
قيمت نفت در روز گذشــته با انتظار براي توافق 
اوپك و روسيه براي كاهش توليد، اندكي افزايش 
يافت؛ اما عرضه فزاينده آمريكا مانع رشد بيشتر 
قيمت شد. به گزارش ايسنا، بهاي معامالت آتي 
وست تگزاس اينترمديت آمريكا ۳ سنت افزايش 
يافت و به 51.48 دالر در هر بشكه رسيد. بهاي 
معامالت آتي نفت برنت با 14 سنت )0.2درصد( 
افزايش، به 59.65 دالر در هر بشــكه رســيد. با 
وجود افزايش قيمت در روز گذشته، قيمت نفت 
به دليل دورنماي مــازاد عرضه و ضعف بازارهاي 
مالي، حدود ۳0 درصد از اوايل اكتبر كاهش پيدا 

كرده است. بانك سرمايه گذاري آمريكايي جفريز 
در يادداشــتي نوشــت: عرضه فزاينده در بازار، 
قيمت نفت برنت را پايين برده و ذخيره سازي نفت 
را افزايش داده است. براي مقابله با اشباع عرضه، 
اوپك و روسيه به توافق براي كاهش توليد نزديك 
شده اند. پيش از ديدار رســمي اوپك، سران سه 
توليدكننده بزرگ جهان شامل آمريكا، روسيه و 
عربستان سعودي در اجالس سران گروه جي 20 
در آرژانتين ديدار خواهند كرد. نمايندگان اوپك 
اوايل نوامبر به رويترز گفتند: اوپك و متحدانش 
ششم دسامبر براي مذاكره درباره سياست توليد 

 نفت و بررســي كاهش توليد به ميــزان يك تا
 1.4 ميليون بشكه در روز در مقر اين گروه در وين 

اتريش ديدار خواهند كرد. 
آمريكا ســهم عمده اي در توليــد فزاينده نفت 
داشــته اســت. اداره اطالعات انرژي آمريكا روز 
چهارشــنبه اعالم كرد ذخاير نفت اين كشور در 
هفته منتهي به 2۳ نوامبر، ۳.6 ميليون بشــكه 
افزايش يافت و به 450 ميليون بشــكه رسيد كه 
فراتر از حد انتظارات بود. توليد اين كشــور نيز 
 طي همين مدت در ركورد 11.7 ميليون بشكه 

در روز ماند. 

چهار ســال پس از ســقوط هواپيمــاي آنتونوف 
140حوالي فــرودگاه مهرآباد تهــران، بار ديگر 
صحبت هايي از اين هواپيما در ايران مطرح شــده 
و به نظر مي رسد تحريم هاي جديد، مسئوالن اين 
شــركت اوكرايني را دوباره براي بازگشت به ايران 
اميدوار كرده است. به گزارش ايسنا، پس از امضاي 
برجام و لغو تحريم هاي گسترده هسته اي كه عليه 
اقتصاد ايران اجرايي شده بود، بسياري از حوزه هاي 
حمل و نقل تالش كردند از فرصت به دست آمده 
استفاده  و راه را براي توسعه اي كه براي مدتي نسبتا 
طوالني مســدود شــده بود، باز كنند.اصلي ترين 
بخش كه پس از نزديك به چهار دهه توان اتصال 
به بازارهاي جهاني را پيدا كرده بود، صنعت هوايي 
ايران بود. اين صنعت كه پس از انقالب با تحريم هاي 
يك جانبه آمريكا عمال نمي توانســت به بازارهاي 
دسته اول راه پيدا كند و براي حضور در بازار خريد 
هواپيماهاي نو بايد براي مدتي بسيار طوالني صبر 
مي كرد، پــس از برجام براي نخســتين بار بعد از 
دوره اي بسيار طوالني توانست مقابل هواپيماسازان 
بزرگي مانند بوئينگ و ايرباس بنشيند و از دل اين 
مذاكرات قرارداد خريد 200 فروند هواپيماي جديد 

براي ايران اير، 60 هواپيماي جديد براي آسمان و 
تعدادي توافقنامه خريد هواپيماي جديد براي ديگر 
ايرالين هاي ايراني بيرون آمد. با وجود اينكه در ابتدا 
اميد بســياري زيادي به نهايي شدن اين توافق ها 
وجود داشت، سنگ اندازي هاي سياسي و اقتصادي 
دولت آمريكا، عمال امكان اجرايي شدن اين طرح ها 
را از بين برد. در ابتدا بانك هايي كه امكان فاينانس 
كردن بخشــي از قراردادهاي فــروش هواپيما به 
ايران اير را داشتند، با طوالني كردن مسير اجرا راه 
فروش را بستند تا در نهايت ايران با پرداخت نقدي 
تنها بتواند ســه فروند ايرباس و بخشي از قرارداد 
هواپيماي ATR خود را اجرا كند. چند ماه پس از 
آغاز نگراني ها درباره چگونگي فاينانس هواپيماها، 
ترامپ رســما اعالم كرد كه دولت آمريكا از برجام 
خارج خواهد شد تا همان اندك اميدهاي باقيمانده 
براي تداوم اجراي قرارداد خريد هواپيما نيز از بين 
برود. در فضاي فعلي و با توجه به تاكيد دولت ترامپ 
بر برخورد با شركت هايي كه با ايران تعامل اقتصادي 
برقرار مي كنند، به نظر مي رسد تنها گزينه موجود 
براي توسعه و نوسازي ناوگان، بررسي گزينه هاي 
ديگر شركت هاي هواپيماساز است. چند هفته قبل 

بار ديگر صحبت از خريد هواپيماي ســوخو100 
روسيه مطرح شد. اين شركت به ايران وعده داده 
كه اگر تعداد سفارش هاي خود را باال ببرد، سوخو 
با تغيير در خط توليد خود ميزان قطعات آمريكايي 
استفاده شده در هواپيماهايش را به زير 10 درصد 
مي رساند و بدين ترتيب با دور زدن تحريم ها، امكان 
فروش هواپيما به ايران را پيدا مي كند. هرچند اين 
مســير قطعا طوالني خواهد بود و نياز به دريافت 
مجدد مجوزهاي الزم از ســوي ســوخو دارد؛ اما 
همچنان به عنوان يكــي از گزينه هاي پيش روي 
شركت هاي ايراني در دست بررسي است. در كنار 
سوخو؛ اما به نظر مي رسد شركت اوكرايني آنتونوف 
نيز بار ديگر گوشه چشمي به بازار ايران دارد. اين 
شركت كه در دولت قبل به دنبال ايجاد خط توليد 
مشــترك هواپيمايي با ايران با نــام تجاري ايران 
140 بود، هواپيمايي كه بدترين ســابقه ممكن را 
از خود بر جاي گذاشت و با سقوط در مسير تهران 
– طبس، عمال شانس خود براي تداوم فعاليت در 
آسمان ايران را از دست داد، حاال با اوج گيري دوباره 
تحريم ها اميدوار است كه شانس حضور مجدد در 

ايران را پيدا كند.

پليس آلمان به دنبال تحقيق درباره اتهامات پولشويي 
دويچه بانك، روز پنج شنبه به دفاتر اين بانك بزرگ 
آلماني در فرانكفورت حملــه كرد. به گزارش مهر به 
نقل از سي ان بي سي، دو نفر از كاركنان دويچه بانك، 
مظنون به اين هســتند كه به مشتريان بانك كمك 
كرده اند تا براي پولشــويي درآمدهاي خود از اعمال 
تبهكارانه، شــركت هايي در خارج از آلمان تاسيس 
كنند. طبق اعالم دادســتان عمومــي فرانكفورت، 
روز پنج شــنبه، حدود 170 افســر پليس، بازرس و 
مامور ماليات، شش دفتر دويچه بانك در فرانكفورت 
را جستجو كردند. در بيانيه دادســتاني آمده است 

كه تعداد زيادي از اســناد نوشــتاري و الكترونيكي 
تجاري، ضبط شــده اند. دويچه بانك در بيانيه اي كه 
توسط سي ان بي سي به انگليسي ترجمه شده است، 
مي گويد: ما تاييد مي كنيم كه پليس در حال حاضر، 
مشغول تحقيق و جستجو در شــعب مختلف ما در 
آلمان بــوده و اين تحقيقات مربوط به اســناد پاناما 
ست. سهام دويچه بانك پس از اين اخبار، ۳.4 درصد 
سقوط كرد و بدترين عملكرد را در بين سهام شاخص 
اروپا به خود اختصاص داد. دفتر دادســتان عمومي 
در فرانكفورت اعالم كرد: ارزيابي داده هاي اســناد 
پاناما، اين شــك را به وجود آورد كــه دويچه بانك 

به مشتريانش در ايجاد شــركت هاي خارجي براي 
فرار مالياتي، كمك مي كرده اســت. گمان مي شود 
تنها در ســال 2016، بيش از 900 مشتري با حجم 
تجاري ۳11 ميليون يورو، توســط شعبه بريتيش 
ويرجين آيلندز دويچه بانك، بدين ترتيب فرار مالياتي 
داشــته اند. ماجراي اســناد پاناما به رويداد انتشار 
ميليون ها سند در رســانه ها، توسط شركت حقوقي 
پانامايي موســاك فونسكا، در ســال 2016 مربوط 
مي شود كه نشان داد چطور افراد ثروتمند و قدرتمند، 
 از شــركت هاي خارجي براي فرار مالياتي استفاده

مي كنند. 

ادامه  رفت  و  برگشت   نفت  در  مرز ۶۰ دالر

پليس آلمان  به  دفاتر دويچه  بانك  هجوم   برد
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با  مصوبه   دولت  و  مركز ملي فضاي مجازي، 
 فعالیت  استخراج كنندگان   ارز   ديجیتال

 و صرافي ها  قانوني  مي شود

حركت  رو  به  جلو  به  
سمت  اقتصاد   ديجيتال

 بايد  دايره  
 فعاليت هاي  
 بي مصرف   دولت 
 را    كم  كنيم

شافعي: 

 توهمات  عده اي
 با  روح  و  روان 

جامعه  بازي 
مي كند

صفحه2صفحه 2
kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

نوبخت: 

سرمقاله

عواقب توقف پروژه هاي 
عمراني

دغدغه تامين معيشت مردم 
و تناســب درآمد عمومي با 
هزينه ها با توجه به فاصله اي 
كه بين اين دو افتاده، نگران كننده اســت. فاصله 
هزينه ها با درآمد نســبت به گذشته افزايش پيدا 
كرده است. وقتي حقوق و دستمزد تعيين مي شود 
و كميته هاي مزد به اين منظور شكل مي گيرد تا 
به جبران كاســتي ها بپردازد، در عمل نهادي كه 
پوشش دهنده هزينه ها باشد، وجود ندارد. همه ساله 
اين بحث با توجه به اهميت آن مطرح مي شود. خط 
فقر مطلق معموال ازسوی نمايندگان تشكل هاي 

كارگري مطرح و هزينه ها ...

ارزهاي ديجيتال از جمله دســتاوردهاي دنياي 
مجازي محســوب مي شــود كه تحولي نوين را 
در عرصه اقتصادي به وجود آورده اســت. در اين 
ميان براي هدايت اين مقوله در مســير صحيح 
معادالت ارزي بايــد به تدويــن قوانين جامع و 
 كارآمد همت گماشت تا در جهت سهولت نقل و 

انتقاالت مالي...

آرمــان خالقــي، عضــو 
هيات مديره خانه صنعت، معدن 

و تجارت ايران
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فروشگاه هاي  زنجيره اي 
كابوس  مغازه داران  خرده پا

تسهيل گردش   سرمايه  
بنگاه ها   با    ابزار  چك

»كسب وكار«  بررسي  مي كند

فشار هزینه های معیشتی  به  بودجه عمرانی 98
صفحه5 

صفحه3

فراخوان   برای   واردات    موبایل
»کسب و کار«    گزارش  می دهد

وعده    ارزانی   تلفن   همراه

فعاليت فروشگاه هاي زنجيره اي با گذشت چندين 
دهه هنوز مورد اعتراض خرده فروشان است و آنها بر 
اين باورند كه اين كسب وكارها، كار را از كاسب ايراني 
گرفته اند و نفس خرده فروشان را تنگ كرده اند. تنوع 
زياد، تهيه لوازم مورد نياز در يك جا، صرفه جويي در 
وقت، حذف واسطه ها و كاهش قيمت به دليل توانايي 
اقتصادي باال از مزاياي فروشگاه هاي زنجيره اي است 
و مردم به هميــن داليل از فعاليت فروشــگاه هاي 
زنجيره اي استقبال كرده اند؛ اما از سوي ديگر برخي 
معتقدند افزايش غيراصولي اين فروشگاه ها با كاهش 
فروش در خرده فروشي ها و ســوپرماركت ها همراه 
است و مسئوالن بايد تمهيدات جدي را در اين راستا 
در نظر گيرند؛ زيرا برخي فروشــندگان به زحمت 

سرمايه اي را گرد آوردند...

افزايش ساالنه چك هاي برگشــتي كه در مهر ماه به 
رقمي باالي 150 هزار ميليارد ريال رسيده بود، اعتبار و 
ارزش اين برگه در معامالت را به شدت كاهش داده بود؛ 
ازاين رو سختگيري هاي اخير به صادركنندگان چك، 
اميد به احياي ارزش چك را زنده كرده است. براساس 
قانون جديد، انسداد تمام حســاب هاي صادركننده 
چك برگشتي در دستور كار قرار گرفته است تا از اين 
پس كمتر شــاهد افزايش چك هاي برگشتي باشيم. 
اگر طي اين سال ها پاي صحبت توليدكننده ها و فعاالن 
اقتصادي نشسته باشيم، مهم ترين دغدغه آنها ناتواني و 
ضعف مالي آنها در نقد كردن چك هايي است كه صادر 
كرده اند و آن هم شايد نه به دليل بدحسابي آنها، بلكه 
شرايطي بي ثباتي بوده كه اقتصاد كشور به آنها تحميل 
كرده اســت؛ اما برخي از افراد به دليل ســودجويي و 

كالهبرداري به اين مشكل دامن ...

با  اوج گیری  دوباره  تحريم ها  صورت  گرفت

دورخيز  دوباره آنتونوف  براي آسمان  ايران



اقتصاد2
ایران وجهان

معاون اول رئيس جمهوری: 
اقدامــات  كوچك نمايــي 

انجام شده جفايي بزرگ است
معاون اول رئيس جمهوری عــدم تلفات جاني در 
زلزله ای به بزرگی 6.4 اخير اســتان كرمانشاه را 
نشان دهنده توان مهندسي كشــور در بازسازي 
و احداث واحدهاي جديد دانســت و گفت: عدم 
تخريب واحدهاي مســكوني جديد ايــن پيام را 
دربر دارد كه اگر واحدهاي مســكوني استاندارد 
ساخته شود و نظام مهندسي مسئوليت را به خوبي 
قبول كند، تلفات زلزله پاييــن مي آيد. به گزارش 
اقتصادآنالين، اسحاق جهانگيري ظهر روز پنج شنبه 
در جريان سفر به استان كرمانشاه، در  جلسه ستاد 
مديريت بحران استان كرمانشاه كه در قصرشيرين 
و پس از بازديد از مناطق زلزله زده استان برگزار شد، 
با اشــاره به نقش ارزنده مردم استان كرمانشاه در 
دوران دفاع مقدس اظهار داشت: مردم اين استان 
حق بزرگي بر گردن ما دارند و نقش آنها در حراست 
و حفاظت از مرزهاي كشور بسيار تعيين كننده بوده 
است. معاون اول رئيس جمهوری افزود: مردم ايران 
همواره در روزهاي سخت نشان داده اند كه از يك 
عقبه تمدني بزرگ برخوردارند و اتحاد و انســجام 
خود را در دنيا به نمايش گذاشته اند. جهانگيري با 
اشاره به سازماندهي مناسب و امدادرساني فوري در 
تمام روستاهاي استان كرمانشاه، گفت: گروه هاي 
امداد و نجات تا ساعت 11 روز بعد از حادثه بيش 
از دو هزار مصدوم را از زيــر آوار خارج كردند و اين 
سرعت عمل در امداد و اسكان موقت، توزيع چادرها 
و نيز در ساخت وســاز واحدهاي مســكوني قابل 
توجه است. وي با قدرداني از تالش هاي گسترده 
مجموعه دولت و ديگر نهادهاي مســئول، بنياد 
مســكن انقالب اســالمي، جمعيت هالل احمر، 
نيروهاي مسلح و دست اندركاران بهداشت و درمان 
به خاطر اقدامات خوب و موثر در رسيدگي فوري به 
زلزله زدگان و روند بازسازي اضافه كرد: اين حجم از 
ساخت وساز در مدت زمان يك سال اتفاقي بزرگ و 
استثنايي در كشور است؛ اما برخي تالش مي كنند با 
كوچك نمايي اقدامات صورت گرفته دل ملت ايران را 
خالي كنند كه اين جفايي بزرگ در حق دولت، ملت 
و مديراني است كه عاشقانه خدمت مي كنند. وي با 
تاكيد بر لزوم سرعت بخشيدن به روند ساخت وساز 
در شهرهاي زلزله اســتان و جبران عقب ماندگي 
ساخت وساز مسكن مهر خاطرنشان كرد: بايد به 
گونه اي برنامه ريزي شود تا مردم در فصل زمستان 
بتوانند در منازل خود ســاكن شوند. جهانگيري 
خاطرنشان كرد: در ســفر قبل سقف تسهيالت 
5 ميليون تومان افزايش يافــت و در صورتي كه 
ارزيابي ستاد مديريت بحران اين باشد كه الزم است 
سقف تسهيالت باز هم افزايش پيدا كند، با توجه به 
توانايي نظام بانكي در اين خصوص تصميم گيري 
خواهد شد. معاون اول رئيس جمهوری با اشاره به 
درخواست مردم و مسئوالن استان براي بازگشايي 
مرز خســروي افزود: بايد با همكاري دولت عراق 
تدبيري پايدار براي بازگشايي مرز خسروي در نظر 
گرفته و اجرا شود. وي همچنين از كولبري به عنوان 
حمل يك بار سنگين توسط يك انسان ياد كرد و با 
بيام اينكه كولبري كاري سخت و طاقت فرساست 
كه مورد تاييد ما نيست، خاطرنشان كرد: دولت براي 
حفظ كرامت مرزنشــينان برنامه هاي خوبي دارد 
تا درآمد مناسبي براي مردم مناطق مرزي ايجاد 
شود. معاون اول رئيس جمهوری در بخش ديگري از 
سخنان خود با بيان اينكه استان هاي مرزي كشور 
نقش بي نظيري در اقتصاد ملي ايفا مي كنند، گفت: 
استان كرمانشاه نيز نقش بسيار مهمي در مبادالت 
تجاري كشــور دارد و يكي از امتيــازات در دوران 
تحريم، كشورهاي همسايه اي هستند كه كه مرز 
طوالني با جمهوري اسالمي ايران دارند. جهانگيري 
افزود: استان هاي مرزي كشور بايد آنچنان مبادالت 
تجاري قوي و گسترده با كشورهاي همسايه برقرار 
كنند كه آمريكايي ها حتي تصور نكنند كه مي توانند 
كشور بزرگي مانند ايران را كه با 15 كشور همسايگي 
دارد حبس و تحريم كرده و آن را تسليم خود كنند. 
معاون اول رئيس جمهوری كشور عراق را يكي از 
كشورهاي دوست جمهوري اسالمي ايران برشمرد 
و با اشاره به رابطه صميمانه ميان تهران و بغداد گفت: 
با وجود كشورهاي دوست و برادر در اطراف ايران 
مي توانيم همه نيازها و كمبودهاي خود را تامين 
كنيم. وي تصريح كرد: اســتان هاي مرزي بايد به 
گونه اي برنامه ريزي كنند و سطح مبادالت تجاري 
را افزايش دهند كه آمريكا متوجه شود نمي تواند 
با زبان تهديد و تحريم با ملت ايران سخن بگويد. 
جهانگيري ادامه داد: آنها بايد با زبان احترام و تعامل 
پيش بيايند تا بتوانند بــا ملت ايران كه ملتي اهل 
منطق است، گفتگو كنند؛ اما اگر بخواهند با زبان 
تهديد سخن بگويند، ما موظف هستيم كه در مقابل 
آنها بايستيم و نشان خواهيم داد كه ملت ايران ملتي 

شكست ناپذير است.

خبر

رئيس اتاق ايــران گفت: 
بايد گاهــي وقت ها دايره 
فعاليت هــاي بي مصرف 
دولت را كم كنيم و عالوه 
بر ايــن اقــدام مي توانيم 
در عرصه كاهــش هزينه ها نيــز گام  برداريم. به 
گزارش ايســنا، غالمحسين شــافعي روز گذشته 
در جلسه كميسيون كشــاورزي در اتاق بازرگاني 
استان خراسان رضوي، اظهار كرد: در جلسه امروز 
موارد بســياري مطرح شــد كه به صورت جزئي 
درباره هر كدام توضيحاتــي را ارائه مي دهم. يكي 
از موضوعــات مهم حال حاضــر، خريد تضميني 
گندم بود. از اين دســت موارد در اقتصاد بســيار 
داريم كــه ضايعات بســياري نيز براي مــا به بار 
مي آورد. وي افزود: در حال حاضر در كشــورهاي 
اطراف ما قيمت هــر كيلو گندم بيــن ۲5۰۰ تا 
۲۷۰۰ تومــان اســت. در بررســي هاي چند ماه 
گذشــته شــاهد بوديم كه كمترين گندم مربوط 
به اســتان هاي غربي بوده؛ يعني كســي گندم را 
به دولت نفروخته اســت. علت اين امــر اين بوده 
كه به دليل نزديك بــودن به عراق، كشــاورزان 
 گندم را با قيمت باالتري در اختيار اين كشور قرار

 مي دادند. 
شافعي با بيان اينكه امروز اين گندم به عراق رفته و 
در روزهاي ديگر به ساير كشورها نيز خواهد رفت، 
خاطرنشان كرد: دولت بايد براي جلوگيري از اين 
اتفاق اقداماتي را مدنظر قرار دهد. اگر اين قيمت 
اصالح نشود، گندم به طرق مختلف از كشور خارج 
خواهد شد و در گام بعدي ممكن است كه در سال 
آينده ميزان كشــت گندم پايين آيد و اگر اين امر 
رخ دهد ما مجبور خواهيم شد كه گندم را با همان 
قيمــت ۲۷۰۰ تومان از بيرون خريــداري كنيم. 
رئيس اتاق ايران با بيان اينكه مــا بايد در اين امر 
صرفه جويي هاي ديگــري را اعمال كنيم تا قيمت 
را كاهش دهيــم، تصريح كرد: دولــت مدعي آن 

است كه به معيشــت مردم كم درآمد كمك كند 
و اكنون بخش بزرگي از كشاورزان ما نيز از همين 
قشر هستند؛ بنابراين اگر اين كمك صورت گيرد 
به آن ادعا نيز جامه عمل مي پوشــاند. وي با بيان 
اينكه در حال حاضر در بخش هــاي مختلف بايد 
به گونه اي رفتار كنيم كــه از توليد داخل حمايت 
كنيم، اضافه كرد: همــه مي پندارند كه حمايت از 
كاالي ايراني يعني حمايت از بخش تقاضاست؛ اما 
اين حمايت بايد در قالــب حمايت از بخش عرضه 
نيز ظاهر شــود. رئيس اتاق ايران با بيان اينكه اگر 
قرار باشد كه توليد ايراني، توليد رقابت پذير باشد 
و زمينه توسعه پايدار را براي آن ايجاد كنيم، بايد 
از بخش عرضه حمايت كنيم، گفــت: تعبير ما از 
اين ماجرا، اشــتباهي اســت كه همه به آن عمل 
مي كنيــم و در يك مدت كوتاهي نشــانه هايي از 
 اين حمايت مي بينيم و در بــازه زماني ديگر اثري 

نمي بينيم. 
شــافعي با اشــاره بــه نقــل قولــي از مديركل 
محيط زيست خراسان رضوي، ادامه داد: در حال 

حاضر به درجه اي رســيده ايم كه بايد با درختان 
داخل خيابــان خود عكس يــادگاري بگيريم كه 
ممكن است در چند ســال آينده اين درختان را 
نداشــته باشــيم. وي اظهار كرد: بايد به موضوع 
اشكال در مديريت آب بيشتر از بحث آب ورود پيدا 
كنيم. در شرايط حال و پيش رو مطرح مي شود كه 
ما از لحاظ تامين منابع و بودجه مشــكل خواهيم 
داشــت. براي يك بار هم كه شــده به اين توجه 
كنيم كه به جاي كسب منابع جديد، بر كم كردن 
هزينه ها متمركز شــويم كه در ايــن امر هيچ گاه 
تاكنون موفق عمل نكرديم. شــافعي تاكيد كرد: 
موضوعي كه در بخش كشــاورزي و صنعت بسيار 
ملموس است، اين است كه مشكل ما كمبود منابع 
در كشور نيست، بلكه اشــكال اصلي ما چگونگي 
توزيع اين منابع در كشور است. رئيس اتاق ايران با 
اشاره به اينكه اگر مشكل توزيع منابع رفع مي شد، 
اشكال زيادي در مسائل خود شاهد نبوديم، اظهار 
كرد: ما به شــدت بدمصرفــي را رواج داده ايم. در 
بســياري از زمان ها منابع در چاهــي مي ريزد كه 

هيچ وقت از داخل آن چيزي خارج نمي شود و اين 
موضوع در بخش كشاورزي نمايان تر است. منابع 
قابل توجهي كه به اشتغال روستايي اختصاص پيدا 
كرد، يكي از نمونه هاي مهم بحث فوق است. درصد 
بااليي از اين منابع، اشتغال روستايي ايجاد نخواهد 
كرد. وي افزود: آيا اين شــيوه اعطاي تسهيالت به 
اقتصاد روســتا كمك مي كند يا اقتصاد روستا را 
به افول مي برد؟ چگونگــي توزيع منابع به ويژه در 
بخش كشاورزي بسيار حائز اهميت است. شافعي 
با اشاره به توســعه متوازن، خاطرنشــان كرد: ما 
بايد از دولت جمهوري اســالمي ايــران بخواهيم 
كه توســعه متوازن در كشــور صورت گيرد. وي 
درباره قيمت حامل هاي انــرژي نيز گفت: اين امر 
نيز در حال حاضر يكي از مشــكالت ما محسوب 
مي شود؛ يعني سيستم يارانه اي خودش يك معضل 
اســت. رئيس اتاق ايران با طرح اين پرســش كه 
آدم هاي كم برخوردار از يارانه بنزين سود مي برند 
يا افراد برخوردار، تاكيد كــرد: فرض كنيد كه در 
يك خانواده ثروتمند همه افراد خانواده ماشــين 
داشــته باشــند و در يك خانواده روستايي هيچ 
كدام از افراد ماشين ندارند؛ حال كدام دسته سود 
بيشتري مي برند؟ در اين امر ما يارانه ها را بيشتر در 
اختيار ثروتمندان قرار مي دهيم. شــافعي با اشاره 
به قانون فضاي كســب وكار و بهره وري، بيان كرد: 
اين دو قانون بسيار خوب بوده و ما فكر مي كرديم 
كه قانون توسعه كســب وكار تحول عظيمي را به 
وجود خواهد آورد، اما چنين نشــد. وي با اشــاره 
به اينكه در حال حاضر مــا قوانين خوبي داريم كه 
اجرا نمي شود، اضافه كرد: در همين قانون فضاي 
كســب وكار يك ماده ۲4 و ۲6 را داريم كه به آن 
توجه نمي شــود. در يكي از دو مــاده آمده كه هر 
تغيير در رويه ها و بخشنامه ها كه اعمال مي شود، 
بايد پيش زمينــه اي از آن را به فعــاالن اقتصادي 
بدهيــد؛ يعني حق نداريــد يك قانوني را شــب 
تصويب كنيد و فــردا آن را اجرا كنيد؛ بلكه مطرح 
 كنيد كه اين قانــون از دو ماه ديگــر اجرا خواهد

 شد. 

شافعي: 

باید  دایره  فعاليت هاي  بي مصرف   دولت  را    كم  كنيم

نوبخت: 
توهمات عده اي با روح و روان 

جامعه بازي مي كند
رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: توهمات 
عده اي با روح و روان جامعه بازي مي كند. بايد 

از اين كار دست بردارند.
به گزارش ايلنــا، محمدباقــر نوبخت درباره 
كنترل نــرخ تــورم و ســازكارهاي موجود 
گفت: تــورم را بايــد از چند مســير دنبال 
 و براســاس آنها براي كنترلــش برنامه ريزي 

كنيم.
رئيس ســازمان برنامه و بودجــه ادامه داد: 
نخســتين مســاله افزايش تقاضاست كه ما 
بايد نقدينگي موجود را به كنترل دربياوريم. 
وي افزود: بحث بعدي افزايــش هزينه هاي 
 توليد اســت كه بايــد مابه التفاوت ها كنترل 

شوند. 
نوبخت با اشاره به جنگ رواني كه درباره اعمال 
تحريم از ســوي دولت آمريكا بــه راه افتاده 
است، گفت: مســاله ديگر مربوط مي شود به 
انتظارات تورم كه ما بايد تالش كنيم عده اي 
دست از توهماتي كه با روح و روان جامعه بازي 
مي كند، مانند اينكه تحريم ها ســخت است 
 و در آينده شرايط دشــواري خواهيم داشت،

 بردارند. 
وي تاكيد كرد: بيان چنين حرف هايي باعث 
مي شود كه تلقي از آينده در ذهن مردم منفي 
شــود و رو به ذخيره كردن ارز و كاال بياورند. 
رئيس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ما بايد 
در بحث هزينه هاي توليــد مابه التفاوت ها را 
پرداخت كنيم كه يكي از مهم ترين محورهاي 

مهار تورم است. 
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مبادالت تجــاري ايــران و تركيــه در 1۰ ماه 
نخســت ۲۰1۸ با افت 1۰ درصدي نســبت به 
 مدت مشابه ســال قبل به ۸.۲5۲ ميليارد دالر 

رسيد. 
به گزارش تسنيم، آمارهاي منتشرشده توسط 
اداره آمار تركيه نشان مي دهد مبادالت تجاري 
ايران و تركيه در 1۰ ماه نخست ۲۰1۸ با افت 1۰ 
درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه 

شده است. 
مبادالت تجــاري دو كشــور كــه در ماه هاي 
ژانويه تا اكتبر ۲۰1۷ بالغ بــر 9.199 ميليارد 
دالر گزارش شــده بود، در 1۰ ماهه نخســت 
 امســال به ۸.۲5۲ ميليــارد دالر كاهش يافته

 است.
تركيــه در ماه هــاي ژانويــه تــا اكتبر ســال 
ميــالدي گذشــته ۲.6۰1 ميليــارد دالر 
كاال بــه ايران صــادر كرده بــود. ايــن رقم با 
افــت ۲۲ درصــدي در 1۰ ماهــه نخســت 
 امســال بــه ۲.۰۲3 ميليــارد دالر رســيده

 است.
واردات تركيــه از ايران در 1۰ ماهه نخســت 
امسال 5.6 درصد نســبت به مدت مشابه سال 
قبل كاهش داشــته و بــه 6.۲۲9 ميليارد دالر 
رسيده اســت. تركيه در 1۰ ماهه نخست سال 

 قبل 6.59۸ ميليارد دالر كاال از ايران وارد كرده 
بود. 

ايران بيســتمين مقصــد صادراتــي تركيه و 
هفتمين تامين كننده كاالهــاي مورد نياز اين 
كشور در 1۰ ماهه نخست سال جاري ميالدي 

شناخته شده است.
 براساس اين گزارش در دهمين ماه سال جاري 
ميالدي )اكتبر ۲۰1۸( صادرات تركيه به ايران 
افت 31 درصدي داشته و به 19۸ ميليون دالر 

رسيده است. 
واردات تركيــه از ايران نيــز در همين ماه ۲6 
 درصد افت داشــته و به 564 ميليون دالر بالغ 

شده است. 

نظرســنجي از كارشناسان نشــان داد با وجود 
فشــار رئيس جمهوري آمريكا، اعضاي سازمان 
كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( در نشست 
هفته آينده خود، توليد نفت را كاهش خواهند 

داد.
به گزارش مهر به نقل از بلومبرگ، نظرســنجي 
اين خبرگزاري نشــان داد اوپــك و متحدانش 
در نشســت هفته آينده خود كاهش توليد را با 
هدف مهار افت قيمت اعالم مي كنند و در برابر 
فشــار دونالد ترامپ، رئيس جمهــوري آمريكا 

مي ايســتند. 31 نفر از 36 تحليلگر و معامله گر 
شركت كننده در نظرســنجي جهاني بلومبرگ 
پيش بيني كردنــد كه اوپــك و متحدانش در 
نشســت هفته آينده خود توليدشان را كاهش 

مي دهند.
ميانگين كاهش توليد پيش بيني شــده از سوي 
كارشناسان يادشــده، يك ميليون و 1۰۰ هزار 

بشكه در روز است. 
در كمتر از دو ماه گذشــته، بــه دليل افزايش 
توليد نفت شــيل آمريكا از يك ســو و نگراني 
دربــاره رشــد تقاضاي نفــت از ســوي ديگر، 
 قيمت نفــت با 3۰ درصد كاهش روبه رو شــده

 است.
ايــن در حالــي اســت كــه دونالــد ترامپ، 
رئيس جمهوري آمريــكا بارها از عربســتان و 
ديگر متحدان خود در اوپك خواسته است براي 

كاهش قيمت نفت تالش كنند.
نماينــدگان كنگــره آمريــكا نيــز اكنــون 
براي قتــل جمــال خاشــقچي، روزنامه نگار 
 عربستاني، در حال بررســي مجازات عربستان 

هستند. 

تجارت 8/2 ميليارد دالري ايران و تركيه  در ۱۰ ماه

با وجود تهديدهاي ترامپ

اوپك  توليد خود  را كاهش  مي دهد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

از سوي معاون اول رئيس جمهوری: بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي به دستگاه هاي اجرايي ابالغ شد
معاون اول رئيس جمهوري »بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي« مصوبه جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مربوط به بيست و هشتم خرداد ماه سال جاري را جهت اجرا به 

دستگاه هاي اجرايي ابالغ كرد. به گزارش پايگاه اطالع رساني معاون اول رئيس جمهوري، اسحاق جهانگيري در اين ابالغيه از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته است جداول اهداف 
صادراتي براساس كشورهاي هدف )متناسب با شرايط جديد سال 1397( را ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابالغ اعالم و به بسته مزبور الحاق كند. رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 

همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف كرده است ضمن نظارت بر اجراي موثر مفاد اين مصوبه، گزارش عملكرد اجراي آن را به صورت ماهانه به دبيرخانه ستاد ارسال كند. 

نشست خبری مهندس منصور يزدی زاده مدير عامل شركت سهامی 
ذوب آهن اصفهان 5 آذر ماه با حضور اصحاب رسانه و همچنين دكتر 
سبحانی رئيس هيات مديره اين شركت و تعدادی از ديگر مسئوالن 
 ذوب آهن در محل شــركت ملی فوالد ايران برگزار شــد. مهندس 
يزدی زاده در اين نشست خبری در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه 
با اشاره به جايگاه ملی ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت فوالد 
 كشور گفت : اين شركت كه سال گذشته به 5۰ سالگی رسيد ، عالوه بر 
پايه گذاری صنعت فوالد كشور ، در شكل گيری ساير صنايع  مهم 
كشور نيز نقش  آفرين بود . وی افزود :  هرچند سهام اين شركت واگذار 
شده و خصوصی محسوب می شود اما همواره نگاه ملی خود را حفظ 
كرده و همچون دوران دفاع مقدس كــه در تامين نياز های دفاعی 
كشور حضوری فعال داشت ،  امروز نيز نقش خود را با تربيت نيروهای 
متخصص و مديران سرآمد و همچنين حفظ اشتغال در معادن و ديگر 

مسئوليت های اجتماعی به خوبی ايفا می می كند . 
وی گفت: مجمع افزايش سرمايه را هفته پيش  داشتيم و سرمايه اين 
شركت از 33۰۰ مليارد تومان به 615۰ ميليارد تومان افزايش يافت 
و شركت از شموليت ماده 141 خارج شــد كه دستاوردهای بسيار 
خوبی داشــت از جمله اينكه موجب  تغيير در ساختار مالی شركت 
شده و استفاده از تمامی ظرفيت ها و منابع بيرونی را فراهم می سازد 
 تا شركت بتواند در فضای مناسبی ســرمايه گذاری كند.   مهندس 
يزدی زاده تصريح كرد : ظرفيت اسمی توليد ساالنه ذوب آهن اصفهان 
، 3 ميليون و 6۰۰ هزار تن چدن است اما اين شركت با امكانات خود 
قادر به توليد 4 ميليون تن چدن در سال می باشد و همچنين با اجرای 
پروژه LF قادر به توليد 3 ميليون و 3۰۰ هزار تن فوالد است كه در 
نتيجه ۷۰۰ هزار تن چدن مازاد خواهد داشت كه صادرات يا فروش 
آن به فوالد مباركه امكان پذير است .  وی افزود : متاسفانه به دليل عدم 
پايداری در تامين مواد اوليه به ويژه سنگ آهن ، هم اكنون اين شركت 
با 55 درصد ظرفيت خود كار می كند و توليد آن حدود ۲ ميليون و 
۲۰۰ هزار تن در سال است .  مديرعامل ذوب آهن اصفهان ، دليل اين 
معضل را واگذاری معادن بدون در نظر گرفتن تعهدات آنها در جهت 
تامين مواد اوليه صنايع فوالدی كشور ذكر كرده و افزود : اين امر موجب 
شده ، معادن كشــور به راه اندازی صنايع فوالدی جديد مبادرت و 
 به صورت عمودی رشــد كنند و صنايع فوالدی بزرگ كشور مانند 

ذوب آهن را با چالش مواد اوليه مواجه سازند . 
وی با اشاره به قول مساعد وزارتخانه های صمت و تعاون ، كار و رفاه 
اجتماعی مبنی بر تامين پايدار مواد اوليه ذوب آهن اصفهان گفت : 
با تامين مواد اوليه ، 9۰ درصد مشــكالت اين شركت برای رسيدن 
به ظرفيت كامل توليد حل می شــود كه در حفظ اشتغال 14 هزار 
پرسنل اين شــركت ، 1۷ هزار معدن كار معادن زغال سنگ و يك 
ميليون نفر به طور غير مستقيم موثر است .   مدير عامل  ذوب آهن 

اصفهان، در خصوص صادرات اين شــركت گفت: ما به دنبال حفظ 
 ســهم خود در بازار های جهانی هســتيم ، تا نقش خــود را در اين 
بازار ها حفظ كنيم. توافق شده كه به عراق و افغانستان ريالی صادرات 
داشته باشيم. البته ارزی هم می توانيم صادر نماييم. صادرات به عراق 
 و افغانستان هم برای شركت سود ده اســت و ما هيچ زمان به زيان 

نمی فروشيم.
مهندس يزدی زاده گفت : صادرات ذوب آهن اصفهان به كشورهای 
آسيای دور نيز رســيده است و محصول اين شــركت به خوبی در 

بازارهای جهانی جای خود را پيدا كرده است . 
وی با اشاره به اينكه ذوب آهن اصفهان به عنوان توليد كننده مقاطع 
ساختمانی پی ريزی شده است ، افزود : اين شركت  در حال تبديل 
شدن به توليد كننده مقاطع صنعتی همچون ريل و تيرآهن H است 
.  وی در مورد توليد ريل گفت: در توليد ريل دو موضوع مهم مطرح 
است . يكی مربوط به نورد ريل است كه در كارگاه نورد 65۰ ذوب آهن 
انجام می شود . موضوع دوم مربوط به شمش ريل است كه در گذشته 
خريداری می شد اما خوشبختانه با راه اندازی پروژه VD موفق به 
توليد شمش ريل شديم . عالوه بر آن با اجرای اين پروژه ، امكان توليد 
تمام مقاطع صنعتی فراهم شد و هم اكنون 5۰ درصد كل توليد ات اين 

شركت را مقاطع صنعتی تشكيل می دهد . 
مديرعامل ذوب آهن اصفهان گفت : اين شركت قادر به توليد انواع 
ريل اســت و ريل مورد نياز جهت مترو كشــور نيز تامين می شود 
 كه اولين محموله آن بــه زودی جهت مترو اصفهــان تحويل داده 
 می شــود .  مهندس يزدی زاده توليد تيرآهــن H3۰۰ را يكی از 
مهم ترين دستاوردهای اخير اين شركت عنوان نمود و گفت : در تالش 
هستيم تا سه سال آينده كل بازار يك ميليون تنی اين محصول در 
داخل كشور را بدست آوريم . بدين ترتيب ديگر استفاده از تيرورق كه 
محصولی غير استاندارد برای ساختمان است ، نياز نخواهد بود  .  وی 
افزود : جهت ريخته گری شمش مورد نياز تيرآهن H3۰۰ ، شمش 
بيم بالنك توليد شد كه به همت تالشگران ذوب آهن صورت گرفت در 
حاليكه پيشنهاد شركت های خارجی برای احداث ريخته گری مذكور 

، 3 و نيم ميليون يورو بود كه اين رقم صرفه جويی شد .  
مهندس يــزدی زاده پروژه PCI ) تزريق پودر زغــال در كوره بلند 
به جای كك ( را يكی از پروژه های مهم اين شــركت جهت كاهش 
قيمت تمام شده عنوان نمود و  گفت: اين پروژه كه ۸۰درصد پيشرفت 
فيزيكی داشــته و تا اواخر بهمن ماه راه اندازی شود ، مصرف كك را 
كاهش می دهد و15۰ميليارد تومان نتيجــه اقتصادی آن خواهد 
بود. وی افزود : ذوب آهن اصفهان در گذشته يك برج خاموش كننده 
برای كك سازی داشــته اما اخيرا با راه اندازی برج خاموش كننده  
 ديگر به دست تالشگران اين شركت ،  مشــكلی بابت اورهال واحد 
كك سازی نخواهد داشت . مديرعامل ذوب آهن در خصوص تامين 

آب اين شركت در شرايط بحران خشكسالی كنونی گفت: پروژه پساب 
تا يك ماه آينده تعيين تكليف می شود و ۸۰۰متر مكعب در ساعت 
انواع پسآب های زرين شهر و خود ذوب آهن را  تصفيه كرده و در خط 

توليد استفاده می كنيم.
وی در مورد تهاتر بدهی های اين شــركت ) بند واو تبصره 5( گفت : از 
مجموعه بدهی های بانكی ذوب آهن كه 3۸۰۰ميليارد تومان است ، 
توافق الزم با بانك های ملی 453 ميليارد تومان، صادرات 3۰۷ ميليارد 
تومان، ملت 5۸9 ميليارد تومان و كشــاورزی 161ميليارد تومان در 
مجموعه 151۰ ميليارد تومان صورت گرفته كه بدهی ها تهاتر می شود 
و توافق با بانك پاسارگاد به ميزان 9۰5 ميليارد تومان در حال انجام است  
. فرم بانكی 4 بانك اول پر شده و به وزارتخانه داده شده است. وی در  مورد 
دارايی ها ی غير مولد گفت:  برخی زمين های غير مولد را از طريق بورس 
كاال و ساير موارد به فروش می رسانيم. ارزش دفتری 6۲ميليارد تومان 

بوده كه ۲15ميليارد تومان می فروشيم .
وی با اشاره به تامين مواد اوليه گفت: ميدكو مجموعه بزرگی است 
كه طی 6 سال گذشــته  بازدهی خوبی داشته است و به عنوان يكی 
از بخش های مهم صنعت فوالد كشور محسوب می شود و اميدواريم 
ارتباط خوبی برای تامين مواد اوليه به ويژه كك با اين شركت داشته 
باشيم.هفته گذشته بازديدی از واحد كك زرند داشتيم و صحبت های 
خوبی شد تا خريد كك خارجی را با باتری كك زرند جايگزين كنيم تا 
 شاهد تامين پايدار مواد اوليه باشيم. مهندس يزدی زاده يكی ديگر از 
پروژه های مهم ذوب آهن را احداث خــط انتقال تيرآهن بال پهن 
H3۰۰ عنوان كرد و گفت : كليه خدمات مهندســی و طراحی پايه 
و تفصيلی اين پروژه در حوزه های مكانيك، تاسيسات، سيويل، برق، 
اتوماسيون و برنامه نويسی توسط كارشناسان ذوب آهن انجام شد كه 

35۰ هزار يورو صرفه جويی ارزی به دنبال داشت . 
دكترســبحانی رئيس هيات مديره ذوب آهن اصفهان نيز در جمع 
خبرنگاران و اصحاب رســانه گفت: واقعيت اين اســت كه كاالی 
صادراتی از كشــور منابع ملی محسوب می شــود و بايد ارز آن به 
كشور بازگردد.بايد اين ورود ارز مديريت شــود و نيازهای كشور از 
طريق اين ارز تامين گردد.  وی افزود :  فوالدســازان انتظار دارند در 
قبال صادرات و ورود ارز به ســامانه نيما، نيــاز ارزی آنها نيز تامين 
گردد. هر شــركت فوالدی 1۰۰ تا 1۲۰ دالر برای هر تن توليد نياز 
ارزی دارد و در نتيجه صــادرات آن بايد جوابگوی نيــاز ارزی آنها 
باشــد. رئيس هيات مديره ذوب آهن اصفهان تصريــح كرد : مهم 
اين اســت كه ارز عرضه شــده از سوی فوالدســازان صادركننده،  
در ســامانه نيما بــرای تامين نياز خود فوالدســازان و بــا اولويت 
نخســت به خودشــان تخصيص يابد.  در بخش دوم اين نشست ، 
 مهندس يزدی زاده مديرعامل ذوب اصفهان پاســخگوی سواالت

 خبرنگاران بود .

در نشست خبری مديرعامل ذوب آهن اصفهان مطرح شد
چشم انداز  روشن ذوب آهن  اصفهان با  توليد محصوالت صنعتی و تامين ريل مورد نياز كشور
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وزير ارتباطات تاكيد كرد 
كه گوشــي تلفــن  همراه 
به زودي ارزان مي شــود. 
محمدجواد آذري جهرمي 
در پايان نشست مشترك 
با وزير صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاه هاي 
فعال در تنظيم بازار كــه در وزارت صنعت، معدن 
و تجارت برگزار شــد، گفت: در اين جلســه اعالم 
شــد قاضي مربوط، به رفع توقيــف محموله هاي 
تلفن  همراه موجود در گمــرك راي داده و در اين 
جلسه مقرر شد كارگروهي، كار هماهنگي با ساير 
دستگاه هاي مربوط براي عرضه هرچه سريع تر اين 

گوشي ها به بازار را دنبال كند. 
وي افزود: عالوه بر مشــكالت ناشي از افزايش نرخ 
ارز، كمبود عرضه نيز موجب بروز حباب در اين بازار 
شده اســت كه اميدواريم با افزايش عرضه، هرچه 
سريع تر اين كاال كاهش قيمت يابد. آذري جهرمي 
همچنين از فراخوان براي واردات تلفن  همراه خبر 
داد و گفت: در اين جلسه مقرر شد با توجه به مسائلي 
كه واردكنندگان قبلي داشتند از ظرفيت هاي جديد 
براي تامين گوشي هاي مورد نياز بازار استفاده شود و 

بررسي مشكالت ارزي وارد كنندگان به دليل نبودن 
نماينده بانك مركزي در جلســه امروز، به جلسه 

ديگري موكول شد. 
وزير ارتباطات حمايت همه جانبه از توليدات داخلي 
باكيفيت در اين عرصــه را يكي ديگر از تصميمات 
جلسه مشترك دانســت و گفت: يكي از برندهاي 
تلفن همــراه داخلي )GLX( كــه پيش تر از نظر 
ميزان استفاده رتبه ۲۰ را نيز نداشت به رتبه هفتم 
برندهاي بازار ايران صعود كرده كه اين امر نشــان 
مي دهد اگر قيمت و كيفيت گوشــي توليد داخل 

مطلوب باشد، مردم به آن رغبت پيدا مي كنند. 
وي افزود: قرار شد دفتر صنايع الكترونيك وزارت 
صنعت كه متولي اصلي اين موضوع است با همكاري 
معاونت فناوري وزارت ارتباطات طرح ويژه اي براي 
حمايت از شــركت هاي توليدكننده گوشي تلفن 
همراه داشته باشند تا شركت هاي داخلي با ارتقاي 
كيفيت محصوالت خود بتوانند بخشي از نياز بازار 

را تامين كنند. 
آذري جهرمي بــا بيان اينكه امروز بــا اين واقعيت 
روبه رو هســتيم كه نرخ ارز قــدرت خريد مردم را 
كاهش داده اســت، گفت: اين امــر البته فرصت 
مناسبي براي شــركت هاي توليد داخل است كه 
بتوانند سهم بيشــتري از بازار را در اختيار بگيرند 
و البته حمايت دولت كه از جنس رفع موانع توليد 

خواهد بود، مي تواند در اين مســير كمك باشــد؛ 
چراكه حمايت بي قيد و شرط دولت معني ندارد و 
بايد متناسب با تضمين كيفيت بسته هاي حمايتي 
تعريف شــود كه قرار شــد اين موضــوع در طرح 

مشترك دو وزارتخانه بررسي شود. 
وي با بيان اينكه اين جلســه بــا هماهنگي همه 
دســتگاه هاي دخيل در تنظيم بــازار از جمله قوه 
قضائيه و دادستاني كل كشــور، وزارت اطالعات، 
وزارت  صنعت، وزارت دادگستري، وزارت ارتباطات، 
سازمان تعزيرات و ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
برگزار شــد و اميدواريم با هماهنگي بين بخشي، 
بخش مهمي از مشــكالت مردم برطرف شــود، 
گفت: البته بخــش زيادي از ايــن تالطمات بازار، 
ناشي از تالطمات ارزي بود و بخشي ديگر به دليل 
كمبود عرضه ايجاد شد كه اميدواريم با تدبير، اين 
حباب ايجادشده از ميان برود. مشكل اصلي تحقق 
نيافتن دولت الكترونيك، متصل نشدن اطالعات و 

سامانه هاي دستگاه هاي اجرايي با يكديگر است. 
آذري جهرمي افزود: اكثر دســتگاه هاي اجرايي در 
تحقق دولت الكترونيك گام هاي خوبي در ســطح 
دستگاه خود برداشــته اند و البته برخي دستگاه ها 
نيز عملكرد خوبي در اين زمينه نداشته اند؛ اما آنچه 
علت تحقق نيافتن دولت الكترونيك است متصل 
نشدن اين سامانه ها با يكديگر است. وي در ارزيابي 

عملكرد وزارت صنعــت در زمينــه تحقق دولت 
الكترونيك گفت: در ارزيابي هاي ما وزارت صنعت 
بعد از وزارت اقتصاد در جايگاه دوم قرار گرفته و در 
تحقق دولت الكترونيك كارهــاي خوبي از جمله 

سامانه هاي همتا و... انجام داده است. 
وزير ارتباطات همكاري بين دستگاهي را هميشه 
موفقيت آميز دانســت و گفت: تا وقتي سامانه هاي 
دســتگاه هاي مختلف به هم متصل نشوند ارزش 

افزوده ايجاد نمي شود. 
وي افــزود: پروژه ثبت تلفن  همراه )رجيســتري( 
نتيجه اتصال ســامانه هاي بين دستگاه هاســت و 
همچنين پروژه كارت سوخت كه هم اكنون در كشور 
در حال پيگيري است و متولي اصلي آن وزارت نفت 
و شــركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي 
است، دو نمونه موفق همكاري بين دستگاه هاست. 

آذري جهرمي افــزود: وزارت صنعت در اليه اتصال 
به سامانه ساير دستگاه ها هم پيشتاز بوده و همواره 
در اين زمينه با گارد باز برخــورد كرده و نمره اين 
وزارتخانه در مركز تبادل اطالعات دولت الكترونيك 
كه در وزارت ارتباطات مســتقر هست، نمره خوب 
و بااليي بوده است. وي در تشــريح اهميت دولت 
الكترونيك در مبارزه با فساد نيز گفت: امروز به طور 
مثال وزارت صنعت تصميماتي براي كاهش واردات 
بي رويه مي گيرد و ابالغ مي كنــد در حالي كه اين 
امر در جهان يك رويه نيست و الزم نيست چنين 
اتفاقاتي بيفتد كه مشكالتي در پي دارد و اگر وزارت 
صنعت به ديتابيس ســازمان امور مالياتي متصل 
باشد مي تواند براســاس پروفايل مالياتي شركت 
درخواست كننده واردات، آن را ارزيابي كند و پاسخ 

استعالم را بدهد. 

»کسب و کار«  گزارش  می دهد

فراخوان   برای   واردات   موبایل
وعده   ارزانی   تلفن   همراه

 Mate 20 Pro تصاويــر را بــا وضوح 
20 مگاپيكسلي ثبت مي کند

زماني زندگي يك عكاس در كوله پشتي اش خالصه 
مي شد؛ كيفي كه يك دوربين اصلي در آن قرار گرفته 
بود و تعداد زيادي لنز در آن قرار داشت؛ اما مشكل با 
اين كوله از زماني شروع مي شد كه او آن را بر دوشش 
قرار مي داد و براي شــكار تصاوير گشت زني مي كرد، 
چراكه بعد از چند ساعت يك عكاس مانده بود و يك 
 كوله بار سنگين بر دوشش، مشكلي كه در حال حاضر
Huawei Mate 20 Pro  آن را تبديــل بــه يك 
خاطره كرده است. دوربيني ســه گانه كه هركدام از 
لنزهايش كاربرد خاص خودشان را دارند. بزرگ ترين 
سنسوري كه روي اين گوشي درنظر گرفته شده 1/1.7 
 F/1.8 اينچي است كه روي آن لنزي ۲7 ميلی متري با
در نظر گرفته شده است. اين سنسور مي تواند تصاوير را 
با وضوح 4۰ مگاپيكسل شكار كند. درحقيقت مي توان 
اين لنز را در دسته لنزهاي وايد قرار داد. دوربين دوم 
اما سنســوري 1/۲.7 اينچي دارد و لنزي كه روي آن 
قرار گرفته 16 ميلي متري بوده و در دســته لنزهاي 
اولترا وايد قرار مي گيرد. اين سنسور مي تواند تصاوير 
را با وضوحي ۲۰ مگاپيكســلي به ثبت رساند. اندازه 
دهانه ديافراگم در دوربين دوم كمي بسته تر درنظر 
گرفته شده و F/2.2  است؛ اما ساختار تفنگدار سومي 
كه روي اين گوشي در نظر گرفته شده با دو دوربين 
اول كمي متفاوت تراســت. سنسور سوم 4.1 اينچي 
بوده و مي تواند تصاوير را با وضوح 8 مگاپيكسل ثبت 
كند. لنزي كه روي اين سنسور به چشم مي خورد 8۰ 
ميلي متري با F/2.4  است. كاربر به وسيله دوربين سوم 
مي تواند تا 5 برابر زوم اپتيكال داشته باشد، به عالوه 
شركت سازنده براي اينكه بتواند لرزش هاي دست كاربر 
را در هنگام عكاسي به خوبي مهار كند، روي دوربين 

سوم از لرزشگير اپتيكال استفاده كرده است.

تازه ها

براساس آمارهاي منتشرشده ازسوی مركز آمار، سرانه حضور افراد 
15 ساله و بيشتر در سال 1۳۹6 در شبكه هاي اجتماعي يك ساعت 
و 4 دقيقه در روز بوده است. مركز آمار ايران اخيرا اجراي طرحي را 
با عنوان »طرح آمارگيري از فرهنگ رفتاري خانوار« آغاز كرده كه 
براساس آن، سرانه حضور افراد 15 ساله و بيشتر در سال 1۳۹6 در 
شبكه هاي اجتماعي يك ساعت و 4 دقيقه در روز بوده است. در ادامه 
برخي از مهم ترين يافته هاي حاصل از اين طرح كه در سال 1۳۹6 

اجرا شده است، مي آيد: 

ـ حدود 58 درصد افراد 15 ساله و بيشتر باسواد طي سال قبل از 
آمارگيري، مطالعه كتاب غيردرسي داشته اند. 

ـ سرانه مطالعه كتاب غيردرسي افراد 15 ساله و بيشتر باسواد 7 
ساعت و 41 دقيقه در ماه بوده كه از اين ميزان سرانه ماهانه مطالعه 
قرآن و ادعيه سه ســاعت و هفت دقيقه بود. ۲۹.۹ درصد از افراد 
15 ساله و بيشتر باسواد، در ماه قبل از آمارگيري روزنامه مطالعه 
كرده اند. سرانه ماهانه مطالعه روزنامه افراد 15 ساله و بيشتر باسواد، 

يك ساعت و ۲7 دقيقه بوده است. 

ـ سرانه تماشاي برنامه هاي سيماي جمهوري اسالمي ايران توسط 
افراد 15 ساله و بيشتر، 4 ساعت و 5۲ دقيقه در روز بوده است. سرانه 
حضور افراد 15 ساله و بيشتر در شبكه هاي اجتماعي، يك ساعت و 

چهار دقيقه در روز بوده است.
ـ حدود 51.1 درصد افراد 15 ساله و بيشتر اظهار كرده اند كه ورزش 
مي كنند. سرانه انجام ورزش افراد 15 ساله و بيشتر ۲7 دقيقه در روز 
بوده است. 78.۹ درصد افراد 15 ساله و بيشتر در هفته شير مصرف 

كرده اند. سرانه هفتگي شير، ۳.7 ليوان بوده است. 

ـ 54.8 درصد افراد 15 ســاله و بيشــتر در هفته نوشابه مصرف 
كرده اند. سرانه هفتگي نوشابه، 1.7 ليوان بوده است. گفتني است 
طرح آمارگيري از فرهنگ رفتاري خانوار يكي از طرح هاي آماري 
جديد مركز آمار ايران است كه با هدف تهيه آمار و اطالعات مربوط 
به فعاليت هاي فرهنگي و رفتارهاي خانوارهاي كشور و استفاده 
از نتايج آن در برنامه ريزي هاي فرهنگي كشــور در ســال 1۳۹6 
 در سطح كشور، در نقاط شهري و روســتايي براي افراد 15 ساله 

و بيشتر اجرا شد. 

ايرانيهاروزيچندساعتدرشبكههاياجتماعيميچرخند؟
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وزارت نيرو
شركت آب و فاضالب استان 

بوشهر
سهامي خاص

نوبت اول 
» تجديد آگهي فراخوان عمومي شماره 97/15 «

) مناقصه عمومي يك مرحله اي همراه با ارزيابي کيفي (
شركت آب و فاضالب استان بوشهر در نظر دارد احداث شبکه جمع آوری فاضالب محدوده بافت تاريخی شهر 
بوشهر قسمت اول - ) منطقه بهبهانی و قسمتی از محله كوتی ( را كه بر اساس فهرست بهای پايه سال 97 به مبلغ 
تقريبی 71,716,489,512 ريال برآورد گرديده است به شرح ذيل به پيمانکار واجد صالحيت واگذار نمايد، لذا 
از كليه پيمانکاراني كه داراي سابقه كاري مرتبط و گواهي احراز صالحيت پيمانکاري معتبر از سازمان مديريت 
و برنامه ريزي در رشته آب و حداقل پايه 5 هستند دعوت بعمل مي آيد كه از ساعت 15 روز شنبه مورخ 97/9/10 
تا ساعت 18 روز چهارشنبه مورخ 97/9/14 جهت خريد اسناد ارزيابی كيفی و مناقصه به سامانه ستاد به نشانی 

www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
توضيحات : 

1- شماره فراخوان در سامانه ستاد : 200971344000069
2- قيمت خريد اسناد 500,000 ريال مي باشد .كه مي بايست به حساب شماره 5-741393-11-2802 نزد بانك مهر ايران شعبه مركزي بوشهر 

) حساب شبا شماره IR440600280201100741393005 نزد بانك مهر ايران شعبه مركزي بوشهر ( واريز و گردد .
3- مدت اجرا : 18 ماه

4- دستگاه نظارت : مهندسين مشاور ايراناب
5- محل تامين اعتبار : طرحهای عمرانی – اسناد خزانه اسالمی و اوراق مشاركت

6- مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 2,935,000,000 ريال می باشد كه بايستي به صورت ضمانت نامه بانکي به نفع اين شركت ارائه 
گردد .

7- هزينه درج آگهي در چهار نوبت و در سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه مي باشد . 
 8- رعايت قرار دادن اسناد ارزيابی كيفی و مســتندات مربوطه در پاكت ارزيابی كيفی و ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار در پاكت 
» الف« ، اسناد دريافتي از كارفرما ، مستندات خواسته شده ، فرم خود اظهاري ، اساسنامه شركت ، آخرين آگهي تغييرات مندرج در روزنامه 
رسمي ) مبنی بر مشخص بودن صاحب امضای مجاز ( ، گواهي نمونه امضاي محضري صاحب امضاي مجاز ) در صورت عدم وجود نمونه امضاي 
مشخص در اساسنامه يا تغيير آن ( ، گزارش حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي 96 ، گواهي صالحيت انجام كار از لحاظ ايمني از وزارت 

تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و گواهي موديان مالياتي در پاكت » ب « و پيشنهاد قيمت و آناليز بها در پاكت » ج « الزامي مي باشد .
9- آخرين مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونيکی در سامانه ستاد و تحويل فيزيکی ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار به دفتر 
حراست و امور محرمانه شركت تا ساعت 14 صبح روز شنبه مورخ 97/10/1 مي باشد . تنها پاكت » الف « ) تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار ( 

می بايست به صورت فيزيکی به دفتر حراست و امور محرمانه شركت تحويل گردد.
 10- پاكتهاي مناقصه در ساعت 9 صبح روز يکشنبه مورخ 97/10/2 گشوده خواهد شــد . حضور يك نفر به عنوان نماينده شركت همراه با 

معرفي نامه در جلسه بازگشايي پاكتها بالمانع مي باشد . 
11- پيمانکار مي بايست نام پروژه را بر روي پاكت » الف « درج نمايد .

12- كليه اسناد و مدارک ارائه شده و اسناد مناقصه مي بايست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد .
13- مدت اعتبار پيشنهاد بايد 3 ماه باشد و اين مدت بدون نياز به هيچ گونه مکاتبه اي تا 3 ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد .

14-  به پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهادهايي كه پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده 
نخواهد شد .

15- ساير اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد .
دفتر قراردادها، شركت آب و فاضالب استان بوشهر

مفقودی برگ سبز
برگ ســبز خودرو پژو 405 مدل 1384 به شــماره انتظامی 22 
 108499m12484 ب 987 ايــران 73 بــا شــماره موتــور
 و شــماره شاســی 14239060 مفقــود و از درجــه اعتبــار 

ساقط می شود

آگهی مفقودی كارت خودرو
كارت خودرو پژو 405 جی ال آی به رنگ نوک مدادی مدل 1383 
به شماره پالک 23س796ايران78 شماره موتور 12483185963 
و شماره شاسی 16200560بنام خانم ليلی قندالی مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابالغ وقت 
آقای حسين نايب زاده خيامی دادخواستی به شماره ۹7۰۹۹8۳468۲۰۰56۰ به طرفيت اقای اشكان باتمانی مبنی بر مطالبه به اين شورا تقديم داشته اند لذا 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و بتحرير ماده 7۳ قانون آئين دادرسی مدنی وقت رسيدگی 1۳۹7/1۰/1۲ ساعت 16:۰۰ يك نوبت درج تا خوانده با اطالع 
از وقت رسيدگی در جلسه شورا واقع در كرمان بلوار ۲۲ بهمن بعد از چهارراه شعبانيه كوچه مجتمع قضايی ۲۲ بهمن اداره كل شوراها مراجعه و در جلسه شورا 

جهت دفاع از خود شركت نمايند و يا اليحه ای ارسال نمايند و عدم حضور نامبرده مانع رسيدگی نخواهد شد و تصميم مقتضی اتخاذ خواهد شد ./.
با تشكر  

دبير شورای حل اختالف ۲۲ كرمان م الف : 171۰

شماره مجوز:1۳۹7/4۲46
آگهی مناقصه عمومی يك مرحله ای

)فراخوان ارزيابی كيفی مناقصه گران ( شماره 2201/97/43
1 - مناقصه گزار: شركت گاز استان آذربايجان غربی

۲ - موضوع مناقصه: پروژه گازرسانی به 45 مورد صنايع در سطح شهرستان اروميه به شرح:
• شبكه توزيع )4BAR ( با لوله های فوالدی به اقطار ۲الی 4 اينچ  به طول تقريبی 14۰4متر

• شبكه توزيع  )4BAR ( با لوله های پلی اتيلنی به اقطار6۳ الی 16۰ ميليمتر  به طول تقريبی۳۰۰44متر
• احداث خط تغذيه )۲5۰PSIG (  با لوله های فوالدی به اقطار ۲ الی 6 اينچ  به طول تقريبی 5۲68 متر

۳- محل اجرای پروژه: شهرستان اروميه
4- استاندارد اجرای كار: مطابق مشخصات فنی و استانداردهای پذيرفته شده شركت ملی گاز ايران

5- شرايط متقاضيان: - داشتن شخصيت حقوقی  - داشتن گواهی صالحيت معتبر پايه پنج و يا باالتر در رشته تاسيسات و تجهيزات از سازمان برنامه و بودجه  - داشتن ظرفيت خالی ارجاع كار - توانايی تهيه و تسليم 
انواع ضمانتنامه های مورد نياز

6- مدارك مورد نياز جهت دريافت كاربرگهای استعالم ارزيابی:
- تقاضای دريافت كاربرگهای استعالم ارزيابی با ذكر موضوع مناقصه و كارهای در دست اجرا،مبلغ و درصد پيشرفت هر يك 

- گواهی نامه صالحيت رتبه معتبر از سازمان برنامه و بودجه در رشته مربوطه
7- مهلت دريافت كاربرگهای استعالم ارزيابی: 1۰روزپس از انتشارآگهی نوبت دوم

8- مهلت تكميل و تحويل كاربرگها و اسناد استعالم ارزيابی: ۲5روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
۹- محل دريافت و تحويل كاربرگها و اسناد استعالم ارزيابی: دفتر امور قراردادها واقع در اروميه.خيابان مولوی. شركت گاز استان آذربايجان غربی.طبقه اول .اتاق 1۰۲می باشد.بديهی است متعاقبا دعوتنامه كتبی 

جهت دريافت مابقی اسناد مناقصه ، به مناقصه گران حاثز شرايط ارسال خواهد شد.
1۰- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: مطابق مصوبه شماره 1۲۳4۰۲/ت 5۰65۹ه مورخ ۹4/۹/۲۲ هيات وزيران و اصالحيه های بعدی ان خواهد بود.

11- محل تامين اعتبار مالی پروژه: اعتبار پروژه از محل تامين اعتبارات سرمايه ای خواهد بود.
 آگهی فوق در شــبكه اطالع رســانی نفت و انرژی "شــانا" در قســمت مناقصه و مزايده به آدرس )WWW.SHANA.Ir ( و شــبكه اطالع رســانی شــركت گاز اســتان آذربايجان غربی به آدرس 

)WWW.NIGC-WAZAR.Ir ( درج گرديده است .در صورت لزوم به كسب اطالعات بيشتر با تلفن شماره ۳۳47717۰-۰44 تماس يا از طريق نمابر شماره ۳۳444475-۰44 مكاتبه نمايند.
ضمنا اطالعات و اسناد مربوط به آگهی در كد شماره ۳،18۰،۹15 پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات درج گرديده است.

برای آگاهی از اخبار، آگهی های مناقصه ، مزايده و عملكرد شركت گاز استان آذربايجان غربی می توانيد به كانال پيام رسان سروش به آدرس WAZARGAZ@ مراجعه فرماييد. 
روابط عمومی شركت گاز استان آذربايجان غربی

شركت ملی گاز ايران
شركت گاز استان آذربايجان غربی

نوبت  دوم

آگهی مزايده اموال غيرمنقول
۲ سهم از 1۲ سهم ششدانگ پالك ثبتی ۲15 فرعی از پالك 5۳ اصلی بخش 5 قزوين 
سهم االرث مرحوم رضا ملكی از شش دانگ پالك مذكور به استثناء بهاء ثمن عرصه 
و اعيان به مساحت 1۰۲/5 مترمربع ذيل شــماره ثبت 1۰۰۰۲ دفتر جلد۳۹  صفحه 
۲۹۰ ملكی مرحوم محرم علی ملكی محدود است به: شماال: به طول 5 متر ديواری به 
زمين باقيمانده 5۳ اصلی شرقا: به طول ۲۰/1۰ متر ديوار به ديوار خانه مسكونی محرم 
ذوالفقاری از 5۳ اصلی،جنوبا: به طول 5/۲۰ متر درب و ديواريســت به كوچه،غربا:به 

طول ۲۰/1۰ متر ديوار به ديوار خانه مسكونی شعبان احمدی
بنا به نظر كارشناس رسمی دادگستری به شماره وارده 1۰۰16۲4 مورخ ۹7/۳/۲ – 
عرصه شش دانگ پالك فوق مطابق سند 1۰۲/5 مترمربع و اعيانی حدود 6۰ مترمربع 
در يك طبقه با قدمت حدود ۳۰ سال دارای انشــعابات آب و برق و گاز ميباشد،نمای 
ساختمان ســيمان ســفيد،كف حياط موزائيك و ملك دارای عقب نشينی به عمق 
حدود 1/5 متر است كه مساحت عرصه بعد از عقب نشينی حدود ۹5 مترمربع خواهد 
شد.ملك در قزوين خيابان نوروزيان كوچه حكمت ۲۹ پالك ۹ واقع است.ارزش ۲ سهم 

از 1۲ سهم ششدانگ پالك فوق مبلغ ۳7۲/5۰۰/۰۰۰ ريال ارزيابی گرديد.
ملك بنا به اقرار بستانكار در يد خانم مهربانو طارميلر می باشد.

۲ سهم از 1۲ سهم ششدانگ پالك فوق به استثناء بهاء ثمن عرصه و اعيان در اجرای 

سند نكاحيه شماره ۳718 مورخ 1۳8۳/۲/11 تنظيمی دفتر ازدواج شماره ۳۰ قزوين 
به موجب نامه شــماره 1۳۹6۰4۹۰۹۰۳1۰۰44۰۹مورخ 1۳۹6/۹/۲6 اداره اجرای 
اسناد رســمی قزوين بازداشت می باشــد كه در قبال طلب متعهد له پرونده اجرايی 
كالسه ۹5۰۰8۳5 توسط كارشناس رسمی دادگستری ارزيابی و از ساعت ۹ صبح الی 
1۲ ظهر روز يكشنبه مورخ 1۳۹7/11/14 در محل اداره اجرای اسناد رسمی قزوين به 
نشانی:قزوين-خيابان پادگان جنب كوچه زاكانی از طريق مزايده به فروش می رسد 
مزايده از مبلغ مجموع ۳7۲/5۰۰/۰۰۰ )سيصد و هفتاد و دو ميليون و پانصد هزار ريال( 
شروع و به باالترين قيمت پيشنهاد شده از طرف خريدار طرف خريدار فروخته می شود 
فروش كال نقدی می باشــد بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب 
يا اشتراك و مصرف در صورتی كه مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی مالياتی و 
عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعی آنها معلوم شده يا نشده 
باشد به عهده برنده مزايده است و چنانچه روز مزايده با تعطيل رسمی مصادف گردد در 
روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد طالبين ميتوانند 
در ساعات اداری جهت اطالعات بيشــتر به اجرای ثبت قزوين واقع درخيابان پادگان 

اداره اجرای اسنادرسمی مراجعه نمايند.۹۰7 /م الف
تاريخ انتشار: ۹7/۹/1۰

حسن كيايی- كفيل اداره اجرای اسناد رسمی قزوين



فعاليــت فروشــگاه هاي 
زنجيــره اي بــا گذشــت 
چندين دهه هنــوز مورد 
اعتــراض خرده فروشــان 
است و آنها بر اين باورند كه 
اين كسب وكارها، كار را از كاسب ايراني گرفته اند 
و نفس خرده فروشــان را تنگ كرده اند. تنوع زياد، 
تهيه لوازم مــورد نياز در يك جــا، صرفه جويي در 
وقت، حذف واســطه ها و كاهش قيمــت به دليل 
توانايــي اقتصادي بــاال از مزاياي فروشــگاه هاي 
زنجيره اي است و مردم به همين داليل از فعاليت 
فروشگاه هاي زنجيره اي اســتقبال كرده اند؛ اما از 
سوي ديگر برخي معتقدند افزايش غيراصولي اين 
فروشــگاه ها با كاهش فروش در خرده فروشــي ها 
و ســوپرماركت ها همراه اســت و مســئوالن بايد 
تمهيدات جدي را در اين راستا در نظر گيرند؛ زيرا 
برخي فروشندگان جز به زحمت سرمايه اي را گرد 
آوردند و مشغول كار شدند و به دليل نداشتن درآمد 
ديگــر نمي توانند مقاومت كنند. ايــن روزها براي 

ساماندهي نظام توزيع در هر كوچه و خياباني شاهد 
تشكيل فروشــگاه هاي زنجيره اي هستيم و حاال با 
گذشت زمان و شناســنامه دار شدن فروشگاه هاي 
زنجيره اي معضلي بــراي واحدهاي صنفي خرد و 

متوسط ايجاد شده است. 
در همين رابطه براساس گزارش هاي منتشرشده 
طي دو روز گذشته تجمع و اعتراض كسبه منطقه 
مهرآباد بخــش رودهن نســبت به راه انــدازي و 
فعاليت يك فروشــگاه زنجيره اي، منجر به بسته 
شــدن اين مركز فروش عرضه مواد غذايي شــد. 
جمعي از كســبه منطقه مهرآباد بخش رودهن با 
تجمع در اتاق اصناف شهرســتان دماوند خواستار 
جمع آوري فروشگاه زنجيره اي در منطقه مهرآباد 
شــدند. تجمع در مقابل فروشــگاه زنجيره اي در 
منطقه مهرآباد رودهن ادامه داشــت تا با دخالت 
رئيس اتاق اصناف شهرستان دماوند با بسته شدن 
فروشــگاه زنجيره اي موضوع تجمع خاتمه يافت. 
رضا ميرزاكريمي، رئيس اتاق اصناف شهرســتان 
دماوند در پاسخ به اين تجمع كســبه اظهار كرد: 
اجازه فعاليت به فروشگاه هاي زنجيره اي نخواهيم 
داد و از فعاليــت آنها با توجه به گاليه ها كاســبان 

جلوگيري مي شــود. وي افزود: بســته بودن اين 
فروشگاه زنجيره اي تا گرفتن مجوزات الزم و قانوني 
 ادامه دارد و فروشــگاه اجازه هيچ گونــه فعاليتي

 ندارد. 
ميرزاكريمي همچنين با اشــاره بــه اينكه طبق 
قانون ماده ۹۱ نظام صنفي هر فروشــگاهي براي 
شــروع فعاليت كاري خــود بايد از اتــاق اصناف 
شهرستان دماوند پروانه كسب دريافت كند، اظهار 
كرد: تعدادي از كســبه منطقه مهرآباد رودهن با 
تجمع در اتاق اصناف شهرســتان دماوند خواستار 
تعطيلي يك فروشــگاه زنجيــره اي فاقد مجوزات 
مربوط از ســاير ارگان هاي دولتي شــدند. اين در 
حالي اســت كه فعاالن صنفي بر ايــن باورند كه 
فروشگاه هاي زنجيره اي ناخواسته بر روند فعاليت 
كاســبان محله اي تاثير منفي گذاشته و نياز است 
تصميم ســازان عرصه اقتصادي به اين مهم، توجه 
ويژه داشته باشــند. فعاالن با ابراز گاليه از افتتاح 
فروشــگاه هاي زنجيره اي بزرگ اظهار كردند كه 
وجود فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي در شهرهاي 
كوچك به اصناف صدمه می زند و باعث از بين رفتن 

آنها مي شود. 
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رئيس اتحاديه صنف دكه داران تهران 
با اشاره به ضرورت وجود دكه در سطح 
شهر اظهار داشت: در تمام دنيا نصب 
دكه ها در معابر شهری را يك ضرورت 
می دانند؛ چراكه در برخی مناطق غير 
قابل دسترســی به واحدهای صنفی 
مورد نياز مانند تنقالت، گل فروشی ها و 
يا خيابان هايی كه بورس فروش برخی 
كاالها مانند طالفروشی، كيف و كفش، 
پوشاک و... اســت، مردم جهت خريد 
ملزومات مذكور از دكه های مستقر در 
آن مناطق و محله ها استفاده می كنند.
نادر فداكار در توضيــح واگذاری دكه 
و مســئوليت آنها بيان كــرد: متولی 
زمينی كه دكه در آن مســتقر است، 
شهرداری است؛ ازاين رو مجوز استقرار 
را شــهرداری صادر می كند، اما صدور 
بهره برداری از دكه طبق ضوابط خاص 
تحت اختيار اتحاديه دكه داران اســت 
كه می توانند تنقــالت و گل به فروش 
برسانند؛ بنابراين اولين شرط قرارداد 
اخذ مجوز از سوی شــهرداری است. 

متاسفانه صنوف تحت نظارت اتحاديه 
جرايد بــا تداخل صنفــی مبادرت به 
فروش تنقالت می كننــد.وی افزود: با 
توجه به عدم برخــورداری از هيچ يك 
از خدمات شــهری و بضاعــت پايين 
اعضای صنف دكه ها مجبور به پرداخت 
ماليات، عوارض و... هســتند. رئيس 
اتحاديــه صنف دكــه داران تهران در 
ادامه افزود: صنــف دكه داران خواهان 
حقانيت خود طبق قانون حق كســب 
و پيشه مصوبه سال ۸۹ مجلس شورای 
اســالمی اســت، اجرای رســته های 
شغلی طبق ضوابط كميسيون هيات 
عالی نظــارت از ديگر خواســته های 
 بحــق اتحاديه، همچنيــن طبق نامه
 ۱۶۰۲/ م مــورخ ۸۰/۳/۱۶ كــه بــا 
نظارت ســه نفر نماينده تام االختيار 
از استانداری – ســاماندهی– اتحاديه 
دكه داران نظارت بر افزايش بها داشته 
باشند؛ اما اجرايی شــدن اين موضوع 
 معضلی اســت كه اتحاديــه را گرفتار 

كرده  است.

 وجود دکه ها در سطح شهرها
 یک ضرورت است

ثباتنرخارزعاملآرامشبازار
درماهگذشتهبود

رئيس اتاق اصناف ايران با بيان اينكه با ثبات نسبي 
نرخ ارز و اعمال مديريت بهتر، آرامش بيشتري بر 
بازار در ماه گذشته حاكم بوده است، گفت: نظارت 
بيشتري بايد روي كاالهاي صنعتي كه مشكالتي در 
بازارشان وجود دارد، صورت گيرد. علي فاضلي در 
پاسخ به اين سوال كه فضاي حاكم بر بازار را چگونه 
مي بينيد، گفت: در حال حاضر بازار نسبتا باثباتي را 
در هفته ها و حتي ماه گذشته تجربه كرده ايم و اين 
وضعيت و شرايط بر بسياري از كاالها حاكم بوده 
است. همچنين در زمينه تامين، مشكل خاصي 
وجود ندارد و هيچ كمبــود و نقصاني در تامين و 
عرضه كاالهاي اساســي مورد نياز مردم در بازار 
مشاهده نمي شــود. وي افزود: در زمينه قيمت ها 
نيز در ماه گذشته با وجود جنگ رواني كه دشمن 
به راه انداخته است، مشــكل چنداني نداشتيم و 
مي توان گفت كه در زمينه تامين و عرضه كمترين 
مشكل را داريم؛ اما در برخي از اقالم به ويژه كاالهاي 
توليد صنعتي مانند لبنيات مشكالتي را شاهديم 
كه بخشي از آنها به افزايش و نوسانات قيمتي در 
مواد شيميايي مورد نياز اين صنعت بر مي گردد، 
اما مسئوالن بايد نظارت بيشتري روي كاالهاي 
صنعتي داشته باشند. رئيس اتاق اصناف ايران ادامه 
داد: در زمينه دالر نوسانات قيمتي شديدي را در 
ماه هاي خرداد تا شهريور تجربه كرديم، اما امروز 
شاهد ثبات در اين زمينه هستيم و كاالهاي مورد 
نياز تقريبا به صورت كامل وارد و تامين مي شود و به 
صورت نسبي گاليه هاي توليدكنندگان كمتر شده 
است. قطعا ثبات نرخ ارز نيز در اين زمينه كمك 
كرد؛ چراكه مديريت بهتري روي بازار ارز رسمي 

و ثانويه صورت گرفت. 

خبر
تها

آخرينقيم
)ريال(

انجير خشک نيمه پرک
480000

توت خشک سفيد
880000

گردو پوست سوزني
1280000

پسته ممتاز
1300000

مغز فندق
880000

کشمش سبز
160000

آگهیمناقصهعمومی)احداثساختماننگهبانیدرمحوطهشهرداریناحيهوائين(
نوبت اول 

شهرداری شهريار در نظر دارد نسبت به احداث ساختمان نگهبانی در محوطه شهرداری ناحيه وائين با اعتبار ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ريال طبق مجوز شورای شهر به شماره ۳۹۶ مورخ ۱۳۹7/۰۲/۲۶ نسبت به انتخاب پيمانكار توانمند ؛ دارای صالحيت از طريق 
مناقصه عمومی اقدام نمايد لذا از متقاضيان واجد  شرايط  دعوت بعمل می آيد جهت دريافت اسناد مناقصه پس از تاريخ درج 

آخرين آگهی به دفتر امور پيمان و قرارداد شهرداری شهريار و با در نظر گرفتن شرايط ذيل مراجعه نمايند . 
۱- مبلغ سپرده شركت در مناقصه 5۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال می باشد .

۲- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد . 
۳- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به تعداد ، مشخصات فنی و نحوه پرداخت در اسناد مناقصه درج گرديده است . 

4- شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است . 
5- هزينه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد . 

۶- متقاضيان می بايست دارای حداقل رتبه 5 از معاونت برنامه ريزی رياست جمهوری در رشته راه و باند يا ابنيه باشند . 
7- آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه تا تاريخ ۱۳۹7/۰۹/۲۹ آخرين مهلت قبول پيشنهادات تا پايان ساعت اداری همان روز و تاريخ بازگشايی پاكت ها مورخ ۱۳۹7/۱۰/5 خواهد بود. 

)ش.ر  : ۳۱4۱۹۶ ( 
نوبت چاپ اول : ۱۳۹7/۰۹/۱۰    نوبت چاپ دوم : ۱۳۹7/۰۹/۱7

احسان درخشان نسب - شهردار شهريار

روزنامه كسب و كار 
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست ضمائم 

آگهی ابالغ وقت دادرسی و  دادخواست ضمائم به كالسه پرونده ۸۳۱/4/۱7 وقت رسيدگی روز : شنبه مورخ ۱۳۹7/۱۰/۲۹ ساعت ۱5:۰۰ حوزه چهارم شورای 
حل اختالف ، خواهان : نجيب اله هاشمی و خواندگان : ۱- علی اصغر قربانی ۲- حامد شهسواری  بخواسته مطالبه وجه  خواهان دادخوستی تسليم دادگاه های 
عمومی نموده كه جهت رسيدگی به شعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده كه بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دستور دادگاه و به تجويز از ماده 7۳ قانون آئين دادرسی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثير االنتشار آگهی می شود تاخوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی 

الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود. 
دبير حوزه چهارم شورای حل اختالف شهريار 

روزنامه كسب و كار 
برگ اجرايیه 

كالسه پرونده دادرسی ۱۱۹۶/4/۹۶ با مشخصات محكوم به بنام ابوالفضل مجاهدی فر  بنشانی : شهريار خادم آباد الله ۱4 اصلی كوچه صالح پالک ۶ و مشخصات 
محكوم عليه علی شيروانی بنشانی مجهول المكان بموجب دادنامه شماره 5۸۹ مورخ ۹7/۰۶/۲5شورای حل اختالف شهريار حوزه 4 كه وفق دادنامه شماره 
همان مرجع قطعيت حاصل كرده اســت محكوم عليه به پرداخت مبلغ چهل ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ يك ميليون و پانصد و نود هزار ريال بابت 
هزينه دادرسی و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ صدور چك لغايت وصول آن در حق خواهان  و پرداخت مبلغ نيم عشر دولتی در حق صندوق دولت جمهوری 

اسالمی ايران می باشد. 
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجراييه : ۱- پس از ابالغ اجراييه ظرف مدت ده روز مفاد آن را بموقع به اجرا بگذارد . ۲- ترتيبی برای پرداخت محكوم به 
بدهد  .۳- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتيكه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت )ده روز 
صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضا مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به 
اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از داريی خود بدهيد بنحوی كه اجرای تمام 
يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازت حبس از ۶۱ روز تا ۶ ماه محكوم خواهيد شد . 4- عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده ۳4قانون اجرای احكام 
مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احكام و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 7۹/۱/۲۱ و همچنين مفاد قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی مصوب 

۱۰ آبان ۱۳77 كه ظهر برگ اجرائيه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. 
رئيس شورای  حوزه 4 شورای حل اختالف شهريار 

)مفقود شده (
كارت هوشــمند كاميون كمپرسی به شــماره ۲۶5۶۲۹7  سيستم دانگ 
فنگ مدل ۲۰۰۹ به شــماره انتظامی ايــران ۱۳-7۲۱ ع 54 و شــماره 
   LGAX4DD۳5۹۱۰۲7۲7۶ موتور ۶۹5555۱۳ و شــماره شاســی
 متعلق به آقای  محمد ناصــر حاجی پور مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

اصالحیه
پيروانتشارآگهی مزايده عمومی )نوبت اول ( شهرداری محمديه در تاريخ 
۹7/۹/7 در روزنامه كســب و كار  مدت و محل ارائه پيشــنهادات از تاريخ 
۹7/۹/۱4 حداكثر تا پايان وقت اداری روز يك شنبه مورخ ۹7/۹/۲5  اسناد 
 دبيرخانه شــهرداری محمديه صحيح می باشــد كه بدين وسيله اصالح 

می گردد.

آگهی مزايده عمومی )نوبت دوم (
۱- مزايده گذار:  شهرداری محمديه

۲- موضوع مزايده:  اجاره شش متر مربع 
عرصه سطح  اشــغال جهت استقرار۱4 
دستگاه كيوســك مطبوعاتی در سطح 

شهر محمديه  
۳- مهلت و محل دريافت اســناد از تاريخ  ۹7/۹/۱۱  حداكثر تاپايان وقت 
اداری روز  سه شنبه مورخ ۹7/۹/۱۳واحد  قراردادهای شهرداری محمديه 

4- مبلغ ســپرده :  هرقطعه زمين ۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال به صورت ضمانتنامه 
بانكی و يا فيش واريزی به حساب سپرده جاری ۳۱۰۰۰۰۲۳۳۱۰۰۱ بنام 

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

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

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

۸- مدت و محل ارائه پيشنهادات : از تاريخ  ۹7/۹/۱4 حداكثر  تا پايان وقت 
اداری روز يك شنبه مورخ ۹7/۹/۲5 محل تحويل اسناد دبيرخانه شهرداری 

محمديه  می باشد.
۹-  زمان و محل بازگشايی پاكت های پيشنهاد قيمت : روزدوشنبه مورخ 
۹7/۹/۲۶ راس ساعت ۹:۳۰ در  محل دفتر شهردار می باشد و حضور شركت 
كنندگان و يانمايده آنان با معرفی نامه كتبی در جلسه گشايش پيشنهادات 

بالمانع می باشد.
۱۰-  هزينه نشرآگهی به عهده برندگان  مزايده  می باشد.                    

 مريم نخستين – شهردار محمديه

آگهی نوبت  اول /دوم /نوبت سوم پايان ممیزی شهرستان زابل
بسمه تعالی 

شهروندان گرامی شهرستان زابل
از آنجايی كه مميزی امالک شهر زابل به اتمام رسيده است لذا مقتضی است 
در صورت مغايرت اطالعات فيش عوارض نوســازی ، جهت اصالح با ارائه 
سند وآخرين فيش واريزی به واحد نوسازی شهرداری زابل واقع در خيابان 

فردوسی شرقی – ساختمان مركزی شهرداری مراجعه فرمايند .
مهلت ارائه اعتراض از روز انتشــار آگهی نوبت اول مورخ ۹7/۹/5به مدت 

چهار ماه می باشد. 
توجه : قبول اعتراض مشروط به درج نشانی كامل وصريح در فرم درخواست 

اعتراض می باشد .

آگهی تحديد حدود اختصاصی 
چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه زمين پالک ۹7۱ فرعی ۱-اصلی واقع 
در بخش ۲ سيستان اراضی روستای حسين آباد مورد تقاضای عبدالقدير سلوكی 
تاكنون به عمل نيامده است لذا برحسب تقاضای كنبی نامبرده تحديد حدود در 
روز چهارشنبه شنبه ۹7/۱۰/۰5 ساعت ۸ صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد بدينوسيله به اطالع مجاورين و مستدعی ثبت پالک فوق می رساند تا در 
روز تعيين شــده در محل حضور بهم رسانددر صورتيكه مستدعی ثبت پالک 
فوق و يا نماينده قانونی وی حضور نداشــته باشد تحديد حدود بر طبق اظهار 
مجاورين برابر ماده ۱5 قانون ثبت بعمل خواهــد آمد و اعتراض مجاورين نيز 
برابر ماده ۲۰ قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی ظرف مدت 
 سی روز پذيرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره ماده واحده قانونی تعيين تكليف 
پرونده های معترضی ثبت مصوب ســال ۱۳7۳-اعتــراض به تقاضای ثبت و 
تحديد حدود موضوع ماده ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت می بايد توسط معترض ظرف 
مدت يكماه از تاريخ تنظيم اعتراض به مرجع ثبتی با تقديم دادخواست بمرجع 
ذيصالح قضائی صورت پذيرد گواهی الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل 

تسليم و رسيد دريافت دارد و اال حق او ساقط خواهد شد .
تاريخ انتشار : شنبه ۹7/۰۹/۱۰

مهدی پهلوانروی، رئيس ثبت اسناد و امالک زابل
ميم الف: ۱۳۸۳

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول
بدينوسيله از كليه اعضا تعاونی مسكن كاركنان منطقه برق ورامين به شماره 
ثبت ۲۰۶ دعوت به عمل می آيد در جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول اين 
تعاونی كه در روز يكشنبه ۹7/۱۰/۲راس ساعت ۱5 در ورامين خيابان شهيد 
بهشتی سالن اجتماعات اداره برق ورامين با دستورات ذيل برگزار می گردد 

شركت نمايند.
جلسه با حضور نصف به عالوه يك اعضا رسميت خواهد يافت

دستور جلسه:
۱-گزارش بازرس 

۲-انتخاب بازرسين
۳-انتخاب اعضای هيات مديره

هر عضو تعاونی می تواند وكيل سه نفر و هر عضو می تواند وكيل يك نفر در 
جلسه با شد

متقاضيان شركت در سمت بازرسين و هيات مديره ظرف مدت يك هفته از 
تاريخ انتشار آگهی می تواند مدارک شناسايی خود را به دفتر تعاونی ارسال 

كنند.

دولت با حمايت از خرده فروشان زمینه را براي ادغام سرمايه ها فراهم كند
كیوان پورزرند، كارشناس بازار 

با اينكه فعاليت فروشگاه هاي زنجيره اي در كشور گسترش يافته است و شاهد استقبال مردم و مصرف كنندگان هستيم؛ اما هنوز كاسبان و فروشندگان خرده پا با 
اين موضوع كنار نيامده اند و فعاليت اين فروشگاه ها را مانعي براي ادامه درآمدزايي خود عنوان مي كنند. مزيت هاي فروشگاه هاي زنجيره اي براي مصرف كنندگان 
بسيار زياد است و صرفه جويي در وقت و هزينه ها موجي شده  تا فعاليت آنها پررنگ تر شود. امروزه اما خرده فروشان و اصنافي كه در قالب فروشگاه هاي كوچك 
و سوپرماركت ها فعاليت دارند، از گسترش فعاليت اين مدل از كسب وكارها ناراضي اند و گاه و بيگاه صداي اعتراض آنها شنيده مي شود؛ اما بايد ديد چاره اين 
كار چيست و چگونه مي توان از كسب وكارهاي خرده فروش حمايت كرد تا از نان خوردن بازنمانند. دولت بايد با حمايت از خرده فروشان زمينه اي براي ادغام 

سرمايه هاي اين گروه فراهم كند تا با شراكت و دريافت تسهيالت بتوانند گامي براي تاسيس فروشگاه هاي بزرگ تر و زنجيره اي بردارند. 
در حال حاضر اين موضوع تاثيرات عميقي روي كسبه خرده فروش بر جاي گذاشــته و آنها بر اين عقيده اند كه باعث بيكاري آنها شده است. همچنين بر اين 
باورند كه اين نوع تجارت به مغازه هاي كوچك آسيب رسانده و تهديدي براي ادامه فعاليت آنها خواهد بود. تسهيالت بايد در قالبي به خرده فروشان پرداخت 
شود كه انگيزه آنها براي شراكت و تاسيس اين مدل فروشگاه ها افزايش پيدا كند. البته از طرف ديگر اين واقعيت هم وجود دارد كه اين فروشگاه ها بايد در حومه 
شهرها باشند تا باعث ايجاد ترافيك نشوند؛ اما متاسفانه در ايران چنين فروشــگاه هايي در مركز شهرها ايجاد شده و مي شود؛ از طرفي چنين حركتي نيازمند 
سرمايه گذاري اوليه و سرمايه در گردش زيادي است و بعد از آن هم ماليات بر ارزش افزوده و ساير حقوق قانوني، قيمت  عرضه را دستخوش فراز و نشيب مي كند. 

بنابراين از سوي خرده فروشان تمايلي براي راه اندازي اين مدل از كسب وكارها وجود ندارد.

تبديل شبكه توزيع سنتي به مدرن مهم ترين چالش ماست
امیرخسرو فخريان، رئیس اتحاديه كشوري فروشگاه هاي زنجیره اي

فروشــگاه هاي زنجيره اي به عنوان يك بازوي اصلي در بحث تنظيم بازار فعاليت مي كنند. كســبه و 
خرده فروشان بايد در اين راه همگام شوند و با تركيب سرمايه ها از مدل سنتي به اين روش تغيير شكل 
دهند. طبق برنامه پنجم توسعه، سهم فروشگاه هاي زنجيره اي بايد ۲۰ درصد باشد؛ اما هم اكنون حدود 
۱۰ درصد است و اين در حالي است كه هرچه تعداد فروشگاه هاي زنجيره اي بيشتر باشد، رقابت بيشتر 

می شود و مردم كاالها را با قيمت مناسب تري خريداري مي كنند. 
اين فروشگاه ها همچنين نقشي ويژه در تنظيم بازار و مديريت اقتصادي خانوارها دارد و آنها با كاهش 
واسطه ها و كم كردن حاشيه سود در توزيع كاالها توانســتند تخفيف هايي به طور ميانگين ۱5 تا۲۰ 
درصدي براي مصرف كنندگان لحاظ كنند؛ اما هم اكنون تبديل شبكه توزيع سنتي به مدرن مهم ترين 
چالش ماست. فروشگاه هاي زنجيره اي به صورت شــركتي اداره مي شوند و داراي صورت هاي مالي و 
سيستم شفاف هستند. ضمن آنكه با ايجاد فروشــگاه هاي زنجيره اي از ورود كاالي قاچاق در سطح 
خرده فروشي و فروشگاه ها جلوگيري خواهد شد. اين در حالي است كه حسن فروشگاه هاي زنجيره اي 
در اين است كه تعداد شــركت ها و افراد مرتبط با نهادهاي دولتي كاهش پيدا مي كند و همين مساله 

موجب روان سازي سياست هاي دولت در شبكه توزيع مي شود. 
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كاهش شــديد ارزش پول 
ملي، بحران تامين معيشت 
مردم را تا جايي برده است 
كه دولت تصميــم گرفته 
براي ســال آينده دغدغه 
تامين معيشت مردم را از طريق بودجه هاي عمراني 

حل كند. 
طبق گزارش هاي موجود، كاهش درآمدهاي نفتي 
دولت و به تبع كســري بودجه براي حل نيازهاي 
معيشتي مردم يكي از مهم ترين نگراني هاي دولت 
است كه گفته مي شــود با نزديك شدن خط فقر به 
10 ميليون تومان زنگ خطر معيشت را براي مردم 
به صدا در مي آورد. رشــد چند برابري هزينه ها كه 
مركز آمار و آمارهاي منتشرشــده از افزايش تورم 
نقطه به نقطه پرده از آن برداشــت، دولت را ناگزير 
از توزيع بســته هاي 200 هزار تومانــي كرده كه 
با قيمت هــاي موجود، هزينــه دو روز زندگي يك 
خانواده 5 نفره را پوشــش نمي دهد. اميد مردم به 
اين اســت كه در آينده پيش رو اثرات تحريم كمتر 
و دولت موفق به فروش نفــت و افزايش درآمدهاي 
ارزي شود؛ اما اينكه اين آرزو محقق مي شود يا خير، 
هنوز روشــن نيســت. از آنجايي كه ميزان حقوق 
و دســتمزد كارگران و كارمندان متناسب با رشد 
هزينه ها افزايش پيدا نكرده است، فشار بيش از اين 
به معيشت مردم دور از باور خواهد بود؛ اما دولت چه 
تصميمي مي تواند اتخاذ كند و آيا تامين معيشــت 
مردم از طريق بودجه عمراني، گرهي از مشــكالت 

معيشتي مي گشايد؟
براســاس آمارهايي كه معاون رفــاه وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي ذكر كرده اســت، امروز 1۸ تا 
۳5 درصد مردم زير خط فقر هستند. خط فقر پيش 
از اين گراني ها نزديك به ۳ ميليون و بعد از آن به 6 

ميليون تومان رسيد. حاال نيز برخي از كارشناسان 
اعالم مي كنند خط فقر به زودي در شهرستان ها به 5 
ميليون و در شهري مثل تهران به 10 ميليون تومان 
هم برسد.  ميزان سرانه مصرف 14 قلم ماده غذايي و 
ضروري خانوار كارگري كه مبناي محاسبات مزدي 
قرار دارد، حاكي از آن است كه هزينه سرانه مصرف 
روزانه سبد غذايي از حدود 6۸70 تومان در دي ماه 
سال گذشته با گذشــت حدود 10 ماه در آبان ماه 

سال جاري به 11 هزار و ۸۸5 تومان رسيده است. 
هزينــه خوراكي هــا و آشــاميدني هاي يــك روز 
خانوار در آبان ماه امســال نســبت به دي ماه سال 
گذشته 7۳.01 درصد رشد داشــته است؛ با توجه 
به اينكه براساس محاســبات مزدي سال گذشته 
هزينه ماهيانه ســبد معيشــت خانوار كارگري در 
ســال 96 معادل 2 ميليون و 650 هزار تومان بود، 
اكنــون طبق محاســبات صورت گرفتــه، صرفا با 

شرط رساندن سطح معيشــت خانوار به سال 96، 
هزينه معيشــت خانوار 2 ميليــون و ۳11 هزار و 
600 تومان افزايش پيدا كرده اســت.  بدين ترتيب 
هزينه ســبد معيشــت خانوار كه در سال گذشته 
2 ميليــون و 650 هــزار تومــان بوده، براســاس 
محاسبات منتهي به اواســط آبان ماه سال جاري، 
 به 4 ميليون و 961 هزار و 602 تومان افزايش پيدا 

كرده است. 
مركز آمار ايــران نيز در حالي تــورم نقطه اي آبان 
ماه سال جاري در مقايســه با آبان سال گذشته را 
۳4.9 درصد اعالم كرد كه متوســط تورم در اقالم 
خوراكي و آشاميدني در آبان ماه امسال به 4۸ درصد 
افزايش يافته است. بررســي جدول تورم نقطه اي 
اقالم خوراكي و آشــاميدني در گزارش مركز آمار 
ايران حاكي از افزايش قيمت انواع گوشت باالي 50 
درصد، ماهي ها باالي 60 درصد و ميوه و خشــكبار 

باالي 70 درصد بوده است. براساس اين گزارش، نرخ 
تورم نقطه اي محصوالت خوراكي طبقه بندي نشده 
هم به مرز 100 درصد رسيده اســت.  بنابراين اگر 
روند افزايشــي هزينه هاي خانوار با اين ســرعت 
ادامه پيدا كند، دولت چــاره اي ندارد جز آنكه جدا 

از بودجه هاي عمراني، درآمد ســاير بخش ها را نيز 
صرف تامين معيشت كند. از ســويي افزايش نرخ 
تورم توليدكننده و معضالت توليــد تقريبا كمك 
 بخش خصوصي به دولت براي حل اين مســاله را 

منتفي مي كند. 

»كسبوكار«بررسيميكند

فشار  هزینه های  معیشتی  به  بودجه  عمرانی  98 
خطفقردرتهرانبه10ميليوننزديكميشود

نيازمردمبهتلفنهمراهراتامين
ميكنيم

وزير صنعت، معدن و تجــارت با بيان اينكه نياز 
مردم به تلفــن همراه را تاميــن خواهيم كرد، 
گفت: توسعه سامانه هاي برخط در دستور كار 

قرار دارد. 
به گزارش صدا و ســيما، رضا رحماني در پايان 
نشســت مشــترك با وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات و ساير دستگاه هاي فعال در تنظيم بازار 
تلفن همراه گفت: امروز جلسه خوبي با وزارت 
ارتباطــات و فعاالن حوزه تلفن همــراه برگزار 
كرديم و تصميمات مقتضي براي تنظيم بازار و 

تامين نيازهاي مردم اتخاذ شد. 
وي افزود: همچون ساير حوزه ها، مردم نيازهاي 
زيادي در حوزه گوشــي تلفن همراه و ســاير 
تجهيــزات الكترونيكي دارند و حــق دارند به 
راحتي و ســهولت بيشــتري به آنها دسترسي 
داشته باشند و ما بايد براي رفع مشكالتي كه از 
قبل وجود داشت، تالش كنيم و با همكاري ساير 
دستگاه ها تمهيداتي بينديشيم تا اين مشكالت 

حل و فصل شود. 
وزير صنعت همچنيــن در زمينه تحقق دولت 
الكترونيــك در زيرمجموعــه صنعت، معدن و 
تجارت كشــور نيز گفت: گسترش سامانه هاي 
دولت الكترونيك و تكميل و ارتباط آنها با ساير 
سامانه ها، از اولويت هاي اصلي وزارت صنعت در 
اين دوره اســت و هم اكنون خيلي از خدمات و 
اطالعات ما با ســاير دستگاه  ها به صورت برخط 
تبادل مي شــود؛ اما در برخي جاهــا اين اتفاق 
هنوز نيفتاده و اطالعــات به صورت غيرتبادلي 
روي ســامانه هاي ما قرار مي گيرد كه مشغول 

رفع اين مشكل هستيم. 
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قيمت گوجه فرنگي به ۹  هزار تومان رسيد
قيمت هر كيلوگرم گوجه فرنگي روز پنج شنبه در بازار تهران تا ۹ هزار تومان افزايش يافت؛ همچنين نرخ اين محصول در عمده فروشي ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار تومان به فروش مي رسيد. 
قيمت عمده فروشي انواع ميوه و تره بار در ميدان مركزي ميوه و تره بار تهران اعالم شد. براساس اعالم اتحاديه فروشندگان ميوه و تره بار اين نرخ ها مالك قيمت گذاري ميوه در شهر تهران 
است و حداكثر با ۳۵ درصد افزايش قيمت به فروش مي رسد. 

رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان دماوند از اجرای عمليات عمرانی در هشت 
بقعه متبركه اين شهرستان خبر داد و گفت: 15 وقف جديد طی سه سال گذشته به 

موقوفات شهرستان دماوند افزوده شد.
حجت االسالم والمسلمين احمد اشرفی  با اشاره به انجام پروژه های عمرانی در برخی از 
امامزاده ها در سطح شهرستان دماوند اظهار داشت: به طوركلی تعداد ۳۸ بقعه در پنج 
شهر اين شهرستان وجود دارد كه از اين تعداد 15 بقعه دارای درآمد و مابقی فاقد درآمد 

و امكانات است كه خوشبختانه خيران به بازسازی آن می پردازند.
وی افزود: به عنوان نمونه امامزاده  بی بی زبيده خاتون )س( در روستای كاجان كه به 
دليل خاكی بودن جاده و عدم امكانات الزم كمتر مورد تردد قرار می گرفت اما باوجود 
هيات امنای خوب به ويژه حضور رئيس محيط  زيست با هزينه ای بالغ بر ۸0 ميليون تومان 

امكانات بهداشتی مناسبی در اين مكان مقدس ايجاد شد.
 رئيس اداره اوقــاف و امور خيريه شهرســتان دماوند ادامــه داد: همچنين امامزاده 
فضه خاتون )س( در محله روح افزای شهر دماوند كه از نظر ساختمانی بسيار فرسوده 
بود باهمت هيات امنا در حال بازسازی است و تاكنون بالغ بر ۸0 ميليون تومان در اين 

خصوص هزينه شده است و همين ميزان بودجه را نيز برای ادامه كار الزم دارد.
اشرفی در خصوص بازســازی امامزاده دوبرار در مشاء خاطرنشان كرد: متأسفانه اين 
بقعه ميراثی بسيار مورد تخريب قرار گرفته و وضعيتی ناراحت كننده دارد اما بحمدا... 
با همكاری هيات امنا و از طريق كمك های خيران به زودی با نصب اسكلت آهنی دارای 
حسينيه و شبستان می شود. وی از برآورد هزينه ای 60 ميليون تومان در اين بقعه خبر 
داد و ميزان 150 ميليون تومان اعتبار ديگر را نيز در اين خصوص الزم دانست كه قطعا 
عالوه بر همكاری اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان دماوند همت خيران را نيز می طلبد.
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرســتان دماوند در خصوص بازســازی امامزاده 
محمدتقی )ع( رودهن تصريح كرد: خوشبختانه با كمك شهرداری رودهن اقدامات 
خوبی در اين خصوص انجام شده و تاكنون ۳00 ميليون تومان باهدف احيا و بازسازی 
اين بقعه هزينه شده است. اشرفی با اشــاره به توسعه حسينيه در امامزاده عبدا... )ع( 
روســتای آيينه ورزان تأكيد كرد: اين حسينيه در دو طبقه با مساحت ۳00 مترمربع 
توسط خيران با هزينه ای بالغ بر 200 ميليون تومان توسعه يافته و همچنين با توجه 
به ايجاد سر درب مناسب تبديل به روستايی گردشگری شده است. وی در خصوص 

بازسازی امامزاده زين العابدين )ع( مشاء يادآور شد: با توجه به حضور هيات امنای فعال 
در مشاء و همچنين كمك خيران در اين منطقه تاكنون حدود ۳00 ميليون تومان در 
طول سه سال گذشته در خصوص بازسازی اين بقعه هزينه شده و خوشبختانه اين مكان 

مقدس به مركزی فرهنگی تبديل شده است.
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان دماوند از انجام عمليات عمرانی در امامزاده 
حمزه )ع( واقع در مبارك آباد خبر داد و اضافه كرد: اين بقعه متبرك با توجه به موقعيت 
خود در محل دسترسی جاده ای قرار دارد و مكان مناسبی برای استفاده مسافران در 
طول سال است، بدين ترتيب با توجه به هزينه 50 ميليون تومانی و همكاری هيات امنا 

اميدواريم كه تا پايان شهريورماه شاهد بهره برداری از اين پروژه باشيم.

اشرفی ادامه داد: همچنين با توجه به وجود دو امامزاده محمد و زين العابدين در زان، 
هيات امنا و خيران اقدامات خوبی در اين خصوص انجام دادند و اميدواريم كه شاهد 
اقدامات بيشتری در اين خصوص باشيم. وی از قول مساعدت هيات امنا در خصوص 
بازسازی بقعه هايی مانند امامزاده ابراهيم در دشتك و امامزاده فضه شيرين)س( در مرا 
خبر داد و گفت: عالوه بر اين موارد امامزاده هايی چون بقاع موجود در محله درويش نيز 

نياز به توجه بيشتر و استفاده از خادمان به صورت ثابت دارد.
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرســتان دماوند تصريح كــرد: همچنين امامزاده 
برهان الدين روستای ورانه باوجود داشــتن هيات امنای فعال توانسته است اقدامات 
عمرانی خوبی انجام دهد و تاكنون هزينه ای بالغ بر 400 ميليون در راستای بازسازی 

امامزاده و ساخت بلوار توسط هيات امنا و خيران صورت گرفته است. اشرفی به بررسی 
وضعيت امكانات امامزاده هاشم )ع( دماوند پرداخت و تصريح كرد: خوشبختانه اين 
بقعه متبرك نسبت به سه سال گذشته شرايط خوبی را داراست و با بهسازی آسفالت، 
سرويس های بهداشــتی و رواق هايی جديد تبديل به محيطی دلنشين برای زيارت 

زائران شده است.
وی اضافه كرد: تقريباً در طول دو سال گذشــته اعتباری بالغ بر 2٫5 ميليارد تومان از 
طريق درآمد امامزاده و كمك خيران برای بهسازی بقعه و محوطه امامزاده هاشم )ع( 
انجام شده است اما ما آمادگی همكاری با سرمايه گذاران در خصوص احداث تله كابين 
از محل امامزاده هاشم به سمت پيست آبعلی را داريم كه در واقع جزء طرح های مصوب 
ماست. رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان دماوند ضمن تشكر از هيات های امنا 
و خيران شهرستان دماوند يادآور شد: خوشبختانه هيات های امنا و خيران هميشه در 
انجام امور خيرخواهانه پيش قدم بوده اند و اداره اوقاف به عنوان نهادی پشتيبان ازلحاظ 
مالی و معنوی به كمك آنها پرداخته است و به نوعی در تمامی امور انجام شده، همكاری 

اوقاف امری بديهی است.

*سنددار بودن ۶۰۰ موقوفه در سطح شهرستان دماوند
مالکیت ۱۰۰ هکتار از اراضی موقوفات در روستای بیدک دماوند تثبیت شد

اشرفی اضافه كرد: به عنوان  نمونه موقوفه ای در بيدك به مساحت 100 هكتار به جهت 
استيفای حقوقی به مدت 10 سال مورد بررسی قرار داشت و سر آخر به وقفيات بازگشت؛ 
بنابراين شايسته است كه افراد آگاهانه و يا غيرعمد  روی عدم وقف امالك پافشاری 

نكنند و به قيامت پيش رو بينديشند.
وی از سنددار بودن 600 موقوفه در سطح اين شهرستان خبر داد و تصريح كرد: از تعداد 
۸50 مورد وقفی در اين شهرستان تعداد 600 موقوفه دارای سند است و مابقی آن بايد 
باهمت و همكاری هيات امنا مورد پيگيری قرار گيــرد، همچنين اگر افرادی از وجود 

وقفيات اطالع دارند بايد به اداره اوقاف اطالع دهند تا به موقوفات افزوده شود.
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان دماوند خاطرنشان كرد: خوشبختانه در طول 
سه سال گذشته تعداد 15 وقف جديد به موقوفات شهرستان دماوند افزوده شد كه در 

زمره فرهنگی و تبليغاتی قرار دارد و ما از واقفان آنها تشكر می كنيم.

رئيسادارهاوقافوامورخيريهشهرستاندماوندخبرداد

اجرای عملیات عمرانی در ۸  بقعه متبرکه شهرستان  دماوند
15وقفجديدطیسهسالگذشتهبهموقوفاتشهرستاندماوندافزودهشد

ريزش روزانه مردم به زير خط فقر
سید ضیاءالدين خرمشاهي، كارشناس حقوق اقتصادي

سخت شدن روزانه زندگي مردم و افزايش غيرقابل باور قيمت ها و در كنار آن اجحافي كه ازسوی كساني كه داراي 
ثروت بيشتر هستند، صورت می گيرد، از يك سو و نامشهود بودن نتيجه تصميمات و تالش هاي دولت براي مهار 
اين وضعيت نگران كننده از سوي ديگر، بحراني را رقم زده است كه پيش بيني سرانجام آن با هيچ يك از موازين 
علمي قابل تحليل و برنامه ريزي نيست و اساسا هيچ توجيهي براي اين حجم از نابه ساماني در شاخه هاي اقتصاد 
وجود ندارد.  آنچه در 9 ماه اخير نيز از سوی تصميم سازان و تصميم گيران مطرح شده، اگر دروغ نباشد، قطعا 
بي نتيجه و تهي بوده است. بدون ترديد مهم ترين سرمايه و پشتوانه دولت كه اعتماد عمومي است، از دست رفته 
و اندك رمق باقيمانده از آن نيز در حال ريزش است؛ ازاين رو آنچه در روزهاي اخير نيز در باب ابزارهاي تسهيلي 
براي بهبود معيشت از سوی مسئوالن و به طور مشخص معاون اول رئيس جمهوری مطرح شده، محكوم به همين 
سرنوشت است و متاسفانه تاثيري در وضع موجود؛ حتي از حيث مسائل رواني نيز نمي گذارد. ضمن آنكه برخي از 
ادعاها اساسا فاقد جايگاه روشن اجرايي است. اينكه گفته شود از محل بودجه هاي عمراني به امور معيشتي كمك 
مي شود، سخني سخت نابجا و غيرممكن است و اگر تصميم دولت بر چنين موضوعي باشد، بايد در خود اليحه 
بودجه گنجانده شود و در سرفصل مشخص؛ زيرا مصرف از يك محل براي امور ديگر خالف مقررات و قابل پيگرد 
حقوقي است. از طرفي پايان دادن به بحران هاي موجود و بازگرداندن آرامش به فضاي جامعه نيازمند تصميم گيري 
صحيح و بلندمدت است؛ به گونه اي كه بر اثر آن برنامه ريزي و قابليت طراحي سرمايه گذاري هاي خرد و متوسط 
به وجود آيد و افراد مختلف بتوانند نسبت به آينده شش ماهه خود دست كم تصميم بگيرند.  آنچه امروز به شكل 
ملموس در جامعه وجود دارد، ريزش روزانه تعدادي از جمعيت كشور به زير خط فقر و باال رفتن سريع اين خط است 
و چنانچه اين مرحله پرآشوب تداوم پيدا كند، به زودي شاهد فاجعه اي غيرقابل جبران در بحران هاي اجتماعي 
خواهيم بود. كالم آخر آنكه موقعيت ويژه مقتضيات ويژه را دارد و با تصميماتي كه مخصوص دوران آرامش است، 
نمي توان در زمان بحران مديريت كرد. ايران امروز نيازمند تصميمات ويژه براي مهار تورم و حفظ حيات مردم است. 

عواقب توقف پروژه هاي عمراني
آرمان خالقي، عضو هیات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران

دغدغه تامين معيشت مردم و تناسب درآمد عمومي با هزينه ها با توجه به فاصله اي كه بين اين دو افتاده، نگران كننده 
است. فاصله هزينه ها با درآمد نسبت به گذشته افزايش پيدا كرده است. وقتي حقوق و دستمزد تعيين مي شود و 
كميته هاي مزد به اين منظور شكل مي گيرد تا به جبران كاستي ها بپردازد، در عمل نهادي كه پوشش دهنده هزينه ها 
باشد، وجود ندارد. همه ساله اين بحث با توجه به اهميت آن مطرح مي شود. خط فقر مطلق معموال ازسوی نمايندگان 
تشكل هاي كارگري مطرح و هزينه ها بر مبناي قيمت هاي روز هزينه مصرف خانوار از جمله مسكن، هزينه اياب 
و ذهاب و سالمت در نظر گرفته مي شود تا بسنجند فاصله هزينه ها با درآمد به كجا رسيده است. به طور متوسط 
درآمد كارگران و مزدبگيران نسبت به قبل كاهش شديدي بدين لحاظ داشته است. منظور از كاهش، عدم كفاف 
دستمزد براي پوشش هزينه هاست. تورم نقطه به نقطه مهر ماه افزايش پيدا كرده و چون تورم توليد افزايش داشته 
است، بيشتر هم مي شود. نگاهي به ميانگين تورم ساالنه نشان مي دهد كه هرچند براي سال جاري بيش از ميزان 
تورم اين فاصله به وجود آمده؛ اما روند افزايش دستمزد سال هاي قبل نيز به ترتيبي نبود كه كاهش قدرت خريد 
مزدبگيران را جبران كند و براي سال آينده اين آمار نگران كننده است.  اگر بودجه پروژه های عمراني كاهش يابد و 
صرف معيشت شود؛ يعني پرداخت يارانه و كمك به مردم به قيمت از كار بيكار شدن كساني است كه در پروژه هاي 
عمراني چه به صورت كارگر و چه به طرق ديگر مشغول به كار مي شوند. هزينه   بيكار شدن اين افراد به مراتب سنگين 
است. بايد جايگزين اين پروژه ها را ديد و اينكه آيا در حد يك طرح كار شده و فني است كه بودجه كشور را از بخش 
عمران صرف پرداخت مزد كنند. توقف پروژه هاي عمراني به افزايش فقر و همچنين بحران بيكاري دامن مي زند و 

به هيچ وجه اين سياست در زمان فعلي راهگشا نيست؛ جز آنكه مساله را بدتر مي كند. 

سرمقاله
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افزايــش ســاالنه چك هاي 
برگشــتي كه در مهر ماه به 
رقمي باالي 150 هزار ميليارد 
ريال رســيده بــود، اعتبار و 
ارزش اين برگه در معامالت 
را به شــدت كاهش داده بود؛ ازاين رو سختگيري هاي 
اخير به صادركننــدگان چك، اميد بــه احياي ارزش 
چك را زنده كرده اســت. براساس قانون جديد، انسداد 
تمام حساب هاي صادركننده چك برگشتي در دستور 
كار قرار گرفته اســت تا از اين پس كمتر شاهد افزايش 
چك هاي برگشــتي باشــيم. اگر طي اين سال ها پاي 
صحبت توليدكننده ها و فعاالن اقتصادي نشسته باشيم، 
مهم ترين دغدغه آنها ناتواني و ضعف مالي آنها در نقد 
كردن چك هايي است كه صادر كرده اند و آن هم شايد 
نه به دليل بدحسابي آنها، بلكه شرايطي بي ثباتي بوده 
كه اقتصاد كشــور به آنها تحميل كرده است؛ اما برخي 
از افراد به دليل سودجويي و كالهبرداري به اين مشكل 
دامن زده اند كــه قانون جديد، فرصــت صدور چك را 
از آنها مي گيرد؛ اما مســاله اين است كه سختگيري به 
صادركنندگان چك از ديد فعاالن اقتصادي چه اثراتي 
براي اقتصاد كشور دارد و آيا اين كار به جريان معامالت 

كشور كمك خواهد كرد؟با توجه به هزينه هاي گزافي 
كه سيستم قضايي همه ســاله بابت صدور چك هاي 
برگشتي پرداخت مي كند و شمار زندانيان چك، اهميت 
تغيير قانون چك روشن مي شود. فعاالن اقتصادي بر اين 
عقيده اند كه صدور چك توسط افراد حرفه اي و با سوابق 
خوب، گردش سرمايه در بنگاه هاي اقتصادي را تسريع 
مي كند و به فرايند توليــد و پيش بيني هاي اقتصادي 
فعاالن كمك خواهد كرد. به عنوان مثال صدور چك هاي 

بي محل و نقد نشدن آنها، بسياري از اهداف و برنامه ريزي 
توليد كنندگان را باطل كرده است؛ در حالي كه اعتماد به 
نقد شدن چك در موعد مقرر، تحقق اين اهداف را تسهيل 
مي كند. در همين رابطه نايب رئيس كميسيون بازار پول و 
سرمايه اتاق بازرگاني تهران مي گويد: در صورتي كه قانون 
جديد چك اجرايي شــود، ارزش چك به آن بازگشته 
و نقل و انتقاالت پول با آن انجام مي شــود. به گزارش 
ايبنا، سيد حسين ســليمي درباره قانون جديد چك و 

سختگيري هايي كه درباره چك هاي برگشتي صورت 
پذيرفت، گفت: چك از گذشته همواره مانند اسكناس 
عمل مي كرد؛ اما متاسفانه در سال هاي اخير ارزش خود 
را از دست داده بود و شاهد بوديم كه ميليون ها چك طي 
ماه برگشت مي خوردند. عضو هيات مديره بانك خاورميانه 
از بسته شدن تمام حســاب هاي بانكي افراد حقيقي يا 
حقوقي كه چك آنها برگشت مي خورد، استقبال كرد 
و گفت: اين موضوع باعث مي شود دارندگان دسته چك 
كمتر به سمت صدور چك هاي بالمحل بروند و اعتبار به 
چك به عنوان اسكناس در معامالت بازخواهد گشت. 
پرداخت موجودي حساب به دارنده چك، انسداد تمام 
حساب هاي صادركننده چك برگشتي، اعتبارسنجي 
مشتريان توسط بانك ها، راه اندازي چك هاي موردي، 
اشتراك گذاري اطالعات بانك مركزي و مراجع قضايي، 
تســويه چك فقط در چكاوك، صدور اجراييه قضايي 
و مجازات بانك ها و موسســات مالي متخلف از جمله 

مهم ترين تغييرات قانون جديد چك هستند. 
نايب رئيس كميســيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران 
درباره نحوه اعتبارسنجي مشتريان بانك ها براي صدور 
دســته چك گفت: در صورتي كه اين روش براي صدور 
دسته چك براي مشتريان مبناي عمل قرار بگيرد، اعتبار 
چك بيشتر می شود و مي توان انتظار داشت كه تمامي 
نقل و انتقاالت پــول و خريد و فروش هــا از اين طريق 

انجام شود. 

»كسبوكار«بازگشتاعتمادبهصادركنندههايچكرابررسيميكند

تسهیل گردش   سرمايه  بنگاه ها  با   ابزار چک
حذفغيرحرفهايهاازفضايكسبوكار

I N FO@biznews. ir

واكنــشبــورستهــرانبه
سياستهايپوليوارزي

در چهار روز كاري بورس تهران طي هفته اخير، 
قيمت بســياري از ســهام مخصوصا سهم هاي 
شاخص ساز با كاهش مواجه شد كه كارشناسان 
تغييرات در سياســت هاي پولي در كنار كاهش 
قيمت ارز را از عوامل اين كاهش قيمت مي دانند. 
به گزارش ايسنا، قيمت  ســهم ها طي چهار روز 
كاري بورس تهران در اين هفته با افت مواجه شد. 
بسياري از سهم ها در گروه پتروشيمي و پااليشي 
در روزهــاي اخير به كاهش شــاخص هاي بازار 

سرمايه دامن زدند. 
همچنين بانكي ها و خودرويي ها كه در روزهايي از 
هفته هاي گذشته شاهد صف هاي خريد بودند، طي 
هفته گذشته با كاهش قيمت مواجه شدند و گه گاه 
تعدادي از سهامداران براي فروش سهم هاي شان 

در اين گروه ها به صف ايستادند. 
در ۳0 آبان  امسال، شــاخص كل بازده نقدي و 
قيمتي در تــراز 1۷5 هــزار و ۷1۳ واحدي قرار 
داشت، اما با گذشت چهار روز كاري، اين شاخص 
11 هزار و ۹۴1 واحد افت كرد و تا عدد 1۶۳ هزار 

و ۷۷۲ كاهش يافت. 
شاخص آزاد شــناور نيز كه در تاريخ مذكور در 
تراز 1۸۷ هــزار و ۴۸۴ واحدي بود بــا افت 1۲ 
هزار و 5۲۲ واحــد در كانال 1۷۴ هــزار و ۹۶۲ 
واحدي قرار گرفت. عالوه بر اينها شــاخص بازار 
اول با ۹5۶۸ واحد كاهش تراز 1۲0 هزار و ۳۹۲ 
واحدي را ديد و شاخص بازار دوم با ۲0 هزار و 5۳ 
واحد كاهش تا رقم ۳۲۷ هــزار و 50۳ افت كرد. 
همچنين شاخص صنعت نيز 11 هزار و 111 واحد 
 كاهش يافت و به رقــم 1۴۸ هزار و ۶۹1 واحدي 

رسيد. 

تاالر شيشه ای

قيمتدالرواردكانــال۱۰هزار
تومانشد

قيمت دالر در صرافي هاي دولتي روز پنج شنبه به كانال 
10 هزار تومان وارد شــد. به گزارش تسنيم، 5 صرافي 
دولتي در خيابان فردوسي با داشتن كارت ملي، كارت 
شتاب و شــماره همراه به نام متقاضي از ساعت 10 تا 
15 تا ۲000 دالر آمريكا به متقاضيان واجد شــرايط 
عرضه مي كنند. اين صرافي ها در طول روز متناسب با 
نوســان قيمتي در بازار آزاد، خريد و فروش دالر و يورو 
را با قيمت هاي مختلفي انجام مي دهند. صرافي ملي كه 
صبح روز پنج شنبه قيمت خريد دالر را 11 هزار و 100 
تومان اعالم كرده بود، با ادامه روند نزولي قيمت ها، قيمت 
خريد دالر را 10 هزار و ۸۸0 تومان و قيمت فروش دالر 
را 10 هزار و ۹10 تومــان اعالم كرد. همچنين صرافي 
ملي قيمت خريد يورو را 1۲ هزار و ۳۷1 تومان و قيمت 

فروش يورو را 1۲ هزار و ۴05 تومان اعالم كرد. 

سقوط۱۰درصديقيمتطالوسكه
بسياري از سكه و طال هايي كه در خانه ها نگهداري مي شد 
با كاهش قيمت به بازار عرضه و باعث كاهش قيمت شد. به 
گزارش تسنيم، محمد كشتي آراي درباره سير نزولي قيمت 
طال، سكه و ارز در يك هفته گذشته گفت: با وجود اينكه 
در هفته گذشته قيمت جهاني طال با نوسان همراه بود؛ اما 
در اوايل هفته در بازار داخلي روند قيمت ســكه، طال و ارز 
كاهشي بود و به دليل اقدامات و سياست هاي ارزي بانك 
مركزي، قيمت ارز روزانه كاهش داشت و به طور مستقيم 
روي قيمت طال و ســكه تاثير گذاشت. رئيس كميسيون 
تخصصي طال و جواهــر تصريح كرد: با ورود ســكه هاي 
نگهداري شده در خانه ها به بازار، قيمت ها كاهش يافت. وي 
افزود: پيش بيني ما اين است اگر سپرده هايي كه در چند ماه 
گذشته تبديل به سكه و ارز شده بود دوباره به دليل كاهش 

قيمت وارد بازار شود قيمت ها روند كاهشي پيدا مي كند.

اخبار
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قيمت جهاني طال 
قيمت هر اونس طال روز گذشته در رقم ۱22۴ دالر و 2۶ سنت تقريبا ثابت بود. در حالي كه در آستانه نشست گروه 20 در آرژانتين و ديدار رهبران آمريكا و چين در حاشيه اين نشست 
ارزش دالر تقويت شد، قيمت طال ديروز تقريبا ثابت بود. براساس اين گزارش، قيمت طالي آمريكا نيز با 50 سنت كاهش به ۱229 دالر و 90 سنت رسيد. قيمت پاالديوم روز گذشته با 

حدود 0.2 درصد افزايش به ۱۱83 دالر و 20 سنت رسيد. روز پنج شنبه قيمت اين فلز تا رقم ۱۱90 دالر باال رفته بود. 

  حســین بابایــی- ۳0 تن از
 هنر آموختــگان موســيقی در 
آموزشــگاه های تحــت نظارت 
اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
شهرســتان چالوس به جشنواره 
موسيقی راه يافتندكه به صورت 
 كشــوری در تهــران برگــزار 

می شود. 
محمد روحی رئيس اداره فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی شهرســتان 
چالوس هم زمان با هفته بســيج 
ضمن اعالم مطلب فــوق، اظهار 
داشت:دراين جشنواره بزرگ كه 
تحت عنــوان نوای خــرم به طور 
سراســری و با حضور برگزيدگان 
رشــته های مختلف موسيقی از 
تمام اســتان ها، در تهران برگزار 

می شــود، جمعا تعداد ۳0 تن از 
نوازندگان برتر  موسيقی، متشكل 
از  ۲ گروه 5 نفره تــك نوازی و۲ 
گــروه 10 نفــره هم نــوازی از 
شهرســتان چالــوس، در بخش 
 مسابقات اين جشــنواره حضور 

خواهند يافت.
رئيــس اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی شهرستان چالوس تصريح 
 كرد: راهيابی اين تعــداد زياد از 
هنــر آموختــگان موســيقی به 
جشنواره كشوری، حاصل تالش 
و زحمات يكساله شورای مشورتی 
موسيقی درسطح اين شهرستان 
اســت كه اعضای آن  بــا نظارت 
مستمر و دقت نظر زياد بر آموزش 
 صحيــح  و تربيــت داوطلبان و 

هنر جويان موســيقی بــه طور 
تخصصی و حرفه ای در آموزشگاه 
های تحــت نظارت خــود تأكيد 
دارنــد. شــايان ذكر اســت طی 
مدت كوتاهی كــه محمد روحی، 
به عنوان رئيــس  اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی شهرستان چالوس 
منصوب و مشــغول به كار شده، 
با تالش و پيگيری هــای زيادی  
توانســته بســياری از گروه های 
هنری اعم از نمايشــی، تجسمی، 
موسيقی، شــعر و ادب و غيره را 
در اين شهرســتان فعال سازد كه 
امروزه شهروندان چالوسی شاهد 
به بار نشســتن اين تــالش ها و 

حاصل اين زحمات هستند.
اين مدير كه از خانواده معزز شهدا 

و خود نيز از سلك هنرمندان است، 
هم اكنون به طور شبانه روز، در پی 
آن است تا با تأمين اعتبارات مورد 
نياز، بتواند جشــنواره بزرگ يكی 
از رشته های هنری را به ميزبانی 
 چالــوس، با شــكوه و آبرومندانه

 برگزار كند.

رئيسادارهفرهنگوارشاداسالمیشهرستانچالوسعنوانكرد

گروه های موسیقی شهرستان چالوس به جشنواره 
کشوری  راه  یافتند

دادنامه حوزه چهارم شوراي حل اختالف شهریار 
شماره پرونده ۹۷/۷۲۶     شماره دادنامه ۸15

خواهان: حسن اسالم پناه
خوانده: قاسم محمدی   فرزند محمد

خواسته: مطالبه وجه چك
رأي قاضي شورا

درخصوص دعوي حسن اســالم پناه بطرفيت خوانده به خواسته مطالبه 
وجه چك بانضمام خســارت وارده، به خواسته يك ميليون ريال بابت يك 
فقره چك باتوجه به عرضحال تسليمي و مستندات پرونده و مالحظه نظريه 
مشــورتی اعصای شــورای حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از سوی آن 
شــورا نظر به وجود اصل چك در يد خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت 
از بانك محال عليه حكايت از استقرار دين به ميزان خواسته و اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد. حسب درخواست خواهان 
و به تجويز از ماده ۷۳ قانون آيين دادرســي مدني مفاد دادخواست و وقت 
رسيدگي از طريق آگهي ابالغ گرديده و ليكن خوانده دليلي مدلول بر ابراء 
ذمه يا اداء دين ارائه ننموده ، لهذا قاضي شــورا بااختيــار حاصله از ماده۹ 
قانون شوراهاي حل اختالف مصوب۹۴/۸/10 مستنداً به مواد ۳10و۳1۳ 
قانون تجارت و مواد 1۹۸و51۹ قانون آيين دادرســي دادگاه هاي عمومي 
و انقالب درامورمدني و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چك حكم بر 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يك ميليون ريال بابت اصل خواسته و 
هزينه دادرسي مبلغ يكصدهزارريال و خسارت تاخيرتاديه از تاريخ صدور 
چك لغايت وصول آن در حق خواهان صــادر و اعالم مي دارد، راي صادره 
غيابي و ظرف ۲0 روز قابل واخواهي درهمين حوزه و سپس ظرف ۲0روز 

قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم دادگستري شهريار مي باشد.
قاضي شوراي حل اختالف شهريار- سيدعمار تاجيك

شماره : 1۳۹۷۶0۳1۶01۴001۹51
اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمانشاه

اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه دو
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای 

فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1۳۹۷۶0۳1۶01۴001۸۳1 تاريخ 1۳۹۷/0۸/0۳ هيات 
اول / موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای 
فاقد سند رسمی مســتقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه 
دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضــی خانم زهرا طيبی فاضل پورفرزند 
شاحسين به شــماره شناســنامه 115۳ صادره ازكرمانشاه درششدانگ 
ساختمان به مساحت ۷5/۲۲ مترمربع پالك شماره باقيمانده ۳0۴ اصلی 
بخش دوحومه واقع دركرمانشاه – رشيدی – جم خانه – كوی مرتضی بهرام 
– پالك 15 خريداری ازمالك رسمی آقای مصطفی مشيری محرز گرديده 
است . لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روزآگهی می 
شود درصورتی كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه ازتاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادرخواهد شد .
تاريخ انتشارنوبت اول : ۹۷/0۹/10
تاريخ انتشارنوبت دوم : ۹۷/0۹/۲5

رئيس ثبت اسناد و امالك – فرهاد نوری

كمك چك هاي معتبر به كاهش خطاي كسب وكار 
حسن فروزان فرد، عضو اتاق بازرگاني ایران

بايد منتظر يك سري تاثيرات كوتاه مدت و بلندمدت از تغيير قانون چك باشيم. بي ترديد ساماندهي اين ابزار به كاهش خطاهاي كسب وكار آهسته كمك كرده و بي قاعدگي هاي رفتاري فعاالن اقتصادي را كمتر مي كند. به هر روي عامل اصلي 
بي اعتبار شدن چك ها نزد فعاالن كسب وكار است و همين عاملي است كه به راحتي مي شود از زير بار چك صادرشده و تعهد در فضاي اعتباري كشور شانه خالي كرد. پيش تر اوضاع وخيم بود. بانك ها به قصد اينكه مشتريان جديد جذب كنند، افراد 
مختلفي را برای باز كردن حساب جاري و دسته چك هاي فراوان تشويق كرده اند تا سرمايه هاي آنها را به سمت خود جذب كنند. نتيجه آن، افزايش حجم چك های برگشتي بود. وقتي فضا بي قاعده باشد، افراد غيرحرفه اي از چك به عنوان برگ 
كاغذ استفاده مي كنند. صدور چك مانند چاپ اسكناس براي جامعه پرهزينه است. همان طور كه بانك مركزي اجازه نمي دهد يك برگ اسكناس بي پشتوانه چاپ شود تا تورم افزايش پيدا نكند، صدور چك نيز بايد محدوديت هايي داشته باشد. 
 در بلندمدت؛ اما سختگيري و محدوديت براي قانون چك زمينه ساز اصالح رفتارهاي غلط در صدور چك است؛ اينكه يك فعال اقتصادي زماني كه از يك دسته چك استفاده مي كند، به اهميت اتخاذ رفتار دقيق و حرفه اي در صدور اين حواله نقدي 
هوشيار باشد. اينكه بي مهابا از چك استفاده نشود، اكثريت قابل توجه فعاالن اين فضا همه سود خواهند كرد. اگر اين رفتار جامع باشد و در فرايند قانون گذاري چك ها شناسايي و يكنواخت شود، فعاالن اقتصادي باسابقه و كساني كه مي پذيرند 
كه چك را در گردش داشته باشند، تعهدات خود را ايفا مي كنند؛ اما در مقابل غيرحرفه اي ها از جريان معامالت كسب وكار حذف مي شوند. در بلندمدت سطح استفاده از اين ابزار در كشور ارتقا پيدا مي كند. چك صرفا يك برگه حواله است و از 
ديد طرف مقابل به عنوان حواله قابل وصول بايد مطرح باشد نه يك برگه ضمانت و با برگه اي مثل سفته و برات. استفاده از چك زمانی مورد قبول است كه طرف مقابل ويژگي ها و سوابق ارزنده اي داشته باشد؛ اين يك نرم بين المللي است. صدور 
مناسب آن به بازگشت اعتماد به فضاي كسب وكار كمك و جريان نقدينگي در بنگاه ها را تسهيل مي كند. عدم پايبندي به قانون چك طي سال هاي اخير نقش مهمي در بالتكليفي توليد كنندگان و مشكل كاهش سرمايه در گردش بنگاه ها داشته؛ 

در حالي كه اعتماد به نقدشوندگي چك اهداف و برنامه هاي فضاي كسب وكار را محقق مي سازد. 

اجراي طرح اتصــال كارت هاي بانكــي به نظام 
مديريت مصرف ســوخت كشــور با بهره گيري 
از زيرســاخت هاي تبــادل داده و ابزارهــاي 
 تســويه و پرداخــت در نظــام بانكــي انجــام

 شد. 
به گزارش ايســنا، روابط عمومــي بانك مركزي 
اعالم كرد: همان گونه كه در طرح توزيع ســبد 
حمايتــي دولت، بــدون صرف يك ريــال براي 
صدور كوپــن كاغذي يــا كارت هــاي جديد، 
اتصال كارت هــاي بانكي به زيرســاخت رفاهي 
كشــور انجام شــد، در هفته اي كه گذشت، به 
همت كاركنان بانك مركزي، شــركت خدمات 
انفورماتيــك و بانك ها، اســتفاده از كارت هاي 
 بانكي موجود به جاي كارت هاي ســوخت ميسر 

شد. 
در اين طرح به جاي صدور كارت جديد سوخت، 
از طريق اتصال برخط به نظــام پرداخت بانكي، 
از كارت هــاي بانكــي موجود به عنــوان كارت 

سوخت استفاده مي شود. براي انجام اين اتصال، 
بــا همــكاري وزارت ارتباطات، رابــط كاربري 
بسيار ســاده و با كاربري آســان ايجاد شده كه 
براساس كد ملي هر شخص، فهرست كارت هاي 
بانكي وي به نمايش درآمــده و انتخاب يكي از 
آنها به عنوان كارت ســوخت با سهولت و بدون 
نياز به ورود اطالعات صــورت مي گيرد. در ادامه 
هم ميهنــان مي تواننــد از كارت بانكي خود هم 
براي سوخت گيري و هم پرداخت بهاي سوخت از 

طريق پايانه واحد اقدام كنند كه در كاهش زمان و 
زحمت سوخت گيري اثرگذار خواهد بود. سادگي 
ظاهري و كاربرد آسان اين راه حل، نيازمند رفع 
مشــكالت فني پيچيده  و هماهنگي اطالعاتي 
سنگيني بوده كه با تالش دست اندركاران ظرف 

مدت كوتاهي به نتيجه رسيد. 
طرحي كه با اجــراي آن از هزينه كــرد هزاران 
ميليارد ريالــي از منابــع ملي و عمدتــا ارزي 
اجتناب شــده و در كنار آن در زمان ارزشــمند 
 مردم بــراي مراجعه حضوري هــم صرفه جويي
 به عمل آمد. يكــي از محورهاي مهم اجراي اين 
طرح، هماهنگي بين دســتگاهي بــراي اجراي 
طرحــي ملي در زماني بســيار كوتاه اســت كه 
نويدبخش توسعه آن به ســاير خدمات دولت و 
اجراي موفق الگوهاي دولت الكترونيكي است كه 
با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و 
شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي 

انجام شد. 

بانكمركزياعالمكرد

کارت  بانكي  به کارت سوخت متصل شد

نرخ يورو در بازار ثانويه روز پنج شــنبه با كاهش 
قيمت نسبت به دوشنبه به ۹۳۷۷ تومان رسيد 

كه با كاهش روبه رو بوده است. 
به گزارش ايسنا، مجموع معامالت در سامانه نيما 
از نيمه مردادماه تاكنون در آستانه 10.5 ميليارد 
يورو قرار گرفت و روز پنج شنبه به 10 ميليارد و 
۴۸5 ميليون يورو رسيد. با اعالم بانك مركزي، 
مجموع فروش ارز حاصــل از صادرات در همين 
مدت يعني از نيمه مردادماه تاكنون به 5 ميليارد 
و 5۷۹ ميليون يورو و در مقابل مجموعه تامين 
ارز براي واردات در مــدت مذكور به ۴ ميليارد و 
۹0۶ ميليون يورو رسيده است. در روز پنج شنبه 
نيز مجموع فروش ارز حاصل از صادرات در بازار 
ثانويه بــه ۲۶ ميليون يورو رســيد و همچنين 
مجموعه تامين ارز بابت واردات امروز حدود ۲1 

ميليون يورو بوده است. 
دولت بــا تغييــر سياســت هاي ارزي خود از 
فروردين ماه سال جاري تصميم گرفت برنامه اي 
را اجرايي سازد كه براســاس آن صادركنندگان 
و واردكنندگان بتواننــد ارز مورد نياز و صادرات 
خود را در بــازار ثانويه معامله كننــد. با اجراي 
اين سياســت ها به تدريج ميزان ورود ارز به اين 

ســامانه افزايش يافت امــا معافيت هايي براي 
برخــي صادركننــدگان در نظر گرفته شــده 
 بود كه باعث شــد به انــدازه انتظــار ارز به اين 

سامانه وارد نشود.
 در همين راستا، از نيمه مردادماه دولت تصميم 
گرفت تا با لغو معافيت هــا، همه صادركنندگان 
ارزي را وارد اين ســامانه كند تا عالوه بر تامين 
ارز مورد نيــاز براي واردكننــدگان، ورود ارز به 
اين ســامانه را افزايش دهد. با ايــن حال هنوز، 
انتظار مي رود كــه با توجه به ميــزان صادرات 
قطعــي اعالم شــده توســط گمرك، بــاز هم 
حجــم ورود ارز به ايــن ســامانه افزايش پيدا 
كنــد؛ در واقــع انتظار از اين ســامانه بيشــتر 
 از ايــن ارقامي اســت كــه تاكنون وارد شــده

 است. 

كاهشقيمتيورودربازارثانويه

مجموع معامالت نیمایي به 10/5 میلیارد یورو   رسید

مبــادالت  از  دالر  حــذف  راســتاي  در 
دوجانبــه ايــران و عــراق، بانك مركــزي عراق 
 فــروش دالر بــه عراقي هــاي عــازم ايــران را 
ممنوع كرد. به گزارش تسنيم، بانك مركزي عراق در 

بخشنامه اي كه براي تمامي بانك هاي عراقي ارسال 
شده تاكيد كرد با توجه به يادداشت وزارت خارجه 
عراق و نيز گفته هاي رئيس اتاق بازرگاني ايران در 
رابطه با توقف تعامل بــا دالر در مبادالت تجاري با 

عراق، تمامي بانك هاي عامل موظفند از فروش دالر 
به مسافراني كه قصد عزيمت به جمهوري اسالمي 
ايران دارنــد امتناع كرده و در صورت درخواســت 

ارزهاي ديگري را به آنها بفروشند. 

درراستايحذفدالر

فروش دالر  به عراقي هاي عازم ایران ممنوع شد
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نوپا و

دانش بنیان

ارزهــاي ديجيتالــي از 
دســتاوردهاي  جملــه 
دنياي مجازي محســوب 
مي شــود كه تحولي نوين 
را در عرصــه اقتصادي به 
وجود آورده اســت. در اين ميان براي هدايت اين 
مقوله در مســير صحيح معــادالت ارزي بايد به 
تدوين قوانين جامــع و كارآمد همت گماشــت 
 تا در جهت ســهولت نقل و انتقــاالت مالي از آن 

بهره برد. 
در همين رابطه اعالم شد كه به زودي با مصوبه اي 
كه دولت با همكاري مركز ملي فضاي مجازي در 
دســت تنظيم دارد، فعاليت اســتخراج كنندگان 
پول ديجيتال و صرافي هاي الكترونيكي ارز رمزها 

قانوني مي شود. 
در ايــن رابطه ســهيل شــهيدي، كارشــناس 
بانكداري الكترونيك با اشاره به ديگر خصوصيات 
بيت كوين هــا اظهــار كــرد: بيت كوين بســيار 
تقســيم پذير اســت و به همين دليــل مي توان 
ريزترين تراكنش ها را با آن انجام و حتي كمترين 
مبالغ را هم از طريق ايــن درگاه انتقال داد؛ ضمن 
اينكه نرخ كارمزد بســيار پاييني هم دارد. بر اين 
اساس سيســتم بيت كوين را مي توان در بسياري 
از فعاليت هاي مجازي نيز مورد استفاده قرار داد؛ 
به اين صورت كه بــا نصــب درگاه بيت كوين در 
سايت ها و شــبكه هاي مجازي مي توان نرم افزارها 
يا حتي كاالهايي كه براي فروش توليد شده اند را 
مبادله كرد. در اين بين؛ اما مسئوالن بانك مركزي 
در مقابــل بيت كوين ها گارد بســته اي گرفته اند؛ 
در آخرين اين اظهارنظرها معــاون فناوري بانك 
مركزي نســبت به ريســك بــاالي بيت كوين  ها 
هشــدار داد و اعالم كــرد كه بانــك مركزي اين 

 ارزها را هنــوز به عنــوان ارز رســمي نپذيرفته
 است. 

همچنين اظهارنظرهاي مسئوالن سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي حكايت از آن دارد كه 
عالقه مندان به استفاده از بيت  كوين بايد مدت ها 

منتظر بمانند.
همچنان كه از گفته هاي معــاون تنظيم مقررات 
مركز ملي فضاي مجازي اين گونه برمي آيد، تصويب 
قانون مدون بــراي خريد و فروش بــا بيت كوين 
حداقل يك ســال زمان مي برد و كاربران ارزهاي 
ديجيتــال بايد بــه انتظــار بنشــينند. برخي از 
اپليكيشن هاي مجازي در اين ميان با اين ادعا كه 
به ســامانه بيت كوين متصل هستند، كوپن  هايي 
به فروش مي رســانند. مقوله اي كه ناصر حكيمي، 
معاون فناوري هاي نويــن بانك مركزي درباره آن 
هشدار مي دهد و مي گويد: تا زماني كه موضع گيري 

رسمي اين بانك درباره بيت كوين و ديگر ارزهاي 
رمزينه اعالم نشده اســت، افراد با احتياط بسيار 
زياد به خريد و فــروش آن اقدام كننــد. ارزهاي 
رمزپايه به  دليل نوسانات بسيار باال ريسك بسيار 
زيادي هم دارند و ممكن اســت خريداران در دام 
كالهبرداران بيفتند. حكيمــي همچنين اولويت 
استفاده از ارزهاي ديجيتال را مبارزه با پولشويي 
دانســت و اظهار داشــت: اولويت در اســتفاده از 
ارزهاي ديجيتال اين است كه استفاده از اين ابزار 
محملي براي پولشــويي و تامين مالي تروريســم 
نباشــد و هماهنگی با مقررات مبارزه با پولشويي 
و تامين مالي تروريســم از اولويت هاي آن باشد، 
تا زماني كه بانــك مركزي موضع خــود را اعالم 
نكند، بانك هــا نمي توانند به حــوزه ارز ديجيتال 
 ورود كنند؛ در غيــر اين صورت با آنهــا برخورد 

مي شود. 

بامصوبهدولتومركزمليفضايمجازي،فعاليتاستخراجكنندگانارزديجيتالوصرافيهاقانونيميشود

حرکت  رو  به  جلو  به  سمت  اقتصاد   ديجیتال
مسئوالنبانكمركزيدرمقابلبيتكوينگاردگرفتهاند

I N FO@biznews. ir

اهواز: ليال زرگانيان -چهلمين جلسه كميته راهبردي 
عمليات شــركت ملي حفاري ايران در سال جاري روز 
دوشــنبه )پنجم آذرماه( با حضور مديرعامل و رئيس 
هيات مديره جديد شــركت برگزار شد. در اين نشست 
كه قائم مقام و معاونان مديرعامل و مديران بخش هاي 
عملياتي و اجرايي شــركت حضور داشتند، مهندس 
سيد عبدا... موسوي با اشاره به توانمندي هاي شركت از 
نظر برخورداري از نيروهاي مجرب و كارآمد و تجهيزات 
كاربردي، برنامه ريزي بــراي افزايش راندمان عمليات 
حفاري را مورد تاكيد قرار داد. وي گفت: انجام كارهاي 
عملياتي بايد بر مبناي رعايت كامل استانداردهاي كار 
حفاري و ضوابط HSE صورت پذيرد و در اين راستا عالوه 
بر توجه بيشتر به برگزاري دوره هاي آموزش هاي تخصصي 
و عمومي همسو با فرهنگ سازي، ســالمت كار امري 

ضروري است. موسوي با بيان اينكه فعاليت هاي عملياتي 
روي دكل ها مي بايســت براساس دســتورالعمل هاي 
تدوين شده باشد، اظهار كرد: در هر كاري الزم است براي 
پيشــگيري از حوادث احتمالي، الزامات HSE به طور 
كامل رعايت و در همين ارتباط بحث آموزش نهادينه 
شود. مديرعامل و رئيس هيات مديره شركت ملي حفاري 
ايران گفت: همچنين در اين راستا جا دارد تجهيزات ايمني 
در دستگاه هاي حفاري براساس استانداردها و ضوابط 
HSE بازنگري و به روزرساني شود. وي افزود: ماهيت 
كار ما عملياتي است و اين مسئوليت ايجاب مي كند كه 
به طور مستمر روند پيشرفت و چالش ها بررسي، پايش 
و با مشخص شــدن علل و عوامل بروز مشكل، نسبت 
به رفع اشــكاالت كه مي تواند در شتاب بخشي در روند 
حفاري اثرگذار باشد در سريع ترين زمان ممكن اقدام 

شود. موسوي فرايندنگري و كار سيستمي در شركت 
را مورد تاكيد قرار دارد و طراحــي و تهيه نرم افزارهاي 
تخصصي براي تمركز و پايش فعاليت ها، اصالح ساختارها 
با هدف چابك سازي سازمان و اســتفاده از توانمندي 
علمي و تخصصي همكاران نخبه را خاطرنشان و مديريت 
برنامه ريزي تلفيقي را به نظارت كارشناسي بر عملكرد و 

فعاليت هاي شركت در بخش هاي مختلف موظف كرد. 

شهردار اصفهان گفت: تخت فوالد 
مي تواند يك مركز گردشگري مهم 
كشور در حوزه گردشگري مذهبي 
و تاريخي باشد؛ زيرا از بزرگ ترين 
نماينــدگان هر علــم و هنري در 
مجموعه تخت فــوالد آرميده اند. 
قدرت ا... نــوروزي در آيين افتتاح 
نخستين نمايشــگاه تاريخ محلي 
ايران با موضوع معرفي تخت فوالد 
اصفهان در مركز اسناد و كتابخانه 
ملي ايران و به مناسبت روز اصفهان 
گفت: بسياري از مردم، اصفهان را با 
ميراث به جاي مانده همچون ميدان 
امام )ره(، مسجد شــيخ لطف ا...، 
كاخ عالي قاپو، چهلستون، پل هاي 
تاريخي مثل پل خواجو و سي وسه 
پل مي شناســند، البته اين ميراث 

بسيار بااهميت است،؛ به طوري كه 
در هيچ كجاي دنيا، ميداني مانند 
ميدان امام )ره( وجــود ندارد، اما 
مراكزي مانند تخت فوالد اصفهان 
نيز در اصفهان وجود دارد كه داراي 
ويژگي هــاي فرهنگــي، عرفاني، 
معنوي و هنري زيادي است و ارزش 
ميراثي و گردشــگري دارد. وي با 
بيان اينكه تخت فوالد و وادي السالم 
از لحاظ وجود انسان هاي معنوي و 
علما قابل مقايسه با يكديگر هستند، 
تصريح كرد: وادي الســالم با تمام 
شهرت جهاني خود، تك بعدي است 
در حالي كه تخت فوالد به جز فقها، 
فالســفه و علما مدفن بسياري از 
هنرمندان، دانشمندان بزرگ، شعرا 

و موسيقي دانان است. 

سرپرســت مرزبانــي اســتان 
هرمــزگان از توقيف يــك فروند 
شــناور تجاري حامل بيش از 9 
ميليارد ريال انــواع كاالي قاچاق 

در بندر پارسيان خبر داد.
ســرهنگ ســهراب ســجادي 
در تشــريح ايــن خبــر گفــت: 
مرزبانان شهرســتان پارســيان 
بــا انجــام اقدامــات اطالعاتي 
و حيــن گشــت زني در ســطح 
حــوزه اســتحفاظي و همچنين 
كنتــرل شــناورهاي تجــاري 
مســتقر در اســكله به يك فروند 
لنج باري مشــكوك و شــناور را 
 جهت بررســي و بازديد دقيق تر 

متوقف كردند.
افــزود:  ســرهنگ ســجادي 

مرزبانــان پس از توقيف شــناور 
در بازرســي دقيــق از آن موفق 
شــدند 9 ميليارد و 616 ميليون 
و 940 هــزار ريال انــواع كاالي 
قاچاق شــامل 197قطعــه لوازم 
يدكي خودرو، يك هــزار و800 
بســته مــواد غذايي، يــك هزار 
و 722 قوطي شــير خشك، 26 
دســتگاه موتور برق، 9000 عدد 
چســب برق، 3 هزار و 888 قلم 
لوازم آرايشــي و بهداشتي، 775 
كيلوگرم كود كشــاورزي، 360 
كيلوگرم برنج، 28 دستگاه موتور 
گازي، 13 دســتگاه يخچــال، 
123 حلقه الســتيك و چندين 
 قلم كاالي قاچاق ديگر را كشــف 

كنند. 

گيالن-فرمانده پليس مرزبانی استان گيالن از كشف 
320 كيلوگرم هروئين توسط مرزبانان هنگ مرزی 
 آستارا خبر داد. ســرهنگ كياست سپهری از كشف 

بزرگ ترين محموله مواد مخدر در چند سال گذشته 
در گيالن خبر داد و افزود: 320 كيلوگرم هروئين در 
پايانه ريلی آستارا در محموله 63 تنی سيمان صادراتی 

جاسازی شده بود كه كشف و ضبط شد .
وی ادامه داد:از ابتدای امســال تاكنون بيش از 526 
كيلوگرم مواد مخدر در مرز های اســتان كشف شد 
كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 300 درصد 
بيشتر است. سرهنگ كياست سپهری در تشريح اين 
خبر گفت: قرار بود اين محموله مــواد مخدر همراه 
پاكت های سيمان از مرز آستارا به جمهوری آذربايجان 
و از آنجا به يكی از كشور های اروپای شرقی صادر شود. 

فرمانده پليس مرزبانی گيالن اعالم كرد: چند نفر با 
هويت معلوم دستگير شدند كه تحقيقات هنوز كامل 

نشده و پيگيری پرونده ادامه داد.
سرهنگ سپهری با اشاره به اينكه 75 درصد از قاچاق 
كاال از مبادی رسمی كشــور انجام می شود، تصريح 
كرد: زيرساخت و امكانات پايشی و الكترونيكی برای 

جلوگيری از قاچاق در مرز آستارا كافی نيست.
وی در پايان در زمينه معيشــت مرزنشينان گفت: 
 بايد بازارچه های مــرزی و يا گذر مرزی در آســتارا 
 راه اندازی شود تا به معيشت مرزنشينان اين منطقه

 كمك شود.

چهلمين جلسه كميته راهبردي عمليات شركت ملي حفاري ايران   برگزار  شد

تخت فوالد مي تواند يك  مركز گردشگري مهم 
كشور  در حوزه گردشگري مذهبي و تاريخي باشد

توقيف  موتورلنج متخلف با بيش از 9 ميليارد 
ريال كاالي قاچاق در پارسيان

كشف ۳۲۰ كيلوگرم هروئين توسط مرزبانان هنگ  مرزی  آستارا 
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طراحــيوپيادهســازيبومي
سيستمهايهوشمندرايانهاي

يكي از شــركت هاي دانش بنيان داخلي از سال 
75 فعاليت رســمي خود را با تاكيد بر نوآوري و 
دســتيابي به محصوالت جديد در حوزه تامين 
نيازهاي ارتباطي با بهره برداري از تكنولوژي روز دنيا 
آغاز كرد. به گزارش مركز ارتباطات و اطالع رساني 
معاونت علمي و فناوري رياســت جمهوري، اين 
شركت با هدف نوآوري و دستيابي به محصوالت 
جديد حوزه ارتباطي فعاليت مي كند و در همين 
راســتا موفق به معرفي و ارائه محصوالت مدرن 
و منطبق بر تكنولوژي روز دنيا شــده است. اين 
شــركت داراي بيش از دو دهه اعتبار و سابقه در 
زمينه طراحي و پياده سازي سيستم هاي هوشمند 
رايانه اي در صنعت انفورماتيك است. محصوالت 
شركت دانش بنيان »پرتوداده« مبتني بر تكنولوژي 
روز دنيا براي تامين نيازهاي ارتباطي مشــتريان 
و بر بناي سفارش مشتري اســت. به گفته آرش 
ملك، مدير عامل اين شركت، »پرتوداده« افتخار 
مي كند كه در اين راه موفق شــده است همواره 
رضايت خاطر مشتريان را جلب كند و اين موفقيت 
حاصل تالش كارشناسان در دستيابي به برترين 
كيفيت و استانداردهاســت. وي تصريح مي كند: 
ما در شركت، در بخش هاي اداري و مالي، تحقيق 
و توسعه، بازرگاني، فروش، توليد و كنترل كيفيت 
تالش مي كنيم تا محصول مورد نظر مشتريان را با 
بهترين كيفيت و رعايت باالترين استانداردهاي 

علمي و صنعتي آماده تحويل دهيم.
همچنين ســامانه ارتباطي بــرج مراقبت پرواز 
مبتني بر تكنولوژي روز )VoIP, RoIP( ابزاري 
مطمئن و مناسب جهت كاربري در مراكز پيام و 

برج مراقبت فرودگاهي است. 

خبر

شايلي قرائي
News kasbokar@gmail.com

رفع مشكالت شركت هاي دانش بنيان در نمايشگاه تجهيزات
در جلسه هم انديشي ششمين دوره نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهي ساخت ايران، مشكالت احتمالي شركت هاي دانش بنيان مطرح شد و در اين راستا راهكارهاي 
پيشنهادي براي حضور فعال و موثر توليدكنندگان تجهيزات آزمايشگاهي در نمايشگاه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در راستاي برگزاري هرچه مطلوب تر ششمين دوره 
نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهي ساخت ايران، جلسه اي  با حضور زند حسامي مديركل دفتر نوآوري و كسب وكار نوين معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و برخي 
توليدكنندگان تجهيزات و مواد آزمايشگاهي؛ براي هم انديشي و بررسي مشكالت و نيازمندي شركت هاي حاضر در نمايشگاه برگزار شد.

نمي توان استفاده از رمز  ارز ها را ممنوع كرد
حسين فردي پور، كارشناس بانكداري الكترونيك

اينكه قانون مدوني براي خريد و فروش و استخراج رمز ارزها يا ارزهاي ديجيتال در كشور وجود ندارد، موجب شده در 
معامالت و فعاليت در اين زمينه نابه ساماني هاي بسياري وجود داشته باشد. قوانيني كه بتواند فعاليت در اين رابطه 
را سروسامان دهد و سازكاري كه دقيقا مرتبط با اين فعاليت باشد را در كشور نداريم و امروز با اينكه فعاالن بسياري 
در حال استخراج و معامله با اين ارزهاي ديجيتال هستند، مسئوالن كمتر به اين موضوع پرداخته اند. همچنين 
عالوه بر اينكه افراد بسياري به اين فعاليت روي آورده اند، سايت هاي فارسي روي اينترنت هم به طور آزادانه اقدام به 
خريدوفروش انواع ارز هاي مجازي مي كنند و نظارتي روي كار آنها وجود ندارد.  از طرف ديگر بسياري از صرافي ها 
به طور غيرقانوني و زيرزميني اقدام به دادوستد انواع سكه هاي مجازي مي كنند و اين درحالي است كه چند ماه 
پيش بانك مركزي صرافي ها را از اين عمل منع كرده بود؛ اما اين فعاليت ادامه پيدا كرده است. همچنين واردات 
دستگاه هاي استخراج بيت كوين هم آزاد است و كسي مانعي بر سر راه خود نمي بيند. يك قانون جامع و مرتبط به 
اين فعاليت ها اگر وجود داشته باشد، مي توان فعاليت در اين زمينه را سروسامان داد.  بانك مركزي در اين باره اعالم 
كرده بود كه در حال تدوين، تصويب و بررسي شيوه دادوستد ارزهاي ديجيتال است؛ اما امروز چند ماهي از اين 
موضوع گذشته و قانوني تصويب نشده است. حال بايد ديد دولت و مركز ملي فضاي مجازي تا چه اندازه مي توانند در 
تصويب اين قانون سرعت عمل داشته باشند. امروز در حالي كه ديگر كشورها پيشرو در اين معامالت هستند، هنوز 
سازكار مشخصي در ايران و در اين زمينه نداريم. با تمام اين تفاسير بايد اشاره كنيم كه نمي  توان استفاده از رمز  ارز ها 
را ممنوع كرد؛ چراكه با اين حركت از اقتصاد ديجيتال فاصله خواهيم گرفت. تصويب قوانين در اين حوزه و فعاليت 

مجاز و قانوني مي تواند حركتي رو به جلو به سمت اقتصاد ديجيتال باشد. 

كميته ويژه اي براي ايجاد پول رمزي مختص كشور تشكيل شود
ابراهيم علي نيا، كارشناس بازار ارز

بيت كوين يا همان رمز ارزها در ســال هاي اخير در كشــورهاي مختلف پايه معامــالت در فضاي مجازي 
شده و طرفداران بســياري را براي خود دســت و پا كرده اســت. بدين ترتيب كشــورهاي مختلف سعي 
دارند واحد پول مخصوص كشــور خودشــان را براي اين معامالت راه اندازي كنند. در ايران نيز اســتخراج 
 رمز ارزها يا ارزهاي ديجيتال رونق بســياري پيدا كرده اســت و افراد زيادي به اين مــدل معامالت تمايل 

پيدا كرده اند. 
در كشورهايي كه از سال ها قبل به اين موضوع ورود كرده اند، قوانين مربوط به اين ارزها تدوين و تصويب شده 
است و مي توان با استناد به آنها فعاليت قانوني در اين رابطه داشت؛ اما در ايران هنوز سازكار درستي براي فعاليت 
در اين حوزه تدوين نشده است و كساني هم كه در حال فعاليت و استخراج بيت كوين هستند، شخصي و براي 
درآمدزايي اقدام به اين كار كرده اند. مصوبه اي كه دولت با همكاري مركز ملي فضاي مجازي براي قانوني شدن 
فعاليت استخراج كنندگان ارز ديجيتال ارائه كرده است، قدم خوبي مي تواند باشد براي سروسامان دادن به فعاالن 

اين موضوع؛ چراكه هيچ برنامه اي براي اين افراد وجود ندارد. 
به عبارتي امروز اهميت تدوين و تصويب قوانين مرتبط با پول هاي رمزي بر كسي پوشيده نيست و بايد هرچه 
زودتر كميته ويژه اي براي ايجاد پول رمزي مختص كشور تشكيل شود. بايد قوانين و مسائل در حوزه پول هاي 
رمزي هرچه سريع تر تدوين شود تا رونق اقتصادي را براساس فناوري اطالعات داشته باشيم. مسئوالن بايد 
تدبيري براي ايجاد پول رمزي داخلي بينديشند تا در معامالت و خدمات داخلي در كنار پول رايج مورد استفاده 

قرار گيرد. 
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كارآفريناني كه مي خواهند كسب وكار خود را به راه بيندازند به خوبي مي دانند كه 
مراحل سختي مانند مسائل قانوني، مالي، بازاريابي، ثبت محصول، منابع انساني 
و... را بايد طي كنند. اين بار آنقدر سنگين است كه كمر برخي از كارآفرينان را خم 
مي كند. در ادمه نكات ارزشمندي را از زبان Richard Harroch خواهيد خواند 
كه هم كارآفرين صدها اســتارت آپ، هم وكيل، سرمايه گذار و عضو هيات مديره 

بوده است.

اسم خوبي براي شركت تان انتخاب كنيد
اسم خوب مي تواند در موفقيت استارت آپ تان اثر بگذارد. براي انتخاب اسم مناسب 
از اين نكات استفاده كنيد: از اسامي كه به سختي تلفظ مي شوند، اجتناب كنيد. 
اسمي انتخاب نكنيد كه استارت آپ تان را محدود به يك جا كند. تحقيق جامعي 
درباره اســم نهايي انجام دهيد. به جاي دامين net. دامين هــاي ir. يا com. را 
خريداري كنيد. بايد اسمي انتخاب كنيد كه شما و كارمندان تان آن را با افتخار 

بگوييد. نظر افراد قابل اعتمادتان را درباره اسم تجاري تان بپرسيد. 

بدانيد جذب سرمايه گذار كار سختي است
احتماال يكي از سخت ترين و زمان گيرترين قسمت هاي كار، جذب سرمايه گذار 
است. به ياد داشته باشيد بعد از يافتن سرمايه گذار قراردادي به نام عدم افشا ببنديد 

تا ايده شما را ندزدند. 

بيش از حد براي توليد محصول فكر نكنيد
محصول يا خدماتي كه ارائه مي دهيد اگر عالي نيست، بايد خوب باشد و تفاوت هاي 
قابل توجهي با نمونه هاي مشابهش در بازار داشته باشد. در ابتدا به خوبي به اين 

جوانب فكر كنيد؛ اما نه آنقدر كه از روانه كردنش به بازار هراس به دل تان بيفتد. 

فروشنده قوي شويد
براي موفقيت در كسب وكار بايد فروشــنده خوبي باشيد تا بتوانيد محصول تان 
را نه تنها به مشتري ها، بلكه به سرمايه گذاران نيز بفروشــيد. در اين راه قدرت و 

اعتمادبه نفس بااليي بايد داشته باشيد. بايد قابل اعتماد و شنواي خوبي باشيد. 

وب سايت عالي براي استارت آپ تان بسازيد
سرمايه گذاران، مشتري ها و كارمندان حرفه اي حتما به وب سايت تان سر مي زنند؛ 
ازاين رو بايد يك وب سايت حرفه اي و عالي براي خود تهيه كنيد. براي ايجاد يك 
وب سايت عالي به اين نكات نياز خواهيد داشت: وب سايت هايي كه در زمينه مشابه 
به شما كار مي كنند را بررسي كنيد. قالبي براي آن طراحي كنيد. بايد به راحتي 

جستجو قابل يافتن باشــد. محتواي بسيار توسط موتورهاي 
كيفيتي  در وب سايت قرار دهيد. بايد حالتي با

مناسب قالب موبايل نيز داشته 

باشد. به سرعت بارگذاري شود. بايد استفاده از آن ساده باشد. سياست حفظ حريم 
خصوصي و شــرايط و ضوابط براي وب ســايت خود قرار دهيد. در نهايت دامين 

به يادماندني بسازيد كه به راحتي از ذهن مردم پاك نشود. 

استارت آپ تان را معرفي كنيد
براي اين منظور خالصه عملكرد كه شامل 4-3 صفحه متن از عملكردهاي تان است 
را براي سرمايه گذاران بالقوه در وب سايت بگذاريد و به وسيله يك فايل پاورپوينتي 
20-15 صفحه اي كل شركت را براي عموم توضيح دهيد. اين دو فايل بايد شامل 
اين نكات باشند: ماموريت شما، مشــكلي كه حل مي كنيد، تجربه و اشتياق تيم 
مديريت، محصول و ويژگي هاي متمايزش و بازاري كه در آينده براي محصول خود 
مي بينيد. براي نوشتن يك خالصه عملكرد عالي از فايل هاي ديگر شركت ها كه در 
اينترنت گذاشته شده استفاده كنيد. فيسبوك، لينكدين، بازفيد، يوتيوب و وي ورك 
شركت هاي بزرگي هستند كه خالصه عملكردشان را در معرض عموم قرار داده اند. 

مسائل مالي و بودجه بندي را بياموزيد
كارآفرينان زيادي به دليل آشنا نبودن با اين مسائل مالي ورشكست شده اند. براي هر 
ماه بايد بودجه بندي خاصي نوشت؛ زيرا عوامل زيادي مي تواند بر افزايش يا كاهش 
درآمد شما اثر بگذارد. پس بودجه بندي شما نيز بايد منعطف به اين تغييرات باشد. 

دائما سرمايه گذاران را از پيشرفت يا پسرفت تان آگاه كنيد
خوب است كه سرمايه گذاران را به طور ماهانه از اخبار خوب يا بد استارت آپ به وسيله 
ايميل باخبر كنيد. الزم نيست خيلي وارد جزئيات شويد. مي توان از نكات زير براي 
ارائه عملكرد استفاده كرد: خالصه اي از پيشــرفت شركت، خالصه اي از توسعه 
محصول، فرايند آموزش تيم، مسائل مالي، مســائل استراتژيكي كه با آن مواجه 
هستيد، درخواست كمك به وسيله معرفي شركا و سرمايه گذاران يا مشتري ها به 
شما.با اين كار عالوه بر اينكه رابطه خوبي با سرمايه گذاران تان خواهيد داشت، با 

مراجعه شما و درخواست پول بيشتر، شگفت زده نخواهند شد. 

از همه كارمندان تعهد عدم افشا بگيريد
در اين قرارداد بايد قيد شود كه عالوه بر همه اطالعاتي كه در استارت آپ وجود دارد، 
نوآوري هاي كارمندان كه مربوط به محصول استارت آپ مي شود نيز به شركت 

بازمي گردد نه خود كارمند. 

به شدت محصول تان را تبليغ كنيد
براي موفقيت در كار بايد دائما تيم بازاريابي تان را آمــوزش دهيد، روابط جديد 
برقرار كنيد و اســتراتژي هاي بازاريابي را به كار ببريد. مثال از صفحات اجتماعي 
مانند لينكدين، اينستاگرام و... براي تبليغات بيشتر، ايجاد همايش ها يا شركت در 

همايش هاي معرفي محصول استفاده كنيد. 

از فريلنسرها استفاده كنيد
ممكن است در ابتداي كار از عهده مخارج تيم بزرگ برنياييد؛ ازاين رو مي توان از 
فريلنسرها استفاده كرد. با اين كار مخارج تان كمتر شده و سود بيشتري براي تان 
باقي مي ماند. سايت هايي در ايران وجود دارد كه فريلنســرها را به شما معرفي 

مي كنند. 

قرارداد واضحي با شريك تان ببنديد
اگر مي خواهيد استارت آپ را به طور شــراكتي ايجاد كنيد، بايد قرارداد شفافي 
با شــريك تان ببنديد كه مي تواند نكات زير را در برداشته باشــد: ميزان درصد 
برداشت هر كدام از شــركت چقدر است؟ نقش و مســئوليت هر كدام از شركا 
چيست؟ اگر يكي از شــركا بخواهد بيرون برود آيا شريك ديگر حق خريد سهم 
او را دارد؟ به چه قيمتي؟ هر كدام از شــركا چند ســاعت وقت براي استارت آپ 
بايد بگذارند؟ حقوق هر كدام چقدر اســت و چگونه بايد تغيير كند؟ تصميمات 
روزانه يا كليدي شــركت چگونه بايد اتخاذ شوند؟ هر شريك چه حقي در اخراج 
يا اســتخدام كارمندان دارد؟ اگر يكي از شــركا به وظايف خود عمل نكند چه 
اتفاقي مي افتد؟ چگونه اين مشــكل بايد حل شــود؟ هدف نهايي كســب وكار 
 چيست؟ شراكت انتخاب سختي است. پس بهتر است از ابتداي كار شفاف عمل 

كنيد. 

وكيل تجاري مناسبي داشته باشيد
اشتباهي كه اكثر استارت آپ ها مرتكب مي شــوند، اين است كه براي كم كردن 
هزينه ها گزينه وكيل را حذف مي كنند يا از دوســتان و اقوامي كه در اين رشته 
تحصيل كرده اند استفاده مي كنند. به جاي اين كار از وكاليي استفاده كنيد كه در 
زمينه هاي شركت، بازرگاني، قانون اوراق بهادار، قرارداد، قانون استخدام، ماليات و 

سرمايه گذاري خبره هستند. 

كارمندان تان را با دقت انتخاب كنيد
از تخصص داشــتن هر كارمند در زمينه شــغلي اش اطمينان حاصل كنيد. هر 
كارمندي كه انتخاب مي كنيد بايد مناسب محيط و فرهنگ كاري شما باشد. با هر 

كارمند قرارداد مشخصي ببنديد. 

براي چالش ها آماده باشيد
چالش هاي زيادي در كســب وكار وجود دارد كه بايد براي آن آماده باشيد: ارائه 
محصول يا خدمات عالي، داشتن برنامه محكمي براي كسب وكار، فقدان جريان 
پولي مناسب، يافتن كارمندان عالي، اخراج كارمنداني كه با سياست هاي شركت 

نظرات مخالف، مديريت هماهنگ نيستند، دلسرد نشدن از 
كار و زندگي.درست زمان و تعادل ميان 

با  نكات   كليدي   براي  كارآفرينان   تازه   كار آشنا   شويد

 بازاريابي اجتماعي 
)Social Marketing (

بازاريابی اجتماعی، كاربرد فناوری های بازاريابی 
در بخش تجاری، برای حل مشكالت اجتماعی 
است كه مساله اصلی تغيير رفتار است. بازاريابي 
اجتماعي )Social Marketing( در اصول و 
فنون مشابه بازاريابي تجاري است؛ ولي در هدف 
متفاوت اســت. بازاريابی اجتماعی يك مفهوم 
بازاريابی اســت كه معتقد است يك شركت يا 
سازمان بايد تصميمات بازاريابی را نه تنها با در 
نظر گرفتن خواســته های مصرف كننده، بلكه 
نيازهای شــركت و همچنين منافع بلندمدت 
جامعه تعيين كند. ســپس بايد ارزشی برتر به 
مشــتری ارائه كند؛ به گونــه ای كه جنبه های 
رفاهی مشــتری و جامعه را حفــظ كند يا آنها 
را بهبود بخشــد. ديــدگاه بازاريابی اجتماعی 
از جديدترين فلســفه های مديريت بازاريابی 
است. اگر بخواهيم بازاريابی اجتماعی را با ذكر 
مثال تشــريح كنيم می توانيم به آلودگی هوا 
و زياد بودن خودروهای شــخصی اشاره كنيم. 
اين يك چيز مضر برای كل جامعه اســت و در 
بازارايابی اجتماعی ســعی بر آن است كه اين 
رفتار اصالح شود. حال اگر با استفاده از وسايل 
ارتباط جمعی و تبليغــات از مردم بخواهيم كه 
كمتر از ماشــين های شــخصی خود استفاده 
كنند، می شود روش رفتاری كه نيازمند ياری 
خود مردم اســت؛ اما اگر ما بياييم و با استفاده 
از تكنولوژی های جديدتــر خودروهايی توليد 
كنيم كه ميزان آلودگــی كمتری ايجاد كند يا 
اصال آلودگی ايجاد نكند، اين می شــود روش 
غيررفتاری. كاتلر وزالتمن می گويد: همان طور 
كه با اســتفاده از تكنيك های بازاريابی تجاری 
می توان رفتار مصرف كننده را شــناخت و اين 
رفتار را برای خريد محصول و يا خدمتی خاص 
تغيير داد، می توان رفتار افراد جامعه را نيز برای 
انجام رفتاری بهتر تغيير داد. برای ترغيب مادران 
به مراقبت های ويژه از كــودكان و معاينه های 
دوره ای كودكان شــان و ترغيــب رانندگان به 
رانندگی با سرعت مطمئن و... همگی می توانند 
از بازاريابــی اجتماعی بــرای موفقيت در اين 

طرح ها استفاده كنند.

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

شما به عنوان مدير، درگير مســائل كالن شركت هستيد و اين، از 
توجه به جزئياتي كه گاه بسيار مهم هم هستند غافل تان مي كند. 

بنابراين زماني را به گوش كردن به صحبت هاي كاركنان 
خود اختصاص دهيد. از آنها ســواالتي درباره 
كارهاي شركت و وظايف شــان بپرسيد و با 

اشــتياق گوش كنيد، حتي اگر كارمندتان 
حرف مهيجي براي گفتن نداشــته 
باشد. ممكن است از شنيدن برخي 
واقعيت هاي درون شــركت متحير 
شويد و براي آنها تصميمات جديد 
بگيريد. اين فكر كه چون شما رئيس 
هستيد پس از همه بيشتر مي دانيد، 

مي تواند نقطه شروع فروپاشي 

شركت شما باشد؛ زيرا ممكن است يكي از كارمندان تان چيزي بداند 
كه شما نمي دانيد و اتفاقا بسيار هم استراتژيك است؛ همه را در نظر 
بگيريد. كارمنداني كه سخاوتمندانه بيش از 
وظايفي كه روي كاغذ بر عهده دارند كار 
مي كنند، بايد با كساني كه مانند ربات به 
امور اداري محوله مي پردازند، تفاوت 
داشته باشند. همچنين بين اين دو 
گروه و كساني كه از زير مسئوليت 
در مي روند نيز بايد تفاوت بيشتر 
و عيان تري وجود داشــته باشد. 
نظام پاداش و تنبيــه، بي آنكه دچار 
افراط شود بايد بخشي از  سازكارهاي 

مديريتي شما باشد. 

مشاركت   فكري كاركنان 
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چطور يك اســتراتژي براي داشتن شغلي ايده آل 
طراحي كنيم؟

به احتمال زياد، شما هم دوست داريد شغلي داشته باشيد كه سرگرم كننده، 
چالش برانگيز و راضي كننده باشــد و همچنين باعث شــود تا به نهايت 
توانايي هاي خود دست پيدا كنيد. خبر خوب اين است كه شايد فرصت هاي 
زيادي در همين شــغلي كه فعال بر عهده داريد نيز براي تان وجود داشته 
باشند. تنها كاري كه بايد انجام دهيد، اين است كه آنها را شناسايي و سپس 
استراتژي اي براي رســيدن به جايي كه مي خواهيد را پيدا كنيد. در اين 
مقاله، ما يك رويكرد كلي و مرسوم را به شما معرفي مي كنيم كه مي توانيد 

براي رسيدن به نهايت توانايي  در كارتان از آن استفاده كنيد. 

كنترل شغل تان را به دست بگيريد
بعضي ها فكر مي كنند كه پيشرفت شغلي از كنترل شان خارج است. باالخره، 
يكي بايد باشد كه شغل، ترفيع، يا پروژه  را به شما بدهد. درست است؟ از يك 
نظر شايد اين درست باشد؛ اما اينكه چه كاري انجام مي دهيد و در زندگي به 
كجا مي رويد فقط به يك نفر بستگي دارد: خودتان. مشاغل بزرگ به سادگي 
و ناگهاني اتفاق نمي افتند. اگر به دنبال شغلي هستيد كه شما را به چالش 
بكشد و هيجان زده  كند، بايد برايش برنامه  ريزي كنيد. مراحل زير در اين راه 

مي توانند به شما كمك كنند: 

مرحله  ۱: نقاط قوت، نقاط ضعف، انگيزه ها و ارزش هاي تان را 
مرور كنيد

توسعه استراتژي شغلي مانند ساختن يك ساختمان است. بايد با زيربناي 
محكم شروع كنيد و آرام آرام مسير خود را به سمت باال بسازيد. قبل از اينكه 
كاري انجام دهيد، بايد نقاط قــوت و ضعف خود را تجزيه و تحليل كنيد و 
بر ارزش ها و انگيزه هاي تان هم تمركز كنيد. با نگاه كردن به نقاط قوت و 
ضعف تان شروع كنيد. در وظيفه اي كه اكنون بر عهده داريد، در چه چيزي 
از ديگران برتر هســتيد؟ كدام مهارت ها باعث مي شدند در مشاغل قبلي 
بدرخشــيد؟ از طرف ديگر، در كدام مهارت ها ضعف داريد؟ كدام كارها و 
وظايف براي تان از همه دشوارتر هستند؟ به ياد داشته باشيد نقاط ضعف 
و قدرت هميشه به وضوح ديده نمي شوند. براي مثال، ممكن است شما در 
زمينه ايجاد هماهنگي گروهي عالي باشيد، شايد اين مهارت را داريد كه 
مي توانيد ديگران را طرفدار خود كنيد، يا شايد استعدادي در ايجاد انگيزه 
در افراد براي موفق شــدن در يك نوآوري را داشته باشــيد. تمامي اينها 
نقاط قوت شما هســتند. سپس، مواردي كه در شــغل تان به شما انگيزه 
مي دهند را تحليل كنيد: كدام وظايف، پروژه ها يا كارها در حال حاضر شما 
را هيجان زده مي كنند؟ چه نوع وظايفي هستند كه براي انجام دادن شان 
در آينده انگيزه داريد؟ چه ويژگي هايي از جايگاه شغلي تان، همكاران تان 
يا سازمان تان، شما را عالقه مند به آن كرده است؟ از كدام مسئوليت ها كه 
فعال بر عهده نداريد لذت مي بريد؟ در اينجا استفاده از ابزاري مانند لنگرهاي 
شغلي ِشين، كدهاي هولند و فرايند MPS مي توانند به شما كمك كنند 
كه كاري كه مناسب تان است را پيدا كنيد. حاال وقت آن است تا چيزهايي 
كه در زندگي شاد تان مي كنند را نيز تحليل كنيد. در آخر، ارزش هاي خود 
را شناسايي كنيد. اين كار بدين دليل مهم است كه مي توانيد از ارزش ها به 
عنوان نقشه اي براي هدايت تصميمات تان استفاده كنيد. استراتژي شغلي 
شما بايد توسط ارزش ها و همچنين روياهاي تان هدايت شود. بر شناسايي 

5 مورد از برترين ارزش هاي خود تمركز كنيد. 

مرحله  ۲: مزيت رقابتي/نسبي تان را بشناسيد
بعد از اينكه نقاط قوت و انگيزه هاي تان را به خوبي شناسايي كرديد، بايد 
برتري هاي رقابتي تان را مشخص كنيد. اينها كارهايي هستند كه در مقايسه 
با اطرافيان تان بهتر انجام شان مي دهيد. يك نقطه قوت، مهارت هاي خاص، 
يا ويژگي اي كه منحصر به شماست و مي تواند به سازمان ارزش اضافه كند. 
دانستن مزيت رقابتي مهم است چون با اســتفاده از آن ويژگي يا مهارت، 
مي توانيد در كارتان موفق باشيد. به ياد داشته باشيد برتري رقابتي هميشه 
كاري نيست كه آن را به بهترين نحو انجام مي دهيد، بلكه كاري است كه 
از ديگران بهتر انجام مي دهيد و يك جاي خالي را در سازمان  پر مي كند. 
اگر پيدا كردن مزيت رقابتي  براي تان دشوار است، به عملكرد هايي كه به 
تازگي داشته ايد، فكر كنيد. آيا رئيس تان به طور مرتب شما را براي مهارت 
خاص يا ويژگي  يا موفقيتي تحســين و تمجيد مي كند؟ اگر جواب مثبت 
است، پس اين شايد بتواند نشانه هايي از برتري رقابتي  را در اختيار شما قرار 
دهد. همچنين مي توانيد به نقاط قوتي كه در مرحله اول شناسايي كرديد 
هم نگاهي بيندازيد و نظرات همكاران، مشتريان يا حتي دوستان تان را در 

اين مورد جويا شويد. 

مرحله  ۳: درباره امكانات تحقيق كنيد و بهترين استفاده را از 
فرصت ها ببريد

ممكن است فرصت هاي زيادي براي رشد و پيشرفت در سازمان يا صنعت 
فعلي شما وجود داشته باشند كه شــايد در حال حاضر آنها را نمي بينيد؛ 
اما بايد آنها را شناسايي كرده و نهايت اســتفاده را از آنها ببريد. با رويكرد 
شغلي از تحليلPEST شــروع كنيد. اين تحليل به شما كمك مي كند 
كه گرايش هاي سياســي، اقتصادي، فرهنگي-اجتماعي و تكنولوژيكي 
كه ممكن است بر شغل تان تاثير داشته باشــند را تجزيه و تحليل كنيد. 
با استفاده از اين ابزار مي توانيد حوزه هاي احتمالي براي رشد و پيشرفت 
و همچنين حوزه هايي كــه بايد از آنها اجتناب كنيد را شناســايي كنيد. 
همچنين مي توانيد تحليل شخصيSWOT كه در مرحله اول انجام داديد 
را مرور كرده و ببينيد كدام يك از فرصت هايي كه از نقاط قوت تان نشأت 
مي گيرند، در حال حاضر در اختيارتان قرار دارند. حتما گوش به زنگ باشيد 
كه سازمان تان چه فرصت هايي مي تواند در اختيارتان قرار دهد و از تمامي 
دوره هاي آموزشي موجود اســتفاده كنيد. مثال، آيا سازمان شما شهريه 
دوره هاي آموزشي كه با شغل تان مرتبط هستند را مي پردازد؟ آيا كنفرانس 
يا نمايشگاهي وجود دارند كه شركت در آنها به نفع تان است؟ اطرافيان تان 
هم مي توانند در شناسايي فرصت ها به شما كمك كنند. براي مثال، يك 
مربي با تجربه مي تواند درباره شغل تان به شما كمك كند، خصوصا اگر به او 

اعتماد داشته باشيد و مورد احترام تان باشد. 

مرحله ۴: مهارت هاي تان را توسعه دهيد
تا كنون، بايد در ذهن تان تصويري حول محور چيزهايي كه در آنها خوب 
هســتيد، يا به آنها عالقه داريد، چيزهايي كه به شــما انگيزه مي دهند و 
فرصت هايي كه در اختيار داريد، ايجاد كرده باشيد. حاال بايد مهارت هايي 
كه براي قدم بعدي به جلو الزم هستند را در خود توسعه دهيد. براي ايجاد 
مهارت، دانش، توانايي ها، گواهي نامه ها و مدارك تحصيلي كه براي رسيدن 
به شغل مورد نظر نياز داريد را شناسايي كنيد. )اين مرحله با مراحل قبلي 
ارتباط نزديكي دارد، زيرا ممكن اســت فرصت هاي زيادي براي توســعه 

مهارت ها درون سازمان يا صنعت خود شما وجود داشته باشند.( 
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