
رئيس سازمان خصوصي ســازي درباره روند واگذاري 
دو باشــگاه اســتقالل و پرســپوليس گفت: به محض 
اينكه مصوبه هيات وزيران درباره دو باشــگاه استقالل 
و پرسپوليس اصالح شــود، اين دو باشــگاه را بار ديگر 
ارزش گذاري مي كنيم و به مزايده خواهيم گذاشت. به 
گزارش ايسنا، در آخرين واكنش ها به تازگي برخي قيمت 
پايه براي اين دو باشــگاه عنوان كرده اند كه در اين باره 
علي اشرف عبدا...پوري حسيني اظهار كرد: آن قيمت ها 
گمانه زني بوده و از آنجا كه فعال مصوبه جديدي از طرف 
هيات وزيران براي خصوصي سازي دو باشگاه اعالم نشده، 

كار كارشناسي در اين مورد صورت نپذيرفته است. 

وي ادامه داد: با توجه به اينكه در ســال هاي گذشــته 
قيمت گذاري دو باشگاه استقالل و پرسپوليس صورت 
گرفته اســت، نمي توان به آن قيمت ها اســتناد كرد، 
چراكه شرايط اقتصاد با گذشت سال ها تغيير كرده و آن 
ارزش گذاري ها ديگر اعتبار ندارد. پوري حسيني تاكيد 
كرد: سازمان خصوصي ســازي به محض دريافت مجوز 
اين آمادگي را دارد كه اين دو باشــگاه را ارزش گذاري و 
آگهي آن را درج كند. بعد از طي اين مراحل اين دو باشگاه 
با قيمت پايه مشخص كه در ارزش گذاري به دست آمده به 
مزايده گذاشته مي شوند.  مدتي است كه براي چندمين بار 
موضوع خصوصي سازي دو باشگاه استقالل و پرسپوليس 

سر زبان ها افتاده؛ اما اين بار ظاهرا موضوع جدي است و 
اين دو باشگاه به زودي بايد در سازمان خصوصي سازي به 
مزايده گذاشته شوند. موضوع از يك نامه شروع شد؛ چند 
هفته پيش وزير ورزش نامه اي به رئيس جمهوري نوشت 
و خواستار واگذاري دو باشگاه استقالل و پرسپوليس به 
بخش خصوصي شد. حسن روحاني نيز در پاسخ به اين 
نامه، با واگذاري سرخابي ها به بخش خصوصي موافقت 
كرد؛ اما چند سال پيش هيات وزيران مصوبه اي داده بود 
كه طبق آن، اين دو باشگاه، فرهنگي اعالم شده بودند و 
براســاس قانون، بنگاه هاي فرهنگي از خصوصي سازي 

معاف هستند. 

خبرگزاري فرانســه به نقل از برخي منابــع در دولت اين 
كشــور اعالم كرد كه رئيس جمهوری با عقب نشــيني در 
مقابل معترضان، تعليق اجراي افزايش بهاي ســوخت را 
اعالم مي كند. اعتراضات در فرانســه روز دوشنبه نيز براي 
سومين هفته متوالي با حضور دانش آموزان و آمبوالنس ها 
در خيابان هاي پاريس ادامه يافت. در شرايطي كه امانوئل 
ماكرون تــالش دارد آتش خشــم معترضان بــه افزايش 
هزينه هاي زندگي در فرانســه را فرو بنشاند كه اوايل هفته 
به غارت در پاريس كشانده شــد و خسارت هايي وارد كرد، 
نخست وزير فرانسه با رهبران معترضان ديدار كرد. در همين 
حال هزاران تن از محصل هاي دبيرستاني فرانسه دوشنبه 
به كالس هاي درس نرفتند  و بــه اعتراضات جليقه زردها 
در سراسر فرانسه ملحق شدند كه پليس ضد شورش با گاز 
اشك آور به اســتقبال اين نوجوانان رفت. امانوئل ماكرون، 

رئيس جمهوري فرانسه از ۱۷ نوامبر گرفتار آشوب جليقه 
زردها شده است كه چالشي دشوار براي اين رهبر ۴۰ ساله 
محسوب مي شود و اين وضعيت از آن جهت حائز اهميت 
است كه او تالش داشت با معضل افت محبوبيت خودش در 
بحبوحه اصالحات اقتصادي كه از ديد منتقدان به نفع قشر 

ثروتمند است، مقابله كند. 
لوران ووكي، رهبر اپوزيســيون راســت ميانه موســوم به 
جمهوري خواه دوشنبه پس از خروج از دفتر ادوار فيليپ، 
نخست وزير فرانسه تاكيد كرد دولت دركي از عمق خشم 
مردم ندارد. اين سياستمدار فرانسوي گفت: تنها نتيجه اين 
نشست حرف از طرح مشكل در پارلمان بود. آنچه ما نياز داريم 
راهكاري است كه خوشايند باشد، چيزي كه نتيجه اش مورد 
توافق فرانسوي هاي منتظر باشــد، اينكه افزايش ماليات 
ســوخت لغو شــود. تصاوير ويدئويي از درگيري های روز 

دوشنبه نشان مي دهد پليس با گاز اشك آور و باتوم معترضان 
نوجوان را هدف ســركوب قرار داده است. روز يكشنبه يك 
خانم ۸۰ ساله در مارسي در بيمارستان جان باخت. در جريان 
اعتراضات روز شنبه يك كپسول گاز اشك آور از پنجره به 
داخل خانه اين خانم افتاد و موجب مرگ او در بيمارستان 
شد. جنبش جليقه زردها كه حاميانش طيف سني، شغلي 
و جغرافيايي متفاوتي دارند، در ابتدا با اعتراضات خودجوش 
آنالين به افزايش بهاي سوخت آغاز شــد؛ اما اندك اندك 
به اعتراضات گســترده تر به افزايش هزينه هاي زندگي كه 
طبقه متوسط جامعه را تحت فشار مي گذارد، تبديل شد. 
اعضاي اين جنبش عمدتا از طبقه متوسط و قشر كارمندان 
حومه نشيني هســتند اما عناصر افراطي هم در ميان آنها 
ديده مي شود. دولت فرانســه به دنبال راهي براي مديريت 

اين بحران است. 

نماينده ايران در اوپك با هشدار نســبت به عدم توافق در 
اوپك براي كاهش توليد نفت گفت: اگر اوپك و متحدانش 
نتوانند توليد نفت را تا حد قابل توجهي كاهش دهند، قيمت 
نفت تا ۴۰ دالر در هر بشــكه هم سقوط مي كند. حسين 
كاظم پوراردبيلي، نماينده ايران در اوپك گفت: نياز است 
توليد حداقل ۱.۴ ميليون بشكه در روز كم شود تا جلوي 

عرضه بيش از حد نفت گرفته شود. 
جمهوري اسالمي ايران خودش در كاهش توليد شركت 
نمي كند و تحريم هاي آمريكا بر صادرات آن همچنان باقي 
اســت. كاظم پور گفت: احتماال اين گروه در نشست وين 
در آخر اين هفته نتوانند بــه توافقي براي مهار عرضه نفت 
دست يابند. اين اظهارنظرها نشان دهنده اختالف در داخل 
اوپك است. با سقوط قيمت نفت خام در ماه گذشته، اوپك 

به دنبال كســب توافق براي سياست عرضه در سال آينده 
است. در حالي كه محمد بن ســلمان، وليعهد عربستان 
با والديمير پوتين، رئيس جمهوری روســيه درباره ادامه 
مديريت بازار موافق اســت، قطر در حركتي تعجب آور در 
 روز دوشنبه اعالم كرد كه در ســال 2۰۱9 از اوپك خارج 

خواهد شد. 
اين كار انسجام اوپك را تهديد مي كند. تصميم هاي اوپك 
بايد به اتفاق آرا گرفته شوند تا قابل اجرا باشند. كاظم پور 
گفت: »فكر نمي كنم آنها به كاهش توليد فكر كنند. احتماال 
مي خواهند بهانه هايي بياورند يا پيشــنهاد هايي روي ميز 
بگذارند كه مورد قبول ديگران نباشد و بعد بگويند: بسيار 
خوب، ما كه گفتيم.«ايران يك عضو بنيان گذار اوپك، مجبور 
شد به خاطر تحريم هاي آمريكا بر صادرات آن، توليد خود را 

از 3.۸ ميليون بشكه در روز به حدود 3 ميليون بشكه در ماه 
گذشته كاهش دهد.

 دونالد ترامپ تهديد كرده صادرات نفــت ايران را به صفر 
مي رساند. معافيت هايي كه آمريكا به برخي واردكنندگان 
نفت ايران داد اين ادعا را تضعيف كرد؛ ولي اين معافيت ها 
اجازه خريد مقــدار محدودي را مي دهنــد و مدت زمان 
 محدودي دارنــد. كاهش قيمت نفت در دو ماه گذشــته

 نه تنها براي ايران، بلكه براي تمــام توليدكنندگان گروه 
اوپك و غير عضو آن مشكل ايجاد كرده است. قيمت فعلي 
نفت خام برنت حدود 6۱ دالر در هر بشكه است، يعني كمتر 
از آنچه اكثر توليدكنندگان براي تعادل بودجه داخلي شان 
نياز دارند. ترامپ هم بر اوپك فشار مي آورد كه قيمت را از 

اين هم پايين تر ببرد. 
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 تعيين   تكليف   پنجره
  واحد  ارائه   خدمات 

و صدور   مجوزها

بررسي سياست گذاري 
 براي   استفاده 
از   ارز   ديجيتال

 آمريكا   قادر 
 نيست  جلوی

  صادرات  نفت   ما  
را   بگيرد

روحاني:

 قانون   منع 
 به   كارگيري

 بازنشستگان حلقه  بسته 
مديريتی   را   باز  می كند
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رهبر   معظم   انقالب:

سرمقاله

 حمایت  از  کارفرمایان
 با  معافیت   مالیاتی

ارزش تمام دســتمزدها در 
ايران و تمامــي حقوق های 
دارندگان درآمد ثابت اعم از 
كارگران، كارمندان، دهقانان 
و پيشه وران با كاهش ارزش پول به شدت پايين آمده 
و در رابطه با همه اين گروه ها نسبت به سال گذشته 
سفره خانوار ها به شدت كوچك تر شده است. قدرت 
خريد طبقه متوسط شهري و ۷ دهك از دهك هاي 
درآمدي به شدت افت كرده و اين يك واقعيت است 
كه تنها 3 دهك وجود دارد كه از اين شــرايط منفي 
تاثير بدي از حيث كيفيت زندگي و شــرايط رفاهي 
نپذيرفته اند. بنابراين گراني هاي اخير ضمن آنكه باعث 

افت كيفيت زندگي ...

  مجيدرضا حريري، عضو اتاق 
بازرگاني تهران

 متن کامل  د ر صفحه 5
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5 هزار شركت دانش بنيان مشمول تخفيف 
25 درصدي هزينه خدمات مي شوند

هاب    دانش بنيان  در مناطق   
ويژه   اقتصادي

بستر  قانونی   رشد    استارت آپ ها  

در   بيمه    فراهم    می شود

»کسب و کار«   مطالبه  کارگران  برای  ترمیم  دستمزدها  را  بررسی   می کند

ناتوانی  بنگاه ها   برای  افزایش  دستمزد
صفحه5

صفحه4

سودجویی    با   حذف   برچسب   کاالها
تعداد    ناظران     سازمان     بازرسي     پاسخگوي     رصد    ذره بينانه    کليه    واحدهاي    صنفي     نيست

فعاليــت بيــش از 5 هــزار شــركت دانش بنيان به 
عنوان موتور توســعه كشــور با مشــكالت فراواني 
مواجه اســت كه بايــد راهكارهــاي اصولــي براي 
حــل آنهــا انديشــيد تــا بتــوان بهره برداري هاي 
 اصولــي را در پيشــبرد اهــداف اقتصــادي از آنها 
داشــت.هزينه راه انــدازي، هزينه هــاي خدمات و 
هزينه هايي كه اصوال براي تشــكيل و راه اندازي و به 
سرانجام رسيدن شركت هاي دانش بنيان وجود دارد، 
دست و پاي اين كسب وكارها را براي توسعه و پيشبرد 
اهداف بسته است. در اين رابطه رئيس مركز شركت ها و 

موسسات دانش بنيان خبر...

بيست وپنجمين همايش ملي بيمه و توسعه با رويكرد 
»صنعت بيمه، نوآوري و فناوري اطالعات« با حضور 
»اســحاق جهانگيري« معاون اول رئيس جمهوري، 
وزير اقتصاد، رئيس كل بيمــه مركزي و نمايندگان 
شركت هاي بيمه در برج ميالد برگزار شد. وزير امور 
اقتصــادي و دارايي اعالم كرد: بــا تصويب دولت در 
بودجه سال آينده همه سهام دولتي بيمه البرز واگذار 
و اين شركت به بخش خصوصي واگذار مي شود. فرهاد 
دژپسند با حضور در همايش بيمه و توسعه بر ضرورت 
انتشار بهادارســازي اوراق بيمه ادامه داد: در شرايط 
تحريم، اين گونه روش هاي بيمه اي براي مردم و صنعت 
بيمه بسيار راهگشا خواهد بود. وزير اقتصاد با تاكيد بر 

اينكه افزايش ضريب نفوذ...

رئیس   سازمان   خصوصي سازي   مطرح   کرد

ارزش گذاري   مجدد    سرخابي ها

ایران به   اوپک   هشدار  داد

توليد   را   كاهش ندهيد، قيمت نفت  به  4۰  دالر  سقوط  مي كند

ماکرون   عقب نشیني  کرد

تعليق   افزايش   قيمت   سوخت   در   فرانسه



اقتصاد2
ایران وجهان

موگريني: 
با آمريكا بر سر ايران اختالف داريم 

اما به همكاري مان ادامه مي دهيم
مسئول سياست  خارجي اتحاديه اروپا بيان كرد كه 
برخالف اختالفاتي كه با دولت ترامپ بر سر ايران و 
اسرائيل دارند، همكاري هاي اتحاديه اروپا و آمريكا 
به طور نزديك ادامه پيدا خواهند كرد. به گزارش ايسنا 
به نقل از سرويس اقدام خارجي اروپا، فدريكا موگريني 
روز گذشــته اظهار كرد: من مي دانم خيلي از مردم 
آمريكا به خوبي درك مي كنند كه سرنوشت ما بيشتر از 
آنچه خود اظهار مي كنيم، به يكديگر وابسته است. وي 
در ادامه افزود: من درباره عمق ناسازگاري هاي مان با 
دولت كنوني آمريكا غلو نمي كنم. اين اختالفات وجود 
داشته و بسيار آشكار هستند. برخي از اين اختالفات 
آنقدر مشهودند كه هر چيز ديگري را تحت الشعاع خود 

قرار مي دهند و اين مايه شرمساري است. 

ظريف: 
اطالعات مثبتي از طرف اروپايي 
براي ثبت SPV دريافت كرده ايم

وزير امور خارجه در پاســخ به ادعاي رويترز درباره 
حذف فروش نفــت از  SPV، گفــت كه فروش 
نفت، محور كانال مالي اتحاديه اروپا با ايران اســت 
و در پاســخ به اظهارات پمپئو نيــز تاكيد كرد كه 
هيچ قطعنامه اي در شــوراي امنيت آزمايش هاي 
موشكي ايران را ممنوع نكرده است. به گزارش ايسنا، 
محمدجواد ظريف   ادامه داد: اميدواريم در روزهاي 
آينده خبرهاي خوبي در اين مورد بشنويم، زيرا از 
سوي اروپايي ها اطالعات مقدماتي مثبتي براي ثبت 
كانال مالي به ما رسيده؛ بنابراين اميدواريم هرچه 
زودتر به واقعيت بپيونــدد. البته بعد از آن تضمين 

عملي از اهميت زيادي برخوردار است.

اخبار

رئيس جمهوری اعالم كرد 
كه آمريكا بداند اگر بخواهد 
جلوي صادرات نفت ايران را 
بگيرد، نفتي از خليج فارس 

صادر نخواهد شد. 
حســن روحاني با تاكيد بر اينكه ملــت بزرگ ايران 
نخواهد گذاشت لبخند بر لبان دشمن نقش ببندد، 
خاطرنشــان كرد: آمريكا به دنبال كودتا در كشور ما 
بود؛ اما ناموفق شد؛ او به دنبال تحريم ايران و جدا كردن 
خوزستان و حمله از طريق عفلقيان بود، اما موفق نشد؛ 
او همچنين به دنبال تحريم سرزمين ايران و شكستن 

قدرت اين كشور بود، اما موفق نشد. 
رئيس جمهوري با اشاره به عصبانيت تاريخي آمريكا 
از ايران و ايرانيان، گفت : ملت بزرگ و غيور ايران هرگز 
در برابر آمريكايي ها سر فرود نياورده و نخواهند آورد؛ 
آمريكايي ها خواســتند و اعالم كردند كه ايران را از 
صادرات نفت محروم مي كنند و ايران را از تبادل تجاري 
با دنيا باز مي دارند؛ او مي خواست و اعالم كرد كه ايران 
را در منطقه و جهان منزوي خواهد كرد و گفت  كه به 
اهدافي كه در منطقه در نظر دارد دست خواهد يافت، 
اما ملت ايران در همه اين نبردها اعالم خواهد كرد كه 

پيروز نهايي خواهد بود. 
وي تصريح كــرد: آمريــكا بداند كه مــا نفت مان را 
مي فروشــيم و خواهيم فروخت و او قادر نيست كه 
جلوي فروش نفت ايران را بگيرد؛ بدانيد كه اگر روزي 
آمريكا بخواهد جلوي صادرات نفــت ايران را بگيرد، 

نفتي از خليج فارس صادر نخواهد شد. 
روحاني در ادامه  با اشــاره به اينكه آمريكا مي خواهد 
رابطه ملت ايران با دنيا را تضعيف كند، خاطرنشــان 
كرد: امروز رابطه ايران بيشتر از هر زمان ديگري با دنيا 
برقرار است و ما با همسايگان خود روابطي صميمي 
داريم و خواهيم داشت؛ آمريكا قادر نيست كه رابطه ما 
با ملت هاي منطقه كه در طول قرن ها به عنوان همسايه 
مهربان در كنار هم بوده ايم را بر هم بزند. آنها همچنين 
قادر نيستند كه روابط تجاري ما را با منطقه و دنيا قطع 

كنند. رئيس جمهوري اضافه كرد: آمريكا بايد اين را 
بداند كه در سراسر سرزمين ايران، مردم ما با كشورهاي 
منطقه و جهان روابط فرهنگي، اقتصادي و سياسي 
خود را حفظ خواهند كــرد و همچنان ارتباطات مان 
را با همسايه ها و كشورهاي اسالمي و جهان توسعه 

خواهيم داد. 
به  گزارش  ايسنا، حجت االسالم والمسلمين روحاني 
در ادامه صحبت هاي خود، با اشاره به اقدامات آمريكا 
براي طرح مجدد موضوع ايران هراسي در منطقه و دنيا 
گفت : آمريكا به دنبال آن است كه اروپا چين و هند و 
همسايگان ايران را از ايران جدا كند. اين  در حالي است 
كه ما دشمن هيچ ملتي از همسايگان خود نيستيم و 
نخواهيم بود. آمريكا نمي تواند ميان ايران و همسايگان 

او و همچنين كشورهاي اسالمي تفرقه ايجاد كند. 
وي با بيان اينكه آمريكا طي ماه هاي اخير در چندين 
زمينه در مواجهه با ايران با شكست مواجه شده  است، 
خاطرنشــان كرد: نخستين شكســت آمريكايي ها، 
تالش براي مبارزه با قدرت ايران از طريق جلب نظرات 
كشورها و سياستمداران جهان بود؛ اما به جز دو كشور 

كوچك و يك رژيم صهيونيستي، هيچ كشوري نه تنها 
از آنها حمايت نكرد، بلكه همه تحريم هاي آمريكا عليه 

ايران را محكوم كردند. 
رئيس جمهوري همچنين به شكست هاي پياپي اياالت 
متحده آمريكا در چندين پرونده حقوقي در مراجع 
بين المللي اشاره و اظهار كرد: مردم بدانند طي دو، سه 
ماه اخير آمريكايي ها را در مجمع عمومي سازمان ملل، 
شوراي امنيت سازمان ملل، دادگاه الهه و دادگاه عالي 
كشور ايتاليا در مصاف هاي حقوقي به شكست كشانديم 
و اين به معناي پيروزي ديپلمات هاي ايران، حقوقدانان 
اين كشور، ملت بزرگ ايران و نيروهاي مسلح در برابر 
دشمنان اســت. رئيس جمهوري با اشاره به برخي از 
جزئيات بودجه سال ۹۸، خاطرنشــان كرد: در اين 
بودجه ۴۳۳ هزار ميليارد تومان براي بودجه عمومي 
پيش بيني شده است كه ان شاءا... با همت و ايثار مردم و 
وحدت دولت و ملت و همچنين تالش نمايندگان اين 
بودجه مصوب خواهد شد و با وجود ميل آمريكا در سال 

آينده اجرا خواهد شد. 
وي ادامه  داد: در بودجه سال آينده كاالهاي اساسي 

مردم را با قيمتي مناسب تنظيم خواهيم كرد. همچنين 
به حقوق بگيران ثابت كه در فشار قرار دارند در بودجه 
ســال آينده در حد توان و امكان دولت كمك خواهد 
شد. همچنين به حقوق حقوق بگيران و بازنشستگان 

در سال ۹۸، ۲۰ درصد اضافه خواهد شد. 
روحاني بــا تاكيد بر اينكه در بودجه ســال ۹۸ براي 
اشتغال، حركت و توليد، صنعت، كشاورزي و خدمات 
در سراسر كشور تالش هاي بســياري خواهيم كرد، 
خاطرنشان كرد: در ســال آينده شاهد تحولي بسيار 
خوب در زمينه مســكن خواهيم بود؛ به گونه اي كه 
نگراني هاي مردم براي مسكن دار شدن خانه اولي ها و 
ساختمان هاي فرسوده برطرف شود. دولت همچنين 
با فقر مطلق مبارزه خواهد كرد و به تمام وعده هايي كه 
رئيس جمهوري در انتخابات سال ۹۶ به ملت بزرگ 

ايران داد، عمل خواهد شد. 
روحاني با تاكيد بر اينكه از وعده هاي انتخاباتي خود 
عقب نشيني نخواهم كرد و به قول هايي كه داده ام عمل 
مي كنم، اضافه كرد: البته شرايط امروز كشور، شرايطي 
اســت كه بايد هماهنگي، وحدت و انسجام بيشتري 
نسبت به قبل وجود داشته باشد، چراكه با انسجام و 

وحدت از مشكالت پيش رو خارج خواهيم شد. 
وي با انتقاد از طرح برخي از مطالب در برخي رسانه ها 
درباره بحران بيكاري و تورم در كشور، گفت : كشور در 
بحران قرار ندارد و نخواهد بود و ابرتورم و ابربيكاري ما 
را تهديد نخواهد كرد؛ عده اي به ناروا و نادانســته اين 
حرف ها را در روزنامه ها و تبليغات خود مطرح كرده اند. 
روحاني خاطرنشــان كرد: امروز در كشور مشكالتي 
وجود دارد كــه مردم بايد از آنها مطلع باشــند؛ بايد 
دست به دست هم دهيم و از مشكالت موجود عبور 
كنيم و همان طور كه در ماه هاي قبل مردم گام هاي 
خوبي برداشتند و مقداري از فشارها كاسته شد، هنوز 
نيز بايد كارهاي بسياري انجام شود تا فشار از دوش 
مردم برداشته شود. تالش و اميد دولت اين است كه 
روند صعودي تورم كه در ماه هاي قبــل مردم را آزار 
داد را كاهش دهيم تا مردم مقداري آرام تر شــوند و 
 ان شاءا... در برابر دشمنان بايستيم تا به پيروزي نهايي 

دست يابيم. 

روحاني در جمع مردم شاهرود: 

آمریکا قادر نیست جلوی صادرات  نفت ما  را  بگیرد

جهانگيري: 
سهم درآمد نفت در بودجه 98 
خيلي باالتر از 25 درصد نيست

معــاون اول رئيس جمهوری با بيــان اينكه 
چالش اصلي كشــور مقابله بــا تحريم هاي 
ظالمانه آمريكاســت، گفت: آمريكا به دنبال 
اين اســت كه نفت ايران فروخته نشــود. ما 
هم بودجه ۹۸ را به گونــه اي تنظيم كرديم 
كه سهم درآمدهاي نفتي خيلي بيشتر از ۲5 
درصد نباشد. اســحاق جهانگيري صبح روز 
گذشته در سخنراني خود در مراسم روز ملي 
بيمه با اشــاره به اينكه توسعه پايدار و توسعه 
اقتصادي، بيش از ســاير جوانب توسعه مورد 
توجه است، اظهار كرد: به همين دليل فشار 
دشمن به ســمت اقتصاد متمركز شده است 
تا با زمين گير كردن اقتصاد كشــور به ساير 
بخش ها هم آسيب برســاند. وي ادامه داد: ما 
وظيفه داريم به مسائل اقتصادي كشور به طور 
جدي بپردازيم و اقتصادي مقتدر رقم بزنيم 
كه رشد مطلوبي داشته باشد، سرمايه گذاري 
مناســبي انجام دهد و از منابع خارجي بهره 
ببرد. يكي از چالش هاي هر خانواده اي بيكاري 
جوانان تحصيل كرده است. چقدر كشورهاي 
دنيا آرزوي داشتن جمعيت جوان دارند، ولي 
ما بايد غصه بخوريم كه براي جوانان اشتغال 
درســت نكرده ايم. جهانگيري بيان كرد: اگر 
اقتدار ايران در منطقه به چالش كشيده شود 
قطعا خاورميانه و خليج فارس دچار بحران و 
آشوب مي شود. حضور ايران مقتدر در منطقه 
ناامن خاورميانه به ثبــات اين منطقه كمك 
مي كند. ما بايد همان طور كه اقتدار در منطقه 

داريم اقتصاد مقتدري را هم رقم بزنيم.

خبر
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دادنامه
پرونده كالسه ۹۶۰۹۹۸۲51۲۲۰۰۹۰۹ شــعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان قم تصميم نهايی شماره ۹7۰۹۹7۲51۲۲۰1۰7۲
خواهان:خانم اشرف برقعی رزند آقا باقر با وكالت آقای علی اصغر كيال فرزند 

محمد به نشانی قم-خيابان سعيدی –طبقه فوقانی كفش ملی دفتر وكالت
خواندگان:

1.دفترخانه اســناد رسمی شــماره ۲۰ قم به نشــانی قم-۲۰ متری شهيد 
بهشتی –روبروی شيرينی رويال- جنب آموزش و پرورش ناحيه ۳-طبقه دوم

۲.آقای عليرضا حاجی حســينی ركن آبادی فرزند محمود ۳.خانم خديجه 
نوروزی فرزند روح اله ۴-آقای هادی عاصــم آبادی فرزند بيرامعلی 5-آقای 
رسول عزيزی فرزند علی وردی ۶-آقای علی وردی عزيزی فرزند خداوردی7-

خانم ليال علوی مقــدم فرزند جعفر ۸-آقای ســيد محمد علی حســينی 
زاده فرزند ســيد علی ۹-آقای ســيد امير حســين علوی فرزند سيد تقی 
1۰-آقای ســيد موســی پور رضوی فرزند ســيد محمد 11-اقای حسين 
اكبری ركن آبــادی فرزند محمد رضا 1۲-آقای امير حســين داودی فرزند 
حبيب الــه 1۳-آقای مجيد عزيــزی فرزند علی وردی 1۴-آقای حســين 
ادم پيرا فرزند عبدالحســين 15-خانم نگار نوروزی فرزند روح اله 1۶-آقای 
مســيح اله بابائی فرزند محمد 17-آقــای محمد رضا اكبــری ركن ابادی 
 فرزنــد احمد 1۸-آقای علــی خراســانی فرزند مرتضی همگی به نشــانی 

مجهول المكان
خواسته ها:1.دستور موقت ۲-ابطال سند )موضوع سند مالی است(۳.ابطال 

سند )موضوع سند مالی است (
رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم اشرف برقعی فرزند آقا باقر با وكالت آقای علی اصغر 
كيال به طرفيت آقايان و خانمها 1-سيد امير حسين علوی فرزند سيد تقی 
۲-خديجه نوروزی فرزند روح اله ۳-محمد رضا اكبــری ركن آبادی فرزند 
احمد ۴-علی وردی عزيزی فرزند خداوردی 5-هــادی عاصم آبادی فرزند 
بيرامعلی ۶-سيد موســی پور رضوی فرزند ســيد محمد 7-حسين اكبری 
ركن آبادی فرزند محمد رضا ۸-مســيح اله بابايی فرزند محمد ۹-رســول 
عزيزی فرزند علی وردی 1۰-ســيد محمد علی حســينی زاده فرزند سيد 

 علی 11-علــی خراســانی فرزند مرتضــی 1۲-عليرضا حاجی حســينی 
ركن آبادی فرزند ب محمود 1۳-حســين ادم پيرا فرزند ب عبدالحســين 
1۴-مجيد عزيزی فرزند علی وردی 15-امير حسين داودی فرزند حبيب اله 
1۶-ليال علوی مقدم فرزند جعفــر 17-نگار نوروزی فرزند روح اله 1۸-دفتر 
خانه اسناد رسمی شــماره ۲۰ قم، بخواسته 1-ابطال ســند انتقال شماره 
171۲۰۹مورخ ۹۳/1۰/۴ دفترخانه شماره ۲۰ قم  مقوم به ۲1/۰۰۰/۰۰۰ 
ريال ۲-ابطال ســند تك برگی صادره مقوم ۲1/۰۰۰/۰۰۰ ريال بدين شرح 
كه وكيل اظهار داشته موكلش مالك 1/۴۸سهم مشاع از 1۳/۳۳ سهم مشاع 
از ۴۰ سهم ششــدانگ يك قطعه زمين تحت پالك 1/۳۰۹ اصلی بخش ۴ 
قم می باشــد كه خوانده رديف اول با جعل يك فقره وكالت نامه به شــماره 
 ۳۶5۴ مورخ ۹۲/1۲/۲۴ اقــدام به فروش و انتقال مالكيت موكل به ســاير 
خواندگان نموده است و با اطالع از موضوع شكايت كيفری مطرح كه موضوع 
جعل اثبات و بموجب دادنامــه شــماره ۹۶۰۹۹7۲51۸۸۰۰۲75 مورخ 
۹۶/۲/۲۴ شــعبه هشــتم تجديد نظر خوانده رديف اول به تحمل حبس و 
پرداخت جزای نقدی محكوم شده است دادگاه از توجه به محتويات پرونده 
اظهارات وكيل خواهان و مستندات ابرازی وی از جمله پاسخ استعالم ثبتی 
و دادنامه صادره از شــعبه هشــتم تجديد نظر و اينكه خواندگان علی رغم 
ابالغ در جلســه حاضر نشده و دفاعی معمول نداشــته اند دعوی خواهان را 
مقرون به صحت تشخيص و مســتندا به مواد ۲۴7-۲51-۳۶5 قانون مدنی 
حكم به اعالم بطالن ســند انتقال شــماره 171۲۰۹ مــورخ 1۳۹۳/1۰/۴ 
دفتر خانه شــماره ۲۰قم صادر و اعــالم می گردد و در خصوص خواســته 
دوم مبنی بر ابطال ســند تك برگی با توجه به اينكه حسب پاسخ استعالم 
ثبتی سند تك برگی صادر نشده اســت موضوع آن منتفی است و به استناد 
ماده 1۲57 قانون مدنی حكم به بطالن دعــوا صادر می گردد و در خصوص 
دستور موقت نيز به لحاظ اينكه تامين مقتضی ســپرده نشده و فوريت امر 
نيز احراز نگرديد با اســتناد بــه مادئين ۳1۹-۳۲5 قانون آيين دادرســی 
مدنی قرار رد درخواست دســتور موقت صادر می گردد رای نسبت به كليه 
خواندگان به جزء رديف 1۸ غيابی است و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 
 واخواهی در همين شعبه و نســبت به رديف 1۸ حضوری و قابل تجديد نظر 

می باشد ./ش
رئيس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قم-براتی

رونوشت برابر با اصل و اداريســت و جهت هر گونه ابالغ به ......تهيه  ارسال 
می گردد.

مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قم-فراهانی

آگهي فراخوان مناقصه عمومی)نوبت اول(
 شركت آب وفاضالب استان گلستان در نظر دارد : پروژه مشروحه ذيل را از طريق فراخوان مناقصه عمومی و بر اساس آئين نامه معامالت داخلی شركت به 

پيمانكاران واجد شرايط  واگذار نمايد.
كارفرما : شركت آب وفاضالب استان گلستان به نشانی گرگان- ميدان بسيج – سايت اداری استان تلفكس ۰17۳۲۴۲۶۳۰۶ ، ۰17۳۲۴۸۰۳۳1-۴

محل تهيهموضوع فراخوان مناقصهرديف
اسناد

مهلت خريد
اسناد

مبلغ برآورد اوليه
)ريال(

مبلغ تضمين شركت در 
فرآيند ارجاع كار )ريال(

دستگاه
نظارت

تاريخ
بازگشايی

قيمت خريد
اسناد)ريال(

1
 اجرای طــرح های دو ســو تغذيه 
برق رسانی در تاسيسات شهرهای 
گرگان و گنبد به مدت ۳ ماه شمسی

دفتر
قراردادهای

شركت

ازتاريخ
۹7/۹/1۴الی

۹7/۹/۲۴
معاونت ۳.۹۴۳.۰۲7.۴۰۰1۹7.۲۰۰.۰۰۰

۹7/1۰/۸1۰۰.۰۰۰بهره برداری

محل تامين اعتبار: تبصره ۳
تاريخ تحويل اسناد : ساعت 1۴ مورخ ۹7/1۰/۴

به پيشنهادهای فاقدامضاء٬ مشروط٬مخدوش و پيشنهاداتی كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ٬ مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
محل تسليم اسناد : استان گلستان٬گرگان٬سايت اداری٬شركت آب و فاضالب گلستان٬دفتر قراردادها

لذا از شركت كنندگان در مناقصه دارای حداقل پايه های 1 ، ۲ و ۳ شركت توزيع برق يا رتبه حداقل پايه 5 سازمان برنامه و بودجه دعوت می شود در تاريخ اعالم شده و در ساعات اداری جهت دريافت 
و پاسخگوئی اسناد به دفتر قراردادها و يا جهت كسب اطالعات بيشتر به پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  به آدرس http://iets.mporg.ir  به شماره فراخوان . ۳1۸۳۶۰۳مراجعه نمايند .

)ضمنا هزينه درج آگهی روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد.(

اجرائيه
مشخصات محكوم له /محكوم لهم:

1-امير حسين يوسف نيا  نام پدر: شهريار  نشانی: استان چهارمحال و بختياری-شهرستان شهركرد-شهر شهركرد-خيابان كاشانی-كوچه ۶۸-پالك ۴
مشخصات محكوم عليه /محكوم عليهم:

ماهزاده عيدی وند  نام پدر:  مرادعلی   نشانی: مجهول المكان
مشخصات نماينده يا قائم مقام  قانونی محكوم له/محكوم عليه:

سيد عبدالرضا ميراحمدی باباحيدری  نام پدر: سيد حسن  نشانی: چهارمحال و بختياری-شهركرد-شهركرد-چهارراه دامپزشكی-طبقه فوقانی بانك توسعه تعاون  نوع رابطه: 
وكيل  محكوم له /محكوم لهم:امير حسين يوسف نيا

محكوم به:
بسمه تعالی

بموجب درخواست اجرای حكم مربوطه به شماره  ۹71۰۰۹۳۸۴5۰۰۰۴۶۳  و شماره دادنامه مربوطه ۹7۰۹۹7۳۸۴5۰۰۰۳۸7 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ ۳۳ 
ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخير تاديه از تاريخ سررسيد تا اجرای كامل حكم بر اساس شاخص اعالمی از ناحيه بانك مركزی وپرداخت  مبلغ 5۲7/5۰۰ 

ريال هزينه دادرسی و نيز حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتی در حق صندوق دولت جهت اجرا.
قاضی شعبه شورای حل اختالف شماره 1۰ شهرستان شهركرد-رحيم قاسمی

دبير شورای 1۰ شهركرد- غالمی
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه :

1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده ۳۴ قانون اجرای احكام مدنی(.۲-ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.۳-مالی معرفی كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن 
ميسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سی روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غير منقول ، بطور مشروح مشتمل بر 
ميزان وجوه نقدی كه به هر عنوان نزد بانك ها و موسسات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهای مذكور و كليه اموالی كه او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت  می شود )مواد ۸ و ۳ قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1۳۹۴(.۴- خودداری محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حكم ،حبس تعزيری درجه هفت را در پی دارد.)ماده ۳۴ قانون اجرای احكام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا  و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1۳۹۴(.5-انتقال 
مال به ديگری به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به نحوی كه باقيمانده اموال برای پرداخت ديون كافی نباشد موجب مجازات تعزيری درجه شش يا جزای نقدی معادل نصف محكوم 
به يا هر دو مجازات می شود.)ماده ۲1 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1۳۹۴(.۶-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكوم عليه از زندان منوط به موافقت 

محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفی كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود)تبصره 1 ماده ۳ قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1۳۹۴("

))آگهي ابالغ داوري((
كالسه پرونده :۹۶1۳۹5

شعبه: سوم حقوقي ورامين 
خواهان:مريم دارستاني فراهاني فرزند مجيد

خوانده:حميدرضا استاديان خاني فرزند حسين_مجهول المكان 
خواسته:طالق 

خواهان در تاريخ :۹۶/1۲/۲۰ دادخواســتي بطرفيت خوانــده به دادگاه 
عمومي ورامين تسليم و به شعبه سوم دادگاه عمومي ارجاع و بكالسه فوق 
ثبت گرديد و حسب دستور مورخ۹7/۸/1۲ رياست محترم شده قرار ارجاع   
امر به داوري صادر گرديد لذا مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي محل 
آگهي مي شــود تا خوانده ظرف مدت ۲۰ روز پس از نشر آگهي نسبت به 
انتخاب داور و معرفي آن به اين دادگاه اقدام در غير اين صورت اقدام قانوني 

الزم به عمل خواهد آمد. 
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومي ورامين

*کل من عليها فان و يبقی وجه ربک ذو الجالل و االکرام*

همکار محترم جناب آقای 
بابک شیرزادی

هفتمين روز درگذشت پدربزرگ مهربان و مومن تان را از صميم 
قلب به شما و خانواده محترم تان تسليت عرض می کنيم.

خداوند متعال روح پاکش را با مواليش علی )ع( محشور و به 
بازماندگان آن مرحوم صبر جزيل عنايت کند.

از طرف سرپرستی روزنامه» کسب و کار« و همکاران

آگهی مفقودی
برگ سبز وانت بار به رنگ سفيد شيری مدل 1390 به شماره 
انتظامی 33-572د77 به شماره موتور 11490056866 و 
شماره شاسی NAAA46AA6CG304883 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابالغ وقت رسيدگی و نسخه ثانی دادخواست وضمائم
به آقای اكبر لطفی فرزند علی خواهان آقای/ جهانگير فرجی فرزند چراغعلی دادخواستی به طرفيت خوانده 
آقای/ اكبر لطفی فرزند علی به خواسته مطالبه طلب مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
۹7۰۹۹۸۰۸۴۳۴۰۰۳۸۸ شــعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان ايالم ثبت و وقت رسيدگی مورخ 
1۳۹7/11/۳۰ ساعت 1۰:۰۰  تعيين كه حسب دستور دادگاه  طبق موضوع ماده 7۳ قانون آيين دادرسی مدنی 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثير االنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهی مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر  فوق جهت رسيدگی  در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ايالم- محسن حيدری زادی



3 بازار فناوری 
اطالعات

فعاليــت بيــش از 5 هزار 
شــركت دانش بنيــان به 
عنوان موتور توسعه كشور 
با مشكالت فراواني مواجه 
اســت كه بايد راهكارهاي 
اصولي براي حل آنها انديشيد تا بتوان بهره برداري هاي 
 اصولــي را در پيشــبرد اهــداف اقتصــادي از آنها 

داشت.
هزينه راه اندازي، هزينه هاي خدمات و هزينه هايي 
كه اصوال براي تشــكيل و راه اندازي و به ســرانجام 
رسيدن شركت هاي دانش بنيان وجود دارد، دست و 
پاي اين كسب وكارها را براي توسعه و پيشبرد اهداف 
بسته اســت. در اين رابطه رئيس مركز شركت ها و 
موسسات دانش بنيان خبر داد: مناطق ويژه اقتصادي 
براي حمايت از شــركت هاي دانش بنيان مي توانند 
حداكثر تا 25 درصد تخفيف نســبت به تعرفه هاي 
مصوب خدمات براي واحدهاي توليدي دانش بنيان 
اعمال كنند. ســيد محمد صاحبكارخراســاني در 
اين خصــوص افزود: هيــات  وزيران به پيشــنهاد 

دبيرخانه شــورايعالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي 
و ويژه اقتصادي و به اســتناد ماده 4 قانون تشكيل و 
اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسالمي ايران، 
تعرفه هاي هزينه خدمات سازمان هاي ويژه اقتصادي 
را تصويب كرد كه در راســتاي اين مصوبه سازمان 
مســئول هر يك از مناطق ويــژه اقتصادي؛ ضمن 
رعايت صرفه و صالح و ايجاد جذابيت سرمايه گذاري 
و بهبــود وضعيت واحدهاي توليــدي دانش بنيان، 
مي تواند حداكثــر تا 25 درصد تخفيف نســبت به 
 تعرفه هاي مصوب براي واحدهاي توليدي دانش بنيان

 اعمال كند. 
به گفته وي، تعرفه هاي هزينه خدمات در سال 97، 
براي ســازمان هاي مناطق ويژه اقتصادي؛ بجنورد، 

بوشــهر، پيام، اســالم آباد غرب، ارگ جديد، الوان، 
بيرجند، دوغارون و پتروشــيمي كه تاييدشــده از 
ســوي هيات دولت بوده، تعيين شــده است. عضو 
هيات علمي پژوهشــكده مطالعات فنــاوري اظهار 
داشت: براساس تصويب تعرفه هاي هزينه خدمات 
ســال 95 ســازمان هاي مناطق ويــژه اقتصادي 
همچــون ارگ جديد، بندر شــهيد رجايــي، بندر 
امام خميني )ره(، بندر بوشــهر، بندر اميرآباد، بندر 
نوشــهر، دوغارون، انرژي پارس، كاوه، پتروشيمي، 
كشتي ســازي خليج فارس، لرســتان، پيام، صنايع 
معدني و فلزي خليج فارس، ســيرجان، ســرخس، 
ســلفچگان، الوان، ســهالن، شــيراز، يزد، زرنديه 
)ايرانيــان(، المرد، پارســيان و ســلماس تعيين 

شده است. گفتني است؛ ســرفصل ها و هزينه هاي 
خدمات، پس از پيشــنهاد ســازمان هاي مسئول 

 مناطق ويژه اقتصــادي و تصويب هيات وزيران قابل
  اجراست. 

5هزارشركتدانشبنيانمشمولتخفيف25درصديهزينهخدماتميشوند

هاب  دانش بنيان  در مناطق  ويژه  اقتصادي 

بررسيسياستگذاريبراياستفاده
ازارزديجيتال

دبير شــورايعالي فضاي مجازي گفت: سياســت 
نهايي درباره استفاده از ارزهاي ديجيتالي در كشور 
به زودي در ســطح هيات دولت مورد بررسي قرار 
مي گيرد. ابوالحســن فيروزآبــادي درباره آخرين 
وضعيت تعيين تكليف ارزهاي ديجيتالي )ارز رمز( 
در كشور گفت: دولت در حال تهيه مصوبه اي براي 
سياست گذاري در اين حوزه اســت. وي افزود: با 
توجه به اينكه ارزهاي ديجيتال يكي از پديده هاي 
مهم در حوزه فناوري مالي و بازار پرداخت محسوب 
مي شوند، نظارت بر ارزهاي رمزنگاري شده در داخل 
كشور ضروري است. رئيس مركز ملي فضاي مجازي 
ادامه داد: ارز ديجيتال در كميسيون اقتصادي دولت 
آخرين مراحل بررسي را مي گذراند و به زودي در 
سطح هيات دولت بررسي مي شــود. فيروزآبادي 
اظهار داشت: كشور در مرحله انجام سياست هاي 
اوليه براي تعيين تكليف مشــاركت كنندگان در 
حوزه ارزهاي ديجيتالي است و در اين زمينه با توجه 
به پيش نويســي كه پيش از اين مركز ملي فضاي 
مجازي براي طرح در شورايعالي فضاي مجازي تهيه 
كرده بود، در اين زمينه با كميسيون اقتصادي دولت 
همكاري مي كند تا در نهايت اين سند براي طرح به 
هيات دولت برود. پيش از اين نيز معاون مركز ملي 
فضاي مجازي از برنامه ريزي براي قانوني شــدن 
فعاليت دست اندركاران حوزه ارز ديجيتال از جمله 
استخراج كنندگان )ماينر( و صرافان اين بازار و نيز 
واردات قانوني تجهيزات ارز ديجيتال خبر داده بود. 
سعيد مهديون در اين باره گفته است: هيات دولت در 
حال كار روي مصوبه اي است كه فعاليت ماينرهاي 
ارز ديجيتال شكل صنعت و قانوني به خود بگيرد و 

استخراج اين نوع ارز در كشور قانوني شود.

خبر

www.talentcoach. اپليكيشن »تلنت كوچ« كه با آدرس اينترنتی
ir  هم فعاليت می كند، در حقيقت پلی ارتباطی ميان دانشجويان و 
تازه فارغ التحصيالن با صنايع و كسب وكارهای فعال در كشور خواهد 
بود. دانشجويان با ثبت نام در »تلنت كوچ« می توانند دانش خود را نسبت 
به محيط كار شركت ها و شيوه كار در آنها ارتقا بخشند، مشاغل مختلف 
مورد نياز كسب وكارها را بشناسند و از آخرين فرصت های كارآموزی 
در معتبرترين شركت ها مطلع شوند. آسيه حاتمی، مديرعامل شركت 
»ايران تلنت« با اعــالم اين مطلب افزود: طبق آمار به دســت آمده از 
مركز راهبردی آمار و اطالعات وزارت كار، دانشــگاه های كشــور و 
درگاه ملی آمار، در حال حاضر نزديك به 12 ميليون فارغ التحصيل 
رشته های مختلف آموزشی در كشــور وجود دارند و براساس همين 
گزارشات، هر ساله نزديك به يك ميليون دانشجو از دانشگاه های كشور 
فارغ التحصيل می شوند كه اين ارقام، حاكی از ظرفيت باالی نيروی كار 
موجود در كشور است. حاتمی با بيان اينكه تفاوت اصلی دانشجويان 

ايرانی و خارجی بحث كارآموزی است، خاطرنشان كرد: تسهيل ورود 
فارغ التحصيالن به بازار كار كشور، فرايند دشواری است كه همبستگی 

ملی و همكاری دانشگاه ها و كسب وكارهای فعال كشور را می طلبد.
مديرعامل اين مجموعه دانش بنيان در اين باره افزود: براساس آمارهای 
موجود، به طور ميانگين از هر 100 فارغ التحصيل ايرانی، 11 نفر بيكار 
هستند؛ اين در حالی اســت كه از هر 100 فرد بدون تحصيالت، 4 
نفر بيكار هستند. اين آمار متفاوت نشــان می دهد كه خأل ارتباطی 
بزرگی بين صنايع و دانشگاه های كشور وجود دارد كه همين موضوع، 
دانشجويان را نسبت به آينده شغلی شان نگران می كند. مديرعامل 
اين شركت دانش بنيان افزود: دانشگاه ها می توانند برنامه ريزی علمی 
دقيق تری داشته باشند و از وضعيت اشتغال دانشجويان خود آگاهی 
يابند، در عين حال كسب وكارها متحول شده و فرايندهای كارآموزی 

اثربخشی خواهند داشــت؛ هنر ما اين بود كه از تكنولوژی مچينگ 
استفاده كنيم و اينكه چطور بتوانيم فرد مناسب را برای فرصتی مناسب 

هماهنگ كنيم.
حاتمی با تاكيد بر اينكه استفاده از اين اپليكيشن به صورت رايگان است، 
گفت: »ايران تلنت« حدود 17سال است كه فعاليت و درآمد خود را كسب 
می كند؛ راه اندازی اين اپليكيشن را نيز در حوزه مسئوليت های اجتماعی 
خود می دانيم و سرمايه گذاری های الزم را انجام داده ايم و حمايت مالی 
هيچ ارگان دولتی را نداريم. اين كارآفرين نمونه كشور در ادامه معرفی 
وب سايت »تلنت كوچ« توضيح داد: همچنين، شركت ها با برگزاری تور 
داخلی برای دانشجويان و تازه فارغ التحصيالن و حضور در دانشگاه های 
معتبر كشور، می توانند ايشان را با محيط شغلی بازار كار كشور آشنا كنند 
و برای يافتن شغل دلخواه شان و انتخاب بهترين مسير شغلی، آنها را ياری 

كنند. در حقيقت »تلنت كوچ« فضايی در اختيار دانشجويان، دانشگاه ها 
و صنايع قرار می دهد تا بدون واسطه با يكديگر در ارتباط باشند. سحرناز 
اميرطهماســب، مدير محصول اپليكيشــن »تلنت كوچ« نيز درباره 
نمايشگاه آنالين كار كه طی يك ماه آينده توسط اين مجموعه برگزار 
خواهد شد، توضيح داد: ما در »تلنت كوچ« قصد داريم طی يك ماه آينده، 
نخستين نمايشگاه آنالين كار را در ايران برگزار كنيم. نمايشگاه های كار 
فرصت مناسبی برای شركت ها و سازمان هاست تا در فضايی دوستانه 
مجموعه خود و فرصت های شغلی موجود در آن را به كارجويان معرفی 
و با تعدادی از آنها مصاحبه  كنند. نمايشــگاه آنالين كار »تلنت كوچ« 
نيز از اين قاعده مستثنی نيست؛ با اين تفاوت كه اين نمايشگاه كامال 
به صورت آنالين برگزار می شــود. عالقه مندان می توانند با مراجعه به 
وب سايت »تلنت كوچ« به آدرس www.talentcoach.ir يا با دانلود 
 اپليكيشن آن از ماركت پليس های معتبر اندرويد و iOS از خدمات اين

 مجموعه بهره مند شوند.

سامانه  نرم افزاری  دانش بنیان »تلنت کوچ« رونمایی  شد

www.kASBOKARNEWS. ir1397روزنامهكسبوكار|سالششم،شماره1512|چهارشنبه14آذرماه

برقرارينخستينتماسويدئويي۵Gدركرهجنوبي
۵G۵برقراركند.ازآنجاكهاخبارنسلجديداينترنتGبهتازگييكيازاپراتورهايمخابراتيكرهجنوبياعالمكردهاستكهموفقشدهيكتماسويدئوييبابهرهگيريازفناوريشبكه
درگوشهوكنارجهانمنتشرشدهاستوكاربرانبسيارينيزدرانتظاراجرايآنهستند،كشورهايزياديباهمكاريبزرگتريناپراتورهاياينترنتوغولهايتكنولوژيدرجهاندرصدد
برقراريايننسلجديدازاينترنتاند.اوايلسال۲۰۱۲ميالديبودكهاتحاديهبينالملليمخابرات)ITU(تحتنظرسازمانمللبرنامهايرابرايتوسعهتيمارتباطاتبينالملليموبايلي
)IMT(برايافق۲۰۲۰وفرايآن)IMT-۲۰۲۰(آغازكرد.

ضرورتكاهشهزينههابرايتحققاهدافشركتهايدانشبنيان
فريدنجاتبخش،مديرعامليكشركتدانشبنيان

ديدگاهي كه در قبال شركت هاي دانش بنيان وجود دارد، يك ديدگاه كلي است و اگر مي خواهيم در بهره برداري از مزيت هاي اين شركت ها موفق عمل كنيم، بايد در ابتدا نگاه مان را عوض كنيم. شركت هاي دانش بنيان مهم ترين و اساسي ترين 
عامل تحقق رشد اقتصادي هستند و كامال منطبق بر اصول اقتصاد مقاومتي فعاليت مي كنند. كاهش هزينه ها به هر روشي براي اين شركت ها مي تواند اقتصاد را در رسيدن به رشدی خوب حمايت كند. اقدامات خوبي براي رفع مشكالت شركت هاي 
دانش بنيان انجام شده است و پارك هاي علم و فناوري به همين منظور ايجاد شدند. در اين مراكز نقاط ضعف شركت هاي دانش بنيان برطرف مي شود و براي حضور در بازار آمادگي الزم را كسب خواهند كرد؛ اما كاهش هزينه براي اين شركت ها و ارائه 
تسهيالت به هر نوعي مي تواند راه پرپيچ وخمي كه آنها بايد براي رسيدن به محصول و خدمت نهايي طي كنند را هموار كند.  شركت هاي دانش بنيان در سال هاي اخير توانسته اند با ساخت، توليد و بومي سازي تجهيزات در بخش هاي مختلف، اقتصاد 
كشور را در مسير خودكفايي قرار دهند. بنابراين با توجه به اينكه اين كسب وكارها توانسته اند امتحان خود را به خوبي پس دهند، الزم است قدم هايي براي كاهش هزينه هاي آنها برداشته شود. تخفيف 25 درصدي هزينه خدمات براي شركت هاي 

دانش بنيان مي تواند در تشويق آنها براي فعاليت هدفمند موثر واقع شود. البته ذكر اين نكته الزم است كه مسائل بانكي، تامين اجتماعي و دارايي از ديگر مشكالت اين شركت هاست و بايد در جهت رفع اين موانع هم راهكارهايي انديشيده شود. 

شايليقرائي
Newskasbokar@gmail.com

نوبت دوم

آگهی فراخوان عمومی تک  مرحله ای 
با  ارزیابی کیفی

دستگاه نظارتبرآورد اوليه )ريال(موضوع مناقصهرديف
حداقل شرايط 

مجاز برای
دريافت اسناد

مبلغ تضمين شركت
در مناقصه ) ريال (

شماره ثبت فراخوان
در سامانه ستاد 

1
احداث ســاختمان اداری- 
آموزشی كميته امداد امام 
خمينی )ره(  شهرستان جم

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

صالحيت
پيمانكاری رتبه

5 ابنيه
750/000/000200974135000004

احداث ساختمان فرهنگی- 
آموزشی كميته امداد امام 
خمينی )ره(  شهرســتان 

كنگان

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

صالحيت
پيمانكاری رتبه 

5 ابنيه
1/200/000/000200974135000005

ادارهكلكميتهامدادامامخـمينی)ره(استانبـوشهر)مناقصهگزار(درنظرداردمناقـصهبهشرحذيلرابهروشفراخوانعـمومی
تكمرحلهایباارزيابیكيفیازطريقسامانهتداركاتالکترونيکیدولت)سـتاد(برگزارنمايد.

كلـيهمـراحلبـرگزاریمناقصـهازدريـافتوتحـويلاسـنادوسـايرمراحـلمنـاقصهازطريقدرگـاهسامانهتداركاتالکترونيکی)ستاد(
بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشد.

الزماستمناقـصهگراندرصـورتعدمعـضويتقبلی،كليهمراحلثبتنامدرسايتمذكورراجـهتدريافـتگواهیامضایالکترونيکی
اقدامكردهودرمناقصهاعالمشدهشركتكنند.

محلدريـافتاسنادمناقصه:مناقصهگرانجـهتدريافتاسنادمناقصهبهآدرسwww.setadiran.irمراجعهنمايند.
مهلتزمانیدريافتاسنادمناقصهازسامانهستاد:ازساعت8:00صبحروزپـنجشنبهمـورخ1397/09/15لغايت14:00ظهرروزسهشنبه

مورخ1397/09/20بهصورتالکترونيکیدرسامانهستاد
آخرينمهلتزمانیبارگذاریپاكاتومدارکمناقصه:تاساعت14:00روزچهارشنبهمورخ1397/10/5بهصورتالکترونيکیدرسامانهستاد
زمانبازگشايیپاكاتمناقصه:جمساعت9:00صبحيکشنبهمورخ1397/10/9وپروژهكنگانساعت9:00صبحدوشنبهمورخ1397/10/10

ضمنًامناقصهگرانجهتاطالعاتبيشتردرخصوصاسنادمناقصهبهادارهكلكميتهامدادامامخمينی)ره(استانبوشهربهآدرسبوشهر،
خيابانرئيسعلیدلواری،تلفن33328113-077مراجعهنمايند.

برایكسـباطالعـاتبيشتربهتارنـمایwww.Iets.mporg.irمراجعهنمايند.درضمنهزينهكارمزدسامانهستادودرجآگهیبرعهده
برندهمناقصهخواهدبود.

اطالعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضويتدرسامانه41934-021میباشد.

بسمه تعالی
جناب آقای عصمت ا... حيدری فرزنداحمدحسين چون خانم شما بلغيس 
قربانعلی فرزند عوض علی حكم طالق غيابی گرفته لذا بشما ابالغ می شود 
بمدت 7 روز وقت داريد به دفترخانه ازدواج طالق شماره 20 قم به آدرس 
قم - خيابان امامزاده ابراهيم- اول تونل – طبقه ســوم-جهت امضاء دفتر 

مراجعه نماييد در صورت عدم حضورمطلقه غيابی انجام خواهد گرفت.
سيد اسماعيل حميدی عدلی –سردفتر ازدواج وطالق 20قم   

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای شــيرعلی بارانی  دارای شناسنامه شــماره  1536  بشــرح دادخواست 
بكالسه  970583  از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان محمدعلی بارانی  بشناســنامه در تاريخ 95/5/29 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر

 است به : 
1-شيرعلی بارانی فرزند  نظر  بشماره شناسنامه  1536 پدر متوفی

2-طوبی مخيره فرزند صفر بشماره شناسنامه 14401 مادر متوفی
متوفی وارث ديگری ندارد

 اينك با انجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يــك مرتبه آگهی 
می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.    

 ميم الف: 1479 
مظاهری، رئيس شعبه يك شورای حل اختالف زابل

آگهیحصروراثت
آقای حسن جوزاك   فرزند: يوسف   به ش.ش: 1267 صادره از اروندكنار درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر 
وراثت تقديم و توضيح داده كه مرحوم: يوسف جوزاك   فرزند: شهباز   در تاريخ 1397/6/22 در آبادان فوت نموده 
و ورثه اش عبارتند از: 1-خواهان با مشخصات فوق )فرزند پسر متوفی(   2- صغری جوزاك )فرزند دختر متوفی(   
3- كبری جوزاك )فرزند دختر متوفی(   4- خورشيد جوزاك )فرزند دختر متوفی(   وال غير./اينك با انجام تشريفات 
قانونی مراتب مزبور را در يك نوبت آگهی مينمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر و هر وصيتنامه بجز سری و رسمی 

كه بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
رئيس شعبه يك شورای حل اختالف اروندكنار- قبطانی

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای غالمرضا كيخا حليم فرزند علی با شــماره شناسنامه 1436 به شرح 
دادخواستی بكالسه 970579 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده  و چنين اشعار داشته كه شادروان علی كيخا حليم بشماره شناسنامه  
594  در تاريخ  85/9/3 درگذشته و ورثه وی حين الفوت آن مرحوم منحصر 

است به: 
1-غالمرضا كيخا حليم فرزند  علی  بشماره شناسنامه  1436 پسر متوفی

2-عباس كيخا حليم فرزند  علی  بشماره شناسنامه  1210 پسر متوفی
3-عبدالكريم كيخا حليم فرزند  علی  بشماره شناسنامه  1502 پسر متوفی
4-يوسفعلی كيخا حليم فرزند  علی  بشماره شناسنامه  1673 پسر متوفی

5-گوهر كيخا حليم فرزند  علی  بشماره شناسنامه  687  دختر متوفی
6--قمر كيخا حليم فرزند  علی  بشماره شناسنامه  1652  دختر متوفی

7-طوبی كيخا حليم فرزند  علی  بشماره شناسنامه  1838  دختر متوفی
8-حليمه كيخا حليم فرزند  علی  بشماره شناسنامه  1674  دختر متوفی
9-طاهره كيخا حليم فرزند  علی  بشماره شناسنامه  1839  دختر متوفی 

10-سكينه كيخا حليم فرزند محمد علی  بشماره شناسنامه  598  دختر 
متوفی

اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يك مرتبه آگهی 
می نمايد تا هر كســی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.    
 ميم الف: 1465 

مظاهری، رئيس شعبه يك شورای حل اختالف زابل

پرونده كالسه 9609985457100490 شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان 
چابهار تصميم نهايی شماره 9709975457100210 

خواهان : آقای دين محمد افضل زائی فرزند درمحمد به نشانی سيستان و بلوچستان 
–چابهار بلوار قدس خيابان هامون 

خوانده: آقای حسن يونســی محمودی فرزند محمد ابراهيم به نشانی سيستان و 
بلوچستان – كنارك منطقه 3 نيروی دريايی 

خواسته : مطالبه وجه بابت ...
رای شورا

در خصوص ددعوی دعوی آقای دين محمد افضل زائی به طرفيت حســن يونس 
محمودی بهخواســته مطالبه طلب به مبلغ 18/000/000 ريال به انضمام هزينه 
دادرسی و خسارات تاخير تاديه تا روز اجرا ، چنين توضيح داده اند كه مبلغ فوق را از 
خوانده طی چك پيوستی طلبكار هستم و ايشان از پرداخت مطالبات بنده خودداری 
می نمايد لذا تقاضای صدور حكم به محكوميت خوانده را خواستارم علی رغم ابالغ 
قانونی از طريق نشــر آگهی روزنامه خوانده در جلسه حاضر نشده و دليل و مدركی 
كه موجب برائت ذمه خود باشد نيز ارائه ننمودند با بررسی مدارك از جلسه گواهی 
پرداخت بانك محال عليه داللت بر استمرار دين به ميزان خواسته در عهده خوانده 
داشته و بقای اصل مستندات مذكور در يد مدعی و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن را دارد لذا دعــوی مطروحه خواهان را مقرون به صحت 
دانسته و به استناد ماده 2 قانون صدور چك و مواد 313و 314 قانون تجارت و مواد 
198 و 515 و 519 قانون آئين دادرســی مدنی حكم بــه محكوميت به  پرداخت 
مبلغ 18/000/000 ريال بابت اصل خواســته چك شماره 202/971219 و مبلغ 
480/000 ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه از زمان سررسيد چك 
96/09/21 لغايت وصول محكوم به بر اساس شاخص بانك مركزی در حق خواهان 
را صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل 
واخواهی در اين شعبه و سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهی در دادگاه 

عمومی چابهار می باشد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف چابهار – مجتبی طاهری 

ميم الف: 240

رونوشتآگهیحصروراثت
خانــم فاطمه دروگ گرگيچ دارای شناســنامه شــماره  1599  بشــرح 
دادخواست بكالسه  970575  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نعمت اله دهمرده  بشناسنامه بدون 
سند سجلی  در تاريخ 97/03/31  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-فاطمه دروگ گرگيچ فرزند ميرخان بشــماره شناسنامه 1599 مادر 

متوفی
2-ماء الدين دهمرده فرزند  گل محمد اتباع افغانستان دارای كارت تردد 

550234900041 پدر متوفی /متوفی وارث ديگری ندارد
اينك با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهی 
می نمايد تا هر كســی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.    
 ميم الف: 1478 

مظاهری- رئيس شعبه يك شورای حل اختالف زابل

آگهیابالغاجرائيهكالسه:9700220
بدينوسيله به آقای رضا هداوندی فرزند ناصر قلی بشماره 5560056030  
 بدهكار پرونده كالســه  فوق  كــه برابر گــزارش مامور ابالغ شــناخته 
نگرديده ايد ابالغ می گردد كه برابر چك شماره 2369/032542  بين شما 
و آقای  ناصر اميری مقدم  مبلغ 810/000/000  بدهكار می باشيد كه بر اثر 
عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات  
قانونی اجرائيه صادر و بكالســه فوق در اين اجراء مطرح می باشد لذا طبق 
ماده 18/19 آئين نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ  می گردد از 
تاريخ انتشار اين آگهی كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت 
در روزنامه كثيراالنتشار درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهی ديگری 

عمليات اجرائی طبق مقررات تعقيب خواهد شد. 
ميم الف: 241

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی چابهار  



الزام نصب برچســب 
قيمــت روي كاالهــا 
سال هاست كه ازسوی 
ســازمان هاي مسئول 
تاكيد شــده اســت؛ 
اما اين واقعيت وجود دارد كه بســياري از 
فروشگاه ها اين موضوع را رعايت نمي كنند 
و ســازمان بازرســي به همين منظور بايد 
نظارت ها را افزايش دهد. اين درحالي است 
كه نوســانات نرخ ارز در ماه هاي اخير عامل 
ديگري براي نداشــتن برچسب قيمت در 
فروشگاه ها شده و صاحبان كسب وكار براي 
سودجويي و اعالم نرخ لحظه اي به خريدار 
از نصــب اين مهم خــودداري كرده اند. در 
اين رابطه پيگيري ها از مســئوالن سازمان 
حمايت مصرف كننــدگان و توليدكنندگان 
براي توضيح در اين زمينه همچنان بي نتيجه 
مانده و اين ســازمان هيچ واكنشي به اين 

موضوع و گرانی هاي اخير نشــان نمي دهد. 
طبق قانون تعزيرات حكومتي، گران فروشي 
يعني عرضه كاال يا خدمات به بهاي بيش از 
نرخ هاي تعيين شــده توسط مراجع رسمي 
به طور علي الحساب يا قطعي و عدم اجراي 
مقررات و ضوابط قيمت گذاري و انجام هر نوع 
اقدامات ديگر كه منجر به افزايش بهاي كاال 
يا خدمات براي خريدار شود كه جريمه آن 
براساس ميزان گران فروشي توسط دادگاه 

تعيين مي  شود. 
اما در اين رابطه سرپرســت معاونت نظارت 
و بازرسي ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان البرز گفت: مردم از خريد كاالهايي كه 
قيمت روي آنها درج نشده است، خودداري 
كنند. سيامك آقايي با اشاره به اجراي طرح 
تشديد بازرسي از صنوف اســتان، اظهار 
كرد: اين طرح از 10 آذر شــروع شده است 
و تا پايان دي ماه ادامــه دارد. وي ادامه داد: 
در فراينــد اجراي اين طــرح، ناظران اين 
سازمان با بازديد ســرزده از صنوف استان 

عملكرد آنها را رصــد مي كنند. وي با تاكيد 
بر ضرورت همكاري شــهروندان در اجراي 
اين طرح گفت: هرچنــد ناظران چگونگي 
فعاليت واحدهاي صنفــي را زير نظر دارند؛ 
ولي بدون شك تعداد اين ناظران پاسخگوي 
 رصد ذره بينانــه كليه واحدهــاي صنفي 

نيست.
 اين مســئول تاكيد كرد: بر اين اســاس از 
شهروندان انتظار داريم در صورت مشاهده 
تخلفاتي چون گران فروشــي، كم فروشي، 
عدم صدور فاكتور خريد، فروش كاالهايي كه 
قيمت روي آنها درج نشده و... با سامانه 124 
تماس بگيرند و موضوع را به بازرسي اطالع 
دهند تا در اســرع وقت با متخلفان برخورد 
شود. آقايي توضيح داد: كاالهايي چون ميوه 
و تره بار، مرغ و تخم مرغ، گوشت، شيريني، 
خشــكبار، مواد غذايي، لوازم آرايشــي و 
بهداشتي و روغن موتور جزو كاالهاي هدف 
در اجراي طرح ضربتي نظارت بر واحدهاي 
صنفي است. معاون نظارت و بازرسي سازمان 

صنعت، معدن و تجارت البــرز اضافه كرد: 
در طرح تشديد بازرســي، سوپرماركت ها، 

رستوران ها و آرايشگاه هاي زنانه نيز به دقت 
رصد خواهند شد. 

تعداد  ناظران  سازمان بازرسي  پاسخگوي رصد ذره بينانه  كليه واحدهاي صنفي نيست

سودجویی    با   حذف   برچسب   کاالها
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به داد صنف گرمابه داران برسيد
رئيس اتحاديــه گرمابــه داران تهران خواســتار 
جلوگيري از نابودي اين صنف اصيل و ريشــه دار 
و داراي مشــكالت فراوان با توجه به اهميت آن در 
بهداشت و پاكيزگي جامعه شد. اكبر سجادي گفت: 
ســابقه اين صنف را مي توان از زماني دانســت كه 
اهميت بهداشت و پاكيزگي در جامعه و با گسترش 
زندگي در شــهرها، براي مردم روشن شد. هرچند 
كه هم اكنون با داشــتن حمــام در خانه ها و البته 
بروز مشكالت فراوان براي اين صنف شاهد كاهش 
تدريجي اعضاي صنف و استقبال كمتر مردم هستيم. 
وي با بيان اينكه مسافراني كه قدرت مالي اقامت در 
هتل ها را ندارند، ســربازان، كارگران فصلي و البته 
اتباع خارجي كه در مشاغل پايين فعاليت مي كنند 
از بيشترين مشتريان گرمابه ها هستند، افزود: بيشتر 
كساني كه در تهران ساكن يا شاغل  اند؛ ولي امكانات 
بهداشــتي ندارند به ما مراجعه مي كنند. ما هم تا 
حد امكان به آنها خدمات مي دهيم، عمده كساني 
كه از گرمابه ها اســتقبال مي كنند، كارگران فاقد 
خانه، سربازان يا مسافران هستند. او ادامه داد: البته 
فاكتورهاي ديگري هم در مراجعه مردم به حمامي ها 
وجود دارد؛ مثال اگر حمام خانه اي خراب شده باشد 
يا زماني كه ساخت وســاز در تهران خوب باشد، در 
آن صورت كار صنف رونق مي گيرد؛ چون كارگران 
ساختماني براي نظافت و استحمام به گرمابه مراجعه 
مي كنند؛ ولي در چند ســال گذشته به دليل ركود 
ساخت وساز مسكن بازار گرمابه ها حسابي كساد شده 
و اين مساله در كاهش درآمد آنها بي تاثير نبوده است. 
سجادي از عدم صرفه اقتصادي و مشكالت فراوان به 
عنوان مهم ترين داليل خروج از صنف اشاره كرد و 
ادامه داد: هم اكنون تنها ۱۲۰ عضو با جواز كسب در 
تهران فعاليت مي كنند و اگر به داليل مختلف و نيز 
پيگيري هاي اتحاديه نبود؛ اين تعداد بسيار كمتر بود. 
اين فعال صنفي تالش اتحاديه در الحاق رسته هاي 
سونا و ماســاژ به صنف را در جهت حفظ صنف از 
نابودي و جذب جوانان عنوان كــرد و توضيح داد: 
البته در رسته ماساژ كه براي فعاليت جوانان بسيار 
جذاب است، تداخل صنفي با تربيت بدني و مشكالت 
براي مجوز اداري – تجاري، از مهم ترين مشكالت 
اعضاست. رئيس اتحاديه گرمابه داران تهران هزينه 
حامل هاي انرژي را از معضالت مهم صنف دانست 
و اضافه كــرد: قبل از هدفمندي يارانه ها در ســال 
۸۹ نرخ هر متر مكعب آب مصرفي ۲۵ تا۳۰ تومان 
بود و با اجراي اين طرح و هزينه استفاده از فاضالب 
و اعمال برخي تبصره هاي قانوني و اعمال ضرايب )از 
۱.۳۲ به ۱.4۵( قيمت هر متر مكعب آب به ۲ هزار 
تومان رسيده كه اين افزايش در حالي است كه هنوز 
۱۰ سال از هدفمندي يارانه ها نگذشته است، ضمن 
اينكه نرخ هر متر مكعب گاز مصرفي هم از ۷ تومان 
به ۷۰ تومان رسيده است كه فشار بسيار سنگيني 
بر شــانه هاي نحيف صنف وارد مي كند. سجادي با 
تاكيد بر اهميت فعاليت اين صنف از نظر بهداشتي 
در جامعه با توجه به سبد مشــتريانش، گفت: اين 
صنف در صورت حمايت هاي دولت از نظر تخصيص 
تسهيالت ارزان قيمت بانكي يا تسهيالت در هزينه 
حامل هاي انرژي مي تواند نقش مهمي نيز در جذب 
گردشگران خارجي داشته باشد كه نمونه هاي آن را 
مي توان به فعاليت موفق گرمابه هاي ايراني در اروپا يا 

عملكرد كشور تركيه در اين بخش دانست. 

بيش از 24۸ هزار فقره بازرسي از 
صنوف كشور در مرداد ماه انجام شد

بيش از ۲4۸ هزار فقره بازرســي از صنوف كشور 
در مرداد ماه انجام شــد. تعداد كل بازرســي ها از 
صنوف سراســر كشــور در مرداد ماه سال جاري 
۲4۸ هــزار و 4۸4 فقره بود كــه ۱۵ هزار و ۵4۳ 
فقره پرونده با برآورد جريمه پيشنهادي به ارزش 
بيش از ۱۷۷ ميليارد و ۶۰۹ ميليون ريال تشكيل 
شــده اســت. به گزارش پايگاه اطالع رساني اتاق 
اصناف ايران، در مــاه مذكور ۱۵ هزار و ۲۳۷ فقره 
شكايت توسط واحدهاي بازرسي اصناف دريافت 
شــد كه ۶۱ درصد در بخش كاال و ۳۹ درصد در 
بخش خدمات بود. از مجموع شــكايات دريافتي 
۲۲ درصد به صورت حضــوري، ۵۶ درصد تلفني 
 و ۲۲ درصد به صورت كتبي دريافت و رســيدگي

 شده است. 
در عين حــال پــس از بررســي هاي معمولــه 
و ارزيابي كارشناســان، تعداد ۱4 هــزار و ۸۳۲ 
فقره شــكايت قابل پيگيري تشــخيص داده شد 
كه براي رســيدگي و برخورد قانونــي به ادارات و 
مراجع ذي ربط ارســال شده اســت. همچنين از 
كل شــكايات قابل پيگيري ۱۷ درصــد منجر به 
رضايت شــاكي، ۳۰ درصد متخلــف، ۳۶ درصد 
غيرمتخلف و ۱۷ درصد در دســت بررسي است. 
بيشــترين عناوين تخلف مربوط بــه درج نكردن 
 قيمت، گران فروشي و صادر نكردن صورت حساب

 است. 

اخبار
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

محمدرضا تاجــدار، رئيس انجمــن توليدكننــدگان، صادركنندگان و 
واردكنندگان محصوالت دخاني با اشاره به كاهش توليد سيگار در داخل طي 
۶ ماه سال جاري اظهار داشت: در ۶ ماهه نخست سال ۹۶، ۲ ميليون و ۳4۰ 
هزار كارتن سيگار معادل ۲۳ ميليارد و 4۰۰ ميليون نخ در كشور توليد شده 
بود و اين در حالي است كه آمارهاي امسال نشان مي دهد در ۶ ماه نخست 
سال جاري يك ميليون و ۹۶۰ هزار كارتن سيگار در داخل توليد شده و اين 
يعني كاهش ۳۸۰ هزار كارتن در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 

سال قبل كه معادل ۱۶ درصد كاهش در توليد سيگار است. 
وي ادامه داد: اين در حالي است كه در ۶ ماهه نخست امسال با توجه به قانون 
برنامه پنجم توسعه و به دنبال عوارض مصوب در نظر گرفته شده براي سيگار، 
واردات سيگار در كشور به صفر رسيد. تاجدار اضافه كرد: همچنين در سال 
جاري نسبت به سال گذشته نزديك به يك ميليون و ۳۹۵ هزار كيلوگرم 
كاهش در واردات تنباكو معسل داشته ايم و اين معادل كاهش 4۳ درصدي 
واردات در اين بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل است. اين كاهش در 
حالي رخ داده كه در ۶ ماه اخير تنها ۵4 هزار كيلوگرم توليد تنباكو معسل 
در داخل كه معادل ۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل است، افزايش 

توليد داشته ايم. 
وي در ادامه با اشاره به موضوع صادرات سيگار، صادرات محصوالت دخاني 
را ناچيز برشمرد و گفت: در ۶ ماهه نخست سال ۹۶، ۱۶ هزار كارتن صادرات 
سيگار از كشورمان انجام شده كه عمده آن به كشورهاي حوزه CIS كه شامل 
قزاقستان، تركمنستان، گرجستان و... مي شود، صادر شده بود. اين در حالي 
است كه در ۶ ماه نخست امسال تنها ۱۵ هزار كارتن سيگار از كشور صادر شده 
است. تاجدار ادامه داد: در تنباكو سنتي نيز در سال گذشته، ۲۲ هزار كيلوگرم 
و در تنباكو معسل ۹۱ هزار كيلوگرم و توتون ۱۵۶ هزار كيلوگرم صادرات 
داشتيم و در سال جاري تنباكو سنتي ۱۱۱ هزار كيلوگرم، تنباكو معسل ۱۶۳ 

هزار كيلوگرم و توتون ۸۹ هزار كيلوگرم صادر شده است. 
رئيس انجمن توليدكنندگان، صادركنندگان و واردكنندگان محصوالت 
دخاني در ادامه درباره داليل افزايش چشمگير قيمت محصوالت دخاني و 
سيگار در سال جاري گفت: حدود يك سال و نيم پيش و در جريان برنامه 
ششم توسعه، پيشنهاد افزايش عوارض و ماليات محصوالت دخاني از سوي 
نمايندگان مجلس در حالي مطرح شد كه دولت كامال با آن مخالف بود كه 
براساس ماده ۷۳، افزايش ۱۰ درصدي عوارض بر توليدات داخلي، افزايش ۲۰ 
درصدي در توليدات مشترك و افزايش ۲۵ درصدي براي برندهاي خارجي 
توليد داخل و افزايش 4۰ درصدي بر واردات سيگار را مطرح كرده بود؛ اين در 
حالي بود كه ماده مذكور چند بار به راي گذاشته شد و نتوانست راي الزم را 
كسب كند و به كميسيون تلفيق باز مي گشت؛ ولي در آخرين تصميم گيري 
در صحن علني، علی الريجاني، رئيس مجلس خطاب به نمايندگان اعالم كرد 
كه در صورت تصويب، ما اجازه مي دهيم ۵ سال با توليدكنندگان كاري نداشته 
باشند تا آنها بتوانند با برنامه ريزي مناسب با سيگارهاي خارجي رقابت كنند.  
ولي متاســفانه كمتر از ۶ ماه پس از تصويب اين پيشنهاد باز هم مغاير نظر 
دولت، متاسفانه افراد ديگر پيشنهاد اخذ ماليات نخي بر سيگار در بودجه ۹۷ 
به تصويب رسيد و بر اين اساس، ماليات ۷۵ هزار توماني بر هر كارتن سيگار 
توليد داخل، ۱۵۰ هزار تومان براي توليد مشترك، ۲۵۰ هزار تومان براي 

برندهاي خارجي و براي وارداتي ۶۰۰ هزار تومان بر هر كارتن تصويب شد. 
وي افزود: آقايان با استدالل حمايت از توليد داخل مدعي شدند كه اين ماليات 
را تصويب كرده اند؛ در حالي كه براساس برنامه پنجم، قرار بود تا پايان برنامه 
واردات سيگار به صفر برسد و تمام شركت هاي واردكننده مجاب شده بودند 

در داخل سرمايه گذاري كنند و توليد را در داخل انجام دهند. 

تاجدار ادامــه داد: ايــن افزايش غيرقابل تصــور و تحمــل ماليات براي 
توليدكنندگان باعث شــد كه در اســفندماه سال گذشــته زمزمه اعمال 
افزايش قيمت از ابتداي ســال ۹۷ در بازار به گوش برســد و اين مســاله 
هجمه شديد خريد سيگار و دپو آن را به دنبال داشت و باعث شد بسياري 
از افراد غيرحرفــه اي هم كه مي دانســتند با افزايش عــوارض و ماليات، 
قيمت سيگار در ســال ۹۷ باال مي رود، براي ســودجويي بيشتر وارد اين 
 بازار شــده و حتي كســاني كه در مشــاغل ديگر فعاليت داشــتند، وارد

 اين بازار شدند. 
تاجدار گفت: عالوه بر اين موارد با شروع التهابات ارزي از اواخر سال ۹۶ و به 
دنبال آنكه صنعت دخانيات در ۳ ماهه ابتدايي امسال نتوانست هيچ ارزي را 
از سوي دولت دريافت كند، اين صنعت با كاهش توليد مواجه شد و در تامين 
مواد اوليه خود با مشكالت متعددي دست به گريبان بود و اين موضوع باعث 
شد تا قيمت سيگار رشد چشمگيري در بازار آزاد داشته باشد و به عنوان مثال 
ســيگاري كه تا پيش از آن با قيمت 4 هزار و ۵۰۰ تومان در بازار به فروش 

مي رسيد تا حدود ۱۲ هزار تومان در بخش خرده فروشي افزايش يافت. 
رئيس انجمن توليدكنندگان، صادركنندگان و واردكنندگان محصوالت دخاني 
خاطرنشان كرد: آمارهاي مذكور نشان مي دهد كه به دنبال افزايش قيمت هاي 
محصوالت دخاني و همچنين كاهش چشمگير توليد در ۶ ماه نخست امسال، 
بخش عمده اي از بازار مصرف سيگار در كشور در اختيار قاچاقچيان قرار گرفته 
و اين موضوع بسيار حائز اهميت است؛ چراكه با انتقال بخشي از سهم بازار به 
قاچاقچيان سيگار، عالوه بر كاهش درآمدهاي دولت طي اين مدت، سالمت 
جامعه نيز به خطر افتاده و محصوالت بي كيفيت قاچاق، جايگزين محصوالت 

دخاني توليد داخل يا واردات قانوني آن شده است. 
وي با تاكيد بر اينكه طي اين مدت و پس از افزايش قيمت سيگار و محصوالت 
دخاني هيچ نشانه اي از كاهش مصرف سيگار در كشور وجود ندارد، درباره 
آمار مصرف سيگار نيز گفت: متاسفانه آمار رسمي دقيقي در اين بخش وجود 
ندارد؛ ولي براساس اعالم قبلي وزارت بهداشت، اين وزارتخانه حدود ۸ سال 
پيش اعالم كرد كه ساالنه ۵۵ ميليارد نخ سيگار در كشور مصرف مي شود؛ ولي 
برآوردهاي ما با توجه به اظهارات مسئوالن اين وزارتخانه مبني بر كاهش سن 
مصرف سيگار و همچنين افزايش مصرف سيگار در بين زنان، قطعا مصرف 

سيگار در كشور بيش از ۶۵ ميليارد نخ در سال است. 
تاجدار با انتقاد از سياست هاي چند دهه اخير كه مبتني بر افزايش قيمت 
سيگار براي دستيابي به كاهش مصرف آن در كشور بوده است، گفت: تجربه 

4۰ سال گذشــته نشــان مي دهد كه با وجود اجرايي شدن اين سياست، 
هيچ وقت مصرف سيگار در ايران كاهش نيافت، بلكه در برهه هايي از زمان 
كه بيش از گذشته سياســت افزايش قيمت محصوالت دخاني در دستور 
كار بوده، بازار سيگار كشور به سمت مصرف محصوالت بي كيفيت قاچاق 

حركت كرده است. 
وي با تاكيد بر لزوم برنامه ريزي جدي براي صنعت دخانيات كشور گفت: 
متاسفانه تا امروز ۱۶ درصد كاهش توليد و فروش در محصوالت دخاني را 
تجربه كرده ايم و قطعا تا پايان سال اين رقم به بيش از ۳۰ درصد خواهد رسيد 
و اين در حالي است كه سيگارهاي توليد داخل به هيچ وجه از لحاظ قيمت، 
قابليت رقابت با سيگارهاي قاچاق را ندارند و در صورت ادامه داشتن اين وضع، 
متاسفانه تا پايان سال خبرهايي ناگوار از بحران در اين صنعت به گوش خواهد 
رسيد و ممكن است كارخانه های توليد سيگار كه پرسنل زيادي هم دارند، 
با مشكالت جدي در پرداخت حقوق و دستمزد كارگران شان مواجه شوند. 

به گفته تاجدار، براســاس آمارهاي موجود حدود ۱۵ هزار نفر در صنعت 
دخانيات كشــور مشــغول به كارند. رئيــس انجمــن توليدكنندگان، 
صادركنندگان و واردكنندگان محصوالت دخاني با اشاره به در دست بررسي 
بودن اليحه بودجه سال ۹۸، اعالم كرد: ما در بودجه ۹۸ به دنبال حذف تبصره 
۷ از بودجه هستيم؛ چراكه مصوب شدن اين تبصره در بودجه سال ۹۸، قطعا 
صنعت دخانيات را به زمين خواهد زد و ظاهرا پيشنهادي كه در بودجه ۹۸ 
از دولت خارج شــده، مبتني بر حذف تبصره ۷ از بودجه سال آينده است؛ 
البته حذف تبصره ۷ از بودجه قطعا به سرعت مشكالت را حل نخواهد كرد و 
مصرف كننده به سرعت به مصرف سيگار قبلي خود بر نمي گردد؛ ولي ما در 
تالشيم در كنار مبارزه دستگاه هاي انتظامي و قضايي با سيگارهاي قاچاق، 
بازار سيگار در ايران را به سمت سيگارهاي مجاز كه تحت نظارت هاي شديد 

نهادهاي بهداشتي و مسئول هستند، برگردانيم. 

انتقاد رئيس انجمــن توليدكننــدگان، صادركنندگان و 
واردكنندگان محصوالت دخاني از مسئوالن وزارت بهداشت

تاجدار در اين رابطه اضافه كرد: متاســفانه اخيرا يكي از مسئوالن وزارت 
بهداشت در مصاحبه اي عنوان كرده است كه شركت هاي دخاني نبايد ارز 
نيمايي دريافت و بايد ارزشــان را از بازار آزاد تهيه كنند. اين در حالي است 
كه دولت اعالم كرده واحدهاي توليدي و صنعتي تنها از دو مسير ارز دولتي 
4۲۰۰ توماني و ارز نيمايي، قادر به تامين ارز مورد نياز خود هســتند و راه 

سومي براي تامين ارز در نظر گرفته نشده اســت. ما در ۳ ماه نخست اول 
ســال با وجود اينكه ارزي به ما تخصيص داده نشد، خود را مقيد به رعايت 
مقررات و دســتورالعمل هاي دولتي دانســتيم و به خودمان اجازه نداديم 
مثل قاچاقچيان از مســير بازار آزاد، ارز خود را تامين كنيم و توليدات خود 
را داشته باشيم و هيچ گاه نخواستيم با اين اقدام، التهاب در بازار ايجاد كنيم. 
وي ادامه داد: حاال شما تصور كنيد اگر صنعت دخانيات اجازه نيابد ارز خود 
را از سامانه نيما تهيه كند و به اجبار وارد بازار آزاد شويم، با اين حجم تقاضاي 
ارز، چه باليي بر سر بازار آزاد خواهد آمد و چه كسي پاسخگو است؟ ما تعجب 
مي كنيم كه يك وزارتخانه چنين پيشــنهادي براي تامين ارز يك صنعت 
قانوني در كشور داده است. تاجدار گفت: متاســفانه در كشور ما مبارزه با 
مصرف دخانيات با مبارزه با صنعت دخانيات اشــتباه گرفته شده و تجربه 
4۰ سال اخير نشان داده كه سياســت گذاري ها در اين بخش به هيچ وجه 
موفق نبوده و كاهش مصرف را به دنبال نداشته است. به گفته رئيس انجمن 
توليدكنندگان، صادركنندگان و واردكنندگان محصوالت دخاني، براساس 
آمارهاي موجود در كشورمان ۱۲ ميليون نفر مصرف كننده حرفه اي سيگار 
 وجود دارد كه گردش ساالنه اين صنعت بين ۱۲ تا ۱۵ هزار ميليارد تومان به 

نرخ خرده فروشي است. 

ماجراي سيگار »مارلبرو« در ايران همچنان در پيچ وخم 
رئيس انجمن توليدكنندگان، صادركنندگان و واردكنندگان محصوالت 
دخاني در ادامه با اشاره به فعاليت حرفه اي، گسترده و بابرنامه قاچاقچيان 
سيگار در كشــور گفت:  در حال حاضر ۵۰۰ نوع محصول قاچاق سيگار در 
ايران وجود دارد و اين در حالي است كه اين سيگارهاي قاچاق در اغلب دكه ها 
و سوپرماركت ها عرضه مي شــوند. وي افزود: بررسي هاي ما نشان مي دهد 
كه قاچاقچيان سيگار براي هر استان از كشــور، بسته به ذائقه و توان مالي 
آنها محصوالت قاچاق خاصي را عرضه مي كنند و اين حاكي از برنامه ريزي 

گسترده و جدي اين قاچاقچيان در سراسر كشور است. 
تاجدار در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره چگونگي ورود سيگارهاي قاچاق 
به ويژه سيگار »مارلبرو« به كشور كه به طور گسترده عرضه مي شود، گفت: 
برآوردهاي ما حاكي از آن اســت كه هر ماه  بيش از ۳۰ هزار كارتن سيگار 
»مارلبرو« در كشور توزيع مي شود و اين رقم از برخي از توليدات داخلي نيز 
بيشتر است. رئيس انجمن توليدكنندگان، صادركنندگان و واردكنندگان 
محصوالت دخاني اضافه كرد: به هر حال عدم صــدور مجوز براي واردات 
قانوني سيگار »مارلبرو« به كشور عالوه بر آنكه به خزانه كشور آسيب مي زند، 
باعث مي شود تا سيگارهاي قاچاق با اين برند كه عمدتا از كيفيت اصلي آن 
بي بهره اند به دست مصرف كننده برسد و سالمت مصرف كنندگان آن نيز 
به خطر بيفتد؛ عالوه بر آنكه واردات قانوني اين برند باعث خواهد شــد كه 
رقابت در محصوالت گروه  A، توليد داخل در كشور بيشتر شود و كيفيت 
محصوالت ارتقا يابد. وي در پاسخ به اين سوال كه چه عاملي مانع واردات 
قانوني اين برند به كشــور اســت و چرا با وجود اعالم امضاي تفاهمنامه با 
شــركت دخانيات ايران براي توليد اين برند در داخل، چنين اتفاقي رقم 
نخورده است، گفت: ما شــنيده ايم كه از يك سو وزارت خارجه اعالم كرده 
كه اين برند ارتباطي با صهيونيست ها ندارد؛ ولي از سوي ديگر يك بخش 
امنيتي كشور معتقد اســت كه اين برند با صهيونيست ها مرتبط بوده و به 
همين دليل مجوز واردات قانوني آن صادر نمي شود. تاجدار خاطرنشان كرد: 
به هر حال در صورت حل اين موضوع و حذف سيگار »مارلبرو« از شبكه هاي 
 قاچاق سيگار، قطعا فعاليت شبكه هاي قاچاق سيگار تا حد زيادي مختل 

خواهد شد. 

افزايش  قيمت سيگار، سهم سيگار قاچاق  را از بازار ايران  زياد كرد

15 هزار کارگر  صنعت  دخانيات  در  معرض  خطر   بيكاري
ساالنه  بيش از 65 ميليارد نخ سيگار در ايران دود مي شود

اعالم قيمت لحظه اي و دلخواه
مهدي شيخي، كارشناس بازار

نصب برچسب قيمت همان طور كه در تمام دنيا مرسوم است، بايد در كشور ما هم به يك الزام تبديل شود. نصب اين برچسب از آنجايي كه با حقوق مصرف كننده 
در ارتباط است، بايد يكي از الزامات تاسيس و راه اندازي فروشگاه ها و مراكز خريد شود. تا قبل از نوسانات ارز شاهد بوديم كه اكثر فروشگاه ها از نصب اين برچسب 
سر باز مي زدند و به دليل اينكه نظارت ضعيفي هم در اين رابطه وجود دارد، گويي اقدامات انجام شده بي نتيجه بوده است. اين در حالي است كه با افزايش نرخ 
ارز در ماه هاي اخير شاهد هستيم كه بسياري ديگر از فروشگاه ها با عدم نصب برچسب قيمت سعي در سودجويي از اين مقوله دارند و امروز حتي با كمتر شدن 
نرخ دالر اين الزام را رعايت نمي كنند. اعالم قيمت لحظه اي و دلخواه به هر مصرف كننده مي تواند دليل عدم تبعيت برخي فروشگاه ها از اين دستورالعمل باشد. 
شايد اين اتفاق در اكثر موارد در فروشگاه هاي بدون مجوز ديده شده باشد؛ اما اين سوال اينجا مطرح مي شود كه مگر چند فروشگاه در حال حاضر بدون مجوز 
فعاليت مي كنند؟ در بســياري از گزارش هايي كه در اين مورد وجود دارد، اكثر خريداران از اين اتفاق ناراضي اند و اينكه بخواهند براي هر كاال قيمت را سوال 

كنند براي شان قابل درك نيست. 
بنابراين در حالي كه يكي از راه هاي اطالع خريداران از قيمت كاال و جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي، وجود برچسب قيمت روي بسته بندي آنهاست، اما 
برخي كارخانه ها و فروشگاه ها بدون داشتن مجوز از دستگاه هاي مرتبط اين برچســب را از روي محصوالت شان حذف كرده اند و دليل قانع كننده اي هم براي 
آن ندارند. متاسفانه حدود يك سوم از واحدهاي صنفي خرده فروش در كشور پروانه فعاليت ندارند و اين يعني قيمت گذاري به واحدهايي سپرده خواهد شد كه 
به لحاظ هويت قانوني در جايي به ثبت نرسيده اند و مي توانند قيمت هاي نامتعارف را به خريدار تحميل كنند. افزايش نرخ ارز تاثيرات منفي بسياري بر كشور 
داشت كه بسياري از افراد را بر آن داشت تا به هر روشــي بخواهند از آن درآمدزايي كنند. اين موضوع در حذف برچسب قيمت ها هم نمود پيدا كرد تا در اين 

گراني ها حق مصرف كننده همچنان پايمال شود. 

درج قيمت جديد روي محصوالت تخلف محسوب مي شود
سعيد درخشاني، رئيس اتحاديه سوپرماركت داران تهران

شرايط اقتصادي حاكم بر كشور سبب شــد تا دالالن و واســطه ها در هر حوزه اي ورود كنند و اتفاقا 
قيمت گذاري هم براساس فعاليت آنها صورت بگيرد. دالالن و واسطه هايي كه در اين بين به جاي افراد 
واقعي و دســت اندركار كار توليد و توزيع كاالها را بر عهده گرفته اند با گران فروشــي سعي دارند حق 
مصرف كننده را ضايع كنند. توزيع كنندگان و دالالن كاالها را به قيمت درج شده روي آنها يا حتي باالتر 
به مغازه  داران مي  فروشند و  آنها هم گاهي مجبورند براي حفظ مشتريان خود، برخي محصوالت را به 
همان قيمت به دست مصرف كننده برسانند، چراكه اگر آن را باالتر از قيمت ثبت شده روي كاال عرضه 
كنند، گران فروشي محسوب مي شود. اين درحالي است كه بنگاه داران، كاالها را به قيمتي كه روي كاال 
درج شده است يا حتي باالتر آن در بازار سياه به مغازه  داران مي فروشند. در اين بين برخي مغازه داران، 
برچسب جديد قيمت روي اجناس مي چسبانند تا اين سود صفرشده را به نوعي جبران كنند؛ در صورتي 
كه اين موضوع تخلف و ضايع كردن حقوق مصرف كنندگان است. طبق قانون، درج قيمت جديد روي 

محصوالت تخلف محسوب مي شود و در دادگاه قابل پيگيري است. 
امكان دارد فروشندگان برچسب جديد قيمت روي اجناس بزنند و آنها را بفروشند كه اين مسائل بايد 
به سامانه ۱۲4 اطالع داده شود تا بسته به ميزان تخلف در دادگاه رسيدگي شود. عرضه برخي اجناس 
نيز كم شده و اگر مغازه  داري بتواند اجناســي كه عرضه آنها كم شده را خريداري كند با مقداري سود 
آن را مي فروشد. عده اي از مغازه داران اجناس جديد نمي خرند؛ اما كساني كه كاالي جديد مي خرند، 

مجبورند آن را گران تر بفروشند. 
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نماينــدگان  اگرچــه 
كارگري از برگزاري جلسه 
شــورايعالي كار در روز 
گذشــته خبر داده بودند؛ 

اما اين جلســه باز هم تشكيل نشــد و مهم ترين 
مطالبه كارگران بــراي ترميم دســتمزد، معلق 
باقي مانده اســت. رشــد چند برابري هزينه هاي 
زندگي دستمزدهاي فعلي را براي پوشش هزينه ها 
تقريبا بي اثر و خنثي كرده اســت. بر همين اساس 
نمايندگان كارگري بيش از چندين ماه اســت كه 
بر وظيفه دولت بــراي ترميم دســتمزدها تاكيد 

دارند و البته قول مساعد وزير جديد تعاون، كار و 
رفاه اجتماعی تا مدتي آنها را نسبت به تحقق اين 
مطالبه خوش بين كرده بود؛ اما واقعيت امر شرايط 
دشوار بنگاه ها و همچنين عدم پذيرش اين خواسته 
از سوي كارفرمايان با توجه به افزايش هزينه هاي 
توليد است. طبيعي است كارفرمايان در برابر چنين 
خواسته اي كارگران را تهديد به اخراج مي كنند و 

البته ميل به پرداخت دستمزدهاي توافقي از سوي 
كارفرمايان در بسياري از بنگاه ها، برخي از كارگران 
را ناگزير از ايــن موضوع كرده كــه در اين حالت 

شرايط به مراتب براي كارگران سخت تر است. 
دولت ســعي دارد از طريق بســته هاي حمايتي 
و طرح هايي به كمــك بيكاران يا شــاغالن فقير 
بشــتابد و تقريبا دو طرف نماينــدگان كارگري و 
كارفرمايي بر ضرورت حمايــت دولت از كارگران 
و حتي كارفرمايان براي اصــالح وضعيت موجود 
توافق دارند. طرح حمايت از شاغالن فقير و بيكاران 
نيز كه هفته گذشته در مجلس اعالم وصول شد، به 
دنبال حساس كردن برنامه ريزان و سياست گذاران 
به سطح معيشتي شاغالن و ارائه راهكار حمايتي 
براي بهبود وضعيت معيشتي آنهاست؛ اما آيا ذخاير 

ارزي فعلي و بودجه كنوني دولت پاســخگوي اين 
مطالبات است؟ اين همان چيزي است كه به نظر 
می رسد بايد در جلسه شورايعالي كار مطرح شود و 

مورد بررسي قرار بگيرد. 
در حال حاضــر »كمبود نقدينگي و ســرمايه در 
گردش« نخســتين مشــكل »درون كارگاهي« 
بنگاه هاي اقتصادي شناســايي شــده است. پس 
از آن »بدهي معوق«، »مطالبات از دســتگاه هاي 
دولتي«، »اختالف بين ســهامداران«، »باال بودن 
هزينه هاي توليد«، »انباشت محصول« و در بعضي 
از بنگاه هاي اقتصادي »ســوء مديريت« بيشترين 
سهم را در مشــكالت درون بنگاهي كارگاه ها دارد 
كه پرداخت حقوق و دســتمزد كارگران نبايد اين 

مشكالت را تشديد كند. 

»كسبوكار«مطالبهكارگرانبرايترميمدستمزدرابررسيميكند

ناتوانی  بنگاه ها   برای  افزایش  دستمزد
افتشديدقدرتخريد7دهكدرآمدي

تدابيرويژهدولتبرايكاهشقيمت
ياتوقفگرانيكاالهايپرمصرف

وزير صنعت، معدن و تجارت از تدابير ويژه دولت 
براي كنترل قيمت كاالهاي پرمصرف براي كاهش 

يا توقف افزايش قيمت اين كاالها خبر داد. 
به گــزارش تســنيم، رضــا رحمانــي در پايان 
هفتادونهمين نشست شــوراي گفتگوي بخش 
خصوصي و دولت درباره عدم ثبــت قيمت ها از 
سوي توليد كنندگان روي سامانه 124 پاسخ داد: 
اين سامانه رسمي قيمت هاست و تمامي  سازكار 
قيمت ها در آنجا اعمال مي شود. وي خاطرنشان 

ساخت كه همه كاالها در اين سامانه، ثبت است. 
رحماني تصريح كرد: كار جديد ما روي كاالهاي 
پرمصرف است و تدابير ويژه اي در اين ارتباط اتخاذ 
خواهد شد. وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين 
درباره عدم كاهش قيمت ها با وجود كاهش قيمت 
ارز، گفت: نرخ ارز به ويژه در كاالهايي كه با واردات 
و مواد اوليه سر و كار دارد، به طور طبيعي تاثيرگذار 
اســت. وي افزود: وقتي قيمت ارز باال مي رود يك 
حالتي دارد و آني تر اســت و وقتي روند كاهشي 
اســت، بازار به اين روند توجــه دارد و قطعا تاثير 
كاهشي را خواهد داشت. رحماني گفت: با بررسي 
قيمت ها در دو روز اخير، روند افزايش قيمت كاالها 

جز در موارد جزئي، محدود بوده است. 
وي اظهار كرد: افزايش قيمت كاالها توقف داشته 
و براي خيلي از كاالها اين اثر، آني است. رحماني 
ادامه داد: خوشبختانه با سياســت هاي دولت و 
تدابير بانك مركزي، قيمت ارز روند كنترلي و رو 
به پايين دارد و ثبات ايجاد شده است كه مطمئنم 
تاثير خود را خواهد گذاشت. وي درباره نظارت بر 
قيمت كاالها نيز گفت: نظارت ها نسبت به سابق 

بيشتر شده است. 
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واردات ماده اوليه شيرخشك آزاد شد نه شيرخشك
رئيس انجمن توليدكنندگان شيرخشك نوزاد گفت: ماده اوليه شيرخشك با ارز ۴۲۰۰ توماني به كشور وارد مي شود و اكنون هيچ مشكلي بابت تامين اين محصول توسط توليدكنندگان 
داخلي در بازار وجود ندارد. هاني تحويل زاده در واكنش به خبر آزادسازي واردات شيرخشك اظهار داشت: پيرو اين خبر افراد زيادي براي واردات شيرخشك مراجعه كرده اند؛ اما بايد 
توجه داشت كه آنچه آزاد شده، تنها واردات ماده اوليه شير خشك كودكان است كه بايد روي آن فرآوري هاي ديگري نيز انجام شود. رئيس انجمن توليدكنندگان شيرخشك نوزاد ادامه 
داد: شيرخشك )ماده اوليه توليد اين محصول( با ارز ۴۲۰۰ توماني به كشور وارد مي شود و اكنون هيچ مشكلي بابت تامين اين محصول توسط توليدكنندگان داخلي در بازار وجود ندارد. 

آگهیتجديدمناقصهعمومی
)نوبت دوم(

شهرداری نصيرشهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی نصيرشهر اجرای پروژه جدول گذاری، زيرسازی و آسفالت 
كوچه بهزيستی و بلوار 20 متری را با اعتباری تا سقف پنج ميليارد و هفتصد ميليون ريال از محل اعتبارات داخلی و از طريق 
برگزاری مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهينامه صالحيت و رتبه بندی از معاونت برنامه ريزی و نظارت 
راهبردی رياست جمهوری، واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل می آيد از تاريخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت 

دريافت اسناد مناقصه و ارائه اسناد و مدارک شركت و رزومه كاری به امور مالی شهرداری نصيرشهر مراجعه و پيشنهادهای خود را حداكثر تا پايان وقت اداری 
روز شنبه 1397/09/25 به دبيرخانه شهرداری تحويل نمايند. ضمناً هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

• داشتن حداقل پايه 5 رشته راه و باند جهت شركت در مناقصه الزاميست
• شهرداری در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است

• ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج می باشد
فرشاد شهسواری، سرپرست شهرداری نصيرشهر

تاريخ چاپ نوبت اول 1397/09/07
تاريخ چاپ نوبت دوم 1397/09/14
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وپس از انجام تشريفات قانونی اجرائيه صادر شده وبه شماره كالسه فوق در اين اداره مطرح می باشد.لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائی مفاد 
اسناد رسمی به شما ابالغ می گرددكه از تاريخ انتشار اين آگهی كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است وفقط همين يك نوبت در روزنامه 
منتشر می گردد،ظرف مدت 10 روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمائيد ،در غير اينصورت بدون انتشار آگهی ديگری عمليات اجرائی 

طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
رئيس اداره اجرای اسناد رسمی قم

شماره پرونده :13974030011002380/1 شماره بايگانی پرونده:9702502    شماره ابالغيه:139705130011009237 تاريخ صدور:1397/09/12                   
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :139704030011002380/1

بدين وسيله به 1(:خانم زهره جعفری زاده ،نام پدر عباس:تاريخ تولد 1355/6/17شماره ملی 0383655838شماره شناسنامه:456
بدهكارپرونده كالسه فوق با شماره بايگانی 9703502كه برابر گزارش مامور پست شناخته نگرديده ايد.ابالغ می گردد كه برابر قرار دادبانكی شماره 
289314064بين شما وبانك سپه مبلغ940/058/ 52ريال كه روزانه از تاريخ 97/07/22مبلغ28/700ريال )كه مندرجات قرارداد محاسبه شده 
وتا يوم االداء به آن اضافه ميگردد(بدهكار می باشيد كه بر اثرعدم پرداخت وجه بستانكار در خواست صدور اجرائيه نموده است وپس از انجام تشريفات 
قانونی اجرائيه صادر شده وبه شماره كالسه فوق در اين اداره مطرح می باشد.لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می 
گرددكه از تاريخ انتشار اين آگهی كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است وفقط همين يك نوبت در روزنامه منتشر می گردد،ظرف مدت 10 روز 

نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمائيد ،در غير اينصورت بدون انتشار آگهی ديگری عمليات اجرائی طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
رئيس اداره اجرای اسناد رسمی قم

شماره پرونده:139704030011002375/1 شماره بايگانی پرونده:9702497 شماره ابالغيه:139705130011009226     تاريخ صدور:1397/09/12                    
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:139704030011002375/1

بدين وسيله به1(:خانم آزاده برقعی نام پدر:سيد روح ا... تاريخ تولد :1366/5/25شماره ملی :038657263شماره شناسنامه:12244بدهكار پرونده 
كالسه فوق با شماره بايگانی9702497كه برابر گزارش مامور پست شناخته نگرديده ايد،ابالغ می گردد كه برابر قرادادبانكی شماره 239595762بين 
شما وبانك سپه مبلغ1/626/606/001ريال كه روزانه از تاريخ 97/8/10مبلغ 766/563ريال)كه طبق مندرجات قرارداد محاسبه شده وتا يوم االداء به 
آن اضافه ميگردد(بدهكار می باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده است وپس از انجام تشريفات قانونی اجرائيه 
صادر شده وبه شماره كالسه فوق در اين اين اداره مطرح می باشد.لذا طبق ماده 18آئين نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد كه از 
تاريخ انتشار اين آگهی كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است وفقط همين يكنوبت در روزنامه منتشر می گردد،ظرف مدت 10روزنسبت به پرداخت 

بدهی خود اقذام نمائيد ،درغير اينصورت بدون انتشار آگهی ديگری عمليات اجرائی طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
رئيس اداره اجرای اسناد رسمی قم            

شماره پرونده:139704030011002375/1  شماره بايگانی پرونده:9702497 شماره ابالغيه:139705130011009226    تاريخ صدور:1397/09/12                    
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:139704030011002375/1

بدين وســيله به1(:خانم آزاده برقعی نــام پدر:ســيد روح اهلل تاريخ تولد :1366/5/25شــماره ملی :038657263شــماره 
شناسنامه:12244بدهكار پرونده كالسه فوق با شماره بايگانی9702497كه برابر گزارش مامور پست شناخته نگرديده ايد،ابالغ می 
گردد كه برابر قرادادبانكی شماره 239595762بين شما وبانك سپه مبلغ1/626/606/001ريال كه روزانه از تاريخ 97/8/10مبلغ 
766/563ريال)كه طبق مندرجات قرارداد محاسبه شده وتا يوم االداء به آن اضافه ميگردد(بدهكار می باشيد كه بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده است وپس از انجام تشريفات قانونی اجرائيه صادر شده وبه شماره كالسه فوق در اين 
اداره مطرح می باشد.لذا طبق ماده 18آئين نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد كه از تاريخ انتشار اين آگهی كه تاريخ 
ابالغ اجرائيه محسوب است وفقط همين يكنوبت در روزنامه منتشر می گردد،ظرف مدت 10روزنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

نمائيد ،درغير اينصورت بدون انتشار آگهی ديگری عمليات اجرائی طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
رئيس اداره اجرای اسناد رسمی قم

آگهی ابالغ اجرائیه
مشخصات محكوم له:

نام و نام خانوادگی: علی اسماعيلی نام پدر فرامرز: - شغل: - نشانی محل سكونت : 
سراب- شهرک نبوت منزل پدری

مشخصات محكوم عليه:
نام و نام خانوادگی: مهدی رستمی نام پدر: كريم  - شغل: -  نشانی محل سكونت : 

مجهول المكان 
محكوم به:

محكوم عليه به موجب دادنامه شماره 280/3/97 مورخ 97/6/19 صادره از شعبه 
سوم شورای حل اختالف  و قطعيت آن بموجب عدم اعتراض محكوم عليه در حق 

محكوم له، محكوم  است به:
1-پرداخت مبلغ 32/000/000 ريال بابت اصل خواسته 

2- پرداخت مبلغ 500/000 ريال بابت هزينه دادرسی
3-خسارت تاخير تأديه از تاريخ تعهد )97/3/20( لغايت اجرای حكم براساس نرخ 

تورم ساالنه بانك مركزی كه توسط اجرای احكام محاسبه ميگردد.
4-هزينه نيم عشر دولتی به مبلغ 5 درصد ميزان محكوم به بر عهده خوانده می باشد. 

به استناد ماده ی 19 آيين نامه اجرايی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی: 
اجتماعی فرهنگی محكوم عليه مكلف است:

1-پس از ابالغ اين اخطار اجرای ظرف ده روز مفاد آن را به موقع به اجراء بگذارد و 
يا ترتيبی برای محكوم به و يا انجام تعهد ومفاد رای بدهد.در هر صورت نسخه ای از 

موافقت نامه يا رونوشت مصدق آنرا به شورا تسليم دارد.
2-مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفای طلب از آن ميسر باشد در صورتيكه 
بدهكار خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مذكور صورت جامع 
دارايی خود را اعم از منقول و غير منقول به مسئول شوراء تسليم كند و اگر مالی ندارد 

صريحاً اعالم نمايد
3-عالوه بر موارد باال به مفاد قانون منع توقيف اشــخاص در قبال تخلف از انجام 
تعهدات و الزامات مالی مصــوب 22 آبان ماه 1352 شمســی و همچنين مواد 
مربوطه در قانون اصول محاكمات كه مســتخرجه ای از ايــن دو قانون در ظهر 
برگ اجراييه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد در غير اينصورت 
 طبق قانون اجرای احكام مدنی اقدام قانونی از ســوی اجرای احكام دادگستری 

صورت می پذيرد.
رئيس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان ايوان غرب- ارسالن زمانی

آگهی ابالغ اجرائیه
احتراما بدينوســيله به خانم فرح ناز گلعلی پور فرزند پرويز به شــماره شناسنامه 
3363 و كدملی 2248860951 به نشانی گرگان- خيابان 5 آذر-آذر 4-چهارراه 
اول-سمت راست-مجتمع صبا-طبقه سوم غربی ابالغ می گردد كه بانك شهر به 
استناد سند رهنی شماره 20304 مورخ 1392/9/20 تنظيمی دفتر 114 گرگان با 
موضوع الزم االجرا به مبلغ 965/116/885ريال تا تاريخ 1397/07/21 و از تاريخ 
مذكور روزانه مبلغ 673/673 ريال تا تسويه كامل به بدهی اضافه می گردد بر عليه 
شما كه به علت عدم پرداخت بدهی مبادرت به صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات 
قانونی اجرائيه صادر وبكالسه 9700995 دراين اجرا تشكيل با توجه به گزارش مامور 
در آدرس تعيين شده مورد شناسائی قرار نگرفتيد لذا با توجه به درخواست بستانكار  
وطبق ماده 18 آئين نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشــما ابالغ می گردد ازتاريخ 
انتشار اين آگهی كه تاريخ ابالغ اجرائيه محســوب است فقط يك نوبت در روزنامه 
كثير االنتشار محل ويا نزديك محل درج ومنتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام ودرغير اين صورت بدون انتشار آگهی ديگری عمليات 

اجرائی طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. م الف:2194
مدير اجرا واحد اجرای اسناد رسمی گرگان-نعمت اله عظيمی پور
حسين اسماعيلی- معاون ثبت گرگان

 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 139760309001001844مورخــه 1397/8/24هيات اول 
موضــوع قانون تعييــن تكليف وضعيــت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه يك قزوين پرونده كالســه 
1397114409001000199تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای كريم قاسمی 
كورايم فرزند افضل بشماره شناسنامه 1120 صادره از كورائيم در ششدانگ يك قطعه 
باغ به مساحت 5000 متر مربع پالک 1362 فرعی از35 اصلی واقع در بخش 14 قزوين 
محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهی 
می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود 
را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشارنوبت اول: 1397/9/14

تاريخ انتشارنوبت دوم: 1397/10/01
حسن غالمحسينی - رئيس اداره ثبت اسنادوامالک قزوين  

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مالك پارسا نيا به وكالت ازمحمد لياقی باارائه دوبرگ استشهاديه برابر 
شــماره 2322 مورخ 97/9/10 كه به تاييد دفتر 23 كردكوی رسيد است 
ادعا نموده كه سند مالكيت ششــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث 
بناشده به مساحت 137 متر مربع دارای پالک 6175 فرعی از 2 اصلی واقع 
در بخش دوثبت كردكوی ذيل ثبــت 11643 دفتر63 صفحه 268 كه به 
نام محمد لياقی صادر و تسليم گرديده است. در رهن وبازداشت نمی باشد.

به علت جابه جايی مفقود شده و نامبرد تقاضای صدور سند مالكيت المثنی 
را نموده است ازاين رو دراجرای ماده ی 120 اصالحی قانون ثبت مراتب يك 
نوبت آگهی می گردد تاهر كس نسبت به ملك مورد آگهی معامله ديگری 
انجام داده يا مدعی ســند مالكيت نزد خود می باشد ظرف ده روز ازتاريخ 
آگهی اعتراض كتبی خود را به اين اداره اعالم نمايد در غير اين صورت بعد 
از انقضای مدت مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت المثنی 

اقدام خواهد شد. م الف:97/180
سيروس آريافر-رئيس ثبت اسناد امالک كردكوی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای اشرف مظفری فرزند پنجشنبه و شمسی دارای شناسنامه شماره 1241 به شرح 
دادخواست به كالسه 1166/97/5 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان شمسی مظفری فرزند بابا و هاجر به شناسنامه شماره  
672 در تاريخ18/ 1397/4 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آنمرحوم 

منحصر است به:
1- اكرم مظفری فرزند پنجشنبه  و شمسی بشناسنامه 191 متولد 1339 فرزند متوفی
2- فرزاد مظفری فرزند پنجشنبه  و شمسی بشناسنامه 314 متولد 1346 فرزند متوفی
3- فرزانه مظفری فرزند پنجشنبه  و شمسی بشناسنامه 218 متولد 1349 فرزند متوفی
4- فرهاد مظفری فرزند پنجشنبه  و شمسی بشناسنامه 14425 متولد 1353 فرزند 

متوفی
5- فريبا مظفری فرزند پنجشنبه  و شمسی بشناسنامه 340 متولد 1344 فرزند متوفی
6- اشرف مظفری فرزند پنجشنبه  و شمسی بشناسنامه 1241 متولد 1337 فرزند 

متوفی
7- بهمن مظفری فرزند پنجشنبه  و شمسی بشناسنامه 2 متولد 1335 فرزند متوفی

8- ناهيد مظفری فرزند پنجشنبه  و شمسی بشناسنامه 293 متولد 1332 فرزند متوفی
9- مجتبی مظفری فرزند پنجشنبه  و شمسی بشناسنامه 146 متولد 1342 فرزند 

متوفی
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا 
هركسی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه  ای از متوفی نزد وی باشد از تاريخ نشرنخستين 

آگهی ظرف يك ماه به اين شورا تقديم دارد و اال گواهي حصر وراثت صادر خواهد شد.
دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ايالم

آگهی مفقودی سند خودرو
ســند خودرو وانت پیکان تیــپ 1600i  رنگ:ســفید روغنی 
مــدل:1385 به شــماره موتــور:11285056811 به شــماره 
شاســی:30503999 بــه نــام حســین داود نیا به شــماره 
 پالک:ایــران 61 699ج43 مفقــود و از درجه اعتبار ســاقط 

است. 

مفقودی
برگ سبز وبرگ کمپانی ســواری پژو مدل 1392به شماره موتور 
160B0053401 و شماره شاسی NAAP41FD638496 به شماره 

پالک ایران 16-964ب31 مفقود واز درجه اعتبار ساقط است. 
قم

مديركل دفتر امــور خدمات بازرگانــي وزارت صنعت گفــت: با ابالغ 
دستورالعمل رصد كاال، زنجيره تجاري كشــور و سامانه تجارت داخلي 
ايران وارد فاز جديدي شــد. به گزارش فارس، محمــد قبله با اعالم اين 
مطلب افزود: اين دستورالعمل كه در راســتاي اجراي مواد 5 و 6 قانون 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت صادر شده 
است، موجبات شفافيت بازار و رصد مويرگي كاالها از حلقه ابتدايي تا حلقه 
انتهايي در شبكه توزيع را فراهم مي آورد. وي به اهميت سامانه جامع تجارت 
اشاره كرد و گفت: سامانه جامع تجارت دو بخش سامانه تجارت فرامرزي و 
سامانه تجارت داخلي را در خود جاي داده است. او ادامه داد: سامانه تجارت 
فرامرزي، اطالعات كاال تا ورود به مرزهاي ايران را در خود جاي مي دهد و 

قرار است تمامي اطالعات در حوزه داخلي در سامانه جامع تجارت جاي 
گيرد كه البته بخش هاي مهمي از اين سامانه نظير سامانه جامع انبارها، 
شناسه كاال و سامانه حمل و نقل راه اندازي شده و با ابالغ اين دستورالعمل 
اطالعات توزيع كنندگان، خرده فروشان، شركت هاي پخش و... نيز بايد 
در اين سامانه ثبت شوند تا امكان رصد كاال براي سياست گذار در تمامي 
كشور فراهم شود. قبله با تاكيد بر اينكه دستاورد چنين اقدامي شفافيت 
بازار و ممانعت از سوءاســتفاده در دوره هاي خاص خواهد بود، گفت: با 

اجراي اين دستورالعمل، نقشــه حركت كاال از مبادي توليد يا واردات تا 
مبادي عرضه و مصرف روشن مي شود و در نتيجه عرضه خارج از شبكه، 
احتكار و... موضوعيت خود را از دست خواهد داد. به گفته وي، اهداف مهم 
اين سامانه، ســاماندهي اطالعات و فرايندهاي ورود، توزيع و عرضه كاال 
در زنجيره تجاري، فراهم كردن امكان رصد و كنترل موجودي كاالهاي 
اساسي و نظارت سيستمي جهت ممانعت از گران فروشي، احتكار و قاچاق 
كاالست. وي در پاسخ به اين سوال كه كدام كاالها در نخستين گام مشمول 

اين دستورالعمل خواهند بود، گفت: در اين دستورالعمل پيش بيني شده 
است كاالهاي مشمول طرح رصد كاال در زنجيره تجاري و ضوابط مرتبط 
با آنها از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين شود و به اطالع فعاالن 
تجاري برسد؛ ازاين رو اولويت بندي الزم در اين بخش صورت گرفته و مراتب 
اطالع رساني خواهد شد. مديركل دفتر خدمات بازرگاني ادامه داد: در اين 
راستا فعاليت تجاري مشمول الزم است نسبت به ثبت نام در سامانه جامع 
تجارت، ثبت شناسه كاال در سامانه شناسه كاال، ثبت اطالعات مكان هاي 
نگهداري كاال در ســامانه جامع انبارها و ثبت اطالعات توليد، واردات و 
صادرات كاال اقدام كنند. در عين حال ثبت اطالعات موجودي اوليه، ورود 
و خروج كاال و ثبت اطالعات خريد و فروش كاال از سوي فعاالن تجاري در 

اين راستا الزامي خواهد شد. 

مديركلبازرگانيوزارتصنعت،معدنوتجارتخبرداد

رصد مويرگي كاالها   از حلقه ابتدايي تا انتهايي

حمایت  از  کارفرمایان  با  معافیت   مالیاتی
مجیدرضا حریري، عضو اتاق بازرگاني تهران

ارزش تمام دستمزدها در ايران و تمامي حقوق های دارندگان درآمد ثابت اعم از كارگران، كارمندان، دهقانان و پيشه وران با كاهش ارزش پول به شدت پايين آمده و در رابطه با 
همه اين گروه ها نسبت به سال گذشته سفره خانوار ها به شدت كوچك تر شده است. قدرت خريد طبقه متوسط شهري و 7 دهك از دهك هاي درآمدي به شدت افت كرده و اين 
يك واقعيت است كه تنها 3 دهك وجود دارد كه از اين شرايط منفي تاثير بدي از حيث كيفيت زندگي و شرايط رفاهي نپذيرفته اند. بنابراين گراني هاي اخير ضمن آنكه باعث 
افت كيفيت زندگي شده، روي يك سري از افراد به شدت فشار وارد كرده است كه بيشتر دارندگان درآمد ثابت و به ويژه دستمزدبگيران و به ويژه كارگران هستند. سبد غذايي 70 
درصد گران تر شده است و بسياري از كارگران حتي ترجيح مي دهد در اين وضعيت با حقوق حداقلي كار كنند؛ اما بيكار نباشند كه شرايط بدتري براي آنها تحميل شود و حتي 
جان شان در خطر باشد. اينجاست كه دستمزدهاي توافقي مشتري پيدا مي كند و حتي ميزان آن افزايش مي يابد. وضعيت معيشت بايد بهبود يابد و سهم ويژه دولت براي اين 
جبران بسيار مهم است. شرايط موجود را دولت پيش آورده است. پس بايد خود ترميم كند؛ اما از كجا؟ طبق خواسته اي كه اكثر كارفرمايان دارند، از طريق معافيت هاي مالياتي. 
می توان به كارفرماها تخفيف هاي مالياتي داد و از اين راه دستمزدها را باالتر برد؛ يعني در برابر بخشودگي هاي مالياتي به ميزان دستمزد كارگر افزود. البته دولت در قالب سبد 
كاال هم مي تواند بخشي از فشارهاي هزينه هاي معيشتي به مردم را كم كند؛ اما اين باعث نمي شود كه فراموش كنيم در تمام كارگاه هاي توليدي نيز قيمت ها باالتر رفته و به تبع 
قيمت تمام شده محصول باال رفته است. پس برخي از كارفرمايان مي توانند دستمزدها را افزايش دهند. نمي توان به بهانه هزينه ها، قيمت ها را باال برد؛ اما دستمزد كارگران را در 

نظر نگرفت. به نظر مي رسد افزايش دستمزد براي برخي بنگاه ها خيلي كار نشدني اي هم نيست. 

سرمقاله
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بيســت وپنجمين همايش 
ملي بيمه و توسعه با رويكرد 
»صنعــت بيمه، نــوآوري و 
فناوري اطالعات« با حضور 
»اسحاق جهانگيري« معاون 
اول رئيس جمهــوري، وزير اقتصــاد، رئيس كل بيمه 
مركزي و نمايندگان شــركت هاي بيمه در برج ميالد 
برگزار شــد. وزير امور اقتصادي و دارايي اعالم كرد: با 
تصويب دولت در بودجه سال آينده همه سهام دولتي 
بيمه البرز واگذار و اين شركت به بخش خصوصي واگذار 

مي شود. 
فرهاد دژپســند با حضور در همايش بيمه و توسعه بر 
ضرورت انتشار بهادارســازي اوراق بيمه ادامه داد: در 
شرايط تحريم، اين گونه روش هاي بيمه اي براي مردم 
و صنعت بيمه بسيار راهگشــا خواهد بود. وزير اقتصاد 
با تاكيد بر اينكه افزايش ضريب نفوذ صنعت بيمه فقط 
با اجباري شدن برخي رشته ها توسعه پيدا نمي كند بر 
ضرورت حضور فناوري هاي اطالعاتي در صنعت بيمه 

تاكيد كرد. 

صنعت بيمه ريسك توليد را پوشش دهد
دژپسند با تاكيد بر اينكه دغدغه تحريم ها به ويژه براي 
ركن اصلي اقتصاد يعني سرمايه گذاران و توليدكنندگان 
بايد برطرف شود، اظهار كرد: صنعت بيمه بايد بررسي 
كند كه چگونه مي تواند اين نگراني ها را برطرف كند. 
بخش توليد كشور عالوه بر مسائل ارزي با مخاطراتي 

مانند »عدم النفع« هم مواجه است. 
او با بيان اينكه شايد اين كار براي صنعت بيمه خوشايند 
نباشد، اضافه كرد: در همه جاي دنيا اين مساله پذيرفته 
شده و صنعت بيمه هم براي آن راهكار دارد. در شرايطي 
كه توليدكنندگان با مشكالتي مانند كمبود مواد اوليه 
مواجه شوند، صنعت بيمه بايد اين موارد را مورد توجه 

قرار داده و ريسك كاهش توليد را پوشش دهد. دژپسند 
با بيان اينكه صنعت بيمه مي تواند موارد غيرقابل كنترل 
و غيرقابل پيش بيني را پوشش دهد، اضافه كرد: اينكه 
فقط دو سال رشد سرمايه گذاري در كشور مثبت باشد، 
عالمت خوبي نيست و بايد براي آن فكري اساسي كرد. 

رئيس كل بيمه مركزي دربــاره اقدامات بيمه مركزي 
بعد از اعمال تحريم ها گفت: در كمتر از يك ساعت تمام 
ريسك هاي شركت هاي بيمه اي داخلي را از شركت هاي 
بيمه اي بين المللي، تحت پوشــش بيمه اتكايي بيمه 

مركزي قرار داديم و قراردادها را اصالح كرديم. 
به گــزارش تســنيم، غالمرضــا ســليماني كه در 
بيســت وپنجمين همايش ملي بيمه و توسعه سخن 
مي گفت، با بيان اينكه شــاخص ضريــب نفوذ بيمه 
در كشــور ما 2.3 درصد اســت كه اين رقم در مقابل 
كشور هاي پيشرفته رقم كمي است، افزود: رابطه صنعت 
بيمه با رشد و توسعه اقتصادي يك رابطه دوسويه است 
و رشد هر يك در گرو رشد ديگري است. وي ادامه داد: 
بررسي عملكرد بيمه نشانه رشد اقتصادي است، برخي 
از آمارها نشان دهنده اين رشد اســت. به عنوان مثال 
هزينه توليدي بيمه در سال 96 حدود 34 هزار ميليارد 
تومان بود كه نسبت به ســال 95، 21 درصد افزايش 

داشته است. 
ســليماني گفت: بحث فنــاوري و نــوآوري و وجود 
اســتارت آپ ها در هر حرفه اي باعث رشد و توسعه آن 
حرفه شده است. 10 شركت در زمينه استارت آپ وجود 
دارد و شــركت يازدهم هم در راه است و شركت هاي 
بيمه اي بايد از اين فرصت براي رشد صنعت بيمه استفاده 
كنند، زيرا شركت هاي دانش بنيان و استارت آپ ها به هر 

بخشي وارد شوند سبب رشد آن قسمت مي شوند. 
وي افزود: اســتفاده از بازار ســرمايه براي پوشــش 
ريسك هاي بزرگ ســبب ورود بيمه به بازار سرمايه و 
پيوند با بازار سرمايه اتفاق بسيار موثري است. سليماني 
درباره اقدامات بيمه مركزي بعــد از اعمال تحريم ها 
افزود: نخســتين صنعتي كه تحت تاثير تحريم ها قرار 
گرفت، صنعت بيمه بود و ما بالفاصله با اقدامات ذكرشده 

شرايطي را فراهم كرديم كه در حال حاضر هيچ شركت 
بزرگي بدون پوشش بيمه اي نيست. رئيس بيمه مركزي 
با اشاره به وجود شــرايط تورمي در اقتصاد بر ضرورت 
حركت شركت هاي بيمه به سمت سرمايه گذاري هاي 
مولد تاكيد كرد و از حذف ماليات بــر ارزش افزوده در 

صنعت بيمه خبر داد. 
به گزارش ايسنا، ســليماني در نشست خبري خود با 
اصحاب رســانه درباره نحوه واكنــش صنعت بيمه به 
وضعيت تورمي در اقتصاد اظهار كرد: واقعيت اين است 
كه شــركت هاي بيمه اي تا حدي مي توانند حق بيمه 
دريافتي را با عنوان تورم افزايش دهند و بخش ديگر بايد 

از طريق سرمايه گذاري هاي مولد تامين شود. 
ســليماني در ادامه گفت: زماني بيمه ها پول خود را در 
بانك ها ســرمايه گذاري مي كردند؛ اما اكنون به دليل 
نزديك شدن نرخ تورم به نرخ سود بانكي بايد سعي كنند 
در حوزه هاي سودآور ديگري مانند خريد سهام يا اوراق 
بهادار دولتي ســرمايه گذاري كنند منوط به اينكه در 

شركت داري درگير نشوند. 
وي در ادامه اين نشســت با اشاره به ثابت ماندن سطح 
توانگري برخي شركت هاي بيمه اي اظهار كرد: برخي 
شركت ها حدود سه سال اســت كه در سطح توانگري 
شــماره 2 بيمه قرار دارند كه اينها بــراي ارتقاي خود 
بايد مطابق با آيين نامه به بيمه مركزي مراجعه و اسناد 
آمادگي خود را براي ارتقاي سطح فني اعالم كنند، در 
غير اين صورت پرونده آنها به شوراي بيمه ارجاع داده 

خواهد شد. 
رئيس كل بيمه مركزي با اشــاره بــه برخي مباحث 
پيرامون شــركت هاي تابعه بيمه ايران، اين شركت را 
يكي از بزرگ ترين شركت هاي بيمه اي كشور توصيف 
كرد و گفت: بيمه مركزي براي ايجاد شفافيت در بيمه 
ايران به اين شركت فشار بياورد كه در اين راستا بيمه 
ايران اطالعاتي را از عملكرد خود منتشــر كرده است. 
شركت بيمه ايران با اصالح برخي پرتفوهاي زيان ده خود 
مي تواند جلوي زيان بيشتر را بگيرد. سعي مي كنيم عالوه 
بر شفاف سازي شركت هاي بيمه اي كه زيان ده هستند 

را هم خارج كنيم.  سليماني در ادامه با بيان اينكه برخي 
شركت هاي بيمه اي مشكالتي دارند كه براي بررسي آنها 
كميته اي را تشكيل داده ايم، اظهار كرد: در اين راستا 
قصد داريم براساس اســتانداردهاي صنعت بيمه آن 
دسته از شركت هايي كه مشكالتي دارند يا ممكن است 
در آينده به مشكالتي بربخورند از قبل هشدارهاي الزم 

را به آنها بدهيم. 
وي همچنين با اشاره به نقش پررنگ استارت آپ ها در 
صنعت بيمه آنها را يك واقعيت غيرقابل انكار توصيف 
كرد و گفت: طبيعي اســت ظهور و بروز استارت آپ ها 
در صنعت بيمه خيلي سريع است و صنعت بيمه بايد 
خيلي پيش تــر از اينها خود را بــراي اين فناوري هاي 

جديد آماده مي كرد. 
رئيس كل بيمه مركــزي در ادامه با بيــان اينكه اگر 
مي خواهيم رشد استارت آپ ها در صنعت بيمه گسترش 
پيدا كند بايد بسترهاي قانوني آن را آماده كنيم، اظهار 
كرد: در اين راســتا قصد داريم قوانين الزم را طراحي 
كنيم. هرچند برخــي از اين اســتارت آپ ها در قالب 

نمايندگي هاي بيمه اي فعاليت مي كنند، اما قوانين براي 
آن دسته از كارگزاراني كه در قالب استارت آپ ها فعاليت 

مي كنند، ضروري است. 
ســليماني همچنين به ضرورت برداشتن تعرفه ها در 
صنعت بيمه اشــاره كرد و گفت: با برداشتن تعرفه ها 
فضاي صنعت بيمــه را رقابتي كرديــم. بيمه مركزي 
وظيفه دارد حق و حقوق بيمه ها را رعايت كند اما ايجاد 
تعرفه ها تنها به نفع شــركت هاي بيمه اي خواهد بود، 
چراكه در آن صورت جلوي ايجاد فضاي رقابتي را در اين 

صنعت گرفته ايم. 
وي همچنين به مباحث مطرح شده پيرامون برقراري 
ماليات بر ارزش افزوده در صنعت بيمه اشــاره كرد و 
گفت: طرحي با عنوان حذف ماليات بر ارزش افزوده را 
براي ارسال به مجلس شوراي اسالمي آماده كرده ايم كه 
اگر حتي در صحن علني مجلس شوراي اسالمي  راي 
نياورد و كماكان اصرار بر وضع ماليات بر ارزش افزوده در 
صنعت بيمه داشته باشند، نظر دولت اين است كه ماليات 

بر ارزش افزوده از صنعت بيمه اخذ نشود. 

در بيست و پنجمين  همايش ملي  بيمه  و توسعه مطرح شد

بستر  قانونی  رشد   استارت آپ ها  در  بیمه   فراهم   می شود
ماليات بر ارزش افزوده در صنعت بيمه حذف مي شود
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قيمت ها در بورس كاهشي شد
معامله گران بازار سهام روز گذشته شاهد افت آرام 
قيمت سهم ها بودند. مقدار عرضه ها نسبت به روز 
دوشنبه كمتر بود و در نهايت شاخص كل حدود 

602 واحد كاهش يافت. 
به  گزارش  ايســنا، روز گذشته شاخص كل بازده 
نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران 62 واحد 
افت كرد و به رقم 165 هزار و ۷01 واحدي رسيد. 
همچنين شاخص كل هم وزن با 53 واحد كاهش، 

رقم 2۷ هزار و 123 واحدي را تجربه كرد. 
شاخص آزاد و شناور نيز روز گذشته 50۷ واحد 
افت كرد و تا رقم 1۷۷ هزار و 5۷9 واحدي كاهش 
يافت. در  عين حال شاخص بازار اول با 29۷ واحد 
افت عدد 122 هزار و 321 واحدي را تجربه كرد. 
همچنين شاخص بازار دوم بيش از 1900 واحد 
كاهش يافت و رقم 32۸ هزار و ۸96 را تجربه كرد. 
روز گذشــته نمادهايــي در گــروه محصوالت 
چند رشــته اي، فني مهندســي، بانكي و پااليش 
و پتروشــيمي بيشــترين تاثير را روي نوسانات 
شاخص هاي باال گذاشت. از جمله شركت هايي كه 
به افزايش شاخص كل كمك كردند، مي توان به گروه 
مديريت سرمايه گذاري اميد، پااليش نفت اصفهان، 
معدني و صنعتي گل گهر و نفت بهران اشاره كرد؛ اما 
گروه مبنا بانك ملت، پتروشيمي پارس، پتروشيمي 
جم و فوالد مباركه اصفهان همه دست به دست هم 
دادند تا در مجموع شاخص كل با شتاب بيشتري 
افت كند.  روز گذشته در گروه بانك ها و موسسات 
اعتباري، معامله گران بازار سهام شاهد نوسان قيمت 
كمتر از 2 درصد بودند. اين نوسان قيمت ها اكثرا رو 
به پايين بود. بانك ملت حدود 2.3 درصد افت قيمت 
را تجربه كرد و بانك صــادرات كمتر از يك درصد 

قيمت پاياني كاهش يافت. 

نبض بازار

مديرعامل بانك توســعه صادرات ايران در نشســت 
تخصصي با فعاالن اقتصادي و صادركنندگان استان 
گلســتان گفت: دشــمن با هدف جلوگيري از كسب 
درآمدهاي ارزي، خريد نفت از ايران را تحريم مي كند، 
حال آنكه ايران از توان قابل توجه و ظرفيت بزرگي به نام 
صادرات غيرنفتي برخوردار است كه توانسته با وجود 
همه فشارها و مشكالت ارزآوري داشته باشد. دكتر علي 
صالح آبادي در نشست تخصصي با فعاالن اقتصادي و 
صادركنندگان استان گلســتان در اتاق بازرگاني اين 

استان با اعالم اين مطلب افزود: با گذشت زمان اهميت 
صادرات غيرنفتي بيشتر مي شود و بانك توسعه صادرات 
وظيفه خود مي داند در شرايط فعلي، با منابع در اختيار 
خود شامل منابع سرمايه اي بانك، منابع صندوق توسعه 
ملي و خطوط اعتباري بانك مركزي به توسعه صادرات 
كمك كند. مديرعامل بانك توسعه صادرات با تاكيد 
بر اينكه اين بانك چندان متكي به ســپرده هاي مردم 
نيست، گفت: نرخ سود ســپرده بانك توسعه صادرات 
15 درصد است و حتي زماني كه ساير بانك ها نرخ هاي 

باالتري را ارائه كردند، اين بانك پيرو سياســت هاي 
توسعه اي خود، نرخ سود سپرده گذاري را افزايش نداد. 
صالح آبادي گفت: بانك توسعه صادرات در سه سال اخير 
نزديك به 1۷20 ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي 
جذب كرده است كه با نرخ هاي 11، 12 و 16 درصدي 
به فعاالن اقتصادي تخصيص پيدا مي كند، الزم است 
ذكر شــود تســهيالت 11 درصدي صندوق مختص 
صادركنندگان است؛ ســاير منابع اين بانك با نرخ 1۸ 

درصد  اعطا مي شود. 

مديرعامل بانك صادرات ايران دربــاره كاهش روند 
زيان دهي »وبصادر« گفت: در 6 ماهه اول سال جاري 
تالش كرده ايم كه زيان كمتري شناسايي كنيم و اين 
روند ادامــه دار خواهد بود، به نحوي كــه در 9 ماهه و 
12 ماهه هم با تالش، به نقطه سربه ســر سود خالص 
خواهيم رسيد. به گزارش روابط عمومي بانك صادرات 
ايران، حجت ا... صيدي افزود: سال 9۸ با خروج از ماده 
141 و زيان، ســودآوري بانك صــادرات آغاز خواهد 
شــد كه نقطه عطفي براي اين بانك بزرگ بورســي 

است. صيدي كه در حاشيه چهارمين همايش مالي 
اسالمي در دانشگاه الزهرا )س( سخن مي گفت، درباره 
آخرين وضعيت افزايش سرمايه بانك صادرات ايران از 
محل تجديد ارزيابي اظهار كرد: افزايش سرمايه بانك 
صادرات در حال پيگيري اســت و هيچ گونه مشكلي 
در مراحل انجام آن، وجود ندارد. وي تاكيد كرد: سال 
جاري يقينا اين افزايش سرمايه انجام مي شود و شركت 
با تمهيدات الزم از شموليت ماده 141 خارج مي شود. 
اين مقام مسئول در بانك صادرات ايران در پاسخ به اين 

پرسش كه آيا مشكل يا ممانعتي درباره افزايش سرمايه 
نداشته ايد و آيا اساسا سازمان بورس به ميزان سرمايه 
ايرادي نگرفته است، گفت: هيچ مشكلي در روند افزايش 
سرمايه نداريم، كارهاي كارشناسي و طرح توجيهي در 
حال انجام است و اميدواريم تا پايان سال اين افزايش 
سرمايه انجام شــده و ثبت شــود. به گفته وي، فعال 
سناريوهاي مختلفي براي محل اين افزايش سرمايه 
 وجود دارد كه تجديد ارزيابــي دارايي ها قطعا يكي از

 اين موارد است. 

12 آذر ماه روز جهاني حمايت از معلوالن نام گرفته و 
بانك قرض الحسنه مهر ايران همواره در طول فعاليت 
خود، در راســتاي توانمندســازي معلوالن حركت 
كرده است. به مناســبت اين روز اهم فعاليت هاي 
صورت گرفته در راســتاي خدمت رســاني هرچه 
مطلوب تر به اين قشر از جامعه به اطالع مي رسد. به 
گزارش روابط عمومي بانك قرض الحسنه مهر ايران، 
اين بانك با هدف توسعه فرهنگ مهرباني و مسئوليت 
اجتماعي در طول سال هاي فعاليت خود تالش كرده 

است تا به توانمندسازي نيازمندان واقعي جامعه و رفع 
دغدغه هاي مالي اقشار ضعيف و متوسط كمك كند. 
در اين زمينه دكتر مرتضي اكبري، مديرعامل بانك 
قرض الحســنه مهر ايران، ضمن بااهميت خواندن 
جايگاه مســئوليت اجتماعي و خير جمعي، كمك 
به همنوع و مشــاركت در توانمندسازي معلوالن را 
امري ضروري دانســت و اذعان داشت: همه ما براي 
رفاه و پيشرفت يكديگر مســئوليم و اساسا كمك 
و حمايت از انســان ها توفيق مي خواهد. وي افزود: 

توجه به معلوالن و كمك بــه ادامه زندگي، اقدامات 
موثر براي رشد و بالندگي آنها براي حضور در جامعه 
و آشنايي عموم مردم با توانمندي ها و استعدادهاي 
اين افراد از مهم ترين موضوعاتي است كه بايد مورد 
توجه قرار گيرد. دكتر اكبري با اشاره به ضرورت توجه 
ويژه افراد خير به اين قشر از جامعه بر اهميت آموزش 
در توانمندسازي معلوالن و نقش درمان هاي طبي 
براي اصالح برخي معلوليت هاي جسمي خصوصا در 

مراحل آغازين تاكيد كرد. 

نشســتی با هدف »هم انديشی مشــترک دولت و 
مجلس برای تقويت و بهبود نظام تامين مالی مسكن« 

برگزار شد.
به گزارش پايگاه خبری بانك مسكن-هيبنا، در اولين 
حضور وزير جديد راه و شهرسازی در جمع مديران 
بانك مســكن، ابوالقاســم رحيمی اناركی در ابتدا 
گزارشی از عملكرد گذشته و حال حاضر بانك مسكن 

خطاب به حاضران در جلســه ارائه كــرد و در طول 
نشست، نمايندگان مجلس راهكارهای قابل اجرا برای 
سه موضوع »تامين منابع ساخت مسكن اجتماعی«، 
»تقويت قدرت خريد زوج  های جوان فاقد مسكن« 
و »كنترل سوداگری و سفته  بازی در بازار ملك« را 

پيشنهاد كردند و بحث و بررسی گذاشتند.
اين نشســت با حضور محمــد اســالمی وزير راه 

و شهرســازی، معاونان حوزه مســكن وزارتخانه و 
مديــران ارشــد وزارت راه و شهرســازی در كنار 
هيات رئيسه و ســاير اعضای كميسيون اقتصادی 
مجلس برگزار شــد. مديرعامــل و اعضای هيات 
مديره بانك مســكن و همه مديران امور و تعدادی 
 از روسای ادارات مركزی بانك مسكن نيز ميزبان اين

 نشست بودند.

  در ديدار با فعاالن اقتصادي استان گلستان مطرح كرد

توانمندي ارزآوري  از كانال صادرات غيرنفتي

مديرعامل بانك صادرات ايران: 

سال ٩٨ سال سودآوري و نقطه عطفي براي بانك صادرات ايران خواهد بود

به مناسبت روز جهاني حمايت از معلوالن  مطرح  شد

بانك قرض الحسنه مهر ايران؛ همراه با  معلوالن در مسير توانمندسازي

نشستی ويژه در بانك مسکن با حضور وزير راه و شهرسازی، رئيس، معاونان و اعضای كميسيون اقتصادی مجلس  برگزار شد

هم انديشی  مشترک مجلس و دولت برای تامين مالی مسکن
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گروه بانك، بيمه و بورس
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در معامالت بازار آزاد تهران 
قيمت سكه طرح جديد ۳ ميليون و ۷۲۰ هزار تومان شد

قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد، روز گذشته به ۳ ميليون و ۷۲۰ هزار تومان رسيد. در جريان معامالت روز گذشته هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم ۳ ميليون و 
۵۵۰ هزار تومان، نيم سكه يك ميليون و ۹۵۰ هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و ۱۳۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۶۵۰ هزار تومان بود. هر اونس طال در بازارهاي جهاني ۱۲۳۹ دالر و 

۷۰ سنت و هر گرم طالي ۱۸ عيار ۳۳۵ هزار و ۹۰۰ تومان بود. 



خبر

7 کسب و کارهای 
نوپا و

دانش بنیان

هيات مقررات زدايي و تسهيل 
صدور مجوزهاي كسب  وكار 
كشــور در بيست وسومين 
نشســت خود مصوب كرد 
كارگروهي با مسئوليت مركز 
ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كســب  وكار و با 
عضويت سازمان اداري و اســتخدامي كشور و يكي از 
اعضاي هيات مقررات زدايي به تشخيص رئيس هيات 
تشكيل شود و ظرف يك ماه نسبت به استانداردسازي 

شناسنامه مجوزها و خدمات كشور اقدام كند. 
هيــات مقررات زدايي و تســهيل صــدور مجوزهاي 
كسب  وكار، تعيين تكليف پنجره واحد ارائه خدمات و 
صدور مجوزهاي كشور را بررسي كرد. يكي از مهم ترين 
چالش ها و مشــكالتي كه ذي نفعان )مــردم، فعاالن 
اقتصادي، دســتگاه هاي اجرايي، مراجع صدور مجوز 
و... ( را در نظام اداري كشور دچار سردرگمي مي كند، 
وجود متوليــان متعدد )به حكم قانــون و مقرره هاي 
وضع شــده( در حوزه هاي تخصصي انجــام وظايف و 
ماموريت هاي سازماني است كه از آن جمله مي توان 
به پنجره هاي واحد صدور مجوزهــا در حوزه ملك و 

زمين، پنجره هاي واحد تجارت و... اشاره كرد.  با توجه 
به عدم وجود مرز مشخص در تعريف و تفكيك مجوزها 
و خدمات، انجام موازي كاري و هدررفت منابع )اعتبار، 
زمان، سرمايه انساني و... ( و ايجاد سردرگمي براي مردم 
و دستگاه هاي اجرايي با وجود متوليان متعدد، هيات 
مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار 

كشور به تعيين تكليف پنجره واحد ارائه خدمات و صدور 
مجوزهاي كشور پرداخت. 

استانداردسازي شناسنامه مجوزها
هيــات مقررات زدايي و تســهيل صــدور مجوزهاي 
كسب  وكار كشور مصوب كرد كارگروهي ظرف يك ماه 

نسبت به استانداردسازي شناسنامه مجوزها و خدمات 
كشور اقدام كند. همچنين مركز ملي مطالعات، پايش و 
بهبود محيط كسب  وكار )مسئول و دبيرخانه كارگروه( 
موظف است ظرف يك ماه پس از تصويب اين مصوبه از 
طريق كارگروهي متشكل از سازمان اداري و استخدامي 
كشور، مركز آمار ايران و سازمان فناوري اطالعات ايران 
نسبت به استانداردسازي شناســنامه ملي مجوزها و 

خدمات اقدام كند. 
مراجع صدور مجوز و دستگاه هاي اجرايي موضوع تبصره 
)۲( ماده )۶۲( قانون برنامه پنجم توسعه مكلف اند كليه 
مجوزها و خدمات خود را براساس پروتكل تعيين شده 
توسط كارگروه بند »يك« و از طريق پيشخوان مجوزها 

و خدمات كشور ارائه كنند. 

 ايجاد پنجره واحد
همچنين دبيرخانه هيات مقررات زدايي و تســهيل 
صدور مجوزهاي كســب وكار به عنوان دستگاه اصلي 
پنجره واحد صدور مجوزها و ارائه خدمات كشور مكلف 
است با همكاري ســازمان اداري و استخدامي كشور 
و ســازمان فناوري اطالعات ايران ظرف دو ماه پس از 
تصويب اين مصوبه در هيات مقررات زدايي و تسهيل 
صدور مجوزهاي كسب  وكار، پنجره واحد مذكور را ايجاد 

و گزارش پياده سازي آن را به هيات اعالم كند. 

ازسوی هيات  مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب  وكار  بررسي شد

تعیین تكلیف  پنجره واحد  ارائه خدمات و صدور مجوزها
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دبير ستاد توسعه فناوري هاي آب و خشكسالي معاونت 
علمي گفت: خلق ثروت در حوزه آب از طريق بهره مندي 
از استارت آپ ها فراهم مي شود. نادرقلي ابراهيمي در 
دومين جشنواره و نمايشــگاه ملي فناوري هاي آب، 
خاك و محيط زيست معاونت علمي با بيان اينكه بررسي 
مشكالت شركت هاي دانش بنيان و استارت آپ ها در 
دستور كار است، گفت: با استفاده از حضور شركت هاي 
دانش بنيان و بهره مندي از تكنيك هاي نوپايه در حوزه 
آب و خشكسالي مي توانيم به خلق ثروت و رفع مشكالت 

زيست محيطي در كشور دست يابيم. 
ابراهيمي با اشاره به نقش ايده پردازان، استارت آپ ها 

و شــركت هاي دانش بنيان در روند برگزاري اين دوره 
از نمايشــگاه گفت: به طور حتم حضور ايده هاي نوين 
و نمايش رشــد فكري، علمي و فناورانه در حوزه آب 
و خشكســالي، در روند برگزاري اين رويداد تاثيرگذار 
بوده اســت. وي در ادامه با اشاره به مشكالت و شرايط 
موجود كشور بيان كرد: تجربه نشــان داده است كه 
شرايط تحريم ها همواره نقطه شروع موفقيت مي تواند 
باشــد، اين بار نيز مي توانيم با بهره مندي از ايده هاي 
نوين، خصوصا شركت هاي دانش بنيان و استارت آپ ها 
مشكالت حياتي و مهم كشــور را مرتفع  سازيم. دبير 
ستاد توســعه فناوري هاي آب و خشكسالي گفت: از 

زمان شروع برنامه ريزي دومين جشنواره و نمايشگاه 
آب طي سه نوبت تمديد ارائه پيشنهادات فناورانه، تعداد 
۲٠١ ايده دريافت شد كه قابل توجه است و به طور حتم 
اين ميزان گستردگي ايده هاي فناورانه نشان از بزرگي 
و اقتدار كشورمان در حوزه هاي علمي است. وي با اشاره 
به چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي ايران اظهار 
كرد: در عرصه تعامالت بين المللي با حضور مقتدرانه 
مديريت صحيح منابع و همفكــري، به تعبير خواهد 
رسيد. ابراهيمي گفت: فرصت به وجود آمده منوط به 
برگزاري جشنواره نخواهد بود و ايده پردازان و فعاالن 
مراكز تحقيقاتي مي توانند ايده هاي خود را در حوزه آب 

و خشكسالي ارائه دهند. ابراهيمي گفت: ١٠٧ شركت 
دانش بنيان در حوزه آب، وجود دارند كه از اين ميزان 5٠ 
شركت براي حضور در جشنواره اعالم آمادگي كردند. 
دبير ستاد توســعه فناوري آب و خشكسالي معاونت 
علمي از اختصاص غرفه به شركت هاي دانش بنيان خبر 
داد و گفت: در اين جشنواره به شركت هاي دانش بنيان 
براي ارائه فناوري هاي خود به بخش علمي و فناورانه 
فضايي اختصاص داده شده است. دومين جشنواره و 
نمايشگاه ملي فناوري هاي آب، خاك و محيط زيست 
در محل سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي از ١۲ تا 

١٤ آذر ماه برپاست. 

خلق ثروت آب  در گرو  بهره مندي از  ايده هاي فناورانه
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در نمايشــگاه صنعت بومي پدافند ســايبري از 
محصول ضدباج افزار بومي رنســام پاد و نرم افزار 
 ISMS  بومــي مديريــت امنيــت اطالعــات
)اينفوپاد( شــركت پيشــگامان كي پاد با حضور 
 رئيس ســازمان پدافند غيرعامل كشور رونمايي 

شد. 
بــه گــزارش روابط عمومــي گــروه تعاونــي 
پيشــگامان، پنجمين دوره نمايشــگاه صنعت 
بومــي پدافنــد ســايبري بــا حضــور رئيس 
ســازمان پدافنــد غيرعامــل كشــور در محل 
 دائمي نمايشــگاه هاي بين المللي تهــران آغاز 

شد.
در ايــن نمايشــگاه از محصــول ضدباج افــزار 
بومي )رنســام پــاد( و نرم افزار بومــي مديريت 

امنيت اطالعات  ISMS )اينفوپــاد( رونمايي 
شــد. همچنين جديدترين محصــوالت بومي 
در حوزه هــاي فناوري هــاي نوين ســايبري، 
امنيــت اطالعــات، بانكــداري الكترونيــك، 
ســامانه هاي كنتــرل صنعتــي، حفاظــت 
 الكترونيــك و الكترومغناطيــس عرضه شــده

 است.

 هــدف از برگــزاري نمايشــگاه شناســايي و 
همراهــي بــا شــركت هاي فنــاوري در حوزه 
امنيت ســايبر بوده اســت. غرفه پيشــگامان 
 كي پاد در سالن ١٤ نمايشــگاه تا امروز پذيراي 

عالقه مندان است.
گفتنــي اســت، امروزه بــا نگاه بــه جنگ هاي 
اخير در دنيــا، تلفيقي از جنگ هــاي نظامي و 
سايبري مشاهده مي شــود، به طوري كه جنگ 
سايبري به عنوان شــروع يك حمله تركيبي يا 
مكمل جنگ در حوزه هاي ديگر در راهبردهاي 
كشورهاي داراي قدرت سايبري به خوبي مشاهده 
مي شــود؛ ازاين رو نگاه متفاوت بــه جنگ هاي 
 پيش رو با رويكــرد جديد براي دفاع ســايبري 

اجتناب ناپذير است. 

رونمايي از ضدباج افزار بومي رنسام پاد پيشگامان كي پاد با حضور رئيس سازمان پدافند غيرعامل

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در باكو: 
ايران آماده ميزباني مركز منطقه اي 

ويژه استارت آپ هاست
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات روز گذشته در 
نشســت چهارجانبه وزيران ارتباطات و فناوري 
اطالعات ايران، جمهوري آذربايجان، روســيه و 
تركيه در باكو، پيشنهاد ايجاد يك مركز منطقه اي 
براي حمايت از فعاليت اســتارت آپ ها را مطرح 
كرد و گفت: ايران آماده ميزباني اين مركز اســت. 
بــه گــزارش ايران اكونوميســت، محمدجواد 
آذري جهرمي در اين نشســت چهارجانبه كه در 
حاشيه نمايشگاه بين المللي »باكوتل – ۲٠١8« 
برگزار مي شــود، افزود: ايده جمهوري اســالمي 
ايران ايجاد يك بازار مشــترك منطقه در حوزه 
ارتباطات و فناوري اطالعات ميان چهار كشــور 
ايران، روسيه، آذربايجان و تركيه است. وي ديدارها 
و مذاكرات فشــرده قبلي با وزراي اين كشــورها 
در حاشيه اجالس عشــق آباد و اجالس اي تي يو 
در دوبي را خاطرنشــان كرد و گفت: ايران در اين 
مذاكرات پيشنهاد عملي و مشخص خود را براي 
حمايت از استارت آپ ها در سطح منطقه اي ارائه 
كرد. آذري جهرمي گفت: براســاس اين پيشنهاد 
يك مركز منطقه اي براي حمايت از فعاليت هاي 
استارت آپي و برگزاري نمايشگاه ها و همايش هاي 
منطقه اي در زمينه كسب وكارهاي نوين با مشاركت 
چهار كشور ايجاد مي شــود و ايران آماده است تا 
ميزبان اين مركز در تهران باشد. وي با اشاره به تغيير 
ماهيت اقتصاد جهاني و افزايش نقش استارت آپ ها 
و كسب وكارهاي نوين در اقتصاد ديجيتال، تاكيد 
كرد: دولت ها با درك اين تحول، مي توانند گام هاي 
موثري در جهت حمايت از اســتارت آپ ها براي 

يافتن بازار هاي جهاني بردارند. 

خبر

در رويداد هكاتون، رقابت استارت آپ ها در 
چالش نوآوري تهران هوشمند 

استارت آپ ها براي نخستين بار 
بــه API شــهرداري تهران 

دسترسي پيدا مي كنند
نخستين »چالش نوآوري تهران هوشمند« امروز صبح 
و همزمان با آغاز رويداد يك هفته اي هوشمندسازي 
شهر با شركت تيم هاي استارت آپي كليد مي خورد. 
»هفته تهران هوشــمند« با چالــش »هكاتون« از 
چهارشنبه ١٤ آذرماه آغاز شده و همراه با همايش و 
نمايشگاه بين المللي تهران هوشمند، روز سه شنبه ۲٠ 
آذر به پايان مي رسد. به گفته علي يقطين، سرپرست 
مركز و دبيرخانه تهران هوشمند، هكاتون يا چالش 
نوآوري، رويدادي اســت كه در آن برنامه نويسان و 
متخصصان توسعه نرم افزار از جمله طراحان گرافيك، 
طراحان واســط كاربري و مديران پــروژه گردهم 
مي آيند و در توســعه پروژه هاي نرم افزاري و گاهي 
سخت افزاري با يكديگر همكاري مي كنند. يقطين، 
هكاتون را نوعي چالش برنامه نويسي خالقانه خواند 
كه موجب آشنايي سياست گذاران و سرمايه گذاران 
با قابليت هاي بومي براي رفع بحران ها و اســتفاده 
از فرصت هاست و گفت: »شــهرداري تهران در اين 
رويداد براي نخستين بار تصميم گرفته داده هاي خود 
را به صورت API در اختيار استارت آپ ها قرار دهد 
و در مقابل با هدف رفع چالش هاي شهري، ايده هاي 
خالقانه بگيرد.« سرپرست مركز و دبيرخانه تهران 
هوشمند درباره معناي واژه هكاتون گفت: »هكاتون 
يك واژه مركب است كه از تلفيق دو واژه هك و ماراتون 
حاصل شده است. كلمه هك در اين واژه به معناي 
بازيگوشي، ماجراجويي و برنامه نويسي اكتشافي است 
 و با كلمه هك كه در امنيت رايانه استفاده مي شود،

 متفاوت است.« 

گروه كسب و كارهای نوپا و دانش بنیان
News kasbokar@gmail.com
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نوبت دوم

آگهی فراخوان عمومی تک  مرحله ای
 با  ارزيابی كيفی

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

شــماره ثبت فراخوان در 
سامانه ستاد 

1
احداث ساختمان كمیته 
امداد امام خمینی )ره( 

آبپخش
14,522,485,742

مديريت تامین مسكن 
و امــور مهندســی 

ساختمان

صالحیت
پیمانكاری رتبه

5 ابنیه
200974135000003

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

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

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

الكترونیكی 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 الكترونیكی در سامانه ستاد

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

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

ضمنًا مناقصه گران جهت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه به اداره كل كمیته امداد امام خمینی )ره( استان بوشهر به 
آدرس بوشهر، خیابان رئیسعلی دلواری، تلفن 33328113-077 مراجعه نمايند.

برای كسـب اطالعـات بیشتر 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.

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به كالسه 
پرونده:97/3 ش /933 وقت رسیدگی:97/10/23 ساعت 9 صبح 

خواهان علی اكبر ساده وند
خوانده:ناهيد بيات شيرازی  خواسته: مطالبه طلب 

خواهان دادخواستی تسليم دادگاه های عمومی نموده كه جهت رسيدگی به 
شعبه 3 ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده به علت مجهول المكان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده ٧3 قانون 

 آيين دادرســی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده از تاريخ آخرين نشر آگهی ظرف مدت يكماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهم رساند چنانچه 
بعدا ابالغی به وسيله آگهی الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز 

خواهد بود.
مدير شعبه سه دادگاه عمومی شورای حل اختالف ورامين

مزايده عمومی اجاره غرف  سنگ  فروشی
سازمان مديريت آرامستان های كرج و حومه )گلزار شهدای بهشت سكینه)س(( در نظر دارد غرف ذيل واقع 
در سازمان مديريت آرامستان های كرج و حومه را از طريق مزايده عمومی به اشخاص حقیقی يا حقوقی واجد 

شرايط تحت عنوان موجر و مستٌاجر به شرح ذيل واگذار نمايد.
غرفه ها در ورودی  باب الرضا )ع(

مبلغ 5٪ سپردهپايه كارشناسیمشخصاتكاربریشماره

سنگ فروشی شماره)١(١
حدود ۲٠ متر مربع مغازه و١٠٠مترانباری روباز 

پشت مغازه 
١٧٤/٠٠٠/٠٠٠ ريال۲9٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال

سنگ فروشی شماره)۲(۲
حدود ۲٠ متر مربع مغازه و١٠٠مترانباری روباز 

پشت مغازه 
١۶۲/٠٠٠/٠٠٠ ريال۲٧٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال

1- واريز مبلغ 500/000 ريال به حساب شماره326067679 بانک تجارت شعبه كمالشهر كد 3260 و يا باجه مستقر درسازمان مديريت 
آرامستان های كرج وحومه بابت هزينه خريد اسناد شركت در مزايده

2- برنده نفر اول و دوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
3- هزينه چاپ آگهی و كارشناسی بعهده برنده مزايده می باشد.

4- سازمان مديريت آرامستان های كرج و حومه در رد يا قبول يک يا تمامی پیشنهادها مختار است.
5- بهاء پیشنهادی می بايستی فاقد ابهام و از قیمت پايه كارشناسی كمتر نباشد.

6- اهم اطالعات و جزئیات در برگ شروط و اسناد مزايده مندرج است.
لذا از متقاضیان دعوت می گردد در صورت تمايل از تاريخ انتشار آگهی جهت خريد اســناد مزايده به امور پیمان های سازمان مديريت 
آرامستان ها كرج و حومه واقع در كیلومتر 15 اتوبان كرج – قزوين گلزار شهدای بهشت سكینه)س( مراجعه نمايند. مهلت ارائه اسناد مزايده 

به دبیرخانه سازمان تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 1397/9/24می باشد.
جهت كسب اطالعات بیشتر می توانید همه روزه به استثناء روزهای تعطیل با شماره تلفن 5-34760451 داخلی 130 تماس حاصل نمايید.

 
روابط عمومی سازمان
 مديريت آرامستان های كرج و حومه



آخر 8
کسب وکار

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال ششم،شماره 1512| چهار شنبه 14آذر ماه 1397

تحريم ها دامن هنرمندان را گرفته است
غبارنويسي در گالري والي 

گالري والي اين روزها ميزبان غبارنويسي هاي 
رضا علي نوري با عنوان »مشق دل« است. اين 
نخستين نمايشگاه خوشنويسي علي نوري 
در زمينه غبارنويســي اســت. هنري كه او 
طاقت فرسا، بسيار زمان بر با درآمد كم توصيف 
مي كند. غبارنويســي يكي از تكنيك هاي 
خوشنويسي است كه با ظرافت و پيچيدگي خاصي همراه اســت. رضا علي نوري درباره 
اين مجموعه مي گويد: »غبارنويســي روي بوم كار بسيار دشــواري است. هر اثر حداقل 
سه ماه زمان مي برد كه معادل هزار ساعت اســت و اين نمايشگاه ماحصل دو سال تالش 
شبانه روزي من است.« وي افزود: »در نوشتن غبار بايد از قلم خيلي سفت و محكم استفاده 
شــود و از آنجايي كه اين روزگاران به دنبال راحتي و رخدادهاي ســريع الوصول هستند 
ديگر كمتر كسي زمان خود را براي نوشتن اين نوع خط صرف مي كند، بنابراين اين شيوه 
خطاطي در حال فراموشي است.«  اين هنرمند در پايان گفت: »متاسفانه مساله تحريم ها 
دامن ما هنرمندان را نيز گرفته اســت. ما مركب خوب براي نوشتن نداريم و بايد منتظر 
شويم مسافراني از كشورهاي ديگر مركب بياورند . نمايشگاه آثار رضا علي نوري با عنوان 
 »مشق دل« تا 20 آذر در گالري والي به نشــاني ميدان ونك، خيابان خدامي، پالك 72 

داير است. 

خبر 

فضــاي رو بــه رشــد امــروز، عرصــه ورود 
استارت آپ هاي تازه كاري است كه توانسته اند در 
مدت زمان بسيار كم، پيشرفت هاي قابل توجهي 
كسب كنند و دســتاوردهاي جديدي به وجود 
بياورند. تا جايي كه ديگر تفكر استارت آپ هاي 
موفق تر و بزرگ تر، به ســمت اهداف فرا ملي و 
برنامه ريزي براي ورود به بازارهاي بزرگ تر رفته 
است. وجود مشكالت در فضاي استارت آپي كه 
فضايي در حال رشد اســت، كامال طبيعي بوده 
و نبايد به آنها به ديد مانعي براي پيشــرفت در 
حوزه هاي استارت آپي نگاه شود، بلكه بايد براي 
حل اين مشكالت يا عبور از آنها راه حل پيدا شود 
تا هم كسب وكارها و استارت آپ هاي قديمي تر 
و باتجربه تــر از آنها بهره بــرده و به هدف هاي 
فرامنطقه اي خود نزديك تر شوند. در بررسي ها 
و پژوهش هاي صورت گرفته اين نكته مشخص 
شده اســت كه چالش ها و مشكالت موجود در 
فضاي استارت آپ ها در بيشتر كشور هاي در حال 
توسعه يكسان هستند. در كشور ما نيز چالش ها 
و مشكالتي براي استارت آپ هاي ايراني و بومي 
مطرح هســتند كه باعث جلوگيري از رشــد و 
پيشرفت بسياري از فرصت ها شده اند. در ادامه 
6 مورد از اساسي ترين مشكالت استارت آپ هاي 

ايراني را به شما معرفي مي كنيم. 

 1. مشــكل تامين مالي و سرمايه گذاري 
خطرپذير

طبق پژوهش ها بزرگ ترين چالشي كه دامنگير 
فضاي استارت آپ هاي ايراني شده، بحث تامين 
مالي و سرمايه گذاري است. اين مساله موضوعي 
طبيعي براي هر استارت آپ بوده و ممكن است 
آن استارت آپ به هر دليلي نتواند به فعاليت خود 
ادامه دهد و به ســودآوري برسد. از طرف ديگر 
پيش بيني چنين موضوعي در هر اســتارت آپ 
مي تواند سخت و حتي غيرممكن باشد. مشكل 
ديگر عدم شــناخت و آگاهي ســرمايه گذاران 
بخش خصوصي نسبت به فضاي كسب وكارهاي 
اينترنتي است كه باعث افزايش عدم اطمينان 
و اعتماد ســرمايه گذاران شده اســت. عالوه بر 
اين تعداد نهاد ها و اتحاديه هاي سرمايه گذاري 
كه از طرف دولت پشتيباني شــوند، بسيار كم 
بوده و معموال هيچ پشــتيباني مناسبي از اين 
بابت صورت نمي گيرد. البتــه امروزه براي حل 
مشكالت تامين مالي و سرمايه گذاري اقداماتي 
در بخش خصوصي رخ داده و شــركت هايي با 
عنوان »شتابدهنده ها« شكل گرفته و توانسته اند 
قسمتي از بار فضاي كسب وكار استارت آپي را به 
دوش بكشــند. امروزه اگر شما به معناي واقعي 
ايده نابي داشته باشيد، مي توانيد از شتابدهنده ها 

براي اجراي ايده هاي خود كمك بگيريد؛ اما الزم 
است كه براي حل قسمت بيشتري از بزرگ ترين 
مشكل فضاي استارت آپ ها تالش هاي بيشتري 
هم از جانب بخــش خصوصي و هــم از جانب 

نهادهاي حكومتي صورت بگيرد. 

2. عدم وجود نهاد هاي پشتيبان و همكاري 
بين سازماني

دومين مــوردي كــه از مهم ترين مشــكالت 
اســتارت آپ هاي ايراني محســوب مي شــود، 
مشــكل كمبود و حتي در بعضي مــوارد عدم 
وجــود نهاد هــاي پشــتيبان و همكاري هاي 
بين سازماني است. نخستين مشكل، مربوط به 
فروشندگان و توزيع كنندگان تجهيزات فني و 
شــركت هاي خدمات فني است؛ اين شركت ها 
يا بسيار كم هســتند يا خدمات و كاالهاي آنها 
كيفيت قابل قبولي ندارند. مشــكل بعدي عدم 
وجود نهاد هاي پشتيبان و كمبود شركت هايي 
اســت كه خدمات كســب وكاري و تجاري به 
استارت آپ ها ارائه مي كنند. اين خدمات مي تواند 
شامل خدمات توليد محتوا، خدمات مربوط به 
سئو يا هر خدمت ديگري در زمينه هاي مربوط 
باشد. يكي از مشــكالتي كه با رفع آن مي توان 
به كمــك اســتارت آپ هاي جديد و مســتعد 
شتافت، عدم تمايل اســتارت آپ هاي موفق و 
شركت هاي بزرگ تر براي همكاري و مشاركت 
با اســتارت آپ هاي جديد و كوچك تر است. با 
برقراري ارتباطات بيشتر بين شركت هاي بزرگ 
و كوچك مي توان شــاهد رونق گرفتن فضاي 
كسب وكار شــد كه مي تواند براي شركت هاي 
بزرگ تر و اســتارت آپ هاي رشديافته نيز مفيد 

و موثر واقع شود. 

3. عدم دسترسي به زيرساخت هاي فني 
مناسب

عدم دسترسي به زيرســاخت هاي فني با اينكه 
در رتبه سوم مشكالت اســتارت آپ هاي ايراني 
قرار گرفته، اما ســهم بزرگي از مشكالت پيش 
روي اســتارت آپ ها را به خــود اختصاص داده 
اســت. مهم ترين موضوعاتي كه هر كسي از آن 
مطلع اســت، كيفيت نامناسب زيرساخت هاي 
ارتباطــي مانند پهناي باند و ســرعت اينترنت 
اســت. عالوه بر اينها چنين خدماتي نسبت به 
كشورهاي ديگر از نظر قيمت و هزينه نيز اصال 
وضعيت مناسبي ندارند و زيرساخت هاي فناوري 
اطالعات و ارتباطات هزينه هاي بسيار هنگفتي 
براي استارت آپ هاي جديد و تازه ايجاد مي كنند. 
در مجموع اين هزينه هــا مي تواند يكي از موانع 
رشد و توسعه اســتارت آپ ها باشند. همچنين 

فناوري هاي جديد مانند رايانش ابري، اينترنت 
اشيا )IoT(، تحليل داده هاي حجيم و ارتباطات 

سيار رشد كافي را در كشور نداشته اند. 

4. مشكالت فرهنگي و اجتماعي
يكي از ملزومات به وجود آمدن استارت آپ هاي 
ايراني كارآفريني اســت. كارآفريني، پديده اي 
است كه امروزه بايد به آن به چشم يك حرفه نگاه 
كرد. متاسفانه هنوز به كارآفريني به عنوان يك 
حرفه و يك مسير شغلي نگريسته نمي شود. شايد 
يكي از داليل آن وجود فرهنگ ريســك پذيري 
بســيار پايين و ترس از عدم موفقيت در اين راه 
باشد. البته پيشرفت هايي در اين زمينه مشاهده 
شده اســت؛ اما با رشد اســتارت آپ ها، به ويژه 
استارت آپ هاي ايراني، شاهد پيشرفت روزافزون 
آن هستيم و فرهنگ كارآفريني به ويژه در ميان 

استارت آپ ها در حال جا افتادن است. 

5. مسائل حقوقي و قانوني
يكي از بزرگ ترين مشــكالت استارت آپ هاي 
ايراني جديد و مســتعد و بدون منابع حمايتي، 
مســائل حقوقي و قانونــي اســت. در فضاي 
استارت آپ هاي ايراني كســب وكارهاي زيادي 
هستند كه به دليل مشــكالت حقوقي و قانوني 
نتوانســته اند پروژه هــاي خود را به ســرانجام 
برســانند. اين مشــكالت عمدتا به دليل وجود 
قوانين دســت وپاگير و مانع تراشي هاي بيش از 
حد خالصه مي شــوند. عدم بهره وري، به علت 
اجراي نصفه نيمه و ضعيف قوانين يا حتي اجرا 
نشــدن قوانيني مانند حقوق مالكيت فكري يا 
معافيت هاي مالياتي نيز از ديگر مسائل حقوقي 
و قانوني هستند كه پيش روي استارت آپ هاي 

ايراني قرار دارند. 

 6. عدم دسترسي گســترده به بازارهاي 
جهاني

مشــكالت مربوط به دسترســي بازار آخرين 
مشكل موجود در فضا و اكوسيستم استارت آپي 
نيســت؛ اما يكي از مشكالت اساســي و اصلي 
آنهاست. اين مشكالت شــامل جامع و شفاف 
نبودن، عدم دسترســي به اطالعات بازار عرضه 
و تقاضــا هســتند. شــناخت بــازار در چنين 
شرايطي براي استارت آپ ها يا غيرممكن است 
يا به ســختي امكان دارد. عالوه بــر اينها عدم 
دسترســي گســترده به بازارهاي بين المللي، 
مشــكالت اقتصــادي و كمبــود نقدينگي در 
اقتصاد كشــور از مشــكالت ديگري هســتند 
 كه سد راه پيشــرفت اســتارت آپ هاي ايراني

 شده اند. 

اساسي ترين  مشكالت   استارت آپ هاي   ايراني 

 بازاريابي ارجاعي
 )Referral Marketing( 

تحقيق ها نشــان داده انــد كه بازاريابــي ارجاعي 
)Referral Marketing( از بهترين روش هاي 
بازاريابي است كه يك شركت در طول حيات خود 
مي تواند از آن اســتفاده كند. بازاريابي ارجاعي به 
شكل ساده شده، همان خريد يك مشتري به خاطر 
نظر يا پيشنهاد ديگران اســت. اين نوع بازاريابي از 
روش هاي بسيار موثر بازاريابي است؛ زيرا مردم به 
نظر اطرافيان، دوستان، افراد مشهور جامعه، افراد 
خانوداه يا ستارگان شبكه هاي اجتماعي بيشتر از 
تبليغات مستقيم اطمينان دارند و به آنها راحت تر 
اعتماد مي كنند. در واقع اهميت اين موضوع را زماني 
مي توان به شكلي روشــن تر متوجه شد كه گاهي 
اوقات خودمان هم برنامه  هــاي تلويزيوني و حتي 
لباسي كه مي پوشــيم را تحت تاثير اطرافيان مان 
انتخاب كرده ايم. براساس گزارش نيويورك تايمز، 
توســط بازاريابي ارجاعي 65 درصد كســب وكار 
جديد ايجاد مي شود. اين بدان معناست كه به طور 
متوســط، دو ســوم از مصرف كنندگان به خريد 
يك محصول يــا خدمت خاص از طرف آشــنايان 
خود توصيه مي شــوند. در يافته هاي اخير نيلسن 
مشاهده مي شود با حمايت از پتانسيل قابل توجه 
بازاريابي ارجاعي، مردم چهار برابر بيشتر احتمال 
به خريد اجنــاس دارند، زماني كه توســط يكي از 
دوستان شان سفارش شده باشد. استراتژي استفاده 
از بازاريابي ارجاعي اجازه مي دهد تا براي دستيابي 
به نتايج استثنايي به صورت حرفه اي با قدرت روي 
توصيه هاي مصرف كننده حســاب كرد. به عبارت 
ساده، بازاريابي ارجاعي گســترش كلمه بازاريابي 
درباره يك محصول يا خدمات از طريق كسب وكار 
و نه از تبليغات سنتي، به مشتريان است. بازاريابي 
دهان به دهان، شــكلي ديگر از بازاريابي ارجاعي 
اســت و هنگامي رخ مي دهد كه به ديگران درباره 
كســب وكار يكديگر بگوييد. در بازاريابي ارجاعي 
طيف گســترده اي از كســب وكار وجود دارد. اين 
استراتژي مي تواند تقريبا در هر صنعت براي شركت 
اعم از تك مالك و كارآفرين شــركت هاي كوچك، 
با شركت هاي بزرگ موثر باشــد. مشاغل بسياري 
در ارائه محصوالت يا خدمات توســط پويش هاي 

بازاريابي ارجاعي پياده سازي مي شود. 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

مشــاركت كارمندان يكي از نگراني هاي هميشــگي بخش منابع 
انساني شركت هاست. موسسه گالوپ گزارش مي دهد كه ۷۰ درصد 

كارمندان نسبت به كارشان متعهد 
نيســتند. اين آمار تكان دهنده 
باعث شــده اســت مديران و 
محققان در پــي يافتن راه حلي 
براي افزايش عالقه و مشاركت 
كارمندان باشند. ديگر امكان 
ندارد كــه كارمندان تمام عمر 

خود را در يك شركت مشــغول به كار 
باشــند، بنابراين مديران امروزي بايد بيشــتر تالش كنند 

تا اســتعدادهاي موجود در شــركت خود را حفظ و در كارمندان 
تعهد ايجاد كنند. كارمندان متعهد براي موفقيت شــركت حياتي 

هستند. وقتي افراد در شغل خود احساس موفقيت مي كنند، قدم 
 فراتر گذاشته و به ســازمان نيز كمك مي كنند تا بهبود پيدا كند. 
آنها تخصص خود را به اشتراك گذاشــته، اختالفات را حل كرده، 
پيشــنهادات مثبت داده، روحيه تيم را افزايش داده، 
به همكاران شــان كمك كرده، 
در منابع صرفه جويي كرده و 
هزاران كار ديگر انجام مي دهند 
تا سازمان نيز رشد كند. اگر فرد 
احساس رضايت و موفقيت از شغل 
خود داشته باشــد به رفتارهايي 
دســت مي زند كه باعث اثربخشي 
بيشتر افراد ديگر و سازمان مي شود. 

تعهد بسيار تحت تاثير انعطاف پذيري و توجه فردي است. 

آیا   کارکنان   شما   درگیر کار   و   شرکت    هستند؟ 

ول
كس

ن م
همه اشخاص شايسته، پيوسته در جستجوي راه هايي براي يادگيري، رشد و ترقي هستند. آنها اين كار را با طرح جا

سوال »چرا؟« و »چگونه؟« انجام مي دهند. 
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حق مالكيت معنوي چيست؟
 حبيب خان پور، وكيل پايه يك دادگستری

تعريف: به طور كلي حقوقي كه به دارندگان آن، اين اجازه را 
مي دهد كه از فعاليت هاي فكري و ابتكاري خود به طور انحصاري 
بهره مند شوند و ارزش اقتصادي داشته و قابل انتقال است. دكتر 
صفايي حقوق مالكيت معنوي يا فكري را حقوقي مي دانند كه 
داراي ارزش اقتصادي و داد و ستد است؛ ولي موضوع آن شئي 
معين مادي نيست و موضوع اين حقوق فعاليت و اثر فكري انسان 
است. از انواع مالكيت فكري يا معنوي مي توان به حق مولف يا 
حق تكثير، حق اختراع، حق تجار نســبت به عالئم تجاري و 
صنعتي اشاره كرد. تفاوت اين نوع مالكيت با مالكيت معمول در موضوع آن است كه اثري فكري و 
حاصل خالقيت و تراوش ذهني انسان است، مالكيت فكري مرتبط با شخصيت انسان بوده و غير 

قابل لمس بودن، انحصاري بودن، قانوني و محدود بودن از ويژگي هاي آن است. 
مالكيت معنوي در ايران: از منابع قانوني در حقوق ايران در اين خصوص »قانون ثبت عالئم 
و اختراعات« مصوب 1310 و آيين نامه اصالحي آن مصوب 1338، پيمان معروف به »اتحاديه 
پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي و تجارتي و كشاورزي« مصوب 1883 كه در سال 1337 
شمسي ايران به آن پيوست و قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1350 
و نيز »قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي« مصوب 1352 است؛ اما با اين وجود 
متاسفانه از نظر جهاني جايگاه ايران درباره رعايت مالكيت فكري خوب نبوده و نتايج گزارشات 

بين المللي نشان از رتبه ضعيف ايران در اين مورد دارد. 
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