
رئیس اداره نیروی انسانی مشــموالن وظیفه عمومی ستاد 
کل نیروهای مســلح از حذف طرح خرید غیبت سربازی در 
سال آینده خبر داد و گفت: مشــموالن در وقت قانونی اعزام 
به خدمت اقدام کنند. به گزارش مهر، سردار موسی کمالی در 
حاشیه بازدید از معاونت وظیفه عمومی پلیس اصفهان اظهار 
داشت: هم اکنون خدمت مقدس سربازی برای دستگاه های 
دولتی ۲۴ ماه، برای نیروهای مســلح مناطق عادی ۲۱ ماه، 

مناطق محروم ۱۹ ماه و مناطق امنیتی درگیر ۱۸ ماه است.
ســردار کمالی با اشــاره به این موضوع که متوسط خدمت 
سربازی با توجه به قانون کسر خدمت در کشور ۱۶ ماه است، 

بیان داشت: با توجه به کاهش موالید، گسترش دانشگاه ها و 
افزایش کسر خدمت ها، تعداد ســربازان جوابگوی نیازهای 
نیروهای مسلح نیســت، ولی با این وجود ستاد کل برنامه ای 
برای افزایش مدت خدمت سربازی ندارد. وی خاطرنشان کرد: 
ستاد کل نیروهای مسلح در نظر دارد حقوق سربازان را افزایش 
دهد؛ هر چند ارزش این خدمت مقدس فراتر از دنیای مادی 

است و با مادیات قابل ارزیابی نیست.
این مقام مســئول درباره تعیین تکلیف مشــموالن غایب و 
فروش سربازی یا جریمه مشــموالن غایب، ادامه داد: ستاد 
کل نیروهای مسلح اصرار بر حذف طرح خرید غیبت سربازی 

دارد و در سال ۹۸ این طرح اجرا نخواهد شد.کمالی با اشاره به 
تاکیدات  رهبر معظم انقالب برای بهبود و بهینه سازی خدمت 
سربازی بیان داشت: ۳ برنامه شامل استفاده بهینه از تخصص 
و توانمندی سربازان، تربیت، آموزش و توانمندی سربازان و 
حفظ و ارتقای شأن و منزلت سربازان در دستور کار نیروهای 

مسلح است.
این مقام مسئول درباره استفاده از تخصص و توانمندی سربازان 
گفت: در این خصوص نیازهای نیروهای مسلح براساس شغل 
احصا می شود، توانمندی سربازان مشخص و مراکز آموزشی 
طی ۲ ماه صالحیت های شغلی فرد را بررسی می کنند که اگر 

صالحیت الزم را نداشته باشد در مشاغل عمومی از وی استفاده 
می شــود. ســردار کمالی ادامه داد: درباره تربیت، آموزش و 
توانمندی سربازان، قبل از سربازی مشوق هایی برای خانواده ها 
و ســربازان در نظر گرفته می شود که یک ســری فعالیت ها 
را آموزش ببینند تــا اگر تخصصی دارند در مســیر تخصص 
به کارگیری، رشــد و در بازار کار وارد شوند و در این خصوص 
 با ۲۰ وزارتخانه و سازمان مانند وزارت کار و سازمان آموزش 

فنی و حرفه ای تعامل های الزم انجام شده است.
این مقام نظامی تصریح کرد: از دیگر موارد مورد تاکید رهبر 
معظم انقالب حفظ و ارتقای شأن و منزلت سربازان است که 

طرح های گوناگونی مانند طرح سرباز مشاوره که همه سربازان 
باید یک مشاور باشند و مشکالت را انتقال دهند، طرح معین 
سرباز که هر ۱۰ سرباز با یک پایور در ارتباط هستند، اجرایی 
می شود. سردار کمالی با اشــاره به اینکه نظام دفاعی کشور، 
نظامی مردمی است و بخشــی از نیروی انسانی و توان رزم را 
مردم تامین می کنند به جوانان توصیه کرد: سربازان به موقع 
به خدمت مقدس ســربازی اعزام شــوند و به شایعات توجه 
نکنند، فریب افراد و باندهای جعل را نخورند و به کانال های 
خبری نامعتبر توجه نکرده و اخبار را از ســتاد کل نیروهای 

مسلح و نیروی انتظامی پیگیر باشند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداري تهران 
با بیان اینکه نــرخ عوارض به نــوع معاینه فني 
و ســاعت ورود و خــروج بســتگي دارد، ابــراز 
کــرد: ایــن مبلــغ از حداقــل ۱۳۴۰۰ تومان 
در روز شــروع مي شــود و براي خودروهایي که 
معاینه فني خــودرو برتر دارنــد۲۸۰۰۰ تومان 
 و فاقد معاینــه فني برتــر نیز ۶۳ هــزار تومان

 است. 
پورســیدآقایي گفت: طرح زوج و فرد به صورت 
مقطعــي و موقــت مفیــد بــوده و در طوالني 
مدت ســبب افزایــش آلودگي هوا مي شــود؛ 
ازایــن رو در صــورت تصویــب شــورایعالي 
 ترافیک از ســال آینده این طــرح حذف خواهد 

شد. 
به گزارش ایســنا، پورســیدآقایي در جلسه این 
هفته ارتباط مســتقیم ســامانه ۱۸۸۸، درباره 
سامانه ۱۸۸۸ شهرداري تهران گفت: این سامانه 
به طور مستمر به شکایات و انتقادات شهروندان 
تهراني رسیدگي مي کند و معموال جلسات ارتباط 
مستقیم این سامانه دو بار در سال مختص معاونت 

حمل و نقل و ترافیک است. 

وي اجــراي طــرح زوج و فرد بــه روش فعلي را 
نادرست و غیرکارشناسي دانست و با بیان اینکه 
این طرح قرار بود به صــورت مقطعي و فقط در 
مواقع اضطرار اجرا شــود، افزود: ســال گذشته 
شــهرداري مطالعاتي را درباره آثــار و چگونگي 
اصالح طرح زوج و فرد انجــام داد و نتایج حاکي 
از آن اســت که این طرح ســبب آلودگي هواي 
شهر شــده و افراد مبادرت به تهیه دو خودرو با 
پالك هــاي مختلــف مي کننــد که ایــن روند 
افزایــش ترافیک و آلودگي هوا را در پي داشــته 
است. طبق بررســي بانک جهاني، مشخص شد 
کشــورهایي که محدودیت پالك گذاشــته اند 
 شکســت خورده اند و آلودگي هوا نیــز افزایش 

داشته است.
این طــرح به صــورت موقــت مفید بــوده اما 
در طوالني مدت آلودگي بیشــتر هوا را ســبب 
مي شــود که در صورت تایید و تصویب شوراي 
 ترافیک این طرح در ســال آینده حذف خواهد

 شد. 
معاون حمل و نقــل و ترافیک دربــاره عوارض 
ورود بــه طرح ترافیــک و محــدوده زوج و فرد 

گفت: در مصوبه شوراي شهر قید شده اشخاصي 
که وارد این دو محدوده مي شــوند باید عوارض 
ورود به طــرح پرداخت کننــد و در صورت عدم 
پرداخــت، این عوارض بــه عنــوان بدهي آنان 
تلقي شده که براي اطالع رســاني به شهروندان 
 این بدهي بــا درج تاریخ به شــهروندان پیامک 

مي شود.
شهرداري مکلف به وصول عوارض این بخش بوده 
و اشخاصي که در ســامانه »تهران من« حساب 
خود را شارژ نکرده اند این عوارض به عنوان بدهي 
روي پالك خودروي شان ثبت و زماني که براي 
تغییر پالك یا پرداخت عوارض ســاالنه مراجعه 
مي کنند ایــن عوارض ها به صــورت یک باره از 

حساب شان کسر مي شود. 
معاون شــهردار تهــران افزود: بــراي پرداخت 
این عــوارض ۲۰ درصد تخفیــف در نظر گرفته 
شــده اســت که در صورت پرداخت به موقع آن 
مشــمول دریافــت تخفیــف مي شــوند و این 
عــوارض نیز صرف گســترش وســایل حمل و 
 نقل عمومي براي رفاه حال بیشــتر شــهروندان 

مي شود. 

نیــکالس مــادورو، رئیس جمهوری 
ونزوئال در تلویزیون دولتي این کشور 
گفت که ونزوئال از سال ۲۰۱۹ برنامه اي 
را براي فروش تمام تولید نفت کشور با 

ارز مجازي پترو اجرا مي کند.
به گزارش اویل پرایس، رهبر ونزوئال 
پترو را نخستین ارز دیجیتال دولتي 
بر پایه نفت اعالم کرده است. مادورو 
طي دیداري از روسیه گفت: » ونزوئال 
به تدریج تمام تولید نفت خود را با پترو 
خواهد فروخــت. ونزوئال یک جدول 
زماني در ســال ۲۰۱۹ براي فروش 
تمام تولید نفت خود بــا ارز مجازي 
خواهد داشت. به این صورت ونزوئال 
خودش را از شر ارز واشنگتن راحت 
مي کند. چون واشنگتن از دالر براي 
ایجاد فشار اقتصادي در سایر کشورها 
و آزار آنها استفاده مي کند، همان کاري 
 که با ونزوئال، کوبا، ایران و روسیه کرده 

اســت.«  طبــق گــزارش  صندوق 
بین المللي پول، اقتصــاد ونزوئال در 
سال جاري ۱۸ درصد افت مي کند، 
در حالي که انتظار مــي رود تورم به 
۱۳7۰۰۰۰ درصد برسد. طي ماه هاي 
گذشــته مادورو طرح جدیدي براي 
اصالح اقتصادي اعالم کرده اســت 
که شامل یک سیاست جدید درباره 
قیمــت بنزیــن مي شــود و قیمت 
فوق العاده ارزان بنزین ونزوئال را براي 
نخســتین بار طي دو دهــه افزایش 
مي دهد. طــرح آرام کــردن بحران 
اقتصادي شــدید باعث تضعیف ارز 
این کشور و وابسته کردن بولیوارهاي 
جدید به پترو شده است. مادورو ادعا 
مي کند پترو طرح بازسازي اقتصادي 
او را تقویت مي کند و اقتصاد مجازي 
جهان را با یک شکل جدید در تجارت 

و تبادل مالي دگرگون مي سازد. 

معاون وزیر ارتباطات از مراجعه آنالین 
حــدود 7 میلیون نفر بــراي دریافت 
کارت ســوخت خــودرو خبــر داد و 
گفت: کارت بانکي ۸7۵ هزار نفر از این 
مراجعه کنندگان به کارت ســوخت 

متصل شد. 
به گزارش مهر، امیــر ناظمي گفت: از 
شــروع اجراي طرح ثبت نام و صدور 
کارت سوخت، از ۵ تا ۱۵ آذرماه جاري، 
حدود 7 میلیون نفر براي دریافت کارت 
سوخت و تبدیل کارت بانکي به آن به 
ســامانه هاي غیرحضوري اجراي این 

طرح مراجعه کردند. 
رئیس سازمان فناوري اطالعات ایران 
ادامه داد: بررسي ها نشان مي دهد که 
تا پایان ساعت ۱۲ ظهر روز پنج شنبه 
۱۵ آذرماه حــدود 7 میلیون مراجعه 
از طریق وب ســایت دولــت موبایل 
اپلیکیشــن   ،)Mob. gov. ir(

دولت همــراه و کد دســتوري ۴#* 
 براي دریافت کارت ســوخت به ثبت 

رسیده است. 
وي گفت: حدود ۸7۵ هزار مورد از این 
مراجعات، نهایي شده و بدون مشکل 
کارت بانکي متقاضي به کارت سوخت 

تبدیل و متصل شده است. 
معاون وزیر ارتباطات تعداد مراجعه را 
در روز پنج  شنبه ۱۵ آذرماه ۱77 هزار 
مورد عنوان کرد که ۵7هــزار و ۹۹۸ 
مورد از این تعداد، موفق به تبدیل کارت 
بانکي به کارت سوخت شده اند و افزود: 
در فاصله روزهاي ۵ تا ۱۳ آذر از تعداد 
۶ میلیون و ۱۲7 هــزار مراجعه، ۵۳7 
هزار و ۹۱۹ کارت بانکي به ثبت رسید. 
در همین حال در روز چهار شنبه ۱۴ 
آذر از تعداد ۴۹۲ هزار و ۸۹۵ مراجعه، 
۱۴۱ هــزار و ۳۴۹ کارت بانکي ثبت 

شده است. 

اعتراضــات مردم فرانســه به شــرایط اقتصادي و 
معیشتي و نابرابري های اجتماعي دیروز هم در مرکز 
این کشور با تقابل پلیس و »جلیقه زردها« آغاز شد. 
اگرچه با تمهیدات و بازداشــت هاي صورت گرفته 
تعداد تظاهرکنندگان روز گذشته نسبت به تظاهرات 
روزهاي قبل کمتر بود؛ اما این بار برخالف قبل شعار 

»استعفاي ماکرون« به گوش مي رسید. 
به گزارش ایسنا به نقل از اسکاي نیوز عربي، با وجود 
عقب نشــیني امانوئل ماکــرون، رئیس جمهوري 
جنجال برانگیــزش،  طرح هــاي  از  فرانســه 
تظاهرکنندگان بار دیگر دیــروز در مرکز پاریس 

تجمع کردنــد و با نیروهاي پلیس درگیر شــدند. 
براســاس گزارش ها روز گذشــته چندیــن تن از 
نیروهاي پلیس و معترضان زخمي شدند و نیروهاي 
امنیتي بــا گاز اشــک آور و نارنجک هاي صوتي به 
مقابله برخاستند. همچنین از صبح دیروز و پیش از 

شروع درگیري ها ۵7۰ تن بازداشت شدند. 
ده ها هزار نیروي پلیس روز گذشــته در سراســر 
فرانسه تدابیر امنیتي شــدیدي را از ترس وخیم تر 
شدن اعتراضات خشــونت آمیز این کشور در دور 
جدید تظاهرات ضد دولتي اتخاذ کردند و در همین 
راستا خودروهاي زرهي در شــهر پاریس مستقر 

شده و بناهاي مهم و فروشگاه هاي این شهر تعطیل 
اعالم شدند. 

ســحرگاه دیروز ده هــا تظاهرکننــده ملبس به 
»جلیقه هــاي زرد شــب رنگ« کــه تبدیــل به 
نماد جنبش شــده اســت، در نزدیکي بناي طاق 
 نصرت پاریس تجمع کردنــد. نیروهاي پلیس در 
ایست بازرســي در منطقه پرت مایو واقع در غرب 
پاریس و همچنین خیابان مشــهور شانزلیزه اقدام 
به تفتیش و بازرســي مردم کردند. در خیابان هاي 
اطراف کاخ ریاســت جمهوري الیزه در پاریس نیز 

موانع تقویت شده ویژه  از سوي پلیس برقرار شد. 

نگراني از تشدید تنش هاي تجاري بین آمریکا و چین و 
باال رفتن نرخ بهره، موجب شد سرمایه گذاران به فروش 
سهام تکنولوژي و اینترنت رو آورند و شاخص هاي اصلي 

سهام بیش از ۲ درصد سقوط کنند. 
به گزارش مهر به نقل از رویتــرز، در پایان معامالت 
روز جمعــه، بــا نگرانــي از تشــدید تنش هــاي 
تجــاري بین آمریکا و چیــن و باال رفتن نــرخ بهره، 
 ســرمایه گذاران به فروش سهام تکنولوژي و اینترنت 

رو آوردند. 
اس اندپي۵۰۰ از اوج هفته گذشــته خود که در آن به 
بیشترین سود هفتگي در 7 سال اخیر دست یافته بود، 

پایین آمد. در حالي که نگراني درباره تنش هاي تجاري 
بین آمریکا و چین با دســتگیري مدیر ارشد هواوي 
چین در ونکوور کانادا بــه اتهام تخطي از تحریم هاي 
آمریکا، تشدید شده بود، اظهارات مشاور تجاري کاخ 
سفید، پیتر ناوارو، مبني بر اینکه در صورت عدم توافق 
تجاري با چیــن در دوره ۹۰ روزه، آمریکا تعرفه هاي 
خود بر محصوالت چیني را باال خواهد برد، امیدهاي 

سرمایه گذاران را کم رنگ تر کرد. 
در کنار تجارت، توجه سرمایه گذاران همچنان به نرخ 
سود اوراق خزانه داري آمریکا و روند افزایش نرخ بهره 
در آینده معطوف مانده است. با انتشار گزارش مشاغل 

کمتر از انتظار آمریکا در روز جمعه، انتظار مي رود نرخ 
بهره در ادامه با روند کندتري افزایش پیدا کند. 

میانگین صنعتي داو جونــز ۵۵۸.7۲ واحد یا ۲.۲۴ 
درصد سقوط کرد و در ۲۴۳۸۸.۹۵ واحد بسته شد. 
اس اندپي۵۰۰ هم واحد یا درصــد از ارزش خود را از 

دست داد و به سطح ۲۶۳۳.۰۸ واحد رسید. 
شاخص کامپوزیت نزدك با سقوط سنگین ۲۱۹.۰۱ 
واحدي یا ۳.۰۵ درصدي در ۶۹۶۹.۲۵ واحد به کار خود 
پایان داد. در معامالت دو شب قبل سهام تکنولوژي به 
خود لرزید و شاخص تکنولوژي اس اندپي۵۰۰ با سقوط 

سنگین ۳.۵ درصدي روبه رو شد. 

مادورو:  تمام  نفت  ونزوئال  با   ارز   مجازياحتمال حذف طرح زوج و فرد از سال آينده
پترو   فروخته  مي شود

۸۷۵ هزار كارت  بانكي به كارت  سوخت 
تبديل  شد

سقوط سنگين  وال استريت درگيري  پليس  با  مردم  در پاريس
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اهميت ارزشيابي
كسب وكارهاي  نوپا

هزينه    باالی  حضور  در   
رويدادهاي  بين المللي 

برای  استارت آپ ها

شوراي امنيت
سازمان ملل به
وظايف خود  عمل
 نمي كند

الریجانی:

با  تضعيف  ايران
از  راه  تحريم، 

خيلی ها   در  امان 
نخواهند  بود

صفحه2صفحه 2
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kasbokarnews 

روحاني: 

سرمقاله

ناهماهنگي بانک ها  با 
بانک مركزي

ناهماهنگــي بانک هــا و 
صرافي ها  بــا بانک مرکزي 
مانع از ورود هرچه بیشــتر 
ارزهــاي خانگي بــه بازار 
مي شود؛ در حالي که اگر همســو با سیاست هاي 
بانک مرکزي و پس از تدوین آن، بانک ها و صرافي ها 
نیز با روند کاهشي نرخ دالر، هماهنگ بودند، جریان 
ورود ارزهاي خانگي به بازار تسهیل مي شد. صرافي ها 
به عنوان بازوي توزیع ارز و تامین کننده میزان ارز 

مورد نیاز براي...

  كميل طيبي، كارشــناس 
اقتصادي

متن كامل  د ر صفحه 6
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 ایران خودرو: فروش تحویل فوری 
4 محصول مشمول قیمت گذاری نیست

گران فروشی خودروسازان
وزیر صنعت:

 افزایش قیمت خودرو  غیرقانوني   نیست
سازمان حمایت:

 مجوز افزایش قیمت به خودروسازها 
داده  نشده است

سخنگوی فراكسیون  امید:
این تولید ملی است یا  گروگانگیری 
نیاز مردم و خالی كردن جیب شان؟

تالش زيرپوستي بانك ها 
براي افزايش نرخ دالر

»كسب وكار«  رشد  قیمت  واحد های كمتر  از 50  متر  را   بررسي   مي كند

افزایش   تقاضای   مسکن  کم  متراژ
صفحه۵

صفحه4

پرواز   قيمت     از کشتارگاه   تا   خرده  فروشي
خطر تعطيلي  در کمين   مرغداري  ها

دولت   مدیریتي  بر  بازار گوشت  قرمز  و  مرغ  ندارد

قيمت   هر کيلو مرغ   به ١2 هزار  و   ١٠٠ تومان   در   مراکز   خرده   فروشي   رسيد

ریزش قیمت دالر اگرچه اندك آرامشــي را به بازار ارز 
داده؛ اما باز هم درصد کاهش نرخ ارز برخالف توقعات 
و انتظارات مردم، بسیار ناچیز است. یکي از دالیل این 
امر کندي ورود ارزهاي خانگي به بازار و همچنین عدم 
اطمیناني اســت که از این روند کاهشي در بازار وجود 
دارد. هم صرافي هــا در برابر ریزش قیمت ارز مقاومت 
مي کنند و هم بانک ها و مهم تر اینکه این مقاومت مانع 
از ورود هرچه بیشتر ارزهاي خانگي به بازار مي شود. این 
در حالي اســت که نمي توان منکر تاثیر سیاست هاي 
دســتوري بانک مرکزي و دخالت هاي آن در بازار آزاد 
بود که باید اثري به مراتب بیشــتر در کاهش نرخ ارز 
مي گذاشت. با این حال قیمت ارز در بانک ها نیز جذابیتي 
براي دارندگان ارزهاي خانگي ایجاد نکرده است. هرچند 
بانک مرکزي سعي دارد با افزایش نرخ خرید ارز، مردم 
را نســبت به عرضه ارز هاي خانگي وادارد؛ اما قیمت 
تعیین شده براي خرید ارز در بانک ها آنچنان کششي 
براي فروش ارز ایجاد نمي کند. قیمت خرید دالر روز 

گذشته با افزایش بیش از ۸۸ توماني...

رئیس  اداره  نیروی  انسانی  وظیفه  عمومی  خبر  داد 

حذف طرح خريد غيبت سربازی در سال ۹۸ 



اقتصاد2
ایران وجهان

گزارش مركز پژوهش هاي مجلس 
از فقر مطلق در سال 1395

براساس گزارش اخير مركز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي، در سال 1395 حدود 15 درصد 
جمعيت شهري و 12 درصد جمعيت روستايي زير 
خط فقر مطلق قرار داشته اند. در اين سال استان هاي 
سيستان وبلوچستان )38.3 درصد(، كرمان )32.9 
درصد(، گلستان )30.7 درصد(، قم )29.9 درصد( 
و هرمزگان )22.1 درصد( باالترين ميزان جمعيت 
زير خط فقر مطلق را دارند. در اين بين، جمعيت زير 
خط فقر در مناطق روستايي )35.3 درصد( استان 
كرمان بيش از مناطق شهري )31 درصد( است و 
در ساير اين استان ها، فقر مطلق در بين خانوارهاي 
مناطق شهري بيش از مناطق روستايي شيوع دارد. 
در اين گزارش، مناطق شهري كشور در 4 خوشه 
و مناطق روســتايي نيز در 5 خوشه، دسته بندي 
شده اند و براي هر خوشه، خط فقر جداگانه محاسبه 
شده است. روش محاسبه خط فقر براي هر خوشه 
نيز براســاس تعيين خط فقر خوراكي و محاسبه 
هزينه غيرخوراكي در محدوده فقر براساس ضريب 
انگل است. بر اين اساس، ابتدا خط فقر سرانه )به ازاي 
هر نفر( در خوشه هاي مختلف محاسبه شده و عدد 
به دست آمده در 2.7 ضرب شده است تا خط فقر 
مطلق براي يك خانوار 4 نفره به دست آيد. خط فقر 
مطلق ماهانه در مناطق شهري براي خوشه اول يك 
ميليون و 109 هزار تومان، براي خوشه دوم 983 
هزار تومان، براي خوشه سوم يك ميليون و 365 
هزار تومان و براي خوشه چهارم 2 ميليون و 76 هزار 
تومان محاسبه شده است. خط فقر مطلق خانوار در 
مناطق روستايي نيز براي خوشه هاي اول تا پنجم 
بين 543 هزار تومان تا يك ميليــون و 167 هزار 
تومان متفاوت است. حدود 65 درصد خانوارهاي 
مناطق روستايي در سه استان سيستان وبلوچستان، 
ايــالم و كهگيلويه وبويراحمــد داراي فقر غذايي 
هستند. در مناطق شهري نيز در خوشه هاي مختلف 
بين 30 تا 40 درصد جمعيت كمتر از 2100 كالري 
در روز مصرف غذايي دارند. اگر در اين گزارش، فقر 
خوراكي و غيرخوراكي از هم تفكيك شود، شيوع 
فقر غيرخوراكي كمتر از خوراكي اســت كه نشان 
مي دهد خانوارهاي فقيــر براي تامين هزينه هاي 
ضروري غيرخوراكي )در همان سطح فقيرانه(، از 

كيفيت سبد خوراكي خود مي زنند.

خبر

شــاخص بهاي كاالهاي 
صادراتــي ايــران در 12 
ماهه منتهي بــه مهرماه 
ســال جاري نســبت به 
دوره مشــابه پيش از آن 
صددرصد افزايش داشته است. براساس آمار بانك 
مركزي ايران از شــاخص بهاي كاالهاي صادراتي 
ايران، اين شــاخص در مهرماه سال جاري نسبت 
به شــهريور ماه 17.5 درصد افزايش يافته است و 
نسبت به مهر ماه سال گذشته نيز افزايش 282.2 

درصدي را نشان مي دهد.
همچنين شاخص بهاي اين كاالها در هفت ماهه 
نخست ســال جاري نســبت به مدت مشابه سال 
قبل 150.1 درصد افزايش را نشــان مي دهد و از 
ســوي ديگر اين شــاخص در 12 ماهه منتهي به 
مهرماه ســال جاري نســبت به دوره مشابه سال 
قبــل از آن صددرصــد افزايش را تجربــه كرده 
اســت. به عبارت ديگر مي توان گفت كه نرخ تورم 
كاالهــاي صادراتي ايران در مهرماه ســال جاري 
به صددرصد رســيده و از طرف ديگــر تورم نقطه 
 به نقطه نيز در ايــن كاالها برابــر 282.2 درصد 

است. 
براســاس اين گزارش، همچنين شــاخص بهاي 
محصوالت حيوانــي صادراتي ايــران در مهر ماه 
سال جاري نسبت به ماه پيش از آن 15.5 درصد 
و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 265.7 درصد 

بوده است. 

محصوالت نباتي
محصوالت نباتي نيز در اين مدت نســبت به ماه 
پيش از آن 19.8 درصــد افزايش قيمت صادراتي 
داشته اند كه تغييرات شاخص بهاي آنها در مهرماه 
نسبت به ماه مشابه سال گذشــته 282.7 درصد 
افزايشــي بوده است. افزايش شــاخص بهاي اين 
گروه در ماه مذكور، بيشــتر مربوط بــه افزايش 
شاخص بهاي برخي اقالم از جمله پسته با افزايش 
27.6 درصدي، كشمش و ســبزه با افزايش 11.7 
درصدي، زعفران با افزايــش 9.3 درصدي، پودر 
عصاره شيرين بيان با افزايش 16.4 درصدي، خرما 
با افزايش 5 درصدي و مغز بــادام با افزايش 16.4 
درصدي بوده است. چربي ها و روغن هاي حيواني 
و نباتي نيز نسبت به شهريور ماه سال جاري 15.9 
درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 253.4 

درصد افزايش را نشان مي دهد. 
شاخص بهاي محصوالت صنايع غذايي، نوشابه ها 

و توتون در مهر ماه سال جاري نسبت به ماه پيش 
از آن 16.2 درصد افزايش را نشان مي دهد و اين در 
حالي است كه شاخص بهاي اين محصوالت نسبت 
به ماه مشابه سال گذشــته 255.1 درصد افزايش 

داشته است. 

محصوالت معدني
در ماه مورد بررسي، افزايش شاخص بهاي برخي از 
اقالم مانند پروپان مايع شده معادل 26.1 درصد، 
بوتان مايع شده 20.7 درصد، سيمان 17.8 درصد، 
كنســانتره مس 16.4 درصد، قيــر 19.2 درصد، 
روغن صنعتــي 6.9 درصد، مــوم پارافين 12.6 
درصد، روغن موتور 7.1 درصد، پودر باريت و پودر 
بنتونيت هر يك برابر 16.4 درصد ســبب شــد تا 
شــاخص قيمت گروه محصوالت معدني به ميزان 
19.8درصد نســبت به ماه پيــش از آن افزايش 
داشته باشد. شــاخص قيمت اين گروه در مقايسه 
با ماه مشابه سال گذشــته 277 درصد افزايش را 

نشان مي دهد. 

صنايع شيميايي و صنايع وابسته
در مــاه مورد گــزارش، شــاخص قيمــت گروه 
محصوالت صنايع شــيميايي و صنايع وابســته 
با افزايشــي معادل 17.7 درصد مواجه شــد كه 
اين افزايش بيشــتر تحت تاثير باال رفتن شاخص 
بهاي تعدادي از اقالم به ويــژه متانول برابر 16.4 
درصد، كــود اوره 18.6 درصد، اســتيرن 16.4 
درصد، آمونياك 19.5 درصد، منو اتيلن گاليكول 
23.7 درصــد، پودرها و مايعات شــوينده 17.3 

درصــد، دودســيل بنزيــن 16.3 درصد، ســود 
كاســتيك و چســب هر يك برابر 16.4 درصد، 
اكســيد موليبدن 15.7 درصد، ضــد زنگ 16.4 
درصد، شــامپو 16.1 درصد، صابون 16.4 درصد، 
كريســتال مالمين 16.6 درصد و اســپري رنگ 
و رنگ هاي ســاختماني هــر كدام برابــر 16.4 
درصد بود. شــاخص بهاي اين گروه نسبت به ماه 
 مشابه سال گذشــته برابر 350.7 درصد افزايش 

يافته است. 

مواد پالستيك و كائوچو و مصنوعات آن
در مهــر ماه ســال جاري شــاخص بهــاي گروه 
پالستيك و كائوچو و مصنوعات آنها نسبت به ماه 
قبل از آن معادل 13.9 درصد افزايش داشته است و 
اين افزايش بيشتر ناشي از باال رفتن شاخص قيمت 
پلي اتيلن سبك به ميزان 13.6 درصد، پلي اتيلن 
سنگين 12.8 درصد، شــيلنگ پالستيكي 16.4 
درصد، الستيك رويي موتورسيكلت و پلي وينيل 
كلرايــد 16.4 درصد، پلي اســتايرن 24.1 درصد 
و پلي كربنــات و آلكيد رزين هر كــدام به ميزان 
16.4درصد بود. شاخص بهاي اين گروه نيز نسبت 
به ماه مشابه سال قبل برابر 255.5 درصد افزايش 

را نشان مي دهد. 

مواد نسجي و مصنوعات از اين مواد
در اين ماه، افزايش شــاخص بهاي اقالمي مانند 
فرش پشمي دســتباف و فرش ماشــيني هريك 
معادل 16.4 درصد، گوني پروپيلن 27.2 درصد، 
موكت، پوشــاك نوزاد و پارچه توربــاف هر يك 

برابر 16.4 درصد و الياف پلي اســتر 11.2 درصد 
موجب شــد تا شــاخص بهاي گروه مواد نسجي 
و مصنوعــات از اين مواد نســبت به مــاه قبل به 
ميــزان 16.5 درصد افزايش يابد. شــاخص بهاي 
گــروه مذكــور معــادل 167.9 درصــد باالتر از 
 عدد شاخص ماه مشــابه سال گذشــته را نشان 

مي دهد. 

فلزات معمولي و مصنوعات آنها
در ماه مورد بررســي، شــاخص بهاي گروه فلزات 
معمولي و مصنوعات آنها نســبت به مــاه قبل به 
ميزان 16.4 درصد افزايش داشت. افزايش مذكور 
عمدتا در اثــر باال رفتن شــاخص قيمت برخي از 
اقالم به ويژه آهن كالف گرم معــادل 15 درصد، 
شمش آلومينيوم و شمش روي هر يك برابر 16.4 
درصد، تيرآهن 26.6 درصد، انــواع لوله گالوانيزه 
و شــمش ســرب هر كدام به ميزان 16.4 درصد، 
 فروموليبدن 17.6 درصــد و ميلگرد 16.4 درصد 

بود.
شاخص قيمت اين گروه نيز نسبت به مهرماه سال 
گذشته 268.2 درصد رشــد كرده است. براساس 
اين گزارش، شاخص بهاي گروه هاي پوست و چرم 
و محصوالت چرمي 16.4 درصد نسبت به ماه قبل 
و 255 درصد نسبت به مهر ماه سال گذشته، چوب 
و اشياي چوبي 15.2 درصد نسبت به شهريور ماه 
سال جاري و 234.7 درصد نســبت به ماه مشابه 
سال قبل و انواع كفش 16.2 درصد نسبت به ماه 
پيش از آن و 258.3 درصد نسبت به مهر ماه سال 
قبل افزايش داشته اســت. مصنوعات ساخته شده 
از انواع ســنگ، فلزات معمولي و مصنوعات آنها، 
ماشين آالت مكانيكي و ادوات برقي و وسايل نقليه 
زميني و تجهيزات ترابري به ترتيب 13.4 درصد، 
16.4 درصــد، 16.4 درصد و 16 درصد نســبت 
 به ماه قبل از آن افزايش شــاخص بها را داشــته

 است.
 ايــن گروه هــا همچنين نســبت به ماه مشــابه 
ســال قبل نيز به ترتيب با افزايش شاخص بهاي 
266.6 درصــدي، 268.2 درصــدي، 270.9 
درصدي و 288.4 درصدي داشــته اند. شــاخص 
بهــاي كاالهــاي صادراتي ايــران يكــي از انواع 
شــاخص هاي قيمت اســت كه تغييرات ســطح 
عمومي قيمت كاالهــاي صادراتــي غيرنفتي را 
نشان مي دهد و با توجه به اينكه در جريان بررسي 
اين تغييرات، قيمــت ارزي كاالهــاي صادراتي 
به ريال تبديل مي شــود، تغييرات اين شــاخص 
 ناشــي از تغييرات قيمت محصوالت و نوســانات

 نرخ ارز است. 

براساس آمار بانك مركزي ايران 

تورم  كاالهاي  صادراتي   ایران  صد درصد  شد

روحاني: 
با تضعیف ايران از راه تحريم، 

خیلی ها در امان نخواهند بود
رئيس جمهوری با ارائه هشــت راهكار براي 
تحقق منطقه قوي تر تاكيد كــرد كه تهران 
براي مشاركت در ساخت اين منطقه قوي تر 
آماده اســت؛ منطقه اي كه نــه محصور در 
جغرافيايي معين، بلكه چراغ راهنماي ما در 
پيشــگاه ورود به دنياي پساآمريكايي است؛ 
دنيايي كــه در آن آمريكا توانايي ســلطه بر 
ديگران را ندارد و اين ملت ها در مناطق جهان 
هســتند كه در هم پيماني با هــم، آرزوهاي 
مشترك شــان را پي مي گيرنــد. به گزارش 
انتخاب، حجت االســالم والمسلمين حسن 
روحاني روز گذشــته در دوميــن كنفرانس 
روساي مجالس ايران، افغانستان، پاكستان، 
تركيه، چين و روســيه گفت: مــا فرزندان 
تمدن هاي بزرگ در معرض يورشي همه جانبه 
هســتيم كه نه تنها هويت و اســتقالل ما را 
تهديد مي كند، بلكه مصمم است پيوند هاي 
ديرپاي ما را از هم بگســلد. رئيس جمهوری 
تصريح كرد: كشــوري كه جنگــي تجاري 
با چين بــه راه انداخته، به پاكســتان طعنه 
مي زند، افغانستان را تحقير، تركيه را تنبيه، 
روســيه را تهديد و ايران را تحريم مي كند، 
متهم رديف اول در شكســتن پيوندهاست. 
اگر آمريكا گمــان مي كند كــه مي تواند ما 
را از هم جدا كند، ســخت بر خطاســت و ما 
اينجا هســتيم تا بگوييم كه بنــا نداريم اين 
گســتاخي ها را تحمل كنيم و ما در برابر آنها 
خواهيم ايســتاد. روحاني بــا تاكيد بر اينكه 
»از كســي كه به ديوارها تعظيــم مي كند، 
انتظار نداريم كه به پل هــا احترام بگذارد«، 
اظهار داشــت:  از چنين مســئوليت گريزي 
نمي خواهيم كه به مســئوليت تازه اي گردن 
بنهد.  از آن كسی كه تمدن ها را تحقير كرده، 
نمي توان خواســت كه نگهدارنده پايه هاي 
تمدن مشترك باشــد؛ اما هر كجا كه آمريكا 
در انهدام جوامع ســهمي داشته باشد، اجازه 
 نخواهيــم داد كــه از هزينه خســارت ها و 
ويراني هــا بگريزد. بــا تضعيف ايــران از راه 

تحريم، خيلی ها در امان نخواهند بود.

خبر
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اعتباري معادل 7 هزار ميليارد تومان در اليحه بودجه 
سال 1398 كل كشــور در بخش حمايت از معيشت 
عمومي و عدالت اجتماعي، براي استمرار طرح مقابله 
با فقر مطلق در نظر گرفته شــده اســت. به گزارش 
سازمان برنامه و بودجه كشور، نخستين بخش از اليحه 
بودجه سال 1398 كل كشور به حمايت از معيشت 
عمومي، سالمت و عدالت اجتماعي اختصاص دارد. 

در اين بخش آمده كه اعتبــار خريد تضميني گندم 
متناسب با افزايش نرخ خريد تضميني اين محصول از 
5 هزار ميليارد تومان به 8 هزار ميليارد تومان رسيده 
اســت. همچنين براي تامين كاالهاي اساسي، دارو 
و تجهيزات پزشــكي و نهاده هاي دامي و كشاورزي 
معادل 14 ميليارد دالر با نــرخ 4200 تومان بودجه 
اختصاص داده شده است. استمرار پرداخت يارانه نقدي 

)42500 ميليارد تومــان(، افزايش حقوق كارمندان 
و بازنشستگان دولت )رشــد 20 درصدي(، استمرار 
همسان سازي حقوق بازنشســتگان )2000 ميليارد 
تومان(  و عوامل توليد كشاورزي از ديگر مواردي است 
كه در اليحه بودجه 98 در بخش حمايت از معيشت 
عمومي، سالمت و عدالت اجتماعي پيش بيني شده 

است. 

سازمان برنامه و بودجه اعالم كرد 

اختصاص 7  هزار ميليارد   براي   مقابله   با   فقر مطلق

گروه اقتصاد ايران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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روزنامه كسب و كار 
برگ اجراييه 

كالسه پرونده دادرسی 61/1/97  با مشخصات محکوم له آقای صابر 
فايقی و محکوم عليه ها : 1- خانم مريم آتشــگاه 2- رضا زند  كه 
بموجب دادنامه شماره 440 مورخ 97/4/31 در شورای حل اختالف 
شهريار شعبه يك كه قطعيت حاصل كرده است حکم به محکوميت 
محکوم عليه به پرداخت مبلغ هجده ميليون و پانصدهزار تومان بابت 
اصل خواسته در حق محکوم له  و مبلغ صدو چهل هزار تومان  بابت 
هزينه دادرسی و خســارت تاخير تاديه از تاريخ صدور چك صادر 

گرديد و پرداخت نيم عشر دولتی . 
محکوم عليه مکلف اســت از تاريخ ابالغ اجراييه : 1- پس از ابالغ 
اجراييه ظرف مدت ده روز مفاد آن را بموقع بــه اجرا بگذارد . 2- 
ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد  .3- مالی معرفی كند كه اجرا 
حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتيکه خود را قادر 
به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت )ده روز صورت جامع 
دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند اگر مالی ندارد صريحا اعالم 
نمايد هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضا مهلت مذكور معلوم شود كه 
قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده ايد ليکن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نکنيد يا صورت خالف واقع از داريی 
خود بدهيد بنحوی كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر 
باشــد به مجازت حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهيد شد . 4- 
عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34قانون اجرای احکام مدنی می 
باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئين دادرسی مدنی 
مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجرای محکوميت های 
مالی مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر برگ اجرائيه درج گرديده است 

توجه نموده و به آن عمل نمايد. 
رئيس حوزه يك شورای حل اختالف شهريار 

روزنامه كسب و كار 
برگ اجراييه 

كالسه پرونده دادرسی 62/1/97 با مشــخصات محکوم له صابر 
فايقی و محکوم عليه شــركت نيرو ره آورد آريا ، مريم آتشگاه  كه 
به موجب دادنامه شماره 527 مورخ 97/4/31 شورای حل اختالف 
شهريار شعبه يك قطعيت حاصل كرده به حکم محکوميت  محکوم 
عليه به پرداخت مبلغ پنج ميليون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 
هفتاد و دو هزار تومان بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ صدور چك لغايت وصول آن در حق محکوم له صادر می گردد 

بانضمام نيم عشر دولتی .
محکوم عليه مکلف اســت از تاريخ ابالغ اجراييه : 1- پس از ابالغ 
اجراييه ظرف مدت ده روز مفــاد آن را بموقع به اجــرا بگذارد . 
2- ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد  .3- مالی معرفی كند كه 
اجرا حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتيکه خود 

را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت )ده روز صورت 
جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند اگر مالی ندارد صريحا 
اعالم نمايد هرگاه ظرف سه ســال بعد از انقضا مهلت مذكور معلوم 
شود كه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده ايد ليکن برای 
فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنيد يا صورت خالف واقع از 
داريی خود بدهيد بنحوی كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه 
متعسر باشد به مجازت حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهيد شد . 
 4- عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34قانون اجرای احکام مدنی

 می باشــد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئين دادرسی 
 مدنی مصــوب 79/1/21 و همچنيــن مفاد قانون نحــوه اجرای 
محکوميت های مالی مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر برگ اجرائيه درج 

گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. 
رئيس حوزه يك شورای حل اختالف شهريار 

روزنامه كسب و كار 
برگ اجراييه 

كالسه پرونده دادرسی  97/91  و شماره پرونده اجرايی 660/97 با 
مشخصات محکوم له آقای صابر فايقی  و مشخصات محکوم عليه 
مجيد بلوری  بموجب دادنامه شــماره 1185/17 مورخ 97/6/24 
شورای حل اختالف شهريار شعبه دوم  حکم قطعيت حاصل كرده 
اســت به محکوميت محکوم عليه به پرداخت مبلغ چهل ميليون 
ريال بابت اصل خواسته و مبلغ پانصد و شصت هزار ريال بابت هزينه 
دادرسی و خسارت تاخير تاديه برابر تاريخ 97/2/30 و وصول آن در 
حق خواهان و پرداخت نيم عشر دولتی در حق صندوق دولت است . 
محکوم عليه مکلف اســت از تاريخ ابالغ اجراييه : 1- پس از ابالغ 
اجراييه ظرف مدت ده روز مفــاد آن را بموقع به اجــرا بگذارد . 
2- ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهــد  .3- مالی معرفی كند 
كه اجرا حکم و اســتيفا محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتيکه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراييــه نداند بايد ظرف مهلت )ده روز 
صورت جامع دارايی خود را به قســمت اجرا تسليم كند اگر مالی 
ندارد صريحا اعالم نمايد هرگاه ظرف ســه سال بعد از انقضا مهلت 
مذكور معلوم شــود كه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به 
بوده ايد ليکن برای فرار در پرداخت امــوال خود را معرفی نکنيد 
يا صورت خالف واقع از داريی خــود بدهيد بنحوی كه اجرای تمام 
يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعســر باشد به مجازت حبس از 61 روز 
تا 6 ماه محکوم خواهيد شــد . 4- عالوه بر موارد باال كه قسمتی از 
ماده 34قانون اجرای احکام مدنی می باشــد به مواردی از قانون 
اجرای احکام و قانون آئين دادرســی مدنی مصــوب 79/1/21 و 
همچنين مفاد قانون نحوه اجرای محکوميتهای مالی مصوب 10 آبان 
 1377 كه ظهر برگ اجرائيه درج گرديده است توجه نموده و به آن

 عمل نمايد. 
رئيس شعبه دوم شورای حل اختالف شهريار



3 بازار فناوری 
اطالعات

بزرگ ترين  از  يكــي 
مشكالت استارت آپ ها 
در كشــور عدم حضور 
آنهــا در رخدادهاي 
بين المللي اســت كه 
همين امر موجب شده خدمات و محصوالت 
ارائه شده ازسوی اين كسب وكارها مشتري 
خارجي و خريدار بين المللي نداشــته باشد. 
اين در حالي اســت كه يك اســتارت آپ از 
ابتدا بايد حول صادرات محور بودن بچرخد 
و اگر اين مهم در دستور كار آن قرار نداشته 
باشد، ادامه راه كمي مشــكل به نظر خواهد 
رسيد. هزينه هاي گزاف حضور در رخدادهاي 
بين المللي، استارت آپ ها را از حضور در آنها 
منصرف مي كند و اين پايان راه يك استارت آپ 
است؛ چراكه اگر مشتري خارجي و صادرات 
خدمات و محصوالت وجود نداشــته باشد، 
گويي اســتارت آپي هم ديگر وجود نخواهد 
داشت. اينجا اشاره به اين نكته ضروري است 
كه برگزاري اين مــدل از رويدادها تا فراهم 
شدن زيرساخت هاي حضور در ديگر كشورها 
مي تواند كمك شاياني به ارائه اطالعات و ايجاد 

فضاي رقابتي باشد. 
نخستين »چالش نوآوري تهران هوشمند« 
هم زمان بــا آغــاز رويداد يــك هفته اي 
هوشمندســازي شهر با شــركت تيم هاي 
اســتارت آپي كليد خــورد. »هفته تهران 
هوشــمند« كه از 14 تــا 20 آذر ماه در حال 
برگزاري اســت، با اين چالش آغاز شده و با 
همايش و نمايشگاه بين المللي تهران هوشمند 

به پايان مي رسد. 
به گفته علــي يقطين، سرپرســت مركز و 
دبيرخانه تهران هوشمند، هكاتون يا چالش 
نوآوري رويدادي است كه در آن برنامه نويسان 

و متخصصان توسعه نرم افزار از جمله طراحان 
گرافيك، طراحان واســط كاربري و مديران 
پروژه گرد هم مي آيند و در توسعه پروژه هاي 
نرم افزاري و گاهي سخت افزاري با يكديگر 
همكاري مي كنند. يقطين هكاتون را نوعي 
چالش برنامه نويسي خالقانه خواند كه موجب 
آشنايي سياست گذاران و سرمايه گذاران با 
قابليت هاي بومي براي رفع بحران ها و استفاده 
از فرصت هاست و گفت: شهرداري تهران در 
اين رويداد براي نخستين بار تصميم گرفته 
اســت داده هاي خود را به صورت API در 
اختيار استارت آپ ها قرار دهد و در مقابل با 
هدف رفع چالش هاي شهري، ايده هاي خالقانه 
بگيرد. سرپرســت مركز و دبيرخانه تهران 
هوشــمند درباره معناي واژه هكاتون گفت: 
»هكاتون« يك واژه مركب است كه از تلفيق 
دو واژه هك و ماراتون حاصل شده است. كلمه 
»هك« در اين واژه به معناي »بازيگوشــي«، 
»ماجراجويي« و برنامه نويسي اكتشافي است 
و با كلمه هك كه در امنيت رايانه اســتفاده 

مي شود، متفاوت است. 
وي درباره كاري كه تيم هاي استارت آپي در 
سه روز برگزاري اين مسابقه انجام مي دهند، 
گفت: در »چالش نوآوري تهران هوشمند« با 
 )API( استفاده از دروازه هاي برنامه نويسي
مربوط به داده هاي شهرداري تهران كه پس از 
ثبت نام در رويداد، در اختيار شركت كنندگان 
قرار مي گيرد به ارائه سرويس و ايده هاي نوين 
پرداخته شد. تيم هاي شركت كننده در اين سه 
روز از حضور راهنماهاي مجرب در زمينه هاي 
مختلف بهره بردند و بــه تكميل طرح خود 

كمك كردند. 
در حال حاضر وضعيت ايران در حوزه دولت 
الكترونيك، تجارت الكترونيكي و فناوري هاي 
نوين و جديد مناسب نيست. البته در برخي 
شــاخص ها و زيرساخت ها شــرايط بهتر و 
مطلوب تري نسبت به گذشته وجود دارد؛ اما 

براي رسيدن به يك شــهر هوشمند بايد در 
حوزه هاي مذكور به شرايط ايده آل دست پيدا 
كنيم. كاركرد دولــت الكترونيك در تهران 
كمتر از 15 درصد است و هنوز ارائه بسياري از 
خدمات دولت بدون مراجعه و حضور مردم در 
نهادها و سيستم هاي اجرايي ممكن نيست، در 
چنين وضعيتي نمي توان ادعاي پياده سازي 
كامل پروژه تهران هوشمند را داشت. گفتني 
است نخستين چالش نوآوري تهران   هوشمند 
در مركز فناوري هاي هوشمند شهر تهران واقع 
در  خيابان آزادي، خيابان استاد معين، انتهاي 
خيابان دستغيب، كوچه دوسنگاني، ساختمان 
پردازش برگزار مي شــود. عالقه مندان براي 
دريافت اطالعــات بيش تر دربــاره هفته 
و همايش تهــران هوشــمند مي توانند به 
 ســايت smart. tehran. ir مراجعــه

 كنند. 

رقابتاستارتآپهادرچالشنوآوريتهرانهوشمندكليدخورد

هزينه    باالی  حضور  در   رويدادهاي  بين المللي برای  استارت آپ ها

درآمــداپراتورهــاازپيامك
موبايلبهصفررسيد

رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
گفت: درآمد اپراتورهاي موبايل از محل پيامك در 
دنيا به صفر رسيده است. حسين فالح جوشقاني با 
اشاره به تحوالتي كه در دنيا به دنبال اقتصاد ديجيتال 
شكل گرفته است، گفت: كاهش درآمد اپراتورهايي 
كه سرويس به روزنشده دارند در دنيا مشهود است؛ 
به نحوي كه اپراتورهايي كه سرويس مشابه قديمي 
ارائه مي كنند با كاهش درآمــد ۵۰ تا ۹۰ درصدي 
مواجه هستند. وي با بيان اينكه درآمد اپراتورهاي 
موبايل در سرويسي مانند پيامك، به صفر رسيده و در 
حوزه مكالمه نيز درآمد اپراتورها روند كاهشي دارد، 
تاكيد كرد: بنابراين اپراتورها بايد با توجه به شرايط 
جديد بازطراحي شــوند و براي تحول جديد آماده 
باشند. معاون وزير ارتباطات گفت: براي ايجاد تحول 
ديجيتال، بايد سازمان ها متحول شوند و خود را آماده 
پذيرش آن كنند. بر اين اساس بايد استراتژي حوزه 
كسب وكار و رويكرد در الگوها و سرمايه گذاري ها را 
مبتني بر تحول ديجيتال تغيير داد كه اين تغييرات 
از سال ۲۰۱۳-۲۰۱۲ در بعضي از كشورهاي دنيا 
آغاز شده است. وي اســتفاده از تحول ديجيتال در 
دنيا را موجب افزايش درآمد دانست و افزود: طبق 
آمار مجمع جهاني اقتصاد، كشورهايي كه استراتژي 
تحول ديجيتال را اجرا كردند با افزايش ۹ درصدي 
درآمد، افزايش ۱۲ درصدي حجــم بازار و افزايش 
۲۶ درصدي ســودآوري شــركت ها همراه بودند. 
رئيس رگوالتوري با اشاره به اهداف تحول ديجيتال 
گفت: ايجاد تحول ديجيتال افزايش ســرعت ارائه 
خدمات، بهبود فراينــد عملياتي اپراتورها، چابكي 
سازمان ها و كاهش هزينه به ويژه ابزاري كه در حوزه 

مجازي سازي استفاده مي شود را در بر دارد.

تازه ها

Consumer Reports  كه يكي از معتبر ترين 
موسسات بررسي و امتيازدهي محصوالت مورد 
نيــاز مصرف كنندگان محســوب مي شــود، به 
تازگي ســري جديد تلويزيون هاي سال ۲۰۱8 
شركت هاي مختلف را بررســي كرده و براساس 
قابليت هاي شــان به آنها امتياز داده اســت. در 
اين بررسي كه با در نظر گرفتن تمام جنبه هاي 
تلويزيون در كنار قيمت و كارايي آن انجام شده 
است، 8 تلويزيون جديد ال جي توانستند در بين 
۱۰ تلويزيون برتر اين رده بندي قرار بگيرند. در 
 OLED۵۵C8AUA اين رده بندي تلويزيون
توانست با امتياز 8۹ در صدر جدول قرار بگيرد و 
تمامي تلويزيون هاي ديگر را پشــت سر بگذارد. 
در رتبه دوم و ســوم دو تلويزيــون ديگر ال جي؛ 

يعنــي مدل هــاي OLED۶۵B8PUA و 
OLED۶۵C8PUA هــردو با امتياز 88 قرار 
گرفته اند. نكتــه جالب اين رده بنــدي وجود ۹ 
تلويزيون OLED در بيــن ۱۰ تلويزيون برتر 
دنياســت و به نظر مي رســد ديگر مدل ها مانند 
مدل هاي LED كم كم در حال كنــار رفتن از 
ميان برترين ها هستند. اين سايت معتبر در دنياي 
فناوري دربــاره تلويزيون برتــر ال جي اين گونه 
  4K OLED نوشته است: تلويزيون ۵۵ اينچي
ال جي بهترين تلويزيوني بود كه در سال ۲۰۱8 
ديده ايم. اين تلويزيــون داراي بهترين كيفيت 
تصوير، بهترين عملكرد در بخش UHD و صداي 
بي نظيري است. همچنين اين تلويزيون عملكرد 
HDR فوق العــاده اي را به نمايش مي گذارد كه 

مي تواند ميزان كنتراســت را بيشــتر كند و نور 
بهتري به نمايش گــذارد. چيزي كه در عملكرد 
HDR تلويزيون هاي ديگر مشاهده نكرديم. مثل 
تمام تلويزيون هــاي OLED، اين محصول نيز 
زاويه ديد گسترده اي را در اختيارتان مي گذارد 
و صداي بســيار پرقــدرت و شــفافي دارد. اين 
 مدل داراي سيســتم عامل هوشمند آپديت شده 
webOS 3.5  است و از قابليت هايي مثل كنترل 
Magic Motion و بزرگ نمايي پشــتيباني 
مي كند. قابليت بزرگ نمايي به شــما اين امكان 
را مي دهــد تــا تنها با فشــار يــك دكمه روي 
صفحه  نمايش زوم كنيد. به عالوه اين تلويزيون 
 USB و سه پورت HDMI داراي چهار ورودي

است. 

تلويزيون هاي هوشمند  ال جي  در  بين 10 تلويزيون  برتر
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ابزارهاي فشار و قدرت مانع نظارت بر تاكسي هاي اينترنتي
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران به وجود ابزارهاي قدرتي اشاره كرد كه مانع از تدوين دستورالعمل فعاليت تاكسي هاي اينترنتي مي شود. محسن پورسيدآقايي درباره سرانجام 
تدوين آيين نامه اي براي تاكسي هاي اينترنتي گفت: آيين نامه اي براي همه تاكسي هاي اينترنتي تدوين شده است كه براساس آن درباره نحوه اخذ مجوز، چگونگي نظارت و ضوابط فعاليت آنها 
دستورالعمل هايي مشخص شده است. وي با بيان اينكه آيين نامه  توسط معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با مشاركت شورايعالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور تهيه شده است 
و بايد در اين شورا به تصويب برسد، تصريح كرد: متاسفانه ابزارهاي فشار و قدرتي وجود دارد كه جلوي كنترل و نظارت شهرداري بر شركت هاي تاكسي هاي اينترنتي را مي گيرد. 

حضور در رويدادهاي بين المللي به دليل هزينه هاي گزاف فراموش شده است
ابراهيم رستمي، كارشناس فناوري اطالعات

به طور يقين اساسي ترين و مهم ترين عاملي كه مي تواند تهران را به شهري هوشمند تبديل كند، همين استارت آپ ها و شركت هاي دانش بنيان خواهند بود كه 
در چند سال اخير تمام توجهات را به خود جلب كرده اند. با نگاهي به تجربه كشورهاي ديگر به خوبي متوجه خواهيم شد كه عامل توسعه و ديجيتالي شدن شان 
ارتباط مستقيمي با اين مدل كسب وكارها دارد. در چند سال اخير اگرچه توجه زيادي معطوف استارت آپ ها و كسب وكارهاي نو شده؛ اما مهم ترين عامل كه حضور 
در رويدادهاي بين المللي است به دليل هزينه هاي گزاف شايد فراموش شده است. معاونت علمي و وزارت ارتباطات حمايت هاي خوبي براي اين كسب وكارها 
انجام داده اند؛ اما جاي خالي حمايت از آنها براي تامين هزينه هاي حضور در رويدادهاي بين المللي احساس مي شود. در اين سال ها كه فعاليت استارت آپ ها 
بيشتر شده است، متوجه هستيم كه تامين سرمايه و هزينه هاي آنها مهم ترين عامل براي رشد ايده و رسيدن به محصول و خدمت است. به همين دليل بسياري 

از استارت آپ ها هزينه حضور در اين رويدادها كه تمام شان گران هستند را ندارند. 
نتيجه دور ماندن از اين رويدادها و عدم نمايش توانمندي هاي آنها نداشتن مشتري و متقاضي براي خدمت و محصول مورد نظر است و اگر مشتري خارجي وجود 
نداشته باشد، اميدي به ادامه راه شايد نباشد. به عبارت بهتر صادرات محور بودن بايد در برنامه هاي اوليه اين كسب وكارها ديده شود. شرط صادرات محور بودن هم 
رابطه مستقيمی با شركت در رويدادهاي بين المللي و كسب تجربه از ديگر رقبا دارد. رويداد مذكور مي تواند گام مهمي براي آشنايي استارت آپ ها يا تجربه هاي 

ديگران به ويژه سخنرانان خارجي كه از كشورهاي ديگر براي ارائه تجربيات خود در اين برنامه شركت كرده اند، باشد.
در اين بين بايد همكاري تمام سازمان ها و ارگان ها را در كنار يكديگر و تكميل كننده هم داشته باشيم؛ چراكه حركت به سمت »تهران هوشمند« ناگزير است و 
راه حل تحقق آن كمك گرفتن از استارت آپ هاست. نخستين چالش براي تهران مشكل حمل و نقل است؛ چراكه ترافيك در اين كالن شهر بيداد مي كند و هر 
روز با خيل بيشتري از رانندگان در سطح شهر روبه رو هستيم. بنابراين مساله مهم تري كه در اين حوزه وجود دارد، اين است كه ما بتوانيم از ابزارهايي مانند هوش 
مصنوعي، يادگيري ماشيني و… استفاده كنيم؛ درست مانند استارت آپ ها و كسب وكارهاي كوچكي كه در حوزه حمل و نقل، خدمات شهري، خدمات مالي 
و... در چند سال اخير شكل گرفته اند. تمام اينها مي توانند به هوشمندسازي كمك شاياني كنند. خوشبختانه تمركز روي توسعه استارت آپ ها ضروري است و 

چه بهتر اينكه با برگزاري چنين رويدادهايي بتوان اشتراك اطالعات داخلي ها و خارجي ها را در كنار هم داشت. 

شايلي قرائي
News kasbokar@gmail.com

آگهیمناقصهعمومیمرحلهدوم-نوبتاول
شهرداری انديشه در نظر دارد با استناد به مجوز شماره 5/1103/ص مورخ 97/8/22 موضوع بند 9 
مصوبه شماره 73 مورخ 97/8/15 شورای اسالمی شهر انديشه ، عمليات جمع آوری زباله ، رفت و 
روب و ساير عمليات مرتبط با خدمات شهری سطح شهر انديشه را برای مدت 12 ماه با شرايط ذيل 

به شركت های واجد شرايط و دارای صالحيت واگذار نمايد : 
1- موضوع مناقصه : جمع آوری زباله ، رفت و روب معابر سطح شهر و ساير عمليات مرتبط با خدمات 

شهری شهر انديشه ؛ فازهای 2 ،3،4و 5 
2- مدت انجام كار : 12 ماه 

3- برآورد اوليه : مبلغ  925 /106/142/812 ريال  
4 - سپرده شركت در مناقصه  : مبلغ 5/308/000/000 ريال می باشد كه بايد به صورت موارد مندرج در بند 2 ماده 5 آئين نامه مالی 

شهرداريها به شرح ذيل ارائه گردد : 
الف- رسيد بانكی واريز وجه مزبور به حساب جاری سيبا به شماره 0106212988001 نزد بانك ملی شعبه فاز سه انديشه 

ب - ضمانت نامه بانكی به نفع شهرداری انديشه 
ج - اسناد خزانه 

5- مهلت و محل فروش اسناد مناقصه : مهلت خريد اسناد مناقصه از تاريخ چاپ اگهی لغايت روز سه شنبه مورخ 97/10/4 به 
نشانی : شهريار ، شهر انديشه ، فاز 3 شهرداری انديشه ، واحد امور قراردادها می باشد . 

6- مهلت و محل ارائه پيشنهادات : پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/10/5 دبيرخانه شهرداری انديشه 
7- زمان و محل بازگشايی پيشنهادات واصله : روز شنبه مورخ 97/10/8 ساعت 14:30 سالن جلسات شهرداری انديشه 

8 - مدارک الزم : رونوشت و اصل گواهی صالحيت از اداره كار دارای اعتبار و درخواست كتبی با مهر و امضاء معتبر شركت ضمنا 
همراه داشتن مهر شركت جهت دريافت اسناد الزامی می باشد . 

9- شهرداری در رد يا قبول هريك از پيشنهادات واصله مختار است . 
10 - برندگان اول ، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شــركت در مناقصه آنان به ترتيب به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد . 
11 - ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گرديده است . 

تاريخ چاپ نوبت اول : 1397/9/18 
تاريخ چاپ نوبت دوم : 1397/9/25 

بهروز كاويانی ، شهردار شهر انديشه

مديرعامل شركت گاز استان قزوين از مصرف بيش از ۳ 
ميليارد متر مكعب گاز در بخش هــای خانگی، تجاری، 
صنعتی و نيروگاهی استان در 8 ماهه نخست امسال خبر 
داد. اسماعيل مفرد بوشهری بيان كرد: از ابتدای امسال تا 
پايان آبان ماه ۳ ميليارد و 48۳ ميليون متر مكعب گاز در 
استان مصرف شــده كه از اين مقدار، يك ميليارد و ۳4۰ 
ميليون متر مكعب گاز در بخش هــای خانگی، تجاری 
و واحدهای صنعتی عمده و جز مصرف شــده است و ۲ 
ميليارد و ۱4۳ ميليون متر مكعب نيز به نيروگاه شهيد 
رجايی به عنوان بزرگ ترين مصرف كننده گاز اســتان 
تحويل شده است. بوشهری با بيان اينكه تحويل حداكثری 
گاز به نيروگاه شــهيد رجايی از اولويت های شركت گاز 

استان است، افزود: ۶۲ درصد گاز مصرف شده استان در 
اين 8 ماهه مربوط به گاز تحويل شده به نيروگاه است كه 
اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد 
افزايش داشته است كه اميدواريم اين روند در فصل سرما 

نيز ادامه داشته باشد.مديرعامل شركت گاز استان قزوين 
با اشاره به سرد شدن هوا و افزايش مصرف گاز در بخش 
خانگی گفت: متاسفانه ميزان مصرف انرژی به ويژه گاز 
طبيعی توسط مشتركان خانگی از ميانگين جهانی باالتر 
است به گونه ای كه كشور ما بيشتر از كشورهايی همچون 
 انگليس و ژاپن گاز مصرف می كند و اين درحاليست كه 
می بايست گاز را به سمت صنايع سوق دهيم و زمينه ساز 
رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی كشور شويم. وی در ادامه 
به منظور مديريت مصرف و استفاده بهينه از اين نعمت 
 الهی از مشتركان گاز استان درخواست كرد با رعايت نكات 
صرفه جويی اين شركت را در مسير استمرار تحويل گاز به 
همه بخش های خانگی، صنعتی و نيروگاهی ياری رسانند.

درهشتماههنخستامسالاتفاقافتاد
مصرف  بيش از 3 ميليارد متر مكعب گاز طبيعی  در استان  قزوين 

اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی شهرستان های چالوس و كالردشت
 احتراما، به اســتحضار می رســاند از آنجايی كه پرونده خانــم ها ريحانه 
رحمتی نســب، منا كياجمالی و ســحر رجب زاده به طرفيت آقای احسان 
حسين زاده قناد )فروشــگاه ايرانيان جامه( در مراجع هيات تشخيص اين 
اداره مطرح می باشد، با عنايت به اينكه آدرس اعالم شده از جانب شكات به 
علت عدم شناسايی آدرس خوانده، ابالغ قانونی صورت نپذيرفته است. لذا 
خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به درج مفاد پرونده در روزنامه رسمی 

به شرح ذيل با هزينه خواهان اقدام الزم به عمل آيد. 
خواهان در جلســه اول هيات تشــخيص كه در تاريخ ۱۳۹7/۹/۱۲ انجام 
پذيرفته اشعار داشتند كه حدودا ۳سال و 8 ماه سابقه كار داشته و قرار داد 
شفاهی بوده و در تاريخ ۱۳۹7/8/۵ به دليل تعطيلی كارگاه قطع رابطه شده 
است و خواسته ام بازگشت به كار می باشد. ضمنا جلسه دوم كالسه  پرونده 
۹7/74۱ )خانم سحر رجب زاده( روز دوشــنبه مورخ ۱۳۹7/۱۰/۱7راس 
ساعت ۹ صبح  و كالسه پرونده ۹7/74۰ )خانم ريحانه رحمتی نسب( روز 
دوشنبه مورخ ۱۳۹7/۱۰/۱7راس ساعت ۱۰صبح  و كالسه پرونده ۹7/74۲ 
)خانم منا كياجمالی( روز دوشنبه مورخ ۱۳۹7/۱۰/۱7راس ساعت ۹:۳۰ 
صبح همگی به نشانی چالوس _خيابان۱7شهريور _ طبقه فوقانی بانك ملی 

برگزار می گردد.
اداره تعاون،كار و رفاه اجتماعی شهرستان چالوس، نوروززاده

موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی واراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره ۱۳۹7۶۰۳۰۹۰۶8۰۰۱۱8۶پرونــده كالســه 
۱۳۹7۱۱44۰۹۰۶8۰۰۰۰۰۶ هيــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت  ملك ناحيه دو قزوين تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای 
يعقوب اميرآبادی فرزند رمضان بشماره شناسنامه ۳4۲8 صادره از قزوين 
در يك باب خانه به مساحت8۱/۰۲ مترمربع پالك از ۵ اصلی واقع در بخش 
۵ قزوين خريداری از مالك رســمی محرمعلی نجفی و عباس نجفی محرز 
گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵روز 
آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. 
بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذكور وعــدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
۹۳4/م الف

تاريخ انتشارنوبت اول: ۹7/۹/۱8
تاريخ انتشارنوبت دوم: ۹7/۱۰/۲

علی شهسواری -رئيس اداره ثبت اسناد وامالك ناحيه ۲ قزوين

مفقودی
 برگ سبز سواری پرايد مدل 1388 و به شــماره شهربانی  ايران 
72 – 393 ص 58 و به شماره موتور 2931259 و به شماره شماره 
شاسی S 1422288075450  مفقود گرديد و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

آگهی مفقودی
   405GLX_XU7 ســند مالكيت خودرو ســواری پژو تيــپ
مدل 1391 به شــماره موتور 144K0004469 ، شــماره شاسی 
NAAM01CA7CR576131  وشــماره پــالک  ايــران 
 31 – 877 ج 86 مفقــود گرديــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.



نوسانات قيمت مرغ در ماه هاي 
اخيــر بــه يكي از مشــكالت 
غيرقابل حل تبديل شده است. 
به دليل مشــكالت زيادي كه 
در مرغداري ها وجود داشته و 
همچنين سرمازدگي و... قيمت مرغ روزانه در نوسان است و 
امروز شاهد هستيم كه قيمت مرغ به ١٢ هزار و ١٠٠ تومان 
در مراكز خرده فروشي رسيده و افزايش داشته است. در اين 
رابطه رئيس اتحاديه پرنده و ماهي از افزايش قيمت مرغ به 
١٢ هزار و ١٠٠ تومان در مراكز خرده فروشي خبر داده است. 
مهدي يوسف خاني گفت: قيمت اين كاال در عمده فروشي 
درب كشتارگاه ١٠۹٠٠ تومان، پخش ١١ هزار و ١٠٠ تومان 
و مراكز خرده فروشي ١٢ هزار و ١٠٠ تومان است. وي افزود: 
همچنين قيمت هر كيلوگرم سينه با كتف ٢١ هزار تومان، 

سينه بدون كتف ٢٠ هزار تومان و فيله ٢١ هزار تومان است. 
وي ادامه داد: همكاران ما توجه كنند قيمت هاي اعالمي فوق 
نرخ استعالمي بوده و آنها مي توانند با توجه به فاكتور خريد 
رسمي و با احتساب ١٠ درصد ســود اقدام به فروش كنند. 
قيمت مرغ پيش از اين در هفته هاي گذشته با ثبت رقم ١١ 
هزار و ۹٠٠ تومان، به مرز ١٢ هزار تومان نزديك شده بود؛ اما 

از اين مرز قيمتي عبور نكرده بود. 

حذف گوشت قرمز و مرغ از سفره برخي خانوارها
همچنين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با نگران كننده 
دانستن افزايش قيمت انواع مواد غذايي در بازار گفت: به دليل 
گراني، برخي افراد قدرت خريد گوشت قرمز و مرغ را ندارند و 
اين مواد پروتئيني از سبد مصرف برخي خانوارها حذف شده 
است. احمد اناركي محمدي اظهار كرد: افزايش چشمگير 
قيمت گوشت قرمز و مرغ در بازار موجب كاهش مصرف اين 
مواد پروتئيني مهم شده است و در مراجعاتي كه برخي افراد به 

نمايندگان مجلس دارند، عنوان مي كنند كه ديگر توان خريد 
گوشت قرمز و مرغ را ندارند و عمال اين مواد غذايي از سفره آنها 
حذف شده است. وي در ادامه افزود: مصرف نكردن گوشت 
قرمز و مرغ مي تواند عوارض بسياري براي افراد جامعه به ويژه 
كودكان داشته باشد و تغذيه خانوارها را با چالش جدي روبه رو 
مي كند و حتي مي تواند در آينده نه چندان دور هزينه هاي 
درماني كشــور را افزايش دهد. اناركي محمدي با اشاره به 
اينكه يكي از داليل گراني گوشت قرمز و مرغ، نوسانات ارزي و 
افزايش قيمت نهاده هاي مورد نياز دام و طيور عنوان مي شود، 
گفت: بخش عمده اي از نهاده هاي مــورد نياز دام و طيور از 
طريق واردات تامين مي شود و در شرايطي كه ارز دولتي به 
واردات اين اقالم اختصاص مي يابد، نبايد شاهد اين افزايش 
قيمت ها باشيم. به گزارش اقتصادآنالين، نماينده مردم انار و 
رفسنجان در مجلس با بيان اينكه برخي مرغداري ها تعطيل 
شده اند و برخي ديگر هم در آستانه تعطيلي قرار دارند، عنوان 
كرد: براي اينكه مرغداران بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند، 

بايد توليد براي آنها توجيه و صرفه اقتصادي داشته باشد و مرغ 
به قيمت مناسب و بيش از قيمت تمام شده از توليدكنندگان 
خريداري شود. اناركي محمدي با تاكيد بر اينكه در تعيين 
قيمت مرغ بايد منافع مصرف كننــدگان هم در نظر گرفته 
شود، گفت: البته قيمت مرغ بايد به نحوي تعيين شود كه 
هم موجب متضرر شدن مرغداران نشود و هم مردم قادر به 

خريد و مصرف آن باشند. عضو كميسيون اقتصادي مجلس با 
بيان اينكه دولت مديريت جامعي بر بازار گوشت قرمز و مرغ 
ندارد، اظهار داشت: يكي از داليل اصلي گراني محصوالت 
پروتئيني، وجود دالل ها و واسطه هاست كه با دست به دست 
كردن گوشت قرمز و مرغ، قيمت آنها را براي مصرف كننده 

افزايش مي دهند. 

قيمت هر كيلو مرغ به ١2 هزار و ١٠٠ تومان در مراكز خرده فروشي رسيد

پروازقيمتازکشتارگاهتاخردهفروشي
خطر تعطيلي در كمين  مرغداري  ها                                                                          دولت   مديريتي بر بازار گوشت قرمز و مرغ  ندارد
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برگزاري جلســات هماهنگي 
براي قيمت هاي شب يلدا

رئيــس اتحاديه ميــوه و ســبزي از ركود و 
آرامش حاكــم بر بــازار خبــر داد و گفت: 
جلســات متعددي را با همراهي ســازمان 
تعزيرات، وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 
اتاق اصناف ايران و تهران بــراي هماهنگي 
 و ايجــاد و ثبــات قيمت هــا در شــب يلدا

 داشته ايم.
 اســدا... كارگر افزود: هدف ما اين است كه 
تمامي اقشــار جامعه در شب يلدا كه سنت و 
آيين ديرينه است، بتوانند اين شب را جشن 
بگيرنــد و تمــام تالش مان را بــراي كنترل 
قيمت ها و عرضه كافي ميوه و مركبات به بازار 

خواهيم داشت.
 وي تصريح كرد: تالش كرده ايم براي عرضه 
ميوه هاي پراستقبال شب يلدا مانند هندوانه 
و انار عرضه به ميزان كافي داشــته باشيم تا 
از افزايش قيمت آن جلوگيري شــود و همه 
اصناف بايد دست به دست هم دهند تا مردم 
بتوانند خريدشــان را انجام دهند. كارگر در 
حال حاضر نرخ هر كيلو انار را ۳ هزار و ۵٠٠ 
تا ۹ هزار تومــان اعالم كرد و افــزود: قيمت 
هر كيلو انگور بي دانه زرد ۳ هزار و ۵٠٠ تا ۷ 
هزار، انگور بي دانه قرمز ۵ تا ١١ هزار، پرتقال 
جنوب ۴ تا ۹ هزار، پرتقال شمال يك هزار و 
۵٠٠ تا ۳ هزار و ۵٠٠، خرمالو شــمال ٢ تا ۵ 
هزار، خرمالو كن ۴ تا ۹ هزار، به ۳ تا ۸ هزار، 
هندوانه ۸٠٠ تا يك هزار و ۶٠٠، خربزه ٢ تا 
۵ هزار، خيار بوته اي ٢ هزار و ۵٠٠ تا ۵ هزار 
 و ۵٠٠ و خيــار گلخانه ۳ تا ۵ هــزار و ۵٠٠

 تومان است. 

خبر
تها

آخرينقيم
)ريال(

انجير خشک نيمه پرک
480000

توت خشک سفيد
880000

گردو پوست سوزني
1280000

پسته ممتاز
1300000

مغز فندق
880000

کشمش سبز
160000

 )) فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله ای  (( 
اداره کل بنادر و دريانوردی استان سیستان و بلوچستان

شماره مناقصه : 200970369900002

اداره کل بنادر و دريانوردی استان سیستان و بلوچستان – بندر چابهار در نظر دارد مناقصه عمومی يک مرحله ای خريد، حمل 
و تحويل تجهیزات سرمايشی، اجاق گاز و يخچال را از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمايد. کلیه مراحل 

برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذکور 

و دريافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 97/9/20 می باشد .
مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت : از تاريخ چاپ دومین آگهی در روزنامه کثیراالنتشار از روز سه شنبه 97/9/20 لغايت پايان وقت 

اداری روز پنجشنبه 96/9/29 .
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : از تاريخ اتمام فروش اسناد روز شنبه مورخه 97/10/1 لغايت تا پايان وقت اداری روز دوشنبه  مورخه 97/10/10 .

مهلت بازگشايی پاکت ها : ساعت 00 : 09 صبح روز سه شنبه  مورخ 97/10/11 در محل اتاق کنفراس طبقه چهارم ساختمان اداری شماره يک 
بندر شهید بهشتی .

* اصل ضمانتنامه بانکی يا فیش نقدی واريزی به حساب سپرده شرکت در مناقصه بايد تحويل دبیرخانه بندر شهید بهشتی گردد.
*اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 

آدرس : چابهار -  انتهای خیابان شهید ريگی - اداره کل بنادر و دريانوردی اســتان سیستان و بلوچستان بندر شهید بهشتی- دبیرخانه 
ساختمان شماره يک . 

تلفن : 31283000- 054     فاکس : 054-35321414
*  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :

مرکز تماس : 41934-021    دفتر ثبت نام : 88969737 – 85193768 - 021

)) فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله ای  (( 
اداره کل بنادر و دريانوردی استان سیستان و بلوچستان

شماره مناقصه : 200970369900003

اداره کل بنادر و دريانوردی استان سیستان و بلوچســتان – بندر چابهار در نظر دارد خريد، تحويل و نصب و راه اندازی 4 
دستگاه ديزل ژنراتور دائم کار canopy پرتابل )جهت بهره برداری در فضای آزاد( به همراه تابلو های برق مربوطه و تانک 

سوخت روزانه جهت تامین انرژی الکتريکی به ظرفیت حقیقی و کامل 300 کیلو ولت آمپر را از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نمايد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام 
در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 97/9/20 می باشد .
مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت : از تاريخ چاپ دومین آگهی در روزنامه کثیراالنتشار از روز سه شنبه 97/9/20 لغايت پايان وقت 

اداری روز پنجشنبه 97/9/29 .
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : از تاريخ اتمام فروش اسناد روز شنبه مورخه 97/10/1 لغايت تا پايان وقت اداری روز دوشنبه  مورخه 97/10/10 .

مهلت بازگشايی پاکت ها : ساعت 00 : 10 صبح روز سه شنبه  مورخ 97/10/11 در محل اتاق کنفرانس طبقه چهارم ساختمان اداری شماره يک 
بندر شهید بهشتی .

* اصل ضمانتنامه بانکی يا فیش نقدی واريزی به حساب سپرده شرکت در مناقصه بايد تحويل دبیرخانه بندر شهید بهشتی گردد.
* اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 

آدرس : چابهار -  انتهای خیابان شهید ريگی - اداره کل بنادر و دريانوردی اســتان سیستان و بلوچستان بندر شهید بهشتی- دبیرخانه 
ساختمان شماره يک . 

تلفن : 31283000- 054     فاکس : 054-35321414
* اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :

مرکز تماس : 41934-021    دفتر ثبت نام : 88969737 – 85193768 - 021

آگهی مزايده عمومی مرحله اول– نوبت دوم
شهرداری بندر ماهشهر به استناد موافقت نامه شماره ۹۶١١/ ش  مورخ ۸۷/٠١/۳١ شورای اسالمی شهر در نظر دارد پاركينگ واقع 

در پشت خيابان منتظری خود را از طريق مزايده عمومی به صورت اجاره  با شرايط زير به بخش خصوصی واگذار نمايد.
١- قيمت پايه اجاره ماهيانه مبلغ ۳٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال و اجاره يك سال ۳۶٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال و مبلغ پيش پرداخت ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال می باشد.

٢-اسناد مزايده از مورخ ۹۷/٠۹/١۸ تا پايان وقت اداری مورخ ۹۷/١٠/٠١ در امور قراردادهای شهرداری واقع در كوی انقالب - بلوار 
شهرداری در مقابل پرداخت مبلغ ۳٠٠/٠٠٠ ريال) غير قابل استرداد( به حساب سيبا ٠١٠۵٢۹۳۴۸٢٠٠٠ بانك ملی شعبه شهرداری تسليم و پاكت در مورخ 

۹۷/١٠/٠٢ به  امور قراردادها تحويل می گردد.۳- بازگشايی پاكت ها روز سه شنبه مورخ ۹۷/١٠/٠۴ می باشد.
۴-پيشنهاد دهندگان می بايست جهت تضمين شركت در مزايده پنج درصد مبلغ اوليه ) ١۸/٠٠٠/٠٠٠ ريال( را به يكی از دو طريق زير ارائه نمايند.

الف- فيش واريز مبلغ فوق به حساب سيبا ٠١٠۵٢۹۴١۶۷٠٠۳ شهرداری بندر ماهشهر نزد بانك ملی شعبه شهرداری بندر ماهشهر .
ب- ضمانت نامه بانكی به نام شهرداری بندر ماهشهر و به مدت سه ماه از تاريخ افتتاح پيشنهادها.

 ۵- شهرداری در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
۶- قيمت پيشنهادی زير قيمت پايه مردود است.

  ۷- متقاضيــان مــی توانند جهــت كســب اطالعــات بيشــتر در ســاعات اداری بــا شــماره تلفــن ٢۴-٠۶١۵٢۳۵٠٠٢۳ تمــاس و يا بــه آدرس
 www.mahshahrcity.ir مراجعه  نمايند.

امور قراردادهای شهرداری بندر ماهشهر

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9700480 
بدينوســيله به خانم عايشــه يلمــهء فرزنــد پيغمبرقلی با تاريــخ تولد: 
١۳۶۵/٠۳/٠۳ و شــماره ملــی: ٢٠۳٢٢۴١۵۹۵ بدهكار پرونده كالســه 
 ۹۷٠٠۴۸٠ كه برابر گزارش مامور پســت شــناخته نگرديــده ايد ابالغ

 می گردد كه برابر سند رهنی و شرطی شماره ١۶٠۴۴ مورخ ١١/٠١/١۳۹۴ 
بين شما و بانك سپه مبلغ ۴۸۹/۷۴۶/۵۷۵ ريال بابت اصل و خسارت تأخير 
روزانه مبلغ ۳٠٠/۹١۵ ريــال از مورخ ١۳۹۷/٠٢/٠۸ بدهكار می باشــيد 
كه بر اثر عدم پرداخت وجه، بســتانكار درخواســت صدور اجرائيه نموده 
 پس از تشريفات قانونی اجرائيه صادر و بكالســه فوق در اين اجراء مطرح 
 می باشد لذا طبق ماده ١۸/١۹ آئين نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ 
می گردد از تاريخ انتشــار اين آگهی كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است 
فقط يك نوبت در روزنامه كثير االنتشار چاپ و درج و منتشر می گردد ظرف 
مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غير اين صورت بدون 
انتشار آگهی ديگری عمليات اجرائی طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد 

شد./ش ٢۴  م.الف ۸۵۸۹
حسين حكم آبادی - مسئول اجرای اداره ثبت اسناد و امالک گنبد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی آقای سید صمد سید ترابی فرزند میراحد
خواهان هانيه ملكی دادخواستی به طرفيت خوانده سيدصمد سيدترابی 
فرزند ميراحد به خواســته مطالبه نفقــه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع 
و به شــماره پرونده كالســه ۹۷٠۹۹۸۴۵۴۸٢٠٠۸۶٢ شــعبه ٢دادگاه 
عمومی حقوقی شهرســتان پــارس آباد ثبــت و وقت رســيدگی مورخ 
۹۷/١٠/٢۵ســاعت١٠تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع 
ماده۷۳قانون آئين دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
 را دريافت و در وقت مقــرر فوق جهت رســيدگی در دادگاه حاضر گردد. 

م الف۹٠۳٠
مدير دفتر شعبه٢دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پارس آباد- شهبازی

آگهی ) مجمع عمومی نوبت اول (
 جلســه مجمع عمومی كانون بازنشستگان و مســتمری بگيران تامين 
اجتماعی شهرستان آمل به منظور موارد ذيل كه در تاريخ ۹۷/١٠/١١  راس 
ســاعت ١٠ صبح در دفتر كانون برگزار می گردد، از كليه اعضای محترم 
درخواست می شــود با در دست داشــتن كارت عضويت در محل مذكور 

حضور به هم رسانند.
 دستور جلسه:

 ١-  تالوت چند از كالم ا... مجيد
 ٢ - گزارش عملكرد هيات مديره 

۳ - گزارش  بازرس
 ۴- تصويب بيالن  مالی سال۹۶

۵ – تصويب درآمد و هزينه های مالی سال ۹۷
هيات مديره كانون بازنشستگان تامين اجتماعی آمل

مفقودی 

دفترچــه وكالت به شــماره پروانه 

2١١67به نام حسين ايزدی بگديلو 

فرزند ولی مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

نوبت اول

نوبت اول

اداره كل بنادر و 
دريانوردی استان 

سيستان و بلوچستان

اداره كل بنادر و 
دريانوردی استان 

سيستان و بلوچستان

دود مشکالت مرغداران در چشم مصرف کنندگان
ابوالفضل ورمزيار، فعال بازار مرغ و ماهي

اين روزها اگر سري به كشتارگاه و محل نگهداري مرغ هاي گوشتي بزنيد، خواهيد ديد كه خوراک مرغ با چه سختي تهيه مي شود و هزينه هاي نگهداري مرغ ها 
تا چه اندازه افزايش پيدا كرده است. از زماني كه نرخ دالر افزايش يافت و كاميون ها حمل و نقل را متوقف كردند تا به امروز درگيري هاي زيادي براي تهيه دان 
مرغ وجود دارد. مرغداران براي تهيه دان مرغ هفته ها بايد در انتظار بمانند و هزينه هاي خريد آن هم بسيار افزايش داشته است. در بسياري مواقع مرغداران با 
قرض گرفتن دان مرغ از هم فقط آن روز را مي گذرانند تا فردا. هزينه هاي نگهداري مرغ نيز سرسام آور شده است و آب، برق، گاز، بيمه و ماليات و ده ها مشكل 
ديگر صرفه نگهداري و توليد را ندارد. مرغ در كشــتارگاه ها براي تحويل يك قيمت دارد و تا به دست خرده فروش برسد، افزايش قيمت پيدا مي كند يا به قول 
معروف، پرواز قيمت داريم. دستمزد كارگران هم مزيد بر علت شده و بسياري از مرغداران و كشتارگاه  ها هم با اينكه تعديل نيرو گسترده داشته اند در تامين حقوق 
كارگران هم كم آورده اند. هزينه ها زياد است و نگهداري و پرورش مرغ ديگر نمي صرفد. امروز كارگران كشتارگاه ها و مرغداري ها اصال از وضعيت خود راضي 
نيستند. البته حق هم دارند. هزينه هاي زندگي براي آنها هم وجود دارد و با اين روش نمي توانند اساسي ترين نيازهاي خود و خانواده هاي شان را تامين كنند. 

بسياري از مرغداري ها و كشتارگاه ها به داليلي كه ذكر شــد، تعطيل كرده اند و عطاي اين شغل را به لغايش بخشــيده اند و مسافركشي را ترجيح داده اند. در 
بسياري ديگر از اين واحدها هم كه فعاليت دارند، مشكالت ديگري وجود دارد. مشكالت بهداشتي و عمر باالي ساختمان ها و مراكز كه اكثرا به بيش از ۳۵ سال 
مي رسد و فرسوده شده اند بيداد مي كند و بسياري از مرغداران حاضر نمي شوند به دليل فرســوده بودن و نبود مسائل بهداشتي، مرغ ها را در آن كشتارگاه ها 
ببرند. رعايت اصول بهداشتي و درمان براي پيشگيري يا مبارزه با بيماري ها اهميت بسياري دارد و بخش مهمي از هزينه هاي مرغداران را در بر مي گيرد. اصول 
بهداشتي و درمان شامل مصرف و به كارگيري انواع دارو، واكسن، ويزيت دامپزشك و مواد ضدعفوني است كه هزينه آنها براي مرغداران بسيار گران تمام مي شود. 
بدين ترتيب به دليل افزايش هزينه ها و نبود امكانات بهداشتي و عدم تمايل براي كشتار مرغ قيمت مرغ گران مي شود و در اين بين دود اين همه مشكالت به 

چشم مصرف كننده مي رود. 

نیاز فراوان به خوراك مرغ 
مهدي يوسف خاني، رئیس اتحاديه صنف فروشندگان پرنده و ماهي

مشــكالت زيادي مرغداري ها و مرغداران را محاصره كرده است و در شــرايط اقتصادي كنوني رفع 
آنها هزينه هاي زيادي را الزم دارد. مرغداران امروز باچالش تهيه دان روبه رو هستند و اين مشكل  از 
اساسي ترين مشكالتي است كه اين روزها مرغداري ها با آن روبه رو هستند. هزينه ها افزايش يافته و 
در حالي كه مشكالت تمام مرغداران را درگير كرده هيچ گونه راه حلي براي مشكالت اين فعاالن وجود 
ندارد. مشــكالتي كه كاميون داران براي مرغداري ها ايجاد كردند موجب شده تا به امروز  مرغداران 

درگير اين مشكل شوند و نتوانند خود را به وضعيت قبلي بازگردانند. 
امروز اين مراكز درگير مشكل تهيه خوراک مرغ هســتند، چراكه كمك هاي دولتي هم نتوانست نياز 
فراوان را به خوراک مرغ برطرف كند. درست اســت كه خوراک مرغ در اختيار مرغداران قرار گرفت 
اما توزيع نهاده ها از سوي شركت پشتيباني جوابگوي نياز مرغداران نبوده و است. هم اكنون بسياري 
از مرغداري ها بدون دان مانده اند، چراكه آنها تمام ذخاير خود را اســتفاده كرده اند  و ديگر چيزي در 

انبارها ندارند. 
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رونــد رو به رشــد قيمت ها 
در بازار مســكن ضمن آنكه 
دسترســي طبقه متوســط 
و پايين به مســكن را تقريبا 
غيرممكن كرده است، مجالي 
براي خانه دار شــدن؛ حتي با فرض دو برابر شــدن وام 
مسكن نمي گذارد. در اينكه مبلغ كنوني وام مسكن كفاف 
هزينه هاي خريد مسكن را نمي دهد، شكي نيست؛ اما 
موضوع اين است كه ســير صعودي قيمت ها در بخش 
مسكن كه طبق آخرين آمارها به رشد 91 درصدي قيمت 
مسكن منتهي شده، چه زمانی مي خواهد متوقف شود و تا 
كجا مي خواهد پيش برود؟ قيمت ها در بخش مسكن مثل 
هر بخش ديگري دچار التهاب شده است و نقش دالالن 
در اين گراني ها بي تاثير نيست؛ اما درباره بخش مسكن به 
دليل عدم نظارت درست بر روند خريد و فروش مسكن و 
البته اختيار صاحب خانه ها براي نرخ گذاري، سودجويي ها 
بيشتر به چشم مي خورد. صاحب خانه ها نيز قيمت مسكن 
را براساس ميزان عرضه و تقاضا تعيين مي كنند؛ اما اين 
در حالي است كه ركود ســنگيني بر بازار حاكم شده و 
حداقل مساله اساسي نبود مسكن كافي نيست تا عاملي 

براي اين گراني ها باشد، بلكه براساس بررسي هاي موجود، 
آنچه مساله ســاز اســت، عرضه ناكافي مسكن از سوي 
عرضه كنندگان و همچنين به نوعي احتكار مسكن براي 

گران تر شدن آن است. 
به گفته يكي از كارشناسان اين حوزه، تاخير و كوتاهي 
عرضه كنندگان مسكن كه البته به عمد و براي باال بردن 
قيمت ها صورت مي گيرد، نقش مهمي در افزايش قيمت ها 
دارد و در شــرايط التهابي بازار و افزايش تقاضا اين گونه 
رفتارها بيشتر مي شود. نمونه آن تغيير قيمت واحدهاي 
كوچك به عنوان پرمتقاضي ترين واحدهاي بخش مسكن 
است. تازه ترين بررسي ها نشان مي دهد قيمت خانه هاي 
كمتر از ۵۰ متر به عنوان پرمتقاضي ترين انواع مسكن در 
بازار افزايش قابل توجهي را تجربه كرده است، به طوري كه 
واحدهاي مسكوني كمتر از ۵۰ متر از 2۰۰ ميليون تومان 

در تهران فراتر رفته است و بسياري از مشاوران امالك و 
فعاالن بازار مسكن مي گويند معامله واحدهاي مسكوني 
كوچك از حالت متري خارج شده است. قيمت پايه اي 
برخي از واحدهاي زيــر ۵۰ متر به 38۰ ميليون و حتي 
4۰۰ ميليون هم مي رســد كه با احتمال مصوب شدن 
وام 3۰۰ ميليوني براي مسكن، باز كمكي به مردم به ويژه 
قشر ضعيف براي خانه دار شدن نمي كند. به نظر مي رسد 
موضوع مسكن و مهار قيمت ها در اين بخش به طور كلي 
از دست دولت خارج شده و عدم  نظارت بحران اين بخش 
را روز به روز جدي تر كند. برخي از گزارش هاي جديد نيز 
نشان از كاهش تورم ماهانه ملكي برخي از بخش هايي 
دارد كه پيــش از اين با تورم زيادي روبه رو بوده اســت. 
براي مثال در مناطقي از پايتخت كه روند يكساله افزايش 
بهاي آپارتمان، بيشترين تورم ملكي منطقه اي را به ثبت 

رسانده، در آبان ماه كمترين رشد ماهانه قيمت را تجربه 
كرده اند. اين مناطق كه همان مناطق »پيشرو در رونق 
معامالت مسكن و مواجه  شدن با جهش قيمت« بوده اند، 
در حال حاضر نه تنها دور موتور رشد ماهانه قيمت در آنها 
به كمترين حد رسيده كه كمترين حجم خريد و فروش 

آپارتمان نيز به نام اين مناطق ثبت شده است. به عبارتي 
افت شديد قدرت خريد مردم و كوچ متقاضيان يكي از 
عمده داليل كاهشي شدن روند قيمتي آنها بوده و همين 
جرقه اميدي است به كاهش قيمت ها در آينده نزديك كه 

البته با افت تقاضا ممكن است اتفاق بيفتد. 
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افزایش   تقاضای   مسکن  کم  متراژ
التهابشديدقیمتدرواحدهايپرمتقاضيتالشبيوقفهدالالنبرايافزايشقیمتها

طی هشت ماه گذشته
صادراتبهعــراق۶۷درصد

افزايشيافت
بررســی ها نشــان می دهد طی هشــت ماه 
گذشــته ســال جــاری ۶ ميليــارد و ۷۵۷ 
ميليــون دالر كاال بــه عــراق صادر شــده 
كــه از افزايــش ۶۶.۵9 درصــدی نســبت 
 به مــدت مشــابه ســال گذشــته حكايت

 دارد.
بــه گــزارش مهــر، بررســی تازه تريــن 
آمــار تجــارت خارجــی از صــادرات غير 
نفتــی نشــان می دهد كشــور عــراق برای 
 دوميــن مــاه پياپــی در صــدر فهرســت 
 دريافت كننــدگان كاال از ايــران قرار گرفته 

است.
در هشــت ماه گذشته امســال، 14 ميليون 
و 21۶ هزار تــن كاال بــه ارزش ۶ ميليارد و 
۷۵۷ ميليون دالر به عراق صادر شــده است 
كه از نظر وزنی 18.89 درصــد از وزن كل و 
از نظر ارزشــی 21.4۶ درصــد از ارزش كل 
 صادرات كشــور را به خود اختصــاص داده

 است.
براســاس اين گزارش در مدت مشــابه سال 
گذشته 8 ميليون و ۵۵۶ هزار تن كاال به ارزش 
4 ميليارد و ۵۶ ميليون دالر صادر شده بود كه 
1۰.۷8 درصــد از وزن كل و 14.۵۵ درصد از 

ارزش كل را به خود اختصاص داده بود.
بدين ترتيب آمار نشــان می دهد طی هشت 
ماه ســال جاری صادرات به عراق در مقايسه 
 با مدت مشــابه ســال گذشــته از نظر وزنی 
۶۶.14 درصد و از نظر ارزشی ۶۶.۵9 درصد 

افزايش يافته است.
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توقف خط توليد واحدهاي گران فروش در صورت بی توجهی به تذكر تعزيرات
مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران با اشاره به برخورد جدي با گران فروشان گفت: اگر تذكر و جريمه جوابگو نبود و خواسته سازمان تعزيرات اجرايي نشد، مجبور مي شويم اقدامات 
جدي تر از جمله توقف خط توليد را انجام دهيم. محمدعلي اسفناني با بيان اينكه يكي از مهم ترين و بارزترين وظايف سازمان تعزيرات، مبارزه با گران فروشي است، گفت: هر زمان كه 
گران فروشي رخ دهد، سازمان به وظايف ذاتي و سازماني خودش عمل مي كند. 

لواسان يكي از شهرهاي شهرستان شميرانات در استان تهران و مركز 
بخش لواسانات است. در اصطالح عاميانه به اين شهر لواسون مي گويند. 
لواسان دره اي اســت ييالقي و خوش آب وهوا در دامنه هاي جنوبي 
كوه هاي البرز كه به خاطر داشتن چشم اندازهاي بكر و زيبا از رودخانه 
جاجرود و درياچه زيباي سد لتيان شهرت يافته است. طبيعت سرسبز 
لواسان از دامنه هاي شمالي اين شهر آغاز مي شود و تا ساحل درياچه 
سد لتيان ادامه دارد. در چشم اندازهاي اين منطقه مي توان طبيعت را 

در چهار فصل سال به زيبايي هرچه بيشتر تماشا كرد. 
شهر لواسان در 11 كيلومتري شمال شرق تهران قرار دارد و به عنوان 
نزديك ترين منطقه خوش آب وهوا و ييالقي شهر تهران به شمار مي آيد. 
فاصله لواسان تا اتوبان بابايي تهران حدود ۷ كيلومتر است كه در كمتر 
از 1۵ دقيقه مي توان به آن دسترسي داشت. همچنين اين باغشهر از 
طريق جاده لشگرك، به آساني به اتوبان ارتش و اقدسيه دسترسي دارد. 
شهرداري شهر لواسان خدماتي را جهت بهبود و رشد منطقه از لحاظ 
عمراني فرهنگي خدماتي و آموزشــي ارائه داده است. مهندس علي 
حيدريان، شهردار شهر لواسان گفت: تكريم ارباب رجوع همراه با رفاه 

شهروندان اولويت كار شوراي اسالمي شهر و شهرداري است. 
حيدريان اضافه كرد: در نيمه اول سال 9۷ تاكنون در سطح شهر توسط 
شهرداري لواسان پروژه هايی عملياتي شده و در حال اجراست. پروژه ها 
به جهت رفاه حال شهروندان و توسعه شهري است. هم اكنون با استفاده 
از بخش خصوصي در حال اجراست. ضمنا با توجه به نوسانات قيمت 
و تحريم هاي ظالمانه عملكرد و پيشرفت اين پروژه ها نيز با مشكالتي 

روبه رو شده كه با درايت شورا و مديران و همكاران كه همه داراي يك 
هدف توسعه و آباداني براي شهر و رفاه شــهروندان هستيم، پشت 
سر گذاشته و برنامه هايي براي جذب سرمايه گذاري و رشد و جذب 
گردشگران بيشتر در منطقه را خواهيم داشت. حسن پورمحمدي، 
معاون مالي اداري شهرداري بيان كرد: بودجه شهرداري لواسان در 
سال جاري 1۵3ميليارد تومان بود كه از اين مبلغ 9۶ ميليارد تومان به 
مباحث عمراني تخصيص داده شد. باقيمانده بودجه نيز جاري است كه 
شامل اداري و شهري مي شود.  معاون اداري و مالي شهرداري لواسان با 
بيان اينكه در اصالح بودجه، اعتبارات در نظر گرفته شده براي كارهاي 
عمراني به بيش از 1۰۰ ميليارد تومــان افزايش يافت، بودجه فعلي 
كارهاي عمراني را 1۰۵ ميليارد تومان دانست و گفت: از بودجه جاري 

كاهش داده شد و به عمراني افزوده شد. 
پورمحمدي درباره وظيفه خدمات اداري افــزود: دو ميليارد و 9۰۰ 
ميليون تومان هزينه خدمات اداري بود. 31 ميليارد و 9۰۰ ميليون 
تومان نيز به خدمات شــهري تخصيص يافت و خدمات عمراني نيز 
در ســال جاري 9۶ ميليارد تومان پيش بيني  شده است كه به ۷ كد 
درآمدي اين مبالغ بايد تحقق پيدا مي كرد. كــد درآمدها برآمده از 
عوارض عمومي، اختصاصي، موسسات انتفاعي شــهرداري، اموال 
شهرداري، كمك هاي ســازماني، دولتي، هدايا، دارايي و ساير منابع 

تامين اعتبار بوده است. 
وي افزود: بيشترين دغدغه شهرداري لواسان خدمات عمراني شهر 
است. اين خدمات نيز به 9 كد برنامه تبديل شد. ازجمله برنامه توسعه 
شهري، دفع آب هاي سطحي داخل شهر، حمل ونقل و بهبود عبور و 
مرور شهر، ايجاد تاسيسات حفاظتي شهري، بهبود محيط شهري، 
ايجاد اماكن و فضاهاي ورزشي، ايجاد ساير تاسيسات، تسهيالت شهري 

و ايجاد برخي از تاسيسات درآمدزاست. 
پورمحمدي بيان داشت: در بحث ديون سال هاي قبل به دو معضل 
برخورد كرديم. يكــي از آنها معضل بيمه تاميــن اجتماعي بود كه 
شــهرداري لواســان را غريب به 12 ميليارد تومان از سال 138۰ تا 
139۵ جريمه كرده بود. همچنين شهرداري در گذشته كوچك ترين 
مبلغي از آن را پرداخت نكرده بود و اين ديون براي شهرداري لواسان 
بســيار ســنگين بود؛ اما پس از انتصاب حيدريان به عنوان شهردار 
لواسان، شــهرداري مبلغي از آن را پرداخت كرد و براي مابقي آن در 
حال توافق است.  معاون اداري و مالي شهرداري لواسان معضل دوم 

را بحث بازگشايي معابر دانســت و اذعان داشت: در سنوات گذشته 
به ظاهر بازگشايي معابر انجام مي شد؛ اما در باطن بسياري از مبالغ و 
پول ها پرداخت نشده بود. شهردار فعلي لواسان مبالغ بازگشايي معابر 
را نيز متقبل شد و آن را پرداخت كرد. تاكنون ديون بازگشايي معابر نيز 

پرداخت  شده و مبلغي نيست كه پرداخت  نشده باشد. 
وي درباره اينكه در حال حاضر بودجه 1۰۵ ميلياردي خدمات عمراني 
صرف چه پروژه ها و فعاليت هايي شده است، گفت: خوشبختانه همه 
قراردادها در اين موضوع منعقد شده و مواردي جزئي باقي مانده كه 
در حال طراحي است. مطمئنا پس از طراحي مناقصه آنها نيز برگزار 

خواهد شد و در اسرع وقت پروژه ها شروع مي شود. 
پورمحمدي بيان داشــت: بودجه هزينه اي از مشــكالتي است كه 
شهرداري هاي كل كشور در حال حاضر با آن روبه رو هستند. بودجه 
هزينه اي از مردم گرفته مي شود و توسط شهرداري هزينه مردم خواهد 
شد. تمام توان درآمدي شهرداري يا تمام توان هزينه اي درآمدي نبايد 

بر دوش مردم باشد، بلكه بايد مديريت سرمايه گذاري انجام شود. 
وي افزود: خوشبختانه در سال جاري بخش سرمايه گذاري شهرداري 
لواسان راه اندازي شد و در اين بخش مواردي كه سازمان شهرداري ها به 
شهرداري لواسان ابالغ كرد، كامال رعايت و براساس آن عمل شده است. 
در بخش سرمايه گذاري از كارشناسان خبره اي استفاده و چشم انداز 
خوب و موفقي براي شهر لواسان در نظر گرفته  شده است و درآمدهاي 

شهري هزينه بخش سرمايه گذاري مي شود. 
وي در پاسخ به اين سوال كه مشاركت بخش خصوصي به چه صورتي 
انجام مي شود، اظهار داشت: مشاركت مستقيم و غيرمستقيم وجود 
دارد. به  قول معروف مثلثي عمل مي شود، به اين صورت كه فردي ملكي 
پيشنهاد مي دهد، شهرداري عوارض آن را به صورت آورده خود در نظر 
مي گيرد و فرد ديگري نيز به عنوان سرمايه گذار آن را مي سازد. يا اينكه 
شهرداري ملكي را در اختيار سرمايه گذار قرار مي دهد و عوارض آن را 

رايگان محاسبه مي كند. پورمحمدي با اشاره به انواع قراردادهاي طرح 
مذكور افزود: قراردادهاي مشاركت هاي مدني و ۷ نوع قرارداد ديگر 
هم در شيوه نامه سازمان شــهرداري ها تعريف  شده كه براساس آنها 
اقدام صورت مي گيرد.  وي در ادامه با اشاره به دستورالعمل بودجه اي 
كه به شهرداري ها داده مي شــود، افزود: تمام شهرداري ها براساس 
دستورالعمل بودجه اي كه سازمان شهرداري ها به شهرداري ها ابالغ 
مي كند، تهيه مي كنند. اين دستورالعمل در سنوات گذشته نيز اعالم  
شده بود كه شهرداري ها برنامه بودجه ۵ ساله تهيه كنند و براساس آن 
برنامه ۵ ساله بودجه، افق يكساله نيز تهيه كنند. درواقع همان برنامه 

اهداف كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت است. 
پورمحمدي بيان داشــت: در شــهرداري دو برنامه راهبردي و قوي 
طرح تفصيلي و ديگري برنامه بودجه اســت كه از اهميت بســيار 
بااليي برخوردار هســتند. وي در بخش ديگر ســخنانش به مشكل 
ديگر شهرداري ها اشاره داشت و بيان كرد: مشكل بعدي نقدي بودن 
حسابداري هاي شهرداري است و شهرداري نيمه تعهدي عمل مي كند. 
به طور مثال بند 1۰ قانون زمين شهري مي گويد اگر امالكي در طرح 
قرار بگيرد شهرداري موظف است در ازاي آن معوض بدهد؛ يعني در 
مقابل ملك، ملك دريافت شود. اين خود به خود مابين دو طرف تعهد 
ايجاد مي كند و سندي كه صادر مي شود، تعهدي است. در معامالت 
تعهدي قيمت تمام شده مشخص است؛ اما متاسفانه در نقدي اين طور 
نيست. در تعهدي دست شهرداري باز است و اين فرق ميان حسابداري 
تعهدي با نقدي باعث كاهش درآمد شهرداري هاي كل كشور شده 
است. با توجه به وضعيت ركود اقتصادي و تورم اقتصادي حاكم بر كشور 

بسياري از شهرداري ها در آينده نزديك دچار مشكل خواهند شد. 
معاون اداري و مالي شهرداري لواسان با پيشنهاد به كارشناسان سازمان 
شهرداري ها بيان داشت: حسابداري شهرداري را از نقدي خارج كنند 
و بگذارند شهرداري ها تعهدي عمل كنند، اين گونه كمك شاياني به 
شهرداري هاي كشــور صورت مي گيرد. آيين نامه بايد اصالح شود و 

كارشناسان دقت بيشتري در تهيه آن داشته باشند. 
پورمحمدي به موضوع تفكيكي هاي شهرداري در كالك اشاره كرد و 
گفت: براساس تفكيك هايي كه انجام  شده، شهرداري سرانه دريافت 
كرده و اسناد و مدارك آن موجود است. براســاس اسناد و سرانه اي 
كه داشته، قرارداد منعقد كرده است و براساس قرارداد منعقدشده با 
پيمانكار نيز شروع به كار كرده است، متاسفانه در حال حاضر توسط 

اداره جهاد كشاورزي پروژه متوقف شده است. جهاد كشاورزي اعالم 
كرده كه زمين خارج از محدوده شهرداري است، در حالي كه وقتي 
شهرداري آن را تفكيك كرد يك ميليون مترمربع زمين بود و تا آن روز 
هيچ زميني تفكيك نشده بود. شهرداري براساس ضوابط و قوانين آن 
را هر دو هزار متر تفكيك كرده و براساس ماده 1۰1 قانون اصالحي نيز 
سرانه دريافت كرده است و براساس همان كاربري، پيمانكار فعاليت 
مي كند.  وي افزود: دو مشكلي كه شــهرداري با آن روبه رو است، اين 
است كه نمي تواند سرانه خود را بسازد و دوم آنكه شهرداري تعهداتي در 
قراردادهايي با شركت ها و پيمانكاران منعقد كرده كه براساس مصوبات 
سال 1394 بوده است. اين قراردادها اگر ماده 48 بشود، تنها به نفع 
پيمانكار و به ضرر شهرداري و بيت المال است؛ چراكه اگر اجرا نشود بايد 
هزينه اي بسيار بيشتر براي قراردادها در نظر گرفته شود. متاسفانه هيچ 

ارگان و نهادي هم تابه حال جوابگو نبوده است. 
وي در تكميل صحبت هاي خود افزود: زمين هاي تفكيك شده در كالك 
دو بخش بوده است؛ بخش اول آن مربوط به مالكان است كه موضوع 
مورد بحث ما نيست؛ اما بخشي كه مربوط به سرانه شهرداري است، 
اگر شهرداري نتواند سرانه خود را حفظ كند و نتواند در آن ساخت وساز 

كند، پس چرا شهرداري در گذشته آن را تفكيك كرده است؟
پورمحمدي در پايان خاطرنشــان كرد: »يكي از مهم ترين كارهاي 
مهندس حيدريان، ساماندهي اتباع خارجي بود و در حال حاضر اتباعي 
كه مجوز قانوني و كارت اقامت ايران را دارند در شهرداري لواسان در 

حال خدمت رساني به مردم هستند.«

معاوناداريوماليشهرداريلواسان:

بيشترين  دغدغه  شهرداري  لواسان  خدمات  عمراني  شهر  است

علی حیدریان، شهردار لواسان

بازدید معاونت اداری مالی شهرداری ازپروژه های سطح شهرتعویض تابلو ها و لکه گیری آسفالت  تعویض جداول و اصالح معابر شهری  ایجاد بستر تفریحی و ورزشی در شهر آسفالت و سنگ فرش در کل سطح شهر

افت تقاضا قیمت ها را کاهش مي دهد
فرشید یزداني، کارشناس حوزه مسکن

بازار مسكن برخالف برخي از بخش ها و برخي از صنايع و خدمات با همه اقشار جامعه سر و كار دارد. به همين دليل افزايش قيمت آن در بلندمدت ذهن همه مردم را به خود مشغول خواهد كرد. امروزه اهميت موضوع مسكن و خانه دار شدن و همچنين 
التهاباتي كه در اين بخش حاكم است؛ مي طلبد مسئوالن در نحوه خريد و فروش مسكن نظارت جدي تري به عمل آورند. چندي پيش مشاوران امالك و دالالن با ايجاد اين فضا كه مسكني براي عرضه وجود ندارد و همچنين احتكار مسكن، سعي در 
باال بردن قيمت ها داشتند. برخي هم با صاحب خانه ها براي افزايش قيمت ها دست به يكي كرده بودند. اين گونه تالش ها در بازار مسكن ديده شده است؛ اما دير يا زود فروشندگان مسكن با افت تقاضا ناگزير از كاهش قيمت ها مي شوند. برخالف بخش 
خودرو كه عمدتا متقاضيان آن طي ماه های  اخير دالالن بوده اند، در بخش مسكن، تقاضاي مصرفي وجود دارد و ضرورت تامين مسكن براي مردم، تغيير قيمت ها و تثبيت آنها را خواهد طلبيد؛ اما اين عرضه و تقاضاست كه باعث تعيين قيمت می شود 
و نرخ ها را تعيين مي كند. از آنجايي كه قدرت خريد مردم براي تامين مسكن به شدت كاهش پيدا كرده، فعاالن اين بخش طي ماه هاي اخير و با ركودي كه در اين بخش عميق تر مي شود، نرخ ها را پايين خواهند آورد. از سويي نظارت دولت بر جريان 
خريد و فروش در اين بخش مانند هر بخش ديگري الزم است. اما در هر صورت قيمت گذاري مسكن نمي تواند خارج از چارچوب هاي فعلي باشد. با اين اميد كه نرخ ارز در آينده كاهش بيشتري پيدا كند، مي شود خوش بين به كاهش قيمت مسكن بود. 

خبرهاي رسيده حاكي است خودروسازان مجوز افزايش قيمت خودرو 
را دريافت كرده اند. به گزارش تسنيم، بعد از مدت ها اخبار ضد و نقيض 
درباره اعالم قيمت هاي جديد خودرو، شركت ايران خودرو قيمت هاي 
جديد 4 خودروي خود را در قالب يك طرح فروش اعالم كرد كه واكنش 
هاي زيادي را به دنبال داشــت.  در اطالعيه ايران خودرو براي فروش 4 
محصول با تحويل 1۵ روزه قيمت جديد تندر پيكاپ از 39 ميليون و 1۶2 
هزار تومان به قيمت ۷۷ ميليون تومان، وانت آريسان از 31 ميليون و ۷8۶ 
هزار تومان به قيمت 3۶ ميليون تومان، پارس اتوماتيك از ۵4 ميليون 
و 8۰2 هزار تومان به قيمت 83 ميليون تومان رسيده است. همچنين 
اين شــركت براي اس 3۰ صندوق دار اتومات هم قيمت 141 ميليون 
تومان در نظر گرفته است.   اما سوال اينجاســت: ايران خودرو براساس 

كدام فرمول قيمت هــاي جديد اين محصوالت را اعالم كرده اســت؟ 
اين خبر ها حاكی است خودروســازان مجوز الزم را براي اجرايي شدن 
قيمت هاي جديد دريافت كرده و به نوعي با اجرايي شدن اين تصميم به 
دنبال ارزيابي واكنش بازار به قيمت هاي جديد هستند. در همين رابطه 
وزير صنعت مي گويد: نمي شود اين قيمت گذاري را غيرقانوني دانست، اما 
بايد در اين باره سازمان حمايت اعالم نظر كند. رئيس سازمان حمايت 

مصرف كنندگان و توليد كنندگان اما در اين رابطه گفت: اجازه افزايش 
قيمت در اختيار خودروسازها نيســت، اما به دنبال اين افزايش قيمت ، 
بازار را رصد و سپس واكنش نشان مي دهيم. سازمان حمايت هيچ گونه 
مجوز افزايش قيمت رسمي و غير رسمي براي هيچ خودروسازي صادر 
نكرده است. سازمان حمايت مسئول برآورد قيمت تمام شده خودروهاي 
مشمول قيمت گذاري بوده  كه اين كار را انجام داده و نهايي شده است و 

اين هفته نتيجه اين بررسي ها به ستاد تنظيم بازار ارائه مي شود. وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به عنوان يك عضو از ستاد تنظيم بازار است و اين 
ستاد يك كارگروه فرا بخشي اســت كه درباره سياست هاي آتي كشور 
درباره خودورها تصميم گيري مي كند. وي ادامه داد: ايران خودرو فروش 
4 محصول خود به قيمت جديد را به صورت رسمي اعالم كرده است كه 
اين 4 خودرو مشمول قيمت گذاري نيستند، بنابراين اگر افزايش قيمتي 
صورت گرفته، اين افزايش قيمت نه نياز به مجوز سازمان حمايت داشته 
و نه سازمان حمايت به اين خودروساز مجوز افزايش قيمت داده است.  
تابش ادامه داد: اما اين موضوع هم به معناي آتش به اختيار خودروسازها 
نيست، اين سياست بايد ظرف يك تا دو هفته آينده منجر به كاهش قيمت 
خودرو شود و اگر اين اتفاق نيفتد حتما سازمان حمايت پيگيري مي كند. 

ايرانخودرو:فروشتحويلفوری4محصولمشمولقیمتگذارینیست

وزير صنعت: افزايش قيمت خودرو    غيرقانوني   نيست 
سازمانحمايت:مجوزافزايشقیمتبهخودروسازهادادهنشدهاست
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ريزش قيمت دالر اگرچه اندك 
آرامشــي را به بازار ارز داده؛ اما 
باز هم درصــد كاهش نرخ ارز 
برخالف توقعــات و انتظارات 
مردم، بسيار ناچيز است. يكي از 
داليل اين امر كندي ورود ارزهاي خانگي به بازار و همچنين 
عدم اطميناني است كه از اين روند كاهشي در بازار وجود 
دارد. هم صرافي ها در برابر ريزش قيمت ارز مقاومت مي كنند 
و هم بانك ها و مهم تر اينكه اين مقاومت مانع از ورود هرچه 
بيشتر ارزهاي خانگي به بازار مي شود. اين در حالي است كه 
نمي توان منكر تاثير سياست هاي دستوري بانك مركزي 
و دخالت هاي آن در بازار آزاد بود كــه بايد اثري به مراتب 
بيشتر در كاهش نرخ ارز مي گذاشت. با اين حال قيمت ارز 
در بانك ها نيز جذابيتي براي دارندگان ارزهاي خانگي ايجاد 
نكرده است. هرچند بانك مركزي سعي دارد با افزايش نرخ 

خريد ارز، مردم را نسبت به عرضه ارز هاي خانگي وادارد؛ اما 
قيمت تعيين شده براي خريد ارز در بانك ها آنچنان كششي 
براي فروش ارز ايجاد نمي كند. قيمت خريد دالر روز گذشته 
با افزايش بيش از ۸۸ توماني نسبت به آخرين روز هفته قبل 

در شعب ارزي بانك ها ۱۱ هزار و ۲۹۷ تومان تعيين شد. بعد 
از شتاب ريزش قيمت ها در بازار ارز و افزايش مراجعه مردم 
به مراكز خريد و فروش ارز براي فروش ارزهاي خانگي، بانك 
مركزي از بانك ها خواست نسبت به خريد ارزهاي مردمي 

فعال شوند. بر همين اساس شعب ارزي بانك ها هر روز بعد از 
دريافت نرخ از بانك مركزي، نسبت به خريد ارز از مردم اقدام 
مي كنند. دستور بانك مركزي به بانك ها بعد از آن صادر شد 
كه صرافي ها از خريد ارزهاي مردمي خودداري و ميدان را به 
دالل ها واگذار كرده بودند. ديروز بانك هاي عامل قيمت دالر 
را ۱۱ هزار و ۲۹۷ تومان و 4 ريال، قيمت يورو را ۱۲ هزار و 
۸5۹ تومان و 4 ريال و قيمت پوند انگليس را ۱4 هزار و 3۷4 

تومان و 4 ريال براي خريد از مردم اعالم كردند. 
گفتني است روز  گذشــته قيمت خريد دالر با افزايش 6۹ 
توماني، قيمت يورو با افزايش ۱۲4 توماني و قيمت پوند با 
افزايش ۸۸ توماني در بانك هاي عامل نسبت به آخرين روز 

هفته گذشته اعالم شد . 
نرخ خريد ارز در بانك ها، از زمان اعالم تا هفته گذشته عموما 
رو به افزايش بوده است؛ به طوري  كه نرخ خريد دالر در شعب 
ارزي بانك ها در ابتدا از ۹500 تومان آغاز شد و به بيش از 
۱۲ هزار و 500 تومان نيز رسيد؛ اما از حدود دو هفته پيش 

بانك ها نرخ خريد دالر را كاهش دادند. 

»كسبوكار«كندیتزریقارزهایخانگیبهبازاررابررسيميكند

تالش  زيرپوستي بانک ها   براي  افزايش   نرخ   دالر
جوبياعتماديبهریال
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شاخصبورس223واحدرشد
كرد

شاخص بورس روز گذشته با رشــد ۲۲3 پله اي در 
جايگاه ۱6۷ هزار و ۸3 واحدي ايستاد. در معامالت 
روز گذشته يك ميليارد و ۲43 ميليون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش 3 هزار و 3۸۱ ميليارد 
ريال در ۱۲0 هزار و 3۲6 نوبت دادوستد شد. بررسي 
شــاخص هاي اصلي بازار سرمايه نشــان مي دهد 
شاخص قيمت )وزني - ارزشي( كه در آن ارزش سهام 
شركت هاي بزرگ اثر بيشتري بر شاخص مي گذارد، 
64 واحد صعود كرد و شاخص كل )هم وزن( كه در 
آن ارزش و وزن همه شركت هاي بزرگ و كوچك در 
محاسبه شاخص كل، يكسان در نظر گرفته مي شود، 
۲۹4 واحد افزايش يافت. شاخص قيمت )هم وزن( 
نيز ۲0۷ واحد باال رفت؛ اين شــاخص بيانگر سطح 
عمومي قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در 
بورس است. شاخص آزاد شناور ۲4۱ واحد رشد كرد؛ 
اين شاخص بخشي از سهام قابل معامله شركت ها در 
بورس را نشان مي دهد. شاخص بازار اول مربوط به 
شركت هاي برتر از نظر سرمايه، سودآوري و درصد 
سهام آزاد شــناور ۸ واحد كاهش يافت و شاخص 
بازار دوم بورس نيز يك هــزار و ۲۷۷ واحد تقويت 
شد. در معامالت ديروز نمادهاي رمپنا )مپنا(، خساپا 
)سايپا( و شپنا )پااليش نفت اصفهان( بيشترين تاثير 
مثبت و فوالد )فوالد مباركه(، وبملت )بانك ملت( و 
وغدير )سرمايه گذاري غدير( باالترين فشار منفي را 
بر شاخص وارد كردند. به گزارش ايرنا، گروه خودرو در 
معامالت روز گذشته بورس صدرنشين شد؛ در اين 
گروه ۲۹۹ ميليون سهم به ارزش 50۷ ميليارد ريال 
دادوستد شد. گروه بانك به ارزش 34۲ ميليارد ريال 
و شيميايي به ارزش 3۱4 ميليارد ريال جايگاه هاي 

بعدي را به خود اختصاص دادند. 

تاالر شيشه ای

عضو هيات مديره بانك قرض الحسنه مهرايران 
اعالم کرد  

طرح»هميارانمهر«گاميدیگر
درمسيرمسئوليتهاياجتماعي

سليمان توكلي، عضو هيات مديره بانك قرض الحسنه 
مهرايران با اشاره به اقدامات مطلوب سال هاي اخير 
بانك در حوزه مسئوليت هاي اجتماعي بيان داشت: 
اين بانك به مسئوليت هاي اجتماعي اعتقاد خاص 
و عملي دارد و در اين حوزه گام هاي موثري برداشته 
است. به گزارش روابط عمومي بانك قرض الحسنه 
مهر ايران، سليمان توكلي در اين باره اظهارداشت: 
بخشــي از منابع بانك قرض الحســنه مهرايران در 
راستاي مسئوليت اجتماعي هزينه شده كه مي توان 
از طرح هايي مانند پرداخت 33 هزار فقره تسهيالت 
به زنان سرپرســت خانواده، كمك به زلزله زدگان 
كرمانشــاه، احداث مدرســه در مناطق زلزله زده، 
احداث مدرسه در سيستان و بلوچستان و... نام برد. 
بانك با توجه به بضاعت خود توانســته اين طرح ها 
را در همين راستا عملياتي كند. وي درباره اجرايي 
شدن طرح همياران مهر در شعب سراسر كشور بيان 
داشــت: طرح همياران مهر، ابعاد گسترده اي دارد و 
در زمينه هاي مختلف مي تواند به نيازمندان جامعه 
كمك كند. اين طرح زمينه مناسبي براي صلح وهبه 
است و در اين بخش مي تواند موثر باشد. توكلي تصريح 
كرد: به صورت ساده مي توانم اينگونه تشريح كنم كه 
براي نمونه هزينه هاي كالني در مراسم ختم انجام 
مي شود كه مي تواند صرف كمك به نيازمندان و به 
 عنوان صدقه جاريه براي روح فرد متوفي صرف شود. 

مزايای چندگانه اتصال کارت بانك مسکن 
به سامانه سوخت گيری

امکانتبدیلمسکنكارتبه
كارتسوختفراهمشد

رئيس اداره كل بازاريابی بانك مســكن اعالم كرد: با 
برقراری اتصال مســكن كارت به سامانه شركت ملی 
پااليش و پخش فرآورده های پتروشيمی امكان تبديل 
مسكن كارت به كارت سوخت برای مشتريان اين بانك 
فراهم شد.علی كشاورز گفت: يكی از گام هايی كه برای 
تحقق دولت الكترونيك توســط دولت پيموده شده، 
امكان اتصال كارت های عابربانك معتبر شبكه بانكی به 
سيستم سوخت رسانی فراهم شده است.اين اقدام عالوه 
بر اينكه هزينه هايی از قبيل صدور و نگهداری كارت های 
متعدد را كم می كند، تجربه موفقی است كه در بسياری 
از كشورها پياده شــده، به نحوی كه يك كارت واحد 
قابليت ارائه انواع خدمات شهروندی را دارد.  به گزارش 
پايگاه خبری بانك مسكن-هيبنا،كشاورزيادآور شد: 
در حال حاضر تمام مشــتريان بانك مسكن كه كارت 
معتبر بانك مســكن بابت انواع حســاب های مفتوح 
دارند، می توانند با مراجعه به سامانه دولت الكترونيك 
مسكن كارت خود را به سيستم كارت سوخت لينك 
و از آن به عنوان كيف پول الكترونيك كارت ســوخت 

استفاده كنند.

بانک
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نشست تخصصي آشنايي با خدمات بانك توسعه  صادرات در ايالم با حضور جمعي از 
صادركنندگان و مديران اقتصادي استان برگزار شد. به گزارش روابط عمومي بانك 
توسعه صادرات، بهروز شهبازي، رئيس شعبه  ايالم اين بانك در اين نشست گفت: 
اين بانك صددرصد دولتي و تخصصي ترين بانك كشور است كه شعبه ايالم آن از 
سال ۱3۸۸ افتتاح شده و رسالت آن، با توجه به اهداف كالن اقتصادي، اجتماعي 

و فرهنگي كشور كمك به توسعه صادرات غيرنفتي و گسترش مبادالت تجاري و 
اقتصادي با ساير كشورهاست. وي با بيان اينكه يكي از دستاوردهاي گرانقدر پيروزي 
انقالب اسالمي، تاسيس بانك توســعه صادرات ايران است كه ايفاي نقش بانك 
صادرات-واردات ايران )EXIM( را بر عهده دارد، تصريح كرد: فرايند عملكرد اين 
بانك در طول سال هاي گذشته نمايانگر اين واقعيت است كه بانك از طريق توجه به 

سرعت و دقت در روند كار، موجبات جلب اعتماد و رضايت مشتريان خود را فراهم 
ساخته و عالوه بر آن، اعتماد بانك ها و سازمان هاي بين المللي را نيز به خود جلب 
كرده  است. شهبازي ادامه داد: امكانات بالقوه توليد و صدور كاال در كشور، مي تواند با 
اتكا  به خدمات مالي و جانبي بانك تخصصي توسعه صادرات ايران به فعل در آمده و 

به جايگاه شايسته خود در بازارهاي جهاني دست يابد. 

نشست  تخصصي آشنايي  با  خدمات  بانك توسعه   صادرات  در ايالم   برگزار  شد

در بازار آزاد تهران
سكه طرح جديد ۳ ميليون و ۸۵۰ هزار تومان شد

در جريان معامالت روز گذشته بازار آزاد قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد به ۳ ميليون و ۸۵۰ هزار تومان رسيد. در جريان معامالت روز گذشته قيمت هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح قديم ۳ ميليون و ۶۵۰ هزار تومان، نيم سكه يك ميليون و ۹۸۰ هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و ۱۵۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۶۸۰ هزار تومان شد. هر اونس طال 

در بازارهاي جهاني ۱۲۴۸ دالر و ۸۰ سنت و هر گرم طالي ۱۸ عيار نيز ۳۴۹ هزار و ۷۰۰ تومان بود. 

) فراخوان شماره »3183519« مورخ 1397/09/12( ) شماره مجوز 1397.4691 (

آگهـيمناقصهعمومي)نوبتاول(
شركت گازاستان البرز در نظر دارد پروژه موضوع مذكور با مشخصات و شرايط كلی زير را از طريق مناقصه عمومی دومرحله ای به پيمانكاران 

واجد شرايط واگذار نمايد: 

عنوانرديف

نوع فراخوان: آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزيابی كيفی و فنی مناقصه گران۱

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: كرج ، ميدان طالقاني ، بلوار تعاون ، خيابان فرهنگ ، روبروي تربيت 6، شركت گاز استان البرز ۲

موضوع مناقصه:” خدمات نظارت كارگاهی پروژه های ساختمانی”3

4

زمان ، مهلت اعالم آمادگی  و نشانی دريافت اســناد مناقصه: از روز انتشــار آگهی نوبت اول تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱3۹۷/0۹/۲4 به 
آدرس:كرج ، ميدان طالقاني ، بلوارتعاون ، خيابان فرهنگ ، روبروي تربيت 6، شركت گاز استان البرزطبقه دوم، واحد امور پيمانها- تلفن: 34۱۸۷۱46 

- نمابر :34۱۸۷۱4۲
ضمناً مناقصه گران جهت خريد الكترونيكی اسناد می بايست در مهلت فوق اعالم آمادگی خود را از طريق نمابر ارسال نمايند و پس از اخذ شماره 
ثبت نامه از دفتر امور حقوقی و قراردادها به شماره تماس:34۱۸۷۱40، اسناد مناقصه را بطور مستقيم از سايت شركت گاز استان البرز مندرج در 

رديف ۱3 همين آگهی دريافت نمايند.

برآورد تقريبی اوليه مناقصه: ۱0/000/000/000 )ده ميلياردريال(5

6

هزينه تهيه اسناد و نحوه دريافت آن به صورت حضوری: واريز  مبلغ 300,000 ريال )ســيصد هزار ريال( به شماره حساب ۲۱۷463600۱005 
نزد بانك ملی شعبه شريعتی كرج كد ۲65۹ بنام شركت گاز استان البرز و مراجعه نماينده تام االختيار آن شركت با معرفی نامه و ارائه اصل فيش 
واريزی و مراجعه به آدرس كرج ، ميدان طالقاني ، بلوار تعاون ، خيابان فرهنگ ، روبروي تربيت 6، شركت گاز استان البرزطبقه دوم، واحد امور پيمانها
محل عودت اسناد مناقصه: كرج ، ميدان طالقاني ، بلوار تعاون ، خيابان فرهنگ ، روبروي تربيت 6، شركت گاز استان البرز طبقه سوم دبيرخانه محرمانه حراست 

مدت اعتبار پيشنهادات: 3 ماه تقويمی۷

آخرين مهلت تسليم اسناد مناقصه: پايان وقت اداری روزدوشنبه مورخ ۸۱3۹۷/۱0/03

مدت و محل اجرای پروژه: 3 ماه تقويمی- استان البرز محل تأمين اعتبار: منابع داخلی۹

زمان و محل گشايش پاكات بمشاوران: روز سه شنبه مورخ ۱3۹۷/۱0/04 در محل سالن جلسات ستاد شركت گاز استان البرز۱0

زمان و محل گشايش پاكت جو ارزيابی مشاوران: روز دوشنبه مورخ ۱3۹۷/۱0/۱0 در محل سالن جلسات ستاد شركت گاز استان البرز۱۱

شرايط مناقصه گر: داراي شناسه ملي، توان فني و اجرائي و سابقه در زمينه موضوع پروژه مناقصه گر می بايست دارای رتبه مشاور مرتبط بوده و گواهی ۱۲
مربوطه را در پاكت "ب" ارائه نموده و دارای ظرفيت خالي درسقف مبلغ مناقصه باشد

زمان و رسانه انتشار فراخوان:تاريخ درج آگهی نوبت اول: ۱3۹۷/0۹/۱۸                               تاريخ درج آگهی نوبت دوم: ۱3۱3۹۷/0۹/۱۹
اين آگهی در سايت های www.shana.ir  ،  www.iets.mporg.ir  ،  www.nigc-alborz.ir  قابل رويت می باشد.

الزم به ذكر است كه ارائه مدارك و دريافت اسناد مناقصه، هيچگونه حقی را برای متقاضيان شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.
روابط عمومی شركت گاز استان البرز

رو نوشت نظريه آگهی حصر وراثت
خانم شهال تاجيك دارای شناسنامه شماره:46۸ به شرح كالسه:۱/۹ش/۱۱۲۲ از اين دادگاه 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسن تاجيك 
بشناسنامه:۱۹۷ در تاريخ:۹3/۱۲/۱۲ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی ورثه حين الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 
۱-متقاضی فوق الذكر آقا / خانم نام:شهال  نام خانوادگی:تاجيك  نام پدر:حسن  ش.ش :46۸

۲-نام:ژيال نام خانوادگی:تاجيك نام پدر:حسن ش.ش:4۲6
3-نام:اهلل نام خانوادگی:تاجيك نام پدر:حسن ش.ش:۱۷۷4

4-نام:عليرضا نام خانوادگی:تاجيك نام پدر:حسن ش.ش:۲۸55
5-نام:مهدی نام خانوادگی:تاجيك نام پدر:حسن ش.ش:604۸

6-نام:سيده كبری نام خانوادگی:محريزی نام پدر:سيد جواد ش.ش:۲
اينجانب با انجام تشريفاتی مقدماتی درخواست مزبور را يك مرتبه آگهی می نمايد تا هر 
كسی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه از متوفی دارا باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يكماه به 

دادگاه تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئيس حوزه اول شورای حل اختالف ورامين

۱550خ/م الف  ۹۷/۹/۱۷

رو نوشت نظريه آگهی حصر وراثت 
خانم سعيده  تبريز دارای شناسنامه شــماره ۱33 به شرح دادخواست به 
كالسه ۹۷/6۱/۱۱۱۷ از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان  راضيه بيرانوند بشناسنامه 406۱۲۷۲۲4۱ 
در تاريخ ۹5/4/۱6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت 

آن مرحوم منحصر است به :
۱-متقاضی فوق الذكر آقا/خانم ســعيده نام خانوادگی تبريز نام پدر:اميد 

علی ش.ش:۱33
۲-نام:ذبيح ا... نام خانوادگی:بيرانوند نام پدر:شادولی ش.ش:۷04

 اينجانب با انجام تشريفاتی مقدماتی درخواســت مزبور را يك مرتبه آگهی 
می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه از متوفی دارا باشد از تاريخ 

نشر آگهی ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئيس حوزه اول شورای حل اختالف ورامين

۱54۹خ/م الف ۹۷/۹/۱۷

تاسيس شركت با مسئوليت محدود نوين پردازان مغز رايانه غرب درتاريخ ۱3۹۷/0۹/۱4 به شماره 
ثبت ۱۷660 به شناسه ملی ۱400۷۹۸6۷۱6 ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن 
به شرح زير جهت اطالع عموم آگهی ميگردد. موضوع فعاليت :ارايه خدمات رايانه ی نرم افزار و سخت 
افزار. غير رســانه ای و غير فرهنگی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذيربط مدت 
فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلی : استان آذربايجان غربی ، شهرستان اروميه ، بخش 
مركزی ، شهر اروميه، شهرك فرهنگيان ، بلوار فرهنگيان ، خيابان شهيد رستم حسين زاده ، پالك 0 
، پاساژ بازارچه شهرداری ، طبقه همكف كدپستی 5۷۱6۸۱33۹5 سرمايه شخصيت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 50000000 ريال نقدی ميزان سهم الشركه هر يك از شركا آقای فرهنگ آفرنكان به 
شماره ملی ۲۷4۱46۷۹۱۹ دارنده ۲5000000 ريال سهم الشركه آقای اميد بداق به شماره ملی 
۲۷4۱540۹6۹ دارنده ۲5000000 ريال سهم الشركه اعضا هيئت مديره آقای فرهنگ آفرنكان به 
شماره ملی ۲۷4۱46۷۹۱۹و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود آقای اميد بداق به شماره 
ملی ۲۷4۱540۹6۹و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات 
، قراردادها، عقود اسالمی و همچنين كليه نامه های عادی و اداری باامضاء رئيس هيت مديره و هيت 
مدير همراه با مهر شركت معتبر می باشد اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه روزنامه كثير االنتشار 
كسب و كار جهت درج آگهی های شــركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ 
 و صدور پروانه فعاليت نمی باشــد. اداره كل ثبت اسناد و امالك اســتان آذربايجان غربی اداره ثبت 

شركت ها و موسسات غيرتجاری اروميه )30۹۹۱۷(

آگهیمناقصهعمومی
اداره کل اموال و امالک استان مازندران در نظر دارد نسبت به خريداری تعدادی رايانه، پرينتر، اسکنر و دستگاه کپی اتوماتيك 
 از طريق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نمايد؛ لذا از کليه اشخاص و شرکت های واجد شرايط و دارای صالحيت دعوت به عمل 
می آيد جهت دريافت اسناد شرکت در مناقصه از تاريخ درج آگهی لغايت 97/09/28 ) همه روزه بجز ايام تعطيل( از ساعت 8 
صبح تا 16/30 عصر )روز چهارشنبه مورخه 97/09/28 ساعت 8 الی 12( به آدرس ذيل مراجعه و يا با شماره های مندرج در جدول 

تماس حاصل نمايند. شايان ذکر است مهلت تکميل و تحويل اسناد و مدارک حداکثر تا تاريخ 97/09/28 باشد.
در صورتی که پيشنهاد دهنده شخص حقوقی باشد؛ مؤسسات و شرکت های پيشنهاد دهنده بايستی طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشند.

سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 100/000/000 ريال بوده که بايستی به صورت چك بانکی تضمين شده در وجه اداره کل اموال و امالک مازندران صادر و 
در زمان تحويل مدارک در پاکت مخصوص خود قرار داده شده باشد.

به پيشنهادات فاقد سپرده، مشروط، مبهم و فاقد شرايط مندرج در آگهی و يا پيشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
مناقصه گزار به تشخيص کميسيون معامالت در رد يا قبول پيشنهادهای واصله مجاز و مختار می باشد.

شرايط مناقصه و تعداد اقالم مورد نياز در محل تحويل پاکت های پيشنهادی موجود بوده و متقاضيان می بايستی يك نسخه از شرايط معامله را دريافت 
و پس از امضاء به فرم پيشنهادی خود ضميمه نمايند.

هزينه ثبت قرارداد، پرداخت ماليات و هرگونه عوارض و هزينه درج آگهی و غيره بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
مناقصه گزار مجاز خواهد بود مطابق شرايط قرارداد تا 25درصد  از اقالم قرارداد را کسر يا اضافه نمايد.

بازگشايی پاکت های پيشنهادی در روز چهارشنبه مورخه 97/09/28 ساعت 14 عصر در محل اداره کل اموال و امالک استان مازندران انجام می گيرد. 
بديهی است پيشنهاد دهندگان و يا نمايندگان قانونی آنها مجاز به حضور در جلسه بازگشايی پاکات بوده و نتيجه مناقصه پس از تصويب در کميسيون 

معامالت مرکز به برنده اعالم خواهد شد.
از برنده مناقصه بابت ضمانت حسن انجام کار يك فقره چك اخذ می گردد. ميزان چك ضمانت حسن انجام کار با توجه به رقم پيشنهادی برنده مشخص 

می گردد.
 محل دريافت پاکت به شرح ذيل می باشد:

تلفنآدرسمحل دريافت پاكت مناقصهرديف 

اداره كل امــوال و امالك ۱
استان مازندران

نوشهر- ميدان همافران- جنب اداره پســت- اداره كل اموال و امالك استان مازندران- دفتر 
مديريت امالك

۱۲و5۲3344۱۱- 0۱۱
0۱۱-5۲35۸4۲0

33363643-0۱۱ساری- بلوار آزادی- خيابان بعثت-نبش بعثت ۲دفتر نمايندگی ساری۲

35۲۸۹۲۸۹-0۱۱بابلسر- خ دكتر شريعتی-مقابل شيالت-داخل كوچه علوی-پ ۲40دفتر نمايندگی بابلسر3
0۱۱-35۲۸۹۲۸۱

54۲۲۲34-0۱۱تنكابن- خيابان جمهوری-خيابان شهيد تالتری-پالك ۷4دفتر نمايندگی تنكابن4
0۱۱-54۲۲30۱۸

ناهماهنگي بانك ها با بانك مرکزي
کميل طيبي، کارشناس اقتصادي

ناهماهنگي بانك ها و صرافي ها  با  بانك مركزي مانع از ورود هرچه بيشتر ارزهاي خانگي به بازار مي شود؛ در حالي كه اگر همسو با سياست هاي بانك مركزي و پس از تدوين آن، بانك ها و صرافي ها نيز با روند كاهشي نرخ دالر، هماهنگ بودند، 
جريان ورود ارزهاي خانگي به بازار تسهيل مي شد. صرافي ها به عنوان بازوي توزيع ارز و تامين كننده ميزان ارز مورد نياز براي خريد و فروش هنوز مورد اعتماد بانك مركزي قرار نگرفته اند و از سويي بانك ها نيز در تالش اند تا نرخ ارز باال بماند. به 
همين دليل به طور مخفيانه اي در برابر اقدامات بانك مركزي كارشكني مي كنند؛ يعني بانك ها در اينكه نرخ ارز بايد كاهش پيدا كند با بانك مركزي هماهنگ نيستند. جو نااطميناني نسبت به روند كاهشي نرخ دالر و به ويژه ريال باعث مي شود 
ميزان ارزهاي خانگي واردشده به بازار براي كاهش نرخ دالر كاركرد الزم را نداشته باشد و چه بسا ممكن است در آينده با كاهش نرخ دالر، ارزي به سيستم بانكي برنگردد. نبود  يكپارچگي بين صرافي ها و بانك ها و همچنين همراهي با بانك مركزي 
يكي از عوامل اين امر است. از طرفي سياست هاي بانك مركزي به صورت دستوري اعمال مي شود و مبتني بر واقعيت بازار نيست كه به صورت فعلي خود را نشان مي دهد. در ظاهر نرخ ارز پايين آمده است، اما در واقعيت اين طور نيست. همچنين 

همان طور كه ذكر شد،  نااطميناني به ريال باعث شده است سياست هاي بانك مركزي قادر به ايجاد تقاضا و كشش براي ريال نباشد  و همچنين اعتبار الزم براي آن فراهم نشود. 

سرمقاله



7 کسب و کارهای 
نوپا و

دانش بنیان

بنيان گذاران كسب وكارهاي 
نوپا و هنوز به درآمد نرسيده 
و ســرمايه گذاران مالي هر دو 
بايد مفاهيم حياتي ارزشيابي 
را درك كنند. بــا هماهنگي 
و فهرســت كردن انتظارات 
سرمايه گذاران و بنيان گذاران 
مي توان روابــط مثبتي خلق كرد. به  عبــارت  ديگر، هر 
دو گروه اگر ســوال هاي اساســي را درباره كسب وكار 
بدانند، قطعا سود بيشــتري خواهند برد؛ اما چه چيزي 
براي ســرمايه گذار فرشــته در زمان ارزشــيابي يك 
شــركت از اهميت بيشــتري برخوردار است؟ چطور 
بنيان گذاران مي توانند شركت خود را در همان مراحل 
اوليه شــكل گيري معرفي كنند و يك ارتبــاط موثر با 
سرمايه گذاران تشكيل بدهند؟ مي توان گفت در بيشتر 
جلسه هاي ابتدايي جذب سرمايه گذاري مذاكرات مانند 
يك بازي اســت كه در اين بازي هر بازيكن در هر طرف 
سعي دارد كه طرف مقابل را متقاعد كند كه از وضعيت 
بهتري برخوردار است و بر حوزه خود پافشاري مي كند؛ 

اما بايد توجه داشت جلســات سرمايه گذاري مانند يك 
بازي نيست. در جلســات بايد تا جاي امكان به صورت 
شفاف با هم صحبت كرد در جهت رسيدن به يك هدف 

مشترك و ساخت يك شركت موفق. 

چرا روي ارزشيابي تمركز شود؟ 
در زمان سرمايه گذاري، ارزشيابي كسب وكار عنصر اصلي 
جهت مشخص كردن برگشت ســرمايه براي آنهاست. 
به عبارت ديگر برگشــت ســرمايه براي سرمايه گذاران 
براساس افزايش در ارزش سهامي است كه آنها در قبال 
وجه نقد خود دريافت مي كنند. درك ارزشيابي يك عنصر 
مهم براي يك سرمايه گذاري موفق اســت. متاسفانه، 
ارزشيابي يكي از بيشــترين بخش هايي است كه در آن 
طرفين دچار درك نادرست مي شوند كه در مذاكره باعث 

مي شود روابط در مسير خوبي حركت نكند. 

مشكل چيست؟ 
اكثر ســرمايه گذاران و بنيان گذاران داراي يك ديدگاه 
مبهم هستند. در حقيقت، دو طرف با يك زبان اقتصادي 
صحبت نمي كنند. مي تــوان اين اختــاف ديدگاه را 
واگرايي )divergence( نام گذاري كرد. درك واگرايي 

مي تواند اختاف نظــر را كاهش دهد و اطمينان حاصل 
كند كه مذاكرات يك رابطه كارآمد بين سرمايه گذاران و 

كارآفرينان ايجاد مي كند. 

واگرايي چيست؟ 
واگرايي تفاوت بين نرخ رشد در ارزيابي شركت و ارزيابي 
سهام است كه سرمايه گذاران تحويل مي گيرند به دليل 
رقيق شدن سهام براي جذب ســرمايه گذاران بعدي و 
ديگر عوامل. حتي در شركت هاي موفق، واگرايي درواقع 

بين ۳ تا ۵ برابر است. 
يك مثال ســاده مي تواند در درك ايــن موضوع كمك 
كند: يك سرمايه گذار بودجه اي معادل 4 ميليون تومان 
 )post-money valuation( بعد از ارزشيابي ثانويه
سرمايه گذاري مي كند و در مقابل آن سهامي به ارزش 
سهم دو هزار تومان دريافت مي كند. شركت بعد از پنج 
سال به فروش مي رســد به ارزش 60 ميليون تومان كه 
۱۵ برابر از ارزش اوليه شركت بيشتر است؛ اما به دليل 
قانون رقيق شدن سهام ســرمايه گذاران ۱۵ برابر نشده 
است و سهام آنها قيمت ۳0 هزار تومان براي هر سهم را 
ندارد. ممكن است قيمت سهام فقط ۳ برابر شده باشد 
كه به عبارتي 6 هزار تومان براي هر سهم. در اين مثال، 

افزايش ارزش شركت كه ۱۵ برابر شده بر افزايش بازده 
افزايش قيمت سهام كه ۳ برابر بوده تقسيم مي شود و يك 

واگرايي با نرخ ۵ برابر را نشان مي دهد. 

سود موردنظر ســرمايه گذار فرشته چقدر 
است؟ 

بعضي از سرمايه گذاران فرشته انتظار دارند كه سرمايه 
 )ROI( آنها در مدت 4 تا ۸ سال حدود ۵ تا ۱0 برابر شود
كه نرخ بــازده داخلي )IRR( بين ۲۵ تــا ۷۵ درصد را 

خواهد داشــت. گروه ديگر از ســرمايه گذاران فرشته 
به صورت ساده انتظار افزايش ۳0 برابري سرمايه خود را 
بدون در نظر گرفتن واگرايي دارند. در جدول زير بازده 
واگرايي بين ۳ تا ۵ برابر است و نشان مي دهد دو ديدگاه 
با هم يكسان هستند. اگر شما به عنوان يك سرمايه گذار 
فرشــته واگرايي 4 برابر را در نظر بگيريد )مابين ۳ تا ۵ 
برابر واگرايي( و آن را بر بازگشت ســرمايه ۷.۵ برابري 
ضرب كنيد )بين ضريب برگشت ۵ تا ۱0 درصد( كه در 

اين صورت برگشتي برابر ۳0 برابر حاصل خواهد شد. 

اکثر  سرمایه گذاران   و   بنیان گذاران دارای یک دیدگاه   مبهم در مورد ارزشیابی   هستند

اهمیت  ارزشیابي کسب  وکارهاي   نوپا
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دولــت از اســتارت آپ هاي 
فرهنگــي بــراي کارآفریني 

حمایت مي کند
مديركل طرح هاي ملي و فراگيــر جوانان وزارت 
ورزش و جوانــان گفــت: دولــت از گســترش 
اســتارت آپ های )فناوري هاي بــاال( فرهنگي و 
اجتماعي بــراي كارآفرينــي و بــا بهره گيري از 
ايده پردازي هاي جوانان عاقه مند و مستعد حمايت 
مي كند. اميرحســين آل اســحاق جمعه شب در 
آيين اختتاميه همايش مسئوالن استارت آپ هاي 
فرهنگي و اجتماعي يزد، افزود: دولت از ايده هاي 
مختلف حوزه كســب وكار براي تجاري سازي كه 
توسط اســتارت آپ ها ارائه مي شــود نيز حمايت 
مي كند و بايد براي رسيدن به اهداف جديد اقدام 
كرد. وي همكاري بين بخشي دستگاه هاي اجرايي 
را براي رســيدن به اهداف حوزه كسب وكار ويژه 
جوانان بسيار مهم خواند و يادآور شد: برنامه دولت 
در اين راســتا حمايت از آنهاست. آل اسحاق ادامه 
داد: دســتگاه هاي دولتي و غيردولتي عمومي با 
قرار گرفتن در كنار هم، نقش مهمي در تسريع و 
تسهيل امور جوانان دارند و بايد اين رويكرد و هدف 
تعيين كننده در كشور گسترش يابد. اين مسئول 
خاطرنشان كرد: »مدل زيست بوم« كسب وكار در 
يزد و همكاري بين بخشي ميان دستگاه هاي اجرايي 
بي نظير است، آن را مي توان به عنوان نمونه در سطح 
ملي ارائه كرد. اين همايش به مدت دو روز در مجتمع 
فرهنگي هنري امام علي )ع( يزد در راستاي اهداف 
مركز حمايت از كســب وكار فرهنگي و اجتماعي 
وزارت ورزش و جوانان با همكاري اداره كل ورزش 
و جوانان، فرهنگ و ارشاد اســامي و شهرداري 
يزد برگزار شد. امور ســالمندان و معلوالن، ترويج 
كتابخواني، حل آســيب هاي فرهنگي اجتماعي، 
امور كودكان كار، هنر و معماري، حقوق شهروندي، 
انيميشن و بازي، توليد محتواي فرهنگي و اجتماعي 
و گردشگري فرهنگي مذهبي از جمله موضوع هاي 
اين همايش بود. پيش از برگزاري اين استارت آپ، 
كارگاه هاي متعدد پيش نياز با موضوع هاي مختلف 
با استقبال عاقه مندان در زمينه كارآفريني فرهنگي 
اجتماعي برگزار شد. اســتارت آپ كسب وكاري 
اســت كه بخشــي از آن مبتني بر فناوري است، 
هر كســب وكاري كه بر پايه فناوري است، لزوما 
استارت آپ نيست؛ ولي همه آنها به طرزي از وب، 
موبايل، اينترنت و تكنولوژي هاي جديد استفاده 
مي كنند تا رشد بااليي داشته باشــند و به تعداد 
كاربران بااليي برسند. استان يزد يك ميليون و ۱۳۸ 
هزار نفر جمعيت دارد و تاكنون كارگاه هاي آموزشي 
متعددي براي استارت آپ هاي فرهنگي و اجتماعي 

برگزار شده است. 

اســتارت آپ صنایع تبدیلي 
کشاورزي در گلستان برگزار 

مي شود
معاون پارك علم و فناوري استان گلستان ظهر ديروز در 
جمع خبرنگاران اظهارداشت: در هفته پژوهش امسال، 
رويداد بزرگ اســتارت آپ صنايع تبديلي و تكميلي 
كشاورزي به ميزباني گرگان برگزار مي شود. به گزارش 
تسنيم، عماد آيداني با بيان اينكه 4۵ درصد واحدهاي 
توليدي استان وابسته به بخش كشاورزي است، گفت: 
دانشگاه هاي استان در اين بخش فعاليت هاي خوبي 
داشــتند و مي توان با برگزاري اين اســتارت آپ ها از 
ايده هاي خاقانه و فناورانه اساتيد، دانشجويان، محققان 
و نخبگان بهره مند شد. آيداني هدف از برگزاري اين 
استارت آپ را حل بخشي از مشكات صنايع وابسته 
به كشاورزي استان برشــمرد و افزود: برنامه ويژه اي 
براي حضور صاحبان صنايع و سرمايه گذاران در اين 
رويداد داريم. بايد ارتباط بين صنعت و دانشگاه و ارتباط 
بين فناوري و حوزه هاي صنعتي بيش از پيش تقويت 
شــود. به طور قطع در اين رويداد با ايده هاي جديدي 
كه در حوزه هاي صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي 
وجود دارد، نوآوري و فناوري هــاي جديد به صنايع 
معرفي خواهد شد. وي بيان داشت: دانشجويان و كليه 
عاقه مندان به حضور در اين رويداد مي توانند ايده هاي 
خود را مطرح كنند و در تيم هاي مختلف عضو شوند. 
افزون بر تمرين كار گروهي، افراد عاقه مند مي توانند 
تيم سازي و چگونگي ارائه طرح ها به سرمايه گذاران و 
بحث مدل كسب وكار را فرابگيرند. معاون پارك علم 
و فناوري استان گلســتان در ادامه به حضور صنايع 
بزرگ كشور و استان، اســاتيد، دانشجويان و اعضاي 
هيات علمي دانشــگاه ها و مراكز علمي تحقيقاتي به 
حوزه كســب  وكار و كارآفريني در اين رويداد اشاره 
كرد و افزود: در هنگام برگزاري اين رويداد، منتورهاي 
مجرب و قوي  حضور خواهند يافــت و گروه ها و افراد 
مي توانند با بهره مندي از اين ظرفيت بزرگ، تجربه های 
بســيار خوبي را در زمينه بررســي روند شكل گيري 
يك كســب وكار و احتماال ايجاد كسب وكار به وسيله 

ايده هايي كه ارائه مي شود، به دست آورند. 

اخبار

ضياء مفاخر، مديريت مالي از دانشگاه گرفيت استراليا
News kasbokar@gmail.com

سازمان ها خود را براي تحول ديجيتال آماده كنند
رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با تاكيد بر لزوم تحول سازمان ها در عصر ديجيتال گفت: معاونت كسب وكار و توسعه بازار اقتصاد كه در رگوالتوري ايجاد شده، 
زمينه ساز تحول ديجيتالي است تا با تسهيل گري و مقررات زدايي زمينه ساز ايجاد اين تحول باشيم. حسين فالح جوشقاني روز گذشته در مراسم افتتاحيه سمينار تحول ديجيتال و 
صنعت مخابرات ايران كه در وزارت ارتباطات برگزار شد، با بيان اينكه تحول ديجيتال تغيير تكنولوژي يا استراتژي است، اظهار كرد: مفهوم تحول ديجيتال تغيير ناشي از تكنولوژي 
ديجيتالي است؛ اما اين تعبير همه جنبه ها را بيان نمي كند، بلكه تحول ديجيتال مجموعه اقداماتي است كه سازمان ها براي به كارگيري فناوري و بهره گيري از منافع آنها انجام مي دهند.

معــاون اقتصــادي شــهرداري 
مشــهد مقــدس از مطالبات ۳ 
هزار ميليارد توماني شهرداري از 
دولت خبر داد. به گزارش پايگاه 
اطاع رساني شــهرداري مشهد، 
رضا خواجه نائينــي عنوان كرد: 
براي نخستين بار در كشور اوراق 
مشــاركت مربوط به نوســازي 

ناوگان اتوبوســراني با ۵0 درصد 
سهم دولت انتشــار مي يابد كه 
اتفاقي بســيار مهم برشــمرده 
مي شــود. وي افزود: اميد است 
در ســريع ترين زمان فــاز اول 
پايانه غرب و بهسازي و نوسازي 
ناوگان هــاي اتوبوســراني بــه 

سرانجام برسد. 

براي نخستین  بار در کشور صورت مي پذیرد 

انتشار اوراق مشاركت نوسازي ناوگان اتوبوسراني با 50 درصد سهم دولت

    جواد عرفانيان عالي منش
تاش هاي اوليه براي ســاخت پرينتر سه بعدي به سال 
۱9۸0 باز مي گردد كه نخستين تجربيات براي ساخت 
سريع و كم هزينه نمونه اوليه يك توليد انبوه بود. در طي 
سال ها بعد اين تكنولوژي در بخش هاي گوناگون پزشكي، 
صنعت و مواد غذايي مورد آزمايش قرار گرفت و فناوري آن 
نيز گسترش يافت، تا جايي كه امروزه اين فناوري عاوه بر 
بهينه سازي مصرف انرژي، توانسته است براي متخصصان 
و طراحان آزادي عمل بي نظيري در بازآفريني و نوآفريني 

آنچه مي خواهند، فراهم آورد. 

نمايشــگاه »فرم نكســت«؛ آخريــن 
دستاوردهاي پرينتر سه بعدي صنعتي

نمايشگاه بين المللي فرم نكســت )Formnext( كه 
هرســاله در ماه نوامبر )اواخر آبان مــاه( در فرانكفورت 
برگزار مي شود، سرآمد نمايشگاه هايي است كه درباره 
پرينتر ســه بعدي صنعتي و فرايندهاي جانبي آن برپا 
مي شود. در نمايشگاه امسال بيش از 600 توليدكننده 
و شركت دانش بنيان از ۳۲ كشور صاحب صنعت دنيا در 
كنار صدها پژوهشگر و ايده پرداز، آخرين دستاوردهاي 
خود را در زمينه طراحي و ارائــه محصوالت بر مبناي 
تكنولوژي هــاي جديد پرينتر ســه بعدي را به نمايش 
گذاشــته بودند. آنچه در اين دوره از نمايشگاه به چشم 
مي خورد، رشد باالي شــركت كنندگان و ايده پردازان 
چيني بود. نمايشگاه امسال با شعار »دستاوردهاي آينده« 

افتتاح شد و برگزاركنندگان اعام داشتند كه نمايشگاه به 
دنبال پاسخگويي به اين پرسش هاست: پرينتر سه بعدي 
صنعتي چيست؟ چاپ سه بعدي چه چيزهايي مي تواند 
بسازد؟ آيا اين سيستم توانايي ساخت و طراحي هر چيزي 
را دارد؟ و آيا مي تواند بازار سرمايه گذاري خوبي باشد؟ 
عاوه بر پاسخگويي به اين پرســش ها؛ افزايش كارايي 
توليد كنندگان، صرفه جويي در منابع و بهينه سازي زمان 
و معرفي گستره وسيعي از فرصت هاي شغلي نوپا در زمينه 
طراحي و توليد را مي توان از ديگر اهداف اين نمايشگاه 
برشمرد. نمايشگاه فرم نكست به بخش هاي گوناگوني در 
زمينه صنعت، ساخت وساز و معماري، هوافضا، پزشكي، 
ساخت زيورآالت و صنايع غذايي تقسيم شده بود كه در 

ادامه به بررسي آنها مي پردازيم. 

ظرافت و پيچيدگي ماكت ها در ساخت وساز 
و معماري

در اين بخش مدل ها و ماكت هايي از طراحي هاي مختلف 
ساخت بنا و زيرساخت هاي شهري به نمايش گذاشته 
شده بود. استفاده از تكنولوژي مدرن پرينت سه بعدي؛ 

ظرافت اجرا و نمايش جزئيات را به حد اعا رسانده بود. 

خودروسازي و صنايع وابسته
در اين بخش بســياري از توليدكنندگان و قطعه سازان 
خودرو آخرين توليدات و طرح هاي خود را بر پايه پرينت 
سه بعدي در معرض بازديد قرار داده بودند. عاوه بر تنوع 

گسترده در فرم و رنگ، آنچه بيش از همه حائز اهميت بود، 
درصد صفر خطاي طراحي با استفاده از اين شيوه است كه 
در اين حالت عاوه بر جلب نظر همه خريداران به واسطه 
تنوع گسترده طراحي و فرم؛ ضريب ايمني بااليي نيز براي 
توليدات قطعات صنعتي و به ويژه خودرو ايجاد كرده بود. 

دستاوردهايي در زمينه هوافضا
ماكت ها و قطعات توليدشده در زمينه توليد موتور هواپيما، 
فضاپيما و موشك ها با استفاده از اين تكنولوژي نوين در 
اين قسمت به چشم مي خورد. نمايش بخش هايي از موتور 
ايرباس و بوئينگ، بازديدكنندگان بسياري را به سوي اين 

اين قسمت از نمايشگاه جذب كرده بود. 

توليد تجهيزات پزشكي و چاپ زيستي
يكي از بخش هاي پربازديد نمايشگاه، بخش طراحي و 
توليد تجهيزات پزشكي و چاپ زيستي بود. نياز به دقت 
بسيار باال در توليد تجهيزات پزشكي و توليد پروتزها و 
اندام مصنوعي؛ همچنين در زمينه دندانپزشكي و فك و 
دهان؛ استفاده از فناوري پرينت سه بعدي را حائز اهميت 
كرده بود. عــاوه بر تجهيزات پزشــكي، نمايش چاپ 
زيستي ســه بعدي از اندام هاي زنده و بر پايه سلول هاي 

بنيادي از شاهكارهاي اين بخش بود. 

بخش زيورآالت و آثار هنري
در اين بخــش توليد كنندگان زيــورآالت و آثار هنري 

طراحي ها و توليدات خود را ارائه داده بودند. در زمينه آثار 
هنري، به ويژه در زمينه ساخت مجسمه، آثار ارائه شده 
از كيفيت بااليي برخوردار بــود. در زمينه زيورآالت هم 

طرح هاي ارائه شده مرزهاي سنتي را درنورديده بودند. 

صنايع غذايي
صنايع غذايي نيز از صنايعي است كه از فناوري پرينت 
ســه بعدي بهره فراواني بــرده اســت. در اين بخش، 

فرآورده هاي غذايي كه به وسيله فناوري چاپ سه بعدي 
فراوري يا توليد شــده بودند به نمايش گذاشــته شد. 
در كنــار گســتره اي از شــكات ها و ماكاروني، چاپ 
ســه بعدي گوشــت در ســطح پروتئين هاي سلولي 
از موارد قابل تامل بــود. در طول برگزاري نمايشــگاه 
عاوه بر اهداي جايزه ويژه به بهتريــن طراحي بر پايه 
 چاپ سه بعدي؛ ده ها ســخنراني و كارگاه آموزشي نيز

 برگزار شد. 

 پرینت سه بعدي؛ گذر از مرزهاي آینده

   پرینترهاي   سه بعدي  صنعتي   در   نمایشگاه   »فرم نكست«  به  نمایش  درآمد

جلســه انجمن صنفي دفاتر خدمات مســافرت هوايي و 
جهانگردي، روز گذشــته در محل اين انجمن و با هدف 
رسيدگي به موضوع ارزان فروشي بليت هواپيما توسط اين 
وب سايت برگزار شد. اين جلســه با حضور رئيس انجمن 
مربوط، تني چند از مديران وب سايت »علي بابا«، نمايندگان 
آژانس هاي هواپيمايي و اصحاب رسانه برگزار شد. در اين 
جلسه حرمت ا... رفيعي، رئيس انجمن دفتر خدمات مسافرت 
هوايي با اشاره به اين موضوع كه مخالف ارزان فروشي بليت 
هواپيما نيست، گفت كه به هيچ وجه مخالف ارزان فروشي 
بليت هواپيما نيستيم؛ اما اين اقدام نبايد به ضرر ساير اعضاي 
صنف تمام شود. وي افزود: انجمن طايه دار ارزان فروشي 
بليت هواپيماســت و حتي زماني كه نرخ ارز در حد امروز 
رشد نكرده بود، ما به گراني قيمت بليت هواپيما اعتراض 
داشتيم؛ پس نبايد ما را معترض ارزان فروشي »علي بابا« 
بدانيد. نيما قاضي، مديرعامل وب سايت »علي بابا« نيز در 
پاسخ به اين ســوال كه چگونه چنين قيمت گذاري روي 
بليت هواپيما كرده اند، گفت: هــدف ما اين بود كه تجربه 
شايسته اي از سفر ايجاد كنيم و يك تحول و حركت نو در 
بخش ارائه خدمات سفر انجام بدهيم. به گفته وي، »علي بابا« 
به عنوان يك شركت دانش بنيان در اين مسير از تكنولوژي 
و هوش مصنوعي در كنار هوش انســاني استفاده كرده و 

موفق به كاهش هزينه ها شده اســت. در نتيجه از بخشي 
از ســودي كه عايدش شــده، به نفع خريدار چشم پوشي 
كرده و بليت هواپيما را با قيمت ارزان تري به خريدار ارائه 
داده است. توحيد علي اشرفي، عضو هيات مديره وب سايت 
»علي بابا« هم با تاييد گفته هاي مديرعامل اين شركت گفت: 
داستان امروز ما مرا به ياد داستان تاكسي هاي اينترنتي و 
شركت هاي تاكسيراني در سال 94 مي اندازد. در آن سال 
كمترين نرخ آژانس براي مسيرهاي كوتاه ۱۲ هزار تومان 
بود و حاال با شيفت پارادايمي كه اتفاق افتاده است، مسافران 
مي توانند با هزينه بسيار كمتري مسيرهاي مختلف را طي 
كنند و اين موضوع صددرصد به نفع مشتري است. داستان 
»علي بابا« هم همين طور است. »علي بابا« به فكر مشتري 
است و در اين مسير هم با موفقيت پيش رفته است. ضمن 
اينكه »علي بابا« در كنار ارائه بليت ارزان هواپيما در بخش 
كارآفريني نيز موفق عمل كرده و جزو استارت آپ هاي موفق 
حوزه گردشگري است. اين شــركت در حال حاضر براي 
بيش از ۵00 نيرو به صورت مستقيم و ۱۵00 نفر به صورت 
غيرمستقيم اشتغالزايي كرده است.  گفتني است اين جلسه 
با ايجاد اختال از سوي آژانس هاي مسافرتي معترض كه 
گويا به قصد تجمع در جلسه حضور داشتند، توام شد كه 

البته نتيجه اي نيز در بر نداشت. 

 اعتراض  بي نتيجه   آژانس هاي   مسافرتي   به  
 ارزان   فروشي   بليت   هواپيما   در   »علي بابا«

آگهی مناقصه عمومی
اداره كل اموال و امالک استان مازندران در نظر دارد سرويس اياب و ذهاب پرسنل خود را ازطريق برگزاری مناقصه عمومی 
به شركتها و اشخاص واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از شركتها و اشخاص واجد شرايط و صالحيت دار دعوت بعمل می 
آيد جهت دريافت اسناد و اوراق و فرمهای شركت در مناقصه از تاريخ درج آگهی لغايت 97/09/28 ))همه روزه بجزء ايام 
تعطيل(( از ساعت 8 صبح تا 16/30 عصر )روز چهارشنبه مورخه 97/09/28 از ساعت 8 الی 12( به آدرس ذيل مراجعه و 
يا با شماره های مندرج در جدول تماس حاصل نمايند. شايان ذكر است مهلت تكميل و تحويل اسناد و مدارک حداكثر 

تا تاريخ 97/09/28 ميباشد. 
توضيحات: 

1-موسسات و شركتهای پيشنهاد دهنده بايستی طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشند. 
2-سپرده شركت در مناقصه مبلغ 50/000/000 ريال بوده كه بايستی بصورت چک بانكی تضمين شده در وجه اداره كل اموال و امالک مازندران 

صادر و در زمان تحويل مدارک در پاكت مخصوص خود قرار داده شده باشد. 
3-به پيشنهادات فاقد سپرده ، مشروط ، مبهم و فاقد شرايط مندرج در آگهی و يا پيشنهاداتی كه بعد از مهلت مقرر واصل گردد ترتيب اثر 

داده نخواهد شد. 
4-مناقصه گذار به تشخيص كميسيون معامالت در رد يا قبول پيشنهادهای واصله مجاز می باشد. 

5-شرايط مناقصه در محل تحويل پاكتهای پيشنهادی موجود بوده و متقاضيان می بايستی يک نسخه از شرايط معامله را دريافت و پس از 
امضاء به فرم پيشنهادی خود ضميمه نمايند. 

6-هزينه ثبت قرارداد ، پرداخت ماليات و هرگونه عوارض و هزينه درج آگهی و غيره بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
7-مناقصه گزار مجاز خواهد بود مطابق شرايط قرارداد تا 25 درصد از كار مورد معامله را كسر يا اضافه نمايد.

8-بازگشايی پاكتهای پيشنهادی در روز چهارشنبه مورخه 97/09/28 ساعت 14  عصر در محل اداره كل اموال و امالک استان مازندران انجام 
می گيرد بديهی است پيشنهاد دهندگان و يا نمايندگان قانونی آنها مجاز به حضور در جلسه بازگشايی پاكات بوده و نتيجه مناقصه پس از 

تصويب در كميسيون معامالت مركز به برنده اعالم خواهد شد.
9-از برنده مناقصه بابت ضمانت حسن انجام كار يک فقره چک اخذ می گردد. 

تلفن آدرسمحل دريافت پاكت مناقصهرديف 

نوشهر- ميدان همافران- جنب اداره پست- اداره كل اموال و اداره كل اموال و اماك استان مازندران ۱
اماك استان مازندران- دفتر مديريت اماك 

۱۲و۵۲۳۳44۱۱- 0۱۱
0۱۱ -۲۳۵۸4۲0

۳۳۳6۳64۳-0۱۱ساری- بلوار آزادی- خ بعثت- نبش بعثت ۲دفتر نمايندگی اموال و اماك ساری۲

بابلسر- خ دكتر شــريعتی- مقابل شــيات- داخل كوچه دفتر نمايندگی اموال و اماك بابلسر۳
علوی- پاك ۲40 

0۱۱-۳۵۲۸9۲۸9-۳۵۲۸9۲۸۱

۵4۲۲۲0۳4- ۵4۲۲۳0۱۸-0۱۱تنكابن- خ جمهوری- خ شهيد تاتری- پاك ۷4دفتر نمايندگی اموال و اماك تنكابن4
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بازاریابي از طریق موتورهاي 
 )SEM( جستجو

 Search Engine( بازاریابی موتور جســتجو
Marketing( یکی از زیرمجموعه های بازاریابی 
 Search مخفف كلمات SEM.اینترنتی است
Engine Marketing )بازاریابــي از طریق 
موتورهاي جستجو( است. در یك تعریف ساده 
این گونه مي توانيم بيان كنيم كه كليه فعاليت ها 
و راهکارهایي كه در جهت افزایش بازدیدكننده، 
افزایش رتبــه و رنکينگ و به ویــژه درآمد یك 
سایت انجام مي گيرد، بخشي از SEM هستند. 
بنابراین SEO را نيز شــامل مي شود. بنابراین 
فعاليت در حيطه بازاریابي موتور هاي جســتجو 
را مي توان حتي مي توان قبل از شــروع طراحي 
یك سایت آغاز كرد. اگر بخواهيم رفتار هایی كه 
در این علم انجام مي گيرد به صورت یك فهرست 
قرار دهيم، به این صورت خواهد بود: مشاوره در 
انتخاب نام سایت و طراحي آن، انتخاب كلمات 
كليدي، بررســي وضعيت فعلي سایت و رقباي 
آن، اصالح ساختار سایت، تنظيم متاها و عناوین 
ســایت، بهينه سازي ســایر پارامترهاي سایت، 
معرفي سایت به موتورهاي جستجوگر، حضور 
در شبکه هاي اجتماعي، تبليغات در شبکه هاي 
اجتماعي، افزایش محبوبيت و پيوندهاي سایت 
و مدیریت ایــن فرایندهــا و... همان طور كه در 
 SEM فهرست باال مشاهده كردید سرعت باالي
در نتيجه گيري بسيار چشمگير است. مي توانيد 
با صرف هزینه در كوتاه ترین زمان به اهداف خود 
دست پيدا كنيد؛ اما زماني در SEM سایت شما 
موفق مي شــود كه از نظر محتوا، زیبایي و نحوه 
ارائه آماده حضور بازدیدكنندگان باشد. در غير 
این صورت به سرعت فراموش شده و هزینه اي 
كه صرف كرده اید، بدون بــازده خواهد بود. این 
نکته را به یاد داشــته باشــيد هيچ اســتراتژي 
SEM بدون سئو مناســب موفق نخواهد شد. 
با توجه بــه اینکه SEO به معني آماده ســازي 
سایت هم براي بازدیدكنندگان و هم موتورهاي 
جستجو است، شاید به تنهایي براي یك سایت 
كافي باشد. با این حال اگر شما توان مالي كافي 
 براي SEM را دارید، ابتدا SEO ســایت خود

 را آماده كنيد. 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

افرادی که هر روز با آنها در ارتباط هستید؛  یعنی »گروه 
مرجع تان«، ۹۵ درصد مسئول موفقیت یا شکست تان 

هســتند. آنها را با دقت انتخاب کنید. اگر مشکالت 
امروز همان مشکالت دیروز هستند؛ یعنی در یک 

چرخه ارتباطی گیر کرده اید.
اولین و مهم تریــن راز از رازهای یک 
مدیر موفق این اســت که به نیروهای 
فعال، متعهد، کاربلد و خالق به چشم 
یک ســرمایه نگاه کند. کارمندی که 
شــرافت کاری باال دارد، به کار و هدف 
خود متعهد و پایبند اســت و برای آن 
ارزش قائل اســت و به پیشرفت خود 
و مجموعه اش می اندیشــد و هر روز 

یک نکتــه جدید می آمــوزد؛ در حقیقت یک 
سرمایه گرانبهاســت که یک مدیر باید به 
آن توجه کامل و کافی داشته باشد و برای 
حفظ نیروهایی که این امتیازات را دارند، 
تالش کند؛ چراکه حفظ این نیروها یعنی 
کمک به حفظ بقا و پیشــرفت مجموعه 
و سرعت بخشیدن به رشد و توسعه آن 
سازمان. یکی از رازهای یک مدیر موفق 
این است که انرژی بدهید و انرژی دریافت 
کنید. انگیزه بدهیــد و انگیزه بگیرید. این 
کار سختی نیست. افراد را با توجه به کوشش 
و تالش و همچنین در نظر گرفتن توان شــان 

تشویق کنیم. 

گروه   مرجع   را   با   دقت   انتخاب  کنید

ير
 دا

ين
تمام روز درباره آنچه مي خواهي انجام بدهي، خيال پردازي كن. اين روياها خواسته هاي تو را تعبير خواهند و

كرد. اجازه نده هيچ شكي وارد روياها و خواسته هايت شود.
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مدیریت دانــش در اســتارت آپ ها؛ انتخاب یا 
ضرورت؟

مدیریت دانش در استارت آپ ها یك ضرورت كليدي است. استارت آپ ها اساسا در یك 
چرخه هستند، چرخه اي كه به آنها كمك مي كند مســاله ها و راه حل ها را تست كنند 
 Product-Market( تطابق محصول با بازار را بسنجند ،)Problem-Solution Fit(
Fit( و از توازن مدل كسب وكار خود )Business Model Fit( مطمئن شوند. در ادامه با 

هم دقيق تر ببينيم چرا یك استارت آپ باید به مدیریت دانش خود بي توجه نباشد: 
الزام اول: نایاب شدن خبره هاي اولیه

در مراحل اوليه یك استارت آپ، بنيان گذاران و ایده پردازان اصلي در دسترس هستند و 
وقت كافي دارند، از طرفي تعداد افرادي هم كه به آنها مراجعه مي كنند، كم است؛ اما همين 
كه تعداد افراد زیاد مي شود، تنها مرجع دانش سازماني همان نفرات اصلي هستند كه تبدیل 
به یك منبع كمياب مي شوند و مراجعه به آنها بسيار زیاد مي شود. این امر، بهره وري آنها را 

به شدت پایين مي آورد و آنها را روي حواشي متمركز مي كند. 
الزام دوم: به کارگیري نیروهاي جدید

نيروهاي جدید خصوصا در بخش هاي تخصصي مثل توسعه نرم افزار، مثل یك خوره وقت 
حرفه اي ها را مي گيرند و آنها را فلج مي كنند. این وضعيت باعث مي شــود این نيروها در 
بلندمدت نيز وابسته به حرفه اي ها بمانند. مطالعات نشان مي دهد حداقل ۲۰ درصد از 
زمان كاركنان صرف پيدا كردن پاسخ سوال هایي مي شود كه پيش از این پاسخ داده شده 
است. متمركز كردن این پرسش و پاسخ ها، راندمان را باال مي برد و هزینه هاي باالسري 

كسب وكار نوپا را كاهش مي دهد. 
الزام سوم: خروج کارکنان و از دست رفتن دارایي هاي دانشي

استارت آپ ها در مرحله رشــد در معرض خطر خروج كاركنان هستند. به ویژه اگر یکي 
از بنيان گذاران یا طراحان اصلي كسب وكار اقدام به خروج كند احتماال بخش مهمي از 
دارایي هاي فکري و دانشي شركت را نيز با خود مي برد. افرادي كه باقي مي مانند باید حدس 
بزنند طراحي محصول چگونه بوده و منطق پشت برخي تصميمات درباره محصول چه بوده 
است. دارایي فکري و دانشي در یك استارت آپ، یکي از دارایي هاي بسيار حياتي است كه 

عموما استارت آپ ها توان تحمل از دست دادن آن را ندارند. 
 )Time to Market( الزام چهارم: زمان رساندن محصول به بازار

اگر شکست ها، موفقيت ها، ریزه كاري ها و درس آموخته هاي ناشي از هر چرخه به درستي 
ثبت و ضبط نشده و در دورهاي بعدي توســعه محصول مورد استفاده قرار نگيرد، زمان 
رسيدن محصول به بازار طوالني تر مي شود و این یعني افزایش ریسك و احتمال شکست 
كل كسب وكار؛ چراكه هزینه ها باال مي رود، فرصت هاي بازار از دست مي رود و افراد خسته 

مي شوند.
الزام پنجم: مشتري انرژي مي گیرد

هر اســتارت آپي كه محصول خود را به صورت موفقيت آميز به بازار عرضه كند، با حجم 
قابل توجهي از درخواست ها اعم از پشتيباني، سوال و... از سوي مشتریان مواجه مي شود. 
برخي از شركت هاي نوپا حتي به ایجاد مراكز تماس روي مي آورند و آن را به خوبي تجهيز 
مي كنند. قلب عملکرد یك مركز تماس، استفاده بهينه از دانش سازماني براي پاسخگویي به 
مشتري است؛ یعني یك سوال فقط یك بار از سوي خبره ها پاسخ داده شود. اینجا مدیریت 
دانش تنها پاسخ مناسب براي افزایش راندمان و جلوگيري از فلج شدن سازمان به خاطر 

فشار مشتریان خواهد بود. 
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در صورت عدم رعایت مصرف بهینه، مبالغ قبض برق تا بیش از شش برابر دوره تخفیف تابستان، افزایش داشته و 
باعث تحمیل فشار اقتصادی به مشترکان عزیز خواهد شد.
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