
سازمان خواربار و كشــاورزي ملل متحد )فائو( اعالم كرد قيمت جهاني مواد 
غذايي در نوامبر به پايين ترين سطح در بيش از دو سال گذشته كاهش پيدا كرد. 
به گزارش ايسنا، شاخص قيمت غذاي فائو كه تغييرات ماهانه سبدي از غالت، 
دانه هاي روغني، محصوالت لبني، گوشت و شكر را بررسي مي كند در نوامبر به 
160.8 واحد رسيد كه در مقايسه با رقم بازبيني شده 162.9 واحد در اكتبر، 
كمتر بود و اين شاخص در پايين ترين سطح از ماه می سال 2016 قرار گرفت. 

در ميان مواد غذايي مورد بررسي در شــاخص فائو در نوامبر، تنها قيمت شكر 

4.4 درصد نسبت به اكتبر افزايش پيدا كرد. شاخص قيمت غالت فائو در نوامبر 
164 واحد بود كه 1.1 درصد در مقايسه با ماه پيش از آن كاهش داشت. قيمت 
دانه هاي روغني نيز براي دهمين ماه متوالــي كاهش پيدا كرد و با 7.6 درصد 
كاهش ماهانه، به پايين ترين سطح در 12 سال اخير رسيد. كاهش قيمت غالت 
به دليل تاثير برداشت محصول جديد روي سهميه صادرات برنج و كاهش قيمت 

ذرت به دليل رقابت صادراتي بوده است. 
قيمت روغن پالم به دليل رشد سطح ذخاير در كشورهاي صادركننده بزرگ و 

افت قيمت جهاني، كاهش قابل مالحظه اي پيدا كرد. قيمت سويا و روغن گل 
آفتابگردان نيز به دليل فراواني عرضه در آمريكا، اتحاديه اروپا و بازارهاي نوظهور 

متعدد و چشم انداز توليد مطلوب در منطقه درياي سياه كاهش پيدا كرد. 
قيمت مواد لبني در نوامبر 3.3 درصد نســبت به اكتبر ارزان شد كه ششمين 
كاهش ماهانه متوالي بود در حالي كه قيمت گوشت نيز اندكي كاهش يافت. فائو 
اعالم كرد توليد جهاني غالت در سال زراعي 2019-2018 به 2.595 ميليارد 
تن خواهد رسيد كه در مقايسه با پيش بيني قبلي، اندكي كمتر بوده و همچنين 

2.4 درصد نسبت به توليد باالي سال گذشته كمتر است. طبق پيش بيني فائو، 
توليد جهاني گندم در سال زراعي 2019-2018 به 725.1 ميليون تن خواهد 
رســيد كه 2.8 ميليون تن كمتر از پيش بيني قبلي اســت زيرا در برآوردها از 

برداشت امسال تركيه و روسيه تجديدنظر شده است. 
براســاس گزارش رويترز، فائو پيش بينــي كرد موجودي غــالت جهان در 
 پايــان فصــل 2019، 762 ميليون تن اســت كه نســبت بــه نوامبر بدون

 تغيير مانده است. 

 صادرات آمريكا به ايران در پي بازگشت تحريم ها 
7 برابر رشــد كرد و به 109.2 ميليون دالر در ماه 
اكتبر 2018 رسيد. به گزارش تسنيم، جديدترين 
آمار منتشرشده از ســوي دفتر آمار آمريكا نشان 
مي دهد صادرات آمريكا به ايران پس از بازگشــت 
تحريم هاي غيرنفتي رشــد قابل توجهي داشــته 
اســت. دولت آمريكا در پي خروج يــك جانبه از 
برجام اعــالم كــرد از 6 اوت تحريم هاي غيرنفتي 
مثل تحريم خودرو، طال و فرش و پسته ايران را از 
سر مي گيرد. با وجود بازگشت تحريم هاي آمريكا، 
در ماه اكتبر2018 صادرات آمريكا به ايران رشــد 
قابل توجه حدود 7 برابري نســبت به مدت مشابه 
سال قبل داشته اســت. آمريكا در اكتبر سال قبل 
تنها 16.1 ميليون دالر كاال بــه ايران صادر كرده 
بود. رشــد 7 برابري صادرات آمريكا بــه ايران در 

حالي است كه واشنگتن فشار زيادي به كشورهاي 
ديگر آورده تا از تجارت با ايــران خودداري كنند. 
تحليلگران، سياســت تحريمي آمريكا عليه ايران 
را هم درچارچوب سياست هاي تجاري اين كشور 
تحليل مي كنند. براساس اين گزارش با وجود رشد 
قابل توجه صادرات آمريكا به ايــران، واردات اين 
كشور از ايران در ماه اكتبر به مرز صفر رسيده است. 
آمريكا در اكتبر سال قبل 3.2 ميليون دالر كاال از 
ايران وارد كرده بود كه اين رقم را در اكتبر امسال 
به 0.2 ميليون دالر كاهش داده است. در 10 ماهه 
سال جاري ميالدي مجموع تجارت دو كشور با رشد 
3 برابري نسبت به مدت مشابه سال قبل به 476.9 
ميليون دالر رسيده اســت. تجارت ايران و آمريكا 
 در 10 ماهه ســال قبل 158 ميليون دالر گزارش

 شده بود. 

در شــرايطي كه 77 درصد مردم تهران در خانه هاي 
كمتر از 100 متر مربع زندگــي مي كنند، ميانگين 
متراژ واحدها در پروانه هاي صــادره همچنان باالي 
100 متر است. به گزارش ايســنا، بازار مسكن شهر 
تهران به دليل سوددهي باال در بخش مسكن لوكس 
و نيمه لوكس كه طي دهه هاي گذشته وجود داشته، 
با تناقضاتي مواجه شده كه هنوز الينحل باقي مانده 
است؛ به طوري كه با وجود 490 هزار واحد مسكوني 
خالي در شــهر تهران، همچنان روند توليد مسكن 
تناســبي با الگوي مصرف ندارد. مهدي روانشادنيا، 
كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه در شهر تهران 
تقاضا براي واحدهاي كوچك و عرضه در واحدهاي 
بزرگ انجام مي شود، گفت: 23 درصد مردم تهران در 
خانه هاي باالي 100 متر مربع و 77 متر در خانه هاي 
كوچك تر زندگي مي كنند؛ اما همچنان ميانگين متراژ 

واحدها در پروانه هاي صــادره، باالي 100 متر مربع 
است. وي افزود: تقاضا براي واحدهاي كوچك و عرضه 
واحدهاي بزرگ، به گراني شديد و كمبود واحدهاي 
كوچك از يك طرف و و حدود 500 هزار واحد خالي 
در استان تهران منجر شده است. به گفته روانشادنيا، 
يكــي از راهكارها تغيير الگوي ســاخت متناســب 
با تقاضــاي مصرف كننده واقعي اســت. همچنين 
بانك ها، شهرداري ها، وزارت راه و شهرسازي، سازمان 
نظام مهندسي ســاختمان و انجمن ها و تشكل هاي 
حرفه اي، شرايط ســاخت واحدهاي كوچك متراژ را 
تســهيل كنند. همچنين كارشناسان معتقدند عدم 
توازن بين عرضه و تقاضا به ويژه در شــهرهاي بزرگ 
باعث شــده تا فايل هاي اجاره كاهش يابد و در اين 
 شرايط كه تقاضا از عرضه پيشي گرفته، مسكن گران 

مي شود. 

بازارهاي ســهام جهان روز گذشته تالش كردند 
از سقوط روز پنج شــنبه خود كه به دنبال سقوط 
قيمت هاي نفت رخ داد، بازگردند. سهام آسيايي 
و اروپايي روز گذشته رشد كردند. به گزارش مهر 
به نقل از رويترز، بازارهاي سهام جهان روز جمعه 
تالش كردند از ســقوط روز پنج شنبه خود كه به 
دنبال ســقوط قيمت هاي نفت، درپــي به نتيجه 
نرســيدن اوپك براي توافق كاهــش توليد نفت، 
رخ داد، بازگردند. ســهام شــاخص پن يوروپين 
استاكس600 كه روز پنج شنبه  با موج نگراني هاي 
به وجود آمده با دســتگيري مدير ارشد هواوي، 
3.2 درصد سقوط كرده بود، روز گذشته توانست 
1.2 درصد جهش كند. دستگيري مدير ارشد غول 
ارتباطات چين، هواوي، در كانادا، آن هم درســت 
در بازه صلح موقت 90 روزه بين دو اقتصاد بزرگ 

جهان، نگراني ها درباره تشــديد مجدد تنش هاي 
تجاري بين آمريكا و چين را باال برد. شاخص كل 
سهام جهان ام اس سي آي روز گذشته 0.2 درصد 
رشد كرد؛ اما تا به اينجاي كار در اين هفته 2 درصد 
سقوط كرده است. سهام چين كه ديروز را با رشد 
آغاز كرده بودند دوباره بــه منطقه منفي لغزيدند 
و شاخص ســي اس آي300، كه شــاخص سهام 
شركت هاي برتر چين است، 0.1 درصد افت كرد. 
اي ميني اس اندپي500 آمريكا هم كه روز گذشته 
را با رشــد آغاز كرده بود وارد نقطه  منفي شــد و 
0.4 درصد افت كرد. گسترده ترين شاخص سهام 
 آسيا اقيانوسيه ام اس سي آي در خارج از ژاپن، كه
 پنج شــنبه 1.8 درصد ســقوط كرد، ديروز تنها 
توانســت 0.2 درصد از آن را جبران كند و رشــد 

اندكي ثبت كرد. 

 Emory( »يكي از پژوهشگران »دانشــگاه اموري
University( اياالت متحده آمريكا اخيرا موفق به 
توسعه يك برنامه شده است كه مي تواند »كم خوني« 
)anemia( را از روي رنگ ناخن افراد تشــخيص 
دهد. به گزارش ايســنا، در حال حاضر روش دقيق 
بررســي كم خوني يا آنمي، گرفتن يك نمونه خون 
از افراد و بررسي تعداد گلبول هاي قرمز )كه حاوي 
هموگلوبين غني از آهن اســت( خون آنهاســت؛ 
اما اكنــون يك پژوهشــگر آمريكايي يــك برنامه 
مناسب براي گوشي هاي هوشمند را توسعه داده كه 
توسط آن مي توان ميزن كم خوني افراد را با روشي 
غيرتهاجمي تشــخيص داد. اين برنامه آزمايشــي 
توسط »راب مانينو« )Rob Mannino( مهندس 
زيست پزشكي دانشگاه اموري توسعه يافت. مانينو 
خود مبتال به اختالل خوني ارثي »تاالســمي بتا« 
)beta-thalassemia( است و به همين دليل بايد 
 )CBCs( »مرتبا آزمايش »شــمارش كامل خون
را انجام دهد. اگر كم خوني شــديد تشخيص داده 
شــود، نياز به انتقال خون دارد. »شــمارش كامل 
 خون« يــا هموگرام  كه در اصطالح پزشــكي به آن 

سي .بي .ســي CBC مي گويند، آزمايشي است كه 
اطالعات كلي درخواستي پزشك يا ديگر متخصصان 
علوم پزشكي درباره ســلول هاي خون بيمار را ارائه 
مي كند. يك تكنســين، نمونه خون بيمار را گرفته 
و تعداد تقريبي و نوع سلول هاي خوني در هر واحد 
حجم )ميلي ليتــر( را گزارش مي كنــد. همچنين 
متغيرهاي كمي مانند ميــزان هموگلوبين خون و 
حجم متوسط گويچه هاي سرخ نيز توسط دستگاه 
آزمايش كننده گــزارش مي شــوند. »راب مانينو« 
گفت: پزشــكان اگر نياز باشد، حتي سطح بيشتري 
از سطح هموگلوبين را آزمايش مي كنند، اما مراجعه 
به بيمارســتان براي انجام آزمايش خون هميشــه 
براي من كار ســختي اســت. اكنون با برنامه اي كه 
توسعه داده ام، پزشكان سطح هموگلوبين مرا مورد 
بررســي قرار مي دهند و تنها زماني كه الزم اســت 
آزمايش مي دهم. برنامه مذكور مي تواند اين مشكل 
را حل كند، زيرا اين برنامه بيماران را قادر مي كند تا 
ميزان هموگلوبين خود را همان طور كه مي خواهند، 
بررسي كنند. تصاوير انگشت و ناخن 337 نفر در اين 
برنامه وارد شده و اين دستگاه با بررسي رنگ ناخن 

مي تواند ســطح هموگلوبين افراد را تشخيص دهد. 
تمام افرادي كه تصاوير انگشتان شان در اين برنامه 
وارد شده، تحت آزمايش »شــمارش كامل خون« 
قرار گرفتند، بنابراين سطح هموگلوبين آنها پيش 
از استفاده از اين برنامه تعيين شده بود. در گام دوم، 
»مانينو« ميزان سطح هموگلوبين آن افراد كه تحت 
آزمايش قرار گرفته بودند را توسط اين برنامه مورد 
بررسي قرار داد. اين برنامه با دقت مثبت و منفي 2.4 
گرم در دسي ليتر )در مقايسه با مقادير CBC ( قادر 
به تشخيص افراد سالم و افراد مبتال به كم خوني شد. 
هنگامي كه يك فرايند كاليبراسيون شخصي اضافه 
شد، آن ميزان به +/- 0.92 گرم در دسي ليتر بهبود 
يافت. ســطح نرمال هموگلوبين در مردان 13.5 تا 
17.5 گرم در دســي ليتر و در زنان 12 تا 15.5 گرم 
در دسي ليتر قرار دارد. از آنجايي كه سطح ناخن ها 
حاوي مالنين نيســت، اين برنامه قادر به تشخيص 
كم خوني در افراد داراي هر نوع رنگ پوســتي اعم 
از پوست روشن و تيره اســت. مالنين يك اصطالح 
گســترده اي براي گروهــي از رنگدانه هاي طبيعي 

موجود در بسياري از موجودات زنده است. 

آمارهاي فروش گجت هاي پوشــيدني هوشــمند 
نشان مي دهد كه اپل و شيائومي در عرضه و فروش 
اين محصوالت از ساير برندهاي تكنولوژي فعال در 

اين حوزه پيشتاز هستند. 
به گزارش ايسنا، با توجه به آنكه در چند سال اخير 
گجت هاي پوشيدني همچون ساعت هاي هوشمند 
از محبوبيت و استقبال بي نظيري برخوردار شده، 
حاال به تازگي گزارش هاي جديدي از سوي موسسه 
تحقيقاتي IDC منتشر شده است كه نشان مي دهد 
دو شركت اپل و شيائومي نسبت به ساير برندهاي 
تكنولــوژي در زمينه فــروش و عرضه گجت هاي 
پوشيدني هوشــمند جلوتر هســتند و بسياري از 
رقباي قدرتمند خود نظير سامســونگ، ال جي و 
هواوي را در اين زمينه كنار زده اند. بازار گجت هاي 
پوشيدني هوشمند در سه ماهه سوم سال 2018 
ميالدي، رشد قابل توجهي نسبت به مدت مشابه 
خود در سال گذشته داشته و در اين بازه زماني سه 
ماهه رشد و افزايش 1.8 درصدي را در مقايسه با سه 
ماهه قبل از آن تجربه كرده است به گونه اي كه در 
اين مدت بالغ بر 32 ميليون دستگاه گجت هوشمند 

در جهان به فروش رفته است. 
آمارهــاي منتشرشــده براي فــروش گجت هاي 
هوشــمند در ســه ماهه ســوم 2018 ميالدي با 
رشــد 21.7 درصدي در مقايســه با مدت مشابه 
خود در ســال گذشــته كه 26.3 ميليون دستگاه 
بود، توانســت به كاربران و كارشناســان فعال در 
حوزه فناوري اثبات كند كه بازار فروش گجت هاي 
هوشمند رو به رشد و شــكوفايي خواهد بود و اين 
روند همان طور كه تحليلگــران پيش تر برآورد و 
 اعالم كرده بودند، در ســال هاي آتي نيز ادامه پيدا 

خواهد كرد. 
در اين بــازار رو به رشــد محصوالت پوشــيدني 
هوشــمند، شــيائومي و اپــل توانســته انــد از 
ســاير برندهــاي تكنولــوژي ســبقت گرفتــه 
 و در ايــن عرصــه بــه رقابتــي تنگاتنــگ

بپردازند. 
وب ســايت thefuturegadgets در گــزارش 
خود ذكر كرده اســت كه گجت هاي پوشــيدني 
به لطف فناوري هــاي جديد و پيشــرفته از زمان 
معرفي آن تاكنون توانســته است بخش اعظمي از 

فروش شركت هاي تكنولوژي در سراسر جهان را به 
خود اختصاص دهد، به گونه اي كه توليدكنندگان 
موبايل همگي به سمت طراحي و توليد گجت هاي 
پوشيدني نظير ساعت هاي هوشمند و مچ بندهاي 

هوشمند روي آورده اند. 
تحليلگران و كارشناســان فعال در حوزه فناوري 
پيش بينــي كرده اند كــه گجت هاي هوشــمند 
پوشيدني همان طور كه ســال هاي گذشته با رشد 
قابل مالحظه اي مواجه شده اســت، در سال هاي 
آتي نيز از استقبال گسترده كاربران برخوردار شود 
و كاربران با معرفي و عرضــه محصوالت جديد به 
استفاده از اين گجت هاي هوشــمند و پوشيدني 

روي آورند. 
ساعت هاي هوشمند، مچ بندهاي ورزشي هوشمند 
و عينك هاي هوشــمند همگي از نمونه هاي موفق 
و پرفروش بازار گجت هاي پوشــيدني هستند كه 
توانسته اند ســهم قابل توجهي از بازارهاي جهاني 
را به خود اختصاص دهنــد و توجه خيل عظيمي 
از كاربران محصــوالت فناوري را به ســمت خود 

جلب كنند. 

قيمت جهاني مواد غذايي  ارزان تر   شد

سلطه  اپل  و  شيائومي  بر بازار گجت هاي پوشيدنيتشخيص كم خوني توسط   يك   برنامه
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صفحه 5

صفحه 7

 با مشاركت   ايران، روسیه، آذربايجان و تركیه 
صورت می گیرد

سازمان   حمايت   خواب   است 

سرمايه گذاري ۵۰۰ هزار 
 دالري  استارت  آپی 

در   منطقه 

 خودروسازان  قيمت ها 
را  افزايش دادند

 معافيت هاي
  مالياتي شفاف 
مي شود

نوبخت:

برخي  نفوذي ها 
در اقتصاد كشور 
فعاليت   می كنند

صفحه2صفحه 2
kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

دادستان كل كشور:

سرمقاله

 اثرات افزايش 
20 درصدي حقوق

 در چند روز اخير افزايش 
20 درصــدي حقــوق 
كارمندان دولت توســط 
رياست جمهوري مطرح و 
در اليحه بودجه سال 98 نيز آورده شده است 
كه در اين خصوص به بررسي ابعاد مختلف آن 
مي پردازيم. 1.از نگاه كاركنان دولت مشخص 
اســت كه با توجه به نرخ تــورم نزديك به 40 
درصد امســال افزايش حقوق 20 درصدي نه 
تنها اجتناب ناپذير اســت، بلكه بــراي اينكه 
حداقل معيشــت كاركنان دولت دچار اشكال 
اساسي نشــود، افزايش 20 درصدي ضرورتي 

انكارنشدني است... 

  محمدرضــا شــهيدي، 
كارشناس اقتصادي

ادامه  د ر صفحه 8
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 رقابت  بانك ها 
 در  بنگاه داری

 قاچاق پوشاک
 از مبادی  قانونی

»كسب وكار«  بی تاثیر  بودن  كاهش  نرخ   ارز   بر قیمت كاالهاي  اساسي  را  بررسي  مي كند

عدم  نظارت   بر   روند   صعودی   قیمت  کاالها
صفحه۵

صفحه2

 کاهش  ۸۰۰ هزار
 بشكه اي    تولید    نفت

ايران   از   کاهش   تولید    نفت    معاف    شد 

اوپک   توافق   کرد

اصالح نظام بانكــي دغدغه چندين و 
چند ساله اقتصاد كشور اســت؛ اما با 
وجود ارائــه راهكارهايی براي رفع اين 
دغدغه، راه حلي كارآمد و عملياتي طرح 
نشده اســت. بانك ها تمايل يا قصدي 
براي خروج از بنگاه داري ندارند و البته 
شــايد متكي بودن منابــع بانك ها به 
بنگاه داري، آنها را از انجام آن بازداشته 
است. به گفته رئيس كل بانك مركزي، 
اصالح نظــام بانكي نبايــد به تضعيف 
بانك ها منجر شــود؛ اما اينكه راه چاره 
چيست، مبهم اســت. به نظر مي رسد 
 در هــر صورت اصــالح نظــام بانكي

 همسو ...

توليدكنندگان داخلي صنعت پوشاك 
ضمن انتقاد از اظهــارات اخير مديران 
ارشد ســتاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، 
بيانيه اي خطاب به علي مويدي، رئيس 
ســتاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز منتشــر كردند. در بخشــي از اين 
بيانيه آمده اســت: »با تاسف فراوان و 
با وجود گذشت حدود 5 ماه از آخرين 
مهلت عرضــه پوشــاك خارجي فاقد 
شناسه كاال براساس دستورالعمل ماده 
7، فروشگاه هاي عرضه كننده برندهاي 
قاچاق محرز با دكور و تابلوي برندهاي 

خارجي در تهران...

تالش سهام جهان  براي بازگشت از سقوط سكونت ۷۷ درصد تهراني ها  در خانه هاي زير 100 مترصادرات آمريكا به ايران به 109/2 ميليون  دالر  رسيد



اقتصاد2
ایران وجهان

ترامپ: 
توافق وحشتناك با ايران هرگز 

نبايد شكل مي گرفت 
را  برجــام  آمريــكا  رئيس جمهــوری 
توافقي بســيار وحشــتناك خواند و گفت: 
واشــنگتن طوري ايران را تحريــم كرده كه 
 تاكنــون كمتر كشــوري اين طــور تحريم 

شده است. 
دونالد ترامپ بامداد جمعه )به وقت تهران( بار 
ديگر توافق هسته اي با ايران را »وحشتناك« 
خواند و گفــت: چنين توافقــي هرگز نبايد 
منعقد مي شــد. ترامپ كه در كاخ سفيد در 
مراســم جشــن يهودي »حنوكا« صحبت 
مي كرد، گفــت: »ما از توافق وحشــتناك با 
ايران خارج شــديم. اين توافقي وحشتناك، 
 وحشــتناك بــود. هرگــز نبايــد شــكل 

مي گرفت.«
وي افزود: »و ســخت ترين تحريم ها را عليه 
ايران اعمال كرديم. ما ايران را طوري تحريم 
كرديم كه فكر مي كنم كمتر كشوري تا حاال 
اين طور تحريم شده باشد. هرگز نبايد اجازه 
بدهيم كه ايران به سالح هســته اي يا بمب 

هسته اي دست پيدا كند.«
ترامپ ادامــه داد: »نبايد به حامي پيشــتاز 
تروريسم كه دائم مرگ بر آمريكا مي گويد و 
اســرائيل را به نابودي تهديد مي كند و فرياد 
»مرگ بر آمريكا« سر مي دهد، اجازه بدهيم 
مرگبارترين ســالح روي زمين را در اختيار 
داشته باشــد. اجازه نمي دهيم چنين چيزي 

رخ دهد.«
رئيس جمهــوری آمريــكا در ادامــه ايــن 
نشســت بارها بر اراده اش بر حمايت از رژيم 
صهيونيســتي صحبت كرد و يادآور شد كه 
يك ســال پيش در چنين روزهايي با انتقال 
ســفارت آمريكا به قدس اشــغالي موافقت 
كرده است. وي برخالف قطعنامه هاي متعدد 
شــوراي امنيت ســازمان ملل متحد، قدس 
را »پايتخــت واقعــي اســرائيل« خواند. در 
بخش ديگري از اين مراســم، »مايك پنس« 
معاون رئيس جمهــوری آمريــكا، ترامپ را 
»اسرائيل دوست ترين رئيس جمهور« تاريخ 
آمريكا توصيــف كرد و گفت: واشــنگتن به 
 حمايت همه جانبه از رژيم صهيونيستي ادامه 

مي دهد. 

خبر

معاون رئيس جمهوری با اشــاره به تنظيم 
اليحه بودجــه 98 در ۶ جلد، گفت: همراه با 
اليحه بودجه، سه جلد گزارش عملكرد دولت 
درباره اجراي برنامه ششم توسعه به مجلس 
تقديم شده است. محمدباقر نوبخت افزود: 
همچنين دو جلد اهداف مباني اقتصادي و اجتماعي همه دستگاه ها را 
تحت عنوان سند بنيادين اليحه بودجه 98 به مجلس تقديم كرده ايم. 
معاون رئيس جمهوری با بيان اينكه بودجه 98، بودجه مبتني بر عملكرد 
اســت، گفت: براي اينكه نمايندگان مطمئن شوند كه بودجه مبتني 
بر عملكرد اســت، در يك جلد مباني قيمت تمام شده دستگاه ها را نيز 
به مجلس ارســال كرديم. او ادامه داد: به صورت شــفاف يك كتاب در 
رابطه با طرح هاي عمراني كه قرار است واگذار شوند، تهيه و به مجلس 
ارسال كرده ايم تا از رانت جلوگيري شود. نوبخت با بيان اينكه تمامي 
دستگاه هايي كه از معافيت مالياتي برخوردار هستند را به مجلس معرفي 
كرديم، افزود: همچنين گزارشي تهيه كرديم مبني بر اينكه غير از يارانه 
نقدي كه پرداخت مي كنيم، چه ميزان يارانه غيرمســتقيم پرداخت 

مي كنيم. 

۴۲ هزار ميليارد؛ بودجه يارانه نقدي
معاون رئيس جمهوری بودجه يارانه نقدي براي سال آينده را ۴۲ هزار 
ميليارد تومان اعالم كرد كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم پرداخت 

خواهد شد. 
نوبخت در ادامه به بحث ماليات در بودجه ســال آينده اشــاره كرد و 
از اقدامي در راســتاي شــفافيت در اين بخش خبــر داد. او گفت: در 
پيوست هاي بودجه ســال ۱۳98 فهرست تمام دســتگاه هايي كه از 
معافيت مالياتي برخوردارند را اعالم كرده ايــم تا جامعه و نمايندگان 
مجلس بدانند چه كســاني از ماليات معاف هســتند. رئيس سازمان 
برنامه و بودجه كشــور ادامه داد: از ۴۳۳ هزار ميليــارد تومان درآمد 
كه ناشــي از ماليات، حقوق گمركي و ســاير اســت، براي پوشــش 
هزينه ها مجبور به واگذاري دارايي هاي ســرمايه اي و مالي هستيم كه 
نفت و گاز از جمله دارايي هاي ســرمايه اي اســت. او افزود: همچنين 
 دارايي هــاي مالــي از جمله اوراق ســهام شــركت ها را نيــز واگذار 

مي كنيم. 

31/9 هزار ميليارد، بازخريد اوراق مشاركت قبلي
نوبخت اظهار كرد: براي سال آينده ۳۱ هزار و 9۰۰ ميليارد تومان براي 
خريد اوراقي كه در سال هاي گذشته خريده ايم و امسال بايد بازپرداخت 
كنيم، هزينه خواهيم كرد. رئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه 
اوراقي كه طي سال هاي گذشته خريديم صرف طرح هاي عمراني كرديم، 
گفت: امسال ۳8 هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان اوراق فروختيم و سال آينده 
۳۲ هزار ميليارد تومانش را مي خريــم. معاون رئيس جمهوری با بيان 
اينكه يك ريال از خزانه پرداخت نمي شود مگر براي تخصيص، گفت: با 
توجه به اينكه انضباط مالي داريم، اوراقي كه منتشر مي كنيم را در زمان 

سررسيدشان پرداخت مي كنيم. 

 ويژگي هاي بودجه 9۸ در اليحه پيشنهادي دولت
در ادامه اين نشســت حميدرضا پورمحمدي، معاون سازمان برنامه  و 

بودجه كشور گفت: امسال در شرايطي هستيم كه تحريم هاي ظالمانه 
آمريكا را داريم كه اين مساله محدوديت هايي را در منابع ايجاد مي كند؛ 
ازاين رو حمايت از معيشت عمومي و بحث ســالمت يكي از بارزترين 

ويژگي هاي بودجه است. 

تامين كاالهاي اساسي و حمايت از معيشت مردم
معاون سازمان برنامه  و بودجه كشــور با بيان اينكه يكي از مهم ترين 
مولفه هاي بازار اين است كه دولت چه ميزان ارز در اختيار بازار مي گذارد، 
گفت: ۱۴ ميليارد دالر، ارز با نرخ ۴۲۰۰ توماني براي كاالهاي اساسي 

در نظر گرفتيم. 
پورمحمدي ادامه داد: ۷ هزار ميليارد تومان براي حمايت از معيشــت 
خانوارهاي نيازمند، ۳۷ هزار ميليارد تومان براي حوزه سالمت، ۱۵ هزار 
ميليارد تومان براي توسعه متوازن منطقه و 8 هزار ميليارد تومان براي 

يارانه گندم در نظر گرفتيم. 

نوسازي 3۰۰ هزار واحد مسكوني در سال آينده
او ادامه داد: همچنين نوســازي بافت هاي فرسوده ســه برابر خواهد 
شــد؛ به گونه اي كه از ۱۰۰ هزار واحد در ســال 9۷ به ۳۰۰ هزار واحد 
در سال 98 افزايش خواهد يافت. پورمحمدي با بيان اينكه حمايت از 
توليد و اشتغال در حوزه هاي مختلف به صورت ويژه در بودجه 98 مورد 
توجه اســت، گفت: همچنين در حوزه علم و فرهنگ، براي حمايت از 
پارك ها و مراكز رشــد علم و فناوري و مراكز نوآوري رشد ۷۱ درصدي 
اعتبار هزينه ها را در نظر گرفتيم. او افــزود: تامين يك ميليارد دالر از 
 تســهيالت تامين مالي خارجي به منظور تجهيز آزمايشــگاه ها را در 

نظر گرفته ايم. 

افزايش اعتبار آموزش وپرورش به ۴3 هزار ميليارد 
معاون سازمان برنامه وبودجه كشور ادامه داد: براي رتبه بندي معلمان دو 
هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. پورمحمدي گفت: اعتبارات 
آموزش و پرورش از ۳۳ هزار ميليــارد تومان به ۴۳ هزار ميليارد تومان 
رسيد. معاون سازمان برنامه و بودجه كشور افزود: 9۰۰ ميليارد تومان 

از سوي دولت و ۱۲۰۰ ميليارد تومان از سوي خيرين براي حمايت از 
ساخت مدارس در مناطق محروم در نظر گرفته ايم. 

رشد ۲۰ درصدي اعتبارات آب شرب
او در ادامه با بيان اينكه براي ســال آينده اعتبارات آب شرب رشد ۲۰ 
درصدي دارد، گفت: براي خريد تضميني آب از بخش خصوصي رشد 

صددرصدي در نظر گرفته ايم. 
او افزود: براي اعتبار عمراني بخش محيط زيست رشد ۱8 درصدي در 

نظر گرفته ايم. 

پايداري بودجه در برابر تحريم
پورمحمدي همچنين به پايداري بودجه در برابر تحريم ها اشاره كرد و 
گفت: دولت حجم وسيعي اموال منقول و غيرمنقول دارد كه بايد فعال 
شــوند و در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد. او ادامه داد: همچنين 
اصالحات مالياتي و اصالح نظام يارانه اي و قيمت گذاري براي پايداري 
بودجه مورد توجه قرار گرفته است. به گفته پورمحمدي، در بودجه 98 
تمام دستگاه هاي ملي استاني بودجه ريزي مبتني بر عملكرد خواهد بود. 
او افزود: همچنين براي نخستين بار »آشكار كردن معافيت هاي مالياتي« 

و »آشكار كردن يارانه هاي پنهان« را در دستور كار قرار داديم. 

ساماندهي بدهي دولت
معاون سازمان برنامه و بودجه در ادامه ساماندهي بدهي هاي دولت را 
مورد اشاره قرار داد و گفت: اصالحات نظام بانكي براي افزايش سرمايه و 
پرداخت بخشي از بدهي ها و فعال كردن عمليات بازار باز در دستور كار 
است. پورمحمدي تصريح كرد: در اليحه بودجه سال آينده، تامين اصل و 
سود اوراق مالي در سررسيد و تامين به موقع تعهدات بين المللي و استمرار 

سازكار تهاتر مطالبات و بدهي هاي دولت در نظر گرفته شده است. 

وابستگي بودجه 9۸ به نفت؛ ۲۷ درصد
در ادامه اين نشســت رئيــس ســازمان برنامه وبودجه به ســواالت 
خبرنگاران پاسخ داد. نوبخت در پاســخ به اين سوال كه براي مقابله با 

تحريم چه تدبيري انديشــيده ايد، گفت: فروش روزانه نفت كه امسال 
۲ ميليون و ۴۱۰ هزار بشــكه بود را براي ســال آينــده ۱.۵ ميليون 
 بشــكه در نظر گرفته ايم و وابســتگي بودجه به نفت حدود ۲۷ درصد 
خواهد بود. او افــزود: در مصارف هم در دو حــوزه هزينه اي و عمراني 
تفكيك ايجاد كرديم. به همين دليل در بخش هزينه ها براي »ساير« 
رشــد صفر و براي »حقوق و دســتمزد«، ۲۰ درصــد افزايش در نظر 
 گرفته شــد. البته حرف آخر را مجلس مي زند؛ اما تــوان ما در حد ۲۰ 

درصد است. 

قيمت نفت؛ ۵۴ دالر 
نوبخت درباره نرخ فروش نفت گفت: براي هر بشــكه ۵۴ دالر در نظر 
گرفته ايم. او ادامه داد: وابستگي بودجه به نفت براي سال آينده ۲۷ درصد 
است. نوبخت گفت: آمريكا و بدخواهان ملت هر كاري بخواهند بكنند، 
بودجه طوري تنظيم شده كه قابل اداره خواهد بود. البته سختي هايي 

وجود دارد. 

در قيمت تضميني گندم، مجلس حرف آخر را مي زند
او ادامه داد: هرگونه افزايش مطالبات مردم از جمله مسائل عقب مانده 
همچون بازنشسته ها را در نظر گرفته ايم. نوبخت به قيمت خريد تضميني 
گندم اشاره و تصريح كرد: قيمت خريد تضميني هر كيلوگرم گندم را 
۱۶۰۰ تومان در نظر گرفتيم؛ اما حرف آخر را مجلس مي زند؛ حال اگر 
مجلس احساس كند مي تواند منابع ديگري براي افزايش اين نرخ در نظر 
بگيرد در اختيار خودش است. معاون رئيس جمهوری در پاسخ به اين 
سوال كه چه برنامه اي براي بومي سازي توليدات داريد، گفت: تالش هاي 
ما براي گروه بندي كاالها، ممنوعيت واردات و ارزهاي ترجيحي نشان 
مي دهد ما به تقويت توليد ملي مي انديشيم. در سال آينده نيز به حمايت 

از توليد ادامه خواهيم داد. 

درآمد ناشي از مابه التفاوت ارز پتروشيمي ها را به بسته هاي 
حمايتي اختصاص داديم

او درباره بسته هاي جبراني و حمايتي، اظهار داشت: ريالي از ما به التفاوت 
پتروشيمي ها را براي دولت در نظر نگرفتيم، بلكه تمام اين مبلغ را براي 
بسته هاي حمايتي منظور كرديم. تاكنون يكي از بسته ها اعطا شده و تا 

پايان سال بسته ديگري اعطا خواهيم كرد. 

پيشنهاد دولت، ثبات قيمت حامل هاي انرژي است
نوبخت درباره قيمت حامل هاي انرژي گفت: قيمت حامل ها ثابت مانده 
است. اگر تغييري كند در قانون هدفمندي ديده مي شود و صرف مردم 

خواهد شد. 

درباره ماليات بر خريد و فروش سكه و ارز به جمع بندي 
نرسيديم

او در رابطه با ماليات سكه و ارز، اظهار داشت: اين مسائل همان تيغ دو لبه 
است كه مي تواند تاثيرات متعددي داشته باشد. 

نوبخت افزود: از يك ســو با اين اقدام هر نوع درآمــد اتفاقي و رانتي به 
نفع مردم مصادره مي شود اما از سوي ديگر اگر ماليات اخذ شود باعث 
 مي شــود اين افراد به فعاليت هاي زيرزميني و اقتصاد پنهان بپردازند، 
 از اين رو بايد در اين خصوص پخته عمــل كرد كه فعال به جمع بندي 

در اين خصوص نرسيده ايم. 

از اليحه بودجه سال 98 رونمايي شد

معافيت هاي  مالياتي شفاف  مي شود

رويترز به نقل از منابع غيررسمي اعالم كرد با چراغ سبز ايران و در صورت همراهي 
كشورهاي غيرعضو، توليد نفت اوپك از ابتداي ۲۰۱9 به ميزان 8۰۰ هزار بشكه در 
روز كاهش مي يابد. رويترز روز گذشته از نشست سازمان كشورهاي صادركننده 
نفت، اوپك، خبر داد كه ايران با كاهش 8۰۰ هزار بشكه اي در توليد نفت اعضاي اين 
سازمان موافقت كرده است. رويترز اين خبر را به نقل از يك منبع قيد كرده و هنوز 
هيچ مقام رسمي جمهوري اسالمي اين خبر را تاييد نكرده است. براساس توافق 

به دست آمده، ايران از كاهش توليد نفت معاف شده است. 
براساس گزارش راشاتودي، قيمت نفت در پي تصميم اوپك، ۵ درصد افزايش پيدا 
كرد. رويترز به نقل از منابع غيررسمي اعالم كرد ايران با كاهش اكنون اعضاي اوپك 
از كشورهاي غيرعضو مي خواهند توليد خود را به ميزان ۴۰۰ هزار بشكه در روز 
كاهش دهند تا در مجموع از ابتداي سال ۲۰۱9 به ميزان ۱.۲ ميليون بشكه در 
روز از عرضه جهاني نفت كاسته شود. ايران پيش تر تاكيد داشت تا زماني كه تحت 
تحريم هاي آمريكا قرار دارد، نبايد در هيچ توافقي براي كاهش توليد مشــاركت 

داشته باشد. 
در پي جدي شدن توافق توليدكنندگان نفت براي كاهش توليد، قيمت جهاني 

نفت طي معامالت روز گذشته بيش از ۴ درصد افزايش يافت و نفت برنت ديروز 
در برابر ۶۲ دالر و ۵۶ سنت معامله شد. همچنين رويترز نوشت كه در پي مخالفت 
عربستان با اعطاي معافيت ايران از برنامه كاهش توليد نفت در اوپك، مذاكرات به 

بن بست خورده است. 
در پي اعالم كاهش توليد نفت روسيه بيش از آنچه پيش تر اعالم شده بود، قيمت 
نفت اندكي افزايش پيدا كرد. در همين حال، سامر زيد، خبرنگار وال استريت ژورنال 
نوشت كه ايران با پيشنهاد كاهش سمبليك توليد نفتش موافقت نكرده است. 
براساس گزارش هاي منتشرشده، روسيه قرار است ۴۰۰ هزار بشكه و كشورهاي 
عضو اوپك 8۰۰ هزار بشكه كاهش توليد نفت داشته باشند. اين در حالي است كه 
وزير نفت پيش از آغاز به كار رسمي يكصدوهفتادوپنجمين نشست اوپك در وين بار 
ديگر تاكيد كرد كه ايران به هيچ توافقي مبني بر كاهش توليد نفت ملحق نمي شود. 

بيژن زنگنه پيش از آغاز نشست اوپك، در جمع خبرنگاران گفت: اوپك اين بلوغ را 
دارد كه در جهت منافع اكثريت اعضاي خود تصميم  گيري كند. وزير نفت افزود: 
گزارش هايي كه ما از دبيرخانه اوپك دريافت كرده ايم، حاكي از مازاد عرضه بين ۱.۳ 
تا ۱.۴ ميليون بشكه است. به گفته وي، كاهش ۱.۳ تا ۲.۴ ميليون بشكه اي سطح 
توليد، رقم هايي است كه مطرح شده و قرار است درباره اين ارقام بحث شود. سرانجام 

اوپك بايد درباره ارقامي كه براي اكثريت اعضا قابل قبول است، تصميم بگيرد. 
زنگنه در پاسخ به ســوالي مبني بر اينكه آيا ايران به دنبال معافيت است، عنوان 
كرد: طبيعي است اگر غير از اين باشد و معافيت نداشته باشيم، غيرطبيعي است. 
وي با بيان اينكه همه مبادالت مالي ما با ارزهايي غير دالر است، گفت: با توجه به 
اينكه ايران در شرايط تحريم قرار داد و از كاهش توليد معاف خواهد بود، بنابراين 
در زمينه ميزان كاهش توليد اظهارنظري نمي كنم. وزير نفت با بيان اينكه ايران 

با كاهش توليد اوپك مشكلي ندارد و اين مساله به تصميم اكثريت اعضا وابسته 
است، يادآور شــد: ايران تا زمان رفع كامل تحريم ها به هيچ توافقي براي كاهش 

توليد ملحق نمي شود. 
زنگنه اظهار كرد: درباره تحريم ها يا ارقام توليد و صادرات نفت ايران در دوران تحريم 
چيزي نمي گويم. وي قيمت مناسب براي هر بشكه نفت را ۶۰ تا ۷۰ دالر عنوان كرد 
و گفت: به نظرم اين قيمت براي بيشتر اعضاي اوپك قابل قبول است، اما اينكه روي 
چه ميزان توليدي توافق شود، در نشست پشت درهاي بسته مشخص مي شود. وزير 
نفت توضيح داد: بسيار روشن است در اين وضعيت كه ما با تحريم هاي وضع شده 
ضد نفت ايران مواجه هستيم، نمي توانيم نفت بيشتري از بازار كم كنيم و توليد 
خود را بيش از فشاري كه دريافت كرده ايم، كاهش دهيم. فكر مي كنم ونزوئال هم 

درخواست دارد كه مستثنی شود. 
خبرنگاري از زنگنه پرسيد: آيا ديگر اعضاي اوپك با مستثنی شدن شما موافق 
هستند كه وزير پاسخ داد: آنها بايد شــرايط ما را درك كنند و انتظار داريم با ما 
همكاري كنند. اين حداقل همكاري است؛ اما اگر آنها نخواهند اين كار را انجام 

دهند، ما تصميم ديگري را نمي پذيريم. 

ايران از كاهش توليد نفت معاف شد 

توافق اوپك براي كاهش ۸۰۰  هزار بشكه اي توليد
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دادستانکلکشور:برخينفوذيهادراقتصادکشورفعاليتمیکنند
دادستانکلکشوربادرخواستازوزارتاطالعاتبرايرصددستگاههاياقتصادي،گفت:براساساطالعاتيکهداريم،نفوذيهادربخشهايمختلفاقتصادکشورتالشميکنندکهضربهاقتصاديدشمنراکاري

کنند.ويباتاکيدبراينكهبخشهايمختلف،بايدجاسوسيراجديبگيرند؛چراکهدشمندراينزمينهسرمايهگذاريکردهاست،خطاببهدادستانهاتصريحکرد:دادستانهابايددراينزمينهفعالباشندوبا
دستگاههايامنيتيواطالعاتيهمكاريهايالزمرابكنند؛چراکهامروزخطرجاسوسييكخطربسيارجدياستکهنظامماراهدفقراردادهاست.ويازوزارتاطالعاتخواستتادستگاههاياقتصاديرارصدکندو

گفت:براساساطالعاتيکهداريمنفوذيهادربخشهايمختلفاقتصادکشورتالشميکنندکهضربهاقتصاديدشمنراکاريکنندونبايدبگذاريمکهاينهابتواننداهدافخودشانرامحققسازند.

عمليات ساخت بزرگ ترين پروژه درمانی پس از انقالب اسالمی در استان قزوين با 
ظرفيت ۷۰۰ تختخواب و تحويل پروژه به پيمانكار، با حضور مهندس علی فرخ زاد، 
معاون عمرانی استانداری؛ دكتر منوچهر مهرام، رئيس دانشگاه علوم پزشكی قزوين؛ 
دكتر مهدی يوسفی، معاون توسعه مديريت و منابع دانشــگاه و جمعی از مديران 
و خبرنگاران و همچنين مدير عامل شركت مادر تخصصی ساخت و تجهيز مراكز 
بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت  و پيمانكار پروژه آغاز شد. دكتر منوچهر مهرام، 
رئيس دانشگاه علوم پزشكی قزوين در اين آيين، ضمن قدردانی از همه كسانی كه در 
اجرايی شدن اين پروژه تالش كردند، به عدم تناسب تخت های بيمارستانی موجود در 
استان قزوين و فرسودگی تخت ها اشاره كرد و افزود: در استان قزوين، تنها ۶۰ درصد 
تخت های بيمارستانی در اختيار دانشگاه است و اين نيازهای مردم را جواب نمی دهد. 
رئيس دانشگاه بيان كرد: اين پروژه، يك كار واجب در استان بود كه امكان دسترسی 
مردم كم درآمد به خدمات درمانی را فراهم می كند و تسريع در اجرای پروژه از اين 
نگاه در اولويت قرار دارد. دكتر مهرام در بخش ديگری از سخنانش با اشاره به اينكه اين 
پروژه، پروژه ای ملی است، افزود: از پيمانكار و مجری پروژه می خواهم سرعت همراه 
با دقت را چاشنی كار كنند تا كمبودها و فرصت از دست رفته  جبران شود و ساخت 

زودتر اين پروژه، خير و ثوابش برای سازندگان خواهد بود.
مهندس علی فرخ زاد، معاون عمرانی استاندار قزوين نيز در اين مراسم، از تالش های 
استاندار پيشين و نمايندگان مردم در مجلس شورای اسالمی تقدير و تشكر كرد و 
افزود: استانداری برای اجرای اين پروژه و انجام هماهنگی ها، آمادگی كامل دارد و از 
مجری پروژه می خواهم تا از ظرفيت استان برای اجرا استفاده كند.  وی با تأكيد بر اينكه 

انتظار می رود مجری پروژه روش های نوين را برای تسريع در كارها پيش بگيرد؛ گفت: 
انتظار داريم پروژه طبق زمان بندی تعريف شده اجرا شود.مهندس احمری، مديرعامل 
شركت مادر تخصصی توسعه و تجهيز مراكز بهداشتی و درمانی و تجهيزات پزشكی 
كشور و كارفرمای اين پروژه نيز، گزارشــی از اقدامات و آماده سازی ها و همچنين 

موضوعات فنی بيمارستان ارائه داد.
بيمارستان ۷۰۰ تختخوابی، بزرگ ترين پروژه درمانی پس از انقالب اسالمی در استان 
قزوين  است كه با زيربنای ۶۷ هزار و 9۷۳ مترمربع، در هفت طبقه، با اسكلت بتنی اجرا 

می شود و آيين كلنگ زنی آن در دهه فجر سال ۱۳9۵ برگزار شد.

ساخت بيمارستان 7۰۰ تختخوابی  امكان دسترسی  مردم كم درآمد 
به خدمات درمانی را  در استان قزوین فراهم می كند

آگهی مزايده 
به موجب پرونده اجرائی كالسه 9۲۰۰۱88 ششدانگ عرصه و اعيان پالك ثبتی شماره ۳۱8۱ )سه هزارو صدو 
هشتادو يك( فرعی از ۳۳- اصلی بخش ۱۴- گنبد به مساحت ۳۱۵۰۰ )سی و يك هزارو پانصد( متر مربع مورد 
ثبت ۴۲۴۱ جلد ۲۳ صفحه ۵۶۳ به سند مالكيت شماره ۳۷۰۴۰۱ به نام شهرام روان ثبت و صادر گرديده است 
كه در حال حاضر به عنوان باشگاه اسب سواری می باشد به نشانی گنبد كيلومتر ۱۰ جاده داشلی برون باشگاه 
ورزشی درخشش می باشد. محدود به حدود شماال به طول ۷۷/۳۰ متر مرزيست زراعتی به شوره زار شرقا به 
خط منكسر به طولهای ۴۵ متر و 8۷ متر و ۴۴ متر و 8۵ متر و ۴8 متر مرز مشترك زراعی است به باقيمانده 
پالك ۱۵9۷ فرعی جنوبا به طول 8۷/۳۰ متر مفروز است به زمين متصرفی متقاضی غربا به طول۲۶۵ متر 
مرز زراعی به قطعه ۶۶ ، طبق سند رهنی شماره ۲۵۷۵۵-89/۱۰/۲۵ دفترخانه ۱۰8- گنبد در قبال مبلغ 
۱۴/8۴8/۰۰۰/۰۰۰ ريال ارزيابی شده و پالك فوق جهت پرورش اسب دوانی واقع در گنبد كيلومتر ۱۰ جاده 
داشلی برون قبل از روستای اگری بوغاز ميباشد پالك فوق دارای مجوز تغيير كاربری عرصه برابر نامه شماره 
۳۳۶ مورخه 8۵/۰8/۱۰ از كميسيون حفظ كاربری اراضی و باغها سازمان جهاد كشاورزی استان گلستان 
جهت احداث باشگاه ورزشی می باشد، دارای سه اصطبل شماره ۱ دارای ۲ سالن می باشد كه اصطبل شماره 
يك ۲۴۰۰ متر مربع و اصطبل شماره ۲ به مقدار ۴9۰ متر مربع و اصطبل شماره ۳ به مقدار ۱۶۰ متر مربع 
می باشد سايه بان فلزی به مساحت 9۶ متر مربع انبار علوفه به مساحت ۳۰۰ متر مربع و مانژ اسب سواری به 
مساحت ۳۷۶۵ متر مربع و ساختمان اداری و دفتر كار به مساحت ۲۵ متر مربع می باشد كه برابر گزارش مامور 
اجرا در تصرف مالك می باشد، و فاقد بيمه نام معتبر می باشد، پالك فوق از ساعت 9 الی ۱۲ روز سه شنبه 
مورخ 9۷/۱۰/۱۱ )يازدهم ديماه هزارو سيصد و نود و هفت شمسی( در اداره ثبت اسناد گنبد واقع در گنبد خ 
امام خمينی گنبد جنب هالل احمر از طريق مزايده به فروش می رسد. مزايده از مبلغ ۱۴/8۴8/۰۰۰/۰۰۰ 
ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتی كه مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز 
بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده 
باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل 
رسمی گردد، مزايده روز اداری بعد از تعطيلی در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. محدوديت ها: 
يك مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره 9۰۰۱۶۵ مورخه 9۴/۱۱/۰۷ صادره از شعبه حقوقی گنبد./. 

تاريخ انتشار: شنبه ۱۳9۷/۰9/۱۷ - م. الف 8۵88
رضا سارانی - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان گنبدكاووس

آگهی فقدان سند مالكيت
آقای حسن طاهری فرزند حسين با ارائه دو برگ استشهاديه 
گواهی شده نموده كه سند مالكيت شش دانگ يک قطعه 
زمين به مساحت ۲۷۷.۵ متر مربع به پالک 16۲/يک –اصلی 
واقع در بندر تركمن بخش 3 حــوزه ثبتی بندرتركمن به 
شــماره  ثبت 19۵ صفحه 1۵۲جلد۲ به نام حسن طاهری 
به شماره  چاپی 3۵۴63۵ صادر و تسليم گرديد تقاضای 
صدور المثنی سند مالكيت را از اداره نموده است از اينرو 
اســتناد ماده 1۲۰ اصالحی آئين نامه قانون ثبت در يک 
نوبت آگهی می گردد تا هركس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله ديگری انجام داده يامدعی وجود  ســند مالكيت 
نزد خود  ظرف مــدت 1۰روزاز تاريخ آگهی اعتراض كتبی 
خود را ضمن ارائه مدارک مســتندات به اين اداره تسليم 
نمايد در  غير ايــن صورت پس از انقضــای مدت مذكور 
 برابر مقررات نســبت به صدور سند مالكيت المثنی اقدام 

خواهد شد.
 م الف: 9۷/1۷9

  تاريخ انتشارآگهی: شنبه139۷/9/1۷
حجت ا... تجری-رئيس ثبت اسناد وامالک بندر تركمن



3 بازار فناوری 
اطالعات

دبير انجمــن فين تك ايران 
بــا بيــان اينكــه بانك ها و 
شركت هايPSP   در قبال 
ارائه خدمات به مشــتريان، 
كارمزد نمي گيرند، گفت: با 
فعاليت فين تك ها چرخه معيوب نظام كارمزد اصالح 
مي شــود. مهدي عبادي درباره تاثير كسب وكارهاي 
جديد بر تحول ديجيتال در كشــور، افزود: مولفه هاي 
اصلي اين تحول ساده شدن روندهاي پيچيده اداري با 
مكانيزه شدن خدمات، ارائه خدمات متنوع و كاربردي با 
سهولت به مشتريان و بهره گيري از داده هاي مشتريان 
در ارائه خدمات اســت كه درنهايــت منجر به كاهش 
هزينه مي شود. وي خاطرنشــان كرد: مهم ترين تاثير 
مدل هاي جديد كسب وكار ازجمله شركت هاي فين تكي 
و استارت آپي، كاهش هزينه ها در برخي از حوزه هاست. 
بانك ها و شــركت هاي PSP  در حــال حاضر هزينه 
زيادي براي بازاريابي و جــذب پذيرندگان اينترنتي و 
كارت خوان هاي فروشگاهي مي پردازند، درصورتي كه 
اين هزينه در شركت هاي فين تكي در حدود 0.1 است 
و كم شــدن هزينه، منجر به كاهش قيمت تمام شده 
آن خدمت، بــراي مصرف كنندگان مي شــود. عبادي 
افزود: با فعاليت شــركت هاي فين تكي، هزينه  بانك ها 
نيز تا حدود زيادي كاهش مي يابــد، زيرا هزينه هايي 
كه به شــركت هاي PSP پرداخت مي كننــد در اين 

روند كاهش و كل اكوسيســتم پرداخت را تحت تاثير 
قرار مي دهد.  دبير انجمن فين تك ايران يادآور شــد: با 
فعاليت فين تك ها چرخه صحيح نظام كارمزد عملياتي 
مي شود، زيرا شركت هاي فين تكي در قبال ارائه خدمات 
به مشتريان شان كارمزد دريافت مي كنند و در اين روند 
به تدريج فرهنگ كارمزدمحوري در جامعه ترويج مي يابد 
 كه درنهايت منجــر به اصالح نظام كارمــزد فعلي نيز 

خواهد شد. 
وي تصريح كرد: بانك ها و شــركت هاي PSP اكنون 

در قبال خدماتي كه به مشتريان خود عرضه مي كنند، 
كارمزد دريافت نمي كنند؛ ازاين رو با فعاليت فين تك ها 
چرخه معيوب نظام كارمزد اصالح مي شود. عبادي تاكيد 
كرد: نسل جديد مشتريان كه اكثريت جوان هستند، به 
دنبال دريافت خدمات متنوع، كاربردي و مكانيزه روي 
گوشي هاي هوشمند خودند، شركت هاي فين تكي نيز 
تاكنون در ارائه سرويس هاي مكانيزه به مشتريان موفق 
عمل كرده اند، زيرا روندهاي پيچيده اداري در شركت هاي 
فين تك به صورت سيستمي انجام مي شود. وي ادامه داد: 

همچنين شركت هاي فين تكي توانسته اند با بهره گيري 
از زيرساخت هاي موجود، طيف متنوع تري از خدمات 
 كه از ارزش افزوده برخوردار اســت را به مشتريان ارائه
 كنند. دبير انجمــن فين تك ايران خاطرنشــان كرد: 
فرهنــگ داده محــوري هنــوز در كشــور، بانك ها و 
شركت هاي PSP به بلوغ نرســيده كه علت اصلي آن 
نيز نبود زيرساخت هاي مناســب است. البته در كشور 
يك سري شركت هاي فين تكي  كه داده محور فعاليت 
مي كردند نيز بــه وجود آمدند كه عــدم موفقيت اين 
كسب وكارها نشان داد كه هنوز فعاليت هاي داده محور 
در فضاي فعلي زودهنگام است، زيرا بانك ها هنوز آماده 
همكاري براي به وجود آوردن چنين سرويس هايي به 

شركت هاي فين تكي نيستند. 
عبادي يادآور شــد: البته با وجود نبود اين زيرساخت، 
برخي فين تك ها با ارائه اپليكيشن هايي با جمع آوري 
داده هاي مشــتريان در خريدهاي روزانه و تحليل اين 
اطالعات و ارائه راهكار و مشاوره به كاربران فعاليت دارند.  
وي تغيير فضا در كشور به منظور حركت به سمت تحول 
ديجيتال را مســتلزم دانش، تجربه و جسارت دانست 
و گفت: تجربــه در اين بخش وجــود دارد؛ اما دانش و 
جسارت براي اين تغيير كمتر وجود دارد، زيرا در كشور 
محافظه كارترين افراد، مديران فناوري اطالعات هستند 
درصورتي كه جسارت بايد مشخصه  اصلي اين مديران 
باشد. عبادي در پايان گفت: محدود كردن چارچوب ها 
براي فعاليت كسب وكارهاي جديد، جلوي رشد خالقيت 
را مي گيرد و تا زماني كه اين رويكرد در كشور ادامه دارد، 

تحول ديجيتال عملياتي نخواهد شد. 

بافعاليتشركتهايفينتكيهزينهبانكهاتاحدودزياديكاهشمييابد

اصالح  چرخه  معيوب  نظام كارمزد  با  فعاليت فين تك ها

جزئيات برگزاري هفته ديجيتال در ايران
بازارفاوا2/5برابرميشود

معاون وزيــر ارتباطــات با تشــريح جزئيات 
برگزاري نخســتين هفته ديجيتال در راستاي 
تحول ديجيتال در كشور گفت: در اين رويداد 
آخرين اقدامات فعاالن حوزه فاوا براي 2.5 برابر 
شدن بازار ICT  بررســي مي شود. به گزارش 
مهر، حسين فالح جوشقاني با اشاره به جزئيات 
برگزاري هفته ديجيتال كه از 1۷ تا 21 آذرماه 
امسال برنامه ريزي شده است، گفت: برگزاري 
هفته ديجيتال براي نخســتين بار در كشور با 
هماهنگي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي و با مشــاركت ســازمان هاي ذي ربط 
وزارت ارتباطات، براي تحقــق اهداف تحول و 
اقتصاد ديجيتال در كشــور اجرا مي شود. وي 
گفت: در اين رويداد موضوعات مرتبط با تحول 
ديجيتال در كشور از ديد مباحث حاكميتي و 
وظايف اپراتورهاي ارتباطــي مورد تبادل نظر 
و بررســي قرار مي گيرد. فالح جوشقاني با بيان 
اينكه در اين رويداد قصد اين اســت كه بدانيم 
تاكنون چه خدماتي در حوزه ديجيتال در كشور 
عرضه شــده اســت، افزود: در هفته ديجيتال 
موضوع رســيدن به هدف 2.5 برابر شدن بازار 
فناوري اطالعــات و ارتباطات تــا پايان برنامه 
ششم توســعه، مورد بررســي قرار می گيرد و 
آمادگي كشور در اين حوزه سنجيده مي شود. 
معاون وزيــر ارتباطات با تاكيد بــر اينكه براي 
رســيدن به اين هدف، نيازمنــد ارائه خدمات 
ديجيتال در كشور هســتيم، ادامه داد: تاكنون 
روند فعاليت در حوزه ICT مربوط به توســعه 
زيرســاخت ها بود؛ اما هم اكنون موضوع ارائه 

خدمات مدنظر است. 

خبر

موبايلبــاوجودوعــدهوزير
ارتباطاتارزاننشد

رئيس اتحاديه دســتگاه هاي مخابراتي گفت: با 
وجود وعده وزير ارتباطات، كاهش قيمت گوشي 
در بازار ملموس نيســت. مهدي محبي افزود: با 
وجود اينكه وزير ارتباطات قول داده بود كه به زودي 
قيمت ها كاهش خواهد يافت، اما تا اين لحظه هيچ 
گوشي تلفن همراهي در بازار توزيع نشده است. 
وي گفت: كاهش قيمت دالر در بازار هم نتوانسته 
اســت به مقدار كافي قيمت ها را پايين بياورد و 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات هرچه زودتر 
بايد تدبيري بينديشد. اين در حالي است كه وزير 
ارتباطات گفته بود كه به زودي قيمت ها كاهش 
پيدا خواهد كرد. محمدجواد آذري جهرمي اخيرا در 
مصاحبه اي با بيان اينكه امروز با اين واقعيت روبه رو 
هســتيم كه نرخ ارز قدرت خريد مردم را كاهش 
داده است، گفته بود: اين امر البته فرصت مناسبي 
براي شركت هاي توليد داخل است كه بتوانند سهم 
بيشتري از بازار را در اختيار بگيرند و البته حمايت 
دولت كه از جنس رفع موانع توليــد خواهد بود 
مي تواند در اين مسير كمك باشد؛ چراكه حمايت 
بي قيد و شرط دولت معني ندارد و بايد متناسب 
با تضميــن كيفيت بســته هاي حمايتي تعريف 
شود كه قرار شد اين موضوع در طرح مشترك دو 
وزارتخانه بررسي شود. وي با بيان اينكه جلسه ای با 
هماهنگي همه دستگاه هاي دخيل در تنظيم بازار 
از جمله قوه قضائيه و دادستاني كل كشور، وزارت 
اطالعات، وزارت صنعت، وزارت دادگستري، وزارت 
ارتباطات، سازمان تعزيرات و ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز برگزار شد، گفته بود: البته بخش زيادي 
از اين تالطمات بازار، ناشي از تالطمات ارزي بود و 

بخشي ديگر به دليل كمبود عرضه ايجاد شد. 

خبر

معاون وزير ارتباطات از انعكاس اختالف اين وزارتخانه 
با سازمان صداوســيما بر ســر مالكيت باند فركانسي 
پخش آنالوگ برنامه هــاي راديويــي و تلويزيوني، به 
رئيس جمهوری و طرح در شورايعالي امنيت ملي خبر 
داد. به گزارش مهر، حسين فالح جوشقاني درباره اختالف 
ميان ســازمان تنظيم مقررات و ارتباطــات راديويي و 
سازمان صداوسيما درباره بازپس گيري باند فركانسي 
۷00 و ۸00 مگاهرتز كــه پيش از اين متعلق به پخش 
آنالوگ برنامه هاي راديويي و تلويزيوني بود، توضيح داد. 
وي گفت: در سال 200۶ اتحاديه جهاني مخابرات مقرر 
كرد كه تا سال 2015 پخش آنالوگ برنامه هاي راديويي 
تلويزيوني در باندهاي فركانسي ۷00 و ۸00 مگاهرتز 
متوقف شــود؛ به اين معني كــه از آنجايي كه پخش 

سيگنال هاي راديويي تلويزيوني ديجيتالي شده و ميزان 
استفاده از پهناي باند به شدت كاهش پيدا كرده است، 
اين باندهاي فركانسي بايد براي بهره برداري ديجيتال 

آزاد شود. 
رئيس ســازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با 
بيان اينكه باندهاي فركانسي آزاد شده را بهره ديجيتالي 
مي گويند، ادامه داد: آنچه برنامه كشــورهاي دنياست 
و به آن نيز توصيه مي شــود، اين است كه اين باندهاي 
آزادشــده براي توسعه شــبكه هاي تلفن همراه مورد 

استفاده قرار گيرد. 
وي با بيان اينكه باندهاي فركانسي زير يك گيگاهرتز 
كــه داراي فركانس پاييني هســتند؛ اما بــرد زيادي 
دارند براي توســعه تلفن همراه در مناطق روســتايي 

و كم جمعيت كاربرد دارد، گفت: مي توان با اســتفاده 
از اين باندهاي فركانســي، پوشــش خوبي در توسعه 
موبايل در اين مناطق ايجاد كرد. بر اين اســاس اغلب 
كشــورها به اين ســمت رفته اند و از اين باندها براي 
توسعه موبايل استفاده مي كنند. معاون وزير ارتباطات 
با اشاره به اينكه در ايران ماحسب قانون، مديريت طيف 
فركانس با وزارت ارتباطات و رگوالتوري اســت، افزود: 
براســاس مقررات ملي و بين المللي، هر ســال جدول 
ملي فركانس در باندهاي متفــاوت و براي كاربردهاي 
مختلف، توسط رگوالتوري تعيين مي شــود و در اين 
زمينه ســازمان صداوســيما، كشــتيراني و نيروهاي 
 مسلح و ســاير بهره برداران باند فركانسي در اين زمينه 

مشاركت دارند. 

طرح رايازبــان فارســي با هــدف تاميــن و ارتقاي 
زيرســاخت هاي تقويت خط و زبان فارسي و توسعه و 
رونق بازار خدمات بومي در مركز تحقيقات مخابرات ايران 
آغاز شد. در راستاي اهتمام وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات بــراي ارتقای خط و زبان فارســي در فضاي 
مجازي و فراهم سازي بسترهاي توسعه آن، طرح ملي 
»رايازبان فارسي« با هدف تامين و ارتقاي زيرساخت هاي 
تقويت خط و زبان فارسي و توسعه و رونق بازار خدمات 
بومي، در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات آغاز 

به كار كرد. در اين راســتا حمايت از بخش خصوصي، 
تدوين مدل هاي حمايتي متنوع، تامين زيرساخت هاي 
هزينه بر توســعه خدمات و توجه بــه توان خواهان به 
عنوان كاربران ويژه، در دستور كار اين طرح قرار گرفته 
است. در راســتاي طرح »رايازبان فارسي« مبتني بر 
اين اهداف و براي شناسايي فعاالن زيست بوم، ارزيابي 

توانمندي شركت هاي داخلي و تعيين نيازمندي هاي 
بخش خصوصي، براي نخستين بار »پيمايش تخصصي 
رايازبان فارسي در كشور« نيز اجرا مي شود. اين فعاليت با 
رصد دقيق بازار، مي تواند شناخت بهتري از شرايط الزم 
براي توسعه كسب وكارهاي مرتبط با بخش خصوصي 
و دولتي فراهم كند.  مركز تحقيقات مخابرات، اطالعات 

اوليه بخشي از ذي نفعان و بازيگران مختلف در سايت 
طراح رايازبان فارسي را به آدرس pclp. itrc. ac. ir در 
دسترس قرار داده تا با تكميل اين اطالعات، مشاركت 
حداكثري فعاالن حوزه خط و زبان فارسي صورت گيرد. 
بر اين اساس از تمامي فعاالن اين حوزه دعوت شده تا با 
مراجعه به وب سايت اين طرح، موارد اصالحي و تكميلي 
خود را اعمال كرده تا اين برنامــه عملياتي جامع  تر و 
دقيق  تر اجرا شود و در آينده شاهد توسعه اين فناوري و 

كسب وكارهاي مرتبط با آن در كشور باشيم. 

معاونوزيرارتباطاتخبرداد

بررسي اختالف  وزارت ارتباطات  و  صداوسيما به شوراي  امنيت  ملي رفت

درمركزتحقيقاتمخابرات

طرح »رايازبان فارسي« آغاز  به كار كرد
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اپ يوتيوب با 5 ميليارد بار نصب ركورد زد
سايت به اشتراك گذاري ويدئوي يوتيوب كه از سال 2005 راه اندازي شده، اين روزها توانسته است توجه كاربران گوشي هاي هوشمند را هم به خود جلب كند. اپليكيشن يوتيوب 
از طريق فروشگاه گوگل پلي در دسترس است و شدت استقبال از اين برنامه آن را به يك نرم افزار تاريخ ساز مبدل كرده است. اين اپليكيشن ركورد 5 ميليارد بار نصب را پشت 
سر گذاشته و به نخستين برنامه اي در گوگل پلي مبدل شده است كه توانسته چنين ركوردي را به ثبت برساند. همين امر نشان مي دهد مشاهده ويدئو در فضاي مجازي يكي از 
محبوب ترين فعاليت هاست و مي توان انتظار داشت در آينده نيز شركت هايي كه در اين زمينه سرمايه گذاري كنند، كماكان محبوبيت بااليي داشته باشند. 

گروه بازار فناوری اطالعات
News kasbokar@gmail.com

آگهیمناقصهعمومی)احداثساختماننگهبانیدرمحوطهشهرداریناحيهوائين(
نوبت دوم 

شهرداری شهريار در نظر دارد نسبت به احداث ساختمان نگهبانی در محوطه شهرداری ناحيه وائين با اعتبار 1/000/000/000 
ريال طبق مجوز شورای شهر به شماره 39۶ مورخ 139۷/02/2۶ نسبت به انتخاب پيمانكار توانمند ؛ دارای صالحيت از طريق 
مناقصه عمومی اقدام نمايد لذا از متقاضيان واجد  شرايط  دعوت بعمل می آيد جهت دريافت اسناد مناقصه پس از تاريخ درج 

آخرين آگهی به دفتر امور پيمان و قرارداد شهرداری شهريار و با در نظر گرفتن شرايط ذيل مراجعه نمايند . 
1- مبلغ سپرده شركت در مناقصه 50/000/000 ريال می باشد .

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

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

۶- متقاضيان می بايست دارای حداقل رتبه 5 از معاونت برنامه ريزی رياست جمهوری در رشته راه و باند يا ابنيه باشند . 
۷- آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه تا تاريخ 139۷/09/29 آخرين مهلت قبول پيشنهادات تا پايان ساعت اداری همان روز و تاريخ بازگشايی پاكت ها مورخ 139۷/10/5 خواهد بود. 

)ش.ر  : 31419۶ ( 
نوبت چاپ اول : 139۷/09/10    نوبت چاپ دوم : 139۷/09/1۷

احسان درخشان نسب - شهردار شهريار

آگهی فقدان سند مالکيت
آقای سرور افســری يگان فرزند محمد ش.ملی 49۷92۶9923 با ارائه 
دو برگ شهادت شهود مصدق، مدعی شــده كه سند مالكيت ششدانگ 
يكقطعه زمين بمســاحت ۶۶0/۶0 متــر مربع به شــماره ورقه مالكيت 
124442 بپــالك 325 فرعی از 9- اصلی بخش 11 حــوزه ثبتی گنبد 
ذيل ثبت 1142۸ ص 1۸۸ ج ۶2 بنام آقای ســرور افســری يگان فرزند 
 محمد ش.ملی 49۷92۶9923 ثبت، صادر و تسليم گرديده است، بعلت 
اسباب كشی مفقود گرديده است، تقاضای صدور المثنی سند مالكيت را 
از اين اداره نموده؛ لذا برابر تبصره يك اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار آگهی می گردد و هر كس 
مدعی وجود سند مالكيت يا سند معامله نزد خود باشد ظرف 10)ده( روز 
مدارك اعتراض را ضمن ارائه مستندات به اين اداره تقديم نمايد در غير 
اينصورت پــس از انقضای مدت مذكور برابر مقررات اقدام خواهد شــد./

ش21     م.الف ۸5۸4
سارانی- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گنبد

آگهی فقدان سند مالکيت
خانم سليمه شيرمحمدلی فرزند گلدی ش.ملی 20313۶3۸40 با ارائه 
دو برگ شهادت شهود مصدق، مدعی شــده كه سند مالكيت ششدانگ 
يك باب واحد تجاری بمســاحت 30/4 متر مربع به شماره ورقه مالكيت 
۸۷3۸02 الف 91 بپالك 2۸41۸  فرعی از 1- اصلی بخش 10 حوزه ثبتی 
گنبد ذيل ثبت 555۷۸ ص 2۶۷ ج 339 بنام خانم سليمه شيرمحمدلی 
فرزند گلدی ش.ملی 20313۶3۸4 ثبت، صادر و تســليم گرديده است، 
بعلت اسباب كشی مفقود گرديده است، تقاضای صدور المثنی سند مالكيت 
را از اين اداره نموده؛ لذا برابر تبصره يك اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار آگهی می گردد و هر كس 
مدعی وجود سند مالكيت يا سند معامله نزد خود باشد ظرف 10)ده( روز 
مدارك اعتراض را ضمن ارائه مستندات به اين اداره تقديم نمايد در غير 
اينصورت پــس از انقضای مدت مذكور برابر مقررات اقدام خواهد شــد./

ش22    م.الف ۸5۸5
سارانی- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گنبد

آگهی اختصاصی موضوع ماده 3 آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 139۷۶031000۶01۶۷01  مورخ 9۷/0۸/2۶هيات 
اول موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرســتان نور تصرفات مالكانه 
و بالمعارض متقاضی به نام يوســفعلی اقبالی فرزند نعمت اله سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی به مساحت 5095 متر مربع 
پالك 1۶951 فرعــی از 4 اصلی واقع در شهرســتان نور بخش 10 ثبت 
نور محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز در روزنامه سراســری و محلی آگهی می گردد در صورتی 
كه اشخاص ذينفع به آرا اعالم شده اعتراض داشــته باشند بايد از تاريخ 
انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم 
و رســيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم  اعتراض 
مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی تقديم 
دادخواســت را به اداره ثبت محل تحويل دهد بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت 

صادر خواهد شد. 
نوبت اول 9۷/9/1۷
نوبت دوم 9۷/10/1

م الف: 9۷/1۶0/1505۷
حسن يوسفی
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان نور

آگهی فقدان سند مالکيت
1-سند مالكيت ششــدانگ يك قطعه باغ به مســاحت 1225 مترمربع 
تحت پالك 15 فرعی از 319۸  اصلی واقــع در بخش4 قزوين ذيل ثبت 
2۸4۸۸ صفحه 540 دفتر 119 به شماره چاپی 315220 به نام سيد علی 
ميرميران صادر و تسليم گرديده است.2- سند مالكيت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يك باب دكان تحت پالك24۶- اصلی واقع در بخش2 قزوين 
ذيل ثبت112۷صفحه 3۸5 دفتر ۸ به نام مخــدره ربابه خانم ميرميران 

صادر و تسليم گرديده است.
سپس تمامی مورد فوق برابر سند قطعی به شماره 4332 مورخ 34/1/2۸ 
دفتر 3 قزوين به آقای سيد علی ميرميران واگذار شده است.نامبرده برابر 
حصروراثت شماره 12000 مورخ ۷۷/9/1۸ شعبه دهم دادگاه قزوين فوت 
نموده وراث عبارتند از: 1-سيد زين العابدين ميرميران 2-سيد محمدرضا 
ميرميران 3-سيد موســی ميرميران 4-بانو نوريه ميرميران 5-مباركه 
بيگم مير ميران)فرزنــدان( ۶-بانوفاطمه بيگم مهاجر )همســر( كه بانو 
فاطمه بيگم مهاجر نيز برابر حصــر وراثت 2/90/۸4 ح مورخ ۸4/11/13 
شعبه دوم دادگاه حقوقی قزوين فوت شــده وراث همان نامبردگان فوق 
می باشند كه فی الحال وراث مرحوم ســيد علی ميرميران و بانو فاطمه 
بيگم مهاجر )نامبردگان مذكور( با ارائه دو برگ فرم شــهادت شهود كه 
)ســيد زين العابدين از طرف وراث برابر يك فقره وكالت –گواهی امضاء 
به شــماره ترتيب 51429 مورخ 9۷/5/9 دفتر 1۸ قزوين( مدعی فقدان 
سند به علت ســهل انگاری گرديده وتقاضای صدور سندمالكيت المثنی 
خود را نموده اندكه مراتب باســتناد ماده 120 آئين  نامه اصالحی قانون 
ثبت اعالم می گردد تا هركس بنحوی از انحاء نسبت به ملك مذكور حقی 
داشت ويا معامالتی به نفع او شده ويا مدعی وجود سند درنزد خود باشد 
از تاريخ انتشار اين آگهی تامدت ده روز ضمن مراجعه به اين اداره اعتراض 
خود را با ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد وچنانچه در 
ظرف مدت مقرر اعتراض به اين اداره نرسد ويا در صورت اعتراض اصل سند 
مالكيت ارائه نشود اداره ثبت المثنی سندمالكيت را  طبق مقررات صادر 
وبه متقاضی تسليم خواهد كرد. اين آگهی در يك نوبت بشرح ذيل منتشر 

خواهدشد. 933/م.الف
تاريخ انتشار:  9۷/9/1۷

حسن غالمحسينی -رئيس اداره ثبت اسنادوامالك ناحيه يك قزوين

مفقودی برگ سبز
برگ ســبز خــودرو  کاميون بــاری چوبی سيســتم 
رنو مــدل  1383  بــه شــماره انتظامــی 12-835 ع 
11 با شــماره موتور 83mo578291 و شــماره شاســی  
 nad45acao00022795 مفقــود و از درجــه اعتبــار 

ساقط می شود.



داخلــي  توليدكننــدگان 
صنعت پوشاك ضمن انتقاد 
از اظهارات اخير مديران ارشد 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز، بيانيه اي خطاب به علي 
مويدي، رئيس ســتاد مركزي مبارزه بــا قاچاق كاال و 
ارز منتشر كردند. در بخشــي از اين بيانيه آمده است: 
»با تاســف فراوان و با وجود گذشــت حدود ۵ ماه از 
آخرين مهلت عرضه پوشاك خارجي فاقد شناسه كاال 
براساس دستورالعمل ماده ۷، فروشگاه هاي عرضه كننده 
برندهاي قاچاق محرز با دكور و تابلوي برندهاي خارجي 
در تهران و شهرستان هاي بزرگ كشور مانند گذشته 
پوشــاك قاچاق محرز را با قيمت هــاي گزاف عرضه 
مي كنند كه هيچ ترديدي در قاچاق بودن اين برندهاي 
خارجي و لزوم برخورد با آنها وجود ندارد. پرواضح  است 
كه عدم اخذ شناسه كاال توسط توليدكنندگان داخلي 
اساســا نمي تواند دليلي براي عدم برخورد با برندهاي 
محرز قاچاق در سطح عرضه  باشد.« متن نامه به شرح 
زير اســت: همان گونه كه مســتحضريد، اخيرا برخي 
مسئوالن محترم ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
طي اظهاراتي كه در رسانه ها نيز بازتاب داشت، برخورد 
با برندهاي پوشاك قاچاق در سطح عرضه را متوقف به 
اخذ شناسه كاال توســط توليدكنندگان دانسته و در 
كمال تعجب عدم همكاري توليدكنندگان داخلي در 
اخذ شناسه كاال را مســبب بخشي از مشكالت صنعت 
پوشاك و قاچاق آن معرفي كردند. قابل توجه است كه 
بخش خصوصي همواره در اجراي طرح سيستمي كردن 
فرايندهاي تجاري كشور و مقابله با قاچاق، حضور موثر 
داشته اســت؛ به گونه اي كه در دو سال اخير با شركت 
در جلسات و كارگروه هاي متعدد با حضور نمايندگان 
ستاد و ساير نهادهاي دولتي در تدوين دستورالعمل هاي 
»اخذ نمايندگي توسط واردكنندگان پوشاك«، »الزام 
اخذ و نصب شناســه كاال« و »دســتورالعمل ماده ۷ 
آيين نامه اجرايي ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق كاال و 

ارز« مشاركت فعال داشته است. 

طي توافقات صورت گرفته در اين جلســات، مطابق با 
زمان بندي دستورالعمل شناسه كاال و ماده ۷، برخورد با 
برندهاي محرز فاقد نمايندگي و شناسه كاالي خارجي 
مقدم بر اخذ شناسه كاال توسط توليدكنندگان داخلي 
شد. با تاســف فراوان و با وجود گذشت حدود ۵ ماه از 
آخرين مهلت عرضه پوشاك خارجي فاقد شناسه كاال 
براساس دستورالعمل ماده ۷، فروشگاه هاي عرضه كننده 
برندهاي قاچاق محرز با دكور و تابلوي برندهاي خارجي 
در تهران و شهرستان هاي بزرگ كشور مانند گذشته 
پوشــاك قاچاق محرز را با قيمت هــاي گزاف عرضه 
مي كنند كه هيچ ترديدي در قاچاق بودن اين برندهاي 
خارجي و لزوم برخــورد با آنها وجود نــدارد. با كمال 
تعجب در بخش ديگري از اظهارات مســئوالن محترم 
ستاد مبارزه با قاچاق، اشاره شده است كه حتي با فرض 
صفر شدن قاچاق پوشاك، توليدكنندگان داخلي قادر 
به تامين بازار و پاسخ به نياز مصرف كنندگان نيستند. 
اين درحالي اســت كه در دهه اخيــر به دليل جوالن 
پوشاك قاچاق در داخل كشور، ظرفيت توليد واحدهاي 
توليدي به كمتر از نصف ميزان واقعي رسيده است كه 
در صورت حمايت دولت و متوليــان برخورد با كاالي 
قاچاق، افزايش توان توليدكننــدگان داخلي و تامين 
كامل بازار محقق شده و رشد اشتغال و رونق كسب و كار 
را به  همراه خواهد داشــت. افزون بر آن، برخي به غلط 
بيان مي كنند كه به دليل افزايش نرخ ارز، قاچاق پوشاك 
داراي صرفه اقتصادي نبوده و كاهش يافته كه همين 
باور نادرست، مبارزه با قاچاق پوشاك را به حاشيه برده 
است. هرچند اين ادعا مورد تاييد نيست، با فرض صحت 
اين ادعا نيز بايد توجه داشت كه شرايط كنوني بهترين 
زمان براي برخورد با قاچاق در سطح عرضه است، زيرا 
با كاهش قاچاق، تعداد عرضه كنندگان منتفع از قاچاق 
كاهش پيدا كرده و تبعات اجتماعي برخورد كم خواهد 
شــد. در غير اين صورت با توجه به افزايش قيمت مواد 
اوليه، هزينه دســتمزد كارگران و ســاير هزينه هاي 
توليد، با تثبيت قيمت دالر در آينــده نزديك قاچاق 
پوشاك مجددا به صرفه شده و افزايش مي يابد. وضعيت 
بازار پوشاك در ســال ۹۱ شاهدي بر اين مدعاست كه 
با افزايش حدودا ۳ برابري قيمت ارز، قاچاق پوشــاك 

در مدت زمان محدودي كاهش يافته و مجددا با رشــد 
چشمگيري روبه رو شد. 

جناب آقاي رئيس، متاســفانه امــروز واردكنندگان 
پوشــاك قاچاق ســودهاي كالن غيرقانوني كســب 
مي كنند كه بــه عنوان نمونه مي تــوان به فروش يك 
ميليارد تومانــي يكي از برندهاي محــرز قاچاق فقط 
در يك روز خاص )۲ آذر( اشــاره كــرد. اين در حالي 
است كه به دليل پديده شــوم قاچاق، روز به روز شاهد 
كاهش ظرفيت هاي توليد و بيــكاري تعداد زيادي از 
كارگران واحدهاي توليدي پوشاك هستيم كه لطمات 
آن با گذشت ساليان متمادي نيز جبران نخواهد شد. 
مع االسف مسامحه در برخورد با پوشاك قاچاق باالخص 
برندهاي محرز قاچاق، عالوه بر تضعيــف توان توليد 
صنعت پوشاك داخلي، انگيزه توليدكنندگان را جهت 
فعاليت در بسترهاي قانوني و مشاركت در طرح هايي 
از قبيل طرح شناســه كاال از بين برده اســت. ازاين رو 
انتظار مي رود حاكميت با برخورد بــا برندهاي محرز 
قاچاق، قاطعيت خود را در اجراي قانون نشــان داده و 
موجبات دلگرمي توليدكنندگان و افزايش مشــاركت 
ايشان در اجراي طرح هاي ملي را فراهم آورد. در پايان 
الزم است ذكر شود امضاكنندگان اين بيانيه همان گونه 
كه در جلسات دو ســال اخير مشــاركت داشته و در 
پيشبرد طرح شناسه كاال با نهادهاي محترم دولتي از 
جمله ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز همكاري 
كرده اند، اعالم مي كنند در صورت برخورد با برندهاي 
محرز قاچــاق، آماده همراه ســازي حداكثري اعضاي 
خود در راســتاي اخذ و نصب شناسه كاال و فعاليت در 
بستر سامانه ها هستند. دوشنبه هفته گذشته مصطفي 
پوركاظم شايسته، معاون ســتاد مبارزه با قاچاق كاال 
ضمن اشــاره به پابرجا بودن قاچاق پوشاك گفته بود: 
»همكاري نكردن اصناف و فروشندگان پوشاك، روند 

مبارزه با قاچاق را كند كرده است.«

قاچاق پوشاك از گمركات و با تباني برخي 
مسئوالن انجام مي شود

در همين زمينه عضو كميسيون اصل ۹۰ مجلس گفت: 
قاچاق رسمي پوشاك از مبادي قانوني كشور از طريق 

سامانه جامع گمرك، با اظهار خالف واقع و جعل اسناد 
صورت مي گيرد. امير خجسته افزود: با قاچاق گسترده 
پوشاك به كشــور ۳۶۰ هزار كارگر نساجي و پوشاك 
بيكار شده اند. وي گفت: تباني با برخي مسئوالن و افراد 
تاثيرگذار از جمله عوامل پوشاك قاچاق به كشور است. 
بهرام شــهرياري، نايب رئيس اتحاديه توليد و صادرات 
نســاجي و پوشــاك نيز گفت: حجم مصرف پوشاك 
در كشور ســاالنه ۸ ميليارد دالر است كه ۲.۵ ميليارد 
دالر آن به صورت قاچاق وارد كشــور مي شــود و تنها 
۶۰ ميليون دالر پوشاك به صورت قانوني به كشور وارد 
مي شــود. وي افزود: به علت قاچاق گسترده، نيمي از 

ظرفيت توليد پوشاك فعال است. 
مديركل نظارت بر مبارزه با قاچاق كاال و ارز هم گفت: 
از ۴۴ هزار و ۱۰۸ فقره پرونده تشكيل شــده در شعب 
تعزيرات حكومتي ۴ هزار و ۴۳۲ فقره مرتبط با پوشاك 
قاچاق اســت. ســيد عبدالمجيد اجتهادي افزود: ۷۴ 
درصد پرونده هاي تشكيل شده زير ۱۰ ميليون تومان 
 ارزش دارند و اين نشان مي دهد كه بايد با دانه درشت ها 

برخورد كرد. 
وي گفت: معتقديم مقابلــه فيزيكي با پديده قاچاق به 
تنهايي جوابگو نيســت. مديركل نظارت بــر مبارزه با 

قاچاق كاال و ارز تصريح كرد: در رسيدگي به پرونده هاي 
قاچاق هيچ گونه چشم پوشــي نخواهيم كرد. مديركل 
بازرسي و امور قاچاق سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان هم گفت: در يك ســال و نيم گذشته 
۴۶ هزار مورد بازرسي مرتبط با قاچاق پوشاك صورت 
گرفته اســت. داريوش بهنودقاســمي افــزود: ارزش 
كشفيات پوشاك قاچاق ۱۲۶ ميليارد ريال است. اين 
در حالی اســت كه  عضو هيات مديــره اتحاديه توليد 
و صادرات نســاجي و پوشاك ايران با اشــاره به اينكه 
واحدهــاي توليدي صنعت پوشــاك جهت تخصيص 
ارز از مدت ها قبل ريال خود را بــه صرافي ها داده اند، 
گفت: متاسفانه ريال توليدكنندگان حوزه پوشاك در 
صرافي ها به خواب رفته و اين در حالي اســت كه ارزي 
دريافت نكرده اند. به گزارش ايسنا، مجيد نامي با اشاره 
به آخرين وضعيت توليد پوشاك در كشور، اظهار كرد: 
مشكلي كه در حال حاضر توليدكنندگان پوشاك با آن 
روبه رو هســتند كمبود مواد اوليه و نقدينگي است كه 
موجب شده ميزان توليد كارخانه ها تا يك سوم كاهش 
يابد و اين اتفاق در حالي رخ داده كه به دليل ممنوعيت 
واردات پوشاك و افزايش هزينه قاچاق با توجه به رشد 

نرخ ارز، بازار به شدت تشنه كاالست.

بيانيه   توليدكنندگان   پوشاك   به   ستاد  مبارزه   با   قاچاق  كاال: برخورد   با   قاچاق   پوشاك   به   حاشيه   رفته   است

قاچاق پوشاک   از مبادی  قانونی 
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ذخيره ســازي ميوه شب عيد 
امسال با وزارت صنعت است

معاون وزير جهاد كشاورزي در امور باغباني با بيان 
اينكه كمبود ميوه نداريم، گفت: ميوه هايي مانند 
پرتقال تامسون شمال تا براي فروش در مغازه قرار 
مي گيرد ۲۰۰ تــا ۳۰۰ درصد افزايش قيمت پيدا 
مي كند و به قيمت هر كيلوگــرم ۶ هزار تومان به 
فروش مي رسد و باعث مي شود تنها مردم و باغداران 
ضرر كنند. محمدعلي طهماسبي در حاشيه مراسم 
گراميداشــت روز جهاني خاك اظهار كرد: خاك 
نيز مانند انسان آســيب پذير است و آالينده هايی 
هســتند كه به خاك آســيب مي زنند و آن خاك 
ديگر استعداد پرورش گياهان را از دست مي دهد. 
وي افزود: كشــت بدون خاك و هيدورپنيك در 
ايران مانند ساير كشورها مورد توجه است و دولت 
تسهيالت مناسبي براي اين طرح ها در نظر گرفته 
كه براساس طرح آنها، تســهيالت ارائه مي شود. 
معاون وزير جهاد كشاورزي درباره برنامه هاي اين 
وزارتخانه براي ذخيره سازي ميوه براي شب عيد 
ادامه داد: مسئوليت ذخيره سازي ميوه براي شب 
عيد امسال بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت 
است؛ اما از لحاظ توليد وضعيت مركبات و كيوي 
مناسب است. طهماسبي گفت: توليدكننده ها بايد 
خودشان در قالب ايجاد زنجيره توليد و تعاوني ها 
مشكالت شــان را حل كنند. معــاون وزير جهاد 
كشاورزي با بيان اينكه وزارتخانه وظيفه حمايت 
از توليدكننده و مصرف كننــده را به طور مرتبط 
در دســتور كار دارد، اظهار داشت: سازمان تعاون 
روســتايي وظيفه دارد از افت قيمت محصوالت 
كشاورزي براي حمايت از كشــاورزان جلوگيري 
كند و در عين حال در حق مصرف كننده اجحاف 

صورت نگيرد. 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم فریبا سنچولی  دارای شناسنامه شماره 1679 بشرح دادخواست 
بکالسه 970 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده كه شادروان محمد یوسفی  بشناســنامه 760 در تاریخ 
97/03/31  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به : 
1-فریبا سنچولی فرزند  غالمحسین  بشماره شناسنامه 1679 )همسر 

متوفی (
2-پویا یوسفی فرزند  محمد  بشماره شناسنامه 3661263307 پسر 

متوفی
3-فاطمه نساء اربابی بلوچستان بشماره شناسنامه 156 مادر متوفی

متوفی وارث دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.    
 میم الف: 1483 

مظاهری، رئیس شورای حل اختالف زابل

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای غالم محی الدین نارویی دارای شناســنامه شماره  536  بشرح 
دادخواست بکالسه 970574 از این شــورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان محمد نارویی بشناسنامه 
3614484653 در تاریخ 97/04/04 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-غالم محی الدین نارویی فرزند  قادر بشــماره شناسنامه 536 پدر 

متوفی
متوفی وارث دیگری ندارد

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.    
 میم الف: 1477 

مظاهری –رئیس شعبه یک شورای حل اختالف زابل

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
كالسه پرونده: 9709985492601011

مرجع رسیدگی كننده : شعبه دادگاه عمومی شهر محمد آباد 
وقت رسیدگی : ساعت 09:30 مورخه 1397/12/26

خواهان : زهرا خاركویی فرزند خدابخش 
خوانده: علی محمدی فرزند عبدالرحمن مجهول المکان

خواسته: تقاضای طالق یکطرفه
خواهان دادخواســتی تسلیم شــعبه دادگاه عمومی شهر محمدآباد 
 نموده كه به كالســه فــوق ثبت، وقت رســیدگی تعییــن و بلحاظ 

مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه 
آگهی شود تا در جلسه دادگاه جهت ) استماع شهادت شهود خواهان( 
در جلسه رسیدگی حاضر شوید و اال دادگاه رسیدگی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد بود .
میم الف: 1482

دادگاه عمومی شهرستان هامون                 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای / سیاوش 
منوه چهره پور 

خواهان آقای محمود تاجی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سیاوش 
منوچهر پور به خواسته الزام به تنظیم ســند خودرو مطرح كه به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه  9709985488400646   شعبه 
1 شورای حل اختالف شهرســتان هیرمند ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
ساعت 09:00 تعیین كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دارسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 1397/10/29 خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف مدت یکماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود ، نسخه ثانی دادخواست 
 و ضمائم را دریافــت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه 

حاضر گردد 
شورای حل اختالف شهرستان هیرمند

میم الف :1478

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم مریم سارانی اسکلی  دارای شناسنامه شماره 3660164941  بشرح 
دادخواست بکالسه 970 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده كه شادروان ابراهیم سارانی  بشناسنامه  2453  در 
تاریخ 97/8/4  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به : 
 1-مریم ســارانی فرزند بدیل بشــماره شناســنامه 3660164941 

) همسر متوفی(
2-اسماعیل سارانی فرزند ابراهیم  بشماره شناسنامه  3661420877 

فرزند متوفی
3-حمیدرضا سارانی فرزند  ابراهیم  بشماره شناسنامه 3661181289 

پسر متوفی 
4- ترمه سارانی فرزند كمال بشماره شناسنامه 11909 مادر متوفی .

متوفی وارث دیگری ندارد
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.    
 میم الف: 1480 

مظاهری،  رئیس شعبه یک شورای حل اختالف دادگاه زابل

  نوبت دوم -  مناقصه شماره 9340083 
)ساخت تعداد 550 عدد قطعات شیر آالت )ساخت داخل كشور((

۱- نوع مناقصه : دو مرحله ای .
 ۲- نوع فراخوان : عمومی .

 ۳ – نام ونشاني مناقصه گزار : شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد )SGPC( به آدرس : مشهد، خيابان آبكوه، نبش دانشسراي شمالي، 
شماره ۲۵۵ ، شركت پااليش گاز شهيد هاشمی نژاد– دبيرخانه كميسيون مناقصات. 

۴- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : تضمين هاي اعالم شده در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به مبلغ ۵۹۳.۵۰۰.۰۰۰ ريال ) پانصد و نود و سه ميليون و پانصد هزار ريال (
 ۵- محل، زمان و مهلت دريافت اسناد : متقاضيان مي توانند تا پايان وقت اداري  مورخ ۹۷/۰۹/۲۴ نسبت به دريافت اسناد مناقصه به يكي از روشهاي زير اقدام نمايند :

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

ب : مراجعه به سايت اينترنتي اين شركت به آدرس : WWW.NIGC-KHANGIRAN.IR   و دريافت كليه اسناد مناقصه از بخش مناقصه ها و مزايده ها / مناقصه ها.
۶- آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به دبيرخانه كميسيون مناقصات : پايان وقت اداری مورخ ۹۷/۱۰/۰۸ )توضيح اينكه تاريخ تحويل پاكتها به پست مالك عمل نبوده و مالك، تحويل 
پيشنهادات و پاكتهاي مناقصه، به دبيرخانه كميسيون مناقصات، واقع در آدرس اعالم شده مي باشد. لذا مناقصه گران محترم مي بايست برنامه ريزي الزم را در خصوص تحويل به موقع 
پيشنهادات )چه از طريق پست و چه به صورت حضوري( به عمل آورند. بديهی است از آنجا كه بالفاصله پس از پايان مهلت تحويل اسناد و در جلسه كميسيون مناقصات، پيشنهاد های 
دريافتی، تفكيك خواهند شد، لذا امكان قبول پيشنهاد هايی كه پس از پايان مهلت اعالم شده دريافت می شوند )حتی اگر قبل از پايان مهلت ارسال شده باشند( وجود نخواهد داشت و 
بر اساس قانون پيشنهادهايی از اين دست برای مناقصه گران عودت خواهد گرديد. همچنين ارسال پيشنهادها به آدرسي غير از آدرس اعالم شده و يا ارسال به پااليشگاه هيچگونه حقي 

براي مناقصه گران در خصوص عدم تحويل اسناد در تاريخ مقرر ايجاد نخواهد كرد.
۷- محل و زمان گشايش پيشنهادات : پس از بررسی پيشنهاد فنی شركتها ) ارزيابی فنی ( ، پاكتهای مالی شــركت های واجد شرايط در تاريخ ۹۷/۱۰/۲۶ در محل اتاق كنفرانس اداره 
مشهد )دفتر آبكوه( به آدرس مشهد، خيابان آبكوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره ۲۵۵، شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد و حداقل با دو پيشنهاد تاييد شده گشايش خواهد يافت. 
الزم به ذكر است تاريخ و مكان اعالم شده )تاريخ گشايش پيشنهادهاي مالي( قطعي نبوده و با توجه به روند ارزيابي فني پيشنهادات و رفع ابهام هاي احتمالي امكان تغيير وجود خواهد 
داشت، با اين وجود اين شركت نسبت به دعوت از مناقصه گراني كه پيشنهاد فني آنها )پس از ارزيابي فني( مورد تائيد قرار گيرد به صورت كتبي )حداقل ۷۲ ساعت قبل از جلسه قطعي 

گشايش پيشنهادات ( اقدام خواهد نمود.
                                                                   روابط عمومی شركت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد

شركت ملي گاز ایران
 شركت پاالیش گاز 

شهید هاشمي نژاد ) خانگیران (
 ) سهامي خاص (

شماره مجوز:۴۵۵۲/ ۱۳۹۷

آگهی موضوع  ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

قطعه يك ايالم
برابر رأی شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۵۰۰۱۰۰۲۳۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ هيأت 
اول/ دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
آقای رضاعلی تاسا، فرزند ملك، به كد ۴۵۲۹۸۰۹۲۴۲)ششدانگ( يك 
باب ساختمان، به مساحت  ۲۰۴/۳۸ مترمربع، پالك شماره ۳۳۲ فرعی 
از ۱۶۱۶ اصلی، واقع در ايالم- خيابان رزم آوران- كوچه كميل- پشــت 
سپاه ناحيه، خريداری شده از فرزاد تاسا و منتسب به مالكيت علی بخش 

پنجستونی.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتيكه اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند ظرف مدت دو ماه و در مورد آگهی های 
اصالحی ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار اولين آگهی اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است 
در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول:  ۹۷/۰۹/۱۷
تاريخ انتشار  نوبت دوم: ۹۷/۱۰/۲

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم- صفری 

آگهی تغییرات شركت پتروپاالیش دالین
آگهی تغييرات شركت پتروپااليش دالين شركت سهامی خاص به شماره 
ثبت ۶۵۹ وشناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۲۱۷۵ به استناد صورتجلسه هيئت 
مديره مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ تصميمات ذيل اتخاذ شد: - آقای محمدرضا 
زاهدی به شماره ملی ۰۰۴۴۵۷۶۵۲۸ به سمت رئيس هيئت مديره وخانم 
زهره خانی چهری به شماره ملی ۳۲۵۵۱۳۰۳۷۹ به سمت نايب رئيس 
هيئت مديره وآقای عبدالرضا زاهدی به شــماره ملی ۳۲۵۵۸۲۲۸۷۴ به 
سمت مديرعامل وعضو هيئت مديره انتخاب شدند -كليه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآورشــركت ازقبيل چك، ســفته، بروات، قراردادها وعقود 
اســالمی با امضاء مديرعامل و يا رئيس هيات مديره همراه با مهرشركت 

معتبر می باشد.
شناسه آگهی: ۳۰۸۷۶۸

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز اداره ثبت شركت ها ومؤسسات 
غيرتجاری اشتهارد

آگهی تغییرات شركت آساك بنای آرین
آگهی انتقالی شركت آساك بنای آرين شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۷۳۵ وشناسه ملی 
۱۴۰۰۵۹۸۰۷۰۵ به موجب نامه شماره ۲۷/۹۷/۴۳۶۳ مورخ ۹۷/۹/۶ ومستند به صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۸ محل شركت از آدرس قبلی به: " استان البرز- شهرستان 
كرج- بخش مركزی- شهركرج- شهرك امام رضا )ع(- بلوارتربيت مربی- بلوارتعاون- پالك ۰- 
پاساژمركزخريد پارسيان- بلوك آ- طبقه دوم- واحد ۸۱ كدپستی ۳۱۴۹۷۱۸۹۴۸ " انتقال يافت و 

در اداره ثبت استان البرز )كرج( تحت شماره ۳۵۳۶۵ به ثبت رسيده است.
شناسه آگهی: ۳۰۸۷۵۴

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز اداره ثبت شركت ها ومؤسسات غيرتجاری كرج
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ورود ارز بــه كانــال 11 هزار 
تومان در حالي است كه قیمت 
كاالهاي اساســي همچنان 
روند صعودي را طي مي كند. 
به گفتــه كاســبان و فعاالن 
اقتصادي، موضوع قیمت كاالهاي اساسي بیش از آنكه 
به كاهش يــا افزايش نرخ ارز برگردد، بــه عدم نظارت  و 
كنترل بازار و گران فروشــان مرتبط است؛ اما برخي نیز 
معتقدند ارزهــاي چندگانه و تبعیــت قیمت كاالهاي 

اساسي از باالترين نرخ ارز و تورم واقعي، منشأ اين امر است. 
بررسي هاي بازار انواع مشاغل؛ چه خدماتي و چه تولیدي 
نشان مي دهد هزينه تمام شده تولید يك كاال و ارائه يك 
خدمت ناخودآگاه باال رفته و از آنجايي كه اين هزينه ها 
مربوط به افزايش چند برابري نرخ ارز است، كاهش هزار 
يا دو هزار توماني نرخ ارز توقعــي براي كاهش هزينه ها 
ايجاد نمي كند. طبــق آنچه رئیــس كل بانك مركزي 
وعده داده بود و با وجود تخصیــص ارز 4200 توماني به 
كاالهاي اساسي، انتظار مي رفت قیمت كاالها حداقل تا 
شروع سال جديد افزايش پیدا نكند؛ اما آنچه بازار نشان 
مي دهد، چیزي غیر از اين است. تورم نقطه به نقطه آبان 

ماه و افزايش قیمت برخي از كاالهاي اساسي نسبت به ماه 
قبل از آن نیز نشان داد قیمت اين كاالها صرفا با كاهش نرخ 
دالر، پايین نخواهد آمد. البته برخي از كارشناسان ضعف 
نظارتي دولت بر بازار كاالهاي اساسي و فروش آن را دلیل 
محكم اين موضوع مي دانند و معتقدند آنچه بر بازار حاكم 
شده، ريشه در عدم نظارت درست و شناسايي سودجويان 
و سوءاستفاده گران در بازار است و همین هم البته موجب 
شد مسئوالن در وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت 
به رصد زنجیره توزيــع كاال اقدام كننــد؛ به طوري كه 
طبق دســتورالعمل جديد زنجیره تجاري كشور رصد 
۶ قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز از ســوي وزير صنعت، مي شود. اين دستورالعمل در راســتاي اجراي مواد ۵ و 

معدن و تجارت صادر شده است و موجبات شفافیت بازار 
و رصد مويرگي كاالها از حلقــه ابتدايي تا حلقه انتهايي 
در شبكه توزيع را فراهم مي آورد. به گفته مديركل دفتر 
امور خدمات بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت، با 
اجراي اين دستورالعمل، نقشه حركت كاال از مبادي تولید 
يا واردات تا مبادي عرضه و مصرف روشــن مي شود و در 
نتیجه عرضه خارج از شبكه، احتكار و... موضوعیت خود را 
از دست خواهد داد؛ اما بايد ديد در واقع اين اقدام چه اثري 
بر بازار به جاي مي گذارد. براساس آخرين آمارها از قیمت 
كاالهاي اساسي در ماه آبان، اكثر بخش هاي زيرمجموعه 
شاخص كل با افزايش قیمت همراه بوده اند. در گروه عمده 
»خوراكي ها، آشامیدني ها و دخانیات« بیشترين افزايش 

قیمت نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب مربوط به گروه 
»گوشت« )انواع ماهي، گوشت گوسفند و گوشت گاو(، 
گروه »میوه و خشكبار« )پسته، مغز بادام، مغز گردو، موز(، 
گروه »شیر، پنیر و تخم مرغ« )شــیر پاستوريزه، خامه 
پاستوريزه و پنیر پاستوريزه(، گروه »محصوالت خوراكي 
طبقه بندي نشده در جاي ديگر« )سس گوجه فرنگي، رب 
گوجه فرنگي(، گروه »آشامیدني ها« )نوشابه گازدار( و گروه 
»نان و غالت« )انواع نان و رشته آش( است. در گروه عمده 
»كاالهاي غیرخوراكي و خدمات« گروه »مبلمان، لوازم 
خانگي و نگهداري معمول آنها« )انواع شوينده ها(، گروه 
»پوشــاك و كفش« و گروه »كاالها و خدمات متفرقه« 
)دستمال كاغذي و لوازم آرايشي و بهداشتي( بیشترين 

افزايش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند. 

»كسبوكار«تاثيرخنثيكاهشنرخارزبرقيمتكاالهاياساسيرابررسيميكند

عدم  نظارت   بر   روند   صعودی   قیمت  کاالها

احياي1307واحدصنعتيدر
سالجاري

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: از ابتداي 
ســال تا به امروز هــزار و ۳0۷ واحد صنعتي 
تعطیل كشــور با 1۸ هزار و ۹2۷ نفر اشتغال 
دوباره فعــال شــدند، طبق شناســايي ها و 
هدف گذاري هاي انجام شده بايد تا پايان سال 
اين آمار به يك هزار و ۶۹۳ بنگاه برســد كه از 
اين تعداد ۵۵ مورد در استان مركزي است كه 
رتبه نخســت را به خود اختصاص داده است، 
استان مركزي در حال تبديل شدن به يك مدل 

الگويي براي ساير استان هاست. 
به گزارش ايسنا، رضا رحماني در ستاد راهبري 
اقتصاد مقاومتي اســتان مركزي، اظهار كرد: 
با توجــه به اينكــه تقويت صنــدوق بیمه از 
جمله مسائل مهم و ضروري است، در نتیجه 
اين موضوع بايد مــورد توجه قــرار گرفته و 
حمايت هاي الزم از آن انجام شود، از آنجايي كه 
نقشه راه بخش معدن كشور براي نخستین بار 
تدوين و ابالغ شــده در نتیجه بــه دنبال آن 
بايــد تقويت صندوق بیمه و ســرمايه گذاري 
فعالیت هــاي معدني و افزايش ســرمايه  اين 
 صندوق با حمايت از فعــاالن اين حوزه مورد 

توجه قرار گیرد. 
وزير صنعت، معدن و تجــارت عنوان كرد: در 
دولت و مجلس بايد يك كارگروه تشكیل شود 
تا بتوان مشكل تامین مواد اولیه را مرتفع كرد 
تا خطوط تولید در ماه هاي آتي تعطیل نشود، 
بلكه آن بخشي هم كه بدون اســتفاده بوده، 
فعال شود كه در اين راستا امسال يك سرفصل 
 به نام بازسازي واحدهاي تولیدي تعطیل شده 

داريم. 
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وزارت اقتصاد: 1580 مجوز كسب وكار باقي مانده است
معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي به شناسايي حدود 2082 عنوان مجوز كسب وكار و حذف 500 سند زائد اشاره كرد كه هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور 
مجوزهاي كسب وكار، اطالعات 1580 عنوان مجوز باقيمانده را منتشر كرده است. تارنماي وزارت امور اقتصادي و دارايي عصر چهارشنبه در واكنش به طرح موضوعي مبني بر تاخير 
چهار ساله اين وزارتخانه براي اطالع رساني شرايط صدور مجوزها اطالعيه اي صادر كرد. بر پايه اين اطالعيه، اطالعات مربوط به 1580 عنوان مجوز كسب وكار باقيمانده براساس اطالعات 
اعالم شده از سوي مراجع صدور به همراه مصوبات هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار در تارنمايي به نشاني www. iranmojavez. ir  بارگذاري شده است.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دســتور مواد ۱ و ۳ قانــون تعیین تکلیف وضعیــت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رســمی مصوب۱۳۹۰/۹/2۰ ،امالک متقاضیانی 
که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر 
مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر 

گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
امالک متقاضیان واقع در حسن آباد پالک اصلی ۵ ییالقی بخش ۱

۴۱ فرعی رقیه ساوئی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 22۳ .۵۰ متر مربع خریداری بدون واسطه از ولی ساوئی مالک 

رسمی.
امالک متقاضیان واقع در شکریکال پالک اصلی ۱۸ بخش ۱

۱۶۰۵ فرعی ناصر یگانه راد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 2۷۷ .۴۹ متر مربع خریداری بدون واسطه از احمد 

باروجی مالک رسمی.
۱۶۰۶ فرعی نیما اسدیان المشیری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 2۶۹ متر مربع خریداری بدون واسطه از مجید 

کالنتری مالک رسمی.
۱۶۰۷ فرعی ناصر قره داغی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۱۸۱ .۶2 متر مربع خریداری بدون واسطه از مروت علی 

قره داغی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در خیره سر پالک اصلی 2۰ بخش ۱

۶۵۸ فرعی کلثوم تورانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین )به شرط 
تجمیع با پالک 2۶۳ فرعی از 2۰ اصلی( به مســاحت 2۶۴ .۵۶ متر مربع 

خریداری بدون واسطه از نبی اله مشایخ مالک رسمی.
۶۵۹ فرعی فرشته مالئی کندلوس نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۱22 .۳۵ متر مربع خریداری بدون واسطه از 

طاهره پورغریب مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در لرگان پالک اصلی 2۹ ییالقی بخش 2

۷2۴ فرعی سید علی حسینی لرگانی نســبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 2۰۶ متر مربع خریداری بدون واسطه از 

موروثی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در شمعجاران پالک اصلی ۳۰ بخش 2

۱۰۱۷ فرعی محمدتقی خدابنده اویلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 2۹۹ .22 متر مربع خریداری بدون واسطه از 

قاسم پورزال مالک رسمی.
۱۰۱۸ فرعی فاطمه حسینی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۵۹۸ .۰۴ متر مربع خریداری بدون واسطه از عبداله 

حسینی مالک رسمی.
۱۰۱۹ فرعی فرامرز نیک منش نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۱۹۴ .۷۵ متر مربع خریداری بدون واسطه از حبیب 

اله ساوه ئی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در پول پالک اصلی ۳۰ ییالقی بخش 2

۱۹۶ فرعی محمود مهرنوش نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۱۷۵۵ .۶۰ متر مربع خریداری بدون واسطه از سید 

احسان میرغیاثی مالک رسمی.
۱۹۷ فرعی داریوش خزائی پول نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 2۹۷ متر مربع خریداری بدون واسطه از فردوس 

خزائی مالک رسمی.
۱۹۸ فرعی خیام حسینی پول نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 

احداثی به مســاحت ۱۰۶۶ .۶۵ متر مربع خریداری بدون واسطه از علی 
اسد خزائی مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در درزیکال پالک اصلی ۳۱ بخش 2
۳۴۹ فرعی رویا خوشبخت نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۵۶2 .۶۸ متر مربع خریداری بدون واسطه از موسی 

رستگار مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در علی آباد میر پالک اصلی ۳۳ بخش 2

2۳۳۷ فرعی محمدمهدی کاظمی واال نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 2۹۰ .۷۵ متر مربع خریداری بدون واسطه از 

موروثی مالک رسمی.
2۳۳۸ فرعی سالمت بنی شیخ االسالمی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی )به شــرط تجمیع با پالک 2۵۱ فرعی( به مساحت 
۱۸۳۰ .۳2 متر مربع خریداری بدون واســطه از فرزاد رضائی فر مالک 

رسمی.
2۳۳۹ فرعی محمد مهدی کاظمی واال نســبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مســاحت ۳۷2 .۸2 متر مربع خریداری بدون 

واسطه از موروثی مالک رسمی.
2۳۴۰ فرعی محمدمهدی کاظمی واال نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۳۱۳ .۸۹ متر مربع خریداری بدون واسطه از 

موروثی مالک رسمی.
2۳۴۱ فرعی محمدمهدی کاظمی واال نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۳۱۹ .۴۶ متر مربع خریداری بدون واسطه از 

موروثی مالک رسمی.
2۳۴2 فرعی محمدصادق جعفری جابری نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 2۳۶ .۱۰ متر مربع خریداری بدون واسطه 

از سید صادق حسینی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در سنگسرا پالک اصلی ۵ بخش ۳

2۱2 فرعی شهاب عابدی نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۱۶۵۹ .۶۵ متر مربع خریداری بدون واسطه از حمید 

رویان مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در حمزده علیا پالک اصلی ۷ بخش ۳

2۱۴ فرعی محمد حیدری نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مســاحت ۱۹۳ .۸۰ متر مربع خریداری بدون واسطه از قربان 

الهی چورن مالک رسمی.
2۱۵ فرعی مریم زینالیان خامنه نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 22۰ .۸۰ متر مربع خریداری بدون واسطه از بهروز 

چورنی نژاد مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در مرتع کهنه چلندر پالک اصلی ۱2 بخش ۳

۸۹ فرعی محمدعلی ولی نوری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 2۹۸ .۳۰ متر مربع خریداری بدون واسطه از مرتضی 

خاکسار مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در مرتع چالک شرقی پالک اصلی ۱۶ بخش ۳

۴۷۳ فرعی اسفندیار نصیری فیروز نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۱۴۷۵ .۹۹ متر مربع خریداری بدون واسطه از 

مصطفی شعبانی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در چلک پالک اصلی ۱۷ بخش ۳

۷۸۰ فرعی محمود محمودیان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مســاحت ۱۷۹ .۷2 متر مربع خریداری بدون واسطه از ورثه 

شعبان نعیمائی مالک رسمی.
۷۸۱ فرعی میثم دانازاده و حمید ربیعی نسبت به حصه هرکدام مشاعا 

و بالسوه به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۱۳2۸ .۹۵ متر مربع خریداری بدون واسطه از فاطمه 

نعیمائی و شریک مالک رسمی.
۷۸2 فرعی حمیدرضا ساروق فراهان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۴۰۰ .2۰ متر مربع خریداری بدون واسطه از رضا 

نظری مالک رسمی.
۷۸۳ فرعی سیامک موسوی بلفه تیموری نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۰۱ متر مربع خریداری بدون واسطه از 

محمدحسن امینی و شرکا مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در پی کال پالک اصلی 2 بخش ۴

۳۶۳ فرعی مهری شهریاری دوست نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۳۱۶ .۴۵ متر مربع خریداری بدون واسطه از 

نوروزعلی ترک مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در تاج الدین کال پالک اصلی ۴ بخش ۴

۱۸۵ فرعی تقی الیکائی آهاری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 2۴۵ .۷۰ متر مربع خریداری بدون واسطه از محمد 

موسوی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در علی آباد عسگرخان پالک اصلی ۱۸ بخش ۴

۵۰۷ فرعی مرضیه یوسفی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مســاحت 2۸2 .۸۰ متر مربع خریداری بدون واسطه از اکبر 

اوتادی مالک رسمی.
۵۰۸ فرعی علیرضا سحبان و سعید سحبان و مصطفی سحبان نسبت به 
حصه هرکدام مشاعا و بالسوه به میزان دو دانگ مشاع ازششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳2۹ .۸۵ متر مربع خریداری بدون 

واسطه از رقیه حسینی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در توسکاتک پالک اصلی ۱۹ بخش ۴

۶۹۶ فرعی صفیه سلطان خزاعی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مســاحت ۷۸۷ .۵۶ متر مربع خریداری بدون واسطه از 

مجید خواجوند مالک رسمی.
۶۹۷ فرعی مجتبی جعفری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مســاحت ۱۶2 .۶۵ متر مربع خریداری بدون واسطه از نجات 

علی جعفری مالک رسمی.
۶۹۸ فرعی سیدمحمد ابراهیمی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی )به شــرط تجمیع با پالک ۱2۸ فرعی( به مساحت ۱۰۵ متر 

مربع خریداری بدون واسطه از جعفر نیک نیا و شرکا مالک رسمی.
۶۹۹ فرعی زهره حسینی نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مســاحت ۳۵۹ .۹۱ متر مربع خریداری بدون واسطه از علی 

اسدپور مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در مین باش رزگاه پالک اصلی 22 بخش ۴

۱۷۶ فرعی مهناز زندیان نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مســاحت 22۵ .۳۴ متر مربع خریداری بدون واسطه از زهرا 

ساعدی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در کنس کاج پالک اصلی 2۳ بخش ۴

۱۵۱ فرعی فرانک کاظمی پور نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مســاحت ۱۳۹ .۴۰ متر مربع خریداری بدون واسطه از سید 

فتحی حسینی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در فراشکالی سفلی پالک اصلی ۶ بخش ۵

2۸۳ فرعی فریدون نیکوبین نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 2۴۹ .۳۴ متر مربع خریداری بدون واسطه از محمد 

اعتمادی مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در بازیارکال پالک اصلی ۱2 بخش ۵
۸۹ فرعی سعید نوری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۱۰۷۵ .۹۵ متر مربع خریداری بدون واسطه از صمد گرجی پور 

مالک رسمی.
۹۰ فرعی تقی ماالمیری نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مســاحت ۱۷۰ .۴۹ متر مربع خریداری بدون واسطه از صدف 

اویجی و شرکا مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در مندول پالک اصلی 2۳ بخش ۵

۴۳ فرعی علیرضا اقصائی نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۴۰۴ .۸۷ متر مربع خریداری بدون واسطه از سهیل 

جابریان مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در مرتع عزیزآباد پالک اصلی ۳۰ بخش ۵

۴۱۹ فرعی میرعلی سیدی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 2۸۳ .۱۴ متر مربع خریداری بدون واسطه از محمدرضا 

احمدیان مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در ونوش پالک اصلی ۵۸ بخش ۶

۵۴۹ فرعی حسین صادقی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۱۳۵۶ .۱۷ متر مربع خریداری بدون واسطه از اصغر 

محمدهزار جوینی مالک رسمی.
۵۵۰ فرعی فاطمه دیوارگر نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۷۰۰ .۹۳ متر مربع خریداری بدون واسطه از یعقوب 

بور مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در مرتع نمک اب پالک اصلی ۷۷ بخش ۶

۳۸۸ فرعی شهریار بادام چی و شروین بادامچی نسبت به حصه هرکدام 
مشاعا و بالسوه به میزان سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین )به 
شرط تجمیع با پالک ۵۹ اصلی از ۷۷ اصلی( به مساحت ۱۱۷۵ .۳۵ متر 

مربع خریداری بدون واسطه از مهیار احمدی گنج مالک رسمی.
لذا به موجــب ماده ۳ قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در 
شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحویل دهد که در ایــن صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر 
ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهار نامه 
ثبتی پذیرفته نشــده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به 
صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت 

اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

فرامرز کلبادی نژاد، رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

نرخ هاي چندگانه ارز عامل افزایش قیمت ها
محمدرضا نجفي منش، عضو اتاق بازرگاني تهران

برخي از كاالهاي اساسي و مواد خوراكي كه با ارز 4200 توماني به كشور وارد شده اند؛ مثل برنج يا حبوب افزايش چنداني از نظر قیمت نداشته اند؛ اما كاالهايي مثل گوشت، مرغ، 
میوه و... كه عمدتا تولید داخل است، به دلیل افزايش هزينه هاي جانبي تولید اين مواد، افزايش شديد قیمت را تجربه كرده اند. علت اين موضوع جدا از ضعف نظارتي دولت و البته 
سخت شدن كار نظارت به دلیل وجود نرخ هاي چندگانه ارز در بازار، به تبعیت قیمت كاالهاي اساسي از تورم واقعي كشور بر مي گردد. از آنجايي كه تورم واقعي باالي 40 درصد 
است، قیمت كاالهاي اساسي نیز چند برابر افزايش پیدا كرده و از طرفي الگوي قیمت گذاري كاالهاي اساسي در بازار نرخ بازار آزاد و همان ارزي است كه باالترين قیمت را دارد. 
 به عنوان نمونه علت رشد قیمت محصوالت لبني در كشور وابستگي تولید شیر و تولیدكننده هاي لبنیات به واردات مواد اولیه است. مواد اولیه لبنیات و مواد بسته بندي با ارز 
گران تر  از ارز نیمايي و حتي ارز آزاد تامین مي شود. نگاهي كلي و كارشناسي به بازار نشان مي دهد قیمت كاالهاي اساسي تابع باالترين نرخ ارز است؛ اما زماني كه قیمت ارز در 
بازار آزاد با بازار رسمي، فاصله چنداني نداشت، ثبات قیمتي بر بازار حاكم بود. اگر دولت به دنبال اصالح وضعیت موجود است، اول از همه بايد تكلیف تعدد نرخ ارز را روشن كند 

و پس از آن با اعطاي سوبسید ريالي به قشر ضعیف پشتیبان آنها باشد. 

در حالي كه از ماه ها پیش سازمان حمايت در حال بررسي قیمت خودرو 
با توجه به افزايش قیمت ارز است، خودروسازان از مدت ها پیش قیمت 
محصوالت خود را افزايش داده اند و به تازگي ايران خودرو هم قیمت جديد 

4 محصول خود را اعالم كرد. 

خودروسازان قیمت ها را افزایش دادند، سازمان حمایت هنوز 
مشغول محاسبه قیمت است

گروه صنعتي ايران خودرو طي بخشــنامه اي قیمت 4 محصول را براي 
فروش اعالم كرد. در اين بخشــنامه كه قیمت 4 محصول براي فروش از 
1۷ آذر و تحويل فوري اعالم شده، قیمت ۳ محصول افزايش و قیمت يك 
محصول جديد اعالم شده است. در اين اطالعیه قیمت 4 محصول پژوپارس 
اتوماتیك ۸۳ میلیون تومان، S30  اتوماتیــك 141 میلیون تومان، رنو 

تندر ۹0 پیكاپ ۷۷ میلیون تومان و وانت آريسان دوگانه سوز ۳۶ میلیون 
تومان مشخص شده است؛ در حالي كه قیمت قبلي پژو پارس اتوماتیك 
۵4 میلیون و ۸02 هزار تومان، رنو تندر ۹0 پیكاپ ۳۹ میلیون و 1۶2 هزار 
تومان و وانت آريسان دوگانه سوز هم ۳1 میلیون و ۸۶1 هزار تومان بوده 
است. بنابراين با محاسبه قیمت ها مشخص مي شود اين خودروساز بیش 
از 2۸ میلیون تومان قیمت پژو پارس اتوماتیك و حدود ۳۸ میلیون تومان 
قیمت رنو تندر ۹0 پیكاپ و بیش از ۵ میلیون تومان قیمت وانت آريسان 
دوگانه سوز را افزايش داده است. افزايش قیمت محصوالت ايران خودرو و 

حتي افزايش قیمت خودروهاي تولید داخلي توسط ساير خودروسازان 
از قبیل بهمن موتور در افزايش قیمت بسترن B30 و امثال آن در حالي 
اتفاق افتاده كه سازمان حمايت هنوز هیچ مجوزي را براي افزايش قیمت 
خودرو صادر نكرده و از طرفي نسبت به اين گونه افزايش قیمت ها هم هیچ 
واكنشي از خود نشان نداده و مانند همیشه نقش بي تاثیر خود را در حمايت 
از مصرف كننده حفظ كرده است. گفتني است بعد از اينكه شوراي رقابت 
از شمول قیمت گذاري خودرو خارج شــد، مقرر شد تا قیمت تمام شده 
خودروهاي داخلي با توجه به تحوالت اخیر ارزي توسط سازمان حمايت 

بررسي شــود كه تاكنون در اين مورد سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و تولید كنندگان هیچ گونه اظهارنظر رســمي نداشــته است. افزايش 
خودسرانه قیمت هاي خودرو توسط خودروسازان در حالي اتفاق مي افتد 
كه چهارشنبه هفته گذشته رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت 
اعالم كرد: »سازمان حمايت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان مسئول 
اعالم قیمت خودرو و تنظیم بازار است و رسیدگي خواهد كرد.« رحماني 
همچنین گفته بود: »قیمت خودرو را بايد حتما پايین بیاوريم و نبايد اجازه 
دهیم در بازار رانت و داللي پیش بیايد.« به گزارش فارس، اگرچه رحماني 
گفته كه قیمت خودرو را بايد حتما پايین بیاوريم؛ اما تاكنون هیچ راهكاري 
از سوي وزارت صنعت براي كاهش قیمت خودرو اعالم نشده و سازمان 
حمايت هم به عنوان مسئول تنظیم بازار هیچ گونه اقدامي براي جلوگیري 

از اين افزايش  قیمت ها به عمل نیاورده است. 

سازمانحمايتخواباست

خودروسازان قيمت ها را افزايش دادند



بانک، بیمه 6
و بورس

اصالح نظام بانكي دغدغه 
چندين و چند ساله اقتصاد 
كشور اســت؛ اما با وجود 
ارائــه راهكارهايــی براي 
رفع ايــن دغدغه، راه حلي 

كارآمد و عملياتي طرح نشده است. 
بانك ها تمايل يا قصدي براي خروج از بنگاه داري 
ندارند و البته شــايد متكي بودن منابع بانك ها به 
بنگاه داري، آنها را از انجام آن بازداشــته است. به 
گفته رئيس كل بانك مركزي، اصالح نظام بانكي 
نبايد به تضعيف بانك ها منجر شــود؛ اما اينكه راه 
چاره چيست، مبهم اســت. به نظر مي رسد در هر 
صورت اصالح نظام بانكي همســو با سياست هاي 
بانك ها براي افزايش ســرمايه باشــد يا در منابع 
كنوني آنها خللي ايجــاد نكند. برخي از بانك ها به 
دليل ضعف ســرمايه اي در تامين نيازهاي مالي، 
به اســتقراض از بانك مركزي و اضافه برداشــت 
از آن روي آوردنــد و اين زنگ خطري اســت به 
كاهش ســرمايه و منابع بانك هــا و حتي حذف 
 برخــي از آنهــا از چرخــه فعاليــت در آينده اي 

نزديك. 
آمارهاي موجود نشــان مي دهد بدهي بانك ها به 
بانك مركزي در ۵ سال گذشته حدودا دو برابر شده 
است. همچنين طي دوره ۵ ساله از خرداد 1392 
تا خرداد 1397 بدهــي بانك ها به بانك مركزي از 
۵3 هزار ميليارد تومان به 140 هزار ميليارد تومان 
افزايش يافتــه و روند اســتقراض بانك ها از بانك 
مركزي باعث افزايش سهم بدهي بانك ها به بانك 
مركزي به بيش از ۵0 درصد در سال هاي اخير شده 
است؛ در حالي كه ميزان تسهيالت آنها نيز افزايش 
داشته است، به طوري كه آخرين گزارش از عملكرد 
بانك ها در تســهيالت دهي از اين حكايت دارد كه 

در پايان شش ماهه نخست امسال حدود 303 هزار 
ميليارد تومان در شبكه بانكي پرداخت شده است 
كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 12.1 درصد 
افزايش دارد؛ يعني بانك ها با وجود فشاري كه بر 

آنها در تامين منابع هست، تسهيالت مي پردازند. 
اصالح نظام بانكي تا حدودي مي تواند اين تناقض 
را در سيســتم بانكي حل كند؛ اما چگونه؟ نياز به 

بررسي دارد. 

به گفته كارشناسان، الزم اســت بخشي از تامين 
مالي كشــور به بازار ســرمايه منتقل شود. براي 
مثال مســئوليت تاميــن مالي صنايــع بزرگ به 
بازار ســرمايه منتقل شــود و در عــوض بانك ها 
 مســئوليت تامين ســرمايه صنايع كوچك را بر 

عهده بگيرند. 
در همين رابطه رئيس كل بانك مركزي در صفحه 
اينستاگرامي خود نوشته است: »با توجه به ثبات 
نسبي در بازار ارز، در كنار برنامه هاي بانك مركزي 
براي تقويت تدريجــي ارزش پول ملــي، اكنون 
توجه جدي به توليد و رشــد اقتصــادي بايد جزو 
اولويت هاي اصلي سياســت هاي اقتصادي كشور 

باشد.
در شــرايط فعلي، تمركز جــدي بانك ها به نحوه 
تامين ســرمايه در گردش توليد بســيار كليدي 
اســت. توجه داشته باشــيم ضرورت اصالح نظام 
بانكي كه امري فوري است، ما را در مسير تضعيف 
بانك هــا كه 90 درصــد تامين مالــي را بر دوش 
دارند، قــرار ندهد، بلكه سياســت پولــي به طور 
 هدفمند در راســتاي تقويت ايــن كاركرد تغيير 

يابد.« 

»كسبوكار«چگونگياصالحنظامبانكيبهعنواناولويتمهماقتصادكشوررابررسيميكند

رقابت   بانک ها   در  بنگاه داری
ضرورتانتقالمسئوليتتامينماليبهبازارسرمايه
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رشــد۱۰۸درصديارزش
معامالتبازاربدهي

آمارها نشــان مي دهد در هفته گذشــته ارزش 
معامالت بــازار بدهــي ايران نســبت به هفته 
 قبل از آن بــا 10۸ درصد رشــد مواجه شــده 

است. 
به گزارش ايسنا، طي پنج روز كاري بورس تهران 
در هفته گذشته شاخص كل بازده نقدي و قيمتي 
توانست 30۸۸ واحد رشــد كند و بار ديگر كانال 
1۶۶ هــزار و ۸۶0 واحدي را بازپــس گيرد. در 
چهارشنبه هفتم آذر ماه سال جاري شاخص آزاد 
شناور در تراز 174 هزار و 9۶2 واحدي قرار داشت؛ 
اما با گذشت پنج روز كاري 4043 واحد رشد كرد و 

تا رقم 179 هزار و ۵ واحدي را تجربه كرد. 
همچنين شاخص بازار اول در پي اين مدت 294۵ 
واحد افزايش يافت و تراز 123 هزار و 337 واحدي 
را تجربه كرد. شاخص بازار دوم نيز در اين مدت با 
رشــد 29 هزار و 1۶ واحدي همراه شد. در تاريخ 
يادشده شاخص صنعت در تراز 14۸ هزار و ۶91 
بود؛ اما با گذشت يك هفته كاري اين شاخص تا 

تراز 1۵1 هزار و 734 واحدي باال رفت. 
ارزش كل معامالت بورس تهران در هفته گذشته 
به 34 هزار و ۶09 ميليارد ريال رسيد. در حالي كه 
اين رقم در هفته گذشته 24 هزار و 27۵ ميليارد 
ريال بود. در نتيجــه ارزش كل معامالت بورس 
تهران طي پنج روز كاري هفته گذشته 43 درصد 

رشد را تجربه كرده است. 
ارزش معامالت صندوق هاي سرمايه گذاري نيز 
در هفته گذشته به 7۶0 ميليارد ريال رسيد كه 
اين رقم در هفته ماقبل آن ۶2۵ ميليارد ريال بود. 
نتيجه اينكه ارزش اين صندوق ها در اين هفته 22 

درصد رشد داشته است. 

تاالر شيشه ای

در بازار آزاد تهران
سكهطرحجديد۳ميليونو۹۰۰

هزارتومانشد
سكه تمام بهار آزادی طرح جديد روز پنج شنبه 
1۵ آذرماه، 3 ميليون و 900 هزار تومان معامله 
شد.به گزارش مهر، در جريان معامالت روز پنج 
شنبه 1۵ آذرماه قيمت هر قطعه سكه تمام بهار 
 آزادی طرح جديد سه ميليون و 900 هزار تومان

 شد.
همچنين هر قطعه ســكه تمام بهار آزادی طرح 
قديم سه ميليون و 700 هزار تومان، نيم سكه دو 
ميليون تومان، ربع سكه يك ميليون و 1۵0 هزار 

تومان و سكه يك گرمی ۶۶0 هزار تومان شد.
هر اونس طال در بازارهــای جهانی 123۶ دالر و 
۸0 ســنت و هر گرم طالی 1۸ عيار349 هزار و 

700 تومان شد.

يورودربازارثانويه۹۵۰۰تومان
نرخ يورو در بازار ثانويه پنج شنبه با افزايش قيمت 
نسبت به يكشنبه )11 آذر( به 9۵23 تومان رسيد.

به گزارش ايسنا، بر اساس اعالم بانك مركزی، هر 
يورو  پنج شنبه در ســامانه نيما به 9۵23 تومان 
رسيد كه نسبت به يكشنبه با افزايش روبه رو بوده 
است.بر اساس اين گزارش، مجموع معامالت در 
سامانه نيما از نيمه مرداد تاكنون از 10.۵ ميليارد 
يورو عبور كرد و پنج شنبه به 10 ميليارد و ۸3۶ 
ميليون يورو رسيد.با اعالم بانك مركزی، مجموع 
فروش ارز حاصل از صادرات در همين مدت يعنی 
از نيمه مرداد تاكنون به پنج ميليارد و 7۵1 ميليون 
يورو و در مقابل مجموعه تأمين ارز برای واردات 
در مدت مذكور به ۵ ميليــارد و ۸۵ ميليون يورو 

رسيده است.

اخبار

مشتريان بانك صادرات ايران مي توانند با اتصال 
ســپهركارت خود به كارت سوخت وسيله نقليه، 
از ميلياردها ريال جوايز ارزنده باشــگاه مشتريان 
اين بانك به قيد قرعه بهره مند شوند. به گزارش 
روابط عمومي بانك صادرات ايران، مشترياني كه 
كارت بانكي اين بانك را به عنوان كارت سوخت 
خــود تعيين كنند، ضمــن ثبت  نام در باشــگاه 
مشــتريان اين بانك از چهار فقــره كمك هزينه 
300 ميليون ريالي خريد خودرو ســواري ايراني 

و 140 فقره جايزه نقدي ۵ ميليون ريالي به قيد 
قرعه برخوردار خواهند شد. بنابر اين گزارش، در 
طرح اتصال كارت هاي بانكي به كارت ســوخت، 
امكان انتخاب بيش از 27 ميليون ســپهركارت 
بانك صادرات ايران در درگاه ملي خدمات دولت 
همراه فراهم شده كه اين موضوع، تعدد نگهداري 
كارت ها را كاهش داده و پرداخت وجه سوخت را 
تسهيل كرده است. مشتريان بانك صادرات ايران 
مي توانند با مراجعه به ســايت mob. gov. ir يا 

نصب رايگان نرم افزار خدمات دولت همراه يا كد 
دستوري # 4 * نسبت به انتخاب سپهركارت خود 
براي اتصال به كارت ســوخت اقدام كنند. بانك 
صادرات ايران جايگاه ويژه اي در ســرويس دهي 
به مشتريان براي اجراي طرح ها و پروژه هاي ملي 
داشته؛ به نحوي كه در حال حاضر 4 ميليون خانوار 
يارانه خود را از طريق حساب هاي اين بانك دريافت 
و بخش عمده اي از مردم كشــور نيز سود سهام 

عدالت خود را نيز از اين طريق وصول مي كنند. 

بانك مركزي اعالم كرد: از آغاز فعاليت سامانه نيما 
تاكنون معادل ۶.۸ ميليارد يورو ارز بابت واردات 
كاالها و خدمات مورد نياز كشور براي واردكننده، 
تامين ارز شده اســت. به گزارش بانك مركزي، 
براســاس اطالعات موجود، محصــوالت برقي، 
الكترونيكي و مخابراتي با 1.3۵3 ميليون يورو و 
ماشين آالت، تجهيزات و قطعات خودروسازان با 

1.20۵ ميليون يورو در رتبه هاي اول و دوم تامين 
ارز سامانه نيما قرار دارند. ساير گروه هاي كاالي 
وارداتي به شرح زير از محل ارز حاصل از صادرات 
در نيما تامين ارز شده است: الستيك، پالستيك 
و مواد و محصوالت شيميايي و سلولزي 1.132 
ميليون يورو، تجهيزات حمل و نقل ۶77 ميليون 
يورو، صنايع معدني 43۵ ميليون يورو، كشاورزي 

2۵3 ميليون يورو، محصوالت غذايي، آشاميدني 
و دخاني 2۵4 ميليون يورو، پتروشيمي و گاز مايع 
179 ميليون يورو، محصوالت فلزي و لوازم خانگي 
129 ميليون يورو، مواد معدني 13۸ ميليون يورو، 
نساجي، چرم و پوشاك 113 ميليون يورو و ساير 
موارد 9۶۶ ميليون يورو. گفتني است ارقام مذكور 

صرفا تامين ارز از طريق سامانه نيما بوده است. 

دبيركل كانون صرافان ايرانيان با اعالم اينكه اكنون بازار 
ارز به آرامش خوبي رسيده است، ابراز اميدواري كرد با 
تصميم گيري نهادهاي موثر، مردم و فعاالن اقتصادي 
احساس امنيت بيشتري كنند و اين آرامش تداوم يابد. 
بازار ارز در هفته هاي اخير روند كاهشي قيمت ها را آغاز 
كرده است كه فعاالن اقتصادي بخشي از آن را ناشي از 
تصميم بانك مركزي در مديريت جريان نقدينگي، 
محدود كردن تبادل پول از طريق تراكنش هاي بانكي 
و نيز ممنوعيت انتقال چك هاي تضميني مي دانند. 
در كنــار آن، بانك مركزي دو بخشــنامه را در حوزه 
بازگشت ارز حاصل از صادرات داشته است كه از يك 
سو صادركنندگان خرد را از پيمان سپاري ارزي معاف 
مي كند و از سوي ديگر به صرافي ها اجازه مي دهد ارز 

اين گروه از صادركنندگان را خريداري كنند. 

 نيازمند اتاق شفاف ارزي هستيم
دبيركل كانون صرافان همچنيــن درباره ايده رئيس 
كل بانك مركزي براي ايجاد بازار متشكل ارزي گفت: 
ايجاد شفافيت در بازار ارز ضرورتي اجتناب ناپذير است 
و ضرورت اين شفافيت در اقتصاد ايران بيش از 70 سال 
است كه احساس مي شود. به گزارش ايرنا، وي افزود: از 
زماني كه نفت در اقتصاد ايران نقش تعيين كننده يافته 
است، انتظار از سيستم ارزي و بانكي اين بوده كه عرضه 
ارز ناشي از صادرات نفت براي بازيگران اقتصادي شفاف 
شود. تركاشوند ادامه داد: با توجه به اينكه دولت بخشي 

از نياز ريالي خود را بــراي تامين هزينه هاي جاري و 
عمراني از طريق فروش ارز حاصل از صادرات نفت در 
بازار تامين مي كند، همه كشور نيازمند اين شفافيت 
است تا مشخص شود خريدار و فروشنده ارز چه كساني 
هستند. وي افزود: دستاورد ديگر شفاف سازي ارزي، 
روشن شدن روش كشف قيمت است كه با تعادل عرضه 
و تقاضا، قيمت ها مشخص مي شود، نه اينكه نرخ ها در 
كف بازار و توسط دالالن تعيين شود. تركاشوند يادآور 
شد: نظام بانكي كشــور با وجود قدمت، از نظر كشف 
قيمت و شفافيت ارز از برخي كشــورهاي همسايه 
كه اقتصاد ضعيف تري دارند، عقب تــر و در موضوع 

قيمت گذاري ارز اهمال داشته است. 

اراده جدي براي راه اندازي بازار ارزي
دبيركل كانون صرافان اظهار داشت: اراده خوبي براي 
راه اندازي بازار متشكل ارزي وجود دارد و بانك مركزي، 
كانون صرافان، بانك هاي خصوصــي و دولتي براي 
راه اندازي اين بازار تالش دارند تا هرچه زودتر اين كار 
شكل بگيرد؛ البته مقدمات كار در بانك مركزي بايد 
انجام شود. تركاشــوند اظهار داشت: به طور طبيعي 
با راه اندازي اين بــازار، ارز مداخلــه اي، ارز دولتي و 
نيمه دولتي و نظاير آن جمع مي شــود و همه چيز در 

بستر يك نظام يكپارچه شكل مي گيرد. 
به گفته وي، قرار نيست با راه اندازي اين بازار، سامانه 
نيما و سازكار آن جمع شود، بلكه وقتي بازارهاي ديگر 

تجميع و يكي شد، بازار نيما نيز در اين بستر ساماندهي 
مي شــود. تركاشــوند گفت: هيچ مقاومتي از ناحيه 
بانك ها براي تاخير در راه اندازي اين بازار ديده نمي شود 
و در عين حال بانك مركزي بــا اختياراتي كه براي 
ساماندهي نظام پولي و ارزي از سران سه قوه دريافت 

كرده است، به جد اين موضوع را پيگيري مي كند. 
وي ادامه داد: با راه اندازي بازار متشــكل ارزي، همه 
شركت ها، بانك ها و صرافي ها، متقاضيان و دارندگان 
ارز در نظامي يكپارچه مبادالت خود را انجام مي دهند. 

امكان خريد و فــروش ارز خارجي براي 
صرافي ها فراهم شد

دبيركل كانون صرافان درباره بخشــنامه اخير بانك 
مركزي مبني بر مجاز شــدن صرافي ها براي خريد 
ارز از صادركننــدگان خرد كه ســاالنه كمتر از يك 
ميليون يورو صادرات دارند، اظهار داشــت: پيش از 
اين، صرافي ها مي توانستند براي 23 مورد ارز خدماتي 
در داخل ارز را تامين كنند؛ اما با اين بخشنامه اجازه 
يافته اند كه اين مصارف را به شكل ارز حواله اي و ارز در 
خارج نيز پوشش دهند. وي توضيح داد: براي نمونه اگر 
مسافري بخواهد ارز خود را به صورت حواله دريافت 
كند، اين امكان براي صراف فراهم اســت كه اين ارز 
را به صورت ارز خارجي از صادركننده دريافت و براي 
 مسافر حواله كند و ديگر نيازي به انتقال ارز به شكل

 اسكناس نيست.

سپهركارت تان  را كارت سوخت كنيد و  خودرو  برنده شويد
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ثمانه نادري 
News kasbokar@gmail.com

دادنامه
پرونده كالسه 97099۸۸۶01۶0004۶ شعبه 1۶ حقوقی شورای حل 
اختالف مجتمع شهيدمطهری )بانكها وتصادفات( شهرستان كرمانشاه 

تصميم نهايی شماره 970997۸۶01۶00۵49
خواهان : بانك مهراقتصاد با وكالت آقای قائم نادری فرزند علی حسين به 
نشانی : كرمانشاه – گيالن غرب – خيابان شهيد بهشتی – پاساژمهديان

خواندگان :
1- آقای حبيب اله جعفری فرزند رستم به نشــانی : استان كرمانشاه – 
شهرستان كرمانشاه – شهر كرمانشاه – شــهرك بعثت فاز 1 – خيابان 

پيروزی – پالك ۵۵ 
2- آقای سيروس مرادی فرزند عيسی 3- آقای نادركهراريان فرزند فتاح 

همگی به نشانی
4- آقای بهمن گاوشانی فرزند صحبت اله به نشانی : كرمانشاه – خيابان 

صابونی – طبقه فوقانی نمايشگاه كرمانشاه
خواسته : مطالبه وجه چك

گردشكار : قاضی شورا با بررسی مفاد پرونده ختم رسيدگی را اعالم و با 
استعانت ازخداوند متعال انشا رای می نمايد

))رای قاضی شورا((
درخصوص دعوی بانك مهراقتصاد با وكالت قائم نادری بطرفيت حبيب 
اله جعفری فرزند رســتم – بهمن گاوشانی فرزند صحبت اله – سيروس 
مرادی فرزند عيســی – نادركهراريان فرزند فتاح به خواســته مطالبه 
مبلغ 11۵/000/000ريال بابت قســمتی ازيك فقره چك به شــماره 
4۵۸۶0۸ عهده بانك ملت به تاريخ ۸9/09/17 با احتساب هزينه دادرسی 
وخسارت تاخيرتاديه و حق الوكاله وكيل با اين توضيح كه وكيل خواهان 
اظهارداشته خوانده رديف اول چك موصوف را دروجه خواهان صادر كه 

با مراجعه به بانك محال عليه منجر به صدورگواهی عدم پرداخت شــده 
است سايرخواندگان نيز ظهرچك را امضا زده و پرداخت وجه آنرا تضمين 
نموده است و خواندگان ازتاديه دين خود استنكاف می نمايند خواندگان 
با وصف ابالغ اوراق اخطاريه درجلسه دادرســی حاضرنشده و دفاعی به 
عمل نياورده اند قاضی شورا با توجه به مفاد دادخواست و وجود اصل چك 
و گواهی عدم پرداخت دريد خواهان كه ظهور دراشتغال ذمه خواندگان 
به عنوان صادركننده وظهرنويس چك و اســتحقاق خواهان درمطالبه 
وجه آن دارد واينكه خواندگان دليلی بربرائت ذمه خود ارائه نكرده اند لذا 
خواسته خواهان وارد وثابت تشخيص و مستندا به مواد 19۸و۵1۵و۵19 
قانون آيين دادرســی مدنی ومواد 249و310و314و320 قانون تجارت 
وتبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدورچك واستفســاريه تبصره مرقوم 
خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلــغ 17/000/000 ريال بابت اصل 
خواســته ومبلغ 1/۶40/000 ريال بابت هزينه دادرســی وخســارت 
تاخيرتاديه ازتاريخ سررسيد چك 97/09/17 لغايت زمان وصول طبق 
نرخ شاخص تورم اعالمی ازســوی بانك مركزی حق الوكاله وكيل برابر 
تعرفه درحق خواهان محكوم می نمايد . رای صادره غيابی وظرف مدت 
بيست روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراين شورا وسپس ظرف بيست روز 
قابل تجديدنظرخواهی نزد محاكم محترم عمومی وحقوقی شهرستان 
كرمانشاه می باشد . درخصوص مبلغ مابه التفاوت محكوم به با مبلغ اوليه 
خواسته خواهان مندرج در دادخواست نظربه استعالم بعمل آمده ازسوی 
اين شورا حســب ماده 199 ق.آ.د.م واحراز ميزان طلب واقعی خواهان 
 حكم بر بی حقی مشــاراليه نسبت به آن قســمت از دادخواست صادر

 می گردد .
شعبه 1۶ حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهيد مطهری )بانكها 
وتصادفات( شهرستان كرمانشاه – مليحه آرمند

دادنامه
پرونده كالسه 97099۸۸۶01۶0004۸ شعبه 1۶ حقوقی شورای حل 
اختالف مجتمع شهيدمطهری )بانكها وتصادفات( شهرستان كرمانشاه 

تصميم نهايی شماره 970997۸۶01۶00۵3۸
خواهان : بانك مهراقتصاد با وكالت آقای قائم نادری فرزند علی حسين به 
نشانی : كرمانشاه – گيالن غرب – خيابان شهيد بهشتی – پاساژمهديان

خواندگان :
1- آقای بهرام معصوم زاده فرزند قدرت اله به نشانی : استان كرمانشاه 
– مسكن – ايستگاه آخر- جنب بانك سپه – مجتمع آموزشی 2- آقای 
علی رضايی فرزند محمد 3- آقای رضا نصرتی فرزند كتابعلی همگی به 

نشانی
4- آقای حجت اله قنبری فرزند يارمراد به نشــانی : اســتان كرمانشاه 
– شهرستان كرمانشــاه – شهركرمانشــاه – جاده اصلی سراب نيلوفر 

به كوزران – بعد ازپادگان اموزی شهيد رجايی – روستای كوربوالغ 2
خواسته : مطالبه وجه چك

گردشكار : قاضی شورا با بررسی مفاد پرونده ختم رسيدگی را اعالم و با 
استعانت ازخداوند متعال انشا رای می نمايد

))رای قاضی شورا((
 درخصوص دعوی بانــك مهراقتصاد بــا وكالت قائم نــادری بطرفيت 
حجت اله قنبری فرزند يارمراد – علی رضايی فرزند محمد – بهرام معصوم 
زاده فرزند قــدرت اله – رضا نصرتی فرزند كتابعلی به خواســته مطالبه 
مبلغ 7۵/000/000 ريال بابت يك فقره چك به شماره 2۶۵/9۸1192 
عهده بانك صادرات به تاريخ ۸9/0۸/13 با احتســاب هزينه دادرســی 
وخسارت تاخيرتاديه و حق الوكاله وكيل با اين توضيح كه وكيل خواهان 
اظهارداشــته خوانده رديف اول چك موصــوف را دروجه خواهان صادر 

كه با مراجعه به بانك محال عليه منجر بــه صدورگواهی عدم پرداخت 
شده است ســايرخواندگان نيز ظهرچك را امضا زده و پرداخت وجه آنرا 
تضمين نموده اســت و خواندگان ازتاديه دين خود استنكاف می نمايند 
خواندگان با وصف ابالغ اوراق اخطاريه درجلســه دادرسی حاضرنشده و 
دفاعی به عمل نياورده اند قاضی شورا با توجه به مفاد دادخواست و وجود 
اصل چك و گواهی عدم پرداخت در يد خواهان كه ظهور دراشتغال ذمه 
خواندگان به عنوان صادركننده وظهرنويس چك و اســتحقاق خواهان 
درمطالبه وجه آن دارد واينكه خواندگان دليلــی بربرائت ذمه خود ارائه 
نكرده اند لذا خواســته خواهان وارد وثابت تشــخيص و مستندا به مواد 
19۸و۵1۵و۵19 قانون آيين دادرسی مدنی ومواد 249و310و314و320 
قانون تجارت وتبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدورچك واستفســاريه 
تبصره مرقوم خوانــدگان را متضامنا به پرداخت مبلــغ ۶7/000/000 
ريال بابت اصل خواســته ومبلغ 1/140/000 ريال بابت هزينه دادرسی 
وخســارت تاخيرتاديه ازتاريخ 97/03/30 لغايت زمان وصول طبق نرخ 
شاخص تورم اعالمی ازسوی بانك مركزی حق الوكاله وكيل برابر تعرفه 
درحق خواهان محكوم می نمايد . رای صادره غيابی وظرف مدت بيست 
روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراين شــورا وســپس ظرف بيســت روز 
قابل تجديدنظرخواهی نزد محاكم محترم عمومی وحقوقی شهرســتان 
كرمانشــاه می باشــد . درخصوص مبلغ مابه التفاوت محكوم به با مبلغ 
اوليه خواسته خواهان مندرج در دادخواست نظربه استعالم بعمل آمده 
ازسوی اين شــورا حســب ماده 199 ق.آ.د.م واحراز ميزان طلب واقعی 
 خواهان حكم بر بی حقی مشاراليه نســبت به آن قسمت از دادخواست

 صادر می گردد .
شعبه 1۶ حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهيد مطهری )بانكها 
وتصادفات( شهرستان كرمانشاه – مليحه آرمند

قيمت جهاني طال 
قيمت هر اونس طال روز گذشته با ۰.۲ درصد افزايش به ۱۲۳۹ دالر و ۹۰ سنت رسيد. در حالي كه به دليل تقويت احتمال توقف روند افزايش نرخ  بهره توسط فدرال رزرو آمريكا ارزش دالر تضعيف شده 
است، قيمت طال ديروز افزايش داشت و  در آستانه ثبت بيشترين افزايش هفتگي طي ۱5 هفته گذشته قرار گرفت.  بازارها اكنون  در  انتظار  انتشار آمارهاي بازار  كار آمريكا  هستند  تا سرنخ هايي از  ميزان 
سالمت اقتصاد آمريكا كه مي تواند بر سياست پولي بانك مركزي اين كشور تاثير بگذارد به دست بياورند. آمارهاي مربوط به نرخ بيكاري و دستمزدها نيز  ديروز منتشر شد. پيتر فانگ، تحليلگر موسسه وينگ 

فانگ گفت: »بازارها تا هنگام انتشار گزارش بازار كار آمريكا سوت و كور خواهد بود.« براساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال ديروز با ۰.۲ درصد افزايش به ۱۲۳۹ دالر و ۹۰ سنت رسيد.

بانكمركزياعالمكرد

تامين 6/8 ميليارد يورو ارز واردات در نيما

دبيركلكانونصرافان:

 بازار ارز به آرامش خوبي رسيده است

كوتاهي بانك ها در انجام اولويت ها
حسن مرادي، كارشناس اقتصادي

يك بنيان غلط در اقتصاد ما باب شده و آن اعطاي اختيار به بانك ها براي خريد امالك است. اگرچه در كشور ما بانك هاي سنتي هم وجود دارند و برخي بانك های 
دولتي بيش از ۸0 سال سابقه دارند؛ اما در سال هاي اخير رقابت تنگاتنگي در بانك ها براي بنگاه داري شكل گرفته است و آنها سرمايه حاصل را صرف خريد و 
فروش امالك مي كنند كه ممكن است براي آنها سود چنداني هم نداشته باشد؛ اما از نظر اصولي خالف چارچوب هاي قانوني و نظام است. بانك ها موظف هستند 
براساس چارچوبي كه تعيين شده است، انجام وظيفه كنند؛ اما برعكس دچار اعوجاج شده اند و اين كار مي تواند مثل يك تومور بدخيم همه ابعاد عملكرد آنها را 
 در بر بگيرد.  نتيجه آن كوتاهي بانك ها در انجام اولويت هاي محول شده به آنهاست. در سياست هاي اجتماعي وام ازدواج از ضروري ترين وام هايي است كه تامين 
آن  به بانك ها محول شده است.  ضعف بانك ها در تامين مالي بخش هاي ضروري و مولد و انحراف منابع آنها به بخش هاي غيرمولد باعث عدم رعايت اولويت بندي 
تسهيالت از سوي بانك ها شده است. رقم وام ازدواج كه بابت دريافت آن يك زوج بايد چندين ضامن داشته باشند و مدت ها در صف بمانند هم ناچيز است و هم 
با مشكالت بسيار به دست زوجين مي رسد. در برخي جاها حتي مي بينيم كه منابع بانكي دست نخورده باقي مي ماند و در اين قسمت هزينه نمي شود. هزاران 
هزار متقاضي در انتظار وام ازدواج، وام خريد خانه و نوسازی بافت هاي فرسوده هستند؛ اما در اولويت قرار نمي گيرند و اهتمام بانك ها به پرداخت تسهيالت به 
بخش هاي غيرضروري مانع شده است. كوتاهي بانك ها در انجام وظايف اصلي و همچنين ناتواني آنها مي طلبد بخشي از مسئوليت تامين مالي به بازار سرمايه 

منتقل شود؛ در حالي كه در اقتصاد كشور ما هنوز بازار سرمايه و اهميت تامين مالي از طريق آن جا نيفتاده است. 



خبر

7 کسب و کارهای 
نوپا و

دانش بنیان

وزير ارتباطــات گفت: در 
نشست چهارجانبه ايران، 
آذربايجــان، روســيه و 
تركيه در حاشيه برگزاري 
نمايشــگاه باكوتل ۲۰۱۸، 
مقرر شد با سرمايه گذاري ۵۰۰ هزار دالري هر يك 
از كشورهاي ذي نفع، مركزي براي تبادل اطالعات 
و تجربيات جوانان در زمينــه فناوري هاي نو ايجاد 
شود. محمدجواد آذري جهرمي در گفتگو با تلويزيون 
ملي آذربايجان با ذكر توانمندي باالي جوانان ايراني 
در دانش فضايي و ساخت ماهواره هاي سنجشي و 
پتانســيل هاي خوب ايران در زمينه استارت آپ ها، 
گفت: اگر ايران دانش خود را در اين حوزه افزايش 
دهد و همســايگان ديگر نيز به تناسب ايران ارتقا 
يابند، باعث رشــد منطقه و ايجاد ثروت مي شــود. 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با ذكر مثال هايي 
پيرامون حضور استارت آپ ها در حوزه كشاورزي، 
مانند مقابله با آفات و مشكالت آبياري، اظهار كرد: 
صرفه جويــي 3۵ درصدي منابع آبــي و همچنين 
صرفه جويــي 3۰۰ هزار دالري ســاالنه در مصرف 
سموم از نتايج استفاده از ظرفيت استارت آپ هاست. 
وي همچنين با ذكر مثالي از فعاليت شــركت هاي 
حمل ونقل اينترنتي، به تسهيل مديريت در سيستم 
حمل ونقل شهري اشاره كرد و افزود: اين از وظايف 
دولت هاست كه شــرايط خدمات دهي، اشتغال و 

ايجاد ثروت را فراهم كنند. 
او با اشاره به ايجاد مركز مشترك منطقه اي با حضور 
فعال جوانان كشورهاي ذي نفع )ايران، آذربايجان، 
روســيه و تركيه( و آموزش مناســب به آنها براي 
تبادل و اشــتراك اطالعات و تجربيــات در حوزه  
ICT، عنوان كرد: در توافق روز گذشته مقرر شد با 
سرمايه گذاري ۵۰۰ هزار دالري هر يك از كشورهاي 

ذي نفع، مركزي براي تبــادل اطالعات و تجربيات 
جوانان در زمينــه فناوري هاي نو ايجاد شــود تا با 
استفاده از توانايي هاي ذهني جوانان به توليد ثروت 

و چرخش آن در جامعه برسيم. 
آذري جهرمي ادامه داد: استفاده از تصاوير ماهواره اي 
نيازمند ســاخت و تجهيز ماهواره هاي سنجشــي 
است كه معموال براي كشــورها هزينه بر است و اگر 
كشوري ماهواره اي بسازد و با استفاده از آن تصاويري 
دريافت كند كه به پيش بيني مشكالتي چون سيل 
يا ريزگردها بپردازد، ممكن است از منظر اقتصادي 
مقرون به صرفه نباشد؛ اما اگر محصول اين فناوري 
را در اختيار كشورهاي همسايه نيز قرار دهد عالوه 
بر استفاده خود از امكانات ماهواره، به توليد ثروت از 

طريق اشتراك گذاري آن نيز مي رسد. 

كارگروه كاهش موانع اســتارت آپ ها با 
تصويب هيات وزيران تشكيل شد

در پايان اين گفتگو، وزير ارتباطات با ذكر اين نكته 
كه همه كشورهاي منطقه بايد با هم افزايي به سمت 

پيشرفت بيشتر در ICT  حركت كنند، اضافه كرد: 
ايران تاكنون بيش از ۵ ميليارد دالر براي توســعه 
زيرساخت هاي ICT  ســرمايه گذاري كرده است 
كه اين به تنهايي كافي نيســت و ساير كشورهاي 
منطقه نيز بايد همگام با ايران در اين حوزه رشــد 
كنند تا به كمتر شــدن شــكاف هاي ديجيتال در 

منطقه بينجامد. 

توجه »علي اف« به استارت آپ هاي ايراني
وزير ارتباطات با اشاره به توجه ويژه الهام علي اف، 
رئيس جمهوری كشور آذربايجان به استارت آپ هاي 
ايراني حاضر در نمايشــگاه فناوري اطالعات باكو 
)باكوتل( گفت: ســهم فــاواي ايــران از صادرات 
منطقه كم است. آذري جهرمي در حاشيه بازديد از 
نمايشگاه فناوري اطالعات و ارتباطات باكو )باكوتل 
۲۰۱۸( در جمع فعاالن و شركت هاي ايراني حاضر 
در اين نمايشگاه، با اشــاره به اينكه سهم صادرات 
ما در حوزه ICT بســيار كم و بازار هاي داخلي ما 
محدود اســت، تاكيد كرد: وزارت ارتباطات با تمام 

 ICT توان در كنار فعاالن كســب وكارهاي حوزه
اســت تا با كمك به آنها براي رفع موانعي كه بر سر 
راه شان قرار دارد، زمينه برخورداري از مزاياي يك 

بازار ۴۰۰ ميليوني )منطقه اي( را هموار كند. 
وزير ارتباطات گفت: در شرايطي كه بيشتر كاالها 
و خدمات ما از كشــورهايي وارد مي شود كه امكان 
صادرات به آنها نداريم، ناچاريم براي ايجاد تعادل، 
روابط خود را با كشورهاي همسايه افزايش دهيم تا 

همه با هم رشد كنيم. 
جهرمي با اشاره به اينكه بيش از يك سال است كه به 
طور خاص درصدد تقويت روابط با كشورهاي منطقه 
در اين حوزه هســتيم، افزود: قرار است يك مركز 
توانمند سازي استارت آپ ها را به همراه كشورهاي 
روســيه، تركيه و آذربايجان به صــورت منطقه اي 
ايجاد كنيم تا اين روابط بيش از پيش تحكيم شود. 

وزير ارتباطات با تاكيد بر اينكه بايد قواعد حضور در 
بازارهاي جهاني و كشورهاي مختلف را ياد بگيريم، 
گفت: نمايشگاه به عنوان وسيله اي براي دستيابي به 
هدف بازارهاي جهاني است و براي دستيابي به اين 
هدف بايد با مطالعه و بررسي، پتانسيل هاي موجود 

را قبال سنجيده و ظرفيت هاي خود را باال ببريم. 
وي افزود: با توجه به توان علمي و پزشــكي باال كه 
كشــور در اختيار دارد، موضوع توريســم سالمت 
مورد اقبال همسايگاني چون آذربايجان قرار دارد؛ 
اما به دليل نقص در ارائه خدمــات مطلوب، اغلب 

نمي توانيم رضايت آنها را فراهم كنيم. 
آذري جهرمي تاكيد كرد: اســتارت آپ ها مي توانند 
با تقويت حضور و عملكرد خود، مشــكالت و موانع 
را در اين زمينه ها مرتفع و خدمات دهي را تسهيل 
كنند. وي گفت: رشــد و پيشــرفت شــركت هاي 
ايراني در نمايشــگاه باكوتل ۲۰۱۸ مورد تحسين 
همسايه آذري و نيز مورد توجه ويژه الهام علي اف، 
رئيس جمهوری آذربايجان و ساير بازديدكنندگان 

قرار گرفت. 

 با   مشاركت   ايران، روسیه، آذربايجان   و تركیه صورت   می گیرد

سرمايه گذاري ۵۰۰ هزار دالري استارت آپی   در  منطقه 
سهم كم   فاوا   از  صادرات   منطقه
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استقبال از استارت آپ هاي نوين 
صنعت بیمه

بيســت وپنجمين همايش ملي بيمه و توســعه 
با موضــوع »صنعت بيمــه، نــوآوري و فناوري 
اطالعــات« روز ۱3 آذر همزمان بــا روز بيمه با 
حضور دســت اندركاران فعــال در صنعت بيمه و 
مقامات و شخصيت هاي برجسته كشوري در مركز 
همايش هاي بين المللي برج ميالد برگزار شد. در 
اين همايش كه با ســخنراني اسحاق جهانگيري 
معاون اول رئيس جمهوري، فرهاد دژپســند وزير 
امور اقتصادي و دارايي، غالمرضا سليماني رئيس كل 
بيمه مركزي و امير صفري رئيس پژوهشكده بيمه 
آغاز شد، از استارت آپ هاي فعال در صنعت بيمه 
رونمايي شد. در حاشيه اين همايش، نمايشگاهي 
جانبي برگزار شد كه طي آن شركت هاي فعال در 
صنعت بيمه از »اينشورتك ها« و »اپليكيشن هاي« 
بيمه اي خود رونمايي كردنــد. بيمه دانا به عنوان 
دومين شــركت بزرگ بيمه خصوصــي، يكي از 
شــركت هاي منتخبي بود كه در حــوزه فناوري 
اطالعات، بــا معرفي نرم افزار جامــع بيمه عمر و 
ســرمايه گذاري، توجه اكثريت شركت كنندگان 
در همايش را به خود جلب كــرد. پس از رونمايي 
از استارت آپ هاي صنعت بيمه توسط معاون اول 
رئيس جمهوري، اعضــاي حاضر در همايش براي 
بازديد از نمايشگاه جانبي و آشنايي با كاربرد اين 
نرم افزارها، به غرفه هاي شركت هاي بيمه و فعاالن 
حوزه فناوري اطالعــات مراجعه كردند. مجموعه 
نرم افزارهاي بيمه دانا كه با عنــوان »داناتك« در 
اين همايش معرفي شــد، شــامل نرم افزار جامع 
عمر و سرمايه گذاري، داشبورد مديريتي، سامانه 
پذيرش آنالين دانا )سپاد(، نرم افزار موبايل، استعالم 

بيمه گذاران و استعالم نرخ عمر است.

خبر

برپايي نخستین استارت آپ دمو 
تجهیزات پزشكي در مشهد

نخســتين اســتارت آپ دمو تجهيزات پزشكي 
در خراســان رضوي همزمان با هفتــه پژوهش و 
فناوري و حضور مديران صنعتي، سرمايه گذاران 
و مديران دانشگاهي در محل نمايشگاه بين المللي 
مشهد برپا شــد. به گزارش صدا و ســيما، مدير 
كارگزاري فن بازار شــمال شرق كشور در حاشيه 
اين اســتارت آپ گفــت: در برپايي نخســتين 
استارت آپ دمو تجهيزات پزشكي در مشهد اين 
چارچوب طرح هــا و فناوري هاي حوزه تجهيزات 
پزشكي با هدف تجاري سازي محصوالت معرفي 
و ارائه شــده اند. زهرا اطهري افزود: بر اين اساس 
از بيــن ۲۵ طرح در زمينه تجهيزات پزشــكي ۵ 
مورد به عنوان طرح برتر انتخاب شــد كه فرايند 
تجاري ســازي آنها مورد حمايت مالي نهادهاي 
متولي قرار مي گيرد و طرح هاي ديگر نيز به تدريج 
حمايت مي شوند. رئيس دفتر توسعه بازار شركت 
شهرك هاي صنعتي خراســان رضوي نيز گفت: 
نخستين استارت آپ در حوزه تجهيزات پزشكي 
در اين اســتان بــا رويكرد معرفــي فناوری هاي 
نوين انحصــاري و اختراعي به بخــش صنعت و 
سرمايه گذاران برپا شده اســت. عليرضا سعادتي 
افزود: تمام تالش ها با هدف كمك به تجاري سازي 
فنــاوري و ارتقای دانش بنيان ســازي واحدهاي 
توليدي صنعتي و توسعه بازار صورت خواهد گرفت. 
اين امر در توليد محصوالت جديد با توجه به شرايط 
خاص كشور و تحريم ها از اهميت بسزايي برخوردار 
است. وي گفت: همچنين محصوالت اختراعي در 
حوزه تجهيزات پزشكي و داروهاي صنعتي مورد 
حمايت و پرداخت تسهيالت شركت شهرك هاي 

صنعتي قرار مي گيرند. 

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

برگزاري دومين رويداد استارت آپي ايدوكا در دانشگاه لرستان
معاون استاندار لرستان گفت: رويداد استارت آپ هفته پژوهش در دانشگاه لرستان برگزار مي شود و از تعدادي از ايده هاي برتر شناسايي و تجليل خواهد شد. گودرز اميري در دومين 
رويداد استارت آپي ايدوكاي لرستان كه در دانشگاه لرستان برگزار شد، با اشاره به اهميت برگزاري رويدادهاي علمي اظهار داشت: اين رويداد با اثرگذاري خوب در دورهاي بعدي باانگيزه 
بيشتري در استان برگزار خواهد شد و يقينا در قرن 21 كه قرن انفجار اطالعات است، نمي توانيم با روش هاي سنتي پيش برويم. معاون هماهنگي و امور اقتصادي استاندار لرستان عنوان 
كرد: جوانان امروز جواناني خالق، مبتكر، ايده پرداز و دانا هستند و همچنين جوانان قديم جواناني بااراده و جستجوگر بودند؛ اما امكانات و تجهيزات موردنياز در دسترس شان نبود. 

رشت- احمد رمضانپور، عضو شوراي اسالمي شهر رشت در كميسيون فرهنگي 
اجتماعي شورا گفت: گرفتاري هاي استان و رشت بسيار زياد است. بايد از ظرفيت 
همه ارگان ها، نماينده ولي فقيه، استاندار، فرماندار، سپاه و مجمع نمايندگان استان 
و... استفاده كرد. رمضانپور در كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا با بيان نواقص 
برنامه سال گذشته روز رشت، گفت: براي رفع نواقص سال گذشته بايد يك كارگروه 
بزرگ تشكيل مي شد. عضو شورا افزود: سال گذشته  مهمانان و اعضاي شورا جاي 
نشستن نداشتند، تبليغات خوبي نشده بود و يكي از نمايندگان مجلس رشت دعوت 
نشده بود و به جاي نمايندگان رشت، نماينده يكي ديگر از شهرستان ها سخنراني 
كرد. رمضانپور با تاكيد بر نقش هويتي رشت ابراز كرد: كشورهاي همسايه بدون 
سابقه فرهنگي براي خودشان هويت مي سازند و ما عقب افتاده ايم. عضو شورا تاكيد 
 كرد: مدير متولي پياده راه فرهنگي بايد براي اعياد ملي و ديني و اداره پياده راه برنامه 

داشته باشد. 

تاكيد بر رعايت شئونات اسالمي در اجراي برنامه هاي روز رشت
اســماعيل حاجي پور در كميســيون فرهنگي اجتماعي شــورا گفت: يا برنامه 
براي روز رشت برگزار نكنيد يا در شأن مردم رشــت اجرا كنيد. عضو شورا افزود: 
نمي خواهيم اتفاقي خارج از شــئونات ديني رخ دهد؛ ولي شــادي مردم را نبايد 
تلخ تر از زهر كنيد. حاجي پور خاطرنشــان كرد: هزينه هــاي برنامه ها را هم بايد 
 لحاظ كنيد، چــون هنوز هنرمندان دســتمزد اجراهاي قبلي خــود را دريافت 

نكرده اند. 

شهرداري توان مالي اجراي برنامه هاي روز رشت را ندارد
فرهام زاهد، عضو ديگر شورا در كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا پيرامون روز رشت، 

اظهار داشت: درباره روزي حرف مي زنيم كه نسبت به آن تعصب داريم. وي افزود: در 
شرايطي كه بودجه ماهانه سازمان فرهنگي و زيباسازي پرداخت نمي شود، اجراي 
برنامه هاي روز رشت به سختي پيش خواهد رفت. عضو شورا افزود: با كدام پول و كدام 
تعهد قرار است چنين برنامه هايي اجرا شود؟ اكنون اعتبار مديران شهرداري به دليل 
بدهي هاي قبلي بين هنرمندان كاهش يافته است و با شرايط تورم كشور هر سال توان 
اجراي برنامه هاي خوب در شهرداري كاهش مي يابد. زاهد افزود: اگر قرار است برنامه 
بگذاريد و هنرمندان و كسبه دچار مشكل شوند و 3 سال دنبال دستمزد خود بدوند، شأن 
مديريت شهري بيشتر پايين مي آيد. بنابراين مبتني بر واقعيات جامعه و توان شهرداري 
برنامه بگذاريد و براي موضوعات مشخصي كه براي ما اهميت دارد اعم از ايام ملي، محلي 

و مذهبي، يك ستاد تشكيل شود و در طول سال براي اين مناسبت ها برنامه بريزد. 

همه متوليان فرهنگي براي روز رشت مشاركت كنند
رئيس كميسيون برنامه و بودجه شورا با گراميداشت ياد شهيد ميرزا كوچك خان 

جنگلي، اظهار داشت: برگزاري برنامه هاي روز رشت تنها وظيفه شهرداري نيست 
و ديگر ادارات و متوليان فرهنگي نيز بايد به مديريت شهري كمك كنند. حجت 
جذب افزود: اگر مقايسه ريالي هزينه كردهاي برنامه هاي روز رشت و ديگر شهر ها 
انجام شود، مي بينيم درآمد ۶ ماهه ارزش افزوده مشهد با بودجه رشت برابري 
مي كند. رئيس كميسيون بودجه افزود: شهرداري در شرايط خوب مالي نيست 
و بهتر است به جاي تعدد برنامه ها، يك برنامه جامع و در يك روز اجرا كنيد و از 

ظرفيت اسپانسرها استفاده شود. 

رونمايي از تمبر يادبود روز رشت
عضو كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي رشت گفت: در مراسم بزرگداشت 
روز رشت در دوازدهم دي از تمبر يادبود اين روز رونمايي شود . فاطمه شيرزاد در 
پنجاه وسومين جلسه كميسيون فرهنگي شورا با تاكيد به جلوگيري از تحميل 
هزينه هاي هنگفت به شهرداري در مراسم روز رشــت اظهار كرد: برنامه هاي 
روز رشت بايد بازنگري شــده و براي برگزاري مراسم روز رشت به عنوان شهر 

نخستين ها، بايد اقدامات درخور توجهي انجام شود. 
 

انتقاد عليپور از برگزاري روز رشت در برج ميالد
محمدحسن عليپور، عضو شورا در كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا با انتقاد از 
برگزاري روز رشت در برج ميالد در سال گذشته اظهار داشت: روز رشت متعلق 
به همه شهروندان رشت است و قرار نيست سالن مراسم با مسئوالن پر شود. عضو 
شورا با انتقاد از برگزاري مراسم روز رشت در برج ميالد تاكيد كرد: وقتي مشكل 
مالي داريم چه نيازي است مثل سال گذشته مراسم را در هتل هما يا برج ميالد 

برگزار كنيد؟ 

در   پنجاه   و  سومین   جلسه   كمیسیون   فرهنگي ا  جتماعي   شورا   عنوان    شد

از   ظرفيت ديگر متوليان فرهنگي   براي   روز   رشت استفاده   شود

مشهد _ اعظم نوري: به همت روابط عمومي 
شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد نمايشگاه 
عكس »عشق و آتش« در نگارخانه كمال الملك 
در مجتمع مسكوني گاز شهيد مهاجر سرخس 

خبر داد.
 بــه گــزارش »كســب وكار« در مشــهد و 
بــه نقــل از روابط عمومــي شــركت پااليش 
گاز شــهيد هاشــمي نژاد، ايــن نمايشــگاه 
در رثــاي جانفشــاني هاي آتش نشــانان در 
عمليات هاي مختلــف و ياد جانفشــاني هاي 
 شــهداي آتش نشــان در شــهر ســرخس

 برپا شده است.
 اين خبر حاكي اســت:در اين نمايشــگاه كه 
با همكاري ســازمان آتش نشــاني و خدمات 
ايمنــي شــهرداري مشــهد و روابط عمومي 
پااليشگاه گاز شــهيد هاشــمي نژاد برپا شده 
 ۵3 اثــر از عكاســان مشــهدي بــه نمايش

 درآمده است. 
آثار منتشرشــده در نمايشــگاه عكس »عشق 
و آتــش« شــامل تالش ها و جانفشــاني هاي 
آتش نشــانان در عمليات هــاي مختلــف 

آتش ســوزي نظير اطفای حريق كارخانجات و 
صنايع، آشنايي شهروندان با كار آتش نشانان، 
عمليات امداد و نجات، تاريخچه آتش نشــاني 
و ابراز همــدردي هموطنان در پي شــهادت 
 تعدادي از كاركنــان اين ســازمان در حادثه 

پالسكو است.
 گفتنــي اســت ايــن نمايشــگاه بــا حضور 
دكتر افشــين تحفه گــر، معــاون فرهنگي و 
مطبوعاتي اداره كل فرهنگ و ارشــاد خراسان 
رضوي افتتــاح شــد و تا امــروز از ســاعت 
۱7 تــا ۲۱ در محــل نگارخانــه كمال الملك 
 شــهرك گاز شــهيد مهاجــر بــراي بازديد

 عموم داير است. 

برپايي   نمايشگاه عكس »عشق و آتش« در   نگارخانه 
كمال الملك   شهرستان سرخس
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استارت آپ كسب وكاري نوپاســت كه بر پايه يك ايده نوآورانه با سه ويژگي عدم 
قطعيت، گسترش پذير بودن و تكرارپذير بودن شكل گرفته است؛ يعني كسب وكاري 
كه بتواند سريع رشد كند و همه گير باشد. هر زمان كه كسب وكاري به راه افتاد؛ يعني 
به قولي چرخ هايش به حركت درآمد، حاال براي حركت سريع تر و زودتر رسيدن به 
مقصد الزم است شتاب بگيرد. اينجا جايي است كه شتابدهنده ها با فراهم آوردن 
امكانات، زيرساخت ها و آموزش هاي مورد نياز از استارت آپ هاي در حال حركت 
حمايت مي كنند. نمي دانم چه رســانه اي يا چه كتاب پرانتشاري بيان كرده هر 
كسي كه ايده دارد، مي تواند بنشيند تا كسي ايده اش را بخرد و او را ثروتمند كند 
و تنها كاري كه الزم است انجام دهد، نشستن و ايده پردازي است و به چند جايي 
زنگ يا ايميل بزند كه من ايده خوبی دارم، چند مي خريد؟ شايد دليلش اين است 
كه به ما يك درصد از مسير موفقيت بيل گيتس، استيو جابز و مارك زاكربرگ و 
امثال آنها را نشان داده اند؛ اينكه در گوشه اي ايده اي به سرشان زده و اكنون بسيار 
موفق و ثروتمند هستند؛ اما همين مسير تبديل ايده به يك كسب وكار فوق موفق و 
سختي ها و پيچ وخم هاي اين مسير را به ما نگفته اند. معموال ايده را يك درصد آغاز 
مسير اين نوع كارآفريني مي دانند و ارزش واهي قائل شدن راجع به ايده صرف، نه 
تنها تفكر اشتباهي است، بلكه بعد از اينكه هيچ توجهي از سوي سرمايه گذاران روي 
يك ايده خام ايجاد نشد، ممكن است باعث سرخوردگي و نااميدي آن فرد كه قطعا 
ذهن خالقي دارد هم بشود. استارت آپ زدن به اسم كوچك صدا زدن اعضاي تيم 
نيست، استارت آپ زدن محيط كار رنگي و اتاق هاي شيشه اي يا اتاق گيم نيست، 
استارت آپ زدن صرفا ايده پردازي و انتظار براي پول پارو كردن نيست. استارت آپ 
كه راه انداختيد، بايد خيلي سختي ها را به جان بخريد، خيلي شب نخوابيدن ها از 
اين اداره به آن اداره رفتن ها و كد زدن هايي كه مدام به باگ مي خورد به قول يكي از 
دوستانم براي داشتن يك استارت آپ موفق در ايران بايد كرگدن بود؛ يعني به قدري 
سرسخت بود كه مشــكالت فراوان ما را از پاي درنياورد. كارآفرين بودن برخالف 
اسم قشنگش راه و مسير هموار و زيبايي ندارد؛ اما يادمان باشد پستي بلندي هاي 
مسير رودخانه است كه سنگ ها را صاف و صيقلي مي كند، در استارت آپ نه هيچ 
راه ميان بري وجود دارد و نه هيچ فرشته نجاتي، پس اگر ايده نابي داريد در ابتدا آن 
را بسنجيد، تحقيق كنيد از آشنا و غريبه پرس وجو كنيد و تا حد امكان آن را تكميل 

پس از آن آســتين هاي تان را باال بزنيد و با جديت شروع به كار 
كنيد، مطالعه كنيد و ياد بگيريد از سختي و ناماليمتي هاي 

مسير راه نترسيد و با هر شكستي نااميد 
نشــويد و محكم تر ادامه دهيد. 

اگر بــه خودتــان ايمان 
داشته باشــيد و از 

بزرگان اين راه 
ت  ر مشو

بگيريد، استارت آپ زدن مي تواند راه خوشبختي باشد؛ اما نه راه ميان بر. 

۵ پيش شرط براي استفاده موفق استارت آپ ها از يك برنامه شتابدهي
شتابدهنده ها و برنامه هاي شتابدهي، ساختارهايي حمايتي هستند كه در دوره هاي 
كوتاه مدت چند ماهه به استارت آپ ها كمك مي كنند سريع تر محصوالت نوآورانه 
خود را كامل و وارد بازار كنند. اين حمايت ها در قالب شراكت و در ازاي بخشي از 
سهام، شامل سرمايه نقدي، فضاي كاري، راهنمايي و مشاوره و ايجاد دسترسي 
به بازارهاي اوليه اســت. اگر شما يك تيم استارت آپي هســتيد و پياده سازي و 
اجراي ايده اي را شــروع كرده ايد و نمونه اوليه از آن را ســاخته ايد، مي توانيد از 
خدمات چنين مراكزي بهره مند شــويد. براي اينكه يك برنامه شتابدهي براي 
 استارت آپ شما مفيد واقع شود بايد ۵ نكته مهم زير را در نظر بگيريد و آمادگي

 الزم را داشته باشيد: 

۱. اختصاص زمان و انرژي كافي در دوره شتابدهي
در هر برنامه شتابدهي نبايد منتظر باشيد كه كسي به شما چيزي بدهد، بلكه بايد 
شما براي به دســت آوردن آن چيز تالش كنيد. در واقع هرچقدر برنامه را جدي 
بگيريد براي شما نتايج بهتري در پي خواهد داشت و هرچقدر براي آن وقت بگذاريد 
بيشتر استفاده مي كنيد. دور بودن مسيرها و ماندن در ترافيك براي كسي كه در پي 
رسيدن به موفقيت است نبايد مانع بزرگي ايجاد كند. حضور در فضاي شتابدهنده 
به همراه باقي اعضاي تيم بسيار مفيد و كار كردن با هم بسيار مفيد است و به تيم 
استارت آپي تمركز مي دهد و آنها را در جريان اتفاقات و برنامه هاي آموزشي قرار 

خواهد داد. 

۲. درك مزاياي برنامه شتابدهي براي استارت آپ شما
هر برنامه شتابدهي نمي تواند براي كسب وكار نوپاي شما مفيد باشد. هر شتابدهنده 
با توجه به امكانات، دسترســي ها، منتورها و مدل فعاليت خود، با ديگري تفاوت 
دارد. بنابراين بايد پيش از اقدام براي ورود به يك برنامه شتابدهي، درباره مزاياي 
آن و تاثيري كه روي كسب وكارتان خواهد داشت، تحقيق كنيد و تصوير درستي 

داشته باشيد. 

۳. حاضريد تالش مضاعف كنيد
ورود به يك شتابدهنده، اول سخت كار كردن و تالش است. تا چشم به هم بزنيد 
دوره شتابدهي به پايان مي رسد. در نتيجه بايد تا جاي امكان تمام توان خود را براي 

استفاده هرچه بهتر از اين زمان محدود به كار ببريد. 

۴. فقط روي استارت آپ تان متمركز هستيد
اگر درگيري هــاي ذهني و كســب وكاري ديگــري در كنار اســتارت آپ تان 
داريد يــا هم زمان داريــد روي چند ايده و پــروژه كار مي كنيد بــه اميد اينكه 
يكي از آنها يــا همه با هم به نتيجه برســند، يا اينكه در جايي كارمند هســتيد 
و مي خواهيــد پــس از كار، بــه اســتارت  آپ تان بپردازيد ايــن يعني چنين 
اســتارت آپي را به اندازه كافي جدي نگرفته ايد. تمركز بر يك كار شما را هرچه 
سريع تر به نتيجه مي رســاند؛ چه اين نتيجه خوشايند باشــد چه نه. اگر تمركز 
 اصلي شما اســتارت آپ تان نيســت برنامه هاي شــتابدهي براي شما مناسب

 نخواهند بود. 

۵. صرفا دنبال سرمايه يا فضاي كار جذاب نيستيد
اگر هدف اصلي شما از ورود به يك شتابدهنده استفاده از سرمايه نقدي يا فضاي 
كاري است كه در اختيار شما قرار داده مي شود، مطمئن باشيد كه يك جاي كار 
دارد مي لنگد. سرمايه اي كه در شتابدهنده ها به استارت آپ ها داده مي شود جايزه يا 
دستمزد نيست، بلكه بودجه اي است كه در ازاي سهام به استارت آپ داده مي شود 
و بايد روي استارت آپ هزينه شــود. مدل هاي مختلفي براي اختصاص سرمايه 
شتابدهنده ها به اســتارت آپ ها وجود دارد. برخي از برنامه هاي شتابدهي اجازه 
نمي دهند كه از اين بودجه براي خود يا اعضاي تيم حقوق برداشت كنيد. برخي، 
پول نقد به شــما نمي دهند و امكاناتي در اختيارتان مي گذارند به ارزش آن پول. 
برخي ديگر در ابتدا پول نمي دهند و از شما فاكتور هزينه مي خواهند و بعدا پرداخت 
مي كنند. تعداد ديگري هم پول را به صورت مرحله اي و براساس پيشرفت و نياز كار 
در اختيار بنيان گذار مي گذارند و محدوديتي براي برداشت به عنوان حقوق ندارند؛ 
اما مهم تر و باارزش تر از پول، شبكه منتورها و ارتباطاتي است كه شتابدهنده ها 
دارند؛ چراكه بســياري از اين افراد و روابــط را نمي توان با پول به 
دست آورد و همچنين، اثرگذاري آنها 
 از پول هاي محدود بســيار 

بيشتر است. 

استارت آپ   زدن   ميان   بر خوشبختي؟

 اثرات افزايش 
20 درصدي حقوق

 2. از ديدگاه خلق نقدينگي و به تبع آن افزايش تورم 
مشخص اســت كه در شــرايطي كه با كاهش فروش 
درآمدهاي نفت كه يكــي از منابع اصلي تامين درآمد 
دولت است مواجه هستيم، افزايش هزينه هاي دولت 
منجر به كسري بودجه و در نتيجه استقراض از بانك 
مركزي و افزايش نقدينگي جديد و در نتيجه افزايش 
مجدد تورم خواهد شد. گرچه وضعيت مخرب نقدينگي 
وضعيت مخرب بانك ها و اســتقراض از بانك مركزي 
است، اما كسری بودجه دولت نيز مي تواند اين موضوع 

را تشديد كند. 
3. در اين وضعيت توقع به حق كارگران كه تابع قانون كار 
هستند  و كارمند دولت نيستند  و در بخش خصوصي كار 
مي كنند، اين خواهد بود كه با توجه به وضعيت معيشتي 
و تورم كم سابقه سال 97 حقوق و مزاياي آنها  نيز حداقل 
به ميزان كارمندان افزايش پيدا كند. گرچه اين افزايش 
مستقيما از بودجه كل كشور تامين نمي شود، اما اثرات 
آن منجر به افزايش هزينه هاي توليد و افزايش قيمت 
تمام شده و در نتيجه باال رفتن قيمت كاالها مي شود و 
خود نيز داراي اثر تورمي در اقتصاد اســت. به عبارتي 
كارگري كه حقوق وي 20 درصــد افزايش پيدا كرده 
به همين ميزان و حتي باالتر از آن، كاالهاي مورد نياز 
خود را بايد گران تر خريداري كند  و عمال تنها افزايش 
قدرت خريد اتفاق نيفتاده بلكه نقض غرض شده است.  
روال چندين ساله در اقتصاد كشور و افزايش دستمزدها 
نشان مي دهد كه در دوره هاي چند ساله همواره نرخ 
تورم در مجموع باالتر از نرخ افزايش دستمزدها بوده 
است. خواسته مردم حفظ قدرت خريد و بهبود وضعيت 
معيشتي است و در صورتي كه بتوان نسبت به كنترل 
تورم اقدام كرد، تقاضاي افزايــش حقوق را نخواهند 
داشت و اگر با افزايش حقوق تورم نيز افزايش پيدا كند، 
عمال بهبود وضعيت معيشتي اتفاق نخواهد افتاد. در 
اين راستا كنترل نقدينگي كشــور كه مولد اصلي آن 
موتور محرك بانك ها در خلق پول و افزايش نقدينگي 
است، بايد سريع تر مورد درمان و جراحي قرار بگيرد و 
همچنين نسبت به كاهش تصدي گري دولت و كوچك 
شدن آن اقدام موثري به عمل آيد. براي كوتاه مدت نيز 
تامين بســته هاي غيرنقدي تا حدودي روشي موثر و 

كم هزينه تري براي اقتصاد و اثرات تورمي است. 

ادامه سرمقاله مهارت هاي مديريتي

معموال مديران بهترين مقاصــد و اهداف را دارنــد، اما ديگران 
، نمی توانند ذهن آنهــا را بخوانند. بــه عنوان يك  يــر مد

چه برنامه ريزي هايي انجام داده ايد؟ آيا 
كارمندان شما مي دانند چه كارهايي 
بايد انجــام دهند تا بــه اين هدف 
برسند؟ آيا مي دانند انتظارات شما 
از آنها چيســت و وقتي »چرايي« و 

»چگونگي« انجام امور را دريافتند، آيا 
به اندازه كافي به آنها استقالل مي دهيد تا 

كارها را به طور موثر و به موقع انجام دهند؟ 
اينها مسائل واقع بينانه كسب وكار هستند كه 

همه مديران با آن روبه رو مي شوند. جويا شدن 
ديدگاه هاي كارمندان و ارزش قائل شــدن براي 

اين ديدگاه ها، باعث مي شود تعهد، اطمينان و همراهي آنها را هنگام 
اجراي برنامه ها جلب كنيد. اين چشم انداز مشترك مشخص مي كند 
كه چه كارهايي بايد انجام شود و هر كسی چه وظيفه اي دارد. 
انتظارات شــما، حداقل كارهايي است كه الزم 
است كارمندان شما انجام دهند تا ماموريت 
آنها عملي شود. فهرســت انتظارات شما 
آينه  مســئوليت هاي مديريتي شماست. 
در مقابل هر مســئوليتي انتظاري وجود 
دارد. براي مثال اگر مســئوليت شماست 
كه هدفي داشته باشــيد، انتظار شما اين 
اســت كه پس از آنكه اين هدف را به اطالع 
 اعضاي گروه خود رســانديد، آنها به اهداف شما صورت

 واقعي ببخشند. 

شفاف  باشيد؛ كارمندان   نمي توانند   ذهن   شما   را   بخوانند
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تا زماني كه ياد نگيريد چگونه با افرادي كه با شما موافق نيســتند صبور باشيد، نه شاد خواهيد 
بود و نه موفق. 
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مبارزه با جرائم مالي از طريق فناوري هاي نوين
استفاده از فناوري بالك چين به ســرعت در حال گسترش است و با به كارگيري اين 
فناوري در گمرك، اين دستگاه بيشــتر داده محور خواهد شد و مي توان براي مبارزه 
 )Block chain( بهتر با جرائم مالي از آن كمك گرفت. به گزارش تسنيم، بالك چين
اصطالحي است كه به نوعي ساختار داده اي اشاره دارد كه تراكنش هاي ديجيتالي را 
شناسايي و رديابي مي كند و اين اطالعات را در يك شبكه توزيع رايانه اي به اشتراك 
مي گذارد. بالك چين نوعي دفتر كل توزيع است كه از رايانه هاي مستقل - كه به عنوان 
گره )شركت كننده( ناميده مي شــود - براي ثبت، به اشتراك گذاري و همگام سازي 
تراكنش ها، به جاي نگهداري داده ها به صورت متمركز، به صورت يك دفتر كل توزيع 
استفاده مي كند. سپس اين داده را به صورت بالك هاي مختلف به صورت زنجيره اي 
ساماندهي مي كند. اين سيستم مي تواند هر نوع داده و اطالعات را به طور سريع و ايمن 
و هم زمان، يك ركورد از تغييرات، جابه جايي، يا تراكنش را فورا به شيوه اي قابل اعتماد 
و غير قابل تغيير به شركت كنندگان يا اعضا در يك شبكه بالك چين منتقل كند. عالوه 
بر اين، استفاده از »قراردادهاي هوشمند«، مجموعه اي از قوانين و مقررات كه به طور 
خودكار نوشته و اجرا شده است، مي تواند بدون واسطه، به عنوان حكم يا ميانجي تجاري 
و اطالعاتي عمل كند. با اين حال، يك عملگر اپراتوري وجود دارد كه قوانين را براي هر 
كسی در شبكه، همراه با تنظيم كننده ها و سازمان هاي دولتي مرتب و نصب مي كند. 
چنانچه شبكه تشخيص دهد كه عملي »غيرمنتظره« از سوي شركت كننده اي رخ داده 
است، عضويت آن شركت كننده خاص مسدود مي شود و از شبكه خارج مي شود. با اين 
حال، اگر فعاليت »غيرمنتظره« صرفا تصادفي باشد، عضويت شركت كننده مجددا 
پذيرفته مي شود. در مقابل، در صورتي كه اقدام عمدي به تقلب باشد، اپراتور با همكاري 

مقامات مربوط اقدام مناسبي را اتخاذ خواهد كرد. 

پرده برداري از توانايي بالك چين براي گمرك و تجارت
در اين راستا بدون شك، به زودي بالك چين، بخشي از افق آينده گمرك خواهد بود و 

تاثير خود را به شرح زير در گمرك خواهد گذاشت: 
 1. گمرك بيشتر داده محور خواهد شد و از طريق شركت كنندگانش در بالك چين، 
گمرك قادر خواهد شد اطالعات الزم را به طور دقيق و به موقع جمع آوري كند )تمام 
داده هاي مرتبط با كاال مانند فروشنده، خريدار، قيمت، حامل، امور مالي، بيمه، موقعيت 

و محل كاال و غيره(. 
2. گمرك ممكن است خود بخشي از بالك چين باشد و در جريان فرايندهاي تجاري 
بيشــتري قرار گيرد. فرايندهاي انتقال يافته به بالك چين مي تواند به طور خودكار 
در سيستم هاي گمركي ادغام شود و در مقابل داده هاي ارائه شده توسط بازرگانان و 
حمل ونقل كنندگان را مورد بررسي قرار دهد. گمرك مي تواند به طور خودكار كاال را از 

طريق بالك چين ترخيص كند. 
 3. بالك چين مي تواند تطابق درآمد و همكاري بين ماليات و گمرك را افزايش دهد. 
دسترسي خودكار گمرك به سيستم اطالعات كشورهاي صادركننده به برآورد درآمد 
كشورهاي واردكننده كمك مي كند و اين امر به موضوع هاي مربوط به ارزش گذاري و 
انتقال قيمت و پشتيباني بيشتر همكاري بين مقامات مالياتي و گمرك كمك خواهد 

كرد. 
 4. بالك چين مي تواند براي مبارزه بهتر با جرائم مالي كمك كند. گمرك و مقامات 
مربوط به طور مرتب و همزمان در رويدادهايي كه در سيستم بانكي - كه ممكن است 
همراه با سوءاستفاده براي پنهان كردن جريان هاي مالي غيرقانوني - اتفاق افتد، بروز 
خواهد شد. مقايسه تكراري داده هاي تجاري ارائه شده توسط اپراتورها و انتقال سرمايه 
ثبت شده توسط موسسات مالي به احتمال زياد منجر به كشف جنايات مالي خواهد شد. 
فناوري بالك چين گامي به جلو براي گمرك خواهد بود و همچنين چندين فرصت از 
جمع آوري اطالعات دقيق گرفته تا كشف خودكار تقلب و جمع آوري ماليات و حقوق 

گمركي را فراهم مي كند. 

جغرافياي استارت آپ و نوآوري در حال تغيير است
در طول يك دهه گذشته، عوامل و نيروهاي مختلفي باعث شده اند اكوسيستم هاي 
استارت آپي جديد و قدرتمندي در سراسر جهان ظهور كنند. اغلب مردم فكر مي كنند 
نوآوري هاي پيشرفته فناوري و استارت آپ ها، عمدتا در اكوسيستم هاي آمريكا مانند 
سيليكون ولي و سياتل و نيويورك مركزيت يافته اند. باوجوداين درست مانند جوانب 
مختلف راهكارهاي ظريف اقتصادي، استارت آپ هاي فناوري هاي پيشرفته نيز واقعا 
جهاني شده اند. از يك دهه پيش، رشد چشمگير اكوسيســتم هاي استارت آپي در 
سراسر جهان، از شانگهاي و پكن، بمبئي و بنگلور گرفته تا لندن، برلين، استكهلم و 
تورنتو درخشان و خيره كننده بوده است. نمي توان منكر شد اكوسيستم هاي منطقه 
خليج سانفرانسيسكو، نيويورك، بوستون و لس آنجلس همچنان در اوج قرار دارند؛ ولي 
ساير نقاط جهان نيز با سرعتي فوق العاده، درحال  توسعه زمين بازي خود هستند. ريچارد 
فلوريدا، استاد دانشگاه عالي مديريت راتمن تورنتو و ايان هاتوي، محقق مركز كارآفريني 
بروكينز آمريكا، در آخرين گزارش تحقيقاتي شان، ظهور شهرهاي استارت آپي جهان 
را بررســي كرده اند. اين گزارش با عنوان »وضعيت جهاني اســتارت آپ ها و سرمايه 
خطرپذير« منتشر شده است. اين دو محقق بين سال هاي 200۵ تا 2017، بيش از 
100 هزار تجارت خطرپذير را در 300 منطقه  از 60 كشور جهان بررسي و چهار تغيير 
 Great Expansion .1 :ترانسفورماتيو را در استارت آپ ها و وي سي ها كشف كرده اند
)افزايش شديد حجم معامالت و سرمايه گذاري هاي وي ســي(؛ 2. جهاني سازي يا 
Globalization )رشد استارت آپ ها و سرمايه خطرپذير در سراسر جهان، به ويژه 
خارج از آمريكا(؛ 3. شهري سازي يا Urbanization )متمركز شدن استارت آپ ها و 
Winner- سرمايه خطرپذير در شهرها، مخصوصا شهرهاي بزرگ و متصل(؛ 4. الگوي
Take-All )الگويي كه حاكي از نرخ افزايشي رتبه شهرهاي پيشرو درمقايسه با به ساير 
شهرهاست.( اين تحوالت مهم پيامدهايي براي كارآفرينان، سرمايه گذاران وي سي، 
كارگران و مديران و سياست گذاران كشورهاي و شهرهاي سراسر جهان دارد. برخي از 

اين تحوالت عبارت اند از: 
گسترش عظيم: نخستين تغيير با عنوان گسترش عظيم تعريف مي شود. در يك 
دهه گذشته، رشد بسيار زياد بهره گيري از سرمايه خطرپذير را در سطح جهاني شاهد 
بوده ايم. نرخ متوسط و ساالنه تعداد قراردادها و معامالت سرمايه وي سي از ۸ هزار و 
۵00 قرارداد در سال 2010 به 14 هزار و ۸00 قرارداد در سال 2017 افزايش  يافته كه 

معادل با رشد 73 درصدي در طول هفت سال است. 
جهاني  شدن: دومين تغيير جهاني شدن قراردادهاي تجاري خطرپذير است. در طول 
دهه هاي پيش، كشور آمريكا انحصار سرمايه وي سي را در دست داشت. باوجوداين در 
دو دهه گذشته، اين سهم به تدريج كاهش  يافته؛ به گونه اي  كه در سال 2012، اين نرخ 

به سه چهارم كل سرمايه گذاري جهان رسيد. 
شهری سازی )اسكان در شهرها(: سومين تغييــر اســكان عظيم فعاليت های 
استارت آپی و سرمايه های وی ســی در بزرگ ترين شهرهای بين المللی جهان است. 
پيش ازاين، شايع بود استارت آپ ها و كسب وكارهای خطرپذير در دفاتر و ساختمان های 
ارزان قيمت حومه شهر نظير ســيليكون ولی و Beltway 12۸ Route در خارج 
بوستون و حومه سياتل و آستين و كارولينای شمالی فعاليت كنند. بااين حال، تحقيقات 
جديد نشان می دهد اســتارت آپ ها و كســب وكارها غالبا در كالن شهرها متمركز 

می شوند. 
الگوی برنده: Winner-Take-All به وضعيتی اطالق می شود كه برنده مسابقه 
يا رقابت تمام جوايز و پاداش ها را از آن خود می كند. در دنيای امروزی استارت آپ ها و 
سرمايه گذاری های وی سی، اين الگو به لحاظ جغرافيايی كامال بارز است. فقط ۵ شهر 
برتر حدود ۵0 درصد و 2۵ شهر اول حدود سه چهارم مجموع سرمايه گذاری وی سی 

جهان را در دست دارند. 
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