
از حدود ۴۰ ميليارد دالر درخواســت پذيرفته شده از سوي 
صندوق توسعه ملي براي ارائه تسهيالت ارزي تاكنون حدود 

۱۶ ميليارد دالر به بخش هاي مختلف پرداخت شده است. 
به گزارش ايســنا، از ســال ۱۳۹۰ كه صندوق توسعه ملي 
به طور رســمي شــكل گرفت و در قانون بودجه سهم آن از 
منابع ناشــي از فروش نفت و فرآورده هاي آن مشخص شد 
ســاالنه بنا به درصد تعيين شــده منابع به آن واريز و منابع 
آن در محل هاي تعريف شــده در قانون در قالب تســهيالت 
به كارگرفته مي شود. تســهيالت صندوق توسعه ملي به دو 
بخش ارزي و ريالي تقســيم مي شــود و مطابق با اساسنامه 
صندوق استفاده كنندگان از اين تسهيالت را فعاالن اقتصادي 
بخش خصوصي، تعاونــي و بنگاه هاي اقتصــادي متعلق به 

موسســات عمومي غيردولتي تشــكيل مي دهند.  آخرين 
گزارش از عملكرد صندوق توسعه ملي در پرداخت تسهيالت 
ارزي نشان مي دهد كه مبلغ كل تسهيالت ارزي پذيرش شده 
توسط صندوق )اعالم وصول شــده( تا پايان شهريور امسال 
حدود ۴۰ ميليارد و ۳۹۵ ميليون دالر بــوده كه از اين رقم 
حدود ۳۷ ميليارد و ۷۴۷ ميليــون دالر به مرحله تخصيص 
 رســيده و به عبارتي بانك مركــزي نامه مســدودي آن را 

صادر كرده است. 
از مجموع تسهيالت ارزي كه مسدود شده حدود ۲۲ ميليارد 
و ۴۱ ميليون دالر به طرح هاي بخش خصوصي، ۹۴ ميليون 
دالر براي طرح هاي بخش تعاوني و ۱۵ ميليارد و ۴۴ ميليون 
دالر به طرح هاي بنگاه هاي اقتصادي متعلق به موسســات 

عمومي غيردولتي و تــا ۵۶۹ ميليون دالر در ســاير موارد 
 تخصيص يافتــه اســت. از كل مبلغ مسدودشــده يعني از 
۳۷ ميليارد و ۷۴۷ ميليون دالر كه براي پرداخت تسهيالت 
از طريق قراردادهاي عامليت ارزي است، حدود ۱۶ ميليارد و 
۸۶۰ ميليون دالر با همكاري بانك هاي عامل و بانك مركزي 

به مرحله پرداخت قطعي به متقاضيان رسيده است. 
اما عالوه بر اين تسهيالت حدود ۱۱ ميليارد و ۳۵۰ ميليون 
دالر براي اعطاي تسهيالت در اجراي طرح هاي ملي مربوط 
به حوزه آب، خاك و كشــاورزي اختصاص پيدا كرده است. 
بررسي عملكرد اين بخش از اين حكايت دارد كه ۸ ميليارد 
دالر براي طرح هاي مهار و تنظيم آب هاي كشور، يك ميليارد 
و ۵۰۰ ميليون دالر بــراي طرح هاي احيا و توســعه اراضي 

كشاورزي استان هاي خوزســتان و ايالم، ۵۰۰ ميليون دالر 
براي طرح هاي آبياري تحت فشــار، ۵۰۰ ميليون دالر براي 
آبرساني به روستاها و همچنين ۳۵۰ ميليون دالر براي تكميل 

طرح انتقال آب به اراضي سيستان مسدود شده است. 
همچنين ۳ ميليارد و ۲۰۸ ميليون دالر براي اجراي بند )د( 
از تبصره )۴( قانون بودجه ســال جاري اختصاص پيدا كرده 
كه طبق اين بند قانوني دولت مجاز اســت حدود ۱۴ هزار و 
۳۸۰ ميليارد تومان از منابع صندوق را برداشت كرده و به چند 
بخش اختصاص دهد از جمله صدا و سيما، تقويت بنيه دفاعي، 
بازســازي مناطق زلزله زده، طرح هاي آبرســاني روستايی، 
توليد واكسن سينه پهلو و عفونت كودكان و رفع مشكل برق و 
مقابله با ريزگردهاي خوزستان.  همچنين در مجموع مبلغي 

معادل ۱۰ ميليارد و ۸۳۰ ميليون دالر براساس ساير تكاليف 
محوله به صندوق توسط مراجعه قانوني، به طرح هاي مربوط 
اختصاص پيدا كرده و مسدود شده است. در اين بين مي توان 
اشاره كرد به بخشي از منابعي كه در سال جاري دولت با توجه 
به مجوزهايي كه دريافت كرد توانســت منابعي از صندوق را 

براي به كارگيري در برخي بخش ها مورد استفاده قرار دهد. 
تسهيالت دريافتي از صندوق توسعه ملي بعد از مدت تنفسي 
كه براي آن تعيين مي شود با سود ۶ درصد بازپرداخت خواهد 
شد. اين در حالي است كه تســهيالت دريافتي دولت با سود 
۳.۵ درصد برمي گردد و آن طور كه رئيس صندوق توســعه 
ملي اعالم كرده است، تسويه بدهي دولت از سال آينده انجام 

خواهد شد. 

ميزان افزايش حقوق كارمندان براي سال آينده 
۲۰ درصد تعيين شده است. رئيس سازمان امور 
اداري و استخدامي گفت: براساس منابع موجود 
در بودجه، افزايش ۲۰ درصدي حقوق براساس 

منابع موجود در بودجه صورت مي گيرد.
 به گزارش صداوســيما، جمشــيد انصاري در 
حاشيه جلسه هيات دولت و در جمع خبرنگاران 
گفت: بانــك مركزي و مركز آمــار مرجع اعالم 
تورم در كشور هســتند كه در پايان سال ميزان 
آن را اعالم مي كنند؛ اما در تدوين اليحه بودجه 
بر اســاس منابع موجود، ميزان افزايش حقوق 

كارمندان را تعيين و تصويب كرده ايم. 
وي درباره قانون منع به كارگيري بازنشســتگان 
گفت: در حوزه قانون گذاري نبايد به صورت صفر 

و يك نگاه كنيم، در تصويب قوانين بايد به موارد 
خاص هم توجه داشت كه نظر رهبر معظم انقالب 
هم در همين زمينه است كه از مجلس خواسته اند 
تا توجه الزم انجام شود، مجلس هم سعي مي كند 
در جهت تامين نظر رهبري اصالحات را در قانون 
انجام دهند.  وي با بيان اينكه نظر رئيس جمهوری 
بر جوان تر شدن مديريت كشور است، ادامه داد:  
قبل از اين هم در تابســتان ۹۶ طبق مصوبه اي، 
بايد در برنامه ششم توسعه سن مديريت ۸ سال 
كاهش پيدا كند؛ ولي مواردي هست كه ما مجبور 
به استفاده از سرمايه مديريتي و كارشناسي كشور 
هســتيم. انصاري گفت: بايــد راهكارهايي براي 
تشخيص درست اين موارد و تصميم گيري هاي 

مناسب دولت تعيين شود. 

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در اطالعيه اي، زمان بندي 
اعالم شده براي ثبت نام كارت هوشمند سوخت المثني را لغو كرد. 

به گزارش وزارت نفت، در متن اطالعيه  شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي آمده است: »به اطالع هموطنان عزيز مي رساند از روز چهارشنبه 
)۱۴ آذرماه( تا روز شنبه )۲۴ آذرماه( ثبت نام درخواست كارت سوخت 
المثني براي مالكان خودرو و موتورســيكلت فاقد كارت، بدون در نظر 
گرفتن زمان بندي قبلي كه براساس آخرين رقم سمت راست شماره تلفن 
همراه اعالم شده بود، صورت مي گيرد؛ ازاين رو هموطنان با هر شماره تلفن 
همراه كه در اختيار دارند و سيم كارت آن به نام آنها ثبت شده است، امكان 
ثبت نام در سامانه هاي خدمات دولت همراه )www. mob. gov. ir( و 

اپليكيشن خدمات دولت همراه و كد دستوري #۴* را دارند.«
گفتني اســت ثبت نام الكترونيكي مالكان خودرو  و موتورسيكلت فاقد 
كارت سوخت از ســاعت هشت صبح روز دوشــنبه )پنجم آذرماه( در 
سامانه خدمات دولت همراه به نشاني www. mob. gov. ir  آغاز شد و 

اپليكيشن خدمات دولت همراه با نصب آن در گوشي هاي هوشمند تلفن 
همراه در دسترس عموم قرار گرفت. 

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران پيش از اين در اطالعيه  شماره 
دو قبلي خود زمان ثبت نام كارت هوشمند سوخت المثني را براساس رقم 
سمت راست شماره تلفن همراه افراد اعالم كرده بود. هموطناني كه كارت 
سوخت خودرو يا موتورسيكلت آنها مفقود شده است، مي توانند پس از 
اين بدون توجه به رقم سمت راست شماره تلفن همراه و تنها با انتخاب 
يكي از روش هاي حضوري، مراجعه به ســامانه دولت همراه يا دريافت 
اپليكيشن دولت همراه از طريق ايران اپس )iranapps. ir(، كافه بازار 
)cafebazaar. ir(، اپ اســتور )appstore. ir( درخواســت خود را 
ثبت كنند. در هيچ يك از مراحل ثبت نام؛ چه به صورت حضوري در دفاتر 
پليس ۱۰+ و چه به صورت اينترنتي، نيازي به ارائه رمز كارت هاي بانكي 
نيست و نياز است مالكان وسايل نقليه شخصي در اين زمينه مراقبت الزم 
را به عمل آورند. مالكان خودرو يا موتورسيكلت كه كارت سوخت فعال 

در سامانه هوشمند دارند، در صورت ثبت تقاضاي صدور كارت المثني، 
كارت اوليه آنها باطل خواهد شد، بنابراين توصيه مي شود تنها افراد فاقد 
كارت سوخت براي ثبت نام مراجعه كنند. الزم است افراد در زمان ثبت نام 
اطالعات شماره تلفن همراه به نام مالك وسيله نقليه، كد ملي و تاريخ تولد 
مالك، اطالعات شناسايي وسيله نقليه )شماره سريال هشت رقمي مندرج 
در باركد پشت كارت خودرو( يا شماره VIN را در اختيار داشته باشند. 

شايان ذكر است خودروهاي نو شــماره، داراي كارت سوخت هستند و 
كافي است مالكان آنها براي دريافت كارت سوخت خود به دفاتر پست 
مراجعه كنند. مالكان خودرو يا موتورسيكلت داراي كارت سوخت كه 
رمز آن را فراموش كرده اند، امكان بازيابي رمز براي آنها فراهم شده است و 
نياز به ثبت نام ندارند. ثبت نام كارت سوخت المثني براي دريافت سوخت 
تنها با استفاده از كارت سوخت اجرايي شــده است و هدف از اين اقدام 
جلوگيري از قاچاق بنزين به ويژه با تشديد قاچاق از مرزها بوده و به معناي 

سهميه بندي و افزايش نرخ سوخت نيست. 

عضو هيات مديره انجمــن انرژي هاي تجديدپذير 
گفت: درآمد احداث نيروگاه هاي پشت بامي متفاوت 
اســت، اما به طور ميانگين احداث يك نيروگاه در 
پشت بام منزل مسكوني، بين ۷۰۰ تا يك ميليون 

تومان در ماه درآمدزايي دارد. 
به گزارش ايسنا، سيد محمدجواد موسوي با بيان 
اينكه در حال حاضر استقبال بسيار خوبي از احداث 
نيروگاه هاي پشت بامي در منازل مسكوني مي شود، 
اظهار كرد: ســودآوري احداث نيروگاه پشت بامي، 
ساالنه حدود ۲۲ تا ۲۵ درصد است. وي با تاكيد بر 
اين مساله كه ايجاد نيروگاه هاي پشت بامي سودي 
بيشتر از ســود بانكي دارد، ابراز كرد: همين مساله 
موجب شده است كه اين نيروگاه ها با استقبال باالي 
مردم مواجه شود. البته بايد گفت كه ميزان درآمد 

اين نوع نيروگاه در مناطق مختلف متفاوت است. 
به گفتــه عضــو هيات مديره انجمــن انرژي هاي 
تجديدپذير، قطعا در مناطــق خوش تابش ميزان 

درآمدزايي نسبت به مناطق شمالي كشور بيشتر 
اســت؛ اما در مجموع بايد گفت كــه احداث اين 
نوع نيروگاه به نفع مشــتركان اســت. وي درباره 
هزينه هــاي احــداث يك نيــروگاه پشــت بامي 
گفت: بســته به ظرفيت اين هزينه متفاوت است؛ 
اما براي ظرفيــت پنج كيلــووات بــا ارز نيمايي 
 حدود ۴۲ تــا ۴۵ ميليــون تومان هزينــه ايجاد 

يك  نيروگاه است. 
عضو هيات مديره انجمــن انرژي هاي تجديدپذير 
افزود: طبق برآوردهاي صورت گرفته، درآمد ساالنه 
يك نيروگاه پنج كيلوواتي، ۱۲ ميليون تومان بدون 
احتساب تورم است و اين ميزان ظرف چهار تا پنج 

سال بازگشت سرمايه دارد. 
موسوي درباره تاثير افزايش ۲ درصدي عوارض برق 
و تخصيص اين مبلغ براي توســعه تجديدپذيرها 
گفت: گرچه در هيات دولت اين مساله مصوب شد؛ 
اما بايد به اين موضــوع نيز توجه كرد كه اين مبالغ 

نمي تواند نياز توسعه تجديدپذيرها را برآورده كند. 
وي تاكيد كــرد: براي توســعه تجديدپذيرها الزم 
اســت تا بهاي برق مصرفي افزايــش يابد، چراكه 
 اكنون نســبت به ســاير كشــورهاي دنيــا ايران 
يك كشور پرمصرف در حوزه برق است كه علت اين 
موضوع نيز قيمت پايين انرژي دانسته مي شود. عضو 
هيات مديره انجمن انرژي هاي تجديدپذير با بيان 
اينكه اگر اصالح قيمت صورت گيرد، ميزان مصرف 
نيز متعادل مي شود، ابراز كرد: عالوه بر اين مساله 
بايد در حوزه صادرات نيز گام هايي برداشته شود، 
چراكه توســعه صادرات به تجديدپذيرها عالوه بر 
درآمدزايي مي تواند عاملي بر توسعه تجديدپذيرها 

باشد. 
به گفته موسوي، بايد مكانيزم هايي در نظر گرفته 
شود، به گونه اي كه با افزايش قيمت خريد تضميني 
برق و راهكارهايی از اين قبيل سرمايه گذاري ها را 

در حوزه تجديدپذيرها توسعه داد. 

روپيه بدترين عملكرد را در سال جاري ميالدي در بين 
ارزهاي اصلي آسيا داشته و از ابتداي سال ۲۰۱۸ تاكنون 

بيش از ۱۰ درصد ارزش خود را از دست داده است. 
روپيه هند درشش ماه آينده به دليل بي ثباتي ناشي از 
انتخابات ملي در ماه می ضعيف خواهد شد. در حالي كه 
سقوط قيمت نفت بايد به اقتصاد كند هند و روپيه كمك 
كند؛ ولي ادامه نگراني درباره كسادی تقاضاي داخلي 
بيش از پيش بر رشد اقتصادي ســه ماهه سوم سال 

ميالدي جاري تاثير گذاشته است. 
اكثر ارزهاي آسيا در بحبوحه تقويت ارزش دالر در سال 
جاري ضربه خورده اند؛ ولي ارزش برخي از آنها پس از 
توافق آمريكا و چين براي يك آتش بس ۹۰ روزه باال رفته 
است؛ ولي روپيه كه بدترين عملكرد را در سال جاري 
بين ارز هاي آسيا داشته يك استثنا بود. ارزش روپيه در 
روز دوشنبه بيش از يك درصد ضعيف شد. ارزش روپيه 
از ابتداي سال ۲۰۱۸ تاكنون بيش از ۱۰ درصد كاهش 
داشته است.  افزايش قيمت نفت در اين هفته به همراه 

ارقام رسمي كه نشان دهنده رشد اقتصادي ضعيف در 
هند در سه ماهه دوم سال بود، اميدها براي آرامش در 
جنگ تجاري را بر باد مي دهد. با وجود چند پيشرفت 
اخير، روپيه بدترين عملكرد خود را طي ۵ سال در سال 
۲۰۱۸ تجربه مي كند و پيش بيني مي شود ارزش آن 

پايين تر هم برود. 
پراكاش ساكپال، اقتصاددان آسيايي گفت: احتماال اين 
سياست است كه درباره مسير روپيه هند در سال ۲۰۱۹ 
تصميم مي گيرد. با برگزاري همه پرسي هايي در ۵ ايالت 
براي زمينه چيني انتخابات ملي در می ۲۰۱۹، گرماي 

سياسي بيشتر هم مي شود. 
ســاكپال گفت: بنابرايــن دولت نخســت وزير نارندا 
مودي بايد قدرت را براي دور بعدي در دســت بگيرد. 
 او به عصبانيت عمومــي ادامه دار پــس از تظاهرات 
آشــوب طلبانه ۲۰۱۶ و بر اجراي ماليات بر كاالها و 

خدمات در اواسط ۲۰۱۷ اشاره كرد. 
نظرســنجي از حدود ۴۰ استراتژيســت پيش بيني 

مي كند كه روپيه تا پايان ماه می ۲۰۱۹، درست پس 
از انتخابات عمومي، ضعيف تر خواهد شد و ارزش آن 
 به ۷۲ در برابر دالر مي رســد. روپيه در روز سه شنبه

۷۰.۴۹ دالر معامله شد. 
ولي دورنماي روپيه در آخرين نظر ســنجي نسبت به 
نظر سنجي قبلي خوش بينانه تر است. تقريبا نيمي از 
۵۱ تحليلگر در آخرين نظرسنجي پيش بيني كردند كه 
ارزش روپيه در مواردي در ۱۲ ماه آينده به ۷۴.۴۸ هم 
مي رسد.  ارز هندي روپيه در ۱۱ اكتبر به دليل تصميم 
ثابت نگه داشــتن نرخ روپيه توسط بانك رزرو هند به 
پايين ترين حد رســيد؛ ولي آرام شــدن تنش ها بين 
دولت هند و بانك مركزي به همراه كاهش شديد قيمت 
نفت از اوايل اكتبر باعث افزايش نسبي ارزش روپيه در 

هفته هاي اخير شده است. 
ساكپال اضافه كرد: از بين رفتن درگيري ها بين بانك 
مركزي و دولت نكته مثبت ديگري است، چون ادامه اين 

تنش ها براي ارز ملي كشور مفيد نيست. 

سرنوشت درخواست ۴۰ ميليارد  دالر  وام  ارزي

زمان بندي ثبت نام كارت سوخت  لغو  شدافزايش 20  درصدي  حقوق كارمندان

روپيه  هند ۱0 درصد ارزش خود  از ابتداي 20۱۸ را  از دست داددرآمد ۱2 ميليوني با  احداث نيروگاه  در  پشت بام
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ريسک  عرضه
ارز  در  نیما

تا زمانــي كــه ارز چند 
نرخي باشــد، بازگشت 
ارزهــاي صادراتــي به 
اقتصاد كشــور دشــوار 
است. نرخ ارز در بازار آزاد همچنان جذابيت 
زيادي براي دارندگان ارز دارد كه عمده ترين 
 آن صادركننده ها هســتند. به همين دليل 

با وجود ارز...

  حميدرضا صالحي، عضو اتاق 
بازرگاني تهران
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ناامني  سارقان گوشي
 با   رجيستري

»كسب وكار«  وضعیت  مبهم  15 میلیارد يورو  ارز  صادراتی  را  بررسي  مي كند

دافعه  نیما   برای  صادرکنندگان
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کاهش  چشمگیر  سفرهای   هوایی
»کسب وکار«   از   بازار   راکد   ایرالین ها    گزارش  می دهد

زعفران ايراني ديگر به شناســنامه اي براي كشور 
تبديل شــده كه در تمام جهان شــناخته شــده 
است. امروز زعفران ايراني مشــتريان ثابتي دارد و 
صادرات آن به بسياري از كشــورهاي جهان انجام 
مي شود. متاسفانه در ســال هاي اخير اين كاالي 
استراتژيك قرباني برخي مشكالت و تصميم گيري ها 
شده اســت و به همين دليل كشــورهاي رقيب با 
سرمايه گذاري هاي مســتمر به جانشيني ايران در 
صادرات اين كاال مي انديشــند.  متاسفانه صادرات 
زعفران با وجود درخواست مشــتري براي خريد 
زعفران از ايران در موقعيت مناســبي نيست. ايران 
زعفران را به ۵ قاره و ۴۷ كشور جهان با بسته بندي از 
دو دهم گرم تا حداكثر بسته بندي يك كيلويي با برند 

ثبت شده و با استاندارد...

بازار موبايل از آن دسته بازارهايي است كه در كشور 
ما طرفداران زيادي دارد و با عرضه مدل هاي جديد، 
خريداران به بازار سرازير مي شوند تا از جديدترين 
پرچمداران موبايل استقبال كنند؛ اما مدتي است با 
نوسانات نرخ ارز و افزايش قيمت موبايل ديگر كمتر 
كسي مي تواند وارد اين بازار شــود و اقدام به خريد 
گوشــي كند. در اين بين به دليل گراني بي سابقه 
موبايل، آمار سرقت اين كاال نيز تا حد زيادي افزايش 
يافته اســت و كاربران موبايل ايــن روزها با وجود 
سارقان احساس ناامني مي كنند. طرح رجيستري 
تلفن همراه كه پس از سال ها كش وقوس در كشور 
اجرايي شده است، قابليت رديابي گوشي هاي سرقتي 
را دارد؛ اما با توجه به ايراداتــي كه بر اين طرح وارد 

است، اين سوال مطرح مي شود...



اقتصاد2
ایران وجهان

رئيس جمهــوری شــامگاه 
سه شــنبه در نشســت بــا 
برگزيدگان اســتان سمنان 
با بيان اينكــه تعهد اخالقي، 
ضــرورت فعاليــت ســالم 
اقتصادي است، گفت: اقتصاد بدون فعاليت سالم بانك ها 
نمي چرخد و تمــام بانك ها بايد براي حل مشــكالت 

اقتصادي، دولت را ياري كنند. 
حســن روحاني با انتقاد از اينكه برخي تنها نيمه خالي 
ليوان را مي بينند، گفت: درست است كه مشكالتی داريم 
و كشور در شــرايط تحريم قرار دارد و ابرقدرتي مانند 
آمريكا و رژيم منحوسي مانند رژيم صهيونيستي در حال 
توطئه و مبارزه با ملت ايران هستند و برخي از كشورهايي 
كه دولت هاي آنها نام اسالمي داشته و مردم آنها مردمي 
خوب و مسلمان هستند، عليه كشور ما توطئه مي كنند؛ 
بنابراين شرايط ما عادي نيست؛ اما در اين شرايط همه 
بايد دست به دست هم بدهيم و در مسير توسعه كشور 
تالش كنيم. رئيس جمهوری با اشاره به سخنان يكي از 
سخنرانان جلسه درباره تغيير دائمي دستورالعمل ها، 
آيين نامه ها و بخشنامه ها در زمينه توليد و صادرات گفت: 
آنچه واقع مي شود با آنچه بيان مي شود، كمي متفاوت 
است؛ در اينجا فرصت را مغتنم مي شمارم و موضوعي 
كه شايد بسياري از مردم ما جزئيات آن را ندارند، توضيح 

مي دهم. روحاني ادامه داد: در فروردين ماه در شرايطي كه 
با توطئه آمريكا مواجه بوديم در جلسه  مهم اقتصادي كه 
تمامي اقتصاددانان دولت و بسياري از مشاوران و معاونان 
وزراي اقتصادي حضور داشتند، تصميمي را به اتفاق آرا 
اتخاذ كرديم كه بر مبناي آن همه اقتصاددانان و مشاوران 
اقتصادي معتقد بودند كه ارز بايد در كشور تك نرخي 
شده و اعالم كردند كه بايد قيمت ارز را 4200 تومان اعالم 
كنيم. در آن جلسه همه به اتفاق گفتند كه اگر قيمت 
ارز را 4200 تومان اعالم كنيم، تمام نيازمندي كشــور 
از لحاظ واردات و ســرمايه گذاري به طور كامل تامين 
خواهيم كرد؛ به شرط آنكه كساني كه اين ارز را دريافت 
مي كنند، براساس اعالم خود دقيق و درست عمل كنند. 
روحاني اظهار داشت: نسبت به اين تصميم ترديد داشتم؛ 
به خاطر اين بود كه آيا در عمل اين طرح موفق مي شود يا 

برخي از آن سوءاستفاده خواهند كرد. 
رئيس جمهوری با بيان اينكه پس از اخذ اين تصميم به 
همه مسئوالن و اقتصاددانان گفتم تصميم امشب ما »اكل 
ميته« است؛ چراكه شرايط اين الزام را به وجود آورده كه 
تصميم به تك نرخي كردن ارز بگيريــم، ادامه داد: اگر 
همه مردم همراهي مي كردند، حتما مي توانستيم آن 
تصميم را به خوبي به اجرا برســانيم و االن هم اگر همه 
مردم همراهي كنند و ما نرخي واحــد براي ارز تعيين 
كنيم، مي توانيم نيازمندي كشــور را تامين كنيم، اما 
متاســفانه در حين اجرا متوجه شديم برخي از كساني 
كه به عنوان واردكننده و سرمايه گذار از بانك مركزي ارز 

دريافت كردند، نصف آن و گاهي بيشتر از آن پول را در 
بازار فروختند و شروع به ايجاد فساد كردند. 

روحاني با بيان اينكه بعضي از دوســتان همواره به ما 
مي گويند كه چرا همه مســائلي كه براي دولت اتفاق 
مي افتد را براي مردم بازگــو نمي كنيد، گفت: معتقدم 
كه اگر گفتن مسائل مفيد به حال مردم، آينده و وحدت 
كشور نباشد، سودي ندارد و كار ما سخت تر خواهد شد 
و اين در حالي است كه همه ما آمده ايم تا دست به دست 

هم داده و كشور را اداره كنيم. 
رئيس جمهوری خاطرنشان كرد: اين بسيار حائز اهميت 
است كه در اين شرايط همه دست به دست هم بدهيم تا 
بتوانيم مشكالت كشور را برطرف كنيم. روحاني با اشاره 
به اينكه بيان مي شود چرا از كسي كه ارز 4200 توماني 
گرفته مابه التفاوت دريافت مي شود، گفت: اين افراد ارز 
4200 تومانــي را دريافت و جنســي را وارد كرده و در 
بازار آن را بر مبناي ارز 8 هزار تومان يا بيشــتر به مردم 
مي فروشــند و اگر دولت مابه التفاوت دريافت نكند به 
معناي آن است كه آن واردكننده از يك رانت بزرگ در 

يك مقطع تاريخي استفاده كرده است. 
روحاني با اشاره به اينكه دولت مطمئنا بي عيب و نقص 
نيســت، اما كمك آنهايي كه بايد به دولت كمك كنند 
هم به اندازه كافي نيست، گفت: اين موضوعي كه عنوان 
مي شود چرا بخشنامه ها و مقررات تغيير داده مي شود، 
براي اين است كه ما با يك فضايي مواجه مي شويم كه 

كمتر قابل پيش بيني بوده است. 

رئيس جمهوری با اشــاره به ســخنان يكــي ديگر از 
سخنرانان جلســه مبني بر اينكه ســرمايه در گردش 
براي توليد به اندازه كافي نيست، گفت: اين حرف كامال  
منطقي و درست است؛ يعني كســي كه با هزار تومان 
مي توانسته است جنس وارد كند امروز بايد مبلغي بسيار 
بيشتر بدهد. وی خاطرنشان كرد: دولت به تنهايي قادر 
نيست مسائل و مشــكالت مالي را برطرف كند و همه 

بانك ها اعم از دولتي، خصوصــي و خصولتي و نهادي، 
بايد دولت را ياري و همراهي كننــد و اموال و بنگاه ها و 
شركت هاي خود را بفروشند. روحاني با تاكيد بر اينكه 
امروز مسئوليت بسيار سنگيني بر دوش بانك هاي كشور 
قرار دارد، گفت: اقتصاد كشــور بدون فعاليت بانك ها 
نمي چرخد و اينها بايد بيشتر دولت را ياري و كمك كنند 

تا بتوانيم از مشكالت عبور كنيم. 

روحاني  در جمع  برگزيدگان  استان  سمنان:

بانك ها  به كمك دولت  بيایند

نامه سرگشاده ۵۰ روزنامه درباره 
لغو بخشــنامه قوه قضائيه براي 

انتشار آگهي هاي دادگستري
جلســه هم انديشي پيرامون مشــكل آگهي هاي 
دادگستري با حضور مديران مسئول ۵0 روزنامه 
بخش خصوصي برگزار شد و حاضران طي نامه اي 
سرگشاده خواســتار رســيدگي و لغو بخشنامه 
دادگستري شــدند. به گزارش ايلنا، اين مديران 
مســئول درنهايت نامه اي را به امضا رساندند كه 
متن آن به اين شرح اســت: امروز جامعه ايراني در 
شرايط خاص به ويژه تحريم و جنگ نرم و رسانه اي 
جهان سلطه قرار داشته كه مقابله و دفاع را ايجاب و 
وظيفه شرعي و ميهني تك تك آحاد رسانه اي كرده 
است تا به عنوان افسران جنگ نرم بتوانند از هويت 
انقالب اسالمي دفاع كنند كه اين انجام وظيفه مورد 
تاكيد مقام معظم رهبري قرار گرفته است؛ ازاين رو 
به عنــوان رهنموني براي تمامي تصميم ســازان 
الزم االجراست. در اين ميان توقع فعاالن رسانه كه 
با انواع مشكالت تهيه و تامين مواد اوليه و مسائل 
معيشتي دست و پنجه نرم مي كنند انتظار حمايت 
و »چشم  ياري داشتن« از دوستان جهت كاستن 
از دغدغه هاي پيراموني براي پرداختن به وظايف 
اصلي و توليد محتوا و حضور فعاالنه و هوشمند در 
جنگ  نرم مقابل دشمنان است.  با توجه به اينكه 
بخشنامه هاي اخير قوه قضائيه براي انتشار آگهي 
دادگستري در سامانه الكترونيك با مواد ۷۳ و ۳02 
و ۳4۳ آيين دادرسي مدني و مواد ۶۱۶، ۳44، ۱۷4 
و ۳84 قانون آيين دادگستري كيفري در تعارض 
است و تمامي مواد مذكور بر انتشــار آگهي ها در 
روزنامه هاي كثيراالنتشــار تاكيــد دارد؛ ازاين رو 
حاضران در اين جلســه، طي نامه اي سرگشــاده 
خواستار رسيدگي و لغو بخشنامه دادگستري شدند. 
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استيضاح ظريف منتفي شد
يك عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسالمي گفت كه با توجه به پس گرفتن امضاهاي تعدادي از متقاضيان، استيضاح وزير خارجه منتفي شد. عليرضا رحيمي اظهار كرد: استيضاح ظريف ۲۴ 

امضا داشت كه اكنون تعداد امضاها به ۹ نفر رسيده است. طبق آيين نامه وقتي امضاها كمتر از ۱۰ نفر باشد، از حد نصاب افتاده و منتفي است. وي با اين توضيح كه ديگر استيضاح ظريف 
رسميت ندارد، تاكيد كرد: در آيين نامه موضوعي به نام انصراف از پس گرفتن امضا نداريم. اگر كسي امضايش را پس گرفته باشد، نمي تواند بعدا بگويد كه مجددا مي خواهد پاي همان 

تقاضاي استيضاح را امضا كند. 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای عليرضا دلير فرزند خدابخش  دارای شناســنامه شــماره 82 كد ملی 
4۵00۶۵۷۵۷۶ به شرح دادخواســت به كالســه ۱204/9۷ از اين شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان 
خدابخش كمی پور فرزند كوچ محمد و زينت به شناســنامه شماره  ۷۱2 
كدملی 4۵0000۷۱2۱ در تاريخ28/ 9۶/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به:
۱- عليرضا دلير فرزند خدابخش  به شماره 82 متولد ۱۳2۵ فرزند متوفی

2- سجاد كمی پور فرزند خدابخش  به شماره شناسنامه 92۶۵ متولد ۱۳4۱ 
فرزند متوفی

۳- علی اكرم كمی پور فرزند خدابخش  به شماره 82 شناسنامه متولد ۱۳۳۷ 
فرزند متوفی

4- مهری كمی پور فرزند خدابخش  به شماره شناسنامه 2۶2 متولد ۱۳28 
فرزند متوفی

۵- احترام كمی پور فرزند خدابخش  به شماره 22۳ شناسنامه متولد ۱۳۳0 
فرزند متوفی

۶- شهنازداوديان فرزند خان محمد 
 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 مزایده نوبت اول
در پرونده كالسه 9۷۱8۳۳ شعبه اول احكام مدنی شورای حل اختالف شهرستان 
گنبدكاووس، حســب نيابت واصله از سوی شــعبه اول اجرای احكام مدنی شورای 
 حل اختالف شهرســتان گاليكش محكوم عليه ۱-محمد عباس زاده پسكن فرزند 
موسی الرضا 2-مهدی حسن پور فرزند احمد، به صورت تضامنی محكوم هستند به 
پرداخت مبلغ ۷۶/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱/040/000 
ريال بابت هزينه دادرسی در حق محكوم له قاسم توكل فر، و همچنين پرداخت مبلغ 
۳/8۵2/000 ريال بابت نيم عشر اجرائی در حق دولت و در مجموع 80/892/000 
ريال كه در راستای اجرای حكم اموال محكوم عليه محمد عباس زاده پسكن شامل 
دويست سهم مشاع از ششصد هزار سهم عرصه از پالک ثبتی ۱0۵20 فرعی از يك 
اصلی بخش ۱0 )ضمناً حســب نظريه كارشــناس پالک ثبتی فوق به پالک جديد 
۵0۱8۷ ۱-اصلی تغيير و اصالح يافته است( در حق محكوم له قاسم توكل فر توقيف 
و حســب نظريه كارشــناس در تاريخ ۱۳9۷/0۷/24 ارزش دويست سهم مشاع از 
ششصد هزار سهم عرصه از پالک ثبتی ۱0۵20 فرعی از يك اصلی بخش ۱0 بمبلغ 
40/000/000 ريال ارزيابی گرديده اســت كه جهت وصول قسمتی از محكوم به از 

طريق مزايده بفروش ميرسد.    
۱-مزايده از مبلغ اعالمی كارشناس شروع و به باالترين قيمت پيشنهادی فروخته می شود.2- 
موعد مزايده روز چهارشنبه مورخه ۱۳9۷/۱0/0۵ ساعت 9 الی صبح ۱0 ميباشد. ۳- مزايده 
برای جلسه اول تشكيل ميگردد 4-مكان مزايده در شعبه اول اجرای احكام مدنی شورای 
حل اختالف شهرستان گنبدكاووس می باشد. ۵- متقاضيان ميتوانند پنج روز قبل از تاريخ 
مزايده از ملك مذكور بازديد نمايند.۶-اين آگی فقط در يك نوبت منتشر می گردد. ۷- برنده 
مزايده مكلف است ده درصد بهای پيشنهادی خويش را فی المجلس به صندوق دادگستری 
توديع و الباقی آنرا در مهلت يك ماه به حساب مذكور واريز و فيش آنرا ارائه نمايد. در غير اين 
صورت مبلغ واريزی از وی در حق دولت ضبط می گردد. 8-بهمراه داشتن كارت شناسايی 
معتبر برای متقاضيان الزامی است. 9-هزينه های انتقال سند شامل ديون، عوارض، دارايی، 
دفترخانه و... از مبلغ حاصل از فروش قبل از پرداخت به محكوم له كسر و تاديه ميگردد./ش8

مدير شعبه اول اجرای احكام مدنی شورای حل اختالف شهرستان گنبدكاووس 
– آناقلی

برگ اجرائیه
مشخصات محكوم له: بهرام چرخابی    نشــانی محل اقامت: آبادان- كوی 

قدس –بهار 9- پالک ۶۱ –منزل چرخابی
مشخصات محكوم عليه: مهسالشنی-نشانی محل اقامت: آبادان –بين چهار 

راه اميری و امام –روبروی مجتمع الماس اروند-رستوران ترمه
محكوم به: به موجب دادنامه شــماره ۱0۱ مورخ 9۷/۳/29قاضی شورای 
حل اختالف شعبه ۷ محكوم عليه مهسالشــنی محكوم به پرداخت مبلغ 
۱0۵/000/000ريــال اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخير تاديه 
از تاريخ سررســيد چك تا زمان اجرای حكم بر اســاس شــاخص اعالمی 
از ناحيه بانــك مركزی و پرداخــت مبلغ ۱/40۷/۵00ريــال بابت هزينه 
 دادرسی و پرداخت نيم عشــر دولتی در حق دولت جمهوری اسالمی ايران

 می باشد .
قاضی شعبه ۷ شورای حل اختالف آبادان

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم معصومه زمانی دارای شناسنامه شــماره ۷2۳  به شرح دادخواست 
به كالسه ۵/9۷0۶8۷ از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان جميله طلعت به شناسنامه 28۷۳ در تاريخ 
۱۳9۶/9/29  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 
 ۱ـ زری ســيفی بقرآبادی فرزند ذبيح اله كد ملی 20۳0082۵0۳ صادره 

گنبد دختر متوفيه
2- مريم سيفی بقرآبادی فرزند ذبيح اله كد ملی 20۳0۱۳۷۷2۳ صادره 

گنبد دختر متوفيه
۳- سلمان سيفی بقرآبادی فرزند ذبيح اله كد ملی 20۳۱4۷۶998 صادره 

گنبد پسر متوفيه
4- عليرضا سيفی بقرآبادی فرزند ذبيح اله كد ملی 20۳0082۵۱۱ صادره 

گنبد پسر متوفيه
۵- نادر ســيفی بقرآبادی فرزند ذبيح اله كد ملی 20۳0۱۳۷۷۳۱ صادره 

گنبد پسر متوفيه
۶- محسن سيفی بقرآبادی فرزند ذبيح اله كد ملی 20۳0۱8۱۷9۱ صادره 

گنبد پسر متوفيه
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهی 
می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه از متوفی نزد او باشد از 
تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد./ش ۱8 
رئيس شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان گنبدكاووس

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواســت و ضمائم به آقای فياض فرهادپور 
فرزند خان ميرزا دادخواســتی بــه طرفيت خوانده آقای شــاپور همرنگ 
سين فرزند سلدوز به خواســته مطالبه چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده كالســه 9۷09984۵۱۶۶00۳۷۶شعبه ۶شورای حل 
اختالف شهرستان پارس آباد ثبت و وقت رسيدگی مورخ 9۷/۱0/۱9ساعت 
۱۵:۳0تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آئين 
دادرســی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی كامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگی در شورا حاضر گردد.
م الف90۱۷

مسئول دفتر شعبه ۶شورای حل اختالف شهرستان پارس آباد- مجرد

آگهی ابالغ داوری 
كالس پرونده :9۷0۷02

شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی ورامين
خوانده:عبدا... حسينی فرزند محمد علی-مجهول المكان

خواسته:طالق
خواهان در تاريخ 9۷/۵/۱۵ دادخواستی بطرفيت خوانده به دادگاه عمومی 
ورامين تســليم و به شعبه ســوم دادگاه عمومی ارجاع و بكالسه فوق ثبت 
گرديد و حسب دســتور مورخ9۷/8/22 رياست محترم شــده قرار ارجاع 
امرلداوری صادر گرديــد لذا مراتب يــك نوبت در يكــی از روزنامه های 
محلی آگهی می شــود تا خوانده ظرف مدت 20 روز پس از آگهی نســبت 
 به انتخاب داور و معرفــی آن به اين دادگاهاقدام در غيــر اين صورت اقدام 

قانونی به عمل خواهد آمد.
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی ورامين -رنجبران

اصالحیه آگهی فقدان سند مالکیت
آگهی فقدان ســند مالکیت که در روزنامه کســب و کار مورخ 
97/08/21 در شماره 1494 در صفحه 2 با شناسه م الف 97/168 
شماره پالک 5677 بوده که اشتباها 5977 درج گردیده بدینوسیله 

اصالح می گردد.

آگهی مزايده اموال منقول و غير منقول )نوبت دوم(
به موجب کالسه پرونده 2/972649 له عبدالحسین تقوایی علیه مجتبی غفوری جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی اموال مشروحه زیر متعلق به 
محکوم علیه توقیف و به 62/429/000 ریال ارزیابی ومقرر شد در روز چهارشنبه مورخ 97/9/28 ساعت 9 الی 10 از طریق مزایده حضوری در محل دفتر اجرای 
احکام مدنی ساری به فروش برسد و قیمت از میزان ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ضمنا 10درصد  از 
قیمت پیشنهادی نقدا از برنده اخذ و مابقی باید ظرف یک ماه پرداخت گردد همچنین در صورت انصراف یا عدم پرداخت به موقع مابقی وجه 10درصد  سپرده 

به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد./
اموال مورد مزایده واقع در ساری – جاده جویبار – آبکسر – جنب منبع آب سنگ فروشی غفوری عبارتند از:

که جمعا به میزان 62/429/000 ریال ارزیابی شده و به میزان محکوم به و هزینه اجرایی به فروش خواهد رسید.
یوسفی – دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف ساری

قيمت نهايیقيمت پايه هر متر مربع )ريال(مساحت )متر مربع(نوع سنگرديف                                  

۳۵0/000۵/۷۷۵/000  ۱۶/۵         تراورتن سفيد شيری۱ – 

۱۱2۵0/0002/۷۵0/000تراورتن قهوه ای ابعاد كوچك2 – 

۱/8800/000۱/440/000گرانيت قرمز يزد              ۳ – 

۱۱/۵۳۶0/0004/۱40/000 گرانيت نطنز                4 –

۱/8۵۵0/000990/000سنگ پله ی ريز                   ۵ – 

۶/۷400/0002/۶80/000سنگ پله خرم دره         ۶ –

82۵0/000۷۵0/000 گرانيت شقايق )عرض ۳0(۷ –

۱۷۳00/000۵/۱00/000 ابری                          8 –

۳۵0/000۷/000/000 20 تراورتن قهوه ای              9 –

۳۵0/0004/200/000 ۱2 تراورتن قهوه ای روشن۱0 –

۳۷/44۳۵0/000۱۳/۱04/000               تراورتن شكالتی دارگ قرمز۱۱–

۶۷۵/000  4۵0/000       ۱/۵گرانيت نهبندان                    ۱2 –

29۳۵0/000۱0/۱۵0/000 تراورتن قهوه ای              ۱۳ –

۱0/۵۳۵0/000۳/۶۷۵/000  تراورتن قهوه ای۱4 –

هيات وزيران در جلســه روز گذشــته خود، اليحه مشاركت عمومي 
– خصوصي را تصويــب كرد. اين اليحه با هدف اســتفاده از ســازكار 
مشاركت عمومي – خصوصي به عنوان روشي كم هزينه و كارآمدتر در 
مقايسه با شيوه سنتي تملك دارايي هاي سرمايه اي به تصويب رسيده و 
اولويت بخشي براي انجام مشاركت عمومي – خصوصي در پروژه هاي 
جديد، نيمه تمام و در حال بهره برداري به عنوان سياست توسعه مشاركت 
عمومي - خصوصي خواهد بود. هيات وزيران در جلسه ديروز كه به رياست 
اســحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوری تشــكيل شد، اليحه 
مشاركت عمومي – خصوصي را تصويب كرد و به مجلس فرستاد. اين 
اليحه با هدف استفاده از  سازكار مشاركت عمومي – خصوصي به عنوان 
روشي كم هزينه و كارآمدتر در مقايسه با شيوه سنتي تملك دارايي هاي 
سرمايه اي و نياز به بستر قانوني مستحكم براي اجراي طرح ها به اين نوع 

مشاركت به تصويب رسيد. اليحه فوق به تشريح اصول و مباني حاكم براي 
تبيين و تفسير قانون مشاركت عمومي – خصوصي مي پردازد كه شامل 
مواردي همچون فرصت برابر و ايجاد رقابت، رفتار برابر، تناسب در تسهيم 
مسئوليت و ريسك و استفاده كارآمد از منابع مالي بخش عمومي و ظرفيت 
فني و مديريتي بخش خصوصي اســت. همچنين اولويت بخشي براي 
انجام مشاركت عمومي – خصوصي در پروژه هاي جديد، نيمه تمام و در 
حال بهره برداري به عنوان سياست توسعه مشاركت عمومي – خصوصي 
خواهد بود. بررسي ساختار و فرايند اجرايي براي توسعه مشاركت، از ديگر 

مواد اليحه يادشده است. اين ساختار متشكل از شوراي راهبري مشاركت 
عمومي – خصوصي، وظايف ســازمان برنامه و بودجه كشور، وظايف و 
تعهدات طرف عمومي، كارگروه توسعه مشاركت عمومي – خصوصي و 
تسهيلگر مشاركت است. انواع روش ها و قراردادهاي مشاركت، چگونگي 
تامين مالي دوره احــداث و بهره برداري پروژه، ريســك ها و تضامين و 
مقررات عمومي از جمله مواد ديگر اليحه مشاركت عمومي – خصوصي 
است. هيات دولت همچنين با هدف ايجاد سازكار تجهيز و تامين منابع 
مالي پايدار براي توسعه زيرســاخت ناوگان حمل و نقل كشور و ارتقاي 

ايمني و افزايش سطح خدمات حمل و نقل كاال و مسافر، اساسنامه صندوق 
توسعه حمل و نقل را به تصويب رساند. تشويق، حمايت و مشاركت در 
تامين مالي و سرمايه گذاري داخلي و خارجي در ساخت، توسعه، تجهيز، 
بهسازي، نوسازي، نگهداري، بهره برداري زيرساخت هاي شبكه ناوگان 
حمل و نقل كشور، اعطاي تســهيالت به متقاضيان سرمايه گذاري در 
حوزه حمل و نقل از طريق بانك هاي عامل، حمايت و تشويق صنايع و 
شركت هاي دانش بنيان مرتبط با حوزه حمل و نقل از جمله فعاليت هاي 
صندوق يادشده است.  هيات وزيران در راستاي ارتقاي ايمني و كيفيت 
خدمات حمل و نقل هوايي، ناوبري هوايي و فرودگاهي، اساسنامه شركت 
شهر فرودگاهي امام خميني )ره( را تصويب كرد. اهداف، مدت فعاليت و 
سرمايه شركت، وظايف، اختيارات و اركان شركت، از جمله مواد اساسنامه 

يادشده است. 

در جلسه هيات وزيران صورت گرفت

تصويب  اليحه  مشاركت عمومي - خصوصي



3 بازار فناوری 
اطالعات

بــازار موبايل از آن دســته 
بازارهايي است كه در كشور 
ما طرفداران زيــادي دارد و 
با عرضه مدل هــاي جديد، 
خريــداران به بازار ســرازير 
مي شوند تا از جديدترين پرچمداران موبايل استقبال 
كنند؛ اما مدتي است با نوسانات نرخ ارز و افزايش قيمت 
موبايل ديگر كمتر كسي مي تواند وارد اين بازار شود و 
اقدام به خريد گوشــي كند. در اين بين به دليل گراني 
بي سابقه موبايل، آمار سرقت اين كاال نيز تا حد زيادي 
افزايش يافته است و كاربران موبايل اين روزها با وجود 
سارقان احساس ناامني مي كنند. طرح رجيستري تلفن 
همراه كه پس از ســال ها كش وقوس در كشور اجرايي 
شده است، قابليت رديابي گوشي هاي سرقتي را دارد؛ اما 
با توجه به ايراداتي كه بر اين طرح وارد است، اين سوال 
مطرح مي شود كه آيا مي توان به اجرايي شدن اين قابليت 

كه دغدغه كاربران است، اميدوار بود؟

مزيت اجراي طرح رجيستري موبايل
وقتي يك گوشي دزديده مي شود، يكي از نگراني هاي 
اصلي كه براي صاحب آن وجود دارد، فاش شدن اطالعات 
آن اســت و تاكنون نيز راه حلي براي اين مشكل وجود 
نداشــت؛ اما با اجراي اين طرح هر تلفن همراه يك كد 
تجاري و يك ســيم كارت معتبر خواهد داشت. در اين 

صورت وقتي گوشي سرقت شود، صاحب گوشي مي تواند 
از طريق تماس با اپراتور خود، مانع استفاده از تلفن خود 
شود. در اين حالت امكان استفاده از سيم كارت هاي ديگر 
روي گوشي نيز وجود نخواهد داشت. پس در اين حالت 

سرقت تلفن همراه ديگر مقرون به صرفه نيست. 
حسين فالح جوشقاني، رئيس سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي در ايــن خصوص عنوان كرد: براي 
انجام رجيستري گوشي هاي موبايل، زوج شماره هاي 
سيم كارت و شــماره IMEI به صورت يكتا در سامانه 
همتا ثبت مي شوند و به كمك اين شماره ها مي توانيم 
گوشــي هاي ســرقتي را رديابي و از ادامه فعاليت اين 
گوشي ها جلوگيري كنيم. البته اين فرايند جزو اهداف 
اصلي طرح رجيستري نيســت و ما با هدف جلوگيري 
از قاچاق، اين طرح را اجرا كرديم و كمك به گوشي هاي 
سرقتي در اهداف بعدي قرار دارد و در آينده مي توان از 

اين قابليت نيز استفاده كرد. 

رئيس اتحاديه لوازم صوتــي و تصويري و تلفن همراه 
درباره تاثير طرح رجيستري گوشــي بر بازار خريد و 
فروش گفت: رجيستري تاثيري در قيمت مصرف كننده 
نداشته و تنها سبب شده است كه مصرف كننده گوشي 
با گارانتي و اصلي را خريداري كند. ابراهيم درستي با 
حمايت از اجراي طرح رجيستري موبايل ادامه داد: از 
سوي ديگر اين طرح سبب شده است كه جلوي سرقت 
گوشي موبايل گرفته شود. درستي توضيح داد: با اجراي 
طرح رجيستري، هر گوشي با يك سيم كارت مشخص 
در شبكه به ثبت رسيده است و در صورتي كه سيم كارت 
ديگري داخل گوشي گذاشته شود، نيازمند طي فرايند 
انتقال مالكيت است كه بايد از سوي مالك اوليه گوشي 
انجام شــود. به همين دليل گوشي سرقت شده به  كار 
ســارقان نمي آيد و از اين جهت مي تــوان گفت اين 
طرح، تا حدودي جلوي سرقت گوشي هاي موبايل را 

گرفته است. 

با اجراي رجيستري هر تلفن همراه يك كد تجاري و يك سيم كارت معتبر خواهد داشت

ناامني  سارقان گوشي  با  رجيستري

دستكاري نتايج جستجو ازسوی 
گوگل ثابت شد

بررســي هاي يك موسســه تحقيقاتي نشان 
مي دهد گوگل نتايج جســتجوهايي كه براي 
كاربران در ايــاالت متحــده نمايش مي دهد 
را به طــور عمدي دســتكاري می كند و تغيير 
مي دهــد. گبريــل وينبرگ، مدير موسســه 
DuckDuckGo كــه خــود يــك موتور 
جســتجوي خاص با تاكيد بــر رعايت حريم 
شــخصي را اداره مي كند، در ايــن مورد گفته 
است: اگر از جستجوگر گوگل استفاده مي كنيد، 
راهي براي پي بردن به اينكه چه نتايجي را در 
جستجوي خود از دست داده ايد، وجود ندارد. 
وي افزوده است: بررسي هاي ما نشان مي دهد 
گوگل نتايج جستجوهاي به نمايش درآمده را 
ويراستاري مي كند و هر بار كه كاربران مختلف 
در آمريكا كليدواژه هاي مشــابهي را جستجو 
مي كنند، نتايــج به نمايش درآمــده براي آنها 
مشابه اســت. نكته جالب اين اســت كه اين 
 دستكاري ها در عرض چند دقيقه و حتي چند 

ثانيه اتفاق مي افتد. 
DuckDuckGo  معتقــد اســت ايــن 
دســتكاري ها بر مبناي اطالعات شخصي رخ 
مي دهد كه گوگل از هر كاربري جمع آوري كرده 
است. از جمله اين اطالعات مي توان به سوابق 
جستجوها، تاريخچه وبگردي و سابقه خريدهاي 
هر فرد اشاره كرد. اين شركت تحقيقات خود را 
با مشاركت ۷۲ شهروند آمريكا انجام داده و از آنها 
خواسته بود سه كليدواژه يكسان كنترل اسلحه، 
مهاجرت و واكسن زدن را از طريق مرورگر كروم 
رايانه روميزي در ساعت ۹ صبح روز ۲۴ ژوئيه به 

وقت شرق آمريكا جستجو كنند. 

خبر

وزير ارتباطات با اشاره به توافق روز سه شنبه با كشورهاي آذربايجان، 
روســيه و تركيه درباره ايجاد مركز حمايت از استارت آپ ها در ايران، 
افزود: آمار نشان مي دهد سال گذشته، ۲۳ هزار استارت آپ در ايران فعال 
بوده اند، در حالي كه اين تعداد چهار سال پيش فقط ۴ هزار استارت آپ 
بود و اين عدد همچنان در حال رشد اســت. وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات گفت: امروز با دولتي روبه رو هستيم كه معتاد به تحريم است، 
رفتاري كه امنيت جهاني را تهديد مي كند و براي مديريت اين تهديد 
بايد منطقه اي قوي تر بسازيم كه توافق چهارجانبه روز سه شنبه بخشي 
از نشــانه هاي ايجاد منطقه قوي تر بود. محمدجواد آذري جهرمي در 
كنفرانس »نوآوري كاسپين« كه براي نخستين بار و با موضوع تحوالت 

ديجيتال براي توسعه پايدار برگزار مي شود، موضوع اصلي اين كنفرانس 
را اتصاالت ديجيتال دانست كه با حضور ايران و كمك همسايگان باعث 
ايجاد منطقه اي قوي تر و پايدارتر مي شــود. آذري جهرمي با اشاره به 
اهميت انقالب صنعتي چهارم، تصريح كرد: نقش نوآوري در اين انقالب 
جديد صنعتي بسيار مهم است و استارت آپ ها افق جديدي را در اين 
مسير پيش روي ما گشوده اند.  وي ويژگي اصلي اين دوره جديد صنعتي 

را همكاري و پرهيز از يك جانبه گرايي عنوان كرد و افزود: دوره بازي با 
حاصل جمع صفر براي كشورها به پايان رسيده است و كارآفرينان با 
نوآوري در حال پر كردن شكاف ديجيتال هستند و ابزار اصلي اين توسعه 
ICT است. وزير ارتباطات ادامه داد: اين موضوع باعث ايجاد مدل قوي 
مي شود كه پتانسيل هاي منطقه اي زيادي را شكوفا مي كند و اتصاالت 
و ارتباطات ديجيتالي به وسيله نوآوري در دانش و صنعت باعث آينده 

بهتري براي همه مي شود.  وي افزود: نوآوري در حوزه ICT  مترادف 
اتصاالت اســت و ICT بايد ارائه دهنده سرويس در جهت ايجاد صلح 
براي همه باشد و نه ايجاد شكاف و كنترل بر ديگران، ICT براي مردم 
و كسب وكارها باعث ايجاد ارتباطات سازنده است و به ايجاد منطقه اي 
قوي تر و باثبات تر كمك مي كند. آذري جهرمي با بيان اينكه متاسفانه 
يك كشور به تنهايي به اعمال تحريم هاي يك جانبه عادت كرده، گفت: 
اين كشور باعث ايجاد تنش و به هم ريختن آرامش منطقه شده است، در 
حالي كه ما درصدد ايجاد صلح و آرامش در منطقه هستيم و در همين 
راســتا ايران آمادگي خود را براي ايجاد اقتصادي بزرگ تر با همكاري 

كشورهاي منطقه اعالم مي كند.

وزير ارتباطات

33 هزار  استارت آپ  فعال در ایران  داریم
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اطالعات ۱۰۰ میلیون کاربر به سرقت رفت
یکی از بزرگ ترین پایگاه های اطالع رسانی و پرسش و پاسخ کاربران در فضای مجازی روز سه شنبه تایید کرد که اطالعات بالغ بر ۱۰۰ میلیون نفر از کاربرانش توسط هکرها به سرقت رفته است. وب سایت  Quora که یکی از 
بزرگ ترین و معروف ترین پایگاه های اطالع رسانی و پرسش و پاسخ برای کاربران در فضای مجازی به شمار می رود، روز سه شنبه اعالم و تایید کرد که هکرها و مجرمان سایبری اطالعات و داده های بالغ بر ۱۰۰ میلیون نفر از 
کاربران و اعضای این سایت را به سرقت برده اند. این پایگاه همچنین در بیانیه ای که منتشر کرده، گفته است که هکرها موفق شده اند در این حمالت سایبری به داده هایی همچون رمز عبور، نام کاربری، حساب کاربری، آدرس 
پست الکترونیک و ایمیل کاربران نیز نفوذ پیدا کنند و در ادامه نیز به تالش متخصصان فنی این شرکت برای برطرف کردن مشکل و ضعف های امنیتی موجود در این وب سایت اشاره کرده است. 

هنوز ايراداتي در رابطه با اين طرح وجود دارد
علي خسروي اصل، كارشناس فناوري اطالعات

سرقت گوشي موبايل امروزه به يكي از راحت ترين سرقت ها تبديل شده است و سارقان با شگردهاي مختلفي كه دارند، اقدام به سرقت گوشي مي كنند. متاسفانه شرايط اقتصادي حاكم بر كشور نيز مزيد بر علت شده است و به دليل گران شدن بي سابقه 
قيمت گوشي، سارقان را به اين حركت بيشتر تشويق مي كند. در حال حاضر ديگر كسي توان خريد گوشي هاي ميليوني را ندارد و سارقان به دليل ذات كاري خود اقدام به اين حركت ناپسند مي كنند. با اجراي طرح رجيستري؛ اما شگردهاي سارقان 
خيلي كارايي نخواهد داشت و خوشبختانه اجراي اين طرح هرچند دير و داراي كمي ايراد، مي تواند موجب كاهش اين حركت شود.  البته سامانه همياب هم توانسته است به كمك مال باختگان بيايد و دست سارقان را از اموال مردم كوتاه تر كند. در اين 
سامانه كاالي ديجيتال )موبايل، لپ تاپ، تبلت و...( سرقتي يا گمشده را ثبت و رديابي مي كنند. البته اگر گوشي فروخته شود كه امروز كسي گوشي را بدون جعبه نمی خرد، در صورتي كه سيم كارت جديد روي گوشي يا تبلت قرار بگيرد، يك كد براي 
سامانه »همياب ۲۴« توسط اپراتور صادركننده سيم كارت فرستاده مي شود. سامانه »همياب ۲۴« كد رديابي كاال را در اختيار فرد مال باخته قرار مي دهد و فرد با مراجعه به دادگستري و اپراتور صادركننده سيم كارت اسم و آدرس محل كاالي خود 
را دريافت مي كند.  اما طرح رجيستري روش ديگري براي جلوگيري از سرقت گوشي هاي موبايل است؛ هرچند همان طور كه اشاره كرديم هنوز ايراداتي در رابطه با اين طرح وجود دارد. با اينكه رجيستري از قابليت هاي زيادي براي كمك به يافتن 

گوشي هاي سرقتي بهره مي برد؛ اما بايد سازكار الزم در جامعه فراهم و پس از بهره برداري از اين سيستم بايد آموزش هاي الزم به مردم داده شود؛ اما با شرايط كنوني، اين ويژگي حداقل تا پايان رفع ايرادات ممكن است كارايي الزم را نداشته باشد. 

شايلي قرائي
News kasbokar@gmail.com

ابالغ وقت رسيدگی
شماره بايگانی شعبه ۹۷0۴1۳ شعبه ۲ دادگاه عمومی گنبد

نظر به اينكه خواهان فاطمه قورچائی با وكالت عبيدا... نيازی دادخواســتی به طرفيت 
 خوانده عبدالرحمن افق عطا فرزند عرازگلدی به خواســته تسليم مبيع و غيره  تقديم 
دادگاه های عمومی شهرســتان گنبدكاووس نموده كه جهت رســيدگی به شــعبه 
۲ دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان گنبــدكاووس واقع در اســتان گلســتان- 
شهرســتان گنبدكاووس- خيابان امام خمينی جنوبی- جنب فرمانداری- كدپستی: 
 ۴۹۷1۴۳6۳86 - تلفن: 01۷۲۳۳۳۴6۴1 الی 01۷۲۳۳۳۴6۴5 - پورتال دادگستری
 استان گلستان: http://dadgolestan.ir  ارجاع و به كالسه  ۹۷0۹۹81۷8۷۲00۲6۴ 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن روز سه شنبه بتاريخ 1۳۹۷/10/۲5 و ساعت 11:00 
تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست وكيل خواهان و به 
تجويز ماده ۷۳ قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود نسخه ثانی 
دادخواست مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در اين شعبه حاضر  گردند./ش16
مدير شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گنبدكاووس – حسين محمدزاده با عفت

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای غــالم محی الدين نارويی دارای شناســنامه شــماره  5۳6  بشــرح 
دادخواســت بكالســه ۹۷05۷۴ از اين شــورا درخواســت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمد نارويی بشناسنامه 
۳61۴۴8۴65۳ در تاريخ ۹۷/0۴/0۴ اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-غالم محی الدين نارويی فرزند  قادر بشماره شناسنامه 5۳6 پدر متوفی

متوفی وارث ديگری ندارد
 اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يك مرتبه آگهی 
می نمايد تا هر كســی 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: 1۴۷۷ 

مظاهری –رئيس شعبه يك شورای حل اختالف زابل

رای دادگاه 
درخصوص دادخواست آقای فريبرز محمدی فرزند احمد بطرفيت 1- خانم فاطمه حسن پور فرزند داود ۲- 
ابوالحسن بخشی فرزند اكبر بخواسته صدور حكم بر محكوميت خواندگان به پرداخت مبلغ 1/100/000/000 
ريال بابت مبلغ يك فقره چك به شماره 65۷۴۴0 مورخه ۹6/۴/10 عهده بانك ملت به انضمام كليه خسارات 
قانونی اعم از هزينه دادرسی خسارت تاخير تاديه و نظر به محتويات پرونده اظهارات خواهان با اين توضيح كه 
خوانده رديف اول اقدام به صدور يك فقره چك با شماره و مبلغ مندرج درخواسته در وجه حامل نموده كه 
خوانده رديف دوم بعنوان ضامن ظهر چك امضا نموده در تاريخ سررسيد با مراجعه به بانك به ملت عدم كفايت 
موجودی منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت گرديده و تاكنون نسبت به پرداخت وجه اقدامی ننموده 
است دادگاه بامالحظه مدارک استنادی خواهان تصوير چك گواهی نامه عدم پرداخت امضاء ذيل چك كه 
مصون از هر گونه ايراد و اعتراضی باقيمانده از طرفی خواندگان عليرغم ابالغ در يكی از روزنامه كثير االنتشار در 
جلسه دادرسی حاضر نشده و اليحه ای نيز ارسال ننموده نوجها به اينكه وجود اصل چك در يد خواهان دليل 
بر استحقاق خواهان نسبت به وجه چك و اشتغال ذمه خواندگان می باشد بنابراين دادگاه خواسته خواهان را 
وارد دانسته مستندا به مواد ۳10 ،۳1۳ ، ۳1۴ قانون تجارت تبصره ماده ۲ قانون صدور چك حكم بر محكوميت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 1/100/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/1۴5/000 ريال بابت 
هزينه دادرسی خسارت تاخير تاديه از تاريخ صدور چك به تاريخ ۹6/۴/10 لغايت اجرای حكم طبق شاخص 

اعالم بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران در حق خواهان را صادر و اعالم می نمايد.
ميم الف: ۲۴۲

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی چابهار –احمدرضا استكی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمد علی وزيری شهركی با شماره شناسنامه ۲۷۷۷ متولد سال ----- 
صادره از ----- بشرح دادخواستی بكالسه ۹۷05۷۳ از اين شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان علی وزيری شهركی 
بشماره شناسنامه ۹۲۲6۳۴5۷۲ در تاريخ ۹۷/8/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- محمدعلی وزيری شهركی فرزند حاجی بشماره شناسنامه ۲۷۷۷ پدر متوفی

۲-بهاره روا فرزند خانعلی بشماره شناسنامه 5۳۳00۹5۹۷۲ همسر متوفی 
۳-فريبا ميری فرزند عباسعلی  بشماره شناسنامه 1۳ مواليد 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: 1۴66 
مظاهری -رئيس شعبه يك شورای  حل اختالف زابل

آگهی ابالغ
 آقای اكبر ازهاری نژاد فرزند جوانمرد مجهول المكان همســر دائمی شما به هويت خانم آمنه

 رحيمی نژاد فرزند رضا به استناد دادنامه قطعی و الزم االجرای شماره ۹۷0۹۹۷08۴۴۳00۹18  
مورخه 1۳۹۷/۷/۲6صادره از شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان ايالم تقاضای ثبت طالق خويش 
را نموده است لهذا  مقتضی است ظرف مدت يك هفته از تاريخ انتشار اين آگهی در اين دفتر خانه به 
نشانی: ايالم - خيابان آيت اله حيدری - كوچه شهيد آستوی جهت اجرا و ثبت طالق حاضر شويد 
در غير اينصورت اقدامات قانونی در خصوص ثبت طالق انجام و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود. 
سر دفتر رسمی ازدواج 6 و طالق ۴ ايالم - فرج اله رحيمی 

مفقودی 
كارت دانشــجويی اينجانب محدثه بارمان   فرزند  محمدرضا   به 
شماره دانشجويی 9511439075  رشته حســابداری در مقطع 
كاردانی از دانشگاه  آزاد واحد زابل  مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

مفقودی
سند كمپانی پاترول دو درب سواری مدل 1377 و به شماره پالک 
ايران 72 – 129 ص 27 و به شماره موتور Z24047135Z  و به شماره 
شاسی  PNK15Z620445  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

 برگ كمپانی خــودرو پيــکان وانت به شــماره انتظامی
 NAAA46AA7BG211787 41-651ط45 و شماره شاسی
 و شماره موتور 11490042742 مفقود گرديده و از درجه اعتبار

 ساقط می باشد.

فراخوان شناسايی و ارزيابی كيفی مشاوران 
معاونت حمل و نقل و ترافيک  شهرداری اصفهان در نظر دارد انجام پروژه مطالعات  نيازسنجی و جانمايی احداث 

پل هفتم  در شهر اصفهان را به مشاوران توانمند و متخصص در اين زمينه  واگذار نمايد:
لذا از متقاضيان واجد شرايط با توان و تجربه و دارای سوابق مرتبط دعوت می گردد جهت دريافت  اسناد ومدارک 
و نيازهای مربوط به پروژه و ارزيابی كيفی از روز شنبه مورخ 97/9/17  الی 97/9/28 و جهت تحويل  اسناد تا روز  
يکشنبه مورخ97/10/2  درساعات اداری، همه روزه به استثنای ايام تعطيل ، به آدرس :اصفهان ،خيابان كاوه ،پل 
چمران ،مقابل شهرداری منطقه هفت مراجعه يا با شــماره تلفن: 34593737- 0311 داخلی 213 تماس حاصل 

فرمايند.
اين آگهی به منظورارزيابی كيفی مشــاوران انتشــاريافته و معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداری اصفهان 
پس ازارزيابی متقاضيان واجد صالحيت، جهت ارائه پيشنهاد شــركت در مناقصه ازآنان دعوت بعمل خواهد 

آورد.ش/6870058



زعفــران ايراني ديگر 
به شناســنامه اي براي 
شده  تبديل  كشــور 
كــه در تمــام جهان 
شناخته شــده است. 
امروز زعفران ايراني مشتريان ثابتي دارد و 
صادرات آن به بســياري از كشورهاي جهان 
انجام مي شود. متاســفانه در سال هاي اخير 
اين كاالي استراتژيك قرباني برخي مشكالت 
و تصميم گيري ها شده است و به همين دليل 
كشــورهاي رقيب با ســرمايه گذاري هاي 
مستمر به جانشيني ايران در صادرات اين كاال 

مي انديشند. 
متاسفانه صادرات زعفران با وجود درخواست 
مشــتري براي خريد زعفــران از ايران در 
موقعيت مناسبي نيست. ايران زعفران را به 5 
قاره و 47 كشور جهان با بسته بندي از دو دهم 
گرم تا حداكثر بسته بندي يك كيلويي با برند 
ثبت شده و با استاندارد 1/259 و ايزو 3632 
اروپا صادر مي  كند. ايران در سال 1395 مقدار 
172 تن و 6۰ كيلو زعفران به ارزشی بالغ بر 246 

ميليون و 723 هزار و 32۸ دالر صادرات داشته 
است و در سال 1396، 21۸ تن و 737 كيلو و 
ارزش دالري 3۰9 ميليون و 517 هزار و 643 
دالر شد و ضمنا مقداري به صورت چمداني از 
كشور صادر مي شود كه حدود 1۰ تن مي تواند 
باشد. از سوي ديگر قوانين دست وپا گيري كه 
امروز براي صادرات اين كاال وجود دارد، انگيزه 
را از صادركننده واقعــي گرفته و اين همان 
تهديد بزرگي است كه اقتصاد و اين صنعت مهم 
را تهديد مي كند. در اين رابطه علي حسيني، 
عضو شوراي ملي زعفران با اشاره به مشكالت 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نيما 
اظهار كرد: ابالغ بخشنامه جديد تعهد ارزي 
صادركنندگان و بازگشت ارز حاصل از صادرات 
به سامانه نيما موجب شده است تا بسياري از 
صادركنندگان قديمي عقب نشــيني كنند و 
قاچاقچيان وارد معركه شوند. وي با اشاره به 
اينكه بازگشت ارز حاصل از صادرات بر خروج 
غيررسمي كاال دامن مي زند، افزود: در شرايط 
كنوني هر صادركننده ملزم  مي شود كه به ازاي 
صادرات هر هزار دالر، 95۰ دالر ارز به سامانه 
نيما بازگرداند كه اين امر موازي با رشد صادرات 
غيررسمي و قاچاق محصول است. حسيني 

ادامه داد: آمار صادرات زعفران در ۸ ماهه اخير 
نشان مي دهد كه كار شركت هاي صادركننده 
هيچ ارتباطي با زعفران نداشته و حال جاي 
اين سوال مطرح است كه چه اتفاقي افتاده كه 
سرمايه كشور بايد خارج شود؟ وي با انتقاد از 
صادرات زعفران به افغانستان گفت: بنابر آمار 
گمرک در شش ماهه امســال، 11 تن زعفران 
به صورت رسمي و احتماال دو برابر اين ميزان 
به افغانستان قاچاق شده است. عضو شوراي 
ملي زعفران با اشاره به اينكه تعرفه صادرات 
زعفران  به كشورهاي هند و چين براي افغان ها 
صفر است، بيان كرد: اين درحالي است كه براي 
صادرات زعفران ايران به هند 3۰ درصد و چين 

16 درصد تعرفه اعمال شده است. 
وي با اشاره به اينكه صادرات طالي سرخ به 
آمريكا ممنوع اســت، افزود: البته صادرات 
زعفران ايراني با گواهي مبدأ افغانســتان به 
راحتي به كشورهای ممنوع شده، امكان پذير 
است. حسيني با اشاره به اينكه توليد زعفران 
افغانستان رقمي بيش از 4 تا 5 تن نيست، بيان 
كرد: با توجه به آنكه چنــد برابر اين ميزان با 
گواهي مبدأ افغانستان به ديگر كشورها صادر 
مي شود، اين امر زنگ خطر جدي براي زعفران 

ايران به شمار مي رود؛ چراكه افغان ها با زعفران 
ايراني در بازارهاي هدف بازار سازي مي كنند. 
وي با اشاره به اينكه بزرگ ترين خطر قاچاق 
زعفران بازارسازي براي افغانستان است، اظهار 
كرد: قاچاق پياز زعفران و همچنين صادرات 
رسمي و غيررســمي زعفران به افغانستان 

موجب شده است تا افغان ها رقيبي جدي براي 
ايران به شــمار روند، ازاين رو انتظار مي رود 
دولتمردان و متوليان امر تمهيدات جدي براي 
اين موضوع بينديشند؛ به طوري كه نسبت به 
صادرات زعفران به افغانستان، همانند اسپانيا 

و دوبي بايد حساسيت وجود داشته باشد.

عقب نشيني صادركنندگان  قديمي زعفران به دنبال بازگرداندن ارز صادراتي به نيما  ادامه  دارد

طالي   سرخ   قرباني  بخشنامه های   ارزي
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هزينــه حامل هاي انــرژي براي 
واحدهاي آجرپزي كمرشكن است

رئيس اتحاديه فخاران گفــت: با هدفمندي 
يارانه ها و افزايش شديد نرخ حامل هاي انرژي 
واحدهاي آجرپزي دچار مشــكالت فراواني 
شــدند. مرتضي منبع چي اظهار داشــت: با 
اجراي هدفمندي يارانه ها و هزينه حامل هاي 
انرژي نرخ گاز به عنوان سوخت اصلي صنف 
از هر متر مكعب ۱8.8 تومان به ۱۰۵ تومان 
رســيده؛ اما نرخ آجر به دليل ركود شــديد 
ساخت وساز طي چند ســال گذشته، نهايتا 
افزايــش ۲۰-۱۰ درصدي داشــته اســت، 
ضمن اينكه هزينه برق هم از سال 8۹ )آغاز 
هدفمندي يارانه ها( شاهد افزايش ۲۰۰-۳۰۰ 
درصدي بوده اســت. وي افــزود: مقرر بود با 
منابع حاصل از اين طرح، به بخش هاي توليد 
كشــاورزي يارانه تخصيص شود؛ اما الاقل به 
اين صنف يا ســاير صنوف توليدي ريالي از 
اين موضوع نرسيد. اين فعال صنفي با اشاره 
به ركود ساخت وساز در بخش ساختمان، به 
سهم ۱۰-۵ درصدي آجر در ساختمان سازي 
اشاره كرد و ادامه داد: ركود شديدي بر صنف 
حاكم شــده و با روند جايگزيني مصالح مثل 
بلوك سيماني به جاي آجر؛ درآمد واحدهاي 
آجرپزي نيز كاهش چشمگيري يافته است. 
رئيس اتحاديــه فخاران با اشــاره به فعاليت 
۳۰۰ واحد آجرپزي و اشتغال۳۰ هزار نفري 
در اين واحدها، اضافه كرد: ركود بازار و ساير 
مشكالت باعث شده است كه از سهم ۳۰ هزار 
نفري اشــتغال ظرف چند سال به عددي در 
حدود ۱۵۰۰ نفر برسيم كه اين خود نشان از 

عمق فاجعه دارد.

خبر
ت ها 

آخرين قيم
) ريال(

انجير خشک نيمه پرک
480000

توت خشک سفيد
880000

گردو پوست سوزني
1280000

پسته ممتاز
1300000

مغز فندق
880000

کشمش سبز
160000

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

واگذار نمايد.
كارفرما : شركت آب وفاضالب استان گلستان به نشانی گرگان- ميدان بسيج – سايت اداری 

استان تلفكس ۰17324263۰6 ، ۰17324۸۰331-4

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(

۱
 اجرای طــرح های دو ســو تغذيه 
برق رسانی در تاسيسات شهرهای 
گرگان و گنبد به مدت ۳ ماه شمسی

دفتر
قراردادهای

شركت

ازتاريخ
۹7/۹/۱4الی

۹7/۹/۲4
معاونت ۳.۹4۳.۰۲7.4۰۰۱۹7.۲۰۰.۰۰۰

۹7/۱۰/8۱۰۰.۰۰۰بهره برداری

محل تامين اعتبار: تبصره 3
تاريخ تحويل اسناد : ساعت 14 مورخ 97/1۰/4

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 ، 2 و 3 شركت توزيع برق يا رتبه حداقل پايه 5 سازمان برنامه و بودجه 
دعوت می شود در تاريخ اعالم شده و در ســاعات 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 . 31۸36۰3مراجعه 

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

آگهی مزايده
مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان اردبيل در نظر دارد مقدار 54/9هكتار از اراضی زراعی آبی 
تحت يد خود واقع در پارس آباد جنب بخش 4شركت كشت و صنعت مغان )ايستگاه تحقيقاتی مركز( را جهت كشت 

محصول بادام زمينی  از طريق مزايده )به صورت اجاره ای( به افراد واجد شرايط واگذار نمايد.
عليهذا متقاضيان جهت شركت در مزايده می توانند ضمن رويت از محل مورد نظر جهت دريافت اسناد مزايده از 
تاريخ درج آگهی به مدت 1۰روز به دبيرخانه مركز به آدرس پارس آباد- كيلومتر 12جاده اصالندوز – جنب شهرک 
صنعتی مراجعه و يا با شماره تلفن 32751593-۰45 در ساعات اداری تماس نمايند. ضمنًا اسناد مزايده در سايت 

اينترنتی به نشانی http:Ardabil.areeo.ac.ir موجود می باشد.
ضمناً هزينه درج آگهی و تعيين قيمت پايه كارشناسی به عهده برنده مزايده خواهد بود. 

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان اردبيل

آگهی مزايده نوبت اول
در پرونده كالســه ۹7۱۹۹6 شــعبه اول احكام مدنی شورای حل اختالف 
شهرســتان گنبدكاووس محكوم عليه محمد قــوی دل اينچه برون فرزند 
عبدالعظيم، محكوم اســت به پرداخت مبلــغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال در حق 
محكوم له حســين جرجانی فرزند ســاعت، و همچنيــن پرداخت مبلغ 
۱/۰۰۰/۰۰۰ ريــال بابت نيم عشــر اجرائــی در حق دولــت و در مجموع 
۲۱/۰۰۰/۰۰۰ريال كه در راســتای اجرای حكم اموال محكوم عليه محمد 
قوی دل اينچه برون شــامل يک تخته فرش دســت بافــت تركمنی رنگ 
روناسی با طرح ماری گل ۳*۲ مستعمل در حق محكوم له حسين جرجانی 
توقيف و حسب نظريه كارشــناس در تاريخ ۱۳۹7/۰8/۲۱ يک تخته فرش 
دست بافت تركمنی رنگ روناسی با طرح ماری گل ۳*۲ مستعمل به مبلغ 
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال ارزيابی گرديده است كه جهت وصول محكوم به از طريق 

مزايده بفروش ميرسد.    
۱- مزايده از مبلغ اعالمی كارشناس شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادی 
فروخته می شود. ۲- موعد مزايده روز يكشنبه مورخه ۱۳۹7/۱۰/۰۹ ساعت 
۹ الی ۱۰ ميباشد ۳- مزايده برای جلسه اول تشكيل ميگردد 4-مكان مزايده 
شعبه اول اجرای احكام مدنی شــورای حل اختالف شهرستان گنبدكاووس 
می باشد. ۵- متقاضيان ميتوانند پنج روز قبل از تاريخ مزايده از ملک مذكور بازديد 
نمايند.6-اين آگهی فقط در يک نوبت منتشر می گردد. 7- برنده مزايده مكلف 
است ده درصد بهای پيشنهادی خويش را فی المجلس به صندوق دادگستری 
توديع و الباقی آنرا در مهلت يک ماه به حساب مذكور واريز و فيش آنرا ارائه نمايد. 
در غير اينصورت مبلغ واريزی از وی در حق دولت ضبط می گردد. 8-بهمراه 

داشتن كارت شناسايی معتبر برای متقاضيان الزامی است./ش۲۰
مدير شعبه اول اجرای احكام مدنی شورای حل اختالف شهرستان 
گنبدكاووس – آناقلی

آگهی نوبت سوم پايان مميزی شهرستان زابل
بسمه تعالی 

شهروندان گرامی شهرستان زابل
از آنجاييكه مميزی امالک شــهر زابل به اتمام رسيده 
است لذا مقتضی است در صورت مغايرت اطالعات فيش 
عوارض نوسازی ، جهت اصالح با ارائه سند وآخرين فيش 
واريزی به واحد نوسازی شهرداری زابل واقع در خيابان 
فردوسی شرقی – ساختمان مركزی شهرداری مراجعه 

فرمايند .
مهلت ارائه اعتراض از روز انتشار آگهی نوبت اول مورخ 

97/9/5به مدت چهار ماه می باشد. 
توجــه : قبــول اعتراض مشــروط به درج نشــانی 
 كامــل وصريــح در فــرم درخواســت اعتــراض 

می باشد .

ابالغيه 
۱- نام : سعيد               نام خانوادگی : محمدی ساردو             ۳- نام پدر : جهانگير 

4- كد ملی : ۳۰۲۰4۵66۹۱        ۵-نشانی : اســتان كرمان – شهرستان كرمان – 
بخش ماهان شهرستان كرمان 

مدارك پيوست : 
تاريخ حضور : ۱۳۹7/۰۹/۲6              ساعت حضور : ۱6:۳۰ 

در خصوص دعوی ياسمن پالشــی و رضا ترك زاده ماهانی به طرفيت شما مبنی بر 
الزام به تنظيم سند خودرو و انتقال رسمی سند يک دســتگاه خودرو ريو و مطالبه 
جميع خسارات وارده اعم از هزينه دادرســی در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در 

اين شعبه حاضر شويد . 
*اين ابالغنامه برای شما با سامانه ابالغ ارسال گرديده .

*چنانچه جهت ورود به سامانه ، حساب كاربری )شناسه و رمز ( دريافت ننموده ايد 
جهت ثبت نام ، به يكی از دفاتر خدمات الكترونيكی قضائی و در صورت عدم دسترسی 

به نزديک ترين واحد قضائی مراجعه كنيد .
* عدم مراجعه به منزله استنكاف از قبول اوراق قضائی بوده و ابالغ محسوب ميشود .

م الف : ۱7۳۱

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم كبری احمد دارای شناســنامه شماره ۳۹۳  به شــرح دادخواست به كالسه 
۹7۰68۹ از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان ام البنين لک زائی به شناسنامه ۲۰۳۱8۵86۹6 در تاريخ ۱۳۹7/7/۱۰  در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 

 ۱ـ كبری احمد فرزند محمد ش.ش ۳۹۳ ت.ت ۱۳۳4/7/4 مادر متوفيه 
۲- رضا شيخ فرزند يعقوب ش.ملی 488۰۳۵۳7۹۵ ت.ت ۱۳77/۱۲/۹ پسر متوفيه 
۳- معصومه شــيخ فرزند يعقوب ش.ملــی 488۰۵۲4۵6۵ ت.ت ۱۳84/۱۱/۱۱ 

دختر متوفيه
4- يعقوب شــيخ فرزند غالمحســين  ش.ملی 488۹۳۹۱۲4۱ ت.ت ۱۳4۵/4/۲ 

همسر متوفيه
 اينک با انجــام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در يــک نوبت آگهی 
می نمايد تا هر كســی اعتراضــی دارد و يا وصيت نامــه از متوفی نزد او باشــد از 
 تاريخ نشــر آگهی ظرف يک ماه به شــورا تقديــم دارد و اال گواهی صــادر خواهد 

شد./ش ۱7 
عضو شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان گنبدكاووس

مفقودی
ســند مالكيت خودرو ســواری پژو SD-TU52۰6 مدل 1392 
به شــماره انتظامی ايــران 79-729 ق 32 به شــماره موتور 
   NAAP41FD3DJ63۸۸7116۰ و شــماره شاسیB۰۰539۰5
بنام مهدی سعيدی حقيقت مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. 

مفقودی
برگ ســبز خودروی سواری ســمند تيپ LXXU7مدل سال 
1392 به رنگ سفيد روغنی و شماره انتظامی 24ايران  296ج37 
و شماره شاســیNAAC91CCIDF626539 و شماره موتور 
124K۰15239۸ به نام اكبر نعيم اصــل مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

كاهش صادرات در ماه هاي اخير
غالمرضا ميري، رئيس اتحاديه صادركنندگان زعفران

ارزآوري و صادرات زعفران كمک شــاياني به اقتصاد كشور كرده اســت و اگر مشكالتي كه بر سر راه 
اين صنعت قرار دارد، حل شــود مي توان آينده بازار زعفران را خوش بينانه تصور كرد. اگر مشــكالت 
صادركنندگان و توليدكنندگان برطرف شــود كه همت عالي را بايد در اين راه داشته باشيم، يكي از 
پردرآمد ترين و ارزآور ترين صنايع  ايران همين طالي سرخ است. مشتريان خارجي بسياري هرساله 
در انتظار زعفران ايراني هســتند و تنها زعفران ما را قبول دارند. بنابراين نبايد اجازه دهيم مشكالت 

اين صنعت را تهديد كند. 
امروز با توجه به شرايطي كه وجود دارد، صادركنندگان واقعي زعفران از چرخه صادرات خارج شده اند و 
شيوع بي رويه قاچاق هم مزيد بر علت شده است تا توليدكننده و صادركننده ضرر و زيان زيادي متحمل 
شوند. مشكالت ارزي صادركنندگان ناشي از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به سامانه نيما موجب 
شد كه زعفران به صورت قاچاق از كشور خارج شود؛ با وجود اين بخشي از كاهش صادرات در ماه هاي 

اخير به موضوع قاچاق زعفران باز مي گردد. 

بسياري از صادركنندگان در قبال اين طرح موضع گرفته اند
اردوان شريعتي، فعال بازار زعفران

زعفران به عنوان يک كاالي استراتژيک كه مشتريان زيادي از سراسر جهان دارد، بايد بيشــتر مورد توجه مسئوالن قرار بگيرد. امروز مساحت زير كشت اين 
محصول به داليل زيادي كاهش پيدا كرده و قطب هاي توليد آن در كشــور حمايت هاي الزم را دريافت نمي كنند. بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه اگر 
ارزآوري اين كاال كاهش پيدا كند درآمدهاي زيادي كه براي كشور دارد، حذف خواهد شد. توليدكنندگان و صادركنندگان زعفران با مشكالت زيادي روبه رو 
هستند كه نقش دولت در رفع آنها بسيار مهم اســت. در حال حاضر نيز مصوبه جديد بانک مركزي مبني بر اينكه ارز حاصل از صادرات زعفران بايد به سامانه 
نيما بازگردد هم مطرح شده كه بسياري از صادركنندگان در قبال اين طرح موضع گرفته اند و ديگر تمايل به ادامه صادرات ندارند و شايد اين مصوبه عامل ايجاد 

راه هاي غيرقانوني براي صادرات شود. 
قوانيــن ارزي اگر در راســتاي تشــويق صادركنندگان وضع شــود مي تــوان درآمدزايي از طــالي ســرخ را افزايش داد. امــروز زعفران ايرانــي در تمام 
جهان مشــتري دارد و اگر با تصويــب قوانين ارزي اشــتباه بخواهيــم راه را بر صــادرات آن ببنديم ديگــر درآمــد ارزي از آن نخواهيم داشــت. با عدم 
تمايــل صادركنندگان بــراي صــادرات ايــن كاال، مشــترياني كه زعفــران ايرانــي را انتخــاب كرده انــد به بازارهــاي ديگــر مي روند و كشــورهاي 
 ديگر كــه اين كاال را از كشــور خودمــان خريــداري كرده اند و با نام كشــور خود بســته بندي مي كننــد درآمدي كه حق ايران اســت را بــه جيب خود 

سرازير مي كنند. 
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ايرالين هــاي  خــروج 
خارجي از كشور سرنوشت 
بدي را بــراي ايرالين هاي 
داخلــي بــه دليل رشــد 
سرســام آور هزينه ها رقم 
زد. بررســي هاي فعلي نيز نشــان مي دهد در كنار 
رشد بيش از سه برابري قيمت بليت هواپيما، بازار 
خدمات هوايي نيز به شدت راكد شده، به طوري كه 
تقاضا براي مسافرت هاي هوايي 30 درصد كاهش 

پيدا كرده است. 
در هميــن رابطــه چندي پيــش دبيــر انجمن 
شــركت هاي هواپيمايي از كاهــش 33 درصدي 
تعداد مســافران شــركت هاي هواپيمايي در مهر 
ماه امسال نسبت به ســال گذشته  خبر داد و تاكيد 
كرد: بخشــي از اين كاهش به افزايــش نرخ ارز باز 
مي گردد كه سبب شده اســت مردم سفر هوايي، 
سفر خارج از كشور و… را از سبد هزينه هاي خود 
خارج كنند. به گفته كارشناســان، در حال حاضر 
كيفيت زندگي بيش از 7 دهك درآمدي پايين آمده 
است و در اين شــرايط توقعي از مردم نمي رود كه 

سفر هوايي را در ســبد هزينه هاي خود بگنجانند.  
از آنجايي كه شــركت هاي هواپيمايي بعضا تا ۵۵ 
درصد هزينه هاي نگهداري هواپيمــا را به صورت 
ارزي پرداخت مي كنند، گرانــي بليت هواپيما نيز 
اجتناب ناپذير بوده است. ايرالين هاي داخلي و بعضي 
از گران فروشــان البته از گران شدن بليت هواپيما 
تصور مثبتي داشتند؛ با اين حال دير يا زود با توجه 
به كسادی بازار خريد بليت، اين خوشحالي از ميان 
رفت. در حال حاضر ايجاد تقاضا مهم ترين دغدغه 
ايرالين هاست و زنگ خطر حيات برخي از آنها را نيز 
به صدا درآورده است. پيش از اين موضوع، كاهش 
تقاضا و خطر آن به ايرالين هــاي داخلي با توجه به 

رشد قيمت ها، گوشزد شده بود. 
پس از توقف عرضه ارز به شــركت هاي هواپيمايي 
داخلي با نرخ ارز دولتي )۴۲00 توماني( و اختصاص 
اين ارز صرفا بــه كاالهاي اساســي و ضروري بود 
كه نرخ بليت هواپيما با افزايــش غيرقابل باوري از 
ســوي ايرالين ها؛ چه در بخش پروازهاي داخلي و 
چه پروازهاي خارجي روبه رو شــد. در پي افزايش 
قيمت بليت همه پروازها، بســياري از شركت هاي 
هواپيمايي اعالم كردند ادامه اين وضع براي آنها قابل 
تحمل نيست كه در نهايت با پيگيري هاي سازمان 
هواپيمايي كشوري و انجمن شركت هاي هواپيمايي، 

مقرر شد بليت هواپيما به نرخ مندرج در سامانه نيما 
)بازار ارز ثانويه( محاسبه شود؛ اما اين امر نيز كمكي 
به حال ايرالين ها و متقاضيان بليت آنها نكرده است. 
طرف ديگر متقاضيان و مردم قرار دارند كه به دليل 
رشد هزينه هاي مسافرت هاي هوايي تقريبا از سفر 
هوايي منصرف شدند. براي مسافران خارجي كه اين 
مساله بسيار بحراني است و ترمزي براي سفرهاي 
خارجي به شمار مي رود؛ اما اينكه چاره چيست، نياز 

به بررسي هاي بيشتر دارد. 

»كسبوكار«بازارراكدايرالينهايداخليرابررسيميكند

کاهش چشم گیر سفرهای  هوایی

وزير صنعت: 
قيمتخودروراكاهشميدهيم
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: »قيمت خودرو 
را بايد حتما پايين بياوريم و نبايد اجازه دهيم در 

بازار رانت و داللي پيش بيايد.«
به گزارش ايرنا، رضا رحماني روز گذشته در بازديد 
از ششمين نمايشــگاه بين المللي پوشاك ايران، 
در جمع خبرنــگاران افزود: »ســازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان مسئول اعالم 
قيمت خودرو و تنظيم بازار است و رسيدگي خواهد 
كرد.« وي تامين مواد اوليه را يكي از دغدغه هاي 
توليدكنندگان پوشاك ذكر كرد و گفت: تسهيالتي 
براي واردات مواد اوليه مورد نياز اين صنعت فراهم 
مي شود. وزير صنعت اظهار داشــت: بسياري از 
توليدكننــدگان حاضــر در نمايشــگاه، تامين 
نقدينگي و مواد اوليه را عمده ترين مشكالت خود 
عنوان كردند. وي ادامه داد: صنعت پوشاك جزو 
اولويت هاي دولت در بودجه 1398 و برنامه ها قرار 
دارد و به عنوان طرحي ويژه به آن توجه شده است 

تا هرگونه مانع و محدوديت قانوني برطرف شود. 
رحماني درباره برگزاري ششــمين نمايشــگاه 
بين المللي پوشاك، گفت: امسال نمايشگاه نسبت 
به سال هاي قبل پررونق، باكيفيت و متنوع است 
و شــركت هاي داخلي و خارجي بــا انگيزه تر و 
هدفمندتر حضور پيدا كرده اند. ششمين نمايشگاه 
بين المللي پوشاك ايران از يازدهم آذرماه هر روز از 
ساعت 9 تا 17 پذيراي عالقه مندان و صنعتگران 

بود و روز گذشته پايان يافت. 
در اين نمايشگاه 60 شركت و واحد توليدي ضمن 
ارائــه جديدترين مجموعه هــاي توليدي خود، 
نوين ترين طرح هاي توليدي برگرفته از فرهنگ 

ايراني-اسالمي را مطرح و معرفي كردند. 
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تداوم صدرنشيني عراق در بين كشورهاي واردكننده كاال از ايران
بررسي جزئيات تجارت خارجي كشور در 8 ماهه نخست سال جاري نشان مي دهد عراق صدرنشين فهرست كشورهاي واردكننده كاال از ايران است. براساس آمارهاي گمرك، در 8 ماهه 
نخست سال جاري كشور عراق براي دومين ماه متوالي در صدر كشورهاي واردكننده كاال از ايران قرار گرفت. بر اين مبنا در 8 ماه نخست سال جاري، حدود 14 هزار تن كاال به ارزش 
تقريبي 6.7 ميليارد دالر به كشور عراق صادر شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ دالري رشد 66 درصدي را تجربه كرده است. 

دومين يادواره شهداي ووشو كشور با حضور روساي فدراسيون ووشو 
و ورزش هاي زورخانه اي و پهلواني جمهوري اسالمي ايران، نماينده 
ولي فقيه در سيســتان و بلوچستان، معاون اســتاندار و شماري از 

مسئوالن استاني در زاهدان برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار »كســب وكار«، نماينده ولي فقيه در سيستان و 
بلوچستان و امام جمعه زاهدان در اين مراسم گفت: شهدا با ايثارگري 
و جانفشاني هاي خود در راه انقالب و نظام جمهوري اسالمي با خداوند 

متعال معامله كردند. 
آيت ا... عباسعلي سليماني افزود: شــهيدان معامله گراني بودند كه 

سرمايه خود را فداي بقاي دين خداوند كردند. 
امام جمعه زاهدان با اشــاره به جايگاه ايمان گفت: ايمان ســرمايه 
ارزشمندي است كه تسليم، تواضع، خشــوع و پرستش را به ارمغان 
مي آورد. نماينده مردم سيستان و بلوچســتان در مجلس خبرگان 
رهبري با بيان اينكه ما همه امانتدار خداوند هستيم، افزود: شهدا در نزد 
پروردگار متعال از چنان جايگاهي برخوردار هستند كه از درك آدمي 
خارج است. دكتر مهدي علي نژاد، رئيس فدراسيون ووشو جمهوري 
اسالمي ايران نيز در اين مراسم با بيان اينكه امنيت امروز كشور مديون 
جانفشاني شهداي گرانقدر است كه با خداوند متعال معامله كرده اند، 
اظهار داشت: شهداي ورزشكار نشان دادند مي شود در همه ابعاد به 
رشد و تعالي رسيد. وي افزود: همه ما وظيفه داريم در مسير ارزش هاي 
الهي شهدا كه در عرصه هاي مختلف به ملت ايران درس ايستادگي و 

مقاومت دادند، حركت كنيم. 
وي بيان كرد: ووشوكاران كشور در سال جاري موفقيت هاي غرورآفرين 
را براي ايران اسالمي به ارمغان آوردند، به طوري كه براي نخستين بار 

قهرمان جام جهاني در رده هاي سني پايه شدند.  وي خاطرنشان كرد: 
همچنين در بازي هاي آسيايي ورزشــكاران ووشو با كسب دو مدال 
طال و چهار نقره دومين تيم موفق كاروان جمهوري اسالمي بودند كه 
نتايج آن در رده بندي كاروان تاثير بسزايي داشت. رئيس فدراسيون 
ووشو جمهوري اسالمي ايران ادامه داد: ووشو ايران در سال هاي اخير 
قله هاي موفقيت را در سايه برنامه ريزي و همكاري تمام دلسوزان در 

كشور سپري كرد. 
وي برگزاري رقابت هاي كشوري در رده هاي مختلف و ليگ هاي برتر 
را از جمله برنامه هاي فدراسيون ووشو تا پايان سال جاري عنوان كرد. 
علي نژاد با اشاره به حمايت فدراسيون ووشو از ورزشكاران استان هاي 
كمتربرخوردار نظير سيستان و بلوچستان گفت: اين نهاد تمام تالش 
خود را با ارائه كمك هاي فني در راستاي بهبود دانش ووشوكاران اين 

استان ها به كار بسته است. 
ادهم كردزابلي، مديركل ورزش و جوانان سيستان و بلوچستان نيز در 
اين مراسم بيان كرد: كاروان هامون تا مكران متشكل از 600 ورزشكار 
12 تا 15 سال اســتان امسال در نخســتين دور رقابت هاي المپياد 
استعدادهاي برتر كشور شركت كردند. وي افزود: ورزشكاران نوجوان 
سيستان و بلوچستان تاكنون در اين دوره از رقابت ها بيش از 32 مدال 
رنگارنگ كسب كرده اند كه در تاريخ ورزش اين استان بي سابقه است. 
وي ادامه داد: سيســتان و بلوچســتان در نخســتين دور المپياد 
استعدادهاي برتر كشور هم اينك در رده 18 كشور قرار دارد. وي افزود: 
در اين دوره از رقابت ها 241 ورزشكار نونهال پسر و 159 بانوي ورزشكار 
سيستان و بلوچستان به ترتيب در قالب 39 و 29 رشته شركت كردند. 
مديركل ورزش و جوانان سيستان و بلوچستان ادامه داد: ورزشكاران 

سيستان و بلوچستان در ادامه اين المپياد در سه رشته ورزشي تا 15 
آذر به مصاف حريفان خود مي روند تا با كسب مدال رتبه استان را در 

اين دوره از رقابت ها ارتقا دهند. 
وي با اشاره به طرح اســتعداديابي ورزشي در سيستان و بلوچستان 
بيان كرد: سال گذشته طرح استعداديابي تنها در چهار رشته ورزشي 
با اعتبار هر هيات 250 ميليون ريال به اجرا درآمد. مديركل ورزش و 
جوانان سيستان و بلوچستان با اشاره به اهميت جايگاه پيشكسوتان 
و قهرمانان گفــت: در برنامه جديد اين اداره كل امســال تجليل از 
پيشكسوتان و قهرمان رشته هاي ورزشي مختلف در دستور كار قرار 
گرفت، به طوري كه تاكنون حدود 600 ورزشــكار در جنوب و شمال 
استان مورد تجليل قرار گرفتند و تا پايان آذر 300 قهرمان نقاط مركزي 

نيز در ايرانشهر تقدير مي شوند.
كردزابلي تصريح كرد: تا سال 93 تنها سه سمن در حوزه جوانان در 
سيستان و بلوچستان فعال بود كه هم اينك شاهد پيشرفت هاي خوبي 
در اين زمينه هستيم. وي تاكيد كرد: با برون سپاري و تفويض امور به 
سمن ها بستري براي فعاليت هاي اجرايي و مديريتي ايجاد مي شود كه 

در توانمند سازي حوزه جوانان نقش موثري دارد. 
مديركل ورزش و جوانان سيستان و بلوچستان با اشاره به جهش در 
جذب ورزشــكاران گفت: هم اينك 46 هزار ورزشكار سازمان يافته 
در قالب بيش از 50 هيات اســتاني و  500 هيات شهرستاني در استان 

مشغول فعاليت هستند.

رئيس هيات ووشو سيستان و بلوچستان معرفي شد
ادهم كردزابلي در حاشيه دومين يادواره شهداي ووشو كشور كه در 

زاهدان برگزار شد، از انتخاب »عباس شــيبك« براي سومين دوره 
متوالي به عنوان رئيس هيات ووشو سيستان و بلوچستان خبر داد. 

مديركل ورزش و جوانان سيســتان و بلوچســتان ادامه داد: پس از 
برگزاري مجمع انتخاباتي هيات ووشو استان »شيبك« با كسب تمام 

آرا براي سومين سال متولي به عنوان رئيس اين هيات انتخاب شد. 
وي گفت: عباس شــيبك قهرماني رقابت هاي بين المللي ووشــو، 
عضويت در كميته فني فدراســيون ووشــو جمهوري اســالمي، 
مربي تيم ملــي دانشــجويان ايــران و مديريت كانون بســيج 
 ورزشــكاران سپاه سلمان سيســتان و بلوچســتان را در كارنامه 

خود دارد. 
كرد با اشاره به اينكه از عباس شيبك مي توان به عنوان يك ورزشكار 
موفق در استان سيستان و بلوچســتان نام برد، تصريح كرد: ووشو 
سيستان و بلوچستان در ســال هاي اخير شاهد تحوالت خوبي بوده 

است و تاكنون 3 هزار ورزشكار جذب اين رشته شده اند. 
 

دكتر شيبك، رئيس هيات ووشو سيســتان و بلوچستان نيز در اين 
مراسم ضمن خير مقدم خاطرنشان كرد: ووشو سيستان و بلوچستان 
در سال هاي اخير شاهد تحوالت خوبي بوده است، به طوري كه بسياري 

از ورزشكاران اين رشته در كشور و جهان خوش درخشيدند. 
وي افزود: ووشو به عنوان يكي از رشته هاي ورزشي پرطرفدار توانسته 
با فعاليت در بيشتر شهرستان هاي اين استان بيش از سه هزار ورزشكار 

را جذب كند. 
در پايان از فعاالن، ورزشكاران و خبرنگاران حوزه ورزش ووشو تقدير 

شد. 

دومين  يادواره شهداي  ووشو كشور  در  زاهدان  برگزار شد

كاهش سفرهاي هوايي
امير جعفرپور، كارشناس حوزه حمل و نقل

تمامي گراني هاي اخير؛ چه بليت هاي هوايي و چه زميني به افزايش نرخ ارز بر مي گردد و تا زماني كه نرخ ارز كاهش محسوسی پيدا نكند، انتظاري از ايرالين ها 
براي كاهش قيمت نيست. برخي  از ايرالين ها البته در اين ميان جدا از افزايش قيمت ها، گران فروشي هم مي كنند كه البته به دليل بازار راكد سفر و مسافرت در 
اين گراني ها، به ضرر خودشان تمام خواهد شد. در اين ميان مسافرت هاي هوايي به دليل رشد قابل توجه قيمت بليت كمتر شده است. سفرهاي غيرضروري و 
كم اهميت تر تقريبا كم رنگ و حتي از سبد هزينه هاي خانواده ها حذف شده و يكي از نگراني هاي مهم مردم براي مسافرت به خارج از كشور، تهيه بليت است. از 
آنجايي كه شركت هاي هواپيمايي هزينه هاي خود را با ارز پرداخت مي كنند و بخش عمده صنعت هواپيمايي وابسته به واردات قطعات از خارج كشور است، كاهش 
قيمت به اين زودي رخ نمي دهد، ضمن آنكه بايد تاكيد كرد به دليل تورمي كه به طور كلي در بازار حاكم شده است، صنعت هواپيمايي نيز از شرايط حاكم شده بر 
ساير صنايع مستثني نخواهد بود. بخشي از مشكالت ايرالين ها به خللي كه در تامين ارز مورد نياز آنها وجود دارد، بر مي گردد. متاسفانه تامين ارز مورد نياز آنها 
به سختي صورت مي گيرد؛ در حالي كه پيش از اين مسئوالن با صنعت هواپيمايي همكاري مي كردند. سهم دالل ها در گراني هاي اخير بليت هواپيما نيز بي تاثير 

نيست. با اين حال به دليل نبود تقاضا، آنها نيز قادر به تحقق خواسته هاي خود از مسير فروش بليت هواپيما نيستند. 
براساس گزارش هاي موجود، بانك مركزي در ماه هاي ابتدايي افزايش نرخ ارز همكاري هاي الزم را با شركت هاي هواپيمايي انجام مي داد، اما هم اكنون براي 

تخصيص ارز نيما به اين شركت ها مشكالتي ايجاد شده است كه بايد مديران بانك مركزي بانك هاي عامل را در اين بخش توجيه كنند. 

رئيس كل ســازمان امور مالياتي گفت: به زودي دادسراي ويژه جرائم 
مالياتي در تهران تشكيل خواهد شد تا جرائم مالياتي به صورت متمركز، 
در يك محل خاص بررسي شــود.  به گزارش ســازمان امور مالياتي، 
سيدكامل تقوي نژاد با تاكيد بر اهميت توجه به موضوعات اجتماعي در 
كنار موضوعات اقتصادي گفت: سازمان امور مالياتي كشور طي سال هاي 
اخير، رويكرد تعامل با موديان و مودي مداري را سرلوحه كار خود قرار داده 
و ضمن توسعه دانش فني و تجهيز نظام مالياتي به فناوري هاي اطالعاتي، 
زمينه برخورداري موديان از تسهيالت و تمهيدات جديد نظام مالياتي به 
ويژه خدمات الكترونيكي را فراهم ساخته است. وي بزرگ ترين سرمايه 
نظام مالياتي را اعتماد مردم و مشاركت ايشان در تامين هزينه هاي كشور 
دانســت و ادامه داد: اعتمادآفريني و تعامل حداكثــري با موديان جزو 
اولويت هاي اساسي سازمان به شمار مي رود. معاون وزير امور اقتصادي و 
دارايي افزود: مردم همواره درباره مسائل مالي و اقتصادي خود حساسيت 

بيشتري دارند و با توجه به اينكه ماليات با معيشت و زندگي مردم ارتباط 
تنگاتنگي دارد، طبيعتا از اهميت بااليي برخوردار است، بنابراين مردم 
بايد نسبت به موضوع ماليات و اهميت آن در تامين هزينه هاي كشور و 
توزيع درآمد در جامعه آگاه شوند و كشور را در مسير توسعه و پيشرفت 
همراهي كنند. وي با اشاره به تاكيدات رهبر معظم انقالب و سياست هاي 
نظام درباره عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي و اتكا به درآمدهاي مالياتي، 
عنوان كرد: در ســال هاي اخير نظام مالياتي شــاهد تحوالت بسياري 
در حوزه فناوري اطالعات بوده كه اين تحوالت، منشــأ اساسي افزايش 
درآمدهاي مالياتي بوده است. تقوي نژاد تاكيد كرد: ما امروز بزرگ ترين 
پايگاه اطالعات اقتصادي كشور را در اختيار داريم كه داراي بيش از يك 

ميليارد و 300 ميليون ركورد اطالعاتي است كه هر لحظه به آن افزوده 
مي شود. اين اطالعات ابزار سازمان براي جلوگيري از فرار مالياتي و تحقق 
عدالت مالياتي است. وي درباره ساير ابزارهاي قانوني كه با اصالح قانون 
ماليات هاي مستقيم در اختيار نظام مالياتي قرار گرفته است، گفت: با 
ماده هاي 169 و 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم وظيفه اي براي 
سازمان امور مالياتي ايجاد شده، از اين بابت كه بايد كليه اطالعات هويتي، 
مكاني، مالي، معامالتي و بانكي افراد را در اختيار بگيريم كه در اين رابطه 
۴0 سازمان و وزارتخانه شناسايي شده اند، فهرســت آنها تهيه شده و 
اقالم اطالعاتي مورد نياز ما را در اختيار قرار مي دهند. معاون وزير امور 
اقتصادي و دارايي با اشاره به بهبود قوانين مالياتي پس از اصالحيه سال 

139۴، عنوان كرد: در اين قانون نگرش جديدي از جمله حذف ماليات 
علي الراس مطرح شده است كه بتوانيم هم رضايت مردم را جلب كنيم و 
هم ماليات حقه را وصول كنيم. تقوي نژاد با تاكيد بر اينكه ما بايد مردم را 
نسبت به حقوق شان آگاه كنيم، عنوان كرد: ماليات هم بيت المال است و 
هم حق الناس. ما حق نداريم براي حفظ بيت المال به حقوق مردم تعدي 
كنيم. بايد براي تحقق عدالت تالش كنيم كه حقوق مردم كامال رعايت 
شود. رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور همچنين با اشاره به درخواست 
سازمان از رئيس قوه قضائيه براي تشكيل دادسراي ويژه جرائم مالياتي در 
تهران و موافقت وي، گفت: اين دادسرا به زودي در تهران تشكيل خواهد 
شد تا جرائم مالياتي به صورت متمركز در يك محل خاص بررسي شود 
و در ادامه پس از بررســي آثار و نتايج، اين اقدام به ساير استان ها تسري 
مي يابد. وي خاطرنشان كرد: همه اقدامات سازمان امور مالياتي در راستاي 
برقراري عدالت مالياتي، افزايش رضايت مردم و مبارزه با فرار مالياتي است. 

تشكيل  دادسراي  ويژه جرائم  مالياتي  در تهران



بانک، بیمه 6
و بورس

تاخيــر صادركننــدگان در 
تحويل ارزهاي صادراتي به 
ســامانه نيما تقريبا معضل 
جدي كشور در چند ماه اخير 
بوده؛ در حالي كه هم ميزان 
صادرات غيرنفتي به طور قابل توجهي افزايش پيدا كرده 
 و هم كشش به صادرات در ميان توليد كنندگان زيادتر

 شده است. 
با احتســاب ميــزان ارزي كه الزم اســت از ســوي 
صادركننــدگان به ســامانه نيما تحويل داده شــود، 
تكليف بيش از ۱۵ ميليارد يورو ارز حاصل از صادرات 
كه براساس قوانين قرار بوده به سامانه نيما بيايد، هنوز 
مشخص نيســت و حتي ســختگيري هاي بيشتر به 
صادركنندگان براي بازگشــت ارز نيــز جوابگو نبوده 
اســت. به گفتــه كارشناســان و فعــاالن اقتصادي، 
سردسته اين تاخير ها پتروشيمي ها هستند كه حجم 
عظيمي از صــادرات غيرنفتي را به خــود اختصاص 
داده اند و براســاس آمارهاي تجارت خارجي كشــور 
در ۸ ماهه نخست ســال جاري، صادرات محصوالت 
 آنها با عبور از مــرز ۱۰ميليارد دالر ۳۲ درصد رشــد 

كرده است. 
بر اســاس آمار گمرک، به طور كلي تر حجم صادرات 
غيرنفتي ايران در ۸ ماهه نخست سال جاری اين مدت 
۲۷ ميليارد يورو بوده كه در واقع ۲۰ ميليارد يورو از آن 
وارد سامانه نيما نشده است؛ يعني ميزان ورود ارز به اين 
سامانه از ابتداي سال جاري تاكنون تنها حدود ۷ ميليارد 
يورو بوده است؛ اما اظهارات اخير مديركل سياست ها و 
مقررات ارزی بانک مركزی گويای آن است كه تنها ۵.۷  
ميليارد يورو به سامانه نيما وارد شده كه اين رقم تنها 

حدود ۲۷ درصد ارز حاصل از صادرات است.
همچنين براساس آمار هشــت ماهه گمرک، از حدود 
۲۷.۸ ميليارد يورو صادرات غيرنفتی مبلغ 6.4 ميليارد 
يورو مربوط به ميعانات گازی است و ۲۱.4 ميليارد يورو 

نيز ارزش بقيه كاالهای صادراتی است.

بدين ترتيب با توجه به اينكــه ۵.۷ ميليارد يورو ارزی 
بوده كه از محل صادرات ايران وارد ســامانه نيما شد، 
۱۵.۷ ميليارد يورو ارز صادراتی كه قرار بوده وارد سامانه 
نيما شود بالتكليف است و معلوم نيست كجا رفته است.

فــارغ از قوانيني كه مــاه به مــاه تغييــر مي كند و 
صادركنندگان را ســردرگم، ناكارآمدي سامانه هاي 
ارزي از جملــه نيما نيز باعث كاهش عرضه ارز شــده 
است. به عبارتي دولت در سياست هاي ارزي موفق عمل 

نكرده و اين سياست ها هم درست در زماني پياده شده 
كه كشور با مشكل كمبود ذخاير ارزي و خطر كاهش 
آن روبه روســت.  از نگاه فعاالن حــوزه صادراتي، عدم 
درک شــرايط صادركنندگان و قراردادهاي صادراتي 
در گرفتن تعهد ارزي از آنها و همچنين بي توجهي به 
ضرر و زيان صادركنندگان در صورت بازگشــت ارز با 
نرخ ســامانه نيما از جمله مهم ترين ايرادهايي اســت 
 كه به سياســت دولت و از جمله راه اندازي سامانه نيما 
گرفته مي شود.  براساس گزارش عملكرد سامانه نيما، 
قيمت فروش ميانگين يورويي ارز به واردكنندگان روز 

گذشته به ۹۷۰۰ تومان رسيد. 
به گزارش تسنيم، بررسي گزارش عملكرد سامانه نيما 
نشــان مي دهد در آخرين روز كاري بازار ثانويه قيمت 
فروش ارز به واردكنندگان از ســوي صرافان به ۹۷۰۰ 
تومان رسيد. طي ۳ روز گذشته قيمت ميانگين يورويي 

ارز در اين بازار صعودي بوده است. 
گفتني است طي روزهای دوشــنبه و سه شنبه ۳۰ و 
۳۳ ميليون يورو ارز صادراتي از ســوي واردكنندگان 
در ايــن بازار خريداري شــده اســت. ميانگين خريد 
 روزانــه ارز از ســوي واردكننــدگان حــدود ۵۰ 

ميليون يورو است. 
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بورستهرانرشدكرد
معامله گران بازار سهام روز گذشته شاهد رشد 
فزاينده قيمت خودرويي ها بودند كه به گفته 
كارشناســان، گمانه زني ها درباره آزادسازي 
قيمت خودرو يكــي از عوامل مهــم افزايش 

قيمت ها بود. 
به گزارش ايســنا، روز گذشــته شاخص كل 
بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار استان 
تهران ۱۲۰۹ واحد رشد كرد و تا رقم ۱66 هزار 
و ۹۱۰ واحدي باال رفت. در عين حال شاخص 
كل هم وزن با ۳۱۹ واحــد افزايش به رقم ۲۷ 
هزار و 44۲ واحدي رسيد. شاخص آزاد شناور 
نيز هم جهت با شــاخص اصلــي ۱4۸۵ واحد 
افزايش يافت و تا رقم ۱۷۹ هزار و 6۵ واحدي 
رشد كرد. همچنين شاخص بازار اول و دوم نيز 
هر يک به ترتيب ۱۰ هزار و 64 و ۱۵6۸ واحد 
افزايش يافتند. روز گذشته نمادهايي در گروه 
كانه هاي فلزي چند رشــته اي ها پااليشي ها و 
خودرويي بيشــترين تاثير را در روند نوسانات 
شاخص كل داشتند. معدني و صنعتي گل گهر 
در راس اين نمادها قــرار گرفت، به طوري كه 
معامالت سهام اين شــركت ۱۳6 واحد تاثير 
افزاينده روي شاخص هاي بازار سرمايه داشت. 
همچنين گروه مپنا مديريت ســرمايه گذاري 
اميد و پااليش نفت اصفهان هر يک به ترتيب 
۱۱4، ۷۱ و ۵۸ واحــد تاثيــر افزاينــده روي 
شاخص هاي بازار داشتند؛ اما در طرف مقابل 
نماد شركت هاي پتروشيمي فناوران، توسعه 
صنايع بهشــهر و ســرمايه گذاري نفت، گاز و 
پتروشــيمي تامين هر يک به ترتيب ۳4، ۱۵ 
و ۱4 واحد تاثير كاهنده بر شــاخص هاي بازار 

سهام داشتند.

تاالر شيشه ای

ســكهطرحجديد۳ميليونو
۷۸۰هزارتومانشد

سكه تمام بهار آزادي طرح جديد روز گذشته 
۳ ميليون و ۷۸۰ هزار تومان معامله شد. 

به گــزارش مهــر، در جريــان معامالت روز 
گذشته هر سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
۳ ميليــون و 6۰۰ هزار تومان شــد؛ ضمن 
اينكه نيم ســكه يک ميليــون و ۹۳۰ هزار 
تومان، ربع ســكه يک ميليــون و ۱۵۰ هزار 
تومان و ســكه يک گرمي 6۵۰ هــزار تومان 
شــد. هر اونس طال در بازارهاي جهاني روز 
گذشــته ۱۲۳۵ دالر و ۵۰ ســنت و هر گرم 
 طالي ۱۸ عيــار ۳۳۹ هــزار و ۸۰۰ تومان 

شد. 

كاهشقيمتخريــدارزدر
بانکها

قيمت خريد دالر روز گذشته با كاهش بيش از 
۲۰۰ توماني نسبت به روز سه شنبه در شعب 
ارزي بانک ها ۱۱ هــزار و ۲۷۷ تومان تعيين 
شد. به گزارش تســنيم، بعد از شتاب ريزش 
قيمت ها در بــازار ارز و افزايش مراجعه مردم 
به مراكز خريد و فروش براي فروش ارزهاي 
خانگي، بانــک مركزي از بانک ها خواســت 
نسبت به خريد ارزهاي مردمي فعال شوند. بر 
همين اساس شعب ارزي بانک ها هر روز بعد از 
دريافت نرخ از بانک مركزي، نسبت به خريد 
ارز از مردم اقدام مي كنند. دستور بانک مركزي 
به بانک ها بعد از آن صادر شد كه صرافي ها از 
خريد ارزهاي مردمي خودداري و ميدان را به 

دالل ها واگذار كرده بودند. 

اخبار
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يک صاحب نظر حوزه مسكن و ساختمان معتقد است 
افزايش سرمايه بانک مسكن مهم ترين اقدام در جهت 
افزايش توانمندي اين بانک تخصصي براي حمايت 
از دو بخش عرضه و تقاضاي مسكن است. به گزارش 
پايگاه خبري بانک مسكن-هيبنا، غالمرضا سالمي با 
بيان اينكه طي سال هاي گذشته اقدامات مناسبي در 

راستاي توانمندسازي بخش تقاضا از سوي بانک مسكن 
انجام شده اســت، اظهار كرد: يكي از پيشنهادهاي 
مناسب براي گسترش توان تسهيالت دهي و حضور 
موثرتر بانک عامل بخش مســكن در توانمندسازي 
دو بخش عرضه و تقاضا، افزايش سرمايه اين بانک از 
طريق اختصاص بخشي از اقساط وصولي طرح مسكن 

مهر اســت. در حال حاضر بانک مركزي، با استمهال 
بازپرداخت اقساط مسكن مهر طي يک دوره ۱۰ ساله 
)تا سال ۱4۰۱( موافقت كرده و وجوه حاصل از وصول 
اقساط تسهيالت مســكن مهر به پرداخت باقيمانده 
تســهيالت طرح مســكن مهر و همچنين كمک به 

نقدينگي صندوق مسكن يكم مي شود.

دكتر مرتضي اكبــري، مديرعامل 
بانک قرض الحســنه مهــر ايران به 
تبيين چرايي بنــگاه داري بانک ها 
پرداخت. به گــزارش روابط عمومي 
بانک قرض الحسنه مهر ايران،  دكتر 
اكبري در اين گفتگو بيان داشــت: 
بســياري از اين بنگاه ها پيش از اين 
نيز در مالكيت بانک ها بوده اســت. 
در مقاطعي به داليل مختلف بانک ها 
ناچار شدند به اين سمت بروند. وي 
افزود: فعاليت هــاي بانكي به داليل 
مختلف سودآور نيست. براي مثال 
دولت خيلي از تسهيالت را به بانک ها 
تحميل مي كند. ممكن اســت اين 
تســهيالت روي كاغذ براي بانک ها 
سودآور باشــد؛ اما در نتيجه نهايي، 
هيچ گاه به بازپرداخت نمي رسد كه 
براي بانک ها ســودي در پي داشته 
باشــد. اكبري ادامه داد: اين يكي از 
داليلي اســت كه بانک هــا را ناچار 
مي كند به كارهاي ســرمايه گذاري 
روي آورند. زيرا تســهيالتي كه به 
بانک ها تكليف مي شــود، آنها را با 
زيان مواجه مي كند و بانک ها براي 
جبران آن ناچار مي شــوند كارهاي 
اقتصادي انجام دهنــد. مديرعامل 
بانک قرض الحسنه مهر ايران تصريح 
كرد: علت ديگر، تعيين دســتوري 
نرخ سود تســهيالت است. در طول 
ســال هاي مختلف هــم از جهت 
 سپرده و هم تسهيالت براي بانک ها 
تعيين تكليف شــده اســت. يعني 
خود بانک هيچ گاه نتوانسته از نظر 
اقتصــادي Cost Benefit كنــد 
)سود و هزينه خود را محاسبه كند( 
تا بتواند نرخ ســپرده و تسهيالت را 
تعيين كند. سيستم بانكي كشور ما 
نيز هيچگاه در مصارف و تخصيص 
رقابتي نبوده است و فقط در جذب 
منابع و تجهيز به رقابت پرداخته اند. 

در كدام صنعت شما سراغ داريد كه 
شركت ها در خريد مواد اوليه به قيمت 
باالتر رقابت كنند؟ بلكه آنچه اتفاق 
مي افتد رقابت در فروش محصول به 
قيمت پايين تر اســت. اين در حالي 
 است كه درباره بانک ها برعكس عمل

 مي شود. 
وي اضافه كرد: آنهــا در تخصيص، 
رقابتي ندارند بلكه در تجهيز رقابت 
مي كنند، به همين علت بانک ها در 
تعيين دســتوري نرخ سود سپرده 
و تســهيالت همواره ضرر كرده اند. 
يعني قيمت تمام شده پول با آنچه 
كه تسهيالت مي دهند، قطعا متفاوت 

است و باعث زيان شده است. 
دكتر اكبري تشــريح كرد: اكنون 
وضعيت به گونه اي است كه بانک ها 
حتي براي جبران كسري نقدينگي 
و رقابت در نگهداري ســپرده ها، به 
حساب هاي جاري نيز سود مي دهند 
و عمال قيمت تمام شده پول افزايش 
 يافتــه اســت.  مديرعامــل بانک 
قرض الحسنه مهر ايران تصريح كرد: 
نرخ سود ســپرده ها روي كاغذ ۱۵ 
درصد است. در حالي كه بانک مجبور 
است ۱۰ درصد ســپرده قانوني و ۵ 
درصد نيز مانــده جبراني نگهداري 
كند. اگر هزينه هاي بانک ها را نيز به 
حساب نياوريم، هم اكنون حداكثر 
۸۵ درصد پول در اختيارشان است، 
يعني قيمت تمام شــده پول براي 
بانک ها حدود ۱۸ درصد است.  دكتر 
اكبري اذعان داشت: فعاليت ديگر 
بانک ها خدمات بانكي مانند اعتبار 
اســنادي، ضمانتنامه، انتقال پول 
و... اســت. از زماني كه شبكه بانكي 
كشور تحريم شــد، اين بخش نيز 
به شدت دچار ركود شــد و درآمد 
 خدماتــي بانک هــا نيز به شــدت 

كاهش يافت. 

مسير پيشنهادي  براي افزايش سرمايه  بانك مسكن

افزايش قيمت دالر تا ۱۱ هزار و ۳۶۰ تومان
در آغاز معامالت روز گذشته بازار آزاد تهران، نرخ ارز در صرافي هاي بانكي با اندكي افزايش مواجه شد و نرخ آن به ازاي هر اسكناس دالر، به ۱۱ هزار و ۳۶۰ تومان رسيد. در جريان معامالت 
روز گذشته نرخ دالر با اندكي افزايش مواجه شد، به نحوي كه نرخ خريد هر اسكناس دالر ۱۱ هزار و ۳۲۰ تومان و نرخ فروش ۱۱ هزار و ۳۶۰ تومان بود. همچنين هر يورو براي خريد ۱۲ 

هزار و ۸۱۳ تومان و براي فروش ۱۲ هزار و ۸۵۹ تومان بود. 

اجرای مزایده
در پرونــده اجرايی كالســه ۹6۱4۱4 شــعبه اول اجرای احكام مدنی دادگســتری 
شهرســتان گنبد كاووس آقای عيد محمد هراتی قوی و... محكوم اســت به پرداخت 
مبلــغ -/۷۲۲/6۲۰/۱۲۱ ريال در حق محكوم له آقای علــی عامريان و پرداخت مبلغ 
-/۳6/۱۳۱/۰۰6 ريال بابت هزينه اجرا در حق صندوق دولت كه در قبال بدهی نامبرده 

ملكی مشتعمل بر:
مقدار ۱4/4۵ سير مشــاع از مجموع ۲4۰ سير ششــدانگ عرصه و اعيان پالک ثبتی 
۱۲۰۳۰ فرعی از ۷۳۱۲ فرعی از يک اصلی بخــش ۱۰ ثبتی واقع در گنبد كاووس- خ 
شهيد مطهری- نرسيده به شكوفه- فروشگاه مواد غذايی وليعصر- پ ۳ با مساحت كلی 
عرصه ۳۳۰ مترمربع و اعيانی مشتعمل بر يكدستگاه واحد مسكونی در طبقه همكف به 
مساحت حدود ۱۹۰ متربربع و يک باب واحد تجاری دو دهانه به مساحت ۵6 مترمربع با 

قدمت ساخت حدود ۲۰ سال متعلق به عيد محمد هراتی قوی.
توقيف گرديده كه از طريق مزايده حضوری به شرح ذيل به فروش ميرسد:

۱- مطابق نظريه كارشناس، ملک مورد مزايده به مبلغ -/۷۲۲/6۲۰/۱۲۱ ريال)ارزش 
۱4/4۵ سير مشاع از ۲4۰ سير ششدانگ( ارزيابی گرديده است. ۲- مزايده از مبلغ پايه 
كارشناسی شروع و به باالترين قيمت پيشنهادی فروخته می شود.۳- مكان مزايده در 
شعبه اول اجرای احكام مدنی دادگستری گنبدكاووس می باشد. 4- موعد مزايده روز 
دوشنبه مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۰۳  ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح ميباشد. ۵- متقاضيان شركت در 
جلسه ميتوانند پنج روز قبل از تاريخ مزايده از مال مورد مزايده ديدن نمايند. 6- مزايده 
مذكور برای نوبت دوم تشكيل ميگردد. ۷- همراه داشتن كارت ملی برای متقاضيان الزامی 
ميباشد. ۸- برنده مزايده مكلف است ده درصد مبلغ پيشنهادی خويش را فی المجلس 
مابقی آنرا در حداكثر ظرف مهلت يک ماه به صندوق دادگستری توديع و فيش آن را ارائه 
نمايد. در غير اين صورت ده درصد واريــزی به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد 
شد. ۹- مالكيت برنده مزايده مشاعی و مشمول مقررات امالک مشاع خواهد بود./ش ۱۹
مدير شعبه اول اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان گنبدكاووس- بهاری

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم الهام لطف ورزی با ارائه دو برگ استشهاديه گواهی شده ادعا نموده كه 
سند مالكيت ششدانگ يک دستگاه آپارتمان به مساحت ۹۹.۵۷ متر مربع، 
دارای پالک شــماره ۵6۷۷فرعی از ۱اصلی واقع در بندرگزبخش يک ذيل 
ثبت ۱۳۸4۱ صفحه  ۳۷۹  دفتر جلــد 6۵ كه بنام الهام لطف ورزی صادر و 
تســليم گرديده بود به علت جابجايی مفقود شده و نامبرده تقاضای صدور 
المثنی سند مالكيت را از اين اداره نموده است از اين رو به استناد  ماده ۱۲۰ 
اصالحی آئين نامه قانون ثبت مراتب يک نوبت آگهی می گردد تا هر كس 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ديگری انجام داده و يا مدعی وجود سند 
مالكيت نزد خود باشد ظرف ده روز از تاريخ آگهی اعتراض كتبی خود را ضمن 
ارائه مدارک و مستندات به اين اداره تسليم نمايد در غير اين صورت پس از 
انقضای مدت مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت المثنی اقدام 
خواهد شد. ضمنا طی سند رهنی شــماره ۱۷۲۵۳ مورخه ۱۳۹۲/۰۹/۱۲  

دفتر ۹۹ بندرگز در رهن بانک مسكن قرار دارد. م.الف : ۹۷.۱6۸
حجت اله تجری، رئيس اداره ثبت اسناد و امالک بندرگز      

)فراخوانمزايدهعمومی(
در اجرای قانون ماده 5 الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( اداره کل ورزش و جوانان استان تهران )شهرستان 
ری( در نظر دارد اماکن ورزشی تحت پوشش خود را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده به مدت 3 سال با شرایط عنوان شده در اسناد فراخوان 
به واجدین شرایط واگذار نماید .لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده با در دست داشتن معرفی نامه معتبر به 
نشانی : شهرری،میدان شهدای شاملو)فرمانداری(،خیابان فرمانداری نرسیده به مترو شهرری،اداره  ورزش وجوانان شهرستان ری با شماره 
تماس55963300-55901595 و نمابر 55907103 و آدرس سایت www.sport rey.ir مراجعه و نسبت به تهیه اسناد مربوطه در مهلت 

مقرر در فراخوان شرکت نمایند .
توضیحات :

1- اماکن ورزشی

کارشــناس مدت قراردادآدرسنام مکانردیف پایه  قیمت 
سالیانه )ریال(

شهرری،سه راه تقی آباد،سالن اوجاقی1
امین آباد،روبروی کارخانه آجرنسوز

3132/000/000 سال

دولــت آباد،بلــوار قدس،خیابان زمین چمن شهدای دولت آباد2
گلبن،مجموعه ورزشــی شهدای 

دولت آباد

3204/000/000 سال

شهر ری،میدان مادر،خیابان شهید سالن گلشهر3
غیوری،خیابان بهاران،جنب مدرسه 

پرتو دانش،سالن گلشهر

3216/000/000 سال

شهرری،دولت آباد،بین فلکه دوم و پارکینگ انور4
سوم،خیابان شهید حق گویان

3240/000/000 سال

2- دریافت اسناد فراخوان 
کلیه متقاضیان می توانند در ساعات اداری از روز دو شنبه مورخ 97/9/12 تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 97/9/19 )به مدت 5 روز 
کاری( با ارائه درخواست یا معرفی نامه معتبر به اداره ورزش و جوانان شهرستان ری به نشانی : شهرری ، میدان شهدای شاملو)فرمانداری( ، 

نرسیده به مترو شهرری، اداره ورزش و جوانان شهرستان ری مراجعه نمایند. 
3- مهلت تکمیل و ارائه اسناد و پیشنهاد قیمت : متقاضیان می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/10/01 اسناد فراخوان 

را تکمیل و در قالب پاکت الک و مهر شده به اداره ورزش و جوانان شهرستان ری در ازای دریافت رسید تحویل نمایند. 
 4- ضمانت نامه شرکت در مزایده : به میزان ده درصد قیمت پایه کارشناســی جدول اماکن ورزشی می باشد که می بایست فقط به صورت 

ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل ورزش و جوانان استان تهران باشد.
5-موعد بازگشایی اسناد فراخوان : در تاریخ دوشنبه 97/10/03 ساعت 11 کلیه پاکات متقاضیان در محل اداره کل ورزش وجوانان استان 

تهران بازگشایی خواهد شد .
6-هزینه دو نوبت آگهی روزنامه و حق الزحمه کارشناسان بعهده برندگان فراخوان می باشد .

7-این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه ایجاد نمی نماید و مزایده گزار در رد یا قبول هریک یا تمامی پیشنهادات مختار می باشد .
8-به پیشنهاد مخدوش و فاقد ضمانت نامه بانکی ترتیب اثر داده نخواهد شد .

9- واریز مبلغ 1/000/000 ریال بابت خرید اسناد به حساب شماره IR600100004001005501007918 به نام تمرکز درآمد اختصاصی حاصل از 
اجاره ساختمانها و اراضی وزارت ورزش و جوانان 

10-الزم به توضیح اینکه قیمت کارشناسی اعالمی جهت سال اول و انعقاد قرارداد سال اول بوده که برای سال دوم و سال سوم با اعالم نرخ تورم 
بانک مرکزی و برابر نظریه کارشناسی اجاره بها تعیین و قرارداد منعقد می گردد .

اداره کل ورزش و جوانان استان تهران
)اداره ورزش و جوانان شهرستان ری(

نوبت دوم )اصالحیه(

درگفتگوبامديرعاملبانکقرضالحسنهمطرحشد

تبيين  چرايي  بنگاه داري  بانك ها

ریسک  عرضه ارز  در  نیما
حمیدرضا صالحي، عضو اتاق بازرگاني تهران

تا زماني که ارز چند نرخي بوده و چندین نرخ در بازار وجود داشته باشد، بازگشت ارزهاي صادراتي به اقتصاد کشور دشوار است. نرخ ارز در 
بازار آزاد و... همچنان جذابیت زیادي براي دارندگان ارز دارد که عمده ترین آن صادرکننده ها هستند. به همین دلیل با وجود ارز چند نرخي و 
شروط سخت نیما براي صادرکنندگان، مانع بازگشت ارز صادراتي است و مشکالت کشور هم با وجود این وضعیت کم نخواهد شد. الزم است 
در وهله اول سیاست گذار و بانک مرکزي بتواند با سیاست هایي که ارائه مي دهد نرخ ارز بازار آزاد و ثانویه را به هم نزدیک کند و پس از آن با در 
پیش گرفتن سیاست یکسان سازي ارزي به ثبات اقتصادي و شرایط موجود کشور کمک کند. صادرکنندگان خیلي کاالها و مواد اولیه را با نرخ 
بازار آزاد تهیه مي کنند. بنابراین براي آنها عرضه ارز صادراتي در نیما با نرخ فعلي ریسک زیادي دارد. البته افزایش نرخ ارز میل صادرکنندگان 
به نگهداري از ارزهاي صادراتي را زیاد کرده است. پس الزم است هم دولت به سمت ارز تک نرخي حرکت کند و هم شرایط نیما براي بازگشت 

ارز صادراتي مقرون به صرفه تر و بهتر از حاال باشد. 
تک نرخي شدن ارز قیمت آن را به دوراني مي برد که نرخ تعادلي داشت. در این صورت قیمت باید نزدیک به 6 هزار تومان باشد. اگر دولت دست 

از سختگیري هاي فعلي نسبت به صادرکنندگان به ویژه صادرات بخش خصوصي برندارد، این مشکالت کماکان ادامه دار است. 
از سوي دیگر نوسانات نرخ ارز نیز کشش دارندگان ارز صادراتي را براي عرضه ارز به نیما کم کرده است. در صورتي که یکسان سازي ارز مي تواند 

تا حدودي مانع از این نوسانات شده و حداقل براي برخي فرصت طلبان آن را از میان ببرد.

سرمقاله



7 کسب و کارهای 
نوپا و

دانش بنیان

مركــز توســعه تجــارت 
الكترونيكي به عنوان متولي 
و ارائه دهنده نمــاد اعتماد 
الكترونيكــي، رتبه بنــدي 
كسب وكارهاي اينترنتي را 
آغاز كرده اســت. روابط عمومي مركز توسعه تجارت 
الكترونيكي خبر مي دهد كه با بررسي سه ماهه نحوه 
تعامالت و چگونگي پاسخگويي كسب وكارهاي اينترنتي 
به شكايت هاي دريافتي، امتيازدهي اوليه انجام شده 
و صرفا بــراي خود خدمات دهندگان قابل مشــاهده 
است. اين در حالي است كه هنوز عموم مردم از امتياز 

كسب وكارهاي اينترنتي مطلع نيستند. 
جعفــر محمــدي، نايب رئيس كميســيون تجارت 
الكترونيك سازمان نظام صنفي رايانه اي مي گويد: يكي 
از ايراداتي كه همواره بر مركز توسعه تجارت الكترونيكي 
وارد بوده، اين اســت كه هيچ وقت پاسخ مناسبي به 
شاكيان كســب وكارهاي اينترنتي كه داراي اي نماد 
هستند داده نمي شود. به نظر محمدي، احتماال مركز 
توسعه تجارت الكترونيكي در حال حاضر سيستمي 

براي رتبه بندي طراحي كرده و الزم است تا در ابتداي 
كار بازخوردهاي اين اقدام را بررسي كند و پس از رفع 
ايرادات احتمالي نتايج را در اختيــار عموم قرار دهد: 
»به عنوان مثال بدانند كه كســب وكارها چقدر آن را 
مي پذيرند و شــكايات وارده تا چه  اندازه وارد اســت. 
در واقع تا زماني كه بازخــوردي نگرفته اند و به نتيجه 
نرسيده اند، انتشــار آن در ميان عموم مردم مي تواند 
تاثيرات مخربي داشته باشــد. بنابراين منطقي است 
تا مراحــل آن را كامل انجام دهنــد و پس از حصول 
نتيجه قطعي آن را منتشــر كنند؛ ولي اگر قرار باشد 
كه نتايج هميشه در اختيار صاحبان كسب وكار بماند 
و مردم به آنها دسترســي نداشته باشند، اين كار هيچ 
فايده اي نخواهد داشت، چون صاحبان مشاغل اينترنتي 
خودشان مي دانند كه چه نظارت و عملكردي نسبت به 

شكايات مشتريان شان دارند.«
به گزارش ديجياتو، ايــراد ديگري كه محمدي به اين 
كار وارد مي كند، اين اســت كه مركز توسعه تجارت 
الكترونيكي كه خودش را متولي صدور مجوز مشاغل 
اينترنتي مي داند، نبايد كســب وكارهاي اينترنتي را 
رتبه بندي كند و به آنها امتياز بدهد. به عقيده محمدي، 
در صورتي كه در آينده به اين ارزيابي ها ايرادي وارد شود 
يا در يكي از اين كســب وكارها كه رتبه بندي شده اند، 

تخلفي صورت گيرد، مردم و مشتريان اعتماد خود را 
به مركز توسعه تجارت الكترونيكي كه يك نهاد متولي 
 است، از دست خواهند داد و بهتر است بخش خصوصي 
عهده دار اين كار شود.  ميالد جهاندار، كارشناس حوزه 
فناوري و فين تك نيز عملكرد مركز توســعه تجارت 
الكترونيكي را در صدور اي نماد كه يكي از اصلي ترين 
وظايف اين مركز است، بسيار ضعيف ارزيابي مي كند 
و مي گويد: نظرات مردم در فضــاي مجازي حاكي از 
عملكرد ضعيف اين سازمان جهت رسيدگي به شكايات 
كاربران است و حاال ورود اين مركز به اين موضوع جاي 
سوال دارد.  جهاندار معتقد اســت كه پروژه اي نماد با 
شكست مواجه شده  است و اين موضوع كه مركز توسعه 
تجارت الكترونيك قصد دارد در جايگاه كارشــناس 
قرار گرفته و مشاغل اينترنتي را رتبه بندي كند، بسيار 
عجيب است، ضمن آنكه اين امكان براي كاربران وجود 
دارد كه در پلتفرم هاي مختلف نظرات خود را در مشاغل 
اينترنتي بيان كنند: »در شرايطي كه كشور در تحريم 
به سر مي برد و براي تامين بودجه با مشكالت فراواني 
روبه روست، تعريف و اجراي اين پروژه ناراحت كننده 
است؛ چراكه نتيجه اين پروژه تنها براي صاحب كار قابل 
مشاهده  و مشخص نيست. خروجي اين بررسي براي 
چه كساني خواهد بود و چه تاثيرگذاري خواهد داشت؟ 

اجراي اين پروژه ها تنها اتالف منابع و بي نتيجه است.«
گفتني است صاحبان كسب وكارها مي توانند از طريق 
پنل كاربري خود در سامانه اي نماد به بخش مديريت 
كســب وكار رفته و با كليك روي دكمــه »تغييرات 
امتياز«، ميزان امتياز دريافتي حاصل از ارزيابي عملكرد 

خودشان در پاسخگويي به شــكايات و ساير جزئيات 
را مشاهده كنند. همچنين كســب وكارها مي توانند 
هرگونه نظر يا پيشنهادات خود را از طريق درج تيكت 
 در سامانه نماد اعتماد الكترونيكي با محوريت رتبه بندي

 منعكس كنند. 

نتايج   فعال  عمومي  نيست

آغاز   رتبه بندي کسب وکارهاي  اينترنتي
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با برنامه ريزی و تالش های صورت گرفته شــركت 
آب و فاضالب روستايی استان قزوين رتبه برتر سوم 
را در زمينه كاهش مطالبات آب بها در سطح كشور 
كســب كرد.بنابراين گزارش، رئيس اداره درآمد و 
امور مشــتركين شــركت آب و فاضالب روستايی 
استان قزوين با اعالم اين مطلب گفت: رتبه مذكور 
در پی كاهش 12 درصدی مطالبات آب بهای مناطق 
روستايی استان در سال 1396 نسبت به مدت مشابه 

سال قبل آن حاصل شده است.
مهندس حســين رجب پور همچنيــن از وصول 
مطالبــات آب بها به ميــزان 105 درصد در ســال 
1396خبر داد و افزود: اين ميزان شركت آب و فاضالب 
 روستايی اســتان را در رتبه دوم كشــور نسبت به 

شركت های آب و فاضالب روستايی هم رده جای داده 
است. وی تصريح كرد: دريافت مطالبات از روستاييان 
خدمات بهتر و مطلوب تر را به آنهــا در پی دارد و به 
همين دليل پرداخت آن در واقع به خود مردم بازگشته 
 و ســرمايه گذاری خدمات رفاهی آنان محســوب 
می شود.مهندس رجب پور همچنين پرداخت آب بها 
را يك وظيفه ملی و بر طبق فتاوی مراجع يك تكليف 
دينی خواند كه می تواند بهره مندی عموم را از نعمت 

الهی آب آشاميدنی ميسر كند.
وی در پايان همچنين به خشكسالی های سال های 
اخير اشاره و اضافه كرد: برای تضمين جريان دائمی 
 آب بايد اهالی روســتاها در مصــرف آب مديريت و 

صرفه جويی را اعمال كنند.

مديركل كانون پــرورش فكری گلســتان در ديدار با 
سرپرســت ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری گرگان، هم افزايی نهادهای فرهنگی را راهی 
موثر برای فراهم سازی نشاط و سرگرمی عمومی بيان 
كرد. به گزارش روابط عمومی اداره كل كانون پرورش 
فكری گلستان، محبوبه رجب نســب در اين ديدار كه 
كارشناسان مالی و روابط عمومی او را همراهی می كردند، 
با اشــاره به توانمندی های مربيان و ظرفيت های غنی 
كانون اظهار داشــت: هم افزايی و به اشتراک گذاشتن 
امكانات و ظرفيت های ايــن دو نهاد فرهنگی می تواند 
مســيری مطمئن به منظور ارتقای سطح فرهنگی و 
توانمندی شهروندان به ويژه كودكان و نوجوانان باشد.وی 
ضمن ارائه  گزارشی از برنامه های فرهنگ محور كانون 

پرورش فكری كه با هدف ارتقای  سطح دانش و فرهنگ 
عمومی كودكان و نوجوانان صورت می گيرد، بيان كرد: 
اين آمادگی وجود دارد كه با اجرای فعاليت های مختلف 
فرهنگی و هنری به ويــژه تئاتر و نمايش های ميدانی، 
نشاط اجتماعی را در بين شهروندان گرگانی تقويت كرده 
و شاهد كاهش آسيب های اجتماعی به شكل جذاب و 

هنرمندانه در سطح جامعه باشيم.

برتری  شرکت آب  و فاضالب روستایی استان قزوین در 
کاهش مطالبات آب بها  در سطح کشور

هم افزایی نهادهای فرهنگی راهی موثر  برای فراهم سازی 
نشاط و  سرگرمی عمومی است

رويدادي كه از ســوي جهاد دانشگاهي 
خوزستان برگزار شد  

حمله به فشــار خون از طريق 
استارت آپ  

رويداد كارآفريني »اســتارت آپي ها به فشارخون 
حمله كنيد« با حضور روساي جهاد دانشگاهي و 
دانشگاه علوم پزشكي اهواز افتتاح شد. به گزارش 
ايسنا، ســيد عليرضا علوي، رئيس سازمان جهاد 
دانشــگاهي خوزســتان در آيين افتتــاح رويداد 
كارآفريني »اســتارت آپي ها به فشار خون حمله 
كنيد« كه در دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
اهواز برگزار شد، اظهار كرد: جاي خرسندي است كه 
در جمع دانشجويان حاضر، دانشجويان رشته هاي 
مختلف دانشــگاهي، غير از پزشــكي نيز حضور 
دارند و مي توانند با ايده هايي كــه ارائه مي دهند، 
خدماتي را براي جامعه فراهم كنند. وي افزود: در 
اين رويداد اضالع مختلف حوزه كارآفريني شامل 
جهاد دانشگاهي، دانشگاه علوم پزشكي، پارک علم و 
فناوري، بنياد نخبگان و صندوق كارآفريني اميد دور 
هم جمع شده اند و اميدواريم خروجي اين رويداد، 
شركت هاي دانش بنياني باشند كه با استقرار در مركز 
رشد فناوري هاي نوين سالمت، از تسهيالت جهاد 
دانشگاهي استفاده كنند. علوي تصريح كرد: عدم 
تطبيق ساختارهاي نظام آموزشي و نيازهاي واقعي 
جامعه، از جمله مشكالتي بوده كه در سال هاي اخير 
در كشور شاهد بوده ايم. در انتهاي دهه 70، سازمان 
تجاري ســازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان 
جهاد دانشگاهي تاسيس شــد و در طول سال ها 
فعاليت اين مجموعه، شــاهد رشــد شركت هاي 
دانش بنيان در كشور بوده ايم. در استان خوزستان نيز 
دفتر تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان 
در جهاد دانشــگاهي فعاليت دارد، ولي خأليي كه 
وجود داشت، اين بود كه ايده هايي كه به اين سازمان 
وارد مي شد و خروجي رويدادهاي متعدد كارآفريني، 
به محصول تبديل نمي شــد. به همين دليل ايده 
راه اندازي مركز رشد فناوري هاي نوين سالمت در 
جهاد دانشگاهي مطرح شد و در حال حاضر اين مركز 
در اهواز فعال است. رئيس سازمان جهاد دانشگاهي 
خوزســتان بيان كرد: اعالم آمادگي مي كنيم كه 
تيم هاي برتر اين رويداد، از سوي جهاد دانشگاهي 
خوزستان و از طريق مركز رشد فناوري هاي نوين 
ســالمت مورد حمايت قرار گيرنــد. ايرج نظري، 
رئيس دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز نيز 
در اين آيين با اشاره به تاثير برگزاري اين رويداد در 
زمينه مقابله و درمان فشار خون، گفت: در ساليان 
گذشته، بيماري هاي واگيردار، مشكل اصلي جوامع 
انساني بود و هر سال مرگ و ميرهاي متعددي را به 
همين دليل شاهد بوديم. در اين زمينه فعاليت هاي 
زيادي انجام شد و امروز شاهد هستيم كه بسياري از 
بيماري هاي واگيردار كه در گذشته موجب مرگ و 
مير مي شدند، مانند سرخك كنترل شده اند و ديگر 
شاهد وقوع اپيدمي در اين زمينه نيستيم. وي افزود: 
به عنوان مثال »ويروس اسپانيانيي« در سال هاي 
جنگ جهاني در دنيا شايع شــد و 50 ميليون نفر 
را به كام مرگ كشاند و در ايران نيز تلفات بسياري 
داشتيم. درباره چنين بيماري هايي، برنامه ريزي، 
يافتن راهكار، مقابله، حمله و درمان صورت گرفت. 
اين در حالي اســت كه امروز با نســل جديدي از 
بيماري ها مواجه هستيم كه به راحتي از بدن بيمار 
خارج نمي شوند و گاه تا پايان عمر همراه فرد هستند.  
نظري تصريح كرد: در بيماري هاي واگيردار، عامل 
بيماري پيدا مي شــود و به راحتي درمان صورت 
مي گيرد، اين در حالي اســت كه در بيماري هايي 
مانند فشــار خون، ديابت و موارد مشابه، درمان به 
راحتي انجام نمي شود. بيماري هاي قلب و عروق، 
فشار خون، سرطان و تصادفات، امروزه بيشترين 
علت مرگ و مير در دنيا هستند و الزم است براي 
كنترل و مقابله با آنها راهكار انديشيده شود.  رئيس 
دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز ادامه داد: 
فشار خون نيز معضل مهمي است كه همه ارگان هاي 
بدن بيمار را درگير مي كند و شناسايي و كنترل و 
درمان به موقع آن اهميت بسياري دارد. برگزاري 
اين رويداد مي تواند كمك كند كه نيروهاي جوان و 
خوش فكر، راهكارهاي مناسبي براي مقابله و درمان 
اين بيماري پيدا كنند. محمد بدوي، معاون تحقيقات 
و فناوري دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز نيز 
در اين آيين اظهار كرد: حوزه سالمت، حوزه بسيار 
گسترده اي اســت و ضرورت دارد كه دانشجويان 
در رشــته هاي مختلف علمي، به ايــن حوزه وارد 
شوند و ايده هايي براي بهبود خدمات درماني ارائه 
دهند. وي افزود: در آينده اين رويداد در مقوله هاي 
ديگر ماننــد ديابت و تنفس نيز برگزار مي شــود. 
بنابر اعالم روابط عمومي جهاد دانشگاهي، رويداد 
كارآفريني »اســتارت آپي ها به فشار خون حمله 
كنيد« از سوي مركز رشد فناوري هاي نوين سالمت 
جهاد دانشگاهي خوزستان در دانشگاه علوم پزشكي 

جندي شاپور اهواز برگزار شد. 
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ايجاد زيست بوم نوآوري در حوزه آب و انرژي ضروري است
معاون علمي و فناوري رئيس جمهوری با تاكيد بر ايجاد اكوسيستم نوآوري در تمامي حوزه هاي علمي گفت: حوزه آب و انرژي نيازمند توجه بخش خصوصي و مردم است. سورنا ستاري 
در جلسه شوراي ستاد توسعه فناوري آب و خشكسالي معاونت علمي، اظهار كرد: پروژه هايي كه بدون دخالت مردم و اكوسيستم نوآوري به فعاليت بپردازد و تنها از ماهيت پول دولتي 
بهره مند شود، به طور حتم سرانجام نخواهد داشت. ستاري با تاكيد بر اهميت ايجاد اكوسيستم و زيست بوم نوآوري در تمامي حوزه ها بيان كرد: تجريه نشان داده است كه تمامي 
حوزه هاي علمي موفق از جمله بيمه، بانك و فين تك، با توجه به اينكه در بحث اكوسيستم توانسته اند بسيار قوي عمل كنند، خروجي آنها نيز موفقيت آميز بوده است.

)فراخوان مزايده عمومی(
در اجرای قانون ماده 5 الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( اداره كل ورزش و جوانان استان تهران )شهرستان ری( در نظر دارد 
اماكن ورزشی تحت پوشش خود را به شرح جدول ذيل از طريق مزايده به مدت 3 سال با شرايط عنوان شده در اسناد فراخوان به واجدين شرايط واگذار نمايد. لذا 
از كلیه متقاضیان دعوت می گردد جهت دريافت اسناد مزايده با در دست داشتن معرفی نامه معتبر به نشانی : شهرری،میدان شهدای شاملو)فرمانداری(،خیابان 
 فرمانداری نرسیده به مترو شهرری،اداره  ورزش وجوانان شهرستان ری به شماره تماس55963300-55901595 و نمابر 55907103 و آدرس سايت 

www.sport rey.ir مراجعه و نسبت به تهیه اسناد مربوطه در مهلت مقرر در فراخوان شركت نمايند .

توضیحات :  1- اماکن ورزشی

قیمت پايه كارشناس سالیانه مدت قراردادآدرسنام مکانرديف
)ريال(

شهرری،سه راه تقی آباد،امين آباد،روبروی سالن اوجاقی1
كارخانه آجرنسوز

3132/000/000 سال

زمين چمن شهدای 2
دولت آباد

دولت آباد،بلوار قدس،خيابان 
گلبن،مجموعه ورزشی شهدای دولت آباد

3204/000/000 سال

شهر ری،ميدان مادر،خيابان شهيد سالن گلشهر3
غيوری،خيابان بهاران،جنب مدرسه پرتو 

دانش،سالن گلشهر

3216/000/000 سال

شهرری،دولت آباد،بين فلكه دوم و پاركينگ انور4
سوم،خيابان شهيد حق گويان

3240/000/000 سال

2- دريافت اسناد فراخوان :كلیه متقاضیان می توانند در ساعات اداری از روز يک شنبه مورخ 97/9/11 تا پايان وقت اداری روز يک شنبه مورخ 97/9/18 )به 
مدت 5 روز كاری( با ارائه درخواست يا معرفی نامه معتبر به اداره ورزش و جوانان شهرستان ری به نشانی : شهرری ، میدان شهدای شاملو)فرمانداری( ، نرسیده 

به مترو شهرری، اداره ورزش و جوانان شهرستان ری مراجعه نمايند. 

3- مهلت تکمیل و ارائه اسناد و پیشنهاد قیمت : متقاضیان می بايست حداكثر تا پايان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 97/9/29 اسناد فراخوان را تکمیل 
و در قالب پاكت الک و مهر شده به اداره ورزش و جوانان شهرستان ری در ازای دريافت رسید تحويل نمايند. 

4- ضمانت نامه شركت در مزايده : به میزان ده درصد قیمت پايه كارشناسی جدول اماكن ورزشی می باشد كه می بايست فقط به صورت ضمانت نامه 
بانکی در وجه اداره كل ورزش و جوانان استان تهران باشد.

5-موعد بازگشايی اسناد فراخوان : در تاريخ شنبه 97/10/01 ساعت 11 كلیه پاكات متقاضیان در محل اداره كل ورزش وجوانان استان تهران بازگشايی 
خواهد شد .

6-هزينه دو نوبت آگهی روزنامه و حق الزحمه كارشناسان بعهده برندگان فراخوان می باشد .

7-اين آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه ايجاد نمی نمايد و مزايده گزار در رد يا قبول هريک يا تمامی پیشنهادات مختار می باشد .

8-به پیشنهاد مخدوش و فاقد ضمانت نامه بانکی ترتیب اثر داده نخواهد شد .

9- واريز مبلغ 1/000/000 ريال بابت خريد اسناد به حساب شماره IR600100004001005501007918 به نام تمركز درآمد اختصاصی حاصل از اجاره 
ساختمانها و اراضی وزارت ورزش و جوانان 

10-الزم به توضیح اينکه قیمت كارشناسی اعالمی جهت سال اول و انعقاد قرارداد سال اول بوده كه برای سال دوم و سال سوم با اعالم نرخ تورم بانک 
مركزی و برابر نظريه كارشناسی اجاره بها تعیین و قرارداد منعقد می گردد .                

                                                                  اداره كل ورزش و جوانان استان تهران

   )اداره ورزش و جوانان شهرستان ری(

نوبت  اول)اصالحیه(

برگ دادخواست 
تجديد نظر خواهان: تعاونی اعتبار آزاد ثامن )ثامن االئمه(با مديريت محمد حســين نظری توكلی به 

نشانی قم –خ شهيد صدوقی –روبروی بانك مهر اقتصاد
تجديد نظر خواندگان: 1-مسعود قنبری سنجگانی  نام پدر :احمد 2- احمد قنبری سنجگانی نام پدر 

نعمت هر دو به نشانی قم-خ آزادگان خ شهيد عابدی –ک5- مسلم 7 –پ30
وكيل يا نماينده قانونی: محمد مهدی ظهيريان نام پدر: صدرالدين شــغل: وكالت به نشــانی:قم-خ 

11دی- ک19- پ5-طبقه همكلف 
تعيين خواسته و بهای آن: اعتراض به بخشی از رای شورا به شماره ی 181 مورخ 97/02/11

داليل و منضمات دادخواســت :كپی دادنامه- اليحــه اعتراضيه –وكالت نامه وكيــل –ارجاع امر به 
كارشناس و جلب نظر كارشناسی 

بسمه تعالی 
رياست محترم دادگاه-زيد عزه

سالم عليكم –احتراما بدين وسيله اينجانب محمد مهدی ظهريان به وكالت از تجديدنظر خواه اعتراض 
خود را نسبت به دادنامه شماره ی فوق الذكر كه در تاريخ 1397/3/24 به اينجانب ابالغ گرديده ، اعالم و 
تقاضای رسيدگی مجدد را دارم .ضمنا داليل اعتراض به شرح اليحه مجزی حضورتان تقديم می گردد.
وكيل تجديد نظر خواه محمد مهدی ظهيريان 

بنزين، كارت ســوخت، دونرخي شــدن و موضوعاتي در همين 
رابطه از مســائلي اســت كه افكار عمومي را درگيــر خود كرده 
است. يكي از اقشــاري كه مقدار زيادي درگير اين موضوع شده  
و به نوعي مي تــوان گفت نتيجه و مصوبه قطعــي در اين زمينه، 
مستقيما روي كسب وكار و زندگي آنها تاثيرگذار است، رانندگاني 
هستند كه در تاكسي هاي آنالين مشغول به فعاليت هستند. روز 
سه شنبه جلسه اي در رابطه با تعيين تكليف سهميه سوخت براي 
تاكسي هاي آنالين برگزار شد. رضا الفت نسب، سخنگوي اتحاديه 
كشوري كســب وكارهاي مجازي در مورد جلســه برگزارشده 
مي گويد: »روز سه شنبه، 13 آذرماه جلسه اي در كميته ارتباطات 

مجلس براي بررسي موضوع سهميه سوخت تاكسي هاي آنالين 
برگزار شــد. اين جلسه با حضور رمضانعلي ســبحاني فر، رئيس 
كميته ارتباطات و نماينده مجلس، محجوب از نمايندگان مجلس 
و جهانگرد، معاون وزير ارتباطات و فنــاوري اطالعات، معاونت 
علمي و وزارت اطالعات، وزارت نفت و رئيس ســامانه سوخت، 
وزارت كشور و جمعي از شركت ها تشكيل شــد.« الفت نسب با 
اشــاره به اين موضوع كه مجلس و كميته ارتباطات كامال آماده 
همراهي كردن با تاكسي هاي آنالين در رابطه با موضوع سهميه 
سوخت هســتند، ادامه داد: »در اين جلسه مقرر شد با همكاري 
وزارت نفت راهكاري پيدا شود تا هرچه سريع تر سيستم نرم افزاري 

به نرم افزارهاي تاكســي هاي آنالين متصل و به روز شود تا به اين 
صورت امكان سهميه بندي به صورت دقيق فراهم شود.«

محاسبه سهمیه سوخت به صورت كامال عادالنه
او با بيان اينكه اگر قرار است سوخت دو نرخي يا سهميه بندي 
شود، تاكسي هاي آنالين هم در نظر گرفته مي شوند، در رابطه با 
نحوه محاسبه و تخصيص سوخت به اين خودروها توضيح داد: 
»مقرر شد براساس ســفر و ميزان پيمايشي كه انجام مي شود، 
ســهميه براي اين خودروها در نظر گرفته شود. به اين منظور 
امكان تبادل اطالعات به صورت كامال دقيق فراهم اســت كه 

مي توان به صورت روزانه و هفتگي خروجي داشــته باشــد كه 
هر ماشين چند سفر و چه مسافتي پيمايش انجام داده است.« 
سخنگوي اتحاديه كسب وكارهاي اينترنتي در پايان اشاره كرد: 
»با توجه به صحبت هايي كه انجام شد، اين امكان وجود دارد كه 
به صورت كامال عادالنه و با كمترين درصد خطا محاسبات انجام 
شده و سهميه سوخت در نظر گرفته شود. در پايان بايد بگويم كه 
جلسه بسيار خوبي برگزار شد و نهايتا كميته ارتباطات مجلس 
اين تصميم را دارد كه اگر چنين اتفاقي افتاد، خوروهاي مشغول 
در تاكسي هاي آنالين هم در نظر گرفته شده و براي آنها هم به 

همان صورت تصميم اعمال مي شود.«

مجلس  و كميته ارتباطات آماده همراهي با  تاكسي هاي آنالين در رابطه  با موضوع سهميه سوخت  هستند

براي تخصيص سهميه سوخت، تاکسي هاي آنالین هم  در نظر گرفته مي شوند
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كارآفرين هاي تازه كار معموال با اشتياق به ايده هاي شان 
وفادار مي مانند و در موارد خيلي خاص از شما مي خواهند 
پيش از دانستن ايده شان با آنها قرارداد ببنديد؛ اما شايد 
يك متخصص استارت آپ به آنها بگويد كه ايده شان هيچ 
ارزشي ندارد؛ اما اين پاسخ را نبايد خيلي جدي گرفت، 
قطعا يك ايده تا زمان تحقق فقط يك ايده باقي مي ماند؛ 
اما ايده ها براي افراد توانمند به ماموريت اجرايي تبديل 
مي شوند. در همين راستا در اين نوشته قصد داريم شما را 

با ايده هاي استارت آپي ارزشمندي آشنا كنيم. 
سرمايه گذارها معموال به دنبال كارآفرين هايي مي گردند 
كه نسبت به ايده های شان اشــتياق داشته باشند. اين 
اشتياق به آنها كمك مي كند تا بر خطرهاي عظيم غلبه و 
همه افراد را وادار كنند تا از ماموريت شان مراقبت كنند. 
بدين ترتيب، چگونه مي توانيد به ايده هاي استارت آپي 
خوب دســت پيدا كنيد؟ اگر اين ســوال را از خودتان 
مي كنيد، بايد يك گام به عقب برداريــد. تالش براي 
رسيدن به ايده هاي استارت آپي خوب در خأل، تنها باعث 
اتالف وقت تان مي شــود. به جاي اين كار، ابتدا بايد به 

مشكالت توجه كنيد. 

۱. حواس  تان را جمع كنيــد و ببينيد در 
اطراف تان چه خبر است

ناكارآمدي هاي موجود در جهان و مشــكالتي كه شما 
و دوســتان تان در طول روز با آنها مواجه مي شــويد، 
فرصت هاي بالقوه بسيار خوبي هســتند. همه افراد با 
اين موانع روبه رو مي شــوند، كمي غر مي زنند و از آنها 
عبور مي كنند. آنها به اين فكر نمي كنند كه چرا چنين 
مشكالتي وجود دارد و آيا مي توان آنها را حل كرد يا خير. 
حرف زدن درباره آگاهي بسيار دشــوارتر از آگاه شدن 
نسبت به محيط پيرامون است، چراكه مستلزم تغيير 
بنيادين در نحوه زندگي  است. من براي اينكه اين كار 
را انجام دهم، تا جايي كه امكان داشــت آن را به خودم 
يادآوري مي كردم؛ اما اگر هر روز فراغتي نداشته باشيد، 
ديگر زمان يا انرژي الزم براي توجه به جهان پيرامون تان 
را نخواهيد داشت. ســعي كنيد هر روز زماني را براي 
خودتان كنار بگذاريد تا به چيزهايي كه در اطراف تان 

اتفاق مي افتند، توجه كنيد. 

۲. روزتان را با خود مرور كنيد و به مشكالتي 
كه پيش  رو داشتيد، فكر كنيد

توجه به اتفاقاتي كه در اطراف تان رخ مي دهد، به شما 
در رسيدن به ايده هاي فوق العاده  در طول زمان كمك 
مي كند؛ اما اگر بخواهيد هميــن االن ايده هاي جديد 
توليد كنيد، بايد چه كاري انجام دهيد؟ يك روش اين 
است كه از رويكرد اول استفاده و در ذهن، روزتان را از اول 
مرور كنيد. به كارهايي كه انجام داده ايد و مشكالتي كه 
در طول روز با آنها مواجه بوده ايد، فكر كنيد. برخي از اين 
مشكالت ممكن است ايده هاي ارزشمندي براي شروع 
يك كسب وكار باشند. ســعي كنيد اتفاقات نادر را از نو 
بررسي كنيد. براي مثال مشكالتي كه در هنگام سفر به 

يك كشور خارجي يا هنگام رفتن به كنسرت با آنها مواجه 
مي شويد، در مقايسه با مشكالتي كه به طور روزانه براي 

شما پيش مي آيند، بسيار متفاوت هستند. 

۳. كتاب  و فيلم هاي علمــي- تخيلي را 
بخوانيد و ببينيد

كارآفرين هايي مانند ايالن ماسك معموال از موضوعات 
علمي- تخيلي به عنوان الهام بخش هايي براي ايده هاي 
استارت آپي بلندپروازانه اســتفاده مي كنند. بهترين 
كتاب هــا و فيلم هــاي علمي- تخيلي چشــم اندازي 
جسورانه از آينده را ترســيم مي كنند. شايد برخي از 
اين چشــم انداز ها كمي جنون آميز به نظر برسند؛ اما 
دنياي فناورانه امروزي به اين نوع ديوانگي ها نياز دارد. 
اين روز ها »سيليكون ولي« پر از ايده هاي استارت آپي 
كوچك و ساده اي است كه مي توانند پول زيادي به همراه 
داشته باشــند. براي هر شــركتي مانند SpaceX و 
Magic Leap ده ها كار جزئي اين چنيني وجود دارد. 
خواندن و ديدن داســتان هاي علمي-تخيلي مي تواند 
درهاي آينده اي را به روي شما باز كند كه از عجيب ترين 

روياهاي تان نيز فراتر مي رود. 

۴. به شاخه هاي ديگر برويد و چيزهاي جديد 
را امتحان كنيد

هنگام تالقي ميان چيزهاي مختلف است كه ايده هاي 
جديد به شما الهام مي شوند. اين چيزهاي جديد مي تواند 
شامل يافتن عادت هاي تازه يا سفر به قاره  اي ديگر باشد. 
بدين ترتيب، شــما خود را در معرض مشكالت بيشتر 
و درنتيجه راه حل هاي ممكن بيشــتر قرار مي دهيد. با 
نگاهي به اســتارت آپ هاي موفق امروزي درمي يابيد 
كه بســياري از آنها در حوزه هايــي فعاليت مي كنند 
كه تكنولوژي محور نيســتند. براي مثال استارت آپ 
Airbnb براي مشكل اقامت در زمينه سفر و گردشگري 
راه حل ارائه مي كند و اسپاتيفاي در زمينه سرگرمي و 

موسيقي فعاليت مي كند. 

۵. با افراد مختلف صحبت كنيد؛ اما نه خيلي زياد
تالش كنيد افراد بيشتري را به صورت شخصي بشناسيد، 
درباره عاليق شان از آنها ســوال و بررسي كنيد كه در 

زندگي شان با چه مشــكالتي روبه رو هستند. هرچه با 
افراد بيشتري صحبت كنيد، به مجموعه بزرگ تري از 
تجربه ها و تخصص ها دسترسي خواهيد داشت كه ذهن 
شما را تحريك مي كند تا ارتباطات جديدي ميان اين 
ايده ها برقرار كنيد. عالوه براين هدف نهايي اين اســت 
كه محصول توليدي مشــكالت مردم را حل كند. نگاه 
به اطراف و فهميدن چگونگي زندگــي افراد مختلف، 
ابزار بســيار خوبي براي تحقق اين هدف است؛ اما شما 
بايد زماني نيز داشته باشــيد تا در تنهايي فكر كنيد. 
محققان اثبات كرده اند زماني كه شما وارد دنياي بيرون 
مي شويد، توانايي مغز شما براي ايجاد رابطه هاي جديد 

افزايش مي يابد. 

۶. از خودتان مراقبت كنيد
براي اينكه در هر چيزي موفق باشيد، الزم است شرايط 
جسمي و روحي خوبي داشته باشيد. اين موضوع براي 
داشتن ايده هاي استارت آپي نيز صادق است. خالقيت در 
يك بدن و ذهن سالم اتفاق مي افتد؛ درنتيجه از خودتان 

مراقبت كنيد. 

توصيه نهايي
هيچ راه مشخصي براي دســت پيدا كردن به ايده هاي 
استارت آپي وجود ندارد. شايد شما هنگام حمام  كردن يا 
در پايان يك جلسه طوفان فكري، چيزي پيدا كنيد كه 
ارزش حل  كردن داشته باشد. شما نمي توانيد پيش بيني 
كنيد كه چه زماني به شما الهام مي شود؛ اما مي توانيد 
كارهايي انجام دهيد كه به توليد ايده هاي استارت آپي 
خوب كمك كند. امروزه، بسياري از توصيه هاي مربوط 
به استارت آپ هاي آنالين به شــما مي گويند به دنبال 
ايده هاي استارت آپي نرويد، زيرا بهترين ايده ها به طور 
طبيعي به ذهن مي رسند؛ اما اين توصيه نبايد بهانه اي 
براي تنبلي شــما باشد. درنتيجه، به شــكلي فعال به 
دنبال يافتن مشكالت و ايده هايي براي حل شان باشيد. 
پيدا كردن ايده  اي ابتكاري، چيزي شبيه كشف معدن 
طالســت. درنتيجه، تمام تالش تان را به كار بگيريد و 
با حفاري در اين معدن طال بــه چيزي كه مي خواهيد 
دست پيدا كنيد. پرسش مهم به وجودآمده اين است كه 
كدام ايده هاي استارت آپي ارزش سرمايه گذاري دارند. 

خبر خوب اين اســت كه ايده هاي كمي وجود دارد كه 
به روشني چنين ويژگي اي دارند؛ اما چرا همه افراد به 
سراغ آنها نمي روند؟ چراكه اين ايده ها به همان اندازه كه 
كاربردي هستند، چالش  برانگيز هم هستند، اما اجراي 

آنها ناممكن نيست. 

انرژي: يك منبع انرژي مقرون به صرفه به طور 
مستقيم كيفيت زندگي را باال مي برد

به طور كلي، هر چيزي كه بتواند انــرژي ارزان تري در 
مقايســه با منابع انرژي كنوني فراهم كند، شايد يك 
ايده انقالبي باشد. يافتن منابع جديد انرژي نيز همين 
خاصيت را دارد. جديد تريــن منابع انرژي عبارت اند از: 
انرژي خورشيدي، باد، سوخت زيستي اتانول، سوخت 
زيستي از منابع ديگر مانند  جاتروفا، گرماي درون زمين، 

هيدروژن، توريوم و غيره. 

هوش مصنوعي
اين ايده به همان اندازه كه درباره آن اغراق شده، انقالبي 
است. تاكنون پيشرفت علمي چشمگيري در اين حوزه 
انجام نشده است. شايد بتوان گفت كه يك ماشين هوش 
مصنوعي به تنهايي نمي تواند وجود داشــته باشد، اما 
محصوالتي كه هوش مصنوعي را براي توليد خالقيت 
مصنوعي، تفكر مصنوعي و غيره به كار مي برند، مي توانند 

سودمند باشند. 

ربات ها
ربات ها اكنون در كارخانه ها و براي كاربردهاي نظامي 
به خدمت گرفته مي شوند؛ اما هنوز ربات هاي كمي براي 
 GPS مشتري ها وجود دارند. درست مانند تكنولوژي
پيشرفت واقعي زماني اتفاق مي افتد كه تكنولوژي نظامي 
براي نيازهاي مشــتري ها به كار گرفته شود، نه اينكه 
پيشــرفت هاي جزئي در نرم افزارها و سخت افزارهاي 

رباتيك شكل بگيرد. 

تكنولوژي زيستي
وعده نهايي تكنولوژي زيســتي بــراي خالصي ما از 
بيماري ها و جواني هميشگي، تقريبا محقق شده است. 
پروژه ژنوم انساني به پايان رسيده است. اكنون مساله اين 
است كه چگونه مي توان ژن ها را تنظيم كرد. البته برخي 
از مالحظات اخالقي را هم بايد در نظر گرفت. استارت آپي 
كه بتواند به هر دو جنبه اين موضوع بپردازد، مي تواند 

كامال انقالبي باشد. 

مراقبت هاي سالمتي
در آمريكا مراقبت هاي سالمتي هزينه بسيار زيادي دارند 
و آن چنان كه بايد موثر نيستند. استارت آپي كه بتواند 
هزينه بيمه سالمتي را كاهش دهد يا حتي بهتر از آن 
بتواند سيستم مراقبت از سالمتي پيشگيرانه ايجاد كند، 

ارزش سرمايه گذاري دارد. 
www.chetor.com

بهترين   ايده هاي  استارت آپي كه  مي تواند  براي  يك  كارآفرين  جذاب  باشد

بازاريابي كميابي
 )Scarcity marketing( 

 »Scarcity marketing« بازاريابي كميابي
به معني انگيزش مخاطب براي خريد با اشاره 
به تعداد كم و زمان محدود براي خريد محصول 
اســت. در اين روش از بازاريابي هدف ايجاد 
حس ضرورت از طريق يك فراخوان به عمل 
تهاجمي است. در واقع در اين روش مي خواهيم 
مردم را از اين بترسانيم كه اگر به سرعت اقدام 
نكنند، ديگر قادر به خريد محصول مورد نياز 
خود نخواهند بود. اشــاره كردن به نخستين 
نمونه استفاده از اســتراتژي سخت و دشوار 
است؛ اما شــركت هاي مختلف براي ساليان 
متمادي از آن استفاده مي كرده اند. براي مثال 
شيوه فروش فيلم هاي توليدي توسط كمپاني 
ديزني يكي از امثال آن اســت. به اين صورت 
كه پس از توليــد و عرضه، زمــان محدودي 
براي خريد اعالم مي شود و پس از آن فيلم ها 
براي چند سال از دسترس خارج شده و ديگر 
براي فروش عرضه نمي شــوند. برند اپل هم 
نمونه اي ديگر از اين دست است كه به خوبي 
اين استراتژي را درك و از آن استفاده مي كند. 
نخستين مزيت اين استراتژي معرفي محصول 
يا خدمت شما به عنوان يك كاالست. اين كار 
ارزش درك شــده از محصول را افزايش داده 
و ترس از محدوديت محصول باعث ســرعت 
بيشتر مردم در خريد مي شود. كمياب بودن 
محصول هــم همچنين يك مزيــت ديگر به 
شكلي جديد و نو ايجاد مي كند. عالوه بر اين، 
با ايجــاد پيش زمينه اي بــراي دليل كمياب 
بودن محصول، مي توانيد جلب توجه و حفظ 
توجه مخاطب را داشــته باشــيد. روش هاي 
مختلفي وجود دارد كه براساس آنها استراتژي 
بازاريابي كميابي ممكن نتيجــه بالعكس را 
به همراه داشــته باشد: اســتفاده از بازاريابي 
كميابــي در رابطه بــا محصوالتــي با ارزش 
ادراك شده كم به شــدت به اعتبار شما ضربه 
مي زند. همچنين استفاده از استراتژي بازاريابي 
 كميابي مي تواند توهم حيله گري را در مشتري

 ايجاد كند.

مفاهيم بازاريابی مهارت هاي مديريتي

آيا شما به خاطر اينكه كاركنان تان ايده هاي جديد ارائه نمي دهند، 
نااميد هستيد؟ وقتي شما از كاركنان تان مي خواهيد پيشنهاد ارائه 
دهند، آيا آنها فقط مي نشينند و به شما خيره مي شوند؟ واقعيت اين 
است كه شما بايد محيطي مناسب فراهم كنيد تا بتوانيد از كارمندان 
ايده هاي خالق تحويل بگيريد. كاركنان شما مي خواهند خالقيت شان 

را بروز دهند. شــما هم بايد 
خالقيت آنها را به سوي اهداف 
شــركت هدايت كنيد. براي 
همين منظور هرگاه شكست 
خوردند، بايد آنها را به تالش 
دوباره تشويق كنيد. در ادامه 
چند راه بــراي ايجاد محيط 
خالقيت و پرورش خالقيت 

ارائه شده اســت: ديگران را به بيان افكارشان تشويق كنيد. حتي 
اگر شخص توقف كرد شما اجازه ندهيد وقفه ايجاد شود. او را مجدد 
وارد چرخه كنيد. سواالت »چه مي شد اگر...« بپرسيد تا كاركنان تان 
به فكر كردن روي ايده هاي خود ترغيب شوند. هيچ ايده اي را بدون 
گفتگو رها نكنيد. روي مسائل بحث كنيد و نظرات مختلف بخواهيد. 
در زمينه شــيوه ها و مفاهيم 
خالقيت سعي كنيد آموزش 
ببينيد. به همــه بگوييد نياز 
به ارائه يك ايده جديد دارند 
تا به جلســه هاي روتين كه 
براي دريافت ايده هاي خالق 
كاركنان تان برگزار مي شود، 

وارد شوند. 

كشفمسيريكهبهخالقيتميانجامد

ير
 دا

ين
ديگران را كوچــك و  حقيــر نبين، مگر اينكه دوســت و

داشته باشي دنياي خودت را كوچك و حقير بسازي. 
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اشــتباهات رايج اســتارت آپ ها در اســتراتژي 
شبكه هاي اجتماعي

شــبكه هاي اجتماعي روش متصل شدن كســب وكارها به مخاطبان را 
دگرگون كرده اند. تقريبا همه بنيان گذاراني كه قبال كار تدوين استراتژي 
شبكه هاي اجتماعي براي استارت آپ ها را انجام داده اند، اعتراف مي كنند 
كه ايجاد استراتژي شــبكه هاي اجتماعي يكي از سخت ترين كارهاست. 
اگر از مردم بپرســيد مهم ترين نوآوري هاي قرن بيســت ويكم كدام ها 
هستند، نخســتين چيزهايي كه به ذهن شــان خطور مي كند اتوماتيك 
شدن همه چيز و رشــد روزافزون جهاني سازي است؛ ولي معموال به يكي 
از تاثيرگذارترين جنبه هاي انقالب ديجيتالي اشاره اي نمي شود و آن هم 
شبكه هاي اجتماعي )Social Media( هستند. احتماال چون همه روزه 
آنقدر درگير اين شبكه ها بوده و در حال پست فرستادن يا توئيت كردن 
هستيم كه فكر مي كنيم خيلي ساده و  پيش پاافتاده هستند. شبكه هاي 
اجتماعي به كلي شيوه ارتباط برقرار كردن كسب وكارها با مخاطبان شان 
را عوض كرده اند. اگــر از بنيان گذاراني كه قبال اســتارت آپ راه اندازي 
كرده اند يا افرادي كه دستي در اين كار داشته اند درباره يكي از سخت ترين 
كارهاي استارت آپي بپرسيد، معموال جواب آنها جذب مخاطبان به كمك 
شبكه هاي اجتماعي خواهد بود. جلب توجه اجتماعي از مخاطبان آنالين 
نيز تنها به كمك يك استراتژي رسانه هاي اجتماعي موثر امكان پذير است. 
ايجاد چنين اســتراتژي موثري به طور عجيبي مشــكل است، چون بايد 
هم راهبردي باشــد و هم خالقانه، هم قابل دسترس باشد و هم حرفه اي. 
بسياري از كمپاني هاي نوپا معموال توانايي ايجاد چنين باالنسي را ندارند. 
متخصصان شبكه هاي اجتماعي كه به صدها استارت آپ كمك كرده اند 
معتقدند نقش رسانه هاي اجتماعي در شروع كار استارت آپ آنقدر مهم 
است كه اگر به درستي انجام نشــود، ممكن است استارت آپ همان اول 
 Janet( كار شكست بخورد. در اين مقاله نظرات ارزشمند جانت فوتس
Fouts(، مدير آژانس مديريت شبكه های اجتماعی Tatu را با شما در 
ميان می گذاريم. او و آژانسش به صدها استارت آپ مختلف كمك كرده اند 
تا در فضای مجازی جان گرفته و پيام خود را به مخاطبان صحيح برسانند.

شبكه هاي اجتماعي را اولويت خود كنيد
يكی از اشــتباهات مرســومي كــه بنيان گــذاران مرتكب مي شــوند، 
دست كم گرفتن اهميت و تاثير شــبكه هاي اجتماعي روي استارت آپ 
و استراتژي هاي آن است. خانم فوتس در همين مورد و مشكالتي كه در 
صورت دست كم گرفتن شبكه هاي اجتماعي رخ خواهند داد، مي گويد: 
»اخيرا با شــركتي كار كرديم كه زمينه كاري شان بســيار فني بود؛ آنها 
كارمندي بسيار جوان و بي تجربه را مسئول شــبكه هاي اجتماعي خود 
كرده بودند؛ وقتي علت را از مدير شركت پرسيدم گفت كه آنها به دنبال 
ميدان دادن به جوان ها هســتند.« اين يكي از اشتباهات رايجي است كه 
بسياري از كمپاني ها در بحث شبكه هاي اجتماعي مرتكب مي شوند. اين 
مساله دو علت دارد: يا اهميت شبكه هاي اجتماعي را دست كم گرفته و به 
همين دليل آن را به كارمندي جوان مي سپارند، يا اينكه فكر مي كنند چون 
جوان ها خوره فضاي مجازي هســتند پس در گرداندن آنها هم استادند. 
البته اشتباه برداشت نكنيد؛ منظور ما اين نيست كه هرگز نمي توان كارمند 
جواني را پيدا كرد كه استاد شبكه هاي اجتماعي باشد. ولي هر كسي كه 
قرار است كار مديريت شبكه هاي اجتماعي را انجام دهد بايد برند، اهداف، 
صداي برند و مخاطبان را به خوبي بشناســد، در غير اين صورت ممكن 
 اســت اتفاقي كه براي كمپاني مشــتري خانم فوتس افتاد براي آن برند 

نيز بيفتد.  

براي مخاطبان مفيد باشيد
موسسان بسياري از استارت آپ ها به شبكه هاي اجتماعي به عنوان ابزاري 
كه فقط بايد به كمك آن منفعت كســب كنند، نــگاه مي كنند. آنها فكر 
مي كنند شبكه هاي اجتماعي فقط براي زياد كردن فالوور، نرخ كليك و 
نرخ تبديل است و معتقدند ارائه مطالب مفيد و به دردبخور براي مخاطبان 
مهم نيست و برنامه اي هم براي اين كار ندارند؛ ولي شبكه هاي اجتماعي 
ماهيتي بده بستاني دارند؛ براي ارزش گرفتن بايد مطالب ارزشمند پست 
كنيد. خانم فوتس مي گويد: »اگر براي مخاطبان داســتان تعريف كنيد 
عالي مي شــود، ولي داســتاني كه تعريف مي كنيد بايد هم براي شما و 
هم براي مخاطبان ارزشمند باشــد. درست است كه بايد تفكري واضح از 
اهداف و خروجي اي كه قرار است بگيريد )همان استراتژي( داشته باشيد، 
ولي مهم است كه ارزشــي كه در حال ارائه دادن به مخاطبان هستيد را 
هم جزوي از استراتژي خود كنيد. منظور از اين »ارزش« اين نيست كه 
فقط به مخاطبان بگوييد بايد فالن محصول را بخرند. فراموش نكنيد كه 
بسياري از كاربران براي فالوو كردن اكانت برندها يا خريد كردن از آنها به 
شبكه هاي اجتماعي نمي آيند و هدف اصلي آنها متصل شدن به دوستان، 
اعضاي خانواده و به اشتراك گذاري تجربيات و تفكرات خود است. وقتي 
پست مي گذاريد پست شما البه الي پســت هاي شخصي مخاطبان و در 
قســمت feed اكانت آنها قرار مي گيرد. بنابراين بايد به فالوورها احترام 
گذاشته و محتوايي را توليد كنيد كه بامعني و مرتبط بوده و مخاطبان را 

خوشحال و وفادار مي كند.  

فاكتور اجتماعي بودن را فراموش نكنيد
اشتباه رايج ديگري كه بسياري از استارت آپ ها در استراتژي شبكه هاي 
اجتماعي مي كنند اين است كه فاكتور اجتماعي بودن را فراموش مي كنند. 
نبايد محتواگــذاري در شــبكه هاي اجتماعي را با تبليــغ در روزنامه يا 
تلويزيون اشتباه گرفت؛ يعني نبايد فقط مطالب را به خورد مخاطب داده و 
او هم سراپا چشم و گوش شود. خانم فوتس معتقد است كه در شبكه هاي 
اجتماعي اســتارت آپي بايد ديناميك تر بود: »بايد گفتگو ايجاد كنيد نه 

اينكه مخاطبان را با انواع و اقسام پيام ها بمباران كنيد.«

جمع بندي  
به كمك روش هاي باال حضور خود را در شبكه هاي اجتماعي پرقدرت تر 
خواهيد كرد. پس شــبكه هاي اجتماعي را اولويت كنيــد، بر مخاطبان 
تمركز كنيد، گفتگو ايجاد و كاري كنيد تا فالوورها حس كنند شــنيده 
مي شوند. تمركز خود را به جاي بيشتر كردن تعداد فالوورهاي بي ارزش، 
بر ايجاد روابط قــوي و معني دار با مخاطبان كم خــود معطوف كنيد. به 
خاطر داشته باشيد هدف از شبكه هاي اجتماعي اين است كه اجتماعي از 
مخاطبان ايجاد كنيد. در دنيايي كه ديگر اثري از روابط رودررو و چهره به 
چهره نمانده، مردم به كمك شبكه هاي اجتماعي با دوستان، آشنايان و 
اعضاي خانواده ارتباط برقرار مي كنند. اگر از شبكه هاي اجتماعي طوري 
استفاده كنيد كه پلي بين برند شــما و مخاطبان شوند، ارزش شما فراتر 
از محصول خواهد شــد. اين چيزي اســت كه كاربران به دنبال آن بوده 
 و حاضرند بابت به دســت آوردن چنين ارزشــي روي دكمه »عضويت« 

كليك كنند.
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