرد بسته اي كه براي صنعت 

خودرو در حال تدوين است، به نفع مردم و صنعت باشد. 

 تلفن همراه
رحماني درباره بازار تلفن همراه نيز گفت: آن دسته از تلفن هاي همراه 
كه در گمرك مانده، به زودي در بازار عرضه مي شوند و روز پنج شنبه 

جلسه اي به همين منظور برگزار خواهيم كرد. وي خاطرنشان كرد: 
موانعي بر سر راه ورود اين تلفن هاي همراه به بازار وجود داشته كه در 
حال برطرف شدن است و با ورود آنها به بازار قيمت ها كاهش خواهد 

يافت. 

 قيمت نان
اين عضو كابينه دولت دوازدهم همچنين دربــاره قيمت نان تاكيد 
كرد: در يك ماه اخير كه مسئوليت وزارت صنعت را بر عهده گرفتم، 
تاكنون قيمت جديــدي نداشــته ايم و اگر افزايــش قيمتي بوده، 
مربوط به ماه هاي گذشته اســت. وي گفت: در كارگروه تنظيم بازار 
 نيز افزايش قيمت نان مطرح نشــده اســت و هيــچ برنامه اي براي

 آن نداريم. 

ازسویوزيرصنعتصورتگرفت

 تكذيب  نرخ گذاري خودرو  به ميزان ۵ درصد  زير  قيمت  بازار 
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رشد ۱۵۰ درصدي شاخص بهاي كاالهاي صادراتي ايران در يك سال
براساس تازه ترين آمار بانك مركزي، شاخص بهاي كاالهاي صادراتي در ايران در مهر 97 به عدد 997.9 رسيد كه نسبت به ماه قبل معادل ۱7.۵ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
۱۵۰ درصد افزايش داشته است. شاخص فوق طي هفت ماه ابتداي سال 97 نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۱۵۰.۱ درصد افزايش داشته است. همچنين شاخص بهاي كاالهاي 
صادراتي در ايران طي دوازده ماه منتهي به مهرماه 97 نسبت به ۱۲ ماه منتهي به مهرماه 9۶ معادل صددرصد افزايش داشته است. 

در گردهمايی بزرگ مسئوالن فرهنگی و ائمه جماعات 
صنعت برق كشور، مســئول فرهنگی نيروگاه شهيد 
رجايی توانست با ارائه مستندات و گزارش های مستدل 
از فعاليت های ساالنه خود، لوح تقدير ويژه را در ميان 

شركت های توليد و مديريت توليد برق، دريافت كند.
در لوح اهدايی از سوی محسن طرزطلب، مديرعامل و 
رئيس شورای فرهنگی شركت مادر تخصصی توليد برق 
حرارتی، خطاب به موسی اصلی بيگی، مسئول فرهنگی 
نيروگاه شهيد رجايی آمده است: حال كه خداوند اين 

توفيق را نصيب شما كرده است كه با تالش و كوشش 
خالصانه در زمينه انجام فعاليت های فرهنگی و دينی، 
رتبه شايسته تقدير ويژه را در ميان شركت های توليد و 
مديريت توليد برق سراسر كشور در سال 13۹۶ كسب 
كنيد، بدين وســيله ضمن قدردانی و سپاس گزاری 
از جنابعالی، اميدوارم كه در ظل عنايات حق تعالی و 
توجهات حضرت ولی عصر)عج( و رهنمودهای مقام 

معظم رهبری، موفق و مويد باشيد.
ترويج فرهنگ نورانی قرآن كريم، ترويج فرهنگ اقامه 
نماز، توســعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منكر و 
فرهنگ سازمانی، ترويج فرهنگ سبك زندگی اسالمی 
و صيانت از بنيــان خانواده، تقويــت توانمندی های 
فرهنگی و دينی فرزندان همــكاران و ترويج فرهنگ 
مديريت مصرف بهينه، از محورهايی است كه هر ساله 
 از ســوی دفتر امور فرهنگی و دينی وزارت نيرو برای 
پياده سازی و نهادينه كردن آن، به شركت های تابعه و 

وابسته اين وزارتخانه ابالغ می شود.
شايان ذكر است اين همايش با حضور مديران ارشد، 

 ائمــه جماعات و مســئوالن فرهنگی شــركت های 
زير مجموعه مادر تخصصی توليد برق حرارتی و توانير به 
مدت 2 روز از 30 آبان تا اول آذر در مركز همايش های 

صحن جامع رضوی مشهد مقدس برگزار شد.

درگردهمايیبزرگمسئوالنفرهنگیشركتهایتوليدومديريتتوليدبرقكشور

موسی اصلی بيگی، مسئول فرهنگی نيروگاه شهيد  رجايی  
لوح تقدير ويژه دريافت کرد

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 13۹4۶032200300147۶ مورخه 13۹4/0۶/17 هيات اول / دوم 
موضوع قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك خاش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمد كردی تودزيل فرزند عبدا... به شماره شناسنامه 2۵2 صادره از خاش در 
يك باب خانه بمساحت 288/80 مترمربع قسمتی از پالك ۶74-اصلی 1 واقع در 
اراضی خليل آباد بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريداری از مالك رسمی آقای احمد 
صديقی محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
1۵ روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايد بديهی است در صورت 

انقضای مدت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 
تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 13۹7/8/23
تاريخ انتشار نوبت دوم : پنج شنبه 13۹7/۹/8

مهدی پهلوانروی رئيس ثبت و اسناد امالك ميم الف:4۹7

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای مرضيه نوش آوانی دارای شماره شناسنامه 104۹ به شرح دادخواست به كالسه 
۹70۵۶0 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان نوراحمد نوشاوانی به شناسنامه ۹8۵ در تاريخ 1377/7/8 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذيل:
1- مرضيه نوش آوانی فرزند نور احمد بشماره شناسنامه 104۹دختر متوفی

2- امير نوش آوانی فرزند نوراحمد بشماره شناسنامه ۶41 پسر متوفی
3- ياسر نوش آوانی فرزند نوراحمدبشماره شناسنامه 17 پسر متوفی

4- حميد نوش آوانی فرزند نوراحمد بشماره شناسنامه 4۶ پسر متوفی
۵- راحله نوش آوانی فرزند نوراحمدبشماره شناسنامه 822 دختر متوفی 
۶- راضيه نوش آوانی فرزند نور احمد بشماره شناسنامه 88۹دختر متوفی 

7- زربخت دانش يار فرزند سعيد بشماره شناسنامه 11۵ همسر متوفی
متوفی وارث ديگری ندارد

اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهی مينمايد 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: 1423
مظاهری رئيس شعبه 1 شورای حل اختالف زابل

بدين وسيله به خانم زينب الســادات مقدم پورنشرودكلی فرزند ميرمجيد 
شناســنامه شــماره 1۶3 و ملی 483۹780374 ابالغ می شود كه بانك 
ملت به استناد قرارداد بانكی شــماره ۹۵348۹2۵/33 جهت وصول مبلغ 
42۶/۵73/1۶۶ ريــال تا تاريخ 13۹7/02/27 به انضمام خســارت تاخير 
متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز تسويه كامل بدهی طبق مقررات عليه شما 
اجرائيه صادر نمــوده و پرونده اجرائی به كالســه ۹700144 در اين اداره 
تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 13۹7/08/21 مامور، محل اقامت شما 
 به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانكار طبق ماده 18 
آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكــی از روزنامه های كثير 
االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهی 
كه روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماييد، 

عمليات اجرائی جريان خواهد يافت.
م الف:۹7/180/4۹3۵
تاريخ چاپ: ۹7/0۹/8

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی چالوس، ابراهيم حسين زاده 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان چالوس

بدين وســيله به آقای نادر عزيزی فرزند رحمت اله شناسنامه شماره 20 و 
ملی 2۶۹11۹3۹18 ابالغ می شود كه بانك ملت به استناد قرارداد بانكی 
شماره ۹0147۵3۵4/20 جهت وصول مبلغ 237/۶38/481 ريال تا تاريخ 
13۹7/02/27 به انضمام خســارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز 
تسويه كامل بدهی طبق مقررات عليه شــما اجرائيه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به كالسه ۹7001۹0 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 
13۹7/07/2۹ مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا 
بنا به تقاضای بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك 
مرتبه در يكی از روزنامه های كثير االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهی كه روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت 

به پرداخت بدهی خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائی جريان خواهد يافت.
م الف:۹7/180/4۹3۵
تاريخ چاپ: ۹7/0۹/8

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی چالوس، ابراهيم حسين زاده 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان چالوس

آگهی حصر وراثت
آقــای خاصعلــی دوكانه ئــی دارای شناســنامه شــماره 88 بشــرح دادخواســت 
به كالســه ۹7083۶ ازاين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان سكينه دشتله ئی به شناســنامه 32۵201۶24۹ در تاريخ 
 ۹۵/11/02 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حيــن الفوت آن مرحوم 

منحصراست به :
1- خاصعلی دوكانه ئی فرزند مراد به شماره شناسنامه 88 – نسبت فرزند

2- علی اعظمی زاده فرزند مراد به شماره شناسنامه ۹۶ – نسبت فرزند

3- براتعلی دوكانه ئی فرزند مراد به شماره شناسنامه 32۵2۵773۵۶ – نسبت فرزند
4- زينب دوكانه ئی فرزند مراد به شماره شناسنامه 80 – نسبت فرزند

۵- گل پری دوكانه ئی فرزند مراد به شماره شناسنامه 32۵2۵7708۹ – نسبت فرزند
۶- گل بهار دوكانه ئی فرزند مراد به شماره شناسنامه 1271 – نسبت فرزند

اينك با انجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبور را دريك نوبت آگهی می نمايد 
تاهركسی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشرنخستين آگهی 

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
رئيس شعبه دوم حصروراثت شورای حل اختالف

دادنامه 
پرونده كالسه ۹۶0۹۹8341۶00148۵ شعبه 10۵ دادگاه كيفری دو شهر 
كرمان )10۵ جزايی سابق ( تصميم نهايی شماره ۹70۹۹73412000300 
شاكی : خانم پروين عسكری رابری فرزند احمدعلی به نشانی استان كرمان – 
شهرستان رابر – شهر رابر – خيابان آيت ا... خامنه ای نبش كوچه ۹ پالك 32 

متهم : آقای احمدرضا نيكنژاد به نشانی 
اتهام ها : 
1. جعل 

2. خيانت در امانت 
3. كالهبرداری                                                                                                                                           
گردش كار : دادگاه با عنايت به مجموع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگی 
را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و تكيه بر شرف و وجدان به شرح ذيل 

مبادرت به صدور رای می نمايد .
 رای دادگاه 

در خصوص اتهام آقای احمد رضا نيكنژاد دائر بر جعل و اســتفاده از ســند 
مجعول و خيانت در امانت و كالهبرداری )به مبلغ ســه ميليون و هشتصد 

هزار تومان ( دادگاه با عنايت به شــكايت خانم پروين عسكری رابری فرزند 
احمدعلی بدين شرح كه در قبال بدهی يك فقره چك به ضمانت به مشتكی 
عنه تسليم نمودم و وجه چك به شماره ۶42107عهده بانك ملی شعبه رابر 
را طبق رسيد به حساب وی پرداخت نمودم و نامبرده هر زمان به بهانه های 
واهی از پس دادن چك ممانعت نمود و اكنون بعد از 2 ســال چك ضمانتی 
را مبلغ نوشته و آن را برگه نموده اســت و با بررسی قرائن و امارات موجود و 
محتويات پرونده و عدم حضور متهم عليرغم احضار از طريق نشــر آگهی و 
كيفرخواست صادره و تطبيق عنوان مجرمانه به بزه خيانت در امانت نسبت 
به يك فقره چك وقوع بزه انتسابی را محرز دانسته و متهم مذكوررا مستندا به 
ماده ۶74 از كتاب پنجم قانون تعزيرات به شش ماه حبس تعزيری و با رعايت 
موازين شــرعی و قانونی محكوم می نمايد . رای صادره غيابی و ظرف مدت 
بيست روز از تاريخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در اين دادگاه و پس از انقضای 
مهلت واخواهی ظرف مدت بيســت روز قابل تجديد نظر خواهی در محاكم 

محترم تجديد نظر استان كرمان می باشد .
رئيس شعبه 10۵ دادگاه كيفری دو كرمان، داريوش جاللی پور 

م الف : 1702 

شماره دادنامه:۹70۹۹72۵1۶000748
تاريخ تنظيم:13۹7/07/0۵

شماره پرونده:۹۶0۹۹82۵1۶000۵48
شماره بايگانی شعبه:۹۶0۶42

دادنامه
پرونده كالسه ۹۶0۹۹82۵1۶000۵48شعبه 1۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم 

)24 حقوقی سابق( تصميم نهايی شماره ۹70۹۹72۵1۶000748
خواهان:آقای محمد شيدائی فرزند علی با وكالت آقای ابوالفضل افشاری فرزند حسن 
به نشانی قم-خيابان ۵۵ متری عمار ياسر-بين كوچه 1۶و18-ساختمان پارس –واحد 

202
خواندگان:

1-آقای ابوالفضل تكيه فرزند حسين به نشانی قم-خيابان باجك-كوی ۶۹-10 متری 
بقيه ا... پالك 77-طبقه دوم 

2-خانم زهرا ستوده فرزند عباس به نشــانی قم-20 متری شهيد بهشتی -10 متری 
امير المومنين-پالك 131

3-آقای شركت شهركهای صنعتی استان قم به نشانی قم-خ عطاران-نبش ك4-شركت 
شهرك های صنعتی استان قم 

خواســته ها:1-مطالبه خسارت دادرسی 2-ابطال سند رســمی )موضوع سند ملك 

است(3.اثابت مالكيت )مالی غير منقول(4.الزام به ايفای تعهد )مالی(مبنی بر
قرار رد دادخواست تجديد نظر

در خصوص دادخواســت تقديمی تجديد نظر خواه آقای ابوالفضل  تكيه ء فرزند حسين 
به طرفيت تجديدنظر خوانده آقای ســيد مجتبی صحرائی فرزند سيد حسين به خواسته 
تجديد نظر خواهی از دادنامه شــماره 00103 مورخ ۹7/2/10 صادر شــده از سوی اين 
دادگاه در پرونده به كالســه بايگانی ۹۶0۶42 دادگاه با عنايت بــه محتوای پرونده و نظر 
به اينكه در مورخ ۹7/۵/22 بــه تجديد نظر خواه ابالغ قانونی گرديــده )ماده 70 از قانون 
 آئين دادرســی مدنی (كه ظرف يك ماه نســبت به پرداخت هزينه نشــر آگهی راجع به 
مجهول المكان بودن تجديد نظر خوانده اقدام نمايد تا تبادل لوايح از طريق نشر آگهی صورت 
گيرد كه با وصف سپری شدن مهلت 30 روز در اين راستا قيام و اقدام ننموده و نقص اعالمی 
همچنان به قوت خود در پرونده باقی است بنابراين دادگاه تجديد نظر خواهی را مورد پذيرش 
قرار نداده و به استناد مواد 1و2 و تبصره 2 ماده 33۹ از قانون آئين دادرسی مدنی )قرار رد 
دادخواست تجديد نظر خواهی (صادر و اعالم می دارد .رای صادر شده حضوری و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل اعتراض )بدون دادخواست و بدون تبادل لوايح به لحاظ جلوگيری از 

دور و تسلسل (در دادگاه تجديد نظر استان قم می باشد.
رئيس شعبه 1۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم-عليرضا توفيق
رونوشت برابر با اصل اداريست وجهت هر گونه ابالغ به ......تهيه و ارسال می گردد
مدير دفتر شعبه 1۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم-قاسمی

داليل  کاهش صادرات  خدمات
افشين کالهي، عضو اتاق بازرگاني ايران

تحريم ها تاثير بسيار منفي بر صادرات خدمات فني و مهندسي دارد. بخشنامه هاي موجود عملي نيست و تعهد ارزي براي صادرات اين خدمات امكان پذير نيست. حتي با 
خوش بيني اگر شركتي بتواند صادرات داشته باشد، موانع آنقدر زياد است كه به سرانجام نمي رسد. اول اينكه كشورهاي اطراف مبلغ پرداختي بابت اين صادرات را به ريال 
پرداخت مي كنند و دالري پرداخت نمي شود، ثانيا نمي توان از طريق بانك ها تراكنشي در اين خصوص انجام داد. بانك ها حتي به حساب هاي خارج از كشور هم تراكنش مالي 

انجام نمي دهند. بنابراين مساله تحريم به تنهايي براي فشار آوردن به صادرات اين حوزه آزاردهنده است. 
اصوال در اين نوع از صادرات، روابط خوب با كشورهاي ديگر بسيار مهم است. پيش بردن به موقع پروژه هاي بزرگ صنعتي و ساختماني نيازمند اين روابط خوب است. بر همين 

اساس مذاكرات ميان كشورها و سعي بر برقراري ارتباطات خوب به دليل تمركز بر اجراي اين پروژه هاست. 
اما كشور ما كه از اين ارتباطات خوب بي بهره است، به طور جدي لطمه مي بيند. مساله ديگر امكان عقد قرارداد است. شركت هاي خارجي در حوزه هاي تعيين شده امكان عقد 
قرارداد با شركت های ايراني را ندارند. هيچ قرارداد جديدي بسته نمي شود و حتي قرارداد های قبلي نيز در حال كنسل شدن است و تقريبا صادرات جديدي انجام نمي شود. 
مشكل ديگر مربوط به تداركات مرتبط با اين صادرات است. از آنجايي كه پولي به خارج از كشور انتقال پيدا نمي كند و شرايط انتقال به دليل تحريم ها فراهم نيست، فرستادن افراد 
متخصص به كشورهاي ديگر مشكل است. از طرفي در داخل كشور نيز عمال نسخه هايي براي صادرات پيچيده مي شود كه شدني نيست. بخشنامه هاي متعدد موانع صادرات را 

زياد كرده و دولت از صادركنندگان چيزي می خواهد كه در عمل امكان آن نيست. 

سرمقاله



بانک، بیمه 6
و بورس

شــاخص بورس در حالي 
در مســير نزولــي قــرار 
گرفته اســت كه برخي از 
كارشناسان، خوش بين به 
ورود نقدينگي بازار ارز به 
سمت بازار سرمايه بودند. مدتي است كه نرخ دالر 
روند رو به كاهشي را طي مي كند و رئيس كل بانك 
مركزي نيز خبر از ادامه دار بودن اين روند كاهشي 
مي دهد كه شايد در صورت تداوم، نقدينگي حاصل 
بازار ارز را به سمت بازار سرمايه روانه كند؛ اما تقريبا 
از اوايل آذر مــاه تاكنون در مجموع بورس رشــد 
زيادی را تجربه نكرده است. طبق آنچه كارشناسان 
بورس اذعان دارند، مقصد نقدينگي بعد از بازار ارز، 
بورس است؛ اما به شرطي كه مديران بازار سرمايه 
 از اين فرصــت؛ يعني خروج نقدينگــي از بازار ارز

بهره بگيرند. 
در نخســتين روز معامالتي آذر ماه بازار سرمايه با 
افت چشمگيري روبه رو شد و ۴۴۶۰ واحد سقوط 
كرد. همچنين شاخص بورس طي دو روز معامالتي 
يعني ۴ و 5 آذر ماه نيز با افت ۹۲۴۹ واحدي مواجه 
بوده اســت كه نشــان از وضعيت بد بازار سرمايه 
درست در زماني دارد كه خبرهاي خوبي از بازار ارز 
به گوش مي رسد. البته كاهش نرخ ارز از اين نظر كه 
باعث كاهش ارزش سهام شركت هاي صادرات محور 
مي شود، در كاهش ارزش سهام بورس موثر است. با 
اين حال مساله اينجاست كه هنوز بستر مناسبي در 
بازار سرمايه براي استفاده از فرصت خروج نقدينگي 

از بازار ارز و جذب آن در بورس فراهم نشده است. 
براســاس گزارش هاي موجود، روز گذشته قيمت 
سهام در گروه هاي مختلف شاهد كاهش بود. در پي 
اين كاهش قيمت شاخص كل وارد كانال ۱۶۳ هزار 
واحدي شد و شاخص فرابورس نيز ۳۸ واحد پايين 

رفت. روز گذشته شاخص كل بازده نقدي و قيمتي 
بورس اوراق بهادار تهــران ۳۴۲۷ واحد افت كرد و 
به رقم ۱۶۳ هزار و ۷۷۲ رسيد. همچنين شاخص 
كل هم وزن با ۲۶۲ واحد افت، تا رقم ۲۷ هزار و ۲۳۷ 

واحدي پايين آمد.  شاخص آزاد شناور نيز با ۳۸۰۰ 
واحد كاهش در تراز ۱۷۴ هزار و ۹۶۲ واحدي قرار 
گرفت. در عين حال شاخص بازار اول و بازار دوم هر 

كدام به ترتيب ۲۸۸۰ و 5۱۰5 واحد افت كردند. 

روز گذشــته نمادهايــي در گروه فلزات اساســي 
كانه هاي فلزي بانكــي و پتروشــيمي به كاهش 
شاخص هاي بازار ســهام دامن زدند؛ به طوري كه 
فوالد مباركه اصفهان، معدني و صنعتي گل گهر و 
بانك ملت هر يك به ترتيب ۳۸۶، ۲۸5 و ۱۴۷ واحد 
تاثير كاهنده روي شاخص ها داشتند. از سوي ديگر 
فوالد خوزستان، آلومينيوم ايران و آسان پرداخت 
پرشين هريك به ترتيب ۲۰، ۱5 و ۱۲ واحد تاثير 

افزاينده روي نماگرهاي بازار داشتند. 
روز گذشــته در گروه فلزات اساســي بــه جز در 
معــدود نمادهايي قيمت ها روند كاهشــي را طي 
كرد. همچنيــن فعاالن بــازار ســرمايه در گروه 
 كانه هاي فلزي نيز روند قيمت ها عموما كاهشــي

 بود. 
همچنين خودرويي ها و بانكي ها نيز ديروز كاهش 
قيمت را تجربه كردند و تعــدادي از نمادهاي اين 
گروه نسبت به روز سه شنبه بيش از ۳ درصد افت 
قيمت را شــاهد بودند. اين در حالي اســت كه در 
تعدادي از روزهاي هفته هاي گذشته قيمت سهام 
اين دو گروه با صف خريد و در نتيجه رشــد قيمت 

همراه بود. 

»كسبوكار«عواملافتشاخصبورسرابررسيميكند

افزايش  خروج  بازيگران  غیرحرفه اي  از  بورس
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همتي در حاشيه جلسه هيات دولت: 
روندكاهشقيمتارزادامهپيدا

خواهدكرد
رئيــس بانــك مركــزي بــا اشــاره بــه 
كاهــش نــرخ ارز، گفــت: رونــد كاهــش 
قيمــت ارز تــا جايي كــه فعــاالن عرصه 
 اقتصــادي اراده كننــد، ادامه پيــدا خواهد

 كرد. 
به گــزارش مهــر، عبدالناصــر همتي ظهر 
روز گذشــته در حاشــيه جلســه هيــات 
دولــت و در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: 
بــا سياســت هايي كــه اتخــاذ كرده ايــم، 
 اميدواريــم بازار ارز و ســكه به تعــادل الزم 

برسد. 
رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: قيمت ارز 
را روند بــازار تعيين خواهد كــرد و با تعادلي 
كه بين عرضــه و تقاضا به وجــود مي آيد و با 
توجه به اصــول تجاري و اقتصــادي، انتظار 
 مي رود قيمت ارز به سمت روند كاهشي پيش

 برود.
كشــور بايــد وارد رونق شــود و ان شــاءا... 
با رونــدي كه در كاهــش نرخ تــورم و نرخ 
 ارز مي بينيــم، اميــدوارم كه مســائل بهتر 

شود. 
همتــي مســاله وام مســكن را يكــي از 
موضوعات مهم كشــور دانســت و گفت: ما 
بايد در بخش مســكن، يك توســعه جدي 
داشــته باشــيم؛ زيرا مســكن نقش مهمي 
 را در توســعه اقتصــادي كشــور بــر عهده 

دارد.
 ما بايد براي سال آينده پيش بيني هاي خوبي 
را در اين عرصه داشته باشيم و قطعا ساماندهي 
 و رونق بخش مســكن يكــي از برنامه هاي 

دولت است. 

مســيرمبادالتبانكيايرانو
چيناز12آذرماهگشــايش

مييابد
رئيس اتاق ايران و چين اعالم كرد: مبادالت 
مالي ايــران با بانك »كانلون« چين از ســوم 
دســامبر )۱۲ آذر( پــس از يك مــاه توقف 
دوباره از ســر گرفته مي شــود. بــه گزارش 
اتاق ايران، »اســدا... عســگراوالدي« از آغاز 
فعاليــت بانك كانلــون چيــن در ارتباط با 
ايران پــس از توقف يــك ماهه خبــر داد و 
گفــت: ظرف يــك ماه گذشــته، بــه دليل 
اينكــه فروش نفــت ايران به چيــن متوقف  
شــده بود، بانك كانلون هــم فعاليت خود را 
 براي ارائه خدمــات به ايــران متوقف كرده 

بود. 
وي ادامه داد: با آغاز فروش مجدد نفت ايران 
به چين، ايــن بانك از دوشــنبه هفته آينده 
يعني ســوم دســامبر، براي مبادالت مالي با 
 ايران بار ديگــر فعاليت خــود را آغاز خواهد 

كرد. 
رئيس اتاق ايــران و چين افزود: قرار اســت 
پول حاصل از فروش نفت ايــران به چين به 
بانك كانلون منتقل شــود تا امــكان خريد و 
 فروش كاال براي فعاالن اقتصادي ايران فراهم 

شود. 
به گفتــه وي، با آغــاز مجــدد فعاليت  بانك 
كانلون، صادرات و واردات ايــران و چين در 
حد عالي پيــش خواهد رفــت و بايد منتظر 
فصل جديدي از روابط بين دو كشور از سوم 

دسامبر بود. 
عســگراوالدي در ادامه، با اشــاره به سخنان 
اخير غالمحسين شــافعي، رئيس اتاق ايران 
در نشســت آبان ماه هيــات نمايندگان اتاق 
ايران، گفت: همان طور كــه رئيس اتاق ايران 
هم تاكيد كرده، بايــد از فرصت پيش آمده به  
 واسطه اعمال تحريم ها، به نفع اقتصاد كشور 

بهره برد. 
در شــرايط فعلــي و بــا وجــود اعمــال 
تحريم هــاي يك جانبه گرايانــه آمريــكا 
عليه كشــور، »تقويــت توليد« و »توســعه 
 صــادرات« دو راهــكار اساســي دور زدن

تحريم هاست.
همان طور كه رهبر انقالب هم اشاره كردند، 
بايد ســرمايه گذاري داخلــي را رونق داده و 

وابستگي به خارج را كم كنيم. 
وي با تاكيــد بر تقويــت توليد در شــرايط 
كنوني، اظهار داشــت: بــراي تقويت توليد 
بايــد از واردات كاالهــاي غيرضــروري 
و مصرفــي بكاهيــم و نيازهــاي مصرفــي 
 مــردم را بــا توليــدات داخلــي تاميــن 

كرد. 

اخبار

سكه3ميليونو785هزارتومانشد
قيمت ســكه تمام بهار آزادي در بازار تهران روز 
گذشــته ۳ ميليون و ۷۸5 هزار تومان  شــد.  به 
گزارش تسنيم، روز گذشته در بازار آزاد سكه تمام 
بهار آزادي طرح قديم ۳ ميليون و ۶5۰ هزار تومان 
معامله شــد.  در بازار آزاد روز گذشــته هر قطعه 
نيم سكه بهار آزادي يك ميليون و ۹۳۰ هزار تومان، 
ربع سكه يك  ميليون و ۱۳۰ هزار تومان و هر قطعه 

سكه گرمي ۶5۰ هزار تومان فروخته  د. 
هر گرم طالي ۱۸عيــار هم ۳۴۴ هــزار تومان 
ارزش گذاري شــد، ضمن آنكه هر اونس طال در 
بازارهاي جهاني با قيمت ۱۲۱۳.۹ دالر معامله شد. 
روز گذشته صرافي ملي قيمت خريد يورو را ۱۳ 
هزار و ۴۰۰ تومان و قيمت فروش يورو را ۱۳ هزار 
و ۴۲۰ تومان اعالم كرد؛ قيمــت خريد و فروش 
يورو نسبت به روز سه شنبه در صرافي ملي كاهش 
داشت.  قيمت خريد و فروش دالر نيز در صرافي 
ملي نسبت به قيمت هاي صبح سه شنبه كاهشي 
بوده است، روز گذشته صرافي ملي قيمت خريد 
دالر را ۱۱ هزار و ۸۶5 تومان و قيمت فروش دالر را 

۱۱ هزار و ۸۸5 تومان  عالم كرد. 
قيمت يورو در مركز مبادالت ارزي روز گذشته با 
كاهش قيمت نسبت به سه شنبه ۴۷۴۳ تومان، 
قيمت درهم امــارات ۱۱۴۳ تومان و قيمت پوند 
انگليس نيز 5۳5۱ تومان قيمت خورد و به واجدان 

شرايط دريافت ارزهاي دولتي فروخته  شد. 

 بانك مركزي:
صادركنندگان،ارزرافقطبه
بانكهــاوصرافيهايمجاز

عرضهكنند
بانك مركزي اعالم كرد: صادركنندگاني كه برابر 
دســتورالعمل صادره، مجاز به برگشت و فروش 
ارز حاصــل از صــادرات به صورت اســكناس يا 
حواله به نرخ بازار شــده اند؛ بــراي جلوگيري از 
سوءاســتفاده دالالن، ارز حاصل از صادرات را به 
 بانك ها، صرافي هاي بانكي و ساير صرافي هاي مجاز

 عرضه كنند.  به گزارش ايرنــا، بانك مركزي به 
تازگي در بخشــنامه اي چگونگي  بازگشــت ارز 
حاصــل از صــادرات بــه چرخــه  اقتصــادي 
كشــور را ابالغ كرد؛ طبق اين بخشــنامه همه 
صادركننــدگان كاال و خدمات مكلــف به ارائه 
تعهد بابــت برگشــت ارز حاصل از صــادرات 
خود به چرخــه اقتصادي كشــورند.  همچنين 
بانك مركزي مكلف اســت به طــور صرف براي 
واردات كاال و خدمــات صادركنندگانــي 
 تخصيص و تاميــن ارز كند كه نحوه بازگشــت 
ارز آنها به چرخه اقتصادي كشور مطابق ساختار 
مربوط بازگشــت ارز حاصل از صادرات تجاري 
باشد كه مجموع صادرات ساالنه آنها تا يك ميليون 
يورو، بيش از يك ميليون يورو تا سه ميليون يورو، 
بيش از سه ميليون يورو تا ۱۰ ميليون يورو و بيش 
از ۱۰ ميليون يورو مشخص شده است. براساس اين 
بخشنامه، همه صادرات انجام شده از ۲۲ فروردين 
ماه ۹۷ مشمول اين  مصوبه اســت.  پس از ابالغ 
بخشنامه، بانك مركزي اعالم كرد كه همه بانك ها، 
صرافي هاي بانكي و ساير صرافي هاي مجاز، آماده 
خريد ارز صادراتي هســتند.  همچنين بانك ها و 
صرافي هاي خريدار ارز از صادر كنندگان مكلفند 
نســبت به ثبت ارز خريداري شده در سامانه سنا 
براي رفع تعهد صادركننده به برگشت ارز حاصل از 

صادرات به چرخه اقتصاد اقدام  كنند. 

اخبار

انتشار اسامي بانك هاي بدهكار به بانك مركزي از سوي خزانه داري كل 
كشور بار ديگر داستان »برداشت شبانه از حساب بانك ها« در روزهاي 
پاياني اسفند سال ۱۳۹۰ را زنده كرد؛ زيرا نشان داد هنوز اين موضوع با 

گذشت نزديك به ۶ سال هنوز حل و فصل نشده است. 
به گزارش ايرنا، خزانه داري كل كشور پنجم آذرماه »اسامي بانك هاي 
داراي بدهي و فاقد بدهي به بانك مركزي مشمول تسويه با صدور اوراق 
تسويه خزانه« را منتشر كرد كه براساس آن، بانك هاي ملي ايران، سپه، 
كشاورزي، مسكن، صنعت و معدن، توســعه تعاون، توسعه صادرات، 
تجارت، رفاه كارگــران، صادرات ايران، ملت، قواميــن، انصار، آينده، 
گردشگري، پارسيان، سرمايه، پاســارگاد و موسسه اعتباري ملل در 

فهرست بانك هاي بدهكار قرار گرفتند. 

 ماجراي برداشت از حساب هاي بانك ها چه بود؟
اسفندماه ۱۳۹۰ و در هياهوي بروز نوسان ارزي ناشي از تحريم ها، برخي 
بانك ها اعم از دولتي و خصوصي كه عامل فروش ارز دولتي در بازار بودند، 
به يك باره متوجه شدند بانك مركزي مبالغي را بدون اجازه از حساب آنها 
برداشت كرده است؛ همان زمان اين شائبه به وجود آمد كه اين برداشت 
براي تامين نقدينگي مورد نياز پرداخت يارانه هاي نقدي در دولت دهم 
بوده است.  اختالف بانك ها و بانك مركزي، ضمن ورود ديوان محاسبات 
كشور و مجلس به موضوع، حتي حكم يك سال انفصال از خدمت رئيس 
كل وقت بانك مركزي در ديوان محاسبات كشور نيز صادر شد.  آن زمان 
بانك مركزي به بانك ها اعالم كرده بود كه برداشت از حساب بانك ها به 
استناد مصوبه هيات وزيران و به دليل اختالف ناشي از قيمت ارز دولتي 
و بازار آزاد بوده است؛ مصوبه هيات وزيران مقرر كرده بود كه ۸۷ هزار 
ميليارد ريال )۸۷۰۰ ميليارد تومان( از حساب بانك ها بابت اين اختالف 

برداشت كند كه به گفته مسئوالن وقت بانك مركزي فقط حدود ۳۰ 
هزار ميليارد ريال )سه هزار ميليارد تومان( برداشت شد. 

بررسي هاي مجلس نيز نشان مي داد: »روش بانك مركزي براي محاسبه 
دريافت مابه التفاوت ارز رسمي و بازار آزاد اين گونه بوده است كه بانك 
مركزي ميانگين مــوزون نرخي كه ارز را به بانك ها فروخته اســت و 
ميانگين نرخ غيررســمي ارز در بازار را نيز از ابتداي سال ۱۳۹۰ تا ۱۸ 
دي ماه همان سال محاسبه و در ارز فروخته شده به بانك ها ضرب و رقم 
۸۷5۶۱ ميليارد ريال را به عنوان مابه التفاوت از بانك ها در نظر گرفته و 
معادل 5۰ تا 55 درصد آن يعني حدود ۴۸۱5۹ ميليارد ريال را به صورت 
علي الراس از حساب بانك ها برداشت و در حساب بستانكاران موقت 
نگهداري كرده است. اين در حالي است كه فروش ارز خريداري شده 
از بانك مركزي توســط بانك ها به متقاضيان ارز در كشــور براساس 
قراردادهاي رسمي و قطعي انجام مي شود و نبايد از روش هاي تخميني 
 و مبتني بر حدس و گمان اســتفاده كرد كه متاســفانه اين اتفاق رخ 

داده است.« براساس اين بررســي، »اين برداشت از بانك هاي صنعت 
و معدن، ملت، رفاه، مسكن، سپه، كشاورزي، ملي، تجارت، صادرات، 
سرمايه، كارآفرين، پارســيان، اقتصاد نوين، سامان، پاسارگاد، سينا و 
پست بانك برداشت شــده؛ اما ارقام آن متفاوت است. بيشترين ارقام 
برداشت شده به ترتيب به بانك ملي با حدود ۱۳ هزار ميليارد ريال، بانك 
توسعه صادرات با حدود 5 هزار ميليارد ريال و سامان با ۴.۸ هزار ميليارد 

ريال باز مي گردد.«

 ماجراي اختالف حساب ها همچنان الينحل مانده است
۲۲  تيرماه ســال ۹۶، »غالمعلي كامياب« معاون اســبق ارزي بانك 
مركزي در نامه اي به مديران عامل بانك هاي توســعه صادرات ايران، 
مسكن، سپه، تجارت، صادرات ايران، ملت، ملي، سرمايه و پست بانك 
ايران بانك مركزي از آنها خواست تا گزارش حسابرسي ويژه منابع و 
مصارف ارزي مربوط به ســال هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ خود را تا پايان آذر 

همان سال به بانك مركزي ارسال كنند. 
پيگيري از بانك هاي درگير اين برداشت شبانه، نشان مي دهد كه هنوز 
اين مشكل حل نشده اســت. به گزارش ايرنا، محمدرضا جمشيدي 
دبيركل كانون بانك هاي خصوصي و موسســه هاي اعتباري در اين 
خصوص گفت: هنوز پرونده اين برداشت از حساب بانك ها مفتوح بوده 

و هيچ اقدامي براي تعيين تكليف آنها نشده است. 
وي افزود: بانك ها بارها از بانك مركزي خواسته اند كه اين مشكل را حل 
كند و حسابرسي مجدد انجام دهد. جمشيدي اظهار داشت: بايد بانك 
مركزي پيش قدم شود و با تعيين ارقام دقيق، محاسبات را انجام دهد تا 
اگر به بانك ها بدهكار شد، با بدهي بانك ها تهاتر كند و اگر طلبكار بود، 

به حساب بدهي بانك ها منظور شود كه البته هنوز پاسخي نگرفته اند. 
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استاندار استان همدان با ارسال نامه اي خطاب به دكتر صالح آبادي مديرعامل بانك توسعه 
صادرات از حمايت ها و تعامل اين بانك در حوزه هاي مختلف تشكر و قدرداني كرد. به گزارش 
روابط عمومي بانك توسعه صادرات، در بخشي از نامه آقاي محمدناصر نيكبخت استاندار همدان 

آمده است: در نتيجه حمايت هاي بي دريغ جناب عالي و معاونان در مركز و همراهي مديران 
متبوع آن مجموعه در استان توفيقات چشمگيري در حوزه هاي مختلف اقتصادي، عمراني، 

سياسي، اجتماعي و فرهنگي حاصل شده است. 

وي افزوده است: الزم مي دانم مراتب سپاس و تقدير خود را از عنايات و پشتيباني هاي همه جانبه 
حضرت عالي، معاونان و همكاران محترم طي تصدي استانداري همدان اعالم و سالمت، سعادت 

و سربلندي دولت تدبير و اميد را از درگاه ايزد منان مسئلت كنم. 

پيرو درج خبری تحت عنــوان »اعالم 
اســامی بانك های دارای بدهی و فاقد 
بدهی به بانك مركزی مشمول تسويه با 
صدور اوراق تسويه خزانه« در رسانه های 
مختلف، به آگاهی می رساند در خصوص 
بدهی بانك پاســارگاد به بانك مركزی 

جمهوری اســالمی ايران، مبلغ مذكور 
بابت برداشت های شبانه و بدون مجوز 
توســط بانك مركزی ج.ا.ا از حســاب 
بانك ها، تحت عنوان ما به التفاوت نرخ 
ارز در تاريخ ۲۹ اســفند ســال ۱۳۹۰ 

است.

اين اقدام از هيــچ گونه وجاهت قانونی 
و پشــتوانه مقرراتی برخوردار نبوده و 
بانك پاســارگاد مراتب اعتراض خود را 
بارها و كتبا در خصــوص عودت مبلغ 
ذكر شــده، به بانك مركزی ج.ا.ا اعالم 

كرده است.

حجت اله مهديــان رئيــس هيات مديره و 
مديرعامل بانك توسعه تعاون صبح روز گذشته 
در جمع مديران اين بانــك با تأكيد بر اينكه 
بخش تعاون يك پديده فرا بخشی است و از 
اتحاديه ها و شركت های تعاونی در حوزه تامين، 
توليد و توزيع در بخش هــا و زير بخش های 

مختلف اقتصادی برخوردار است بنابراين ايجاد 
زنجيره ارزش در اين بانك مبتنی بر مجموعه 
عملياتی بايد باشد كه درنهايت به خلق ارزش 
برای تعاونی ها منتج شود.رئيس هيات مديره 
و مديرعامل بانك توســعه تعاون بابيان اين 
نكته كه اگر بانك بتواند در ارائه محصوالت و 

خدمات به صورت يكجا و متمركز در قالب گروه 
محصوالت، اقدام به پاسخگويی نياز هر سه 
طيف از»تأمين كنندگان نياز توليدكنندگان«، 
»توليدكنندگان« و»توزيع كنندگان« بخش 
تعاون باشد اين موضوع می تواند شرايط بهتری 

را پيش روی تعاونی ها قرار دهد.

يك صاحب نظر حوزه اقتصادي معتقد است براي ايجاد تعادل در بازار 
مسكن نياز به سياست گذاري چندجانبه وجود دارد تا از طريق آن رونق 
پايدار در بخش مسكن و ساختمان ايجاد شود. به گزارش پايگاه خبري 
بانك مسكن-هيبنا، غالمرضا سالمي، صاحب نظر حوزه اقتصادي با 
بيان اينكه دربخش مسكن امكان سياست گذاري تك بعدي وجود ندارد، 
عنوان كرد: بخش مسكن تا حدود زيادي در ارتباط با سياست هاي كالن 

است و نقش ستاد اقتصادي دولت در اين حوزه پر رنگ است. بنابراين 
براي ايجاد رونق  پايدار در بخش مســكن بايد بانك مركزي، وزارت 
اقتصاد، سازمان برنامه و وزارت راه و شهرسازي، هم جهت باشند. وي به 
نقش اضالع مختلف سياست  گذار براي ايجاد تعادل در اين بخش اشاره 

كرد و افزود: در اين مسير وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد تنظيم بازار 
مسكن را با ابزارهاي مالياتي، افزايش سرمايه بانك ها براي ارتقاي توان 
تسهيالت دهي بانك ها و پشتيباني بازار سرمايه از تامين مالي طرف 
عرضه مسكن پيش ببرد. در عين حال توانمندسازي مالي خانوارها 

و تامين اعتبارات مورد نياز براي تقويت قدرت خريد و ساخت مسكن 
نيز مرتبط با حوزه كار سياست گذار پولي است. تامين اعتبارات دولتي 
در قالب وجوه اداره شده يا يارانه هاي تسهيالتي، بخشي از حوزه كار 
سازمان برنامه است. در نهايت پشتيباني از سياست هاي واگذاري زمين 
 و تخفيف در عوارض ساخت نيز از وظايف سياست گذار تخصصي بخش 

مسكن و شهرداري هاست. 

استاندارهمدانازبانكتوسعهصادراتقدردانيكرد

زنجیرهارزشدربانكتوسعهتعاونبایدبهخلقارزشبرایتعاونیهامنجرشودبانكپاسارگادهیچگونهبدهیبهبانكمركزیندارد

بازیگرانتعادلبخشمسكن

براساس اعالم بانك مركزي 
يورو و پوند كاهش پيدا كردند

براساس اعالم بانك مركزي روز گذشته نرخ هر دالر آمريكا 42000 ريال، هر پوند انگليس 53511 ريال و هر يورو نيز 47432 ريال بود.

روزهاي  منفي بورس
عباسعلي حقاني نسب، كارشناس بازار سرمايه

سود امسال شركت هاي بورسي نسبت به سال گذشته افزايش خوبي داشته است. هم ظرفيت هاي توليد و صادرات در سطح معقولي است و هم اينكه بورس به تناسب اين وضعيت 
رشد خوبي را پشت سر گذاشته است. حتي اگر به لحاظ ساختاري به بازار سرمايه نگاه كنيم، اين بازار مشكل خاصي ندارد. يك سري از اطالعات خوب شركت ها به دليل شرايط و 
قوانين و مقررات و در حوزه بانكي و همچنين به دليل اهمال مسئوالن بانكي در قالب رسمي منتشر نمي شود و همين موضوع به شرايط منفي بازار دامن مي زند كه در نهايت نقدينگي 
به سمت بازار سرمايه نمي آيد. اين شرايط با كاهش نرخ دالر همزمان شده است و طبيعتا شركت هاي صادرات محور با كاهش نرخ ارز، دچار زيان مي شوند. با اين حال از زماني كه 

افت بازار سرمايه شروع شده است، هشدارهاي الزم به مسئوالن بورس داده شد؛ ولي آنها كاري نكردند. 
با افزايش روزهاي منفي در بورس از آنجايي كه بازيگران بورس غيرحرفه اي هستند، براي جلوگيري از زيان قصد خروج مي كنند و همين شرايط منفي بازار را تشديد مي كند. در 
اين صورت و با تشديد روزهاي منفي قيمت ها ديرتر به تعادل مي رسد. طي روزهاي آغازين آذر ماه، اين روزهاي منفي ادامه داشته است و سهامدارها شاهد خروج نقدينگي هستند. 
بازار سرمايه و مسئوالن سازمان بورس هم بايد بپذيرند كه نظام سرمايه گذاري مردم در بازار سرمايه اشكاالت اساسي دارد؛ اشكاالتي كه به سرمايه گذار و پس انداز كننده اطمينان 
نمي دهد. مسئوالن ما هنوز نپذيرفته اند كه نظام سرمايه گذاري مردم در بازار سرمايه اشكال جدي دارد و همين هم باعث مي شود پول از بازارهاي ديگر به راحتي و طبق آنچه انتظار 
مي رود به بازار سرمايه وارد نشود. برخي نهادها در عين اينكه رقيب بازار سرمايه هستند؛ اما جزو فعاالن بازار سرمايه به شمار مي روند كه در عين حال تمايلي جدي به رونق بازار سرمايه 

ندارند؛ چراكه رونق به منزله ركود در بازار آنهاست. به همين دليل اين افراد به طور غيرمستقيم باعث كاهش ارزش سهام مي شوند. 

يادداشت
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به گزارش خبرنگار »كسب وكار« دكتر رضا اردكانيان، وزير محترم 
نيرو در مراسم بهره برداري از نيروگاه گازي 42 مگاواتي زاهدان كه 
با حضور استاندار سيستان و بلوچستان، نمايندگان مردم در مجلس 
شوراي اسالمي و مديران عامل مجموعه وزارت نيرو برگزار شد، اظهار 
داشت: وزارت نيرو هزار و 121 طرح و پروژه كوچك، متوسط و بزرگ 
در حوزه صنعت آب و برق سيستان و بلوچستان با اعتبار 5 هزار و 500 
ميليارد تومان در دست اجرا دارد. از اين تعداد 11 طرح در حوزه تامين 
آب، 445 طرح در حوزه آب و فاضالب شهري و روستايي و ۶۶5 طرح 
در حوزه برق و انرژي در سيستان و بلوچستان توسط وزارت نيرو در 

دست اجراست. 
وي ادامه داد: تامين آب و برق را نمي توان فقط از يك دستگاه انتظار 
داشت، بلكه الزم است تا كليه ارگان ها در اين زمينه همكاري الزم را 
داشته باشند. وي بيان كرد: سيستان و بلوچستان طوالني ترين خطوط 
انتقال برق را دارد كه اين امر هزينه هاي سنگيني در تامين و نگهداري 

انرژي ايجاد مي كند. 
وي با بيان اينكه جنوب شرق كشور مي تواند يكي از كانون هاي توليد 
انرژي براي صادرات برق به كشورهاي همسايه باشد، ادامه داد: درصدد 
هستيم كه هاب انرژي در سيستان و بلوچستان براي صادرات ايجاد 

كنيم. 
وزير نيرو ادامه داد: سيستان و بلوچستان ظرفيت هاي بسيار زيادي در 
زمينه انرژي هاي تجديدپذير دارد كه بايد با همكاري بخش خصوصي از 
اين ظرفيت ها استفاده كنيم. وي بيان كرد: تدارك و تامين منابع مالي 
دولتي براي ساخت نيروگاه سيكل تركيبي زاهدان كار راحتي نبود كه 

خوشبختانه اين اقدام توسط وزارت نيرو انجام شد. 
دكتر اردكانيان خاطرنشان كرد: وزارت نيرو متكي به منابع داخلي 
است و بودجه عمراني دولتي زيادي ندارد كه بتواند اعتبار تمام طرح ها 

را به تنهايي تامين كند. 
وي ادامه داد: اولويت وزارت نيرو تامين آب و برق مطمئن و پايدار براي 
سيستان و بلوچستان و ساير مناطق كشور است و از تمام راهكارها 
براي تامين آب پايدار و مطمئن براي سســيتان و بلوچستان بهره 
خواهيم گرفت. وزير نيرو گفت: تامين آب و برق پايدار در سيستان و 
بلوچستان اولويت وزارت نيرو با هدف مرتفع كردن مسائل و مشكالت 

در اين بخش است. 

برق توليدي جنوب شرق كشور به شرايط ممتازي خواهد رسيد
وزير نيرو با تاكيد بر اينكه ظرف سه سال آينده هزار و 400 مگاوات 
نيروگاه جديد در شهرستان هاي ايرانشهر، سراوان و چابهار استان 
سيستان و بلوچســتان احداث خواهد شد، گفت: برق توليدي ما در 
منطقه جنوب شرق كشور به شرايط بسيار ممتاز و خوبي خواهد رسيد. 
رضا اردكانيان بــا تاكيد بر اينكه ظرف ســه ســال آينده حدود 
يك هــزار و 400 مــگاوات نيــروگاه جديد در شهرســتان هاي 
ايرانشهر، ســراوان و چابهار اســتان احداث خواهد شد، عنوان 
كرد: بــا اجــراي تمهيــدات صورت گرفتــه برق توليــدي ما 
 در منطقــه جنوب شــرق به شــرايط بســيار ممتــاز و خوبي

 خواهد رسيد. 
وي تاكيد كرد: با چنين روندي زمينه الزم براي توسعه فعاليت هاي 
صنعتي و توليدي بيش از پيش در اين منطقه فراهم خواهد شــد و 
امكان صادرات انرژي به كشــورهاي همسايه افغانستان و پاكستان 

سرعت خواهد گرفت. 
وزير نيرو با اشــاره به آغاز به  كار عمليات اجرايي بخش گاز نيروگاه 
سيكل تركيبي 324 مگاواتي زاهدان، گفت: براي اين نيروگاه حدود 
هزار و 300 ميليارد تومان از منابع داخلي وزارت نيرو ظرف 2.5 سال 
آينده هزينه صرف خواهد شد كه براساس برنامه ريزي صورت گرفته 
دو واحد گاز اين نيروگاه تا سال 99 و واحد بخار آن هم تا سال 1400 به 

بهره برداري خواهد رسيد. 
اردكانيان با اشاره به اينكه در سطح كشــور نيز برنامه احداث 25 
نيروگاه سيكل تركيبي براي پيك ســال آينده در دستور كار قرار 
گرفته است، عنوان كرد: براســاس برآورد صورت گرفته از اين محل 
حدود 5 هزار مگاوات ظرفيت نصب شــده جديد به شــبكه توليد 
برق كشور اضافه خواهد شــد.  وي با تاكيد بر اينكه براي گذر از اوج 

بار پيك 98 حدود 3 هزار مــگاوات برنامه هاي مديريت مصرف نيز 
پيش بيني شده است، تصريح كرد: بخشــي از اين برنامه مرتبط با 
مساله اصالح الگوي مصرف كساني است كه جزو گروه هاي پرمصرف 
 هســتند و اميدواريم با تعرفه هاي جديد بــه گروه خوش مصرف ها 

خواهند پيوست. 
وزير نيرو اضافه كرد: برنامه هاي ديگــري در حوزه مديريت مصرف 
پيش بيني شده و در زمان مقرر اطالع رساني خواهد شد كه از جمله آنها 
مي توان به تعويض المپ ها، اصالح سيستم روشنايي معابر، استفاده از 
مولدهاي كوچك، اصالح ساعات كار ادارات در زمان اوج بار، افزايش 

راندمان نيروگاه هاي موجود و... اشاره كرد. 
اردكانيان خاطرنشان كرد: با كمك مردم سعي خواهيم كرد نه تنها 
هيچ گونه اختاللي در برنامه هاي توســعه و عمران كشور كه صنعت 
برق كه زيربناي اصلي آن است، ايجاد نشود، بلكه در شرايط پيش رو 
بتوانيم تابستان آينده را به مراتب متفاوت تر از تابستان گذشته پشت 

سر بگذاريم. 
  

بارش هاي پاييزي مدت ها منجر به افزايش رواناب هاي سطحي نخواهد 
شد

وي با تاكيد بر اينكه اميدواري ما به نزول بارش رحمت الهي اســت، 
گفت: خوشبختانه پاييز خوبي را آغاز كرده ايم؛ ولي هموطنان ما به 
خوبي مطلع هستند كه به دليل ســاليان خشك متمادي كه پشت 
سر گذشته ايم افزايش بارش ها تا مدتي منجر به افزايش رواناب هاي 

سطحي و ذخيره آن در مخازن سدها نخواهد شد. 
وزير نيرو در تكميل اين بخش از ســخنان خود گفت: خاك به دليل 
رطوبت قابل مالحظه اي كه در طول ساليان خشك از دست داده است 
به ميزان زيادي اين  بارش ها را جذب خواهد كرد. بنابراين اين منابع تا 

تبديل به رواناب شود زمان بر خواهد بود. 
اردكانيان تصريح كرد: ولي به هر حال برنامه ريزي هاي ما به گونه اي 
است كه سال آبي فعلي همچون سال آبي گذشته باشد تا هيچ گونه 
غافلگيري براي ما در موضوع تاميــن آب و تدارك الزم براي تامين 

انرژي پيش نيايد. 
وي در پايان تاكيد كرد: به واسطه تحريم هاي ظالمانه آمريكا فرصت 
خوبي در اختيار صنعت آب و برق فراهم شده است و اين فرصت موجب 
خواهد شد تا بيش از گذشته به ظرفيت هاي داخلي خود بپردازيم و 
سعي كنيم در يك ارتباط منطقي و موثر با همسايگان خود از تمامي 
ظرفيت هاي موجود كشور براي ارتباط مناسب با آنها استفاده كنيم و 

فعاليت هاي موجود را به پيش ببريم. 
 وي افزود: راه اندازي نيروگاه سيكل تركيبي زاهدان منجر به توليد 
1400 مگاوات برق به ظرفيت توليد برق سيستان و بلوچستان مي شود 

كه اين امر دستاورد بزرگي براي صنعت برق استان به شمار مي رود. 
اردكانيان تصريح كرد: اولويت وزارت نيرو در اســتان سيستان و 
بلوچستان ايجاد زيربناها با هدف توســعه، استقرار صنايع بزرگ و 
اشتغال است. وي به اهميت نقش سرمايه گذاران براي بهره مندي از 
انرژي هاي نو در اين استان اشاره كرد و گفت: ايجاد نيروگاه خورشيدي 
و بادي در سيستان و بلوچستان توسط سرمايه گذاران سبب انتقال 
انرژي به كشورهاي همسايه مي شــود كه اين امر توسعه سيستان و 

بلوچستان را در پي دارد. 
اردكانيان خاطرنشــان كرد: هــزار و 121 پروژه براي سيســتان و 
بلوچستان تعريف شده كه از اين تعداد 11 پروژه سهم تامين آب و 445 
پروژه مربوط به بخش هاي آب و فاضالب شهري و روستايي با اعتبار 

بالغ بر 5 هزار ميليارد تومان است. 
وي بيان كرد: در سيستان و بلوچستان حفظ حيات و زندگي اولويت 
همه ما بوده و است كه اميدواريم با به كارگيري تمامي ظرفيت ها بتوانيم 
براي مساله آب پايدار در اين استان فكرهاي اساسي و ماندگاري را 

عملياتي كنيم. 
وزير نيرو گفت: اولويت وزارت نيرو تامين آب و برق مطمئن و پايدار 
براي سيستان و بلوچستان است و از تمام راهكارها براي تامين آب 
پايدار براي سسيتان و بلوچستان بهره خواهيم گرفت. وي تصريح كرد: 
در سيستان و بلوچستان حفظ حيات و زندگي اولويت همه ما بوده و 
است كه اميدواريم با به كارگيري همه ظرفيت ها بتوانيم براي مساله 
آب پايدار در اين استان فكرهاي اساسي و ماندگاري را عملياتي كنيم. 
دكتر اردكانيان با اشــاره به وضعيت اقليمي سيستان و بلوچستان 
بيان كرد: در موضوع آب اعالم كردم با توجه به تجربه اوايل دهه 80 
و اطالعي كه از شرايط بلندمدت اقليمي منطقه داريم و اينكه هر سه 
دهه گرفتار خشكسالي مي شود و با دخالت هاي دولت مركزي كار به 
حكميت و امضاي معاهده هاي جديد بر سر حق آبه هاي هيرمند شده 

و حق آبه هاي قبلي كاهش يافته است. 
وي گفت: براي تامين حق آبه هيرمند و هريرود دســتگاه تخصصي 
كه وزارت نيرو است مناسب ترين دستگاه براي پذيرش مسئوليت 
كميسيون مشترك ايران و افغانســتان براي پيگيري حق آبه است. 
وزير نيرو تصريح كرد: اين آمادگي را وزارت كشور اعالم كرده كه با 
افغانستان در حوزه هريرود و هم حوزه هيرمند همكاري وسيعي را 
شروع كنيم و آن را استمرار دهيم كه حق آبه قانوني جمهوري اسالمي 

ايران جزو ضروريات اين همكاري است. 
وزير نيرو با اشــاره به پوشش كم  شــبكه فاضالب در سيستان و 
بلوچستان گفت: اگر براي فاضالب شهرهاي اين استان فكري نشود، 
ممكن است در اين  نقطه از كشور نيز به شرايط استان خوزستان دچار 
شويم، بنابراين براي فاضالب سيســتان و بلوچستان بايد طرحي 

تدارك ببينيم و در قالب آن ذي نفعان فاضالب را پيدا كنيم. 
وي با توجه به درخواست فرمانده مرزباني سيستان و بلوچستان براي 
برق دار كردن پاسگاه هاي مرزي، خاطرنشان كرد: مجوز برق رساني 
به پاسگاه هاي مرزي اين استان از طريق خطوط انتقال برق روستايي 
صادر مي شــود. همچنين عالوه بر اين رســيدگي به ديگر نيازها و 

درخواست هاي پاسگاه مرزي در اولويت خواهد بود. 

تامين آب و برق پايدار در سيستان و بلوچستان اولويت وزارت نيرو
دكتر اردكانيان افزود: شيرين سازي آب در اولويت وزارت نيرو است و 

با تمام توان اقدامات الزم در اين زمينه را انجام خواهيم داد. 
وي با بيان اينكه سيستان و بلوچستان از استان هاي مهم مرزي كشور 
است، ادامه داد: استان هاي مرزي ما ويترين نظام و كشور جمهوري 
اسالمي ايران هستند و جداي از وظيفه روزمره بايد تالش و جديت 
داشته باشيم كه از همه فرصت ها و امكانات با هم افزايي استفاده كرده 
و بتوانيم در مناطق مختلف كشور با فعاليت مشابه و متفاوتي ويترين 

را بيشتر نمايان كنيم. 
وزير نيرو با اشاره به حق آبه منطقه سيستان از افغانستان گفت: در 
حوزه آبريز مشترك با افغانستان، وزارت نيرو مسئوليت كميسيون 
اقتصادي دو كشور را پذيرفته و اقدامات الزم در حال انجام است تا 
مانند گذشته همكاري جدي را شروع كنيم و استمرار دهيم و حق آبه 

كشور نيز جزو ضروريات اين همكاري است. 
وي بيان كرد: تالش مي كنيم در حوزه آب نيز دستاوردهاي مناسبي 
داشته باشيم تا شــرايط فعلي را در بحث آب شرب، محيط زيست و 

تاالب و كشاورزي بهبود ببخشد. 
وي گفت: وزارت نيرو مسئول تامين آب است و تامين آن با يكي دو 
روش محقق نمي شود، ما هم آب هاي متعارف و سطحي داريم و هم 
آب هاي غيرمتعارف كه طبيعتا كشــور ما از كشورهاي برخوردار از 
منابع آب درياست كه با استفاده از فناوري هاي موجود در اين زمينه 

اقدام مي كنيم. 
دكتر اردكانيان اذعان داشت: شيرين كردن آب دريا در دستور كار 
است و به طور جدي آن را دنبال خواهيم كرد، ساير شيوه ها را هم كه 
شامل استحصال آب خواهد شد، در كنار اين برنامه ها دنبال خواهيم 

كرد. 

 سيستان و بلوچستان مي تواند به عنوان هاب انرژي در منطقه عمل 
كند

مهندس قزاقعلي جاهد، مديرعامل شركت برق منطقه اي سيستان و 
بلوچستان نيز در اين مراسم گفت: برق استان سيستان و بلوچستان 
از نقطه نظر مقايسه در وضعيت مطلوبي است، به طوري كه صددرصد 
جمعيت شهري و 99.9 درصد روستاها در سيستان و بلوچستان از 

نعمت برق بهره مند هستند. 
 وي افــزود: حجم تاسيســات برق سيســتان و بلوچســتان با 
كالن شهر هايي مانند تهران برابر است كه نشان از اقدامات شايسته 
برق استان است. وي بيان كرد: ما 18 واحد 25 مگاواتي در استان داريم 

كه در زاهدان، كنارك و چابهار نيروگاه نصب شده است. 
وي خاطرنشان كرد: متاسفانه ما در شهرهاي شمالي استان، نيروگاه 

نداريم و تنها يك نيروگاه 40 مگاواتي در زاهدان است. 
وي گفت: تراز توليد و مصرف برق استان 40 درصد منفي است و اين 
40 درصد برق را از شبكه دريافت مي كنيم؛ به اين معني كه ما بايد ۶۶0 

مگاوات از شبكه سراسري برق بگيريم. 
جاهد عنوان كرد: براي اينكه فقط بتوانيم به مصرف برق استان پاسخ 
دهيم به بيش از ۶50 مگاوات توليد عملي نيازمنديم. مديرعامل شركت 
برق منطقه اي اســتان عنوان كرد: بايد بتوانيم از هدررفت سرمايه 
جلوگيري كنيم و براي رسيدن به وضع مطلوب 1500 مگاوات نيروگاه 

نياز است كه يك نيروگاه امروز كلنگ زني شد. 
وي ضمن ابراز اميدواري درباره تبديل سيســتان و بلوچستان به 
عنوان هاب انــرژي در منطقه گفت: آغاز عمليات اجرايي ســيكل 
تركيبي زاهــدان نه تنها نويدبخش حل شــدن مشــكالت برق 
 اســتان اســت، بلكه به عنوان هاب انرژي و صادرات به كشورهاي 

همسايه است. 

تحولی  عظيم  در صنعت آب و برق سيستان و بلوچستان

هزار  و  ۱۲۱ طرح  و  پروژه   در حوزه آب و برق در استان سيستان و بلوچستان در دست اجراست
سيستان و بلوچستان با مساحتي بيش از 187 كيلومتر مربع 11 درصد از مساحت كشور را به خود اختصاص داده است كه 3.5 درصد از جمعيت كشور در اين استان ساكن هستند. 

سيستان و بلوچستان سرزمين گنج هاي بي شمار با برخورداري از انواع انرژي هاي پاك و تجديدشونده و بزرگ ترين زون انرژي كشور هم اينك مورد توجه سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي توليد انرژي قرار گرفته است. 
سيستان و بلوچستان با برخورداري از انواع انرژي پاك و تجديدشونده مي تواند تامين كننده بخش زيادي از انرژي ايران و كشورهاي همسايه همچون افغانستان و پاكستان باشد. 

مطالعات نشان داده كه اين استان به ويژه منطقه فالت سيستان باالترين پتانسيل استفاده از انرژي باد را داراست. 
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بازاريابي سبز چيست؟
در دنيا موسسات زيادي در حوزه محيط زيست 
و بازاريابي فعاليت مي كنند و تعاريف مختلفي 
را از بازاريابــي ســبز ارائه داده انــد؛ اما وجه 
مشــترك تمامي تعاريف اين است: بازاريابي 
سبز يعني بازاريابي محصوالت و خدماتي كه 
به صورت پايدار، به بهبود محيط زيست كمك 
مي كنند و استفاده از آنها از نظر محيط زيستي 
بهتر است؛ اما آيا بازاريابي سبز تنها به توليد 
محصوالت ســازگار با محيط زيست محدود 
مي شــود؟ خير، بايد با ديد بازتري به آن نگاه 
كنيم. واقعيت اين اســت كه بازاريابي ســبز 
تمامي فعاليت ها و اقدامات محيط دوســتانه 
يك كارخانه توليدي يا يك شركت ارائه دهنده 
خدمات را شــامل مي شــود. به بيان ديگر، 
ما يا هر فــرد ديگري كه ادعاي اســتفاده از 
روش بازاريابي ســبز را داريم، بايد اصول آن 
را در صفر تــا 100 اقدامــات و فعاليت هاي 
خود رعايت كنيم؛ اقداماتــي مانند تغيير در 
طراحي محصوالت، تغيير در صنعت و فرايند 
توليد كاال، بسته بندي زيست محيطي و ساير 
تغييراتي كه الزم اســت در كنار هم صورت 
بگيرند تا از تخريب محيط زيست جلوگيري 
شود. شايد اين ســوال براي شما مطرح شود 
كه: اگر فقط به فكر محيط زيســت باشــيم، 
پس كي بفروشــيم؟ اتفاقا همين جاست كه 
بازاريابي سبز وارد عمل مي شود و در آرامش 
كامل پاسخ مي دهد: نگران نباشيد، اگر نكاتي 
كه به شما معرفي مي كنم را رعايت كنيد، هم 
سود و فروش خواهيد داشــت، هم از نابودي 
محيط زيســت جلوگيري خواهيد كرد. براي 
مثال كافي اســت اقدامات شما باعث كاهش 
مصرف انرژي شــود، آن وقت هــم در هزينه 
شما صرفه جويي مي شود و هم انرژي بيشتري 
براي استفاده نسل هاي آينده باقي مي ماند. هر 
شركتي مي تواند در مسير بازاريابي سبز قدم 
بردارد. البته هر شركتي با توجه به اولويت هاي 
كسب وكار و محاسبه ســود و زياني كه دارد، 
راهكارهــاي بازاريابي ســبز را در عمل اجرا 

مي كند. 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

به عنوان يك مدير شما هم برند رفتاري خاص خود 
را داريد. شــيوه اي كه با كاركنان خود رفتار مي كنيد 
جايگاه شــما را به عنوان نوعي خاصي از يك كاال در 
ميان باارزش ترين مشــتريان و كاركنان مشــخص 

مي كند. ويژگي هاي ذاتي شــما تعداد زيادي از 
مشخصه هاي تان را به مشتريان منتقل مي كند. 
شيوه برخورد روزانه با كاركنان تعهدات برند شما 

را ايجاد مي كند. با فرض اينكه اساسا رفتار انساني 
مناسبي داريد، برند رفتار مديريتي شما مي تواند انواعي 
از ويژگي ها را داشته باشد و جذاب هم باشد. فقط الزم 
است كه تجربه احساســي كه مي خواهيد كاركنان 
داشته باشــند را ايجاد كنيد و در نتيجه اين تجربه را 
براي مشتريان هم فراهم كنيد. اگر خواستار اداره اي 

سازمان يافته، مرتب و تميز هستيد، محل كار خود شما 
چقدر تميز است؟ اگر خواستار اين هستيد كه كاركنان 
شما به خوبي و درستي با مشــتريان حرف بزنند، آيا 
نحوه صحبت كردن شما چنين استانداردي را برآورده 

مي كند؟ از دايره لغات مناسب براي اين كار استفاده 
مي كنيد؟ رفتار با كارمندان تــان مهم ترين بخش از 
مديريت را تشــكيل مي دهد. بسيار در سازمان هايي 
بوديم كه با توجه به پوشش دهي باالي مادي، چالش 
شديد ريزش نيرو گريبان شــان را گرفته بود. 
پس از انجــام مطالعات و بررســي ها متوجه 
رفتار غيرمناسب و غيرهوشمندانه مديريت با 
كارمندان مي شديم. به طور كلي هميشه اين نكته را 
مد نظر داشته باشيد كه كارمندان وفادار شما را در ميانه 
راه تنها نمي گذارند، آنها طوري در سازمان شما فعاليت 
مي كنند كه گويي هر كدام مالك اين سازمان هستند؛ 
اما اين احساس مالكيت و تعلق خاطر را شما هستيد 

كه در نيروهاي خود ايجاد مي كنيد. 

چگونه   با كارمندان  خود  رفتار  كنيم؟
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افرادي كه نمي توانند تفكرات خود را بهبود بخشــند، 
قادر به بهبود هيچ چيز ديگري نيز نخواهند بود.
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داليل استفاده از سرمايه گذاري خطرپذير شركتي 
براي استارت آپ ها چيست؟

در يك تحقيق از متخصصان CVC پرسيده شد كه چرا شركت هاي شان تصميم 
مي گيرند با اســتفاده از مدل سرمايه گذاري خطرپذير شــركتي بيشتر از ساير 
روش هاي سرمايه گذاري استفاده كنند. آنها 5 دليل را براي وقوع اين امر مطرح 

كردند كه به آنها اشاره مي كنيم: 
1. گذارازدامنهباريكتربهوسيعتر: CVCها از محيط كسب و كار مادرشان 
فراتر می روند و با ديد بازتری آنچه در صنايع مختلف اتفاق می افتد را رصد می كنند. 
اين امر باعث می شــود كه بتوانند بخش هايی كه در آينده به صورت مستقيم به 
كسب و كار مادرشان مرتبط خواهد بود را شناسايی كنند و از اين طريق هم برای 
آن، ايجاد ارزش كنند. در واقع دامنه  نگاه وسيع تر و همچنين بزرگ بودن شبكه  
افرادی كه CVC با آنها در تعامل است، سبب می شود كه با روندهای كالن صنعت 
آشنا شود و آن را با شركت مادر به اشتراك بگذارد. ثمره  اين شناخت، ايجاد قدرت 
تصميم گيری در شركت مادر برای ورود به حوزه های نو و انتخاب های گزينه های 

بهتر در پيشبرد حوزه اصلی كسب و كارش خواهد بود.
2. گذارازآناليزهايسطحيتاعميق: معموال بيشتر تصميم ها براساس درك 
مستقيم حاصل از تجربه و مطابق با استراتژی های شركت، گرفته می شوند؛ اما الزم 
است كه CVCها قبل از سرمايه گذاری بررسی كنند كه يك استارت آپ چگونه 
به تحقق اهداف مالی و استراتژيكی شركت كمك می كند. هنگامی كه CVC به 
درستی نيازهای استارت آپ را شناسايی كند، می تواند بهترين چارچوب را برای 
دسترسی استارت آپ به دانش، توانايی و ارتباطات خود ايجاد كند. بدين صورت 
 CVC فرايند رشد استارت آپ تسريع و دستيابی به اهداف مشترك استارت آپ و
تسهيل می شود. در سوی ديگر نيز اقدامات استارت آپ برای آزمايش مسيرهای 
جديد توسعه  كسب و كار، نيازمندی هايی كه با آن مواجه می شود و تالش هايی 
كه برای غلبه بر موانع انجام می دهد تجربه ای ايجاد می كند كه در صورت تعامل 

نزديك، CVC نيز از آن بهره مند خواهد شد.
بررسی و تحليل صحيح وضعيت و آينده  استارت آپ ضروريتی است كه اگر به آن 
پرداخته شود، ضمن ايجاد زمينه  تعامل و اتخاذ تصميم های بهتر، شناخت پيرامونی 

دقيق تری هم برای CVC و شركت مادر آن ايجاد می كند.
3. گذارازآرزوهايپايينتربهباالتر: ريسك پذيري CVC ها سبب مي شود 
كه اســتارت آپ ها دســت به انتخاب هايي بزنند كه در شــركت مادر به سبب 

محدوديت هاي تصميم گيري، قابل اتخاذ و پيگيري نيستند. 
4. گذارازتغييــراتتدريجيبهتغييراتسيســتماتيك:CVC ها 
نوآوري هاي تحول آفرين را تقويت مي كنند. در حالي كه دســتيابي به اين نوع 
نوآوري ها در اســتراتژي عملياتي شــركت ها چندان امكان پذير نيســت. اين 
نوآوري هاي تحول آفرين ممكن است از طريق محصوالت، فناوري ها، خدمات يا 
مدل هاي كسب و كار جديد ظاهر شود كه مي تواند به رشد كسب وكار اصلي يك 

شركت كمك كند و حتي در نهايت سيستم كلي كسب وكار را تغيير دهد. 
5. گذارازمقياسزمانیکوتاهتربهبلندتر:معموال CVC ها با چشم اندازی 
بلندمدت فعاليت می كنند و يك جايگزين برای نوســانات ارزش گذاری فراهم 
می كنند كه می تواند عميقا بر استراتژی »ادغام و اكتساب« سنتی تر تاثير بگذارد.
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رئيسجمهوریرابهاينشهربازووياز
اينپروژهبازديدکرد.

مونسان،معاونرئيسجمهوریورئيس
ســازمانميراثفرهنگيوگردشگري
باحضورصفــريفرمانــداردماوند،
ميرزايينيكونمايندهمــردمدماوندو
فيروزکوهدرمجلسوجمعيازمديران
شهريوشهرستانيازمحلاحداثهتل
وامكاناتاقامتيدربلندايبوستانغدير

بازديدکردند.

شهردارآبسردضمنمعرفيپروژهگفت:
ساختاقامتگاهبازيربناييبهابعاد11300
مترمربع،تاالر2525مترمربع،واحدهاي
تجاري172مترمربــع،فودکورت412
مترمربع،سالناجتماعات267مترمربع،
سالنبدنسازي192مترمربع،رستوران
غذاهايبينالمللــي472مترمربعو
واحدهاياقامتي1206مترمربعدر24

واحددرنظراست.
سيدمحمدرفيعيطباطباييگفت:جذب
ســرمايهگذارازاهدافاصلــياينپروژه
استکهانشاءا...درآيندهنزديكبتوانيم
اينپــروژهراکــهازنيازهاييكشــهر
گردشگرپذيراست،جامهعملبپوشانيم.

درادامهفعاليتهايشهرداريآبسرددر
سال97ميتوانبه

1.افتتاحآبنمايميدانهمندآبسردبا
حضورمعاونرئيسجمهوری؛2.افتتاح

سامانهپايشتصويريونظارتعمومي
شهرآبســردباحضوردکترتواهن؛3.
برگزاريجشــنوارههاومراسماتملي
مذهبيمختلفدرسطحشهر؛4.کاشت
نهالوتوجهبهفضايسبزومحيطزيست
درسطحشــهر؛5.پاکسازيواليروبي
جويهاوکانالهايسطحشهر؛6.نصب
هشتدوربينپايشتصويريباقابليت
چرخش360درجهدرنقاطمهمشهر؛
7.ديوارکشــي،کفپــوش،بتنريزي،
رنگآميزيفرهنگســرا؛8.لكهگيري
وآســفالتمعابروخيابانهاياصليو
فرعي؛9.جدولکشــيورنگآميزي
جهتمرمتوزيباييســطحشهر؛10.
رفعمشكلآبگرفتگيواصالحجداول
وديگــربرنامههــايگوناگــونبا
و فرهنگــي عمرانــي محوريــت
رفاهيبرايشــهروندانشهرآبسرد

اشارهکرد.

آبسرد   دماوند
  بر  محور  توسعه  و   رفاه
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