
افت قيمت دالر طي دو ماه گذشته توانسته بازار تلفن همراه 
را با كاهش نســبي قيمت مواجــه كند و در اين بــازار انواع 
 مدل هاي ســاخت شركت اپل شاهد بيشــترين افت قيمت 

بوده اند.
يكي از فروشندگان گوشي تلفن  همراه گفت كه در حال حاضر 
بازار به كاهش قيمت ارز به ويژه دالر اعتماد كرده اســت و به 
نظر مي رسد طي دو هفته آينده افت قيمت ها در بازار موبايل 
ادامه پيدا كند؛ البته به شرطي كه قيمت ارز نيز روند كاهشي 

خود را ادامه دهد.
گزارشــات ميدانــي نشــان مي دهــد كــه بازار گوشــي 

 تلفن همراه نســبت به ماه گذشــته با كاهــش قيمت انواع 
مدل ها روبه رو بوده اســت. به گزارش ايلنا، مجتبي شيرزاد، 
يكــي از فروشــندگان گوشــي تلفن همــراه در ايــن باره 
گفت: هفته گذشــته شــاهد كاهش شــديد تر قيمت ها در 
 بازار بوديم كه ايــن موضوع به دليل ادامه دار شــدن ريزش 

نرخ ارز بود. 
اين فعال بــازار با بيــان اينكه هنــوز مردم رغبتــي براي 
خريد گوشــي ندارند، گفت: فعاالن صنف گوشــي امسال 
شــاهد يكــي از بي رونق تريــن ســال ها در بــازار بوده اند 
كه اين موضــوع به دليــل افزايش نــرخ ارز بوده اســت و 

 اميدواريــم با كاهــش بيشــتر قيمت ها شــاهد رونق اين 
بازار باشيم. 

شيرزاد با بيان اينكه طي ماه گذشــته بازار به طور ميانگين 
با افت 5 تا 7 درصدي قيمــت مواجه بود، افزود: امروز قيمت 
گوشــي آيفون x با ظرفيت 256 گيگابايــت در حدود 14 
ميليون و 600 هزار تومان اســت و اين در حالي است كه ماه 

گذشته اين مدل نزديك به 17 ميليون تومان قيمت داشت.
وي ادامه داد: ديگــر مدل ها نيز افت قيمتي نســبتا زيادي 
داشته اند؛ اما با توجه به لوكس بودن گوشي هاي اپل، كاهش 

قيمت اين مدل ها بيشتر از ساير گوشي ها بوده است. 

افت قيمت ها طــي دو هفته اخير درحالي اتفــاق افتاده كه 
 محموله گوشــي هاي توقيفي كــه چند ماه پيــش با دالر 
4200 توماني وارد كشــور شــده بودنــد، هنوز بــه بازار 
تزريــق نشــده اند. اميرحســين زارعــي، يكــي ديگــر 
از فروشــندگان تلفــن همــراه بــا اشــاره به تاثيــر ورود 
گوشــي هاي جديد به بــازار گفت: اين اتفاق هفته هاســت 
 كه قرار اســت به وقوع بپيونــدد؛ ولي هنوز خبــري از آن 

نيست. 
وي افزود: بدون شــك با ورود اين گوشــي ها شــاهد افت 
بيشــتر قيمت ها خواهيم بود؛ اما اين اتفاق پايدار نيســت 

 و نــرخ ارز تنهــا عامــل تعيين كننــده قيمت هــا در بازار 
موبايل است. 

به گفته اين فروشــنده تلفن  همــراه، واردات گوشــي در 
هفته هاي اخير بسيار كم شده اســت و اگر اين مانع برطرف 
شــود، مي تواند عاملي براي كاهش بيشــتر قيمت ها باشد. 
زارعي با بيان اينكه فروشــندگان بازار به دنبال سود بيشتر 
نيســتند، گفت: بعضي از مردم فكر مي كنند فعاالن بازار در 
مقابل كاهــش قيمت ها مقاومت مي كننــد؛ اما اين موضوع 
 صحت ندارد؛ چون گران بودن گوشــي باعث ركود در بازار 

شده است. 

شــركت اوبر كه خدمــات تاكســي ياب آنالين 
ارائه مي دهد، در حال مذاكــره براي خريد يك 
استارت آپ است كه كاربران آن مي توانند اسكوتر 

كرايه كنند. 
اين اقدام اوبر باعث شــگفتي برخي ناظران بازار 
شده كه هنوز نمي دانند هدف اوبر از تالش براي 

فعال شدن در چنين بازاري چيست. 

كرايه اسكوترهاي برقي براي فعاليت هاي تفريحي 
و نيز جابه جايي در مســيرهاي كوتاه طرفداران 
زيادي دارد و به نظر مي رسد اين روش در آينده 
به عنوان يــك روش حمل و نقــل محبوب در 
 شــهرهاي پرازدحام و شــلوغ مورد توجه قرار 

بگيرد. 
انتظار مــي رود اوبر قبــل از پايان ســال جاري 

ميالدي با شــركت برد در اين زمينــه به توافق 
برسد و گفته مي شود مذاكرات دوطرف پيشرفت 
زيادي داشته اســت. پيش از اين »تراويس وندر 
زاندن«، مديرعامل برد فروش اين شــركت را به 
هر مجموعه يا شركت ديگري تكذيب كرده بود؛ 
 ولي اخبار منتشرشده عكس اين موضوع را ثابت 

مي كند.

سرپرست پليس آگاهي اســتان تهران از دستگيري 
كالهبردار حرفه اي كه با ترفند فروش اقساطي خودرو 
و دريافت وام كم بهره، اقدام به كالهبرداري از 21 نفر از 
شهروندان به مبلغ يك ميليارد ريال كرده بود، خبر داد. 
به گزارش ايلنا، ســرهنگ محمد نادربيگي در جمع 
خبرنگاران گفت: در پــي ارجاع يك فقــره پرونده 
كالهبرداري از طريق سايت ديوار، پيگيري موضوع 
در دستور كار ماموران پايگاه دوم پليس آگاهي قرار 
گرفت.  وي افزود: در تحقيقات اوليه از شــاكي محرز 

شد كه پس از مشاهده آگهي تبليغات فروش خودرو به 
صورت نقد و اقساط در سايت ديوار با فرد آگهي دهنده 
تماس گرفته و پس از توافق هاي اوليه جهت معامله 
خودرو در محل قرار حاضر شدند. اين مقام انتظامي 
گفت: با توافقــات صورت گرفته، خــودرو مورد نظر 
معامله شده و پس از پرداخت 80 ميليون ريال به عنوان 
پيش پرداخت، فروشنده شخصا اقدام به تنظيم قولنامه 
صوري با مشخصات غيرواقعي كرده و در يك فرصت 
مناسب از غفلت مال باخته استفاده و اقدام به سرقت 

خودرو مي كند.  سرهنگ نادربيگي گفت: موضوع در 
حال بررسي بود كه پرونده مشابه ديگري به پايگاه دوم 
پليس آگاهي، مبني بر دريافت وام با كارمزد 4 درصد 
در قبال دريافت چك به مبلــغ 310 ميليون ريال از 
طريق سايت ديوار با هويت نامشــخص ارجاع شد.  
اين مقام انتظامي گفت: ماموران به سرعت وارد عمل 
شده و با انجام تحقيقات ميداني و بررسي آدرس هاي 
اعالم شــده به مال باختگان، محرز شــد كه تمامي 

آدرس ها غيرواقعي است. 

تصور كنيد براي ورود به دانشــگاه، ادامه تحصيل، 
تدريــس و بســياري از ديگــر مــوارد مرتبط با 
تحصيالت، موظف باشــيد ابتــدا از فيلتر هوش 
مصنوعي رد شويد و در صورتي كه هوش مصنوعي 
شما را ناكارآمد تشــخيص دهد از نظام آموزشي 
و تحصيل رد شــويد. ترســناك به نظر مي رسد؛ 
 اما اين يك فرض اســت كه بــه زودي به واقعيت 

مي پيوندد. 
به گزارش انتخاب، به مرور زمــان و طي دهه هاي 
اخيــر نظــام گزينــش، تدريــس و تحصيل در 
دانشگاه هاي معتبر جهان دســتخوش تغييراتي 
شده است. اين تحوالت گاهي مثبت و گاهي منفي 
ارزيابي شده اند و طرفداران و منتقداني نيز دارند؛ 
اما قطعا شگفت زده خواهيد شد اگر بدانيد تحوالت 
آتي نظام آموزشي به زودي با قدرت و اراده هوش 

مصنوعي پيش مي روند. 
كم كم زمان آن رســيده كه خود را آماده كنيد در 
كنار ربات هــا و در كمال آرامش ســر كالس هاي 

درس بنشينيد و حتي شــايد آمار قبولي ربات ها 
در دانشگاه از شــما بيشتر شــود. درواقع با وجود 
اينكه در حال حاضر، هــوش مصنوعي در مراحل 
نسبتا اوليه توســعه خود در محيط آموزشي قرار 
 دارد؛ اما به طــور كامل بر دانشــگاه هاي مختلف 

اثرگذار است. 
الكس تري، كارشــناس حوزه تكنولوژي مي گويد: 
»هم اكنون انتخاب بسياري از دانشجويان به لطف 
هوش مصنوعي انجام مي شود. درواقع آزمون هاي 
ورودي برخي از دانشگاه ها شامل سواالت از پيش 
تعيين شــده مبتني بر هوش مصنوعي اســت. از 
جمله آزمون دســتيار پزشــكي كه حداقل 40 تا 
 100 هــزار نفــر را در مرحله مقدماتــي گزينش 

مي كند.«
البته هر دانشــگاه بــراي گزينش دانشــجويان 
الگوريتــم خاصــي دارد؛ اما بايــد بپذيريم كه در 
نهايت اين هوش مصنوعي اســت كه تصميم آخر 
را مي گيرد. دانشــگاه تگزاس يكي از دانشگاه هاي 

مطرح جهان اســت كــه روند اســتفاده از هوش 
 مصنوعي را براي انتخاب دانشــجويان به شــدت 

قبول دارد. 
ميگل وايليلوسكي، مدير اجرايي UT بخش پذيرش 
اين دانشگاه مي گويد: بررسي وضعيت دانشجويان از 
طريق هوش مصنوعي يك روش جامع و همه جانبه 
است كه كمك مي كند هدررفت مدت زمان سيستم 

آموزشي به صفر برد. 
اما همه فعاالن در سيستم هاي آموزشي اينگونه فكر 
نمي كنند. برخي از اساتيد و فعاالن حوزه آموزشي 
معتقدند استفاده از هوش مصنوعي براي گزينش 
دانشجويان حركتي اشتباه و غيرمنطقي است و در 
بلندمدت به اهداف آموزش حرفــه اي لطمه وارد 

مي كند. 
با وجود اين، اين روش در دانشگاه هاي معتبري مثل 
دانشگاه ســيدني و آريزونا در حال گسترش است. 
نظر شما چيســت؟ آيا گزينش با هوش مصنوعي 

منطقي تر از گزينش انساني است؟

به نظر مي رســد كاهــش شــديد ارزش بيت كوين 
در ماه هــاي اخير تاثيــري بر روند اســتخراج ارزهاي 
ديجيتال رمزنگاري شده نگذاشته اســت.  به گزارش 
ايســنا، بيت كوين كه يكــي از معروف تريــن ارزهاي 
ديجيتال رمزنگاري شــده در جهان محسوب مي شود، 
در ماه هاي گذشــته به ويژه نوامبر سال جاري ميالدي 
با كاهش شــديدي در ارزش خود در برابر دالر مواجه 
شد، به گونه اي كه بسياري از تحليلگران از آن به عنوان 
ســقوط آزاد بيت كوين نام مي برند و آن را بزرگ ترين 
كاهش ارزش بيت كوين از آوريل سال 2011 ميالدي 
تاكنون ناميده اند.  حاال كارشناسان و تحليلگران فعال 

در حــوزه ارزهاي ديجيتال اعالم كرده اند كه ســقوط 
آزاد قيمت بيت كويــن كه در ماه هاي اخير به شــدت 
موجب نگراني ســرمايه گذاران و معامله گران شــده، 
هنوز تاثير شــگرف و قابل توجهي روي روند استخراج 
ارزهاي ديجيتال نگذاشته است و هنوز كاربران درحال 
 استخراج ارزهاي مجازي رمزپايه و كسب درآمد از اين 

طريق هستند. 
البته تحليلگران برآورد كرده اند كه احتماال اســتخراج 
بيت كوين در آينده بــا ادامه كاهش قيمــت ارزهاي 
ديجيتال نيز متاثر شود  و به زودي تحت تاثير قرار خواهد 
گرفت. ارزش بيت كوين در حالي به زير چهار هزار دالر 

ســقوط كرد كه در ماه قبل از آن باالي شش هزار دالر 
بود و بسياري از كارشناسان و تحليلگران فعال در حوزه 
بازار ارزهاي ديجيتال نيز برآورد كرده بودند كه ارزش 
آن تا 15 هزار دالر نيز خواهد رســيد. براساس گزارش 
وب سايت كوين تلگراف، هرچند كه بيت كوين باز هم از 
كانال سه هزار دالري خارج شد و هم اكنون در چهار هزار 
و 100 دالر معامله مي شود، اما سقوط و كاهش شديد و 
ناگهاني در ارزش آن موجب شــد تحليلگران با ترس و 
واهمه بيشتري به معامله و سرمايه گذاري در اين ارزهاي 
ديجيتال دست بزنند و همين امر نيز برآورد مي شود خود 
باعث كاهش قابل توجه در ارزش بيت كوين خواهد شد. 

26 ســال قبل در چنين روزي نخســتين پيامك 
ارسال شد. در سوم دســامبر 1۹۹2 ميالدي نيل 
پاپ ورت، يك برنامه نويس 22 ســاله نخســتين 
پيامك جهان را از يك رايانه براي ريچارد جاوريس، 

همكارش ارسال كرد. 

او به عنوان يــك برنامه نويس مشــغول كار بود تا 
خدمت پيام كوتاه را براي مشتري خود )ودا فون( 

بسازد.
پاپــورث در نخســتين پيامــش نوشــته بــود: 
»كريسمس مبارك« حدود يك سال بعد شركت 

نوكيــا قابليــت اس ام اس را بــه موبايل هاي خود 
 افزود. ايــن قابليت با محدوديــت 160 كاراكتري 

بود.
اس ام اس يــا خدمــت پيــام كوتاه يــك بخش 

جدانشدني از زندگي امروز افراد است.

ســخنگوي انجمن صنفي صنعت تاير از درخواســت 
توليدكنندگان الستيك مبني بر افزايش 30 درصدي 
قيمت تايرهاي سبك و ســنگين خبر داد و اعالم كرد: 
اين درخواســت به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه 
شده و منتظر اعالم نتيجه نهايي در اين زمينه هستيم. 
به گزارش ايسنا، مصطفي تنها با اشاره به افزايش قيمت 
تمام شده مواد اوليه براي توليدكنندگان انواع الستيك 
اعم از تايرهاي سنگين و سبك، اظهار كرد: افزايش قيمت 
تمام شده به دليل باال بودن قيمت مواد اوليه و نهاده هاي 
توليد موجب شد درخواست افزايش قيمت 30 درصدي 

محصوالت تايري اعم از ســبك و ســنگين را همراه با 
مستندات الزم به ســازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان ارائه كنيم.  وي ادامه داد: در حال حاضر 
تايرهاي سنگين با نظارت ستاد تنظيم بازار توزيع مي شود 
و تايرهاي سبك هم با ارائه  مدارك الزم از سوي خريداران 

توسط نمايندگي هاي فروش الستيك عرضه مي شود. 
ســخنگوي انجمن صنفي صنعت تاير بــا بيان اينكه 
درخواست افزايش قيمت الستيك در مرحله كارشناسي 
مورد تاييد قرار گرفته و در انتظار اعالم نتيجه نهايي در 
سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اظهار كرد: 

درخواست خود را به سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان ارائه كرديم و پس از بررسي هاي الزم اين 
درخواست به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده 

است و در انتظار اعالم نتيجه هستيم. 
 تنهــا با اشــاره بــه اينكــه با وجــود تخصيــص ارز 
4200 توماني براي واردات الستيك، بعضا مجبور هستيم 
مواد اوليه مورد نياز خود را با استفاده از ارز آزاد وارد كنيم، 
خاطرنشان كرد: در مواردي واردات با ارز تخصيص يافته، 
امكان پذير نيست و توليدكنندگان مجبور هستند مواد 

اوليه مورد نياز خود را با ارز آزاد وارد كنند. 

افت ۷ درصدي قيمت گوشي تلفن  همراه در يك ماه 

اوبر  در حال مذاكره برای خريد استارت آپ كرايه اسكوتر 

فروش اقساطي خودرو، ترفند كالهبردار حرفه اي

كاربران سقوط بيت كوين را  جدي  نگرفته اندآيا  هوش مصنوعي مانع  ادامه تحصيل انسان ها  مي شود؟ 

پيامك ۲۶ ساله شد

درخواست  افزايش ۳۰  درصدي قيمت الستيك
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سرمقاله
ركود  تورمي  
در  انتظار  بازار

نظــارت و دخالــت بانك 
مركزي نقش مستقيمي در 
كاهش نرخ دالر داشته است؛ 
اما اين به معنــاي كاهش 
واقعي نرخ دالر در بازار نيست؛ چراكه كماكان برخي 
از متقاضيان دالر سرگردانند و با نرخ هاي اعالم شده، 

دالري نمي گيرند...

  مهدي تقوي، كارشــناس 
اقتصادي 
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تاخير ۵ ساله در انتقال 
ريسك   بيمه  به  بازار سرمايه

مركز  پژوهش های  مجلس   از تصویب  طرح  مالیات  بر عایدي  مسكن حمایت كرد
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سفره خالی یلدای 97
هزینه    سبد   پذیرایي   شب   یلداي

 خانوار   ایراني  سر   به   فلك    مي كشد

شركت هاي دانش بنيان و اســتارت آپ ها به لحاظ 
ظرفيتي كــه در اشــتغالزايي، رشــد اقتصادي، 
صرفه جويي وقت و هزينــه و... دارند، در كشــور 
مورد اهميت قرار گرفته اند. نقش اين شركت ها در 
درآمدزايي و ارزآوري غيرقابل انكار است؛ اما شرط 
اساسي در تحقق اين موضوع برندسازي و برند شدن 
محصوالت و خدمات اين شركت هاست. به همين 
منظور در بند 2 سياست هاي كلي »اقتصاد مقاومتي« 
بر پيشــتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده ســازي و 
اجراي نقشــه جامع علمي كشور، ساماندهي نظام 
ملي نــوآوري براي ارتقای جايگاه جهاني كشــور، 
افزايش سهم توليد و صادرات محصوالت و خدمات 
دانش بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش بنيان 

در منطقه تاكيد شده است... 

برنامه ريسك پذيري شــركت هاي بيمه با تبديل 
ريســك  هاي بيمه اي به اوراق بهادار چند ســالي 
است كه ازسوي مســئوالن مطرح مي شــود؛ اما 
هنــوز زمينه ايــن كار فراهم نشــده و طبق آنچه 
رئيس كل بيمه مركــزي مي گويــد، هنوز حتي 
 مجــوز اين موضــوع بــراي بيمه مركــزي صادر

 نشده است.  غالمرضا ســليماني، رئيس كل بيمه 
مركزي می گويد: اگر بخواهيم اوراق ريسك بيمه اي 
را با 5 تا 10 هزار ميليارد تومان به بازار سرمايه منتقل 
كنيم، بايد از ابزارهاي نوين اسالمي استفاده كنيم. 
اگر مجوز اين موضوع براي بيمه مركزي صادر شود، با 
كمك شركت هاي بيمه اين موضوع را نهايي خواهيم 
كرد. انتشار اين اوراق در بورس ضمن آنكه به سود 

خريداران آن منتهي مي شود...



اقتصاد2
ایران وجهان

جلوگيري از سوداگري در بخش 
مسكن، ايجاد يك اهرم سياستي 
براي سياست گذار، كاهش تورم 
مسكن و كاهش شكاف درآمدي 
و نابرابــري چهار دليــل مركز 
پژوهش هاي مجلس براي حمايت از تصويب طرح مجلس براي 
اخذ ماليات بر عايدي ســرمايه در بخش امالك بوده است. مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي با انتشار گزارشي با عنوان 
»اظهارنظر كارشناســي درباره »طرح الحاق يك ماده به قانون 
ماليات هاي مستقيم« )مقابله با سوداگري و كاهش التهابات بازار 
مســكن( كليات«، از تصويب اين طرح كه منجر به اخذ ماليات 
بر عايدي ســرمايه CGT در بخش امالك يا همــان ماليات بر 
عايدي امالك و مسكن حمايت كرد. در بخش »مقدمه« گزارش 
مركز پژوهش هاي مجلس درباره ماليات بر عايدي سرمايه آمده 
اســت: »پايه هاي مالياتي با اهداف مختلفي مانند افزايش منابع 
عمومي، ايجاد عدالت اجتماعي، كاهش فاصله طبقاتي و تنظيم 
فعاليت بخش هاي مختلف اقتصادي به كار گرفته مي شود. ماليات 
بر عايدي ســرمايه نيز يكي از پايه هاي مالياتي است كه اگرچه 
مي تواند به افزايش منابع عمومــي بينجامد، ولي عمدتا كاركرد 
تنظيم گري داشته و مي تواند با تضعيف فعاليت هاي غيرمولد و 
كاهش انگيزه هاي ســوداگرانه نقش موثري در تنظيم بازارهاي 

مختلف از جمله مسكن، خودرو، طال و ارز ايفا كند.«
در بخش بعدي اين گزارش بازوي كارشناسي مجلس با عنوان 

»ماليات بر عايدي سرمايه امالك و مســكن؛ تعريف و حوزه 
شمول« آمده است: »ماليات بر عايدي امالك و مسكن، يكي از 
اجزاي ماليات بر عايدي سرمايه است كه بسياري از كشورهاي 
پيشرفته آن را به عنوان يك پايه مالياتي پذيرفته و اجرا كرده اند 
و نزديك به يك سده، از قدمت آن مي گذرد. اين ماليات بر رشد 
قيمت مســكن يعني تفاضل قيمت خريد و فروش آن، وضع 
مي شود و بدين ترتيب، درصدي از عايدي به عنوان ماليات اخذ 
مي شود. با توجه به آنكه در اغلب اوقات، عوايد سفته بازي در بازار 
مسكن در ايران )به ويژه در شهرهاي بزرگ(، از ميانگين سود 
بسياري از فعاليت هاي توليدي، بيشتر است، اين مساله باعث 
شده سرمايه هاي زيادي به ســوي آن منحرف و از بخش هاي 
مولد و توليدي )حتي توليد مسكن( خارج شود. به بيان ديگر، 
ريسك پايين سوداگري در بخش مســكن، در مقابل ريسك 
باالي سرمايه گذاري در بخش توليد، سرمايه هاي عظيمي را به 
سمت فعاليت هاي غيرمولد بخش مسكن؛ يعني خريد و فروش 
مسكن به قصد انتفاع، سوق داده است. اين امر از منظر اقتصادي 
نامطلوب اســت و مي تواند در گسترش و تشديد فعاليت هاي 
سوداگري و بالطبع افزايش قيمت مسكن نقش زيادي داشته 
باشد.«  اين مركز پژوهشي در ادامه تاكيد كرده است كه معموال 
سود حاصل از ســفته بازي در بازارهايي مانند امالك، خودرو، 
طال، ارز و... به عنوان حوزه شمول ماليات بر عايدي سرمايه در 

نظر گرفته مي شود. 
بخش بعدي گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، »وضعيت موجود 
بازار مسكن« است و سه موضوع »سهم باالي تقاضاي غيرمصرفي 
در بازار مسكن«، »اختالف تورم بخش مسكن با تورم عمومي« و 

»كاهش قدرت خريد مسكن« بررسي شده است. 

چهار دليل مركز پژوهش ها براي حمايت از تصويب 
طرح ماليات بر عايدي مسكن

سومين بخش گزارش اين مركز پژوهشــي »اهميت و ضرورت 
وضع ماليات بر عايدي مسكن« است. نخستين دليل حمايت مركز 
پژوهش هاي مجلس از اخذ اين ماليات، »جلوگيري از سوداگري در 
بخش مسكن« است. در توضيح اين موضوع آمده است: »نوسانات 
و شــوك هاي ادواري در بخش مسكن عموما متاثر از شوك هاي 
تقاضا و سوداگري است. در واقع همان طور كه بيان شد، ايجاد اين 
نوسان ها در بازار مسكن به دليل ورود نقدينگي بيش از اندازه در اين 
بخش است. طبعا اين مساله ايجاد حباب هاي قيمتي و بلوكه شدن 
سرمايه ها را در اين بخش به دنبال خواهد داشت كه بالطبع جذب 
سرمايه در بخش هاي مولد اقتصادي را كاهش مي دهد. مهم ترين 
ابزار براي مديريت و كنترل اين مســاله، استفاده از سياست ها و 
ابزارهاي مالياتي از جمله ماليات بر عايدي مسكن است. ماليات بر 
عايدي مسكن با حذف انگيزه هاي سوداگرانه موجب بهبود شرايط 

براي انجام فعاليت هاي مولد اقتصادي مي شود.«
دومين دليل حمايت بازوي كارشناسي مجلس از اخذ ماليات بر 
عايدي مســكن، »ايجاد يك اهرم سياستي براي سياست گذار« 
است. در توضيح اين دليل آمده است: »ماليات بر عايدي سرمايه 
ابزار و اهرمي است كه مي تواند در جهت مديريت منابع در بازارهاي 
مختلف مورد اســتفاده قرار گيرد و موجب تغيير رفتار عامالن 
اقتصادي در جهت منافع عمومي شود. اين سياست مالياتي ابزاري 
را در اختيار سياست گذار قرار مي دهد كه به وسيله آن مي تواند 
مانع از هجوم نقدينگي به سمت بازارهاي غيرمولد رقيب توليد 
شــود و با افزايش هزينه نگهداري دارايي هاي غيرمولد و كاهش 
مزيت نسبي آنها، شرايط را براي هدايت نقدينگي به سمت توليد 

فراهم كند. همچنين سياست گذار بسته به شرايط كشور با اعطاي 
معافيت هاي منطقــه اي يا تغيير نرخ ماليــات براي بخش هاي 
مختلف، مي تواند سياست هاي منطقه اي و بخشي خود را دنبال 
كند. بخش مسكن نيز از اين قاعده مستثنی نيست و وضع ماليات 
بر عايدي مسكن مي تواند كمك شــاياني به سياست گذار براي 

تنظيم اين بخش كند.«
»كاهش تورم مسكن« سومين دليل حمايت مركز پژوهش هاي 
مجلس از اخذ اين ماليــات آمده و توضيح آن عبارت اســت از: 
»يكي از علل ايجاد تورم در بخش مســكن، وجود ســوداگري 
گسترده در اين بخش است. عمده اين فعاليت ها به صورت خريد 
و فروش در شهرهاي بزرگ خصوصا شهر تهران بوده است. براي 
مثال بخش قابل توجهي از نظام بانكي به عنوان پشتيبان اصلي 
فعاليت هاي سفته بازانه در ســال هاي اخير، قدرت عظيم خلق 
اعتبار خود را به جاي ســرمايه گذاري هاي مولد، صرف خريد و 
فروش و ساخت امالك به صورت سفته بازانه كرده كه در نهايت 
با سوار شــدن بر تقاضاي واقعي اقتصاد نقش بســزايي در رشد 
قيمت زمين و مسكن در سراسر كشور داشته است.«چهارمين 

دليل اين مركز پژوهشــي براي حمايت از اخذ ماليات بر عايدي 
مسكن، »كاهش شــكاف درآمدي و نابرابري« است. در توضيح 
اين موضوع آمده است: »كاهش شكاف درآمدي از جمله اهداف 
انواع پايه هاي مالياتي اســت. در اختيار داشــتن سرمايه توسط 
صاحبان ثروت و دست  به دست شــدن در بين آنها، هيچ گاه به 
اقشار متوسط و كم درآمد فرصت كسب ســرمايه را نمي دهد. با 
افزايش قيمت سرمايه ها در دست صاحبان سرمايه و عدم دريافت 
ماليات، انگيزه ها براي كسب سود از طريق افزايش قيمت سرمايه 
بدون ايجاد ارزش افزوده باال مي رود و بدين  نحو قشــر پردرآمد 
جامعه، غني تر و قشر كم درآمد جامعه ضعيف تر مي شوند. طبعا 
افزايش شديد قيمت زمين و مســكن نيز توزيع درآمد را به نفع 
صاحبان مســتغالت تغيير داده و موجب افزايــش نابرابري در 
درآمد شــده اســت.«بخش بعدي گزارش مركز پژوهش هاي 
مجلس، مالحظات در وضع ماليات بر عايدي ســرمايه اســت 
كه شــامل »اجراي ماليات بر عايدي مســكن«، »معافيت ها«، 
 »تعديل تــورم« و »تميز بين عايدي كوتاه مــدت يا بلندمدت« 

مي شود. 

مركز پژوهش ها از تصويب طرح ماليات بر عايدي مسكن حمايت كرد

مهار  سوداگري  مسكن  با   اهرم  مالیاتی

زنگنه: 
بيشترين فشارها براي جلوگيري 
از صادرات نفتي و پتروشيمي است

وزير نفت گفت: هدف آمريــكا و متحدان منطقه اي 
آن، اين اســت كه از طريق اعمال فشار و كمبودهاي 
اقتصادي، در آستانه چهلمين سالگرد انقالب اسالمي، 
بگويند ما به بن بست رسيده ايم. امروز بخش نفت، گاز 
و پتروشيمي در خط مقدم جنگ سرد است. دشمنان 
مي داننــد از طرفي توليدات ما بيــش از نياز داخلي 
است و براي درآمدزايي بايد نسبت به صادرات اقدام 
كنيم و از طرف ديگر براي تامين برخي نيازها به ارز 
نياز داريم. زنگنه تاكيد كرد: »اكنون بيشترين فشار 
وارد بر كشور در زمينه اين است كه نتوانيم نفت، گاز، 
فرآورده هاي نفتي و محصوالت پتروشيمي را صادر 
كنيم.« به گزارش وزارت نفت، بيژن زنگنه روز گذشته 
در نوزدهمين نشست تخصصي فرماندهان پايگاه هاي 
بسيج وزارت نفت گفت: به معناي واقعي در يك جنگ 
سرد به سر مي بريم. زنگنه ادامه داد: امروز بخش نفت، 
گاز و پتروشيمي در خط مقدم جنگ سرد است. وزير 
نفت گفت: در مقابل فساد كه همانند موريانه براي بدنه 
جامعه است، نبايد كوتاه آمد؛ حال اين فساد از جانب هر 
كه مي خواهد باشد. »نمي گويم اگر از فسادي خبردار 
شديد به من بگوييد؛ مي گويم آن را فرياد بزنيد. بايد با 
فاسد برخورد كرد و اين حساسيت در شرايط فعلي كه 
مردم گرفتار حداقل هاي زندگي شده اند، بايد دوچندان 
باشد.« وي ادامه داد: امروز بايد بدون چشم داشت كار 
كنيم. نگوييم چرا ما هم مثل بقيــه كه برمي دارند و 
مي روند، نباشــيم؟ نگوييم چرا ما بايد از بقيه عقب 
بمانيم؟ ما بايد كار درست را انجام دهيم. ما نيروهاي 
انقالبي هستيم؛ ما مدعي هستيم فرزند انقالبيم. پس 
بايد بسيار خير برسانيم و كم برداشت كنيم و بايد بيش 

از هر زمان ديگري، نماد فداكاري و الگو باشيم. 

خبر

معاون امور اقتصادي و برنامه ريزي سازمان برنامه و بودجه گفت: نرخ ارز را حداقل 
و حدود ۵۸۰۰ تومان در نظر گرفته ايم تا از نوسانات بازار ارز بكاهد و آرامش را در 
بازار برقرار كند. حميد پورمحمدي صبح روز گذشته در همايش بانكداري شركتي با 
اشاره به جمع بندي بودجه ۹۸ سازمان برنامه اظهار داشت: فضاي بازار پول و نوسانات 
ارز و تورم اثر خود را روي بودجه مي گذارد و سازمان برنامه بايد تالش كند اين اثر را 
كاهش دهد و تصميماتي اتخاذ كند كه اثر مخرب و سياست هاي پولي نداشته باشد. 

دولت بدهي ها به نظام بانكي را تبديل به اوراق بهادار مي كند
وي درباره بدهي هاي دولت و نظام بانكي نيز گفت: در هيات وزيران مصوب و به عنوان 
تبصره به قانون بودجه اضافه شد كه دولت بابت بدهي ها به نظام بانكي به جاي ثبت در 
دفاتر آنها را تبديل به اوراق بهادار كند. پورمحمدي تصريح كرد: در اين حالت بازاري 
براي اين كار ايجاد مي شود كه بانك ها مي توانند سر موعد سود اوراق را دريافت و 
در سررسيدها اصل را نيز دريافت كنند و به بازار بدهي عمق دهند.  وي افزود: بانك 
مركزي موظف شد عمليات بازار باز را انجام دهد و نرخ اين اوراق را تنظيم كند تا اين 

اوراق با مداخله بانك مركزي از قيمت مناسب برخوردار شود كه اين امر باعث مي شود 
توان نظام بانكي براي اينكه از تنگناي نقدينگي بيرون آيد، باالتر رود.  پورمحمدي 
ادامه داد: بزرگ ترين مشكل بنگاه ها بحث تامين سرمايه در گردش است تا هزينه 
مواد اوليه خدمات و دستمزد را پرداخت كنند. بنابراين دولت بايد به بانك ها كمك 

مي كرد كه اين موضوع در اليحه بودجه سال ۹۸ ديده شده است. 

تهاتر زنجيره اي بدهي ها در بودجه ۹۸ تقويت شده است
وي با اشاره به بحث تهاتر بدهي كساني كه از يك طرف به بانك ها بدهكارند و از سوي 
ديگر از دولت طلبكارند، گفت: بحث تهاتر بدهي ها در بودجه سال ۹۸ تقويت شده 
و بخش خصوصي، تعاوني ها و بنگاه هايي كه از دولت طلب دارند، بانك ها مي تواند 

بدهي آنها را به بانك مركزي منتقل كنند و بانك مركزي نيز به دولت انتقال دهد و 
حساب ها بين بانك مركزي و دولت تنظيم و دولت به بانك مركزي بدهكار شود. وي 
افزود: بانك ها نيز در اين بازار كه بانك مركزي ايجاد مي كند با يكديگر مبادله مي كنند 
و در صورتي كه بدهي به بانك مركزي نداشته باشند، مي توانند در بازار بين بانكي بين 

خودشان اين مبادالت را برقرار كند. 

موافقت سران قوا با پيشنهاد باز بودن دست دولت در قيمت گذاري 
طرح هاي نيمه تمام

وي با بيان اينكه دولت حدود ۷۶ هزار طرح نيمه تمام دارد كه به دنبال اتمام آنهاست، 
گفت: دولت منابع كافي ندارد و برخي از اين طرح ها حتي تا ۲۰ سال طول مي كشد تا 

به اتمام برسد، بنابراين تصميم به مشاركت با بخش خصوصي براي اتمام اين طرح ها 
گرفته است. وي با اشاره به ضرورت توجيه پذير كردن اين طرح ها براي مشاركت 
بخش خصوصي افزود: طرح هايي كه بخش خصوصي و دولت با يكديگر مشاركت 

كنند از شمول هر نوع قيمت گذاري معاف است. 

ارقام احتمالي بودجه ۹۸؛ قيمــت دالر ۵۷۰۰ تومان، قيمت نفت 
۵۴ دالر

سخنگوي هيات رئيسه مجلس شوراي اسالمي گفت: احتماال قيمت دالر در بودجه 
سال آينده حدود ۵۷۰۰ تومان در نظر گرفته شود. بهروز نعمتي درباره تصويب 
كليات اليحه بودجه سال آينده اظهار كرد: دولت براساس ماده 1۸۲ آيين نامه داخلي 
مجلس شوراي اسالمي تا پانزدهم آذر مهلت ارائه بودجه به مجلس را دارد و منتظر 
آن هستيم.  سخنگوي هيات رئيسه مجلس شوراي اسالمي افزود: براساس شنيده ها، 
دولت در اليحه بودجه سال آينده قيمت ۵4 دالر را براي هر بشكه نفت در نظر گرفته 

است و پيش بيني مي شود روزانه يك ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه نفت بفروشيم. 

معاون سازمان برنامه و بودجه: 
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آگهی ابالغ دانامه
 خواهان:  خانم زهرا حيدری مقدم فرزند رســتم به نشــانی اســتان ايالم – ايوان- بلــوار آيت آيت اله 

خامنه ای – روبروی ترمينال – جنب اداره اطالعات 
خوانده: آقای بهزاد محمديان فرزند محمد ) مجهوالمكان(

خواسته: طالق به درخواست زوجه 
گردشكار: پس از بررسی محتويات و اوراق  پرونده دادگاه ختم رسيدگی اعالم و به شرح زير رأی  صادرمی 

نمايد.
رأی دادگاه

در اين پرونده خواهان خانم زهرا حيدری مقدم فرزند رستم دادخواستی بطرفيت آقای بهزاد محمديان فرزند 
محمد بخواسته طالق به درخواست زوجه) صدور گواهی عدم امكان سازش از باب عسر و حرج به دليل ترك 
زندگی( كه خواهان در جلسه رسيدگی دادگاه خواسته خود را به الزام زوج به طالق تغيير داده است. و در 
توضيح دعوای خود چنين تشريح نموده  كه مطابق سند نكاحيه پيوست در مورخ 13۸۸/4/3۰ با خوانده 
ازدواج و حاصل ازدواج نيز يك پسر ۶ ساله به نام برديا می باشد كه زوج مدت سه سال است زندگی مشترك 
را ترك  و خواستار صدور حكم به شرح ستون خواسته شده است توجهأ به محتويات پرونده و از انجايكه علقه 
زوجيت به استناد تصوير سند ناكحيه شماره 3۶۶۸4 دفترخانه رسمی ازدواج شماره 3۷ ايالم محرز است 
دادگاه حسب وظيفه ذاتی مساعی الزم را جهت اصالح ذات البين زوجين بكار گرفته كه به لحاظ عدم موافقت 
زوجه و اينكه مشاراليه اعالم داشت زوج مدت سه سال زندگی مشترك را ترك نمود و در مشقت  به سر می برد 
مثمر واقع نشده است و در اين راستا به شهادت شهود استناد نموده است. نظر به اينكه استشهاديه كتبی ضم 

دادخواست كه به امضاء مطلعين محل رسيده است و مفاد آن داللت بر ترك زندگی مشترك از ناحيه زوج به 
مدت سه سال  را به لحاظ عزيمت به مكان نامعلومی دارد. با عنايت به اينكه گواهی گواهان تعرفه شده نيز مويد 
صحت خواهان است زيرا گواهان نيز اذعان داشته كه زوج مدت سه سال است زندگی مشترك را ترك نموده 
است و هيچ گونه نفقه ای به زوجه پرداخت نشده است و  مخارج و بر عهده پدر زوجه بوده است نظر به اينكه 
دادگاه به لحاظ وجود خوف شقاق و نيز تكليف مصرحه در ماده ۲۷ قانون حمايت خانواده قرار ارجاع موضوع 
معنونه را به داوری صادر نموده و انچه از نظريه مكتوب داوران متبادر به ذهن می گردد اين است كه زوج مدتی 
كه زندگی مشترك را ترك و هيچ گونه نفقه ای به زوجه پرداخت ننموده  و مخارج زندگی زوجه و فرزند 
مشترك توسط خانواده زوجه پرداخت می گردد كه دادگاه با امعان نظر در نظريه داوران و نيز گواهی گواهان 
تعرفه شده عسر وحرج زوجه در ادامه زندگی مشترك محرز است لذا دادگاه با اختيار حاصل از تبصره ماده 
113۰ قانون مدنی و مواد ۲۷و۲۸و۲۹و31 قانون حمايت خانواده حكم به الزام زوج به حضور در دفترخانه با 
شرايط ذيل صادر و اعالم می دارد. 1- زوجه معقوده و مدخوله است.۲- زوجين دارای يك فرزند مشترك پسر 
به هويت برديا می باشند كه به لحاظ مجهول المكان بودن زوج حضانت وی به زوجه واگذار می شود.3- زوجه 
تعداد 1۰ قطعه سكه تمتم بهار آزادی را در حق زوج بذل نموده است.4- زوجه حسب االقرار و بر اساس نظريه 
پزشكی قانونی شهرستان ايوان به شماره ۶۰1-۰۵/۰۵/۹۷/م/۲4 مورخ ۹۷/۸/۲۲ باردار نمی باشد ۵- طالق 
بائن و از نوع مبارات می باشد و اعتبار آن جهت حضور در دفترخانه و اجرای صيغه طالق شش ماه پس از تاريخ 
ابالغ می باشد. رأی صادره غيابی است و ظرف مدت بيست روز پس از تاريخ ابالغ قابل واخواهی دراين دادگاه 

و پس ازآن ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در دادگاههای محترم تجديد نظر ايالم می باشد.
رئيس شعبه اول دادگاه عمومی حقوق ايوان-  يوسف مرادنژادی

دادنامه
پرونده كالســه ۹۷۰۹۹۸۶۵۵4۰۰1۲۵ شعبه 4 شــورای حل اختالف مجتمع امام 

خمينی )ره(شهرستان خرم آباد تصميم نهايی شماره ۹۷۰۹۹۷۶۶۵۵4۰۰۲4۷ 
 خواهان: آقای احمد عبديانی فرزند كريم به نشــانی اســتان لرســتان- شهرستان 

خرم آباد- شهر خرم آباد- گلدشت غربی خ ارم رو به رو نانوايی
خواندگان: 

1-آقای مرتضی بيرانوند فرزند علی به نشانی لرستان-خرم آباد-كوی ارتش-آخر خيابان 
بابك- منزل سر نبش خيابان

۲- آقای رضا يوســفی به نشــانی لرســتان-خرم آباد- ماســور ميدان ميوه و تره بار 
)بارفروشی(- غرفه چهل

خواسته: الزام به تنظيم سند خودرو
رای قاضی شورا

در خصوص دعوی آقای احمد عبديانی فرزند كريم به طرفيت 1- آقای مرتضی بيرانوند 
فرزند علی ۲- آقای رضا يوســفی فرزند محمد به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند 
رسمی انتقال يك دستگاه خودرو پژو 4۰۵ به شماره انتظامی 4۸۹ب ۸۵ ايران 4۷ به 
انضمام خســارات قانونی وارده مقوم به مبلغ يكصدو شــصت ميليون ريال با توجه به 

محتويات پرونده و نظر به اينكه در رابطه حقوقی خواهان با خوانده رديف اول برابر قرارداد 
مورخه ۹۷/۲/3 بر قرار و به موجب آن خواهان يك دستگاه خودرو پژو به شماره انتظامی 
فوق الذكر خريداری و نظر به اينكه تنظيم سند از آثار و لوازم قرارداد فوق الذكر می باشد 
و نظر به استعالم به عمل آمده از معاونت راهور نيروی انتظامی و مالكيت خوانده رديف 
دوم و عدم ابراز دليلی از جانب آنان مبنی عدم فروش، لهذا دعوی خواهان صحيح وارد 
تشخيص مستنداً به مواد 1۹۸-۵1۵-۵1۹- قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی حكم بر الزام خوانده رديف دوم به انتقال سند رسمی يك دستگاه 
خودرو به شماره انتظامی4۸۹ ب ۸۵ ايران 4۷ در يكی از دفاتر اسناد رسمی با هزينه 
خواهان به لحاظ عدم قيد پرداخت هزينه هــا در قرارداد ابرازی در محكوميت خوانده 
رديف اول به پرداخت مبلغ دو ميليون و يكصد و چهل هزار ريال بابت هزينه دادرسی 
در حق خواهان صادر  اعالم می دارد رای صادره نسبت به خوانده رديف اول حضوری و 
ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی 
شهرستان خرم آباد و نسبت به خوانده رديف دوم غيابی و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهی در اين مرجع و سپس ظرف بيست روز ديگر قابل تجديد نظر خواهی در 

دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد می باشد 
محمد باقری، قاضی شورای حل اختالف خرم آباد

شماره پرونده: 1/۶33/۹۶    شماره دادنامه:1۸1     تاريخ دادنامه: 13۹۷/۰3/۲۹
 مرجع رسيدگی: شعبه اول شهری شورای حل اختالف دادگستری نوشهر

 خواهان: بانك مهر اقتصاد به شماره ثبت 4۲۹۷۰۹ با وكالت كيومرث يدالهی به نشانی: 
چالوس - بلوار امام جنب ترمينال - دفتر وكالت يدالهی 

خواندگان:1 – روح اله نعيمی فرزند محمد به نشانی: نوشــهر - خيابان عدالت - پاساژ 
بوشهری عكاسی - تك ستاره ۲ - محسن عليمحمدی پرچكوهی فرزند الياس به نشانی:  
نوشهر گردكل سردار جنگل - فجر ۶ - پالك ۹۷. 3- علی اصغر نعيمی فرزند محمد به 

نشانی: نوشهر خيابان عدالت مجتمع مسكونی شهرام واحد 1۲ 
خواسته: محكوميت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ ۶۲/۸۲۵/۹۰۷ ريال، 

كليه خسارات دادرسی، تاخير و تاديه و حق الوكاله وكيل 
گردشكار: خواهان دادخواستی/ درخواســتی به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم 
داشته كه پس از ارجاع به اين شورا و ثبت به كالسه فوق و جری تشريفات قانونی در وقت 
فوق العاده/ مقرر حوزه به تصدی امضاكنندگان زير تشكيل است و با توجه به محتويات 
پرونده پس از شور و تبادل  نظر ختم رسيدگی اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رأی 

می نمايد
)) رای شورا ((

در خصوص دعوی بانك مهر اقتصاد به شماره 4۲۹۷۰۹ با وكالت كيومرث يدالهی به طرفيت 
خواندگان 1 - روح اله نعيمی فرزند محمد  ۲ - محسن عليمحمدی فرزند ا لياس 3 -  علی 

اصغر نعيمی فرزند محمد به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۶۲/۸۲۵/۹۰۷ ريال، كليه خسارات 
دادرسی، تاخير و تاديه، حق الوكاله وكيل به استناد دو فقره چك به شماره های ۵۹1۰۷4 
مورخ 1۲/۹/ و ۵۹1۰۷3 مورخ 13۹۰/۹/1۹ گواهينامه عدم پرداخت از بانك محال عليه 
خواندگان با ابالغ قانونی و خوانده رديف اول در جلسه شورا حاضر شده و خواندگان رديف 
دوم و سوم حاضر نشده است به اصالت اسناد ارائه شده تعرض ننموده است شورا با توجه 
به مجموع محتويات پرونده و مالحظه اوراق پرونده كپی مصدق چك و گواهينامه عدم 
پرداخت از بانك محال عليه مضبوط در پرونده با استصحاب بقای دين  بر ذمه مديون و عدم 
ارائه دليل از ناحيه خواندگان بر برائت ذمه خويش دعوای خواهان را وارد تشخيص و مستنداً 
به مواد 1۹۸ و ۵1۹ و ۵۲۲ قانون آيين دادرســی مدنی 313 و31۰ و ۲4۹  قانون تجارت 
خواندگان به صورت تضامنی به  پرداخت ۶۲/۸۲۵/۹۰۷ ريال بابت اصل خواسته به مبلغ 
۲/3۰۰/۰۰۰ هزينه ابطال تمبر و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ سررسيد اجرای حكم و محاسبه آن توسط اجرای احكام برابر نرخ تورم اعالمی شاخص 
بانك مركزی جمهوری اسالمی محكوم می نمايد رای صادره نسبت به خوانده رديف اول 
حضوری است ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهی در محاكم عمومی 
نوشهر می باشد و نسبت به خواندگان رديف دوم و سوم غيابی ظرف بيست روز پس از ابالغ 
 قابل واخواهی در اين شورا سپس قابل تجديد نظر در محاكم عمومی حقوقی شهرستان 

نوشهر می باشد 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان نوشهر – سيد نورالدين حسينی

آگهی دعوت انتخابات نماينده كارفرمايان در هيات حل اختالف
اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی شهرستان چالوس

 بدين وسيله به اطالع كليه كارفرمايان شهرستان چالوس می رساند انتخابات نماينده كارفرمايان 
در هيات حل اختالف اداره تعاون كار و رفاه اجتماعی شهرستان چالوس راس ساعت 1۰ صبح روز 
سه شنبه مورخ ۹۷/1۰/1۸ در محل سالن اجتماعات بهزيستی چالوس برگزار می گردد لذا از كارفرمايان 
منطقه دعوت به عمل می آيد ضمناً اسامی كانديدا و شرايط شركت در انتخابات به شرح ذيل می باشد.

 اسامی كانديدا:
-  مشمول قانون كار جمهوری اسالمی ايران 

- در مورد اشخاص حقوقی - مدير عامل يا مدير مسئول و يا يك نفر از اعضای هيات مديره با معرفی 
مدير عامل يا مدير مسئول به عنوان داوطلب نمايندگی در هيات حل اختالف پذيرفته می شود. در 
دست داشتن ) مجوز فعاليت - ليست بيمه كارگران كه به تاييد تامين اجتماعی رسيده باشد و آخرين 

تغييرات روزنامه ( در روز انتخابات الزامی می باشد.
-  وزارتخانه، موسسات دولتی، موسسات يا نهادهای عمومی غيردولتی و شركت های دولتی كه دارای 
كارگران مشمول قانون كار هستند چنانچه خود راسا و بدون دخالت پيمانكار از خدمات كارگران 
مشمول قانون كار استفاده می نمايند، می توانند يك نفر داوطلب از بين مديران يا كاركنان غير مشمول 
قانون كار همان دستگاه، صرفاً با معرفی مديرعامل و باالترين مقام دستگاه معرفی نمايند. در دست 

داشتن ) معرفی نامه و آخرين حكم كارگزينی در روز انتخابات الزامی می باشد(.
 - با توجه به ماده 1۲ آيين نامه مربوطه هر يك از مديران منطقه در صورت تمايل به شركت در مجمع 
مديران به منظور انتخاب نمايندگان كارفرمايان را داشته باشند، می بايست حداقل پنج روز اداری قبل 
از انتخابات مراتب درخواست خود را همراه مستندات و مدارك، جهت شركت در انتخابات تحويل اداره 

مربوطه نمايند. در غير اين صورت از حضور افراد در انتخابات خودداری به عمل خواهد آمد.
 - با توجه به تبصره 1 ماده 11 منظور از مديران  واحدهای منطقه اعضای هيأت مديره و مدير عامل 
يا مديران مسئول كارگاه های مشمول قانون كار كه دارای شخصيت حقوقی هستند می توانند در 
انتخابات فوق شركت نمايند و از حضور اصناف و اشخاص حقيقی جهت شركت در انتخابات خودداری 

به عمل می آيد.
اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی شهرستان چالوس

دادنامه
 شماره پرونده:4/114۷/۹۶

 شماره دادنامه:۹۷/۷/۲1-۵۸۷
 خواهان: بهروز ذبيحی  اخته چی به نشانی قائمشهر، خ بابل، كوچه شكوه، بن بست دوم از 

راست انتهای كوچه
 خوانده: علی اصغر يمينی كلكناری به نشانی مجهول المكان

 خواسته: مطالبه  وجه 
))رای شورا((

 در خصوص دعوی آقای بهروز ذبيحی اخته چی به طرفيت آقای علی اصغر يمينی كلكناری 
به خواسته ی مطالبه وجه به مبلغ 3۰/۰۰۰/۰۰۰ريال با استناد به دو فقره چك به شماره  
1۹۶۶/1۵۰4۷4 مورخ ۹۶/۲/11 عهده  بانك تجارت شــعبه ســاری و چك شماره ی 
۹۵۲۵/۰۸434۸ - ۰۷ به تاريخ ۹۶/۹/۲۰ به عهده بانك ملی شعبه شهيد بزاز بابل به انضمام 
كليه خسارات دادرسی و خسارت تأخير تأديه با بررسی اوراق و محتويات پرونده از جمله متن 
و شرح دادخواست به كپی مصدق چك و گواهی عدم پرداخت آن و مالحظه صورتجلسه 
اعضای شورا، نظر به اينكه وجود اصل چك در يد خواهان داللت بر اشتغال ذمه ی خوانده به 
ميزان وجه مندرج در آن در حق خواهان می نمايد با توجه به خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
در جلسه رسيدگی شورا حاضر نشده و اليحه  ای جهت ايراد نسخ به اصالت سند و دفاعی در 
جهت پرداخت وجه چك و برائت ذمه  خود ارائه نداده بنابراين شورا  دعوی خواهان را ثابت 
دانسته با استناد به ماده 31۰ قانون تجارت، تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چك، ماده 
1۹۸ و ۵1۵ و ۵1۹ قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و ماده ۹ 
قانون شورای حل اختالف حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 3۰/۰۰۰/۰۰۰ريال 
بابت اصل خواسته،  مبلغ ۵3۰/۰۰۰ ريال بابت هزينه دادرسی، ۷۸/۵۰۰ ريال بابت هزينه 
پستی و خسارت تأخير تأديه بر مبنای نرخ تورم از تاريخ سررسيد چك ۹۶/۲/11 به مبلغ 
1۰/۰۰۰/۰۰۰ريال و ۹۶/۹/3۰ به مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال تا زمان وصول كه توسط واحد 
اجرای احكام محاسبه ميگردد در حق خواهان صادر می نمايد. رأی صادره غيابی ظرف 
بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و سپس ظرف بيست روز ديگر پس از آن 

قابل تجديدنظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی قائمشهر می باشد.
 سكينه عموزاده آرايی -  قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف قائمشهر

)اجرائيه(
مشخصات محكوم له:

 نام: بانك سرمايه با وكالت اســدا...  رمضانی     نشــانی محل اقامت: ساری خيابان 
فرهنگ مقابل استاديوم ساختمان آويشن طبقه سوم

 مشخصات محكوم عليه: نام: 1- عليرضا ۲- غدير 3-  يوسفعلی 4 – سعيد 
نام خانوادگی: 1 – ناصری متين ۲ – عنايتی ازنی 3 – افضلی نژاد 4 - حسينی مشك 
آبادی    نام پدر: 1 - محمد حسين ۲ – مهدی 3 – حميد 4 – سيد علی اكبر    نشانی 
محل اقامت: 1 – ساری بلوار كشاورز خ چمران نرسيده به حسينيه ابوالفضل كوچه 

ابوالفضل درب دوم سمت چپ ۲  و 3 و4 هر سه مجهوال المكان
   به موجب رای شماره 43 تاريخ ۹۶/۲/1۰ شعبه 1۲ شورای حل اختالف ساری كه 

قطعيت يافته است.
 محكوم عليه محكوم اســت بــه محكوميت متضامنــی خواندگان بــه پرداخت 
۹۲/۷۰۰/۰۰۰ ريال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲/3۸۲/۵۰۰ بابت هزينه دادرسی و 
مبلغ 3/33۷/۲۰۰ ريال بابت حق الوكاله خواهان و خسارت تاخير تاديه وفق قرارداد 
نسبت به اصل تســهيالت و سود آن از زمان تقديم دادخواســت ۹۵/۵/۲۰ تا زمان 
اجرای كامل حكم در حق خواهان صادر می دارد. نيم عشــر دولتی هزينه اجرايی 

طبق تعرفه پرداخت گردد.
مسئول دفتر شعبه 1۲ شورای حل اختالف ساری

دادنامه
 شماره پرونده:4/4۲۲/۹۷

 شماره دادنامه:۶۸۲ – ۹۷/۸/۲۲
 خواهان: ميثم ســيفی با وكالت تقی صادقی به نشانی قائمشهر، خ ساری، چهار راه 

فرهنگ، جنب داروخانه روحانی
 خوانده: ميثم پاشايی به نشانی مجهول المكان

خواسته: مطالبه ی وجه 
))رای شورا((

 در خصوص دعوی آقای ميثم ســيفی با وكالت آقای تقی صادقی به طرفيت آقای 
ميثم پاشايی به خواســته ی مطالبه وجه  به مبلغ 1۹۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال  با استناد 
 سه  فقره سفته به شماره ۰۹۶34۰ )سری ژ/1(، ۲۹1343 ) سری ع/1(، 1۷۹۲44
) سری / و ( به انضمام هزينه های دادرسی و خسارت تاخير تاديه از سررسيد سفته با 
بررسی در اوراق و محتويات پرونده از جمله متن دادخواست،  كپی مصدق سفته و اخذ 
نظريه كتبی اعضاء شورای حل اختالف، نظر به اينكه خوانده با وصف ابالغ قانونی در 
جلسه حاضر نشده و ايراد و دفاعی كه موجب رد ادعای خواهان گردد ارائه نداده است 
و وجود سند استنادی هر چند كه واخواست نشده است و دارای اعتبار اسناد تجاری 
نمی باشد ولی از جانب خوانده هم خدشــه ای به اصالت آن وارد نشده و با توجه به 
اينكه امضاء ذيل اسناد بر ضرر صاحب آن دليل محسوب می شود بنابراين شورا دعوی 
خواهان را محمول بر صحت تشخيص داده و با استناد به مواد 1۹۸ و ۵1۵ و ۵1۹ و 
۵۲۲  از قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و ماده ۹و ۲۵ 
قانون شورای حل اختالف  و ماده 13۰1 قانون مدنی حكم به محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ 1۹۲/۰۰۰/۰۰۰ريال بابت اصل خواسته، مبلغ ۲/۵۲۰/۰۰۰ريال بابت 
هزينه دادرسی، حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
تقديم دادخواست لغايت زمان پرداخت كه در اجرای احكام محاسبه خواهد شد در 

حق خواهان صادر و اعالم می نمايد.
نسبت به مطالبه خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد به جهت آنكه سفته های 
مذكور واخواست نشده و خواهان نيز دليلی در جهت مطالبه ی وجه سفته به تاريخ 
قبل از دادخواست ارائه نكرده حال آنكه جهت مطالبه خسارت تاخير تاديه مطالبه  
دين از جانب و اين شرايط اســت لذا به جهت عدم وجود اين شهر در مانحن فيه به 
استناد ماده 1۹۷ قانون آيين دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 

حكم به بی حقی خواهان صادر می گردد.
 رای صادره غيابی ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين شــعبه و 
سپس ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی 
شهرستان قائمشهر می باشد نسبت به حكم صادره نيز ظرف بيست روز از ابالغ قابل 

تجديد نظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی قائمشهر می باشد.
 سكينه عموزاده آرايی - قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف قائمشهر



3 بازار فناوری 
اطالعات

شــركت هاي دانش بنيان 
و اســتارت آپ ها به لحاظ 
ظرفيتي كه در اشتغالزايي، 
اقتصــادي،  رشــد 
صرفه جويي وقت و هزينه 
و... دارند، در كشــور مورد اهميت قرار گرفته اند. 
نقش ايــن شــركت ها در درآمدزايــي و ارزآوري 
غيرقابل انكار اســت؛ اما شــرط اساسي در تحقق 
اين موضوع برندســازي و برند شدن محصوالت و 
خدمات اين شركت هاست. به همين منظور در بند 
2 سياست هاي كلي »اقتصاد مقاومتي« بر پيشتازي 
اقتصاد دانش بنيان، پياده ســازي و اجراي نقشــه 
جامع علمي كشور، ســاماندهي نظام ملي نوآوري 
براي ارتقای جايگاه جهاني كشــور، افزايش سهم 
توليد و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنيان و 
دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش بنيان در منطقه 

تاكيد شده است. 

شــركت هاي دانش بنيان بدون داشتن 
نگاه اقتصادي محكوم به شكست مي شوند

در ايــن ارتباط مشــاور معاون علمــي و فناوري 
رئيس جمهوری تنهــا راه ايجاد رقابــت در حوزه 
دانش بنيــان را حركت در لبه دانش و دســتيابي 
به فناوري هاي جديد دانســت و گفت: راه ورود و 
ماندگاري شــركت هاي دانش بنيان در بازارهاي 
داخلي و خارجي، داشتن نگاه صادراتي و تالش براي 
اخذ اســتانداردهاي بين المللي است، در غير اين 
صورت اين شركت  ها محكوم به شكست مي شوند. 
علي وطني يكــي از داليل اصلي عــدم  موفقيت 
شــركت هاي دانش بنيان را جوانــي و خام بودن 
دســت اندركاران اين شركت ها دانســت و گفت: 
عمدتا گردانندگان شــركت هاي دانش بنيان نسل 
جوان و فاقد بسياري از تجارب براي ايجاد مناسبات 

اقتصادي، سياسي و حتي بين المللي هستند. 

وي افــزود: هم اكنون شــركت هاي دانش بنيان در 
ابتداي راه هســتند و با چالش هــا و موانع مختلفي 
دست و پنجه نرم مي كنند. وجود چالش هاي قانوني و 
حقوقي يكي از اين موانع است؛ وظيفه برطرف كردن 
اين مشكل بر عهده دولت و مجلس است كه معاونت 
علمي در اين راســتا پيگيري هاي خود را تا رسيدن 
به حصول نتيجه انجام خواهد داد. وي با اشــاره به 
زمان يكساله مجوزهاي دانش بنيان به شركت هاي 
ايده پرداز گفت: بــه هرحال مجوز هايــي كه داده 
مي شود، يكساله است و اين بدان معني است كه اين 
شركت ها بايد در يك زمان محدود ايده هاي خود را 
پرورش دهند و يك نوآوري جديد ارائه كنند. اگر اين 
فرصت نباشــد، به طور حتم بسياري از شركت ها به 
توليد محصوالت سنتي و تكراري روي خواهند آورد. 
مشــاور معاون علمي و فنــاوري رئيس جمهوری 
اظهار داشــت: اگر مي خواهيم حوزه دانش بنيان 
رقابتي ايجاد كنيــم، تنهــا راه آن حركت در لبه 
دانش و دستيابي به فناوري هاي جديد و در سطوح 
باالتر اســت. البته در اين مســير برخي شركت ها 

با فناوري هــاي جديد وارد و برخــي نيز با كاهش 
قيمت و ارائه تسهيالت و خدمات پس از فروش وارد 
بازار رقابت مي شــوند. وي مشكل چگونگي تامين 
تســهيالت مالي را يكي از موانع فعلي گريبانگير 
شركت هاي دانش بنيان در كشور عنوان كرد و گفت: 
هم اكنون تنها راه ورود و ماندگاري شــركت هاي 
دانش بنيان به بازار جهاني، داشــتن نگاه صادراتي 
و تالش براي دريافت اخذ مجوزها و استانداردهای 
بين المللي است. در غير اين صورت اين شركت ها 
محكوم به شكست و حذف شــدن از بازار خواهند 
شد. وطني اشراف نداشتن شركت هاي دانش بنيان 
به علم بازاريابي و فروش را يكي ديگر از مشكالت 
مبتال به شــركت هاي دانش بنيان در كشور عنوان 
كرد و گفت: امروز بسياري از شركت ها محصوالت 
حتي بســيار خوب و باكيفيتي توليد مي كنند؛ اما 
به دليل اشراف نداشــتن به علم بازاريابي و فروش 
و جدي نگرفتن مباحث اين علم قدرت برند شدن 
ندارند و حتي پس از مدتي افت می كنند و از سطح 

رقابت خارج مي شوند. 

نقش كسب وكارهاي  نوپا و استارت آپ ها   در پروژه هاي كالن ملي پررنگ شود

ضعف   دانش بنيان ها  در   برند سازی 

مهم ترين مشكل كسب وكارهاي 
نو شفاف نبودن قوانين و مقررات 

مجوزدهي است
يك كارآفرين در كسب وكار اينترنتي گفت: قوانين 
و مقررات مجوزدهي براي كسب وكارهاي نو شفاف 
نيست و با وجود اينكه از هر جايي كه گفتند مجوز 
گرفتيم؛ اما هنوز دقيق نمي دانيم ذيل چه قانوني 
هستيم و اين شــرايط به موارد متعدد دادگاهي 
منجر مي شود. نازنين دانشــور، يك كارآفرين در 
استارت آپ  اينترنتي درباره انتخاب  به عنوان برترين 
جوان كارآفرين آسيا و اقيانوسيه در سي ودومين 
نشست كنفدراسيون اتاق هاي بازرگاني و صنعت 
آسيا و اقيانوسيه )CACCI( درباره اين نشست 
اظهار داشت: اين نشســت هر دو سال يك بار در 
منطقه و بين 18 كشور برگزار مي شود و از 64 سال 
پيش تاكنون برگزار شده كه هميشه ايران در اين 
نشست فيناليست داشته؛ اما امسال نخستين سال 

است كه برنده رقابت از ايران بوده است. 
وي درباره چگونگي انتخــاب نماينده ايران براي 
حضور و روال برگزاري اين رقابــت، توضيح داد: 
اتاق بازرگاني ايران از كارآفرينان سراســر كشور 
براي حضور در اين رقابت دعوت مي كند و امسال 
رقابت بين 50 كارآفرين براي انتخاب نماينده كشور 
شــكل گرفت؛ در نهايت از هر كشور يك نماينده 
در رقابت حاضر مي شــود، نماينده هر كشور 20 
دقيقه براي معرفي كار خود فرصت دارد و سپس 
6 داور بين المللي پس از ارزيابي راي خود را صادر 
مي كنند. دانشور با اشاره به 4 حوزه مدنظر داوران 
براي ارزيابي كار شــركت كنندگان، تصريح كرد: 
داوران براساس دستاورد تجاري، كيفيت راهبري، 
درگيري در قانون گذاري و تاثيرگذاري در نگرش 

جامعه ارزيابي  مي كنند. 

خبر
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ربات پرنده ايستگاه فضايي بين المللي حرف زد
»سيمون« نام يك ربات ويژه كره اي شكل است كه در فضا معلق مانده و به كاركنان ايستگاه فضايي بين المللي براي انجام امور مختلف كمك مي كند. اين ربات نخستين روز كاري خود را در ايستگاه فضايي بين المللي 
به پايان رسانده است و الكساندر گرست، يكي از فضانوردان حاضر در اين ايستگاه بعد از شارژ سيمون، كنترل و بررسي مهارت هاي آن را آغاز كرد. ربات CIMON كه بخش عمده آن را پالستيك تشكيل مي دهد با 
استفاده از چاپگر سه بعدي تهيه شده و يك نرم افزار هوش مصنوعي كه توسط شركت اي.بي.ام طراحي شده، روي آن نصب شده است. ايرباس و شركت آلماني دي.ال.آر نيز در طراحي اين ربات همكاري داشته اند. 
اين ربات پرنده عالوه بر گردش در ايستگاه فضايي بين المللي و كمك به فضانوردان براي انجام وظايف روزمره مي تواند با آنها گپ بزند و اين افراد را از نگراني ها و فشارهاي كاري روزمره رها كند.

دور شدن دانش بنيان ها از برندسازي، آنها را بر لبه تيغ شكست قرار مي دهد
سيد جواد ساداتي نژاد، نماينده مجلس

شركت هاي دانش بنيان و استارت آپ ها از بدو تاسيس خود طي چند سال اخير نشان داد ه اند كه اگر 
از حمايت هاي الزم برخوردار شوند، مي توانند اقتصاد را در همان حوزه اي كه فعاليت دارند، متحول 
كنند. استفاده از بستر اينترنت به عنوان يك فرصت مي تواند به كاهش هزينه ها و رشد اقتصادي منجر 
شود. به عنوان مثال استفاده از ســامانه دولت الكترونيك در موضوع ثبت نام كارت سوخت توانسته 
است ميلياردها تومان در هزينه ها صرفه جويي كند. بنابراين بايد توجه دست اندركاران و دولتمردان 

به توسعه و گسترش شركت هاي دانش بنيان در حوزه بين المللي باشد. 
بايد ترتيبي اتخاذ شود تا سهم شركت هاي دانش بنيان در اجراي پروژه ها و طرح هاي كالن افزايش 
پيدا كند؛ چراكه همين امر موجب برندســازي شــركت هاي دانش بنيان و حضــور پرقدرت تر آنها 
در بازارهاي جهاني خواهد شــد. ميدان دادن به اين شــركت ها براي در دســت گرفتن پروژه هاي 
كالن مي تواند راه را براي برند شــدن فراهم كند. درست است كه شــايد در ابتداي راه ضعف هايي 
در اجرا وجود داشــته باشــد؛ اما همين آزمون و خطا مي تواند زمينه ساز برندســازي محصوالت و 
خدمات شــركت هاي دانش بنيان باشد. دور شــدن اين كســب وكارها از مقوله برندسازي مي تواند 
آنها را بر لبه تيغ شكســت قرار دهد؛ چراكه درآمدزايي از برند مي توانــد تضمين كننده موفقيت در 
ادامه راه باشــد. شناساندن شــركت هاي دانش بنيان از بدو تاســيس تا مرحله پاياني ارائه محصول 
مي تواند ارز به كشور وارد كند. دســت اندركاران و دولتمردان بايد در اين مسير همراه واقعي باشند 
 و با فراهم كردن بســتر قانوني، زمينه حضور محصوالت شــركت هاي دانش بنيــان را در بازارهاي 

خارجي فراهم كنند. 

اختصاص برخي گمركات به صادرات شركت هاي دانش بنيان
علي ضيايي، كارشناس استارت آپ

برندسازي يكي از اصولي ترين گام هايي است كه استارت آپ ها و شركت هاي دانش بنيان موظف هستند به آن 
توجه كنند. اين در حالي است كه پيدا كردن سرمايه گذار براي ادامه راه، موسسان اين كسب وكارها كه اغلب 
جوانان و فارغ التحصيالن بدون تجربه عملي هستند را از اين مهم غافل كرده است. برندسازي اگر نباشد، محصول 
نهايي نمي تواند در جذب بازارها موفق عمل كند. براي اينكه شركت هاي دانش بنيان و نوپا بتوانند مشتريان 
خارجي و حتي داخلي داشته باشند كه همكاري مســتمر به وجود بيايد، بايد از همان ابتدا به فكر برندسازي 
محصوالت يا خدمات خود باشند. اگر محصوالت ايراني برند شوند، كشورهاي ديگر به محصوالت اين شركت ها 
كشش بيشتري خواهند داشت و صادرات و فروش آنها نيز افزايش پيدا مي كند. ارزآوري شركت هاي دانش بنيان 
و استارت آپ ها مي تواند بسيار باال باشد؛ در صورتي كه برند شدن را در دستور كار خود قرار دهند. بازارهاي جهاني 
بايد از وجود اين شركت ها و محصوالت شان باخبر باشند و ضرورت آن، شركت مداوم در رويدادهاي بين المللي 
است. بايد براي مشتري داشتن بازاريابي درستي وجود داشته باشد؛ حتي اگر شركت ها ناگزير به ارائه خدمات و 
محصوالت در بازه زماني مشخص به صورت رايگان باشند. البته تا زماني كه شركت هاي بزرگ و كالن دانش بنيان 
شــكل نگيرند، به موفقيت در حوزه صادرات محصوالت دانش بنيان نخواهيم رســيد. براي توسعه صادرات 
محصوالت دانش بنيان، تامين تسهيالت بانكي و گمركي بايد انجام شود. البته در همين راستا گمرك ايران براي 
به روزرساني تشريفات گمركي كاالهاي صادراتي، تسريع و تسهيل در صدور كاال و اختصاص برخي گمركات به 

صادرات شركت هاي دانش بنيان شيوه هاي مناسبي اتخاذ كرده است. 

شايلي قرائي
News kasbokar@gmail.com

آگهی تحديد حدود اختصاصی
 نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ يك قطعه زمين پالك 83 فرعی از 1250 
اصلی واقع در  قطعه يك ايالم بخش  يازده كرمانشــاه  كه توسط خانم طيبه 
لطفی كار درخواست ثبت گرديده است، لذا حسب تقاضای خانم طيبه لطفی 
كار مطابق ماده 15 قانون ثبت، تحديد حدود اختصاصی پالك فوق الذكر در 

ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/10/05 به عمل خواهد آمد.
 لذا  به صاحبان امالك مجــاور و افرادی كه خود را ذيحــق می دانند اخطار 

می گردد در تاريخ فوق در محل وقوع ملك حضور به هم رسانند و در صورت 
عدم حضور مجاورين تحديد حدود طبق حدود اظهار شده از طرف متقاضی 
انجام خواهد گرفت، لذا هريك از مجاوريــن كه به حدود پالك فوق اعتراض 
داشته باشند، اعتراض آنها از تاريخ  تحديد حدود به مدت 30 روز از طرف اداره 

ثبت و اسناد و امالك شهرستان ايالم پذيرفته خواهد شد.
تاريخ انتشار:1397/09/13                           

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم- صفری 

نوبت اول

آگهی فراخوان عمومی تک  مرحله ای
 با  ارزیابی کیفی

حداقل شرايط مجاز دستگاه نظارتبرآورد اوليه )ريال(موضوع مناقصهرديف
برای دريافت اسناد

شــماره ثبت فراخوان در 
سامانه ستاد 

1
احداث ساختمان كميته 
امداد امام خمينی )ره( 

آبپخش
14,522,485,742

مديريت تامين مسكن 
و امــور مهندســی 

ساختمان

صالحيت
پيمانكاری رتبه

5 ابنيه
200974135000003

اداره كل كميتــه امداد امام خـــمينی )ره( اســتان بـــوشهر )مناقصه گــزار( در نظر دارد مناقـــصه به شــرح ذيل 
 را به روش فراخوان عـــمومی  تک مرحله ای با ارزيابــی كيفی از طريق ســامانه تداركات الكترونيكی دولت )ســـتاد( 

برگزار  نمايد.
كلـيه مـراحل بـرگزاری مناقصـه از دريـافت و تحـويل اسـناد و سـاير مراحـل منـاقصه از طريق درگـاه سامانه تداركات 

الكترونيكی )ستاد(به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
الزم است مناقـصه گران در صـورت عدم عـضويت قبلی، كليه مراحل ثبت نام در سايت مذكور را جـهت دريافـت گواهی امضای 

الكترونيكی اقدام كرده و در مناقصه اعالم شده شركت كنند.
محل دريـافت اسناد مناقصه: مناقصه گران جـهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.

مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از ساعت 8:00 صبح روز پـنجشنبه مـورخ 1397/09/15 لغايت 14:00 ظهر 
روز سه شنبه مورخ 1397/09/20 به صورت الكترونيكی در سامانه ستاد

آخرين مهلت زمانی بارگذاری پاكات و مدارک مناقصه: تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1397/10/5 به صورت الكترونيكی 
در سامانه ستاد

زمان بازگشايی پاكات مناقصه: ساعت 8:00 صبح شنبه مورخ 1397/10/8
مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 750،000،000 )هفتصد و پنجاه ميليون ريال( می باشد.

ضمنًا مناقصه گران جهت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه به اداره كل كميته امداد امام خمينی )ره( استان بوشهر به 
آدرس بوشهر، خيابان رئيسعلی دلواری، تلفن 33328113-077 مراجعه نمايند.

برای كسـب اطالعـات بيشتر به تارنـمای www.Iets.mporg.ir مراجعه نمايند. در ضمن هزينه كارمزد سامانه ستاد و درج 
آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه 41934-021 می باشد.



در حالــی كــه ايران 
بزرگ ترين  از  يكــي 
و  توليدكننــدگان 
آجيل  صادركنندگان 
و خشــكبار در جهان 
اســت؛ اما نوســانات نرخ ارز توانسته بر 
قيمت ها در اين بــازار تاثير بگذارد و قدرت 
 خريد مردم را به طور بي ســابقه اي كاهش

 دهد. 
نزديك به دو هفته تا پايان آذرماه و شــب 
يلدا )اين ســنت ديرينــه ايراني ها( باقي 
مانده اســت؛ اما حس و حالي در بازار آجيل 
و خشــكبار و ديگر اقالم اين مراسم وجود 
ندارد. به لطف گراني هاي بي سابقه اخير ديگر 
 شوري براي برپايي شب يلدا با سفره خالي 

وجود ندارد. 

معمولي ترين آجيلي كه باز هم براي يلدا 
گران است

در اين رابطه رئيس اتحاديــه قنادان البرز 
با بيان اينكه تاكنون نخودچي و كشــمش 

معمولي ترين خشكبار موجود در بازار بود، 
می گويد: اكنون قيمت كشــمش به 60 هزار 

تومان رسيده است.
 بنابراين نخودچي و كشمش هم خشكباري 
معمولي نيســت و مردم قــدرت خريد آن 
را ندارند. ســيد رضا امامي ميبدي درباره 
آخرين وضعيت بازار آجيل با توجه به نزديك 
شدن شب يلدا گفت: وضعيت آجيل نه تنها 
در ســطح اســتان، بلكه در كشور مساعد 
نيســت و در واقع قنادان و عرضه كنندگان 
 محصولي بــراي ارائه به مشــتريان خود

 ندارند. 
وي در ادامــه اعالم كرد: قيمت خشــكبار 
به شدت افزايش داشــته است. اين افزايش 
قيمت به حدي است كه شــهروندان قادر 
به خريــد اين محصوالت نيســتند. امامي 
علــت گراني خشــكبار را ســرمازدگي 
عنوان و اعــالم كرد: به علت ســرمازدگي 
كه سال گذشــته رخ داده، اكثر محصوالت 
 از بين رفته و خشــكبار در بازار بسيار كم 

است. 
وي با اعــالم اينكــه احتمــال افزايش 
قيمت بيشــتر خشــكبار نيز وجود دارد، 

گفت: 70 درصــد از گراني هــاي اخير در 
 محصوالت خشكبار ناشــي از سرمازدگي

 است. 
رئيس اتحاديه قنادان البرز افزود: ۹0 درصد 
قنادان اســتان البرز به علت گراني و نبود 
محصول، خشكبار زيادي در واحدهاي صنفي 
خود براي ارائه ندارند، مثال قيمت پســته 
به كيلويي 230 تا 320 هزار تومان رســيده 
است؛ در اين شــرايط نه تنها شهروندان، 
بلكه فروشندگان هم قدرت و توان خريد اين 

محصول را ندارند. 
امامي در پايان اظهار كرد: اميد است دولت 
فكري به حــال اين وضعيت كنــد تا از اين 
وضعيت نابه سامان در بحث خشكبار خارج 

شويم. 
بدون ترديــد، باال رفتن بی ســابقه قيمت 
خشكبار، پســته و... براي اقشار ثروتمند و 
پردرآمد با نگراني خاصــي همراه نخواهد 
بود؛ اما براي اقشــار ضعيــف و كم درآمد 
اين نارســايي با دشــواري و گاليه هايي 
همراه اســت كه با يك بررســي ميداني 
 به روشــني به عمق، ميــزان و ضريب آن 

پي خواهيم برد.

 بنابراين انتظار مي رفت مسئوالن ذي ربط، 
پيش از اين شــرايط از بروز آن جلوگيري 
می كردنــد. در حــال حاضــر مي طلبد با 
كنترل و نظارت هرچه بيشــتر از استمرار 

آن جلوگيري شود؛ وضعيتي كه بازار ديگر 
اقالم همچــون مرغ، گوشــت، ماهي و... را 
 نيز در اين روزهاي باقيمانده تا شــب يلدا 

پيش رو دارند. 

روزنامه کسب و کار 
آگهی ابالغ رای قاضی شورا 

پرونده كالسه 1235/4/۹6 مرجع رسيدگی حوزه چهار شورای حل 
اختالف شهريار 

خواهان : محمدرفيع نادری به وكالت از اميرحسين حسنوند بنشانی 
شــهريار خيابان وليعصر چهارراه مخابرات درمانگاه دندانپزشكی 

جامع شهريار ط 3 واحد 2 
خوانده : صادق گلناری فرزند محمد صديق بنشانی مجهول المكان 
خواسته : مطالبه وجه چك به  ميزان سی و پنج ميليون ريال بانضمام 

هزينه دادرسی و خسارت تاخير و تاديه حق الوكاله  وكيل 
گردشــكار پس از وصول پرونده و با توجه بــه محتويات پرونده و 
جری تشــريفات قانونی و قاضی شورا بررســی را كافی دانسته و 
 ضمن اعالم ختم رســيدگی به شــرح ذيل مبادرت به صدور رای 

می نمايد . 
رای قاضی شورا 

 در خصوص دعــوی محمدرفيع نادری به وكالت از اميرحســين 
حســنوند بطرفيت صادق گلناری بخواســته مطالبه مبلغ سی و 
پنج ميليون ريــال بابت يك فقره چك بشــماره 671526 مورخ 
۹6/8/25 در عهده بانك سپه شعبه 1476 كرج بانضمام خسارات 
وارده با توجه به عرضحال تسليمی و مستندات پرونده و مالحظه 
نظريه مشورتی اعضای شورای حل اختالف و اقدامات بعمل آمده 

از سوی آن شــورا ، نظر به اينكه 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 و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
درخواست خواهان و بتجويز از ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی 
مفاد دادخواست و وقت رســيدگی از طريق نشر آگهی در روزنامه 
كثيراالنتشــار ابالغ گرديده ليكن دليلی مدلول بر ابراء ذمه يا اداء 
دين ارائه و اقامه ننموده لهذا قاضی شورا بااستحصاب بقای دين و 
مصون ماندن دعوی و مستندات خواهان از هرگونه ايراد و خدشه 
دعوی مطروحه را محمول به صحت تلقی و با اختيار حاصله از ماده 
۹ قانون شــوراهای حل اختالف مصوب ۹4/8/10 مستندا به مواد 
 310 و 313 قانون تجارت و مواد1۹8 و 51۹ قانون آيين دادرســی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 
قانون صدور چك حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سی 
و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ يك ميليون و پانصد 
هزار ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ صدور 
چك لغايت وصول ان در حق خواهان صادر و اعالم می دارد را صادره 
غيابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همين حوزه و سپس ظرف 20 
روز قابل تجديد نظر خواهی در محاكم محترم دادگستر ی شهرستان 

شهريار می باشد . 
سيد عمار تاجيك - قاضی شعبه چهار شورای حل اختالف شهريار

  نوبت اول -  مناقصه شماره ۹340083 
)ساخت تعداد 550 عدد قطعات شير آالت )ساخت داخل كشور((

1- نوع مناقصه : دو مرحله ای .
 2- نوع فراخوان : عمومی .

 3 – نام ونشاني مناقصه گزار : شرکت پااليش گاز شهید هاشمي نژاد )SGPC( به آدرس : مشهد، خیابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، 
شماره 255 ، شرکت پااليش گاز شهید هاشمی نژاد– دبیرخانه کمیسیون مناقصات. 

4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : تضمین هاي اعالم شده در آيین نامه تضمین براي معامالت دولتي به مبلغ 593.500.000 ريال ) پانصد و نود و سه میلیون و پانصد هزار ريال (
 5- محل، زمان و مهلت دريافت اسناد : متقاضیان مي توانند تا پايان وقت اداري  مورخ 97/09/24 نسبت به دريافت اسناد مناقصه به يکي از روشهاي زير اقدام نمايند :

الف : مراجعه حضوري به آدرس اعالم شده، به همراه اصل نامه درخواست شرکت در مناقصه و دريافت اسناد )معرفي نامه کتبي نماينده، جهت دريافت اسناد به همراه کارت شناسايي 
معتبر الزامي است(، در اين حالت اسناد مناقصه تحويل نماينده متقاضیان خواهد گرديد.

ب : مراجعه به سايت اينترنتي اين شرکت به آدرس : WWW.NIGC-KHANGIRAN.IR   و دريافت کلیه اسناد مناقصه از بخش مناقصه ها و مزايده ها / مناقصه ها.
6- آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به دبیرخانه کمیسیون مناقصات : پايان وقت اداری مورخ 97/10/08 )توضیح اينکه تاريخ تحويل پاکتها به پست مالك عمل نبوده و مالك، تحويل 
پیشنهادات و پاکتهاي مناقصه، به دبیرخانه کمیسیون مناقصات، واقع در آدرس اعالم شده مي باشد. لذا مناقصه گران محترم مي بايست برنامه ريزي الزم را در خصوص تحويل به موقع 
پیشنهادات )چه از طريق پست و چه به صورت حضوري( به عمل آورند. بديهی است از آنجا که بالفاصله پس از پايان مهلت تحويل اسناد و در جلسه کمیسیون مناقصات، پیشنهاد های 
دريافتی، تفکیک خواهند شد، لذا امکان قبول پیشنهاد هايی که پس از پايان مهلت اعالم شده دريافت می شوند )حتی اگر قبل از پايان مهلت ارسال شده باشند( وجود نخواهد داشت و 
بر اساس قانون پیشنهادهايی از اين دست برای مناقصه گران عودت خواهد گرديد. همچنین ارسال پیشنهادها به آدرسي غیر از آدرس اعالم شده و يا ارسال به پااليشگاه هیچگونه حقي 

براي مناقصه گران در خصوص عدم تحويل اسناد در تاريخ مقرر ايجاد نخواهد کرد.
7- محل و زمان گشايش پیشنهادات : پس از بررسی پیشنهاد فنی شرکتها ) ارزيابی فنی ( ، پاکتهای مالی شــرکت های واجد شرايط در تاريخ 97/10/26 در محل اتاق کنفرانس اداره 
مشهد )دفتر آبکوه( به آدرس مشهد، خیابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره 255، شرکت پااليش گاز شهید هاشمي نژاد و حداقل با دو پیشنهاد تايید شده گشايش خواهد يافت. 
الزم به ذکر است تاريخ و مکان اعالم شده )تاريخ گشايش پیشنهادهاي مالي( قطعي نبوده و با توجه به روند ارزيابي فني پیشنهادات و رفع ابهام هاي احتمالي امکان تغییر وجود خواهد 
داشت، با اين وجود اين شرکت نسبت به دعوت از مناقصه گراني که پیشنهاد فني آنها )پس از ارزيابي فني( مورد تائید قرار گیرد به صورت کتبي )حداقل 72 ساعت قبل از جلسه قطعي 

گشايش پیشنهادات ( اقدام خواهد نمود.
                                                                   روابط عمومی شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد

شماره پرونده:9609982513300039
شماره دادنامه:9609972513300571

تاريخ تنظیم:1396/05/23
دادنامه

پرونده کالسه 9609982513300039 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم تصمیم 
نهايی شماره 9609972513300571

خواهان:موسسه تعاونی ثامن االئمه با مديريت آقای محمد حسین نظری توکلی با وکالت آقای 
محمد مهدی ظهیريان فرزند صدرالدين به نشانی قم-خیابان 19 دی –کوچه 19-پ 5-طبقه 

همکف 09122524079
خوانده:خانم فاطمه فردوسی راد فرزند علی به نشانی 

خواسته ها:1-مطالبه خسارت تاخیر تاديه 2-مطالبه وجه چک 3-مطالبه خسارت دادرسی
رای دادگاه

در خصوص دادخواست موسسه تعاونی ثامن االئمه با مديريت اقای محمد حسین نظری با وکالت 
آقای محمد مهدی ظهیريان بطرفیت خانم فردوسی راد فرزند علی به خواسته مطالبه وجه چک 
شــماره 810450مورخ 1394/12/12 به مبلغ 260/000/000 ريال بعالوه خسارات دادرسی و 
خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تاديه دادگاه نظر به اينکه چک مورد حسب محتويات پرونده 
برای تضمین باز پرداخت وامی بوده است که خوانده به مبلغ 160/000/000 ريال از بانک خواهان 

دريافت نموده که سود آن 27%   در نظر گرفته شده است و قرار بود که اين مبلغ به طور اقساط در 60 
قسط پرداخت نمايد که خوانده حسب اليحه بانک 18 قسط آن را پرداخت نموده است و 42 قسط 
آن باقی مانده است که مبلغ 42 قسط باقی مانده به میزان 235/934/888 ريال می باشد بنابراين 
دادگاه به استناد مواد 198و515و519ق.آ.د.م. و مواد 648و650 قانون مدنی خوانده را به پرداخت 

1( مبلغ 235/934/888 ريال به عنوان42 قسط عقب مانده
 2 (هزينه دادرسی به میزان محکوم به 3 (حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم 
می نمايد. راجع به مطالبه پیش ياد شده با توجه به فقد دلیل دادگاه به لحاظ فقد دلیل به استناد 
ماده 197ق.آ.د.م حکم به بطالن را صادر و اعالم می نمايد و اما راجع به مطالبه خسارت تاخیر تاديه 
با توجه به اينکه مشهور فقهای معاصر آن را ربا و غیر شرعی اعالم کرده اند و ربا نیز به حکم خداوند 
تبارك و تعالی در قرآن در حکم محاربه با خدا اعالم شده است و حضرت امام خمینی ره نیز فرمودند 
بنظر اين جانب راه تخلص از ربا مشکل می باشد دادگاه به استناد ماده 197ق.آ.د.م. حکم به بطالن را 
صادر و اعالم می نمايد. رای صادر شده غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
اين دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجديد نظر در دادگاه محترم تجديد نظر مرکز استان 

قم می باشد/ش 
5.26

رئیس شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی قم-جمشیدی 
مدير دفتر شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی قم -رازينی

آگهی درخواست حصر وراثت
آقای ياسین علمی فرزند قربان با وکالت عبدالرزاق عطائی به شرح درخواستی که به کالسه ثبت 97/3710 اين 
شورا ثبت گرديده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که قربان علمی فرزند ارازمحمد 
به شماره شناسنامه 598 صادره از کالله در تاريخ 97/3/23 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان کالله فوت نموده 

و ورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از: 
1- ياسین علمی فرزند قربان به شماره ملی 4860324226 تاريخ تولد 78/11/17 پسر متوفی

2- عبدالوهاب علمی فرزند قربان به شماره ملی 4860376072 تاريخ تولد 81/10/14 پسر متوفی

3- اسماعیل علمی فرزند قربان به شماره ملی 4860522508 تاريخ تولد 87/11/26 پسر متوفی
4- آمنه علمی فرزند قربان به شماره ملی 4860459180 تاريخ تولد 85/7/24 دختر متوفی

5- بی بی رغبه فرزند کريم بردی به شماره ملی 4869448491 تاريخ تولد 56/6/30 همسر متوفی
6- رابعه کوکالن فرزند بالکان به شماره ملی 4860709421 تاريخ تولد 1321/3/3 مادر متوفی

و ال غیر، اينک شورا پس از انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کس 
اعتراضی دارد و يا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاريخ انتشار آگهی ظرف يک ماه به اين شورا مراجعه 

و تقديم نمايد و اال گواهی صادر خواهد شد./ ش 14
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف کالله

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای عبدالقادر خرمالی دارای شناســنامه شــماره 20631  به 
شرح دادخواســت به کالسه 970759 از اين شــورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان 
علی خرمالی به شناســنامه     در تاريخ 97/7/17  اقامتگاه دائمی 
 خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر

 است به 
 1-عبدالقــادر خرمالی فرزنــد قوينلــی ش.ش 20631 ت.ت 

1350/9/30 پدر متوفی
2- بی بی ســارا ســیدمختوم فرزند آنه قلی ش.ش 635 ت.ت 

1356/5/8 مادر متوفی 
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت 
آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد./ش 15 
 رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان
 گنبدکاووس

)دادنامه(
پرونده کالسه 9709983844200083  شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان 

شهرکرد تصمیم نهايی شماره 9709973844200409
خواهان: آقای مهرداد ســهرابی چهرازی فرزند سهراب به نشــانی چهارمحال و 
بختیاری-کیار-ناغان-روســتای چهراز-کوچه معرفت-پالك 2-منزل مهرداد 

سهرابی
خواندگان: 1- آقای رستم داودی فرزند ولی 2- آقای رضا داودی فرزند ولی همگی 

به نشانی مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه چک 

گردشکار: خواهان درخواستی بخواســته فوق بطرفیت خوانده تقديم داشته که 
 پس از ارجاع به اين شــورا و ثبت بکالسه فوق وجری تشــريفات قانونی در وقت 
فوق العاده/ مقرر حوزه بتصدی امضاء کننده زير تشکیل است و با توجه به محتويات 
پرونده پس از اخذ نظريه کتبی اعضاء ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت 

به صدور رأی می نمايد.
»رأی قاضی شورا«

در خصوص دادخواست آقای مهرداد سهرابی چهرازی علیه 1-آقای رستم داودی 
2- آقای رضا داودی به خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسی صرف نظر از صحت 
يا سقم موضوع ، نظر به اينکه خواهان به شرح اليحه مورخه 97/5/9 دادخواست 
خود را مسترد نموده است با توجه به مراتب فوق و با توجه به نظريه مشورتی اعضای 
شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/5/9 و مستندا به ماده 9 قانون شوراهای حل 
اختالف و بند ب ماده 107 قانون آيین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب 
قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز 
پس از آن قابل تجديد نظر در محاکم محترم حقوقی دادگستری شهرکرد می باشد.

                                                                                                                       قاضی شعبه 2 شورای حل اختالف 
شهرکرد،  نعمت اله سلیمانی
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هيات مقررات زدايي خبر داد
حذفبخشنامههايمحدودكننده
فعاليتفروشــگاههايبــزرگو

زنجيرهاي
بخشــنامه هاي  مقررات زدايــي،  هیــات 
محدود کننده وزارت صمت در رابطه با فعالیت 
فروشــگاه هاي بزرگ و زنجیره اي را لغو کرد. 
بر اين اساس پروانه کســب صادره از اتحاديه 
کشوري فروشگاه هاي زنجیره اي در کل کشور 
معتبر بوده و اين فروشــگاه ها براي تاســیس 
شعب جديد در شــهر هاي مختلف با هر میزان 
از جمعیت، نیاز به مجوز ديگــري ندارند. اين 
گــزارش مي افزايد: عــالوه بر ايــن، مقررات 
محدودکننده ذکرشده در بخشنامه هاي مذکور 
از قبیل ضرورت انتقال برخي فروشــگاه هاي 
زنجیره اي به اتحاديــه همگن ذي ربط، رعايت 
محدوديت متراژي، محدوديت هاي جمعیتي 
شــهر محل اســتقرار شــعبه و... بــه موجب 
مصوبه اخیر هیات مقررات زدايي لغو شــد که 
شــرايط را براي توسعه فروشــگاه هاي مذکور 
تســهیل می کند و بهبود خدمت رساني آنها به 
مردم در اقصــي نقاط کشــور را در پي خواهد 
داشت. براســاس اين گزارش، از نتايج توسعه 
فروشگاه هاي بزرگ چند منظوره و زنجیره اي 
مي توان به شفافیت مالي، کاهش فرار مالیاتي 
و نظارت آســان تر اشــاره کــرد. در پايان اين 
گزارش آمده اســت: هیــات مقررات زدايي در 
مصوبه خود تصريح کرده اســت که ايجاد هر 
نوع مقررات اجرايي و نظارتي در زمینه فعالیت 
فروشگاه هاي بزرگ چند منظوره و زنجیره اي 
بايد در چارچوب قانون نظــام صنفي و با اخذ 

نظرات بخش خصوصي باشد. 

خبر
ت ها 

آخرین قيم
) ریال(

انجير خشک نيمه پرک
480000

توت خشک سفيد
880000

گردو پوست سوزني
1280000

پسته ممتاز
1300000

مغز فندق
880000

کشمش سبز
160000

شركت ملي گاز ايران
 شركت پااليش گاز 

شهيد هاشمي نژاد ) خانگيران (
 ) سهامي خاص (

پسته ايراني تا 250 هزار تومان در هر كيلو هم فروخته مي شود
رضا اقدسي، فعال بازار آجيل و خشكبار

با وجود اينکه در چند هفته اخیر شاهد کاهش نرخ ارز بوده ايم؛ اما بازار آجیل و خشکبار تاثیراتی را از نوسانات نرخ ارز گرفته و بعید است در دو هفته باقیمانده 
نرخ ها تغییري داشته باشــند. با کمال ناباوري نرخ آجیل و خشــکبار طوري تعیین شده است که کمتر کسي امسال شــايد بتواند در سفره شب يلدا آجیل و 
خشکبار داشته باشد. هرچند ديگر اقالم سفره شب يلدا هم شامل گراني هاي اخیر شده اند و امسال خالي ترين سفره شب يلدا را براي ايراني ها خواهیم داشت. 
در سال هاي گذشته هم با نزديک شدن به روزهاي پاياني آذرماه شاهد گراني هاي اقالم شب يلدا بوديم؛ اما گراني امسال با گراني هاي سال هاي قبل متفاوت 
است. قدرت خريد مردم بسیار کاهش يافته است. هر فروشــگاهي با توجه به میل خود آزادانه هر نرخي که مي خواهد روي آجیل و خشکبار گذاشته است و از 

اين حرکت ابايي هم ندارد. 
توجیه آنها هم وارداتي بودن آجیل و خشکبار و وابستگي آن به نرخ ارز است و معتقدند خريد را در شش ماهه اول سال با ارز گران داشته اند. امروز در بازار آجیل 
و خشکبار شاهد گراني صددرصدي پسته ايراني هســتیم و اين کاال تا 250 هزار تومان در هر کیلو هم فروخته مي شود. انواع پسته ها در اين بازار وجود دارند 
که هیچ کدام زير 100 هزار تومان در هر کیلو قیمت گذاري نشده اند. البته فروشــندگان و توزيع کنندگان آجیل و خشکبار داليل ديگري را براي اين افزايش 
قیمت ها که عمدتا به پسته معطوف مي شود، مطرح مي کنند. فعالیت دالالن و واســطه ها هم در گیر و  دار نوسانات نرخ ارز و نزديک شدن به شب يلدا موجب 

تشديد گراني ها مي شود. 

توليد اقالم آجيل و خشكبار تا 50 درصد كاهش يافته است
مصطفي احمدي، رئيس اتحاديه آجيل و خشكبار

بازار آجیل و خشکبار با آغاز سال 97 دستخوش تحوالت بسیاري شد و سرمازدگي و نوسانات نرخ ارز 
هم به آن اضافه شد تا قیمت ها در بازار گران شــود. میزان تولید اقالم آجیل و خشکبار در سال جاري 
به واسطه سرمازدگي باغات و خشکسالي سال گذشته به طور میانگین تا 50 درصد کاهش يافته است. 
اين در حالي است که در سال گذشــته تولیدکننده و عرضه کننده آجیل و خشکبار به دنبال مشتري 

براي محصوالت خود بودند. 
 امروز خود فروشندگان و تولیدکنندگان آجیل و خشکبار هم رضايتي به وضعیت موجود در بازار ندارند؛ 
چراکه با افزايش قیمت ها مشــتريان کمتر مي شــوند و کاهش قدرت خريد مصرف کنندگان موجب 
کاهش درآمدزايي فروشندگان و تولیدکنندگان خواهد شد. در حال حاضر فروش آجیل و خشکبار به 
يک پنجم مدت مشابه سال گذشته رسیده است و به همین دلیل تعداد کساني که براي انصراف از جواز 
کسب از اين فعالیت به اتحاديه مراجعه مي کنند، نسبت به سال گذشته 30  درصد بیشتر شده است. 
افزايش قیمت ها در اين بازار تا دو و حتي سه برابر رسیده و به اين دلیل که آجیل و خشکبار اولويت دوم، 
سوم و حتي اولويت چهارم برخي از افراد در ســبد مصرفي خانواده هاست، وقتي قیمت جنسي گران 

مي شود، مردم خیلي راحت از خريد آن صرف نظر مي کنند. 

شماره مجوز:4552/ 1397
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خودروســازان در حالــي 
بــراي افزايــش قیمــت 
محصوالت شــان تالشي 
شــروع  را  گســترده 
كرده انــد كــه در برابــر 
و  مصرف كننــدگان 
مشتريان، كماكان رفتارهاي غیرقانوني دارند و به 
نظر مي رسد اصالح اين رفتارها با توجه به سكوت 

سازمان حمايت دشوار باشد. 
تاخیــر خودروســازان در تحويــل خودروهاي 
پیش فــروش و همچنیــن بدعهــدي آنهــا در 
حالي ادامه دار شــده اســت كه خودروســازان از 
 تعهــدات خــود در قبــال مشــتريان ســر باز 

زده اند. 
از جمله اين بدعهدي ها حــذف برخي از قطعات 
هنگام تحويــل خودرو يــا اخذ مبالغ بیشــتر از 
مشتريان اســت. به گفته يك خريدار خودرو، در 
برخي نمايندگي ها مردم به ويژه آنهايي كه از خودرو 
ثبت نامي به عنوان ابزار كار اســتفاده مي كنند، با 
ارائه رضايتنامه خودرو بــدون ايربگ هم تحويل 
مي گیرند؛ چراكه فرد براي گذران زندگي ناچار به 
تحويل گرفتن چنین خودرويي است؛ اما مشخص 
نیست ســازمان ناظر بر عملكرد خودروسازان چه 

نظارتي بر اين فرايند دارد. 
خودروســازان ايــن كار را البتــه در ســايه 
بي نظارتي هاي سازمان حمايت انجام مي دهند كه 
روز گذشته نیز مديرعامل آن تغییر كرد و به موجب 
حكم وزير صنعت، معدن و تجارت، عباس تابش به 
عنوان معاون وزير، رئیس هیات مديره و مديرعامل 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان 
منصوب شــد. مهم ترين توقعي كه از مدير جديد 
مي رود، رسیدگي به آشفته بازار تحويل خودروهاي 

پیش فروش شده است.

اما در عوض خودروســازان طي ماه هــای اخیر با 
بهانه هايي مثل تحريم و فشار آن بر واردات قطعات 
و همچنین زيان هاي سنگین قطعه سازان خواهان 
افزايش مجــدد قیمت هاي خودرو هســتند كه 
البته اين خواســته با مخالفــت رئیس جمهوری 
روبه رو اســت. هرچنــد نمي توان منكــر افزايش 
هزينه هاي خودروســازان بود؛ امــا در هر صورت 
اين مصرف كننده اســت كه تاوان افزايش نجومي 
قیمت خودرو طي چند ماه اخیــر را مي دهد و به 
همین دلیل افزايش دوباره قیمــت خودرو عمال 
مجالي براي تامین نیــاز مصرف كننده واقعي كه 
 به شــدت دچار افت قدرت خريد شــده اســت را 

نمي دهد. 
به گفته نمايندگان خودروســازان، خوروسازان 5 
هزار و 500 میلیارد تومان زيان ديده اند. بنابراين 
با اين زيان میزان تولید خــودرو كاهش مي يابد. 
سازمان حمايت در تعیین قیمت تالش كرده است 
جاهايي كه قیمت بیشــتر از حد مورد نظر باشد را 
قبول نكند. صنايع زيادي وابسته به صنعت خودرو 
هستند و نزديك 60 درصد قیمت تمام شده خودرو 
قطعات است كه شامل مواد پلیمري، فوالد، فوم، 
پارچه و غیره اســت كه با توجه بــه افزايش 80 تا 
200 درصدي برخی قیمت ها بايد براساس قیمت 

تمام شده باشد. 
اما بررسي هاي بازار نشــان مي دهد خودروسازان 
حتي فراتــر از هزينه هاي تحمیل شــده به آنها، 
قیمت هــا را بــاال برده انــد و در حــال حاضــر 
خواســته آنها مبني بــر افزايش قیمــت با توجه 
به قیمت هــاي فعلي چیــزي جــز زياده خواهي 
نیســت. اگرچه انحصــار خودروســازان در بازار 
 تا حــدودي اين خواســته ها را نیــز محقق كرده

 است. 
بي كیفیتــي خودروهــاي داخلي و عــدم تالش 
خودروســازان براي ارتقای كیفیــت، بي تعهدي 
نسبت به مشتريان و همچنین گران فروشي از جمله 
كارهايي است كه ازسوی خودروســازان در بازار 

صورت مي گیرد؛ در حالي كه هیچ ممانعتي براي 
آن نیســت. نمود مهم ديگر انحصار خودروسازان 
منع واردات خودرو اســت كه باعث ايجاد زخمي 
بزرگ بر پیكره صنعت خودرو كشور شد و يكي از 
مهم ترين آنها تخريب بازار رقابتي و ايجاد انحصار 
در خودروسازي است؛ در حالي كه موضوع افزايش 
كیفیت خودروهــاي داخلي پــس از ممنوعیت 

واردات خودرو، مغفول مانده است. 
بــه گفتــه كارشناســان، در حالي كه مشــكل 
هزينه ها در همه صنايع ديده مي شــود؛ اما بیش 
از همــه اين صداي خودروســازان اســت كه در 
مي آيد و ضريب نفوذ زواياي خاص خودروســازي 
و قطعه ســازي در دولــت بســیار باالســت، 
به طوري كــه آنها بــا ارائه طرح هــاي توجیهي 
دولت را در صنعــت خودرو هدايــت مي كنند و 
 مي توان گفت كــه تاكنون تقريبا بــه هدف خود 

دست يافته اند. 

»كسبوكار«ادامهبيتوجهيخودروسازانبهحقوقمصرفكنندگانوانفعالسازمانحمايترابررسيميكند

مخالفت  رئیس جمهوری  با   افزایش  قیمت  خودرو

رشد28درصديصادراتپوشاك
مشــاور وزير صنعت، معدن و تجــارت در امور 
نساجي و پوشاك گفت: صادرات پوشاك از آغاز 
امسال تا پايان مهرماه به 715 میلیون دالر رسید 
كه در مقايسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، 28 

درصد رشد داشته است. 
گلنار نصراللهي داليل افزايش صادرات پوشاك را 
افزايش نرخ ارز و افزايش میزان تولید ذكر كرد. وي 
با تاكید بر اينكه تامین مواد اولیه صنعت نساجي 
در همه رشته ها در اولويت وزارت صنعت، معدن 
و تجارت قرار دارد، گفت: شرايط كنوني اقتصاد 
كشور به ســود تولید و تولیدكنندگان است؛ به 
شرطي كه مواد اولیه مورد نیاز آنها به طور كامل 

تامین شود. 
مشاور وزير صنعت در امور نساجي و پوشاك اضافه 
كرد: واردات مواد اولیه اصلي مانند الیاف ها نسبت 
به سال گذشته رشد داشــته و اين نشان دهنده 

گسترش فعالیت واحدهاي تولیدي است. 
نصراللهي در ارتباط با سند راهبردي پوشاك كه 
در زمان »محمدرضا نعمت زاده« وزير پیشــین 
صنعت تدوين شده بود نیز گفت: اين سند اكنون 
به معاونت طرح و برنامه وزارتخانه سپرده شده و 
امید است با كمك انجمن ها و تشكل ها بتوانیم 

بندهاي مختلف آن را اجرايي كنیم. 
وي با بیان اينكه اين ســند به هیچ عنوان روي 
زمین نمانده اســت، گفت: برخي از بندهاي آن 
همچون مبارزه با قاچاق، برندها و برندسازي به 
تدريج در حال اجرايي شــدن است. نصراللهي 
ادامه داد: كارهاي زيربنايي مربوط به شــهرك 
صنعتي پوشاك با نظارت سازمان صنايع كوچك 
و شهرك هاي صنعتي ايران در حال پیگیري است 

و جزو اولويت هاي برنامه وزير صنعت قرار دارد. 
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ممنوعيت صادرات مرغ لغو شد
وزارت صنعت، معدن و تجارت طي نامه اي به مديركل گمرك ايران، ممنوعيت صادرات مرغ را لغو كرد؛ اين در حالي است كه 5 روز قبل اين وزارتخانه صادرات مرغ را ممنوع اعالم كرده بود. 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالي با ارسال نامه اي به علي اكبر شاماني، مديركل گمرك ايران از لغو ممنوعيت صادرات مرغ خبر داد كه وزارتخانه مذكور 5 روز قبل صادرات اين كاال را 
ممنوع اعالم كرده بود. 

نوبت اول 

آگهی فراخوان عمومی تک  مرحله ای 
با  ارزیابی کیفی

دستگاه نظارتبرآورد اولیه )ريال(موضوع مناقصهرديف
حداقل شرايط 

مجاز برای
دريافت اسناد

مبلغ تضمین شركت
در مناقصه ) ريال (

شماره ثبت فراخوان
در سامانه ستاد 

1
احداث ســاختمان اداری- 
آموزشی كمیته امداد امام 
خمینی )ره(  شهرستان جم

14/561/874/231
مديريــت تامیــن 
امــور  و  مســكن 
مهندسی ساختمان

صالحیت
پیمانكاری رتبه

5 ابنیه
750/000/000200974135000004

احداث ساختمان فرهنگی- 
آموزشی كمیته امداد امام 
خمینی )ره(  شهرســتان 

كنگان

21/612/874/246
مديريــت تامیــن 
امــور  و  مســكن 
مهندسی ساختمان

صالحیت
پیمانكاری رتبه 

5 ابنیه
1/200/000/000200974135000005

 اداره کل کمیته امداد امام خـمینی )ره( استان بـوشهر )مناقصه گزار( در نظر دارد مناقـصه به شرح ذیل را به روش فراخوان عـمومی
 تک مرحله ای با ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( برگزار  نماید.

کلـیه مـراحل بـرگزاری مناقصـه از دریـافت و تحـویل اسـناد و سـایر مراحـل منـاقصه از طریق درگـاه سامانه تدارکات الکترونیکی )ستاد(
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

الزم است مناقـصه گران در صـورت عدم عـضویت قبلی، کلیه مراحل ثبت نام در سایت مذکور را جـهت دریافـت گواهی امضای الکترونیکی 
اقدام کرده و در مناقصه اعالم شده شرکت کنند.

محل دریـافت اسناد مناقصه: مناقصه گران جـهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از ساعت 8:00 صبح روز پـنجشنبه مـورخ 1397/09/15 لغایت 14:00 ظهر روز سه شنبه 

مورخ 1397/09/20 به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد
آخرین مهلت زمانی بارگذاری پاکات و مدارک مناقصه: تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1397/10/5 به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد

زمان بازگشایی پاکات مناقصه: جم ساعت 9:00 صبح یکشنبه مورخ 1397/10/9و پروژه کنگان ساعت 9:00 صبح دوشنبه مورخ 1397/10/10
ضمنًا مناقصه گران جهت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه به اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان بوشهر به آدرس بوشهر، 

خیابان رئیسعلی دلواری، تلفن 33328113-077 مراجعه نمایند.
برای کسـب اطالعـات بیشتر به تارنـمای www.Iets.mporg.ir مراجعه نمایند. در ضمن هزینه کارمزد سامانه ستاد و درج آگهی بر عهده 

برنده مناقصه خواهد بود.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 41934-021 می باشد.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ يك قطعه زمین پالك 84 فرعی از 1250 
اصلی واقع در  قطعه يك ايالم بخش  يازده كرمانشــاه  كه توسط خانم طیبه 
لطفی كار درخواست ثبت گرديده است، لذا حسب تقاضای خانم طیبه لطفی 
كار مطابق ماده 15 قانون ثبت، تحديد حدود اختصاصی پالك فوق الذكر در 

ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/10/05 به عمل خواهد آمد.
 لذا  به صاحبان امالك مجــاور و افرادی كه خود را ذيحــق می دانند اخطار 

می گردد در تاريخ فوق در محل وقوع ملك حضور به هم رسانند و در صورت 
عدم حضور مجاورين تحديد حدود طبق حدود اظهار شده از طرف متقاضی 
انجام خواهد گرفت، لذا هريك از مجاوريــن كه به حدود پالك فوق اعتراض 
داشته باشند، اعتراض آنها از تاريخ  تحديد حدود به مدت 30 روز از طرف اداره 

ثبت و اسناد و امالك شهرستان ايالم پذيرفته خواهد شد.
تاريخ انتشار:1397/09/13                           

    رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم- صفری 

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده 
كالسه پرونده:6/97ش/709

وقت رسیدگی97/10/2 ساعت 11:30
خواهان:بهاره لحافی 

خوانده:بهروز سلیمی گلشن 
خواسته:مطالبه وجه

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رسیدگی 
به شعبه 6 ارجاع گرديده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المكان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون 
آيین دادرسی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثیراالنتشار آگهی 
می شــود. خوانده از تاريخ نشــر آخرين آگهی ظرف يك ماه بدفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رســیدگی حضور بهم رســاند 
 چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت 

آن ده روز خواهد بود.
مدير شعبه شش دادگاه عمومی ورامین

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای عباس آتش پنجه احدی از ورثه مع الواسطه عباسعلی میش مست نهی با تسلیم 
دو برگ فرم فقدان سند مالكیت كه به امضا شهود را دفتر اسناد رسمی شماره 35 زابلبه 
شــماره 31157 مورخ 97/8/27 گواهی نموده اســت اعالم داشته كه سند مالكیت 
دويست و سه سهم و سی و يك صدم سهم از ششدانگ پالك 1242 فرعی 1- اصلی 
واقع در بخش 2 سیستان ملكی عباسعلی میش مست نهی صادر و تسلیم گرديده و 
اعالم داشته كه بر اثر اسباب كشی مفقود گرديده لذا مراتب بموجب تبصره يك اصالحی  
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهی میشود تا چنانچه كسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكیت مذكور نزد خود می باشد از تاريخ نشر 
اين آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را ضمیمه اصل سند مالكیت يا سند معامله بااين 
اداره اعالم و رسید دريافت نمايند واال پس از انقضای مدت مذكور و نرسیدن واخواهی 
و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكیت المثنی طبق 
مقررات اقدام خواهد شد و به موجب نامه 1397029000479183-97/06/13 داديار 

محترم ويژه نیابت دادسرای زاهدان بازداشت می باشد .
تاريخ انتشار 97/09/13            میم الف : 1411

مهدی پهلوانروی، رئیس ثبت اسناد و امالك زابل 

دادنامه
خواهان : خانم  پری خاتون يارمحمدزهی گرنچی فرزند مصطفی به نشــانی استان 

سیستان و بلوچستان- شهرستان خاش - شهر خاش - اسالم آباد گرنچین 
خوانده : آقای عبدالعزيز يارمحمدزهی گرنچی فرزند رحمت به نشانی مجهول المكان

خواسته: ثبت واقعه طالق 
رای دادگاه

در خصوص دعوای خانم پری خاتون يارمحمدزهی گرنچی فرزند مصطفی به شماره 
ملی 3719015513 بطرفیت آقای عبدالعزيز يارمحمدزهی گرنچی فرزند رحمت 
به شماره شناسنامه 102 بخواسته الزام خوانده به ثبت واقعه طالق ، با توجه به اوراق 
و محتويات پرونده، مفاد دادخواست تقديمی خواهان و مستندات پیوست از جمله 
تصوير برابر با اصل طالق نامه عادی كه حاكی از وقوع طالق بین طرفین می باشد و 
طبق استعالم انجام شده به تايید مولوی و داور شرعی نیز رسیده است و اعالم شده 
نوع طالق خلع و ثالئه مغلظه می باشد و اظهارات خواهان در جلسه دادرسی كه بیان 
داشــته كه آقای عبدالعزيز يارمحمدزهی گرنچی فرزند رحمت كه شوهر شرعی و 
دائمی من بوده مرا در مورخه 1385/06/20  طــالق داده و چون تاكنون طالقم را 
به صورت رسمی ثبت ننموده تقاضای رسیدگی و الزام ايشان را به ثبت واقعه طالق 
بصورت رسمی دارم و السهايه اينكه خوانده در جلسه دادگاه حضور نیافته و علیرغم 
ابالغ قانونی  اليحه ای نیز ارسال نكرده اســت . لذا دادگاه خواسته خواهان را وارد 
دانسته و با استناد به مواد 20 قانون حمايت خانواده، 220 قانون مدنی و 198 قانون 
آيین دادرسی مدنی و رعايت قانون اجازه رعايت احوال شخصی ايرانیان غیر شیعه در 
محاكم مصوب 1312 حكم به الزام خوانده به ثبت طالق مذكور صادر و اعالم اعالم 
می گردد دفاتر اسناد رسمی نسبت به ثبت طالق مذكور با رعايت مقررات مربوطه 
اقدام خواهند نمود رای صــادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در اين مرجع و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجديد نظر خواهی در 

محاكم محترم تجديد نظر استان است.
علی مهربانی - رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خاش 

میم الف: 549

رونوشت آگهی حصر وراثت
صابره پور ناروئی فرزند خداداد با شماره شناسنامه 794 متولد سال 1357 
صادره از زاهدان بااستناد به شهادتنامه و گواهی فوت و فتوكپی شناسنامه 
وراث دادخواستی بشماره 347-97-1 دادخواست مورخ 97/9/11 تقديم 
شورای حل اختالف حوزه يك شهرستان خاش  نموده چنین اشعار داشته 
كه شادروان عبدالقادر يادگاری فرزند حسن بشــماره شناسنامه 7 متولد 
1345/1/1 صادره از خاش در تاريخ 96/8/20 درگذشته ورثه وی در هنگام 

درگذشت عبارتند از: 
1- صابره پور ناروئی فرزند خداداد شماره شناســنامه 794 متولد 1357 

صادره از زاهدان زوجه متوفی 
2-نويد يادگاری فرزند عبدالقادر بشماره شناسنامه 371435730 متولد 

1378 صادره از خاش فرزند متوفی 
3-فاطمه يادگاری فرزند عبدالقادر بشــماره شناسنامه 3580846728 

متولد 1376 صادره از ايرانشهر فرزند متوفی 
4-ناهید يادگاری فرزند عبدالقادر بشماره شناسنامه 3719843408 متولد 

1367 صادره از خاش فرزند متوفی
5-عاطفه يادگاری فرزند عبدالقادر بشــماره شناسنامه 3710572533 

متولد 1380 صادره از خاش فرزند متوفی 
 اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يك مرتبه آگهی 
می نمايد تا هر كســی اعتراضی دارد و يا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.
میم الف:550 

شورای حل اختالف خاش 

)مفقودی(

پروانه تاسیس واحد مرغ گوشــتی به شماره چ ن 17083 

 به  نام آقای مسعود قوامی مفقود گردیده و از درجه اعتبار

 ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
برگ ســبز خودرو کامیون کشنده سیســتم ولوو تیپ اف اچ 
 12)4×6( رنگ ســفید روغنی مدل1382 به شــماره انتظامی
 31-824ع14 به شــماره موتور 329744و شــماره شاســی
YV2A 4CFD23T835689 مفقود گردیده  و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

مقاومت مجلس در برابر خواسته خودروسازان
محمد عزیزي، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

اقتصاد ما در شرايط خاصي قرار گرفته است؛ از يك طرف تحريم هاي آمريكا و افزايش نرخ دالر هزينه هاي تولید را افزايش داده و از طرف ديگر انتظاراتي كه مردم از تولید كنندگان 
دارند. در شرايط فعلي آنچه مشخص است، اين است كه اگر دستگاه مديريتي در بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت تسلیم نظر خودروسازان شود، نمايندگان مجلس وزير را 
استیضاح خواهند كرد.  افزايش قیمت خودرو با توجه به شرايط اسفناك كیفیت خودروهاي داخلي و شرايط مالي مردم، تهديد امنیتي و اجتماعي جدي براي كشور به شمار 
مي رود. خودروسازان ادعا مي كنند كه اگر قیمت خودرو را 5 درصد زير قیمت بازار تعیین كنند بازار را كنترل خواهند كرد؛ در حالي كه اين كار نه تنها نمي تواند مشكل افزايش 

قیمت خودرو را كمتر كند، بلكه افزايش مجدد قیمت خودرو در بازار را نیز به همراه خواهد داشت. 
وظیفه سازمان حمايت مقاومت در برابر خواسته هاي مكرر خودروسازان براي افزايش قیمت است و مديرعامل جديد سازمان حمايت بايد پیگیر اين مساله باشد و در رابطه با 

كم كاري هايي كه خودروسازان براي تحويل خودروهاي پیش فروش شده به مشتريان داشته اند، پیگیر باشد. هرچند نفوذ خودروسازان گاها مانع از اين كار مي شود. 
 با وجود آنكه قیمت هاي موجود در بازار افزايش زيادي داشته اند، هر نوع افزايش قیمت در شركت های خودروساز باعث افزايش قیمت در بازار مي شود؛ اما راه حل چیست تا 
هم تولیدكننده آسیب نبیند و هم مصرف كننده؟ يكي از موثرترين راهكارها جلوگیري از افزايش قیمت خودروهايي است كه معموال از سوي اكثر مردم مورد تقاضاست. مثال 
خودروهاي با مصرف باال در كشور مثل خانواده پرايد و تیبا و خودروهاي ايران خودرو مثل سمند و پژو 405 بايد افزايش قیمت اندكي داشته باشند؛ به گونه اي كه مصرف كننده 
و اقشار ضعیف از افزايش قیمت خودرو، آسیب جدي نبینند. از آن طرف دولت مي تواند مجوز مورد درخواست خودروسازان براي افزايش قیمت خودرو را با افزايش قیمت 
خودروهاي با قیمت باال، برآورده سازد. نگاه اساسي مجلس افزايش قیمت خودرو متناسب با شرايط اجتماعي و اقتصادي است. نكته ديگر اين است كه خودروسازان به جاي اينكه 
دست به دامن البي هاي خود و اهرم هاي قدرت براي رسیدن به اهداف خود شوند؛ از كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري و همچنین به روز كردن تكنولوژي و كاهش هزينه هاي 

مازاد خود افزايش قیمت خودرو را دنبال كنند. اين اقدامات بخش زيادي از مطالبات آنها را در اين رابطه پوشش خواهد داد. 
 در هر حالت مجلس در برابر افزايش قیمت براساس نظر خودروسازان ايستادگي مي كند و در صورت مخالفت وزير صنعت، معدن و تجارت، استیضاح وي عملي خواهد شد؛ 

همان طور كه در زمان شريعتمداري، وزير سابق صنعت مجلس از ابزارهاي قانوني در برابر وزير استفاده كرد. 
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ريســك پذيري  برنامــه 
شــركت هاي بيمه با تبديل 
ريســك  هاي بيمــه اي بــه 
اوراق بهــادار چنــد ســالي 
است كه ازســوي مسئوالن 
مطرح مي شــود؛ اما هنوز زمينه اين كار فراهم نشــده 
و طبق آنچــه رئيس كل بيمه مركــزي مي گويد، هنوز 
 حتي مجوز ايــن موضوع بــراي بيمه مركــزي صادر

 نشده است. 
غالمرضا سليماني، رئيس كل بيمه مركزي می گويد: اگر 
بخواهيم اوراق ريسك بيمه اي را با ۵ تا ۱۰ هزار ميليارد 
تومان به بازار سرمايه منتقل كنيم، بايد از ابزارهاي نوين 
اسالمي استفاده كنيم. اگر مجوز اين موضوع براي بيمه 
مركزي صادر شود، با كمك شركت هاي بيمه اين موضوع 

را نهايي خواهيم كرد. انتشار اين اوراق در بورس ضمن آنكه 
به سود خريداران آن منتهي مي شود، بخشي از تحريم ها 

را با توزيع ريسك بين مردم و فعاالن بازار سرمايه، خنثي 
خواهد كرد؛ اما براي انتقال اين اوراق در بورس شرايطي 

الزم است كه از جمله آن همكاري بازار سرمايه با صنعت 
بيمه است. ريسك از مسائل مهم در صنعت بيمه بوده كه 
انتقال بخشي از آن به بازارهاي سرمايه نيازمند ابزارسازي 
مالي است و در اين زمينه همكاري بازار سرمايه مي تواند 

كمك بخش باشد. 
طبــق بررســي هاي موجــود، ســه زيرســاخت 
ضروري بــراي انتقــال اين ريســك ضروري اســت. 
از جملــه آن زيرســاخت فنــي كــه تقريبا آمــاده و 
 فراهم شــده اســت و همچنين زيرســاخت حقوقي 

و فرايندي. 
ايجاد ظرفيت هــاي بلند مدت در بازار ســرمايه، امكان 
تنوع بخشــي به پرتفو ســرمايه گذاران، انتقال ريسك 
به بازاري خارج از صنعت بيمه، افزايش نقدشــوندگي 
دارايي هاي با نقدشــوندگي اندك و تامين مالي ارزان تر 
نســبت به تامين مالي از طريق افزايش سرمايه از جمله 
مزايايی اســت كه با تبديل ريسك هاي بيمه اي به اوراق 

بهادار به دست مي آيد. 

»كسبوكار«بهمناسبتروزمليبيمهبررسيميكند

تاخیر 5 ساله در انتقال ریسک بیمه به بازار سرمایه
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بورسبهرهبريفلزيهارشدكرد
روز گذشته گروه فلزات اساسي توانست بازده خوبي 
را به نوسان گيران بازار ســهام بدهد. در كنار اين 
گروه، نفتي ها نيز با رشد بيش از 3 درصد در قيمت 
پاياني مواجه شدند. به  گزارش  ايسنا، روز گذشته نيز 
معامله گران سهام شاهد رشد مستمر قيمت اكثر 
سهام در بورس اوراق بهادار تهران بودند. در صدر اين 
رشد مي توان به شركت هايي در گروه فلزات ارزشي 
و تعدادي از پااليشي ها و پتروشيمي ها اشاره كرد. 
رشد ديروز قيمت ها سبب شد شاخص كل بيش 
از 3۱۶۶ واحد رشد كند و كانال ۱۶۶ هزار و 3۰۴ 
واحدي را براي بار ديگر باز پس گيرد. شاخص كل 
هم وزن نيز با ۲۹3 واحد رشد تا رقم ۲۷ هزار و ۱۷۶ 
واحدي رشد كرد. در  عين  حال شاخص آزاد و شناور 
هم جهت با شاخص كل هم وزن و شاخص كل بازده 
نقدي و قيمتي 3۹۱۰ واحد افزايش يافت و تا رقم 
۱۷۸ هزار و ۸۶ واحدي رشــد كرد. در  عين  حال 
شاخص بازار اول و دوم هر يك به ترتيب ۲۱۷۶ و 
۴۴۵۲ واحد رشد كردند. روز گذشته نمادهايی در 
گروه هاي فلزات اساسي و گروه هاي فرآورده هاي 
نفتي رهبر بازار شدند و توانستند جهش بزرگي به 
شاخص هاي بازار سرمايه بدهند. از جمله اين نمادها 
مي توان به فوالد مباركه اصفهان، ملي صنايع مس 
ايران و سرمايه گذاري نفت، گاز و پتروشيمي تامين 
اشاره كرد. حركت نمادها به ترتيب 3۹۶، 3۰۱ و 
۲3۷ واحد تاثير مثبت روي شاخص بازار داشتند. 

در طرف ديگر نمادها در گروه محصوالت شيميايي 
و مخابرات به كاهش شاخص هاي بازار دامن زدند. 
از جمله اين نمادها مي توان به پتروشــيمي جم، 
مخابرات ايران و شركت ارتباطات سيار ايران اشاره 
كرد. حركت نمادها به ترتيب ۱۵۶، ۲۲ و ۲۱ واحد 

تاثير كاهنده روي شاخص بازار داشت. 

تاالر شيشه ای

نرخخريــددالرويــورودر
بانكهاافزايشيافت

يورو مسافرتي روز گذشته در بانك ها حدود 
۱3 هزار و ۶۰۰ تومان عرضه شد كه نسبت به 
روز يكشنبه ۵۰۰ تومان افزايش قيمت داشت؛ 
اما نرخ خريــد دالر و يورو از ســوي بانك ها 

مقداري افزايش يافته است. 
به گزارش ايسنا، تا ساعت ۱۲ روز گذشته نرخ 
خريد دالر با افزايش نسبت به روز يكشنبه در 
شعب ارزي بانك ها ۱۱ هزار و ۴۹۵ تومان بود. 
از سوي ديگر، نرخ خريد يورو در شعب ارزي 
بانك ها نيز نســبت به روز يكشــنبه افزايش 
قيمت داشــت و بانك ها روز گذشته هر يورو 

را ۱3 هزار و ۴۸ تومان خريداري مي كردند. 
نرخ خريد هر پوند انگليس نيز روز گذشته در 
بانك ها ۱۴ هزار و ۶۸۰ تومان اعالم شد. روز 
يكشنبه نرخ خريد دالر در بانك ها ۱۱ هزار و 
۱۴۸ تومان و يورو ۱۲ هزار و ۶۲۱ تومان بوده 
است. نرخ خريد ارز در بانك ها، از زمان اعالم تا 
هفته گذشته عموما رو به افزايش بوده است؛ 
به طوري  كه نرخ خريد دالر در شــعب ارزي 
بانك ها در ابتدا از ۹۵۰۰ تومان آغاز شد و به 

بيش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان نيز رسيد. 
با اين حال از حدود ســه هفته پيش بانك ها 
نرخ خريد دالر را كاهــش دادند؛ اما در هفته 
گذشــته بار ديگر نرخ خريد دالر در بانك ها 
افزايش محسوسي داشت؛ تا جايي كه در روز 
چهارشــنبه )۷ آذر( از بازار آزاد بيشتر شد. 
براساس اعالم صرافي ها، نرخ فروش لير روز 
گذشته در بازار غيررسمي ۲۴۰۰ تومان، نرخ 
فروش درهم 3۶۰۰ تومان و نرخ فروش پوند 

نيز ۱۷ هزار تومان بود. 
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بانك توسعه تعاون شــرايط الزم براي امكان اتصال كارت 
سوخت به كارت بانكي را در راستاي خدمات رساني به عموم 
مردم، خصوصــا اتحاديه ها، شــركت هاي تعاوني و اعضای 
تعاوني هاي حمل ونقل فراهم كرده اســت تا عالوه بر امكان 
ارائه خدمات به آحاد مختلف اجتماعي، اين خدمات ويژه نيز از 

طريق بانك تخصصي تعاون ارائه شود. به گزارش روابط عمومي 
بانك توسعه تعاون، اتحاديه هاي سراسري شركت هاي تعاوني، 
تعاوني ها و اعضاي تعاوني هاي حمل ونقل در دو گرايش حمل 
كاال و مسافر به عنوان مخاطبان اصلي در خدمات رساني اين 
طرح ملي، محسوب مي شــوند كه اين بانك حسب وظيفه 

ذاتي و به عنوان بانك تخصصــي بخش تعاون بيش ازپيش 
عهده دار اين مسئوليت براي تعاون گران است. ذكر اين نكته 
ضروري است كه در حال حاضر سهم عمده و قابل توجهی از   
از حمل ونقل كشور متعلق به بخش تعاون و تعاون گران است 
كه در قالب خدمات رساني درون، برون و بين شهري و با دو 

گرايش حمل كاال و مسافر و به صورت خودروهاي سبك، نيمه 
سنگين و سنگين مشغول فعاليت هستند كه بديهي است 
ارائه خدمات به اين گروه از جامعه هدف بانك توسعه تعاون 
 به صورت اتصال كارت سوخت به تعاون كارت حائز اهميت 

تلقي مي شود. 

آمادگي بانك توسعه تعاون در اتصال كارت سوخت به تعاون كارت

در معامالت بازار آزاد تهران
قيمت سكه طرح جديد ۳ ميليون و ۸۶۰ هزار تومان شد

قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد روز گذشته ۳ ميليون و ۸۶۰ هزار تومان شد. در جريان معامالت روز گذشته سكه طرح قديم ۳ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان، نيم سكه يک 
ميليون و ۹۵۰ هزار تومان، ربع سكه يک ميليون و ۱۵۰ هزار تومان و سكه يک گرمي ۶۷۰ هزار تومان شد. هر اونس طال در بازارهاي جهاني ۱۲۳۱ دالر و ۲۰ سنت و هر گرم طالي ۱۸ عيار 

نيز ۱۴۶ هزار و ۷۰۰ تومان بود. 

اقتصاد  تك محصولی برای صنعت بيمه يك آفت بزرگ به شمار می رود و دكتر غالمرضا 
سليمانی - رئيس كل بيمه مركزی- از بدو حضور در اين نهاد ناظر، شرايط را به گونه ای 
مديريت كرده است كه صنعت بيمه به جای تمركزگرايی بر فروش بيمه نامه های شخص 
ثالث به سمت توسعه بيمه های زندگی و محصوالت ديگر بيمه ای حركت كند. اين 
نگرش در درازمدت می تواندايران  را در رديف كشورهای قدرتمند در جذب منابع بيمه 
ای قرار دهد و اين صنعت را به صنعتی تعيين كننده در مبادالت پولی و مالی مبدل كند.
آنچه در پی می آيد گزارش رئيس كل بيمه مركزی از آخرين تحوالت صنعت بيمه در 
سال جاری است كه به مناسبت سيزدهم آذرماه – روز ملی بيمه –  به ملت شريف ايران 
 ارائه می شود. آمارها و نمودارهای رشد صنعت بيمه در كشور اين حقيقت را به اثبات 
می رساند كه فعاالن صنعت بيمه از برنامه های طراحی شده چند قدم پيش تر حركت 
می كنند هر چند هنوز تا دستيابی به افق اهداف بيمه ای برنامه های ششم توسعه كشور 

راهی طوالنی در پيش است.
صنعت بيمه كشور به پشتوانه عالی ترين مقام اقتصادی كشور،نهاد ناظر و همراهی 
نهادهای مرتبط نظير پژوهشكده بيمه و سنديكای بيمه گران ايران، قدم در مسير توسعه 
گام برمی دارد و زيرساخت ها را به گونه ای فراهم كرده كه در حال حاضر ظرفيت پوشش 
بيمه ای تمامی ريسك های موجود در كشور فراهم شده است.آمار فعلی كه از تحت 
پوشش بيمه قرار دادن نزديك يك سوم كل ارزش موجودی سرمايه كشورحكايت دارد 
نيز قابل اعتنا و غرورآميز است و از موفقيت صنعت بيمه در اطمينان بخشی و تزريق 

آرامش به بنگاه های اقتصادی و بخش عظيمی از آحاد جامعه حكايت دارد.

جهش چشمگیر صنعت بیمه در یک دوره پنج ساله
دو برابر شدن سهم بيمه های زندگی در بازار بيمه كشور از دستاوردهای مهم پنج سال 
اخير به شمار می آيد كه اين آمار، از بيش از چهار برابر شدن تعداد افراد تحت پوشش 
بيمه های زندگی خبر می دهد. تاسيس و آغاز به كار اولين شركت بيمه تخصصی زندگی 
در راستای سياست توسعه بيمه های زندگی يكی از عواملی بود كه اين جهش را به دنبال 
داشت. وجود اين بيمه مركزی و صنعت بيمه هنوز اعتقاد راسخ دارند كه بخش اعظم 
ظرفيت بيمه های زندگی هنوز فعال نشده و بايد با تاكيد بر فرهنگ سازی و بازنگری در 
تنوع محصوالت رشته بيمه های زندگی، چتر بيمه های تامين آتيه را در كشور گسترش 
دهيم. گفتنی است افزايش سقف تعهد بيمه نامه های زندگی تا ۵۰۰ ميليارد تومان نيز 

از ديگر دستاوردهای درخشان اين صنعت به حساب می آيد. 

 کارآفرینی از جنس بیمه
ايجاد حداقل ۲۵  هزار شغل طی دوره ۹۲ تا ۹۶ يكی ديگر از دستاوردهای صنعت بيمه است 
كه در كنار فعاليت اقتصادی، سطح مشاركت های اجتماعی را تا حدود بسياری ارتقا می دهد. 
بی ترديد با گسترش فعاليت استارت آپ ها، ضمن حفظ مشاغل موجود، فضای بيشتری برای 
اشتغال های نوين نيز ايجاد خواهد شد كه البته اين امر در گرو درك حساسيت شركت های 
بيمه از كسب و كارهای نوين و تالش نهادناظر برای تقويت و تكميل زيرساخت ها خواهد بود. 
صنعت بيمه بايد با ايجاد بستر مناسب از ظرفيت ها و قابليت های استارت آپ ها استفاده كند 

و ما بر اين باوريم كه نگاه تقابلی، به فرايند توسعه صنعت بيمه آسيب خواهد زد.

قانون جدید بیمه شخص ثالث و یک ظرفیت جدید بیمه ای
قانون جديد بيمه شــخص ثالث به خصوص بيمه راننده محور از قوانين مترقی نظام 
اقتصادی كشور به حســاب می آيد كه پس از جمع آوری و جمع بندی نظرات تمامی 
صاحب نظران بيمه ای، تدوين، تصويب و ابالغ شده است. اين قانون در كنار برطرف كردن 
موانع و محدوديت ها و ايرادات قانون پيشين، قابليت های تازه ای را نيز پديد آورده است.

حذف الزام به اخذ الحاقيه و الزام به تهيه پوشش بيمه حوادث برای راننده مسبب حادثه 
)بيمه حوادث راننده( به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه های غير حرام و همچنين ممانعت 
از انتقال تخفيفات نداشتن حادثه منجر به خسارت به غير و تخصيص آن به وسيله نقليه 

ديگر از همان نوع، كه متعلق به او يا همسر، والدين يا اوالد بالواسطه شخص منتقل اليه 
باشد )تبصره ماده ۶( از الزامات راهگشای قانون جديد بيمه شخص ثالث به شمار می رود 

و ويژگی های ديگر آن نيز به اين شرح است: 
۱- ممانعت از اعمال قاعده نسبی در هنگام پرداخت خسارت های مالی و جانی موضوع 

اين قانون )تبصره ۲ ماده ۸(
۲- تحديد مسئوليت مقصر حادثه و موسسه بيمه در خسارت های مالی به گران ترين 

خودرو متعارف  )تبصره های 3 و ۴ ماده ۸(
3- ممانعت از منظور كردن دين و جنسيت زيان ديدگان در پرداخت خسارت بدنی)ماده ۱۰(

۴- ممانعت از درج هرگونه شرط در بيمه نامه جهت كاستن از مزايای اين بيمه نامه در 
برابر بيمه گذار يا زيان ديده

۵- تعيين جريمه تاخير در پرداخت خسارت )ماده 3۵(
•  الزام بيمه گر به پرداخت كل خسارت اگرچه بيش از يك ديه به هر يك از زيان ديدگان  
تخصيص يافته باشد و اعم از اينكه مبلغ مازاد بر ديه، كمتر از يك ديه كامل يا بيشتر از 

آن باشد )ماده ۹( 

کدیکتا، شناسنامه بیمه گذاران خواهد بود
كسب رتبه نخست بخش فناوری اطالعات در تمامی نهادها و دستگاه های اجرايی كشور 
از عزم جزم نهادناظر برای استقرار يك نظام جامع اطالعاتی و حركت به سمت فعاليت 

های الكترونيكی حكايت می كند.
استقرار و توسعه سامانه نظارت و هدايت الكترونيكی بيمه )سنهاب( و الكترونيكی كردن بخش 
زيادی از ارتباط اطالعاتی و كاری بيمه مركزی با شركت های بيمه و به ويژه عملياتی نظارتی 
بيمه مركزی از يك سو و طراحی و پياده سازی سيستم اعطای كد يكتا به تمامی بيمه نامه های 
شخص ثالث صادره شركت های بيمه به صورت برخط از سوی ديگر، بيانگر توجه ويژه بيمه 
مركزی به مقوله شفاف سازی و كاهش تخلفات است. خوشبختانه همكاری صنعت بيمه با اين 
پروژه عظيم بسيار قابل قبول بوده و اميد می رود با يكپارچه شدن سامانه های اطالعاتی صنعت 
بيمه اين مجموعه اقتصادی به عنوان يك الگوی جدی و تاثيرگذار در سطح كشور مطرح شود.

 صنعت بیمه در مسیر توسعه
 آنچه در پی می آيد گزارش تيتروار دستاوردهای صنعت بيمه است كه تبيين هر يك 
از آنها مجالی فراخ می طلبد اما به طور خالصه می توان سرعت باالی حركت صنعت 
بيمه در مسير توسعه را با تاكيد بر دو اصل صحت و دقت، در اين نمايه به تماشا نشست.

• تقويت و تعميق نظارت بيمه مركزی بر بازار بيمه كشور)كنترل توانگری، كنترل كفايت 
ذخاير بيمه ها در جهت حفظ توان ايفای تعهدات مربوط به بيمه گذاران(

• كاهش تصدی گری های بيمه مركزی با كاهش نسبت های اتكايی اجباری
• شناسايی و استفاده از ظرفيت های اتكايی كشورهای آســيای و آفريقايی بعنوان 
جايگزين شركت های بيمه اروپايی دارای سهامدار آمريكايی كه در نتيجه تحريم ها 

همكاری خود را قطع كرده اند.
• تحت پوشش قراردادن ريسك هايی كه به جهت تحريم ها امكان اخذ پوشش های 

اتكايی در بازارهای بين المللی برای آنها وجود ندارد به كمك و حمايت دولت
• كاهش قابل مالحظه انحصار در بازار بيمه كشور نسبت به سال ۹۱. 

• كاهش قابل مالحظه ساختار دولتی بازار بيمه كشور) سهم بخش غيردولتی از بازار 
بيمه كشور از ۵۴.۶ درصد در سال ۱3۹۱ به ۶۸ درصد در سال ۱3۹۶ رسيد.(

• تصويب قانون تاسيس صندوق بيمه همگانی حوادث طبيعی پس از ۱۵ سال از طرح 
آن در مجلس

• طراحی اوراق بهادار بيمه ای به منظور استفاده از ظرفيت بازار سرمايه به عنوان يك 
ابزار جديد مالی برای اولين بار در ايران )اولين ورود مستقل صنعت بيمه به بازار سرمايه

 • برنامه ريزی برای توسعه بيمه های خرد به منظور ايجاد چتر حمايتی صنعت بيمه 
برای طبقات درآمدی پايين.    
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با وجود تحريم ها و محدوديت های بين المللی،جايگاه صنعت بيمه كشور در منطقه 
در سطح مطلوبی قرار دارد و با روند رو به رشدی كه شاهد آن هستيم اين جايگاه ارتقا 
خواهد يافت.تاكيد بر شفافيت صنعت بيمه و فعاليت فعاالن اين صنعت در اتاق شيشه ای 

مجموعه ای از گزارش عملكرد نهادناظر، شركت های بيمه و اركان ديگر اين صنعت را 
به اطالع تمامی آحادجامعه و نمايندگان افكار عمومی رسانده و خواهد رساند كه بخشی 

از آن به اين شرح است: 
• ميانگين شاخص كل اعتماد عمومی به صنعت بيمه ۲.۹ از ۵ است.

• سهم ۱۴ درصدی حق بيمه توليدی ايران از منطقه 
• رتبه پنجم  ايران در حق بيمه توليدی در منطقه 

• حق بيمه سرانه ايران:  ۱۲۱ دالر)با رتبه ۱۰ در منطقه(؛ منطقه: ۱3۴ دالر و جهان: 
۶۵۰ دالر

• ضريب نفوذ بيمه ايران: ۲.3درصد)بــا رتبه ۴ در منطقه(؛ منطقه: ۲ درصد و جهان: 
۶.۱ درصد

• سرمايه گذاری بيمه ها در اقتصاد ايران معادل ۲۸.۴ هزار ميليارد تومان است كه نسبت 
آن به تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلی كشور عدد ۹.۴ درصد را نشان می دهد.

• تعداد شركت بيمه 3۲، يك شركت بيمه دولتی و مابقی آن غيردولتی محسوب می شوند.
• نزديك ۱۴۰ هزار نفر در صنعت بيمه اشتغال دارند كه حدود ۲۰ هزار نفر از آنها در 

شركت های بيمه و بقيه در شبكه فروش به فعاليت اشتغال دارند.
• حدود ۵۶ هزار نماينده و ۶۶۰ كارگزار بيمه با بالغ بر ۹۰ هزار نفر نيروی انسانی حدود 

۷۵ درصد حق بيمه صنعت را توليد می كنند.
• حدود ۴۸ درصد بازار بيمه كشور در اختيار بيمه های اتومبيل و ۲3 درصد در اختيار 

درمان و ۱۴.۴ درصد مربوط به بيمه های زندگی است. 
• حدود ۶۸ درصد بازار بيمه كشور در اختيار بيمه های غير دولتی است. 

• صدور حدود ۶۱ ميليون فقره بيمه نامه.
• پرداخت بيش از يك ميليون فقره خســارت به فوت شدگان و مجروحان تصادفات 

رانندگی)معادل 3۲ هزار ديه(
• پوشش بيمه مسئوليت راننده در برابر شخص ثالث: حدود ۲۱ ميليون و ۶۲۰ هزار فقره.

• پوشش بيمه ای حوادث راننده برای ۲۱ ميليون و 3۲۰ هزار خودرو.
• صنعت بيمه بابت درمان رايگان مصدومين حوادث رانندگی توسط بيمارستان ها تا نيمه 

اول سال ۱3۹۷ باالی شش هزار ميليارد تومان به وزارت بهداشت پرداخت كرده است.
• صنعت بيمه بابت اقدامات نيروی انتظامی جهت كاهش حوادث رانندگی تا نيمه اول 

سال ۱3۹۷ باالی دوهزار ميليارد تومان به آن نيرو پرداخت كرده است. 
• طی چهل ساله گذشته،  سهم خســارت های پرداختی شخص ثالث و درمان از كل 
خسارت های پرداختی صنعت بيمه همواره بسيار بيشتر از سهم آنها از حق بيمه توليدی 
صنعت بيمه بوده است. از سوی ديگر سهم اين رشته ها از كل بازار به طور مدام در حال 
افزايش است. ضريب خسارت آنها نيز در بسياری از سال ها باالی ۱۰۰ درصد بوده و به 
عبارت ديگر رشته های ثالث و درمان طی دهه های اخير به شكل مداوم از صنعت بيمه 
يارانه دريافت كرده است. در طرف مقابل در بسياری از سال ها سهم رشته های زندگی، 
آتش سوزی و مسئوليت؛ از خسارت های پرداختی صنعت بسيار كمتر از سهم آنها از حق 
بيمه توليدی صنعت بوده است. بنابراين اين سه رشته، اصلی ترين رشته هايی هستند 

كه به ثالث و درمان يارانه می دهند.

سخن آخر
با وجود تمامی تالش های اهالی صنعت بيمه، مردم هنوز با خدمات و منافع حاصل 
از صنعت بيمه به طور كامل آشنا نيستند و اين مهم، نيازمند فرهنگ سازی عميقی 
است كه در نهايت به گسترش چتر حمايتی صنعت بيمه،كاهش هزينه های مردم و 
ايجاد آرامش در جامعه منتهی شود. در همين راستا – بيمه مركزی -  آمادگی خود را 
 برای حمايت از طرح های جديد، ايده های نوين، نقشه راه كارآمد و هر گونه پيشنهاد 
ســازنده ای از ســوی كارشناســان، رســانه هــا و مديــران صنعت بيمــه اعالم 
 می كنــد تــا بــا همفكــری و همگرايــی بــه تمامــی آرمان هــای بيمــه ای 

دست پيدا كنيم .   

گزارشرئيسكلازآخرينوضعيتصنعتبيمهكشوربهمردمايران

صنعت بیمه  در مسیر روشن توسعه حركت می كند

موانع زیرساختي انتقال ریسک بیمه به بورس
بهروز اسدنژاد، کارشناس امور بیمه

يكي از راهكارهاي انتقال ريسك در دنيا و بعضي از كشورهاي پيشرفته تبديل ريسك هاي بيمه اي به اوراق بهادار در بازار سرمايه و عرضه به مردم است. در حال حاضر كه در شرايط تحريم به سر مي بريم و نياز است ريسك بيمه توزيع شود، اگر 
ريسك نزد بيمه باقي بماند، زيان ملي افزايش پيدا مي كند. به دليل تحريم ها زمينه اين انتقال هنوز فراهم نيست. به طور عام يكي از مكانيزم هاي انتقال و توزيع ريسك تبديل ريسك هاي بيمه اي به اوراق، شناخته مي شود و براي اقتصاد كشور هم 
بسيار مطلوب است؛ اما با اينكه اين امر سال هاست كه مطرح است، زيرساخت هاي اجرايي آن آماده نيست. ماجرا اين است كه براي تبديل ريسك هاي بيمه اي به اوراق بهادار حق بيمه چطور بايد تعيين شود و ميزان بهاي تمام شده اوراق چقدر 
بايد باشد؟ اين قيمت ها چه نسبتي با حق بيمه و ميزان ريسك شناخته شده بيمه خواهد داشت؟ اگر اين سوال ها پاسخ داده شود در حوزه محاسباتي مشكل چنداني نخواهيم داشت. مهم اين است كه اين فرايند توسط بانك مركزي به رسميت 
شناخته شده  و زيرساخت الزم براي آنها آماده شود. تقريبا ۵ سالي مي شود كه هم در مقاالت و هم در صحبت هاي مسئوالن، صحبت از انتقال ريسك بيمه به بازار سرمايه است و انتظار مي رود اين اتفاق زودتر بيفتد. خوشبختانه بحث هاي فني 

اين كار مهياست و تفاهمنامه هايي هم با بانك،  بورس و بيمه در اين خصوص بسته شده؛ اما اين طرح به اراده ای برای اجرايي شدن نياز دارد كه با همت رئيس كل بيمه مركزي و وزير اقتصاد اجرايي مي شود. 
دو زيرساخت مهم ديگر زيرساخت حقوقي و فرايندي است؛ يعني نحوه تعامل بورس با بيمه چطور بايد باشد؟ پذيره نويسي به چه شكل بايد باشد و نقش بانك  چيست؟ كدام ريسك ها بايد تبديل به اوراق شوند؟ اين دو زيرساخت؛ يعني فرايندي 

و حقوقي هنوز آماده نيست و الزم است براي اجراي اين خواسته چند ساله، مقدمات فراهم شود. 
از آنجايي كه ريسك سرمايه گذاري در صنعت بيمه باالست، اصالح و فراهم شدن اين زيرساخت ها كمك زيادي به صنعت بيمه خواهد كرد. بنابراين يكي از اولويت هاي مهم رئيس كل بيمه مركزي انجام اين مهم است. 



7 کسب و کارهای 
نوپا و

دانش بنیان

انجمن  صنفــی دفاتر  خدمات 
 مســافرتی ایــران در نامه ای 
وب ســایت های شناخته شده 
فروش بلیت هواپیمــا، قطار و 
رزرو هتل را تهدید کرد که اگر 
از ارزان فروشــی دست نکشــند علیه آنها به مراجع قانونی 
شــکایت می کند.چندي پیش یکي از شــرکت هاي بزرگ 
هواپیمایي دسترســي »علي بابا« و ۲۵۰۰ سایت دیگر را به 
اتهام گران فروشي بسته بود و  اکنون آنها متهم به ارزان فروشي 
شده اند.این اخطار در پي شــکایت تعداد معدودي از دفاتر 
خدمات مسافرتي از شرکت خدمات مسافرتي و جهانگردي 
ســفرهاي »علي بابا« مبني بر فروش بلیت هواپیما، ارزان تر 
از ســایر عامالن فروش و تخفیف مستقیم ۵ تا ۹ درصدي به 
مسافران بلیت هواپیما ارائه شــده است. در این نامه صراحتا 
»علي بابا« تهدید شده است که در صورت خودداري از افزایش 
قیمت بلیت هواپیما مورد برخورد واقع خواهد شــد. صدور 
چنین اخطاري در شــرایطي که »علي بابا« با کاهش قیمت 
درصدد حمایت از گروه مصرف کننده است و این اقدام باید مورد 
تقدیر قرار گیرد، در عوض با اخطار و حتي تهدید این انجمن 
صنفي مواجه شده است و گویا انجمن مورد نظر، با تخفیف و 

کاهش قیمت به نفع مسافران خطوط هوایي مخالف است. 

خدمت رساني باكيفيت و در عين حال ارائه قيمت 
ارزان به مردم جرم نيست

نیما قاضي، مدیرعامل شرکت سفرهاي »علي بابا« در پاسخ 

به این اخطاریه و با هدف شفاف ســازي در نحوه نرخ گذاري 
بلیت هواپیما گفت: »قیمت گــذاري روي بلیت هواپیما در 
اختیار شرکت هاي هواپیمایي است و این شرکت ها نرخ بلیت 
)Fare( را تعیین مي کنند؛ اما ســود فروش بلیت متعلق به 
عامل فروش است و عامل فروش، چه آنالین و چه حضوري، 
مجاز است از میزان سود خود به مشــتري تخفیف دهد. بر 
همین اساس، همان طور که آژانس هاي مسافرتي حضوري، 
هنگام فروش بلیت هواپیما براي مشتري تخفیف هایي لحاظ 
مي کنند، وب سایت »علي بابا« نیز با هدف حمایت از مشتریان 
خود با توجه به اوضاع نابه ســامان اقتصادي از بخشي از سود 
خود به نفع مشــتري مي گذرد و این تخفیف را روي قیمت 
 تمامي بلیت هاي وب ســایت خود براي تمامي مشــتریان 

اعمال مي کند. 
او تاکید کرد: »با اطمینان مي گویم که وب سایت »علي بابا« 
تخفیفي بیش از کمیسیوني که متعلق به خودش است، ارائه 
نمي کند.«به گفته مدیرعامل شــرکت سفرهاي »علي بابا«، 
ارائه خدمات باکیفیت با قیمت و پشتیباني مناسب از افتخارات 
»علي بابا« است و این درحالي است که برخي از همکاران ما 
در جلساتي که در انجمن مورد نظر برگزار مي شود، نسبت به 
این موضوع گله مندند و معتقدند که »علي بابا« با ارائه چنین 
خدماتي با قیمت و پشتیباني مناســب، توجه مسافران را به 
خود جلب کرده و از رقباي دیگر پیشي گرفته است.«او یادآور 
شد خدمت رساني باکیفیت و در عین حال ارائه قیمت ارزان 
و مناسب به مردم جرم نیست و سایت »علي بابا« از سود خود 
براي حمایت اقتصادي از مشتریان مي گذرد و بلیت هواپیما با 
قیمت ارزان و مناسب را به فروش مي رساند؛ کاري خالف انجام 
نمي دهد و در چارچوب قانــون فعالیت مي کند و در صورتي 

که قانوني براي این حوزه وضع شــود، این قانون باید توسط 
همه بازیگران به اجرا درآید. مدیرعامل »علي بابا« با اشاره به 
این موضوع که رئیس انجمن صنفي مورد نظر، »علي بابا« را 
عامل »لطمه به فعالیت ســایر واحدها« معرفي کرده است، 
گفت: »این موضوع بدون اینکه بــه قوانین و ضوابط خاصي 
اشاره شود، مطرح شده است و شائبه تباني و سوء استفاده از 
جایگاه را مطرح مي کند.« قاضــي گفت: محتواي این نامه از 
این نظر عجیب است که ما به هیچ وجه کار غیرقانوني انجام 
نداده ایم. وي سپس درباره ارزان فروشــي که اتفاق افتاده و 
این چنین مورد اعتراض واقع شده است، توضیح داد: قیمت 
 )Fare( بلیت دو قســمت دارد؛ یك بخش آن نرخ اصلــي
اســت که آژانس از شــرکت هواپیمایي دریافت مي کند و 
بخش دیگر کمیسیوني است که بسته به نوع روابط تجاري 
آژانس و ایرالین و معموال از ۳ تا ۹ درصد تعیین مي شود. ما 
و دیگر سامانه هاي فروش بلیت روش کار متفاوتي به نسبت 
آژانس ها داریم و معموال عمده فروشــي انجام مي دهیم که 
بر همین اســاس حجم فروش روزانه مان گاه تا ۲ هزار قطعه 
 بلیت پرواز خارجي مي رسد؛ عددي که روزانه براي یك آژانس 
محقق نمي شود. بنابراین تصمیم گرفتیم در شرایط اقتصادي 
موجود بخشــي از آن کمیســیون را به مردم برگردانیم. او 
ادامه داد: برخي شــرکت هاي هواپیمایي کمیســیون هاي 
تشــویقي نیز دارند که گاه براي هر بلیــت ۱۴ تا ۱۵ درصد 
کمیســیون درنظر مي گیرند، این کمیســیون تشــویقي 
 غیر از آن کمیســیوني اســت کــه روي نــرخ بلیت لحاظ 

مي شود.
 بنابراین اگر در یك مســیر به خواســت آن ایرالین، حجم 
مشخصي از بلیت فروخته شود، این کمیسیون تشویقي به 

فروشــنده تخصیص مي یابد. پس ما ســود خود را به دست 
مي آوریم. آژانس ها هم قطعا از چنین بســته هاي تشویقي 
بهره مند مي شــوند. قاضي گفت: آنچنان که در آن نامه ادعا 
شده ما به مشــتري تخفیف نمي دهیم، بلکه این کار نوعي 
قیمت گذاري از محل کمیســیون در اختیار فروشنده بلیت 
است. ماجراي این اعتراض هم از جلسه اي در انجمن صنفي 
دفاتر خدمات مسافرتي شروع شد که برخي آژانس ها شاکي 
از این اقدام سامانه هاي فروش بلیت، درخواست کردند سود 

کمیسیونبلیت هواپیما را کامل از مشتري دریافت کنیم. 
وي توضیح داد: ما بخشــي از آن ۳ تا ۹ درصد کمیســیون 
بلیت را به عنوان سود برمي داریم، ولي مابقي آن را در شرایط 
حاضر اقتصادي براي مــردم درنظر گرفته ایــم. او که خود 
عضو کمیته فروش اینترنتي انجمــن صنفي دفاتر خدمات 

مسافرتي ایران است )همان تشکلي که نسبت به این روش 
تعدادي از سامانه هاي فروش معترض شده( درباره همراهي 
و واکنش این کمیته، اظهار کرد: با توجــه به محدود کردن 
موضوع نامه به دو ســایت فروش، فکر نمي کنم محتواي آن 
دیگر به کمیته ارتباطي داشته باشــد. به هر حال اعضاي آن 
کمیته که کمتر از ۱۵ نفر هستند، در مقابل اعضاي انجمن در 
اقلیت قرار گرفته اند و به نظر مي رسد انجمن از یك موقعیت 
حداکثري براي بیان یك اعتراض، اســتفاده مي کند. قاضي 
درباره پیگیري موضوع این شکایت از سوي مرجع یا متولیان 
دیگر همچون سازمان میراث فرهنگي و گردشگري، گفت: 
چون ادعاي صورت گرفته مبناي قانوني نــدارد، بنابراین به 
 مرجعي انتقــال ندادیم و ترجیح دادیم موضــوع را عمومي 

مطرح کنیم. 

از سوی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی صورت گرفت

تهدید »علی بابا« به دلیل ارزان فروشی
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معاون علمي و فناوري رئيس جمهوری اعالم كرد 
ریسك محصوالت دانش بنيان را 

مي پذیریم
معاون علمي و فنــاوري رئیس جمهــوری گفت: این 
معاونت آمادگي دارد تا تمام ریسك هاي مالي و حقوقي 
قراردادها با شــرکت هاي دانش بنیان هوایي را بر عهده 
بگیرد. سورنا ستاري در مراســم امضاي قرارداد خرید 
تجهیزات فرودگاهي از شرکت هاي دانش بنیان داخلي 
و بومي سازي ســامانه هاي ناوبري هوایي، گفت: پس 
از انقالب تعــداد زیادي نیــروي متخصص در صنعت 
هوافضا تربیت کرده ایم که باید این نیروها به این صنعت 
تزریق شــوند. وي ادامه داد: همه ما باید ریسك جذب 
فارغ التحصیالن را براســاس نیاز صنعت هوانوردي و 
تولید تجهیزات صنعت هوافضا بپذیریم؛ البته این راه 
باز شده و شــرکت فرودگاه ها، فرهنگ ریسك پذیري 
استفاده از تولیدات دانش بنیان داخلي را پذیرفته است. 
ستاري با بیان اینکه در طول سال هاي گذشته، در بخش 
هوانوردي نظامي اتفاقات خوبــي افتاده و محصوالت 
دانش بنیان بخش خصوصي، امتحان خود را پس داده 
است، گفت: قراردادهاي تکنولوژیك هوانوردي دوطرفه 
است؛ از یك سو باید بخش هاي دولتي هوانوردي، مانند 
شرکت فرودگاه ها ریسك استفاده از این محصوالت را 
بپذیرند و از سوي دیگر نیز، شرکت هاي طرف قرارداد 
باید مســئولیت پذیر باشــند و از این پس، دیگر نباید 
ضمانتنامه اجراي این قراردادها، نامه روساي دانشگاه ها 
باشــد؛ چراکه این روش غلطي اســت. معاون علمي و 
فناوري رئیس  جمهوری با بیان اینکه نباید با شخصیت 
دانشگاهي خودمان با شرکت ها قرارداد ببندیم، تاکید 
کرد: شرکت هاي دانش بنیان باید ریسك قراردادها را 
بپذیرند و مسئولیت پذیر باشند؛ به همین دلیل تاکید 
داریم که قراردادها با شــرکت هاي دانش بنیان باید در 
قالب شرکت باشد نه دانشگاه، ضمن اینکه شرکت مذکور 

نیز باید خسارت بدهد. 

خبر

گروه كسب و كارهای نوپا و دانش بنيان
News kasbokar@gmail.com

با حضور وزير بهداشت: ۶ محصول دانش بنيان دارويي رونمايي شد
در مراسمي با حضور وزير بهداشت از ۶ محصول دانش بنيان در حوزه دارو رونمايي شد. اين ۶ محصول شامل ماده اوليه دارويي سپفووسبوير و ماده اوليه داروي داكالتاسوير دي هيدروكلريد 
براي داروي هپاتيت  C، شربت غليظ طبيعي حاوي ژل رويال سلطنتي عسل خالص طبي و عصاره ميوه عناب بدون مواد نگهدارنده براي تقويت و افزايش سيستم ايمني و رفع خستگي و درمان 
سرطان، ساينوژل با حجم 2 ميلي ليتر حاوي ۳2 گرم هيالورونيك اسيد تزريق داخل مفصلي و ويسكور با حجم 2.۵ ميلي ليتر حاوي ۵۰ گرم و هيالورونيك اسيد تزريق داخل مفصلي براي ترزيق 
در مفاصل و پانسمان پيشرفته ترميم زخم با ساختار شبيه پوست انسان براي درمان زخم بستر است. 

دادنامه
 شماره پرونده:۹/۴8۴/۹7

 شماره دادنامه:6۴8 – ۹7/7/۱7
 خواهان: میثم سیفی با وکالت تقی صادقی آبندانســری به نشانی قائمشهر، چهار راه 

فرهنگ، جنب داروخانه روحانی
 خوانده: یوسف فضلی ابوخیلی به نشانی مجهول المکان

خواسته: مطالبه ی طلب 
))رای شورا((

 در خصوص دعوی آقای میثم سیفی با وکالت تقی صادقی آبندانسری به طرفیت آقای 
یوسف فضلی ابوخیلی به خواسته ی مطالبه طلب به مبلغ 6۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  با استناد 
به کپی۲ فقره چك به شماره ۲۴۲۹8۱ مورخ 8۹/6/۲8 به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و 
۳۴۳۰۰۰ مورخ 8۹/۱۰/۲۵ به مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به عهده بانك کشاورزی مرکزی 
بابلسر به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با بررسی اوراق و محتویات 
پرونده از جمله متن و شرح دادخواست به کپی مصدق چك و گواهی عدم پرداخت آن 
و مالحظه صورتجلسه اعضای شورا، نظر به اینکه وجود اصل چك در ید خواهان داللت 
بر اشتغال ذمه ی خوانده به میزان وجه مندرج در آن در حق خواهان می نماید. با توجه 
به اینکه خوانده در جلسه حاضر نشــده و الیحه ای در ایراد به اصالت سند و دفاعی در 
جهت پرداخت وجه چك و برائت ذمه ی خود ارائه نداده بنابراین شورا دعوی خواهان را 
ثابت دانسته با استناد به ماده ۳۱۰ قانون تجارت، تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور 
چك ماده ۱۹8 و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و ماده ۹ قانون شورای حل اختالف حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
6۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته، مبلغ ۱/۰۵۰/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی، 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خســارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ های 
 ۹6/6/۲8 و 8۹/۱۰/۲۵ تا زمان وصول که توسط واحد اجرای احکام محاسبه میگردد در 
حق خواهان صادر می نماید. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و سپس ظرف بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

عمومی حقوقی شهرستان قائمشهر می باشد.
 سکینه عموزاده آرایی - قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف قائمشهر

دادنامه
پرونده کالسه ۹6۰۹۹8۲۰67۵۰۰۳78 شعبه ۵ شوراهای حل اختالف شهرستان چالوس 

تصمیم نهایی شماره ۹7۰۹۹7۲۰67۵۰۰۰۰6
خواهان: بانك مهر اقتصاد با وکالت آقای کیومرث یدالهی زوات فرزند جمعلی به نشــانی 

چالوس بلوار امام رضا جنب ترمینال سواری تنکابن
خواندگان: ۱_ آقای بهرام منصور سمائی فرزند امیر به نشانی مازندران _ چالوس آیشبن 
کوچه پرستو منزل شخصی ۲_ آقای سید حسن علوی فرزند سید مهدی به نشانی مازندران 

_ چالوس هچیرود کوچه حقایقی پالک ۴۳۰
خواسته مطالبه وجه

))رای شورا((
در خصوص دعوی خواهان بانك مهر اقتصاد با وکالت کیومرث یدالهی بطرفیت خواندگان ۱ 
– بهرام منصور سمائی ۲ – سید حسین علوی به خواسته بدوا تامین خواسته و سپس مطالبه 
وجه به مبلغ ۵7/۱۰۹/8۹۱ ریال به استناد چك شماره 7۴۹۹۹۲ به سررسید  ۹6/۰۵/۰8 
عهده بانك ملت خواندگان با ابالغ قانونی در جلسه شورا، حاضر که اظهاراتشان در صورتجلسه 
مکتوب در پرونده است به اصالت اسناد ارائه شده تعرض ننموده است، شورا با توجه به مجموع 
محتویات پرونده و مالحظه اوراق پرونده کپی مصدق چك و گواهینامه عدم پرداخت بانك 
محال علیه در پرونده با استصحاب بقا دین بر ذمه مدیون و عدم ارائه دلیل از ناحیه خواندگان 
بر برائت ذمه خویش دعوی خواهان را وارد تشخیص مســتندا به مواد ۱۹8 و ۵۱۵ و ۵۱۹ 
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت خواندگان متضامنا به پرداخت 
مبلغ ۵7/۱۰۹/8۹۱ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲/۱8۰/۰۰۰ ریال هزینه ابطال تمبر و 
پرداخت حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت 
اجرای حکم و محاسبه آن توسط اجرای احکام برابر نرخ تورم اعالمی شاخص بانك مرکزی 
جمهوری اسالمی محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 

تجدید نظر در محاکم دادگاه چالوس می باشد./
  قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف دادگستری چالوس، مهرداد صیادی نژاد

آگهی حصر وراثت
آقای محمد اردستانی دارای شناسنامه ۰۴۱۰۳۲۵86۴ به شرح دادخواست 
به کالسه ۱/۹7ش/۱۱۰۲ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان محمود ردستانی بشناسنامه ۳ در تاریخ 
۹6/۳/۹ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 
۱-متقاضیان فوق الذکر:نام:محمد نام خانوادگی:اردستانی نام پدر:محمود 

ش.ش:۰۴۱۰۳۲۵86۴
۲-نام:سمیه نام خانوادگی:اردستانی نام پدر:محمود ش.ش: ۰۴۱۰۰8۲۵۹7 

۳-نام:محسن نام خانوادگی:اردستانی نام پدر:محمود ش.ش:۲۱۱۹7
۴-نام:ســیده فاطمــه نــام خانوادگی:دامغانیــان نام پدر:ســید احمد 

ش.ش:۱۰۳۴7
 اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواســت مزبور را یك مرتبه آگهی

 می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
کالسه پرونده:۹7/۱۱/۱۱ ساعت ۹

خواهان:زینب شریفی آقچه قشالق سفلی با وکالت آقای اسماعیل پارسه
خوانده :اسدا... زارعی فرزند:احمد

خواسته:استرداد الشه ۲ فقره چك
خواهان دادخواستی تســلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه ۳ ارجاع گردیده و وقت رســیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 7۳ قانون 
 آیین دادرســی مدنی مراتب یك نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی

 می شود ناخوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یکماه به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید 
و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند و چنانچه بعدا ابالغی به 

وسیله آگهی الزم شود فقط یك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه سه شورای حل اختالف ورامین

مدیرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي اســتان قزوین گفــت: در آبان ماه 
سال جاري، تردد ۲۲ میلیون و 8۳۴ هزار و ۱۵۹ وسیله نقلیه در محورهاي 

مواصالتي استان قزوین به ثبت رسید. 
افشــین پیرنون اظهار داشــت: براســاس اطالعات دریافتي از ۵۹ سامانه 
ترددشــمار برخط در محورهاي مواصالتي اســتان قزوین، آمــار کل تردد 
ثبت شده در آبان ماه سال جاري ۲۲ میلیون و 8۳۴ هزار و ۱۵۹ وسیله نقلیه 
بوده که آمار کل تردد ثبت شده در آزادراه ها ۱8 میلیون و ۲78 هزار و ۱۳۳ 

تردد معادل 8۰.۰۵ درصد کل تردد استان بوده است. 
وي افزود: بیشترین میزان ترافیك در آبان ماه سال جاري مربوط به ۱8 آبان 
ماه سال جاري بوده است؛ در این روز آزادراه قزوین – کرج »رفت و برگشت« 
با ثبت تردد ۱۴7 هزار و ۴۱۲ وسیله نقلیه بیشترین تردد را به خود اختصاص 
داده اســت. پیرنون بیان کرد: از مجموع کل تردد شمارش شــده استان، ۲ 
میلیون و ۵۳۱ هزار و 7۳6 تردد معادل ۱۱.۰۹ درصد ســهم وســایل نقلیه 
سنگین بوده است. محور ســاوه – بوئین زهرا و بالعکس با ۱۰6 هزار و ۱۰۱ 
وسیله »معادل ۴۴ درصد«، بیشترین سهم درصد تردد وسایل نقلیه سنگین 

را به خود اختصاص داده است. 
وي تصریح کرد: متوسط نرخ جریان ترافیك »تعداد کل خودروهایي که در 
یك ساعت از یك مقطع عبور مي کنند« در سطح کل راه هاي مواصالتي استان 
معادل ۵۳8 وسیله نقلیه در ساعت بوده است. بیشترین متوسط نرخ جریان 
ترافیك در آبان ماه، مربوط به آزادراه قزوین- کرج با ۲ هزار و ۲۲6 وسیله نقلیه 

در ساعت بوده است. 

پیرنون متوسط سرعت تردد در آزادراه ها را 8۳.۱ و متوسط سرعت در سایر 
محورهاي استان را 7۰.۳ کیلومتر در ســاعت عنوان کرد و گفت: بیشترین 
متوسط ســرعت در این مدت ۹8.۴ کیلومتر در ســاعت مربوط به آزادراه 

قزوین - کرج بوده است. 
در ماه گذشته تعداد ۵۹6 هزار و 6۵۰ خودرو معادل ۲.۳ درصد از کل تردد در 
محورهاي مواصالتي استان داراي تخلف سرعت بوده و ۲۰.۳ درصد وسایل 
نقلیه، فاصله طولي مجاز بین دو خودرو را رعایت نکرده اند. بیشترین تخلف 
عدم رعایت فاصله طولي مربوط بــه آزادراه قزوین - کرج با 6۱7 هزار و 8۹۳ 

وسیله نقلیه »معادل ۳۹.۳ درصد« بوده است. 

مسئول نمایندگي ولي فقیه در سپاه استان قزوین در مراسم هفته وحدت و 
بزرگداشت هفته بسیج گفت: انسجام و وحدت در دین و جامعه اسالمي باعث 

رشد و پیشرفت و بالندگي مي شود. 
حجت االسالم والمسلمین معبودي اظهار داشــت: وحدت تپش هماهنگ 
قلب ها و آهنگ حرکت دست هاســت، وحدت اسالمي عامل اقتدار اسالمي 
در برابر کفر و نفاق است. مسئول نمایندگي ولي فقیه در سپاه استان قزوین 
ادامه داد: اختالف آفت بزرگ عزت و استقالل مسلمین است و جدایي و تفرقه 

آرزوي شوم دشمنان دیرینه ماست. 
حجت االســالم والمســلمین معبودي بهترین دســتاویز جهت وحدت و 
یکپارچگي را عمل به قرآن و سنت دانست و گفت: وظیفه همه ما این است که 
با وحدت و انسجام خود مشت محکمي بر دهان استکبار جهاني و دشمنان 

بزنیم. 
وي در ادامه گفت: بســیج در واقع همیــن مردم ایران هســتند که بدون 
هیچ چشم داشــتي تــوان و همت خــود را بــراي ایســتادگي در مقابل 
دشــمنان صرف مي کنند و امروزه بســیج به یك نمــاد بین المللي تبدیل 
 شده اســت و ســایر کشــورها از این تفکر براي حل مشــکالت خود بهره 

مي برند. 
مســئول نمایندگي ولي فقیه در ســپاه در ادامه اظهار داشت: بسیج مظهر 
وحدت یکپارچگي ملت ایران اسالمي در دفاع از انقالب است. بسیج یادگار 
ماندگار امام راحل )ره( است و شجره طیبه اي اســت که خداوند متعال به 

صورت معجزه آن را به ملت ایران داد. 

وي ادامــه داد: در جامعــه اي که غبــار فتنه هــا تبعیض حــق و باطل را 
مشــکل مي کند بســیجیان با بصریــت مثال زدني خود گــوش به فرمان 
 رهبر معظــم انقالب اســالمي هســتند تــا ایــن بصیرت افزایــي را نیز 

گسترش دهند. 
در ادامه این مراسم مرتضوي از مداحان و ذاکران اهل بیت در منقبت این ایام 

به مدیحه سرایي پرداخت. 
در پایان این مراسم از برندگان مسابقات تیراندازي که به مناسبت هفته دفاع 
مقدس برگزار شــده بود و اعضای گردان فاوا تقدیر و به رسم یادبود به آنها 

هدایایي اهدا شد. 

مدیركل راهداري و حمل و نقل جاده اي   استان قزوین خبر داد 
ثبت ۲۲ ميليون و ۸۳۴ هزار تردد در محورهاي مواصالتي قزوين

مسئول نمایندگي ولي فقيه در سپاه استان   قزوین: 
انسجام و   وحدت در جامعه اسالمي باعث پيشرفت مي شود سیامك پناهی، خبرنگار کســب وکار- مدیرکل راه و 

شهرســازی اردبیل گفت: راه آهن اردبیل - پارس آباد 
در حال مطالعه بوده و پیش بینی شده است تا همانند 
طرح راه آهن اردبیل - میانه با فاینانس داخلی اجرا شود. 
محبوب حیدری در بیله سوار مغان افزود: مطالعات این 
طرح توسط مشاور شروع شده و قرار است تمامی منطقه 

مغان از جمله شهرستان بیله سوار را تحت پوشش قرار 
دهد. وی بیان کرد: نقطه اتصال ایــن خط راه آهن به 
جمهوری آذربایجان در حال رایزنی با کشور همسایه 
بوده و با مطالعات کارشناسی تعیین خواهد شد. او اظهار 
داشت: همچنین در حال رایزنی با قرارگاه خاتم االنبیا 

هستیم تا در این پروژه مهم مشارکت داشته باشد.

حیدری با اشاره به وضعیت نه چندان مناسب منطقه 
مغان از لحاظ جاده های ارتباطی گفت: مطالعات جهت 
دو بانده شدن جاده های مغان انجام شده و قرار است 
عملیات اجرایی آن به زودی در دو قطعه به طول پنج 
کیلومتر از گرمی به سمت بیله سوار و 7.۵ کیلومتر از 
بیله سوار به گوگ تپه پس از تعیین پیمانکار شروع شود.

راه آهن اردبيل – پارس آباد با  فاينانس داخلی ساخته می شود

ستاد توســعه فناوري نانو معاونت علمي با حضور در نمایشگاهي، تازه ترین 
محصوالت و دستاوردهاي شــرکت هاي نانویي صنعت لوازم خانگي را ارائه 
کرد. به گــزارش مرکز ارتباطات و اطالع رســاني معاونــت علمي و فناوري 
ریاست جمهوري، ستاد توســعه فناوري نانو معاونت علمي در هجدهمین 
نمایشگاه صنعت لوازم خانگي کشور، با اهداف ارائه نوآوري ها و ابتکارات در 
چرخه تولید لوازم خانگي، شناسایي نیازهاي اصلي این صنعت، توسعه بازار 
داخلي و افزایش صادرات، برقراري ارتباط بین تولید کنندگان محصوالت نهایي 
و قطعه سازان، ترویج به کارگیري از فناوري هاي داخلي، ایجاد فضایي براي 

همکاري مشترک في مابین صنعتگران، متخصصان، کارشناسان و محققان 
با محوریت فناوري نانو حضور یافت. نمایشگاه لوازم خانگي تهران به عنوان 
ویتریني براي معرفي محصوالت پرکیفیت لوازم خانگي ایراني همه ساله با 
حضور تولیدکنندگان داخلي و خارجي محصــوالت لوازم خانگي در تهران 

در محل دائمي نمایشــگاه هاي بین المللي برگزار مي شود. استفاده بهینه از 
ظرفیت سازي هاي سنگیني که در رشته هاي مختلف این صنعت انجام گرفته و 
همچنین ایجاد شناخت از مقتضیات بازارهاي دنیاي معاصر با تاکید بر دو اهرم 
کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت تولید به عنوان مهم ترین اهداف این 

نمایشگاه به شمار مي روند. هجدهمین نمایشگاه بین المللي لوازم خانگي ایران، 
در نمایشگاه بین المللي تهران در حالي به کار خود پایان داد که ۳۱۲ شرکت 
داخلي و خارجي در آن حضور داشتند که ازمیان شرکت کنندگان تعداد ۲۵۹ 
شرکت داخلي و ۵۳ شرکت خارجي هستند. در این نمایشگاه ۹ سالن تحت 
پوشش قرار دارد که یکي از سالن ها در اختیار مشارکت کنندگان خارجي از 
کشورهاي چین ترکیه وایتالیا بود. ستاد توسعه فناوري نانو معاونت علمي با 
حضور چهار شرکت و معرفي بیش از ده محصول و فناوري مرتبط با صنعت 

لوازم خانگي در این نمایشگاه حضور یافت. 

ازسوی ستاد توسعه فناوري نانو معاونت علمي ارائه شد 

تازه ترين  محصوالت  و  دستاوردهاي شركت هاي   نانويي  صنعت لوازم خانگي



آخر 8
کسب وکار

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال ششم،شماره 1511| سه شنبه 13آذر ماه 1397

ركود تورمي در انتظار بازار
دولت مي تواند از طريــق ابزارهاي اقتصادي نرخ 
دالر را پاييــن بياورد؛ اما بايد در نظر داشــت كه 
اقتصاد كشــور هنوز در تحريم به ســر مي برد و 
ذخاير ارزي بــه ميزان مطلوب نيســت و آينده 
فروش نفــت هنوز مبهــم اســت.  نظارت هاي 
 دولت بســياري از خريداران كاذب را از بازار ارز، 
دور كرده است اما محدوديت عرضه ارز از جانب 
صرافي ها و حتي بانك ها نشــان مي دهد ذخاير 
ارزي به اندازه اي كه بايد، نيست و در آينده حتي 
شايد اين ذخاير محدود تر شود. بنابراين كاهش 
نرخ دالر اگرچه با ورود بانك مركزي اتفاق افتاده 
است و حتي شــايد با اين شــيوه دالر به زير 10 
هزار تومان هم برسد؛ اما در واقعيت اين نرخ براي 
متقاضي واقعي آن همچنان باالست. همچنين 
بايد تاكيد كرد كــه در آينده احتمال جهش نرخ 
دالر با سياســت هايي كه بانك مركزي در پيش 
گرفته، وجود دارد. با كاهش نرخ دالر تب بسياري 
از خريداران براي خريد بيشتر فروكش كرده است؛ 
همان كساني كه در خانه هاي خود انبارهاي خانگي 
درست كرده بودند. به عبارتي تقاضاي كاذب كمتر 
شده و آنچه در بازار وجود دارد، تقاضاي مصرفي 
اســت. به همين دليل يك ركود بسيار عميق در 
انتظار بازار است كه دير يا زود فروشنده ها را ناگزير 
از كاهش قيمت ها خواهد كرد. در يك زاويه منفي 
و با اين فرض كه نرخ تورم همچنان مسير افزايشي 
خود را طي كند و دولت برنامه اي براي مهار آن در 
نظر نگيرد، ركود تورمي بــراي بازار كاالها پيش 
بيني مي شــود مگر آنكه به فراخور سياست هاي 
دستوري كه دولت براي كنترل بازار ارز در پيش 
گرفته است، قيمت كاالهای اساسي نيز مهار شده 
و نرخ ها به اجبار كاهش پيدا كند كه البته اين امر 
با توجه به تجربه اي كه بازار كشــور دارد، تقريبا 
ممكن اســت. معموال هم زماني كه قيمت ها باال 
رفته اســت اگرچه دوباره پايين آمــده؛ اما مثل 
سابق نشــده اســت. تنها درباره برخي از كاالها 
كه قيمت هاي نجومي را تجربــه كرده مثل رب 
گوجه فرنگي يا پوشك اين كاهش صورت مي گيرد؛ 
اما همان طور كه بازار هم گوياست، كاهش قيمت 
 اين محصوالت نيز طبق آنچه مورد انتظار است، رخ 

نداده است. 

ادامه سرمقاله مهارت هاي مديريتي

مديران و سرپرســتان تيم هاي كاري بايد بدانند كه اگر 
اســترس، نگراني و احساســات منفي خود را به 

كارمندان شــان منتقل كنند، دود آن در چشم 
خودشان خواهد رفت. وقتي شما دائم موجب 
دلســردي كارمندتان مي شــويد، در واقع 
انگيزه او را مي گيريد. بدين ترتيب تنها كسي 
كه در نهايت ضرر خواهد كرد، خود شــما 
هستيد؛ زيرا كارهاي تان به آن صورت كه 
مي خواهيد، پيــش نمي رود. حتي انتقال 
استرس به اعضاي خانواده و دوستان هم 

باعث مي شــود تا در نهايت تنها بمانيد و 
افسرده شــويد. اگر نمي توانيد فشارهاي 

كاري و اســترس هاي خود را كنترل كنيد، 

جايي غير از كارمندان يا دوستان خود را براي تخليه آن 
پيدا كنيد. آنچه سبب گرد آمدن و ثمربخش شدن 
ويژگي هاي خوب در يك فرد مي شــود، منش 
است. منش يك چيز ســطحي نيست، منش 
نمايانگر هويت انسان است. مهم ترين عنصر 
يك مدير منش اوست. براي آنكه مديران 
بتوانند اعتمادآفرين باشند و كاركنان را 
به خود جذب كنند بايد قادر باشند احترام 
ديگران را به خود جلب كنند. موفقيت در 
مديريت ربطي به قاطع بودن يا احساسي 
بودن ندارد. موفقيت در مديريت داشــتن 
مجموعه اي از صفات تاثيرگذار است كه همه 

مديران اعم از مرد و زن بايد داشته باشند. 

معضل   احساسات   منفي   و  کارکنان

رد
 فو

ري
تمام داليلي كه ضد موفقيت شــما هســتند را رها كنيد و فقط به آن يك دليلــي فكر كنيد كه هن

مي دانيد موفق مي شويد. 
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تعامل سازنده، مهم ترين فاكتور براي دستيابي به 
CVC منافع جذب سرمايه از

يكي از چالش هاي اصلي در موضوع سرمايه گذاري و به ويژه سرمايه گذاري خطرپذير شركتي 
يا CVC، نحوه تعامل سرمايه گذار با استارت آپ است. براي بهبود اين تعامل الزم است 
كه دو طرف نسبت به شفاف سازي اهداف همكاري اقدام و در همان ابتداي مسير همكاري 
چارچوب هاي تعامل را مشــخص كنند. ايجاد ارتباط قوي بين CVC و اســتارت آپ از 
مهم ترين مولفه هاي يك سرمايه گذاري موفق است. ايجاد اين ارتباط صحيح است كه وجه 
تمايز اصلي سرمايه گذاري CVC با VC را رقم مي زند و كانال مناسبي براي بهره مندي 
استارت آپ از دانش فني و شناخت سرمايه گذار CVC نســبت به بازار و فناوري، ايجاد 
مي كند. در كنار منافعي كه اين ارتباط براي استارت آپ ايجاد مي كند، CVC نيز عالقه مند 
 CVC .است تا اين تعامل به بهترين نحو ممكن شكل بگيرد. دليل اين موضوع روشن است
عالوه بر اهداف كوتاه مدت مالي، مجموعه اي از اهداف استراتژيك و توسعه اي را هم براي 
خود ترسيم مي كند كه تحقق آنها نيازمند هماهنگي و تعامل نزديك با استارت آپ است. 
موضوع بسياري مهمي كه بر روابط استارت آپ و CVC اثرگذار است، ساختار مربوط به 
تعامالت CVC و شركتي است كه آن را بنا نهاده است. ميزان استقاللي كه شركت مادر 
براي CVC قائل مي شود و اينكه آيا CVC در داخل شركت مادر يا به عنوان مجموعه اي 
مستقل فعاليت مي كند بر رفتار سرمايه گذار خطرپذير شركتي اثرگذار است. بارها ديده 
شده است كه شركت هاي بزرگ تنها اهداف تحقق اهداف خود را مدنظر داشته اند و به نياز 
استارت آپ براي استقالل، گسترش و رسيدن به منافع مالي بي توجه بوده اند؛ امري كه نهايتا 
سبب كند شدن سرعت رشد استارت آپ ها، انحراف از مسير پيشرفت و در مواردي شكست 

استارت آپ شده است. 
استقالل: مهم ترين فاكتور در اينجا استقالل در تصميم گيري است. استقالل در عمل، 
تصميم گيري و عملكرد CVC موضوعي است كه كارشناسان درباره آن اتفاق نظر دارند و 
آن را از پيش نيازهاي اصلي براي به حركت در آمدن چرخ سرمايه گذاري خطرپذير شركتي 
مي دانند. اين استقالل باعث مي شود كه CVC ها با VC ها قابل رقابت شوند و عملكرد 
بهتري در جذب استعدادها به شبكه كارآفريني داشته باشــند. همچنين مي توانند در 

مشاركت با ساير سرمايه گذاران خطرپذير بهتر و چابك تر عمل كنند. 
تامين مالي: نكته ديگر درباره نسبت CVC با شركت مادر يا موسس CVC، شيوه تامين 
مالي CVC است. طبق بررسي ها شركت مادر به دو روش مي تواند نسبت به تامين نيازهاي 
مالي سرمايه گذار خطرپذير شركتي اقدام كند. اول به روش تامين از طريق بودجه ساالنه 
شركت است كه به عنوان يك هزينه در نظر گرفته مي شود و دوم سرمايه گذاري خارج از 
ترازنامه است كه به معناي ايجاد يك صندوق ثالث يا جداگانه است. در حالت دوم براي اينكه 
شروع و استمرار فعاليت هاي CVC با مشكل مواجه نشود، سرمايه گذاري براي مدت زمان 
 CVC طوالني تعهد مي شود. برخي از كارشناسان معتقدند كه مدل دوم بيشتر به استقالل
كمك مي كند. هر دو مدل مزايا و معايب مختص به خود را دارد، اگرچه بررسي تعداد زيادي 
CVC نشان مي دهد كه انتخاب هر روش بيشتر به فرهنگ كسب وكار حاكم بر شركت 
مادر بستگي دارد. اين نكته بايد مورد توجه شركت هاي بزرگ قرار بگيرد كه نسبت شركت 
با CVC به هر شيوه اي كه باشــد، فعاليت هاي واحد سرمايه گذاري خطرپذير بايد مورد 
حمايت مديران و تصميم گيران سطح باالي شركت از جمله مديرعامل و هيات مديره قرار 
داشته باشد. اگر اين امر محقق شود با توجه به سطح اعتماد و حمايتي كه ايجاد مي شود 
CVC قادر خواهد بود مشاركت هاي خارجي را توسعه دهد كه اين امر در نهايت به موفقيت 

سرمايه گذاران خصوصا شركت مادر مي انجامد. 
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در صورت عدم رعایت مصرف بهینه، مبالغ قبض برق تا بیش از شش برابر دوره تخفیف تابستان، افزایش داشته و 

باعث تحمیل فشار اقتصادی به مشترکان عزیز خواهد شد.
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