
مديرعامل شركت مترو درباره امتداد شاخه غربي خط 3 مترو بر اثر ساخت بناي 
ديگر و راه حل توسعه مترو در اين بخش توضيحاتي را ارائه كرد. علي امام درباره 
مسدود شدن شاخه غربي خط 3 مترو با بيان اينكه در دوره مديريت محسن 
هاشمي در مترو تهران زحمات زيادي كشيده شد و حاال نيز هاشمي با تعصب 
خاصي پيگير تكميل خطوط مترو اســت، گفت: هاشمي در زمان مديريتش 
براي خطوط مترو بعضا شاخه هايي پيش بيني كرده بود كه يكي از اين شاخه ها، 
امتداد غربي خط 3 مترو بود كه به همين دليل از باالتر از ايستگاه نوبنياد يك 

سه راهي تعريف شد كه در حال حاضر نيز موجود است. 
وي با بيان اينكه قرار بود اين شاخه تا ميدان قدس )ايستگاه شهيد باهنر( برود 

و يك ايستگاه مياني در نياوران داشته باشد، اظهار كرد: در برخي از نقشه هاي 
مترو كه در داخل واگن ها و ايستگاه ها نصب شده، اين شاخه قابل مالحظه است. 
امام با بيان اينكه بر همين اساس يك قطعه زمين كه پاركينگ معاونت حمل 
و نقل بود در اختيار شركت مترو قرار گرفت تا به عنوان كارگاه عمراني از آن 
استفاده شود، گفت: قرار بود در همان كارگاه ايستگاه نياوران نيز ساخته شود 
و بر همين اساس از سمت ايستگاه نياوران عمليات اجرايي تونل آغاز شد و در 
ادامه مسير در خيابان شهيد موحد دانش در عمق 25 متر ادامه مسير دادند 
و 250 متر تونل حفاري شد؛ البته تنها 80 متر تونل به طور تمام مقطع اجرا و 

مابقي به صورت نيم مقطع حفاري شد. 

مديرعامل مترو بــا بيان اينكه با تغيير مديريت شــركت مترو، شــهرداري 
مصلحت دانســت كه به اين زمين كه كارگاه عمراني ايســتگاه نياوران بود، 
پروانه ساخت بدهد و آن را به مالك ديگر واگذار كند، گفت: در همان محلي 
كه قرار بود ايســتگاه نياوران ساخته شــود و براي پايدارسازي گود 80 عدد 
شمع بتني قبال حفاري شــده بود، مالك جديد براي احداث ساختمان خود 
ناچار شد شمع ها را تخريب كند كه اين امر مسيرهاي دسترسي به تونل را از 
بين برد و عمال مسير تونل بسته شد. وي ادامه داد: هرچند مترو قانونا مي تواند 
از زير ساختمان هاي مردم رد شــود؛ ولي از آنجايي كه اين مسير بسته شده 
است، بايد براي امتداد شــاخه غربي مترو تغيير مسير بدهيم و اگر قرار باشد 

روزي، دوباره مترو تا نياوران و شهيد باهنر امتداد يابد، بايد تغيير مسير دهيم. 
مديرعامل مترو با بيان اينكه هنوز تونل پر نشده و پايدارسازي نيز به طور كامل 
انجام نشده است، گفت: اگر پوشش بتني تونل تكميل شود، همه خيال شان 
راحت مي شــود كه اتفاقي نمي افتد؛ اما االن دغدغه تونل ناايمن در زير يك 
خيابان را داريم و از مشاور خواســته ايم كه در اين زمينه بررسي هاي الزم را 
انجام دهد. وي با بيان اينكه به دليل آنكه دسترســي به تونل نداريم بايد در 
طول خيابان موحد دانش شفت بزنيم تا بتوانيم تونل را پر كنيم، تصريح كرد: 
 ادامه مسير شــاخه غربي مترو از اين محل امكان پذير نيست و بايد به دنبال

 مسير ديگري باشيم. 

به زودي اليحه دريافت عوارض بــراي تردد از 
تونل هاي شــهري و بزرگراه صدر به شــوراي 
شهر تهران ارائه مي شــود. معاونت حمل و نقل 
و ترافيك هفته گذشــته پيش نويس اليحه اي 
را به معاونــت برنامه ريزي، توســعه شــهري 
و امور شــوراهاي شــهرداري تهران ارائه كرده 
اســت كه براســاس آن 5 تونل تهران و اتوبان 
 صدر مشــمول دريافت عوارض عبــور و مرور

 مي شود.
 پيش نويس اين اليحــه در اداره تدوين قوانين 
و مقررات شــهرداري تهران مورد بررسي قرار 
گرفته و ايــن اليحــه از لحاظ كارشناســي و 
حقوقي بررسي شده اســت كه در نهايت اليحه 
 به تاييد رســيده و به زودي به شــوراي شــهر

 ارسال مي شود. 
براســاس اين اليحه، تونل هاي نيايش، رسالت، 
توحيد، شــهداي غزه و اميركبير و اتوبان صدر 
مشــمول دريافت عوارض شــده و خودروهاي 

عبوري براي هر بار عبور بايد رقمي را به عنوان 
عوارض پرداخت كنند كه گفته مي شود حداقل 
عوارض پيش بيني شــده حدود 3 هــزار تومان 

خواهد بود. 
مولفه هايي كه نرخ عــوارض را تعيين مي كند 
شامل طول تونل، داشــتن معاينه فني و معاينه 
فني برترو ساعت تردد خواهد بود. پيش از اين 
نيز چنين اليحه اي از سوي شهرداري تهران ارائه 
شده بود كه با توجه به شرايط اقتصادي آن زمان 
و افزايش ناگهاني قيمت ها شهرداري ترجيح داد 
 اين اليحه را پيگيري نكنند و آن را از شورا پس

 گرفت. 
آن زمان دليل ارائه اين اليحه عدالت در شــهر 
عنوان شده بود در حالي كه در هيچ كدام از اين 
تونل ها و اتوبان صدر وسيله حمل و نقل عمومي 
پيش بيني نشده در حالي كه در ابتداي ساخت 
پل طبقاتي صدر قرار بود يك خط BRT از آن 

عبور كند. 

4 نمايشگاه »لوســتر«، »معماري، خانه مدرن و 
دكوراسيون داخلي«، »صنعت مبلمان و تجهيزات 
اداري« و »ماشين آالت كشاورزي« صبح روز جمعه 
در محل دائمي نمايشــگاه هاي بين المللي تهران 
آغاز به كار كرد. 225 شــركت داخلي محصوالت 
خود را در نمايشگاه لوستر به نمايش گذاشته اند؛ 
اين نمايشــگاه در محيطي به متراژ بيش از هفت 
هزار متر مربــع در ســالن هاي 5، 6، 7، 27 و 25 
پذيراي عالقه مندان است. در كنار اين نمايشگاه، 
در ســالن هاي 31، 37 و 44 نيز نهمين نمايشگاه 
بين المللي »معماري، خانه مدرن و دكوراســيون 
داخلي« برپا شده اســت؛ در اين نمايشگاه عالوه 
بر 182 شــركت داخلي، 21 شــركت خارجي از 
كشورهاي هلند، چين، روسيه، آلمان، كره جنوبي، 
ايتاليا، بلژيك، تركيه و فنالند نيــز حضور دارند. 
»هشتمين نمايشــگاه صنعت مبلمان و تجهيزات 
اداري«، عنوان نمايشــگاه ديگري اســت كه روز 
جمعه در محل دائمي نمايشــگاه هاي بين المللي 

تهران آغاز به كار كرد. در اين نمايشگاه، 43 شركت 
داخلي محصوالت خود را در فضايي حدود پنج هزار 
متر مربع در سالن هاي 7، 8 و 9 به نمايش گذاشتند. 
در كنار اين سه نمايشگاه كه بيشتر با دكوراسيون 
در ارتباط است، يك نمايشــگاه تخصصي بخش 
كشــاورزي نيز افتتاح شد. در ســومين نمايشگاه 
بين المللي »ماشين آالت كشاورزي و سيستم هاي 
نوين آبياري، صنايع، فناوري ها و خدمات وابسته«، 
150 شــركت كننده داخلي و يك شركت كننده 
خارجي از كشور اسپانيا حضور دارند. اين در حالي 
است كه سال گذشــته 50 شركت خارجي در اين 
نمايشگاه حضور داشــتند. نمايشگاه ماشين آالت 
كشــاورزي در پنج هزار متر مربــع فضاي مفيد، 
در ســالن هاي a41 ،40 ،b38 در حال برگزاري 
اســت. اين نمايشــگاه ها به مدت چهار روز ادامه 
دارند و در ســاعت هاي 10 تا 18 در محل دائمي 
نمايشگاه هاي بين المللي تهران )بزرگراه چمران( 

پذيراي عالقه مندان هستند.

 مديرعامل صندوق بازنشســتگي كشــوري گفت: 
يك نفر از بســتگان درجه اول هر كدام از شــهداي 
حادثه ســانچي اعم از فرزندان و همســران آنها در 
شركت ملي نفتكش يا ديگر ســازمان ها استخدام 
مي شوند. جمشيد تقي زاده در حاشيه آيين نخستين 
سالگرد شهداي سانچي اظهار داشــت: اين مساله 
شامل فرزندان بالغ شــهدا بوده و حتي فرزنداني كه 
به سن بلوغ نرســيده اند، پس از رسيدن به اين سن 
در صورتي كه تمايل داشته باشــند و صالح بدانند 
در سيستم شركت ملي نفتكش جذب خواهند شد. 

وي اولويت به كارگيري فرزندان و همسران شهداي 
حادثه سانچي را در شركت ملي نفتكش ايران عنوان 
كرد و گفت: اينها جايگزين پدران و همســران خود 
خواهند شد. تقي زاده ادامه داد: در ديگر سازمان ها نيز 
تالش شده كه در اين چارچوب پوشش خاصي شامل 
حال خانواده هاي شــهداي سانچي شود؛ اما ترجيح 
آنها بر شركت ملي نفتكش ايران است. وي افزود: در 
اين چارچوب كساني كه مستندات الزم و مجوزهاي 

مورد نياز را تكميل كرده  و كار انحصار وراثت را انجام 
داده باشند، در اولويت خواهند بود. تقي زاده گفت: 
در اين رابطه تيمي مشخص شده كه خدمات ويژه را 
به خانواده هاي شهدا ارائه خواهد كرد. وي از تامين 
اعتبارات الزم براي پرداخت مستمري به خانواده هاي 
شهداي ســانچي خبر داد و گفت: اين اعتبارات در 
اختيار شركت ملي نفتكش اســت. تقي زاده گفت: 
صندوق بازنشســتگي به عنوان خادم شهدا خود را 
در كنار خانواده هاي آنان مي بيند و با همكاري تيم 
ويژه اي كه در اين چارچوب تشكيل شده شركت ملي 
نفتكش مسائل و مشكالت را برطرف خواهد كرد. وي 
تصريح كرد: شهداي سانچي، شهداي راه خدمت و 
افســران اقتصاد مقاومتي بودند كه در زمان تحريم 
اين موضوع جايــگاه خود را نشــان داد. مديرعامل 
صندوق بازنشستگي خاطرنشان كرد: تالش مي شود 
با كمك افرادي كه مباحــث تكميلي را انجام دهند 
مستمري خانواده هاي شــهدا در سريع ترين زمان 

ممكن پرداخت شود. 

جانشين رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران 
بزرگ از اجراي طرح تشديد برخورد با پالك هاي 
مخدوش در معابــر پايتخت خبر داد. ســرهنگ 
حســن عابدي درباره خودروهايي كه با مخدوش 
 كردن پالك، ســعي در عبور از مقابل دوربين  هاي 
ثبت تخلف به ويــژه دوربين هاي محــدوده طرح 
ترافيك و زوج و فــرد دارند، گفت: متاســفانه در 
مواردي مشــاهده شــده كه راننــدگان برخي از 
خودروهاي ســواري و نيز راكبان موتورسيكلت ها 
اقدام به مخدوش كردن پالك وســيله نقليه خود 
كرده و تصور مي كنند كه بــا اين اقدام مي توانند از 
ديد پليس و اعمال قانون براي تخلفات شان مصون 
بمانند. وي با بيان اينكه مواردي مانند اســتفاده از 
پالك زير سپر يا پشت شيشه، استفاده از طلق روي 
پالك، همچنين ناخوانا بودن پالك، مخدوش كردن 

پالك، استفاده از پالك هاي غيرمجاز از جمله پالك 
اعزام به تعميرگاه، بستن زنجير يا كش روي پالك 
موتورسيكلت، ماليدن گل روي پالك و... از جمله 
مصاديق مخدوش كردن پالك است، گفت: عوامل 
پليس راهنمايي و رانندگي بــا رانندگان متخلف 
مطابق قانون برخورد خواهند كرد و اگر افرادي اقدام 
به جعل پالك خودرو كرده باشند، عالوه بر اعمال 
قانون كــه 60 هزار تومان جريمه اســت، به دليل 
ارتكاب جرم جعل به دادســرا نيز معرفي خواهند 
شــد؛ زيرا برابر ماده 720 قانون مجازات اسالمي، 
مخدوش كردن پالك وسيله نقليه، براي متخلف 
از 6 ماه تا يك ســال حبس در پي دارد. جانشين 
رئيس پليس راهنمايــي و رانندگي تهران بزرگ با 
بيان اينكه دوربين هاي داخل محدوده طرح ترافيك 
و زوج و فرد نيز نســبت به ثبت تخلف تردد بدون 

مجوز در اين محدوده اقدام خواهند كرد، گفت: اگر 
وسيله نقليه اي با پالك مخدوش از يك دوربين رد 
شود، دوربين بعدي شماره پالك را بررسي مي كند و 
در صورتي كه آن خودرو براي ورود به محدوده طرح 
مجاز نبوده باشد، تخلفش ثبت مي شود. افزون بر 
دوربين هــاي ورودي طــرح، دوربين هاي داخل 
محدوده نيز پالك ها را رصــد و درباره مجاز بودن 
براي ورود به طرح زوج و فرد و طرح ترافيك آنها را 
بررسي مي كنند. عابدي با بيان اينكه تيم هايي براي 
تشــديد برخورد با اين تخلف در سطح معابر شهر 
تهران حضور دارند، گفت: الزم است رانندگان نيز از 
انجام اقدامات اين چنيني پرهيز كنند  و در صورتي 
كه خودروي شان فاقد معاينه فني بوده يا مجوز ورود 
به محدوده طرح ترافيك را دريافت نكرده اند، نسبت 

به حل مشكل و دريافت مجوز اقدام كنند. 

بنيان گــذار پايــگاه اســتنادي جهان اســالمي 
گفت: براســاس اعــالم مركز جهانــي رتبه بندي 
دانشــگاه ها 12 دانشــگاه ايرانــي در ميــان 
دانشــگاه هاي برتر جهــان قرار گرفتنــد. جعفر 
 مهراد گفت: مركز رتبه بندي دانشــگاه هاي جهان

 Center for World University Ranking )CWUR(  
كه دفتر مركزي آن در امارات متحده عربي است، 
نتايج رتبه بندي دانشگاه هاي جهان را منتشر كرد. 
وي افزود: اين رتبه بندي كه از سال 2012 منتشر 
مي شــود براساس 7 شــاخص، رتبه هزار دانشگاه 
برتر جهان را گزارش مي كنــد. بنيان گذار پايگاه 
اســتنادي علوم جهان اســالم خاطرنشــان كرد: 
در رتبه بندي ســال 2019-2018 از ســوي اين 
مركز دانشگاه هاي 62 كشور جهان بررسي شدند 
كه ايران در ايــن رتبه بندي داراي 12 دانشــگاه 

 برتر است كه به جز دانشــگاه آزاد اسالمي ايران و
 دو دانشگاه از وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشكي بقيه تقريبا همان دانشگاه هاي برتر كشور به 
شمار مي روند. مهراد عنوان كرد: رتبه دانشگاه هاي 
ايران به ترتيب و با ذكر رتبه جهاني شامل دانشگاه 
آزاد اســالمي ايران با رتبه جهاني 371، دانشگاه 
تهران با رتبه 461، علوم پزشــكي تهــران با رتبه 
547، صنعتي شريف با رتبه 592، صنعتي اصفهان 
با رتبه 642، صنعتي اميركبير با رتبه 689، تربيت 
مدرس با رتبــه 576، علم و صنعت ايــران با رتبه 
760، دانشگاه شيراز با رتبه 857، فردوسي مشهد 
با رتبه 872، علوم پزشكي شــهيد بهشتي با رتبه 
966 و دانشگاه شهيد بهشــتي با رتبه 992 است. 
وي تاكيد كرد: رتبه بندي CWUR از 7 شاخص 
كيفيت آموزش براســاس كسب جوايز بين المللي 

توسط فارغ التحصيالن دانشگاه با وزن 15 درصد، 
استخدام براساس تعداد فارغ التحصيالن دانشگاه 
داراي ســمت هاي اجرايي در كمپاني هاي بزرگ 
با وزن 15 درصــد، كيفيت اعضــاي هيات علمي 
براساس كسب جوايز بين المللي با وزن 15 درصد، 
برونداد هاي علمي بر اساس كل تعداد مقاالت علمي 
با وزن 15 درصد، كيفيت انتشارات براساس تعداد 
مقاالت پژوهشي در مجالت بسيار معتبر بين المللي 
 با وزن 15 درصد، تاثير براســاس تعــداد مقاالت 
چاپ شده در نشرياتي با تاثير باال با وزن 15 درصد، 
 و استناد براســاس تعداد مقاالت پراستناد با وزن 
10 درصد اســتفاده مي كند. چهره ماندگار علمي 
كشور گفت: در مجموع از ميان 57 كشور اسالمي 
تنها نام دانشگاه هاي 9 كشور اسالمي در بين هزار 

دانشگاه برتر جهان مشاهده مي شود.

جزئيات كور شدن مترو خط 3   در   نياوران

 استخدام   يكي از  بستگان درجه اول همه شهداي سانچيآغاز   به   كا ر 4   نمايشگاه   در  تهران۵ تونل شهري تهران  پولي  مي شود

۱۲ دانشگاه ايراني در بين   برترين هاي مركز جهاني رتبه بندي دانشگاه هااولتيماتوم پليس  به  پالك های مخدوش 
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توزيع گسترده گوشت 
قرمز ۲۹ و 4۰ هزار تومانی 

 خودروسازان 
 موظف  به   افزايش
 توليد    هستند

معاون   وزیر   صنعت:

مطالعات    متمركز 
بالك چين   در 
دستور كار  است
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دبیر کل   بانک   مرکزی:

سرمقاله

 نا به سامانی  در
 ثبت  سفارش

طــی يــك ســال اخير و 
مخصوصــا با ابالغيــه ارز 
4200 تومانی كه  فروردين 
ماه اعالم شد، تراكم زيادی 
در ثبت سفارش ايجاد شــد و  التهابات و نگرانی 
توليدكننــدگان از بابت مواد اوليــه، ميزان ثبت 
سفارش را چندين برابر افزايش داد. به طوری كه 
نسبت به سال های گذشته دو و نيم برابر و حتی 
بيشتر، افزايش پيدا كرد. در برابر اين امر اما دولت 
امكان تهيه منابع ارزی الزم را نداشــت. از سويی 
مبادالت خارجی به دليل نزديك شدن به تحريم 
ها دشوار شد و ما شاهد بوديم كه همه اين عوامل 

به عنوان ...

مديرعامل شركت پشتيبانی امور دام از توزيع 
گسترده گوشت قرمز منجمد 29 هزار تومانی 
و گوشت گرم 40 هزار تومانی در روزهای آينده 
خبر داد. حميد ورناصری اظهار داشت: قيمت 
هر كيلوگرم گوشت گوســفند تازه به صورت 
مخلوط )الشــه ای(  40 هزار تومــان و برا ی 
گوشت منجمد گوسفند كيلويی 29 هزار تومان 
در نظر گرفته شده كه اين عرضه در روز های آتی 

به صورت گسترده در بازار صورت...

  حمید رضا صالحی، عضو اتاق 
بازرگانی تهران

متن كامل  د ر صفحه ۲

۲

۲

 ثبت  سفارش های   
سليقه ای  در  واردات

شايعه  ورشکستگی  بانک ها

400 هزار واحد مسکن   با   تسهیالت ارزان  قیمت   برای اقشار متوسط به پایین  ساخته   می شود

نسخه  درمـان  مقطعی   مسـکن
صفحه3

صفحه3

سودجویی   صادرکنندگان   یک بار مصرف  زعفران
صادرات     زعفران    در   انتظار    تعدیل    مقررات     پیمان سپاری    ارزی    است

جدا از ثبت ســفارش های جعلی و همچنين تخلفاتی كه 
برخی از  وارد كنندگان در واردات كاال بدون ثبت سفارش 
دارند، ثبت ســفارش برای خيلــی از وارد كننــده ها نيز 
 دشوار شده اســت؛ تا جايی كه برخی نيز  در اين خصوص 
سليقه ای عمل می كنند.اين در حالی است كه وزير صنعت 
در همين چند ماه اخيــر اعالم كرده بود كــه واردات با ارز 
حاصل از صادرات بدون در نظــر گرفتن اولويت بندی های 
كااليی تعيين شــده از ســوی دولت، مجاز اســت و اگر 
 صادركنندگان در اين زمينه مشكل دارند، به وزارت صنعت 
 اطالع دهند.اواخر تير ماه بود كه كليه صادركنندگان كاالهای 
غير نفتی به غير از محصوالت پتروشــيمی و فرآورده های 
 نفتی، محصــوالت فوالدی و فلــزات رنگين كــه از تاريخ

  22 فروردين 1397 اقدام به صادرات كرده  بودند، مجاز به 
فروش ارز حاصل از صادرات و ...

ورشكستگی موسسات مالی و اعتباری، اعتماد مردم 
 به شــبكه بانكی را كاهش داده، به طوری كه دغدغه 
خيلی هــا در حال حاضر اين اســت كه اگــر بانكی 
ورشكسته شود، امكان بازگشت سپرده آنها وجود دارد  
و آيا ورشكســتگی بانك ها خطری برای سپرده های 
آنها ايجاد نمی كند؟ بر اســاس گزارش های موجود، 
تمامی سپرده های زير100ميليون تومان مردم بيمه 
بوده و در صورت بروز مشــكل، ذخيره قانونی بانك ها 
 نزد بانك مركزی جوابگو است؛ يعنی اين خطر حداقل 
ســپرده های زير 100 ميليون را تهديــد نمی كند. 
در ايــن ميــان صاحبان ســپرده های بــاالی 100 
ميليون هم مــی توانند چنانچه ســپرده های خود را 
به مضربــی از ســپرده های 100 ميليــون تومانی 
 تبديــل كننــد، راهــی برای حفــظ ســپرده های 
 خود پيدا كنند. يعنــی حداقل از جانــب بانك های 

مجوز دار و مورد تاييد بانك مركزی...



اقتصاد2
ایران وجهان

دبیر کل بانک مرکزی:
مطالعات متمرکز بالک چین در 
دستور کار بانک مرکزی  است

دبیر کل بانک مرکــزی از مطالعات متمرکز این 
بانک برای بهره گیری از فناوری بالک چین خبر 

داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشــکده 
پولی و بانکی، محمد طالبی گفت: بســیاری از 
مشکالت موجود در دنیای مالی فعلی مانند جعل 
و کالهبرداری با سیستم Encrypt )رمزنگاری( 
پیشــرفته ای که در بالک چین وجود دارد، کاًل 

متحول خواهد شد.
طالبی درباره اهمیت و ضرورت بررسی های جدی 
راجع به تکنولوژی BlockChain، با این مقدمه 
که بالکچین تکنولوژی جدیدی اســت که در دنیا 
مطرح شده و پیش بینی می شود تحول بزرگ در 
دنیا بعد از اینترنت باشد، افزود: پیش بینی می شود 
بالک چین تمام ســاختارهایی که توسط اینترنت 
ایجاد شد را وارد پاردایم جدیدی کرده و تحوالت 
چشمگیری را رقم بزند. وی با بیان اینکه تحوالت 
بزرگ در نظام مالی یکی از تغییراتی است که توسط 
تکنولــوژی بالک چین رقم خواهد خــورد، اظهار 
داشت: پیش بینی می شود که نظام مالی در عصر 
بالکچین تا حد بسیار زیادی تغییر کند. دبیرکل 
بانک مرکزی، مهمترین خصوصیت بالک چین را 
تغییر ساختارهای متمرکز در نظام مالی توصیف و 
اظهار کرد: بر مبنای این تکنولوژی ساختارهای مبنی 
بر »نهادهای اداره کننــده نظامات مالی به صورت 
متمرکز« تغییر خواهد کــرد و در قالب اصطالحاً 
Distributed ledger technology کــه 
همان تکنولوژی بالک چین هست، اداره خواهد شد.

وی افــزود: نظامات مالی دنیــا در حال حاضر بر 
نهادهای متمرکز مبتنی اســت؛ به عنوان مثال 
سوئیفت تمام تراکنش های بین کشورهای دنیا 
و بانک مرکزی هر کشــور نیز همه تراکنش های 
مالی درون آن کشور را اداره می کند، اما تکنولوژی 
بالک چین این پاردایم را تغییر می دهد. یعنی دیگر 
نظارت متمرکزی وجود نخواهد داشت و هرچه 

هست در یک شبکه اتفاق می افتد.
طالبی با این بیان که نظام مالی بعد از بالک چین 
وارد دنیای جالبی خواهد شــد، خاطرنشان کرد: 
مثــاًل Crowd financing یا همــان تامین 
مالی جمعی، پدیده جدیدی در حوزه مالی است 
و معتقدم با تکنولوژی بالک چین شکل جدیدی 
خواهد داشت وهمچنین نظارت نهادهای نظارتی، 
به طریق دیگری اعمال خواهد شد ضمن اینکه 
نحوه مشارکت و سرمایه گذاری و حضور افراد در 
نظام مالی در یک حالت Privacy)پوشیدگی و 
امنیت( بیشتری اتفاق خواهد افتاد.دبیر کل بانک 
مرکزی  پیش بینی  کرد: بســیاری از مشکالت 
موجــود در دنیای مالــی فعلی ماننــد جعل و 
کالهبرداری با سیستم Encrypt )رمزنگاری( 
پیشــرفته ای که در بالک چین وجود دارد، کاًل 
متحول خواهد شد.طالبی با اشاره به اینکه بحث 
CryptoCurrencyها )رمز ارزهای( جهانروا 
مطرح شــده، ادامه داد:  هم اکنون کشــورها به 
سمت CryptoCurrencyهای ملی و نشنال 
حرکت کرده اند که تحوالتی را ایجاد خواهد کرد 
و همچنین بازارهای سرمایه به سمت ابزارهایی 

رفته اند که مبتنی بر بالک چین است.

دستورالعمل اعطای وام به پیمانکاران 
با ضمانت اوراق ابالغ شد

بانک مرکزی دســتورالعمل نحوه تضمین شدن 
اوراق مالی اسالمی برای دریافت تسهیالت بانکی 
از سوی پیمانکاران عمرانی را به شبکه بانکی ابالغ 
کرد. به گزارش مهر، بانک مرکزی دستورالعمل 
پذیرش اوراق مالی اسالمی از جمله اوراق اسناد 
خزانه از سوی بانک ها به عنوان ضمانت تسهیالت 
پیمانکاران طرح های عمرانی را به شبکه بانکی 
ابالغ کرد. این دستورالعمل که با همکاری سازمان 
بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی تدوین شده و 
در جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات 
اعتباری این بانک به تصویب رسیده است، فرآیند 
توثیق اوراق مالی اسالمی نزد بانک های عامل را 

تشریح کرده است.
گفتنی اســت پیمانکارانی که چنین اوراقی در 
اختیار دارند، برای دریافت تسهیالت از بانک های 
عامل می بایست ابتدا فرم های نزد شرکت »سپرده 
گذاری مرکزی اوراق بهادار و تســویه وجوه« را 
تکمیل کرده و پس از تأیید سازمان بورس، اقدام 
به ارائه ایــن اوراق نزد بانک هــای عامِل اعطای 
تسهیالت کنند. گفتنی است پیش از این نیز اخذ 
تسهیالت با ضمانت اسناد خزانه اسالمی در شبکه 
بانکی مسبوق به سابقه بوده و اداره کل اعتبارات 
بانک مرکزی در بخشنامه ۱۰ آبان ۱۳۹۶ این امر 

را تأیید کرده بود.

اخبار

جدا از ثبت ســفارش های 
جعلی و همچنین تخلفاتی 
که برخــی از  وارد کنندگان 
در واردات کاال بــدون ثبت 
سفارش دارند، ثبت سفارش 
برای خیلی از وارد کننده ها نیز دشوار شده است تا جایی 

که برخی نیز  در این خصوص سلیقه ای عمل می کنند.
این در حالی اســت که وزیر صنعت در همین چند ماه 
اخیر اعالم کرده بود که واردات با ارز حاصل از صادرات 
بدون در نظر گرفتــن اولویت بندی های کاالیی تعیین 
شده از سوی دولت، مجاز اســت و اگر صادرکنندگان 
 در ایــن زمینــه مشــکل دارنــد، بــه وزارت صنعت 

اطالع دهند.
 اواخر تیر ماه بــود که کلیه صادرکننــدگان کاالهای 
غیر نفتی به غیر از محصوالت پتروشیمی و فرآورده های 
نفتی، محصوالت فوالدی و فلزات رنگین که از تاریخ  ۲۲ 
فروردین ۱۳۹۷ اقدام به صادرات کرده  بودند، مجاز به 
فروش ارز حاصل از صادرات و واگذاری پروانه صادراتی به 

واردکنندگان اقدام شدند.
همچنین در دستورالعملی که جدیدا در خصوص نحوه  
بازگشت ارز حاصل از صادرات ابالغ شد، آمده است که 

بانک مرکزی مکلف اســت برای واردات کاال و خدمات 
صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها 
به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار تعیین شده در 

دستورالعمل این بانک باشد.
پس این موضوع کــه صادرکنندگان مــی توانند ارز 

صادراتی را صرف واردات کنند، به تایید مسوالن رسیده 
اما اینکه چرا صادرکنندگان هنوز در این زمینه با مشکل 

مواجه هستند جای سوال دارد؟
در همیــن رابطــه نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی 
واردات، بازرگانــان را به حد جنون رســانده اســت؛ ایــران نوشــت: مشــکالت ثبــت ســفارش بــرای 

 آنهــا امــکان ثبــت ســفارش واردات در مقابــل 
صادرات ندارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پدارم 
سطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارسال پیامی 
در صفحه مجازی خود نوشت: "مشکالت ثبت سفارش 
واردات بازرگانان را به حدجنون رسانده است. بازرگانان 
امکان ثبت ســفارش واردات در مقابل صادرات ندارند. 
 سازمان صمت اســتانها بازرگانان را با مرکز پاسکاری 
می کنند. ســلیقه بیداد می کند، شــفاف ســازی به 
 حداقل رسیده، روابط بر ضوابط غلبه یافته و ناکارآمدی 

به اوج رسیده.

ورشکستگی موسسات مالی 
و اعتباری، اعتمــاد مردم به 
شبکه بانکی را کاهش داده 
اســت، به طوری که دغدغه 
خیلی ها در حال حاضر این 
است که اگر بانکی ورشکسته شــود، امکان بازگشت 
سپرده آنها وجود دارد  و آیا ورشکستگی بانک ها خطری 

برای سپرده های آنها ایجاد نمی کند؟
بر اســاس گزارش های موجود، تمامی ســپرده های 
زیر۱۰۰میلیون تومان مردم بیمه بــوده و در صورت 
بروز مشــکل، ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی 
جوابگو اســت. یعنی این خطر حداقل ســپرده های 
زیر ۱۰۰ میلیــون را تهدید نمی کنــد. در این میان 
سپرده های باالی ۱۰۰ میلیون هم می توانند چنانچه 
سپرده های خود را به مضربی از سپرده های صد میلیون 
 تومانی تبدیــل کنند، راهی برای حفظ ســپرده های 

خود پیدا کنند. 
یعنی حداقل از جانب بانک های مجوز دار  و مورد تایید 
بانک مرکزی خطری مردم را تهدید نمی کند، در این 
میان آنچه سوال است، احتمال ورشکستگی بانک ها 
در کشور است که از نظر کارشناسان به این زودی اتفاق 
نخواهد افتاد و یا حداقل آنکه قبل از ورشکستگی بانک ها 
یا ادغام می شوند و یا با تغییر مدیریتی به اصالح شرایط 

خود روی می آورند.
 طی روزهای اخیر خبــری در فضای مجازی مبنی بر 
ورشکستگی یکی از بانک ها منتشر شده که بانک مرکزی 
آن را تکذیب کرده است. این خبرها حتی در صورت عدم 
واقعیت می تواند خیلی از سپرده گذاران را به بانک ها 

بکشاند و ورشکستگی بانک را به یک واقعیت تبدیل کند.
بر اساس گزارش های موجود، مردم هم گاهی ناخواسته 
به چنین شــایعاتی در فضای مجــازی توجه کرده و 

تحت تاثیر تبلیغات منفی، به صــورت هیجانی وارد 
شعب بانکی شده و درخواست جابجایی سپرده های 
خود را دارند، در حالی که کمتر به این موضوع توجه 

می کنند که تمامی سپرده های زیر ۱۰۰ میلیون تومان 
در نظام بانکی ضمانت شده هســتند و جای نگرانی 
 برای ســپرده های خرد وجود نــدارد؛ چراکه تمامی 
بانک ها، مکلف به داشــتن ذخیــره قانونی نزد بانک 
مرکزی هستند. حتی سپرده گذارانی که سپرده آنها 
باالی ۱۰۰ میلیون تومان است، چنانچه سپرده های 
خود را به مضربی از ســپرده های صد میلیون تومانی 
تبدیل کنند، حتما این سپرده ها هم راهی برای بیمه 
شدن در نظام بانکی خواهند داشت. البته این موضوع 
در مورد موسسات مالی و اعتباری که نام آنها در سایت 
رسمی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران درج 
نشــده، قطعا صادق نخواهد بود. پس الزم اســت که 
ســپرده گذاران، با تحقیق و اطمینان از معتبر بودن 

موسسات مالی اقدام به سپرده گذاری در آنها کنند.
در واقع، ذخیره بانکی یا همان سپرده قانونی بانکها نزد 
بانک مرکزی، سپرده ای است که بانک ها در حساب های 
خود نزد بانک مرکزی دارند یا وجوه نقدی که در مخازن 
خود نگهداری می کننــد. البته در برخی کشــورها، 
بانک های مرکزی حداقلی را به عنوان ســپرده قانونی 
تعیین می کنند که برابر با درصدی از بدهی بانک ها یا در 

واقع سپرده مشتریان بانک ها است.

»کسب و کار«  دشواری  ثبت سفارش واردات در مقابل صادرات را بررسی می کند

ثبت  سفارش های   سلیقه ای  در  واردات
نایب رئیس اتاق بازرگانی: مشکالت ثبت سفارش بازرگانان را به حد جنون رسانده  است

»کسب و کار«  شایعه  ورشکستگی بانک ها را بررسی می کند

شایعه  ورشکستگی  بانک ها

راه اندازی طرح »ققنوس« در 
سیستان و بلوچستان 

زاهــدان- اولین نشســت مطبوعاتــی دبیرکل 
جمعیت هالل احمر با حضور جمعی از خبرنگاران 

با محوریت طرح ققنوس در زاهدان برگزار شد .
به گزارش خبرنگار کســب و کار نیوز ، دبیرکل 
جمعیت هالل احمر در این نشست ضمن اظهار 
تاســف از حادثه آتش ســوزی پیش دبستانی و 
دبستان اسوه حســنه در زاهدان ، اظهار داشت: 
جمعیت هالل احمر به دنبال راهکاری اساســی 
برای حل این مشکل و پیشگیری از رخداد چنین 
حادثه هایی است.محمودرضا پیروی خاطر نشان 
کرد: طرح هایی مانند طرح نــذر آب که بازدهی 
مثبت و موفقی را در استان به همراه داشته برای 
پیشگیری از چنین حادثه هایی پیشنهاد شده و به 
این منظور اصالح سیستم های گرمایشی مدارس 
مقطع ابتدایی و پیش دبســتانی پس از دستور 
دکتر پیوندی در دستور کار جمعیت هالل احمر 
قرار گرفت.وی افزود: هالل احمر پس از پذیرفتن 
اصالح سیستم گرمایشی مدارس پیش دبستانی و 
دبستان سیستان و بلوچستان وارد مرحله اجرایی 
شده و در مرحله اول ۲۳۰ بخاری تابشی به استان 

ارسال و مراحل نصب آن انجام شده است.
دکتر پیروی خاطر نشان کرد:  ۱۶۰ هزار کالس 
درس در کشــور با مشکل سیســتم گرمایشی 
استاندارد مواجهند که این موضوع یک هشدار و 
نگرانی جدی است. وی در ادامه گفت: به منظور 
حل این معضل، جمعیت هالل احمر پیش قدم 
شده و ارگان های دیگری مانند بنیاد برکت هم در 

این مسیر همراهی کرده اند.
دبیرکل جمعیت هالل احمر عنــوان کرد: برای 
مدارس دو کالسه اســتان سیستان و بلوچستان 
بخاری هــای تابشــی در نظر گرفته شــده که 
بخاری ۲5۰ مدرســه دو کالســه تامین شده و 
 ۲5۰ بخاری دیگر تا هفته آینده ارســال و نصب 

خواهد شد.
وی در ادامه گفت: در مرحله بعدی مدارس ۳ تا ۶ 
کالسه به سیستم گرمایشی پکیج مجهز خواهند 
شد و مدارسی که بیش از ۶ کالس دارند با سیستم 

موتورخانه گرم می شوند.

رئیس مرکز مطالعات استراتژيک گروه سايپا:
سیاست گروه سایپا،مدیریت بازار 

و قیمت خودرو در بازار است
رئیس مرکز مطالعات استراتژیک گروه سایپا گفت: 
با توجه به بسته پیشنهادي صنعت خودرو که در 
آن موضوعات تامین نقدینگــي و قیمت گذاري 
خودرو در حال نهائي شــدن است امکان افزایش 
تولید و مدیریت بازار و قیمت در گروه سایپا میسر 

خواهد شد.
به گزارش سایپانیوز، حســن قره ئي اظهار کرد: 
با توجه به توقف کاهش تولید خودرو در کشــور 
 و رســیدن به ثبات نســبي در این حوزه، گروه 
خودرو ســازي ســایپا برنامه ریزي خود را براي 
افزایش تولید و پاسخ گویي به تعهدات قبلي آغاز 
کرده و پیش بیني مي کنیــم در صورتي که روند 
فعلي حمایت وزارت صنعــت، معدن و تجارت از 
خودروسازان ادامه یابد، بتوانیم تا چند ماه آینده 

استراتژي پایداري بازار را پیاده سازي کنیم.
به گفته قره ئي از آن جایي که خودروسازان ملزم 
به پرداخــت جریمه دیرکرد تحویــل خودرو به 
مشتریان هستند، گروه خودرو سازي سایپا تالش 
مي کند هر چه سریعتر با افزایش تولید، تعهدات 
 خود را پاسخ داده و زمینه مدیریت تقاضا را در بازار 

فراهم کند.

مديرعامل بانک ملی  خبر داد
روان سازی خدمات بانک ملی ایران 

برای افزایش رضایت مشتریان
مدیرعامل بانک ملی ایران از روان ســازی بیشتر 
فعالیت های مورد انتظار مشــتریان در این بانک 
خبر داد و گفت: به زودی اختیارات بیشــتری به 
ادارات امور داده می شود تا خدماتی مانند خرید 
 دین و صدور ضمانتنامه ها بیش از پیش تسهیل 

شود.
به گزارش روابط عمومــی بانک ملی ایران، دکتر 
محمد رضا حسین زاده امروز در همایش بررسی 
عملکرد سه ماهه سوم واحدهای این بانک با بیان 
این که بوروکراسی های اداری نباید مانع از خدمت 
رســانی مطلوب به مشتریان شــود، اظهار کرد: 
باید تا حد ممکن از اختیارات ارائه شــده توسط 
بانــک مرکزی و هیــات مدیره بانک در شــعب 
 استفاده شده و سرعت ارائه خدمات به مشتریان 

افزایش یابد.

اخبار

بانک ها

مدیرعامــل ســازمان حمایت از حقــوق مصرف 
کننــدگان و تولیدکنندگان از برنامــه ریزی این 
سازمان برای تحقق ساماندهی بازار خودرو در قالب 
مجموعه ای از سیاست های کالن و اقدامات اجرایی 

در مدت معین خبر داد.
به گزارش وزارت صنعــت، معدن و تجارت، عباس 
تابش به مصوبات جدید ســتاد تنظیم بازار در دو 
بخش خودروهای پرتیراژ مشــمول قیمت گذاری 
شــورای رقابت و همچنین خودروهــای خارج از 

شمول این قیمت گذاری پرداخت.
به گفته مدیر عامل ســازمان حمایــت، در بخش 
خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت گذاری شورای 
رقابت با توجه به شرایط جدید، خودروسازها مکلف 
به افزایش تولید بر اساس برنامه ارائه شده و مورد 

تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.
تابش ادامه داد: همچنین شرکت های خودروسازی 
مکلف هســتند حداقل ۸۰ درصد تولید خود را به 

تعهدات معوق اختصاص داده و ۲۰ درصد فروش 
فوری با هدف کاهش نرخ بازار داشته باشند.

وی متذکر شد: یکی دیگر از وظایف خودروسازها 
عمل به تمامی تعهدات فروش قطعی و فروش فوری 
بر اساس قیمت های مندرج در متن قرارداد است که 

هیچ افزایشی مشمول آنها نخواهد بود.

خودروهای پیش فروش شــده تا پايان 
مرداد ٩٧ نبايد افزايش قیمت داشته باشند

تابش اضافه کرد: خودروســازان در تعهدات پیش 
فروش عادی که تاریخ های سررسید قرارداد آنها تا 
۳۱ مردادماه ۹۷ است به قیمت های مصوب مورد 
عمل در موعــد تحویل)مندرج در فــرم قرارداد( 

ملزم هستند و نباید افزایشی نسبت به قیمت های 
مصوب داشته باشند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجــارت اظهار کرد: 
برای تعهدات پیش فروش عادی بــا قیمت زمان 
تحویل که تاریخ های سررسید قرارداد آنها بین یک 
شــهریور تا ۳۰ دی ماه امسال است با لحاظ ارزش 
روز ودیعه مشتری، و افزایش های ناشی از تغییرات 
هزینه ای برای شــرکتهای خودروساز اعم از مواد 

اولیه و نوسانات نرخ ارز محاسبه و دریافت کنند.
وی در خصوص تعهدات فروش عــادی که تاریخ 
های سررســید قرارداد آنها از ابتــدای بهمن ماه 
امسال به بعد می باشد، گفت: این تعهدها بر اساس 
شــرایط مندرج در فرم قرارداد کــه حاصل توافق 

 بین مشتری و خودرو ساز اســت تعیین و اجرایی
 خواهد شد.

تابــش در ادامــه و در خصــوص خودروهــای 
خــارج از شــمول قیمــت گــذاری شــورای 
رقابــت تصریح کــرد: در این بخش نیز شــرکت 
 عرضــه کننــده مکلــف اســت تعهداتــی کــه 
تاریخ های سررســید قرارداد آنها تا ۳۱ مردادماه 
امسال اســت را مطابق قیمت رســمی شرکت در 
موعد تحویل )مندرج در قرارداد( رعایت کند و نباید 
افزایشی نسبت به قیمت مذکور داشته باشد. مدیر 
عامل ســازمان حمایت بیان کرد: تعهدات فروشی 
که تاریخ های سررسید قرارداد آنها یک شهریورماه 
امسال به بعد می باشد)اعمال تغییرات نرخ برابری 
ارز( بر اساس ضوابط قیمت گذاری کاالهای تولید 
داخل و آیین نامه آن خواهد بــود که ظرف اوایل 
هفته در کمیته خودرو مصوب و بــرای اجرا ابالغ 

خواهد شد.

معاون وزیر صنعت:

خودروسازان موظف به افزایش تولید هستند

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه کسب و کار| سال ششم،شماره 1544| شنبه22دی ماه 1397

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

گروه اقتصاد ايران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه 3 میلیون و 850 هزار تومان شد
قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار تهران امروز پنجشنبه با افزایش نسبت به دیروز، 3 میلیون و 850 هزار تومان شد. به گزارش تسنیم ،امروز در بازار آزاد قیمت انواع سکه و طال نسبت 

به روز گذشته افزایش داشته است؛ برهمین اساس در بازار تهران سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در قیمت 3 میلیون و 850 هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت 3 
میلیون و 700 هزار تومان معامله می شود.  در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی یک میلیون و 960 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 230 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 670 

هزار تومان فروخته می شود. هر گرم طالی 18عیار هم 351 هزار و 400 تومان ارزش گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طال در بازارهای جهانی با قیمت 1295.7 دالر معامله می شود.

مهار ورشکستگی بانک ها توسط بانک مرکزی
آلبرت بغزيان، کارشناس اقتصادی

 بانک ها طی این ســال ها از طرق مختلفی به درآمدهای مورد نظر خود دســت پیدا کرده اند و به نظر نمی آید حداقل به این زودی، ورشکستگی  آنها اتفاق بیفتد. کاسبی 
بانک ها  از راه های مختلف؛ چه خرید طال، دالر و... و چه خرید مسکن در حالی همچنان ادامه دارد که بانک مرکزی نیز با دخالت های دستوری در سود سپرده های بانکی و با الزام به 
 کاهش آن، به طور غیرمستقیم ترمز ورشکستگی بانک ها را کشیده است. پس حداقل با دخالت هایی که بانک مرکزی طی این سال ها در نرخ سود سپرده ها داشته، ورشکستگی 
بانک ها را مهار کرده و در صورتی که این دخالت ها تا کاهش نرخ سپرده و البته اصالح مدیریت بانک ها ادامه دار باشد، خوش بینانه است. یکی از مشکالت بزرگی که بانک ها جدا 
از درآمدزایی های غیرقانونی دارند، عدم مدیریت منابع و اختصاص آن به متقاضیان واقعی است. اگر بانک مرکزی در کنار کاهش بیشتر نرخ سود، در این زمینه نیز اقدام کند، 

شرایط مطلوبی بر شبکه بانکی حاکم خواهد شد و تقریبا ورشکستگی بانک ها را منتفی می کند.

بخشنامه های دستوری مانع ثبت سفارش
حمید رضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی تهران

طی یک سال اخیر و مخصوصا با ابالغیه ارز 4۲۰۰ تومانی که  فروردین ماه اعالم شد، تراکم زیادی در ثبت سفارش ایجاد شد و التهابات و نگرانی تولیدکنندگان از بابت مواد اولیه، 
میزان ثبت سفارش را چندین برابر افزایش داد. به طوری که نسبت به سال های گذشته دو و نیم برابر و حتی بیشتر، افزایش پیدا کرد. در برابر این امر اما  دولت امکان تهیه منابع 
الزم ارزی را نداشت. از سویی مبادالت خارجی به دلیل نزدیک شدن به تحریم ها دشوار شد و ما شاهد بودیم که همه این عوامل به عنوان مانعی محکم سد راه واردات شد.بعد از آن 
گروه بندی واردات و تامین ارز واردات از بازار ثانویه مطرح شد که به دلیل تزریق کم ارز، مشکالت خاص خود را ایجاد کرد. همه اینها محدودیت هایی است که مانع ثبت سفارش 
شده و ما مثل سابق قادر به واردات کاال نیستیم. نظام ها و سیستم های کنترلی و دستوری البته در تالش بوده اند که در کوتاه مدت، فضا را آرام کنند، اما در دراز مدت این سیستم 
دستوری مانع از رشد کسب و کار است. به عبارتی باید گفت بخشنامه های دستوری مانع ثبت سفارش  و سرعت بخشی به صادرات بوده است. به همین دلیل یکی از درخواست 
های اتاق بازرگانی از دولت و نهادها این بود که فرایند واردات سریع تر صورت بگیرد که هنوز به این خواسته عمل نشده است. به نظر می رسد با توجه به پیچیدگی هایی که طی 

ماه های اخیر در واردات کاال به وجود آمده، به این زودی مشکل تجارت برای بازرگانان حل نشود. مگر آنکه دولت در تحقق خواسته های بخش خصوصی جدی تر عمل کند. 

بی نظمی در ثبت سفارش
محمد حسین برخوردار، عضو سابق 

اتاق بازرگانی تهران
بی نظمی های موجود در ثبت سفارش باعث شده 
که خیلی از تاجران و بازرگانان مهم کشــور قادر به 
تامین ارز برای واردات نباشــند. در حالی که یکی 
از وظایف نهادهایی مثل ســازمان توسعه تجارت، 
تسهیل این امر است. از طرف دیگر موضوعی که در 
این راه سد راه تجار اســت، تحریم و مشکل واردات 
مواد اولیه از کشورهای مختلف است. از آنجایی که ما 
در تحریم به سر می بریم، امکان واردات کاال حداقل 
از جانب کشورهایی که ما را تحریم کرده اند، نیست. 
تنها چند کشــور محدود مثل کره، هند، چین و ... 
باقی می ماند که واردات از آنها در قبال فروش نفت 
 است. آمار گمرک هم نشان می دهد واردات صورت 
می گیــرد، اما محدود اســت. پس مشــکل دیگر 
بازرگانان جدا از موانعی که در داخل و در گمرک برای 
واردات کاال دارند، به عوامل بیرونی یعنی محدودیت 
آنها برای خرید کاال از کشورهای دیگر، مربوط است. 
وظیفه دولت اســت که در این میان حداقل مسیر 

داخلی واردات کاال برای بازرگانان را باز کند.  

سرمقاله
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زعفــران را به دلیــل اینکه 
محصولی منحصــر به فرد 
برای ایــران اســت نیازمند 
توجه بسیار زیادی است. در 
سال های اخیر اقداماتی برای 
افزایش صادرات این محصول انجام شده تا درآمدزایی 
ارزی رشد پیدا کند. این کاالی اســتراتژیک به دلیل 
توانایی جایگزین شدن به جای نفت در بخش صادرات 
غیرنفتی اهمیت بسیاری دارد که متاسفانه امروز شرایط 
مزارع زیر کشت این محصول مناسب ارزیابی نمی شود. از 
سوی دیگر دغدغه اصلی کشاورزان، ثبات نداشتن قیمت 
زعفران است به خصوص درفصل برداشت که با نوساناتی 
در قیمت روبرو می شویم. برای ثبات قیمت، کارشناسان 
امر راهکارهایی پیشنهاد می کنند که یکی از این راهکارها 

خرید توافقی زعفران توسط دولت است.
اما غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در 
گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران، از ثبات قیمت طالی 
سرخ طی ۲۰ روز گذشــته در بازار خبر داد و گفت: هم 
اکنون حداقل قیمت هر کیلو زعفران ۶ میلیون و حداکثر 

۱۱ میلیون تومان اســت. به گفته وی، با توجه به پایان 
تعطیالت ژانویه، انتظار می رود که صادرات زعفران به 
روال سابق خود بازگردد چرا که روند صادرات به خاطر 

تعطیالت تا حدودی ُکند شده بود. وی با اشاره به اینکه 
۸۰ درصد زعفــران تولیدی به بازار هــای هدف صادر 
می شود، افزود: با توجه به اهمیت باالی صادرات زعفران 

از دولت تقاضا داریم که موضوع پیمان سپاری ارزی را به 
سبب تسهیل در روند صادرات تعدیل کند، چرا که در 
شرایط کنونی امکان بازگشت ارز به داخل کشور وجود 
ندارد و از طرفی صادرکنندگان، وارد کننده نیستند که 
بتوانند در قبال صادرات به امر واردات بپردازند، ضمن 
آنکه به سبب تامین سفارش های بعدی در زمان مقرر، 
نیاز به نقدینگی دارند تــا بتوانند به تعهدات خود عمل 

کنند.
به گفته میری، با توجه به آنکه اکثر زعفران تولیدی به 
بازار های هدف صادر می شود، از این رو مقررات سخت 
گیرانه و کاهش صادرات منجر به کاهش قیمت و نابودی 
کشاورزان می شود چرا که در بسیاری از مناطق زعفران 
کاری، به سبب خشکسالی و کم آبی امکان کشت دیگر 
محصوالت وجود ندارد. این مقام مسئول قیمت زعفران را 
تابع عرضه و تقاضا دانست و افزود: با وجود آنکه در شرایط 
فعلی بازار متعادل است و دیگر خبری از حباب کاذب 
قیمت ها نیست، اما نمی توان پیش بینی خاصی راجع به 

وضعیت قیمت در بازار داشت.

بازار مسکن در سال های 
اخیر دستخوش تحوالت 
بســیاری شــده و عوامل 
بســیاری در آشفتگی آن 
نقش داشــته انــد. چهار 
مؤلفه ارز، طال، بــورس و حامل های انرژی موجب 
افزایش قیمت مسکن می شود و در سال های اخیر 
بخصوص در 9 ماه گذشــته هیــچ کنترلی بر این 
مولفه ها وجود نداشــته و بازار مسکن را متحول 
کرده اســت. حدود پنج ســال پیش طرحی برای 
کنترل و دسترسی اقشار کم درآمد به خانه و مسکن 
مطرح شد که تا به امروز گزارشی از باال رفتن حتی 
یک دیوار از این خانه ها وجود ندارد. اما طی هفته 
گذشــته طرحی جدید در همان قالب برای اقشار 
متوسط به پایین در نظر گرفته شده که در نتیجه 
آن قرار است  ۴۰۰هزار واحد مسکن برای این افراد 
ساخته شــود. رئیس کمیســیون عمران مجلس 

گفت:مسئوالن وزارتخانه هدفگذاری کرده اند که از 
طریق فراهم کردن تسهیالت ارزان قیمت، شرایط 
را برای تولیدکنندگان فراهم کنند که برای اقشار 
متوســط به پایین ۴۰۰هزار واحد مسکن ساخته 
شود. محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون 
عمران مجلس شورای اسالمی، با اشاره به موضوع 
تولید مسکن اظهار کرد: این موضوع در گذشته در 

اولویت وزارت راه و شهرسازی نبود. 

وی افزود: اســالمی وزیر جدید راه و شهرســازی 
تولید مســکن را در اولویت قرار داده است. رئیس 
کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه وزیر جدید 
راه و شهرسازی باید در زمینه تولید مسکن گام های 
جدی بردارد، افزود: مسئوالن وزارتخانه هدفگذاری 
کرده اند که از طریق فراهم کردن تسهیالت ارزان 
قیمت، شرایط را برای تولیدکنندگان فراهم کنند 
که برای اقشار متوســط به پایین ۴۰۰ هزار واحد 

مسکن ساخته شــود. رئیس کمیســیون عمران 
تصریح کرد: معتقدم وزارت راه و شهرســازی باید 
تفکیک شود چرا که با توجه به اینکه حجم کار در 
این وزارتخانه زیاد است، بنابراین ضروری است که 
این وزارتخانه به دو بخش راه و مسکن تفکیک شود. 
رضایی افزود: با تفکیک وزارتخانه می توان در بخش 
مسکن متمرکز شد و با افزایش تولید، حوزه مسکن 

تقویت می شود.

صادرات زعفران در انتظار تعدیل مقررات پیمان سپاری ارزی است

غوغای صادرکنندگان یک بار مصرف  زعفران

400 هزار واحد مسکن با تسهیالت ارزان قیمت برای اقشار متوسط به پایین ساخته می شود

نسخه   درمان  مقطعی   مسکن

یکی از توفیقات برجسته و قابل توجه نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران در طول چهار دهه اخیر به 
عرصه زراعت و کشاورزی معطوف می شود، حوزه ای 
که با مطالعه اعداد و ارقام احصاء شده در این بخش، به 
رشد و توسعه برجسته ایران اسالمی نسبت به دوران 
پیش از انقالب پی خواهیم برد. زراعت و کشاورزی 
یکی از حوزه های بســیار تأثیرگذار و تعیین کننده 
در تحقق و حصول توسعه اقتصادی کشور به شمار 
می رود و در واقع امــر در خالء و فقــدان این مهم، 
پیمایش مسیر توسعه، امری ابتر، ناقص و ناممکن 
خواهد بود. پهنه وسیع جغرافیایی ایران و موقعیت 
خاص اقلیمی این مرز و بوم از ظرفیت های بالقوه ای 
است که متاسفانه در دوران پیش از انقالب اسالمی به 
دلیل غفلت ها، کم توجهی های بسیار، آنچنان که باید 

مورد استفاده قرار نگرفت.
آنچنان که اخبار و گزارش های موجود نشان می دهد 
در حال حاضر به دلیل کیفیت بسیار باالی میوه های 
ایرانی همچون مرکبــات، انار، انبــه، خرمالو، هلو، 
شــلیل، زردآلو و غیره تقاضای قابــل توجهی برای 
خرید این محصوالت از ســوی کشور های خارجی 
وجود دارد و به واقع در ســایه تدابیر اتخاذ شــده و 
تالش باغداران و کشاورزان، میوه های ایرانی عالوه 
بر تأمین مایحتاج داخلی، در بازار کشور های خارجی 
نیز عرضه اندام می کنند و این در شــرایطی اســت 
کــه در دوران پیش از پیروزی انقالب شــکوهمند 
اسالمی ایران، بخش قابل توجهی از بازار کشور، به 

 عرصه ای برای عرضه میوه هــای وارداتی و خارجی 
تبدیل شده بود.

البته طــرح این موضــوع، به معنای عــدم واردات 
هیچ گونه میوه ای در بازار های داخلی ایران )در دوران 
کنونی( نیست و به هر ترتیب به اقتضای شرایط و به 
دلیل برخی از نارسایی ها همچون نوسانات دمایی، 
سرمازدگی و غیره دســتگاه های ذی ربط به واردات 
برخی از اقالم و محصوالت مبادرت می ورزند، اما این 
به معنای غفلت از ظرفیت های داخلی و تبدیل شدن 
این موضوع به یک رویکرد و رویه ای دایمی نیست. در 
این میان، برخی از محصوالت ایران همچون زعفران، 
پسته و انار و غیره به برندی خاص و شهره در جهان 
مبدل شده اند که با تقویت توسعه آن، می توان ضریب 
صادرات محصوالت غیر نفتی را بیش از پیش ارتقا 
بخشید، آنچنان که در چهل سال اخیر موفقیت های 
بسیاری در این بخش  حاصل شده، به گونه ای که در 
حال حاضر، از کشور ایران به عنوان بزرگترین تولید 

کننده زعفران جهان یاد می شود.
با وجود برخی مشکالت و نارسایی ها در طول سالیان 
و دهه های گذشته، بنابراین حمایت و پشتیبانی از 
زارعان و باغداران به عنوان یک دستور کار اصلی و ویژه 
در اولویت دستگاه های ذی ربط قرار داشته است. در 
صورت فقدان پیاده سازی طرح های حمایتی، انگیزه 
الزم برای پرداختن به فعالیت هــای زراعی و باغی 
تضعیف می شود و به تبع آن، ظرفیت های بالقوه کشور 

در این عرصه دچار رخوت و انزوا خواهد شد.

اتحادیه جهانــی مخابرات، آخریــن وضعیت 
کشــورها در شــاخص جهانی آمادگی امنیت 
سایبری )GCI( را نیز تا پایان سال ۲۰۱۷ اعالم 
کرد. برمبنای این شــاخص که توسط سازمان 
فناوری اطالعات ایران منتشــر شــده است، 
کشورمان رتبه ۶۰ را در میان ۱۶۵ کشور جهان 
در اختیار دارد.این شــاخص برمبنای توســعه 
کشــورها در زمینه امنیت سایبری ارزیابی می 
شود و شامل زیرشــاخص های حقوقی، فنی، 
ســازمانی، ظرفیت ســازی فنی و همکاری در 

حوزه امنیت سایبری می شود.
در این شــاخص عمــان کشــور اول منطقه 
خاورمیانه اســت و امتیاز ۰.۸ از یک را به خود 
اختصاص داده است. این درحالی است که امتیاز 
ایران در این رده بندی عدد ۰.۴9۴ از یک است. 
در این رده بندی کشور اول جهان سنگاپور است 
که امتیاز ۰.9۶۵ را از یک از آن خود کرده است. 
میانگین جهانی آمادگی امنیت سایبری در این 
ارزیابی ها ۰.۳۷۰ از یک اعالم شــده و ایران از 

متوسط جهانی باالتر است.
هم چنین آخرین بررســی شــاخص توســعه 
فناوری اطالعات کشــورها که توسط اتحادیه 
جهانی مخابــرات ارزیابــی و از ســوی دفتر 

پایش توسعه ICT ســازمان فناوری اطالعات 
ایران منتشر شده است، نشــان می دهد که تا 
پایان ســال ۲۰۱۷ ایران در میان ۱۶۷ کشور 
دنیا جایــگاه ۸۱ را به خود اختصــاص داده و 
امتیــاز ۵.۵۸ را از ۱۰ دریافت کرده اســت. در 
این زمینه امتیاز کشــورمان در زمینه مهارت 
فنــاوری اطالعات و ارتباطــات ۷.۳۲ بوده، در 
زمینه دسترســی به فناوری اطالعات ۶.۷۴ و 
در زیرشاخص اســتفاده از ICT ، امتیاز ۳.۵۴ 
را دریافت کرده اســت. بررســی ها نشان می 
دهد که در ایــن رده بندی کشــور اول جهان 
ایسلند است که با امتیاز ۸.9۸ جایگاه نخست 
جهــان را از نظر توســعه فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات به خــود اختصاص داده اســت. در 
این رده بنــدی بحریــن کشــور اول منطقه 
چشم اندازی با امتیاز ۷.۶۰ اســت و میانگین 
 جهانی شــاخص IDI نیز امتیاز ۴.9۵ را نشان 

می دهد.
براین اســاس ایــران در زمینه زیرشــاخص 
»اســتفاده و کاربری« از فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات از متوســط جهانی پایین تر است اما 
در دو زیرشــاخص »مهارت« و »دسترسی«، 

وضعیت قابل قبول تری را دارد.

مدیرعامل شــرکت پشــتیبانی امور دام، از توزیع 
گســترده گوشــت قرمز منجمد ۲9 هزار تومانی 
و گوشــت گرم ۴۰ هزار تومانی در روزهای آینده 
خبر داد. حمید ورناصری اظهار داشت: قیمت هر 
کیلوگرم گوشت گوســفند تازه بصورت مخلوط 
)الشــه ای(  ۴۰ هزار تومان و برا ی گوشت منجمد 
گوسفند کیلویی ۲9 هزار تومان در نظر گرفته شده 
که این عرضه در روز های آتی بصورت گسترده در 
بازار صورت می گیرد و تا وقتی که بازار کشش داشته 

باشد عرضه ادامه می یابد.
وی افزود: در همین راســتا انتظــار می رود قیمت 
گوشــت قرمز در بازار روند کاهشی به خود بگیرد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی دام و طیور ادامه داد: 
البته موضوع قاچاق نیز بعنوان یک عامل تاثیرگذار 
در قیمت دام خودنمایی می کند که با این عرضه و 
همچنین واردات دام زنده تالش می شود که قیمت 
گوشت قرمز در بازار تثبیت و روند کاهشی داشته 

باشد.ورناصری با اشاره به عرضه نهاده های دامی نیز 
اظهار داشت: عرضه کنجاله سویا، ذرت و جو به عنوان 
مهم ترین نهاده ها از چند روز قبل آغاز شده و به همه 
استان ها نیز ابالغ شده است و این اقالم با قیمت های 
مصوب در اختیار مرغداران گوشــتی، تخم گذار و 
دامداران قرار می گیرد. وی افزود: قیمت های مصوب 
کنجاله سویا ۲۳ هزار تومان و ذرت ۱۲ هزار تومان 
در نظر گرفته شده که این اقالم با این قیمت ها در 
اختیار همه تولیدکنندگان به حد نیاز قرار می گیرد 
و هیچ محدودیتی در میــزان موجودی و در تامین 
آن وجود ندارد.ورناصــری ادامه داد: کل نهاده های 
مورد نیاز بخش تولید هم در مراکز استان ها و هم در 
بنادر،  ترخیص شده و این روند ادامه دارد.مدیرعامل 
شرکت پشــتیبانی دام و طیور تصریح کرد: حجم 
واردات این اقالم بین ۲۵ تا ۳۰ درصد نسبت به مدت 

مشابه سال قبل افزایش داشته است.
وی افزود: قیمت نهاده ها از ابتدای سال روند با ثباتی 
داشته و خللی که در دو ســه روز گذشته در توزیع 
آن بوجود آمده بدلیل مشکالتی بود که برخی وارد 
کنندگان برای انتقال پول با آن مواجه شده بودند که 
این مشکالت مرتفع شده است. ورناصری ادامه داد: 
عالوه بر آن، حجم گسترده توزیع، قیمت نهاده ها را 
کاهش می دهد و به تبع آن انتظار می رود قیمت مرغ، 

تخم مرغ و گوشت قرمز نیز کاهش یابد.

ایران شصتمین کشور جهان در آمادگی امنیت سایبری

توزیع گسترده گوشت قرمز ۲۹ و ۴۰ هزار تومانی

عرض اندام میوه های ایرانی در بازار کشور های خارجی

بازار همچنان منتظر مسکن اجتماعی است
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران امالک

مشابه این طرح در سال های قبل با عنوان مسکن اجتماعی نیز مطرح شد و تا آنجای که اطالعات نشان می دهد هنوز شرایط و آمار قابل قبولی از آن شنیده 
نشده است. مسکن اجتماعی نیز با هدف کمک به اقشار کم درآمد کلید خورد و هنوز بعد از گذشت حدود پنج سال از اجرای آن به جایی نرسیده است. در حال 
حاضر هنوز طرح قبلی به سرانجام نرسیده طرحی جدید ارایه شده که برای اجرای آن نیز شاید باید سالها در انتظار بود. مسکن اجتماعی در زمان سکانداری 

مقام وزارت قبلی مطرح شد اما موفق عمل نکرد و بازار همچنان منتظر مسکن اجتماعی است. 
در این شرایط شاهد بودیم که در دولت های گذشته اما با سخن گفتن از مسکن مهر عملیات ساخت و ساز آن آغاز شد. البته اصال ابن بدان معنا نیست که تایید 
و یا اعتراضی بر ساخت آن مسکن ها داشته باشیم و البته هیچ اظهارنظری درخصوص جانمایی مسکن مهر بنده ندارم اما به هر حال در دولت های گذشته به 
محض ورود بانک های خصوصی به بخش مسکن، ساخت مسکن مهر آغاز شد و  این طرح جو روانی رشد قیمت مسکن را تا حدودی کنترل کرد، بنابراین وقتی 
دولت وعده ای را به مردم می دهد باید آن را جامه عمل بپوشاند اما تا به امروز بازار معطل مسکن اجتماعی مانده و شاهد هستیم که طرحی دیگر در راستای 

شفا بخشیدن به بازار مسکن ارائه شده است. 

نابودی تدریجی مزارع زعفران
علی اعظمی، صادرکننده زعفران

آنطور که در آمار گفته شده ۸۰ درصد طالی سرخ به کشورهای هدف صادر می شود. اگر بخواهیم خیلی خوشبینانه به موضوع صادرات نگاه کنیم در باالترین میزان توانسته ایم ۶۰ درصد 
محصول تولید شده را صادر کنیم. طی یک ماه اخیر که به دلیل تعطیالت سال نو خارجی صادرات زعفران کاهش بسیاری داشته است. هرچند انتظار می رود با آغاز روند کاری کشورهای 
اروپایی بتوان صادرات را از سر گرفت اما در بهترین حالت ۶۰ درصد صادرات موفق را تجربه کرده ایم. در سالهای اخیر بسیاری از مزارع زیر کشت زعفران با خشکسالی روبرو بوده اند و از این 
مقدار مزارع کمتری توان زیر کشت بردن این محصول ارزشمند را دارند. متاسفانه زعفران هم که شرایط سازگاری در شرایط کم آبی برای رشد داشته استمرار پدیده خشکسالی و کمبود 
منابع آبی مزارع زعفران را تهدید می کند و آنها را در معرض نابودی تدریجی قرار داده است. در چنین شرایطی که کشاورزان با چنین شرایطی روبرو هستند و محصولی کمتر از حد انتظار 
برداشت می شود باید دید این آمار تا چه اندازه صحت دارد اما این عقیده وجود دارد که هنگامی که در بسیاری از مزارع نظیر مزارع تایباد آب با تانکر به مزارع زعفران می رسد چطور محصولی 
 تولید می شود که ۸۰ درصد بازارهای هدف را پوشش داده است. آبرسانی با تانکر تنها امید مزارع زعفران گناباد است لذا با توجه به هزینه های سنگین آبرسانی، زعفرانکاران در نهایت 
صرفه جویی و به صورت ناقص اقدام به آبیاری مزارع می کنند اما همین اقدام نیز به تدریج منجر به نابودی و کاهش سطح عملکرد تولید زعفران در گناباد می شود. تمام این مسائل در کنار 
قاچاق و ورود برخی افراد ناکارامد صنعت ارزشمند و درآمدزای زعفران ایرانی را تهدید می کند. امروز صادکنندگانی پا به این عرصه گذاشته اند که هیچ گونه سابقه ای در این بخش ندارند و 
به اصالح صادرکننده یک بار مصرف نام گرفته اند و تمام این مسائل مربوط به قوانین ناکارآمد و جدی نگرفتن صادرات در این حوزه است. قاچاق زعفران و وجود صادرکنندگان یکبار مصرف 
در صنعت زعفران مشکالتی را بوجود آورده که برای رفع این مشکل باید صادرات توسط افرادی که در این زمینه تخصص دارند انجام بگیرد. متاسفانه این بخشنامه پیمان سپاری ارزی 
موجب افزایش قاچاق می شود و صادرکننده واقعی زعفران را از میدان خارج کرده و صادرکننده یک بار مصرف جایگزین آن می شود که باید در این زمینه تجدید نظرهایی صورت بگیرد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

گروه اصناف
News kasbokar@gmail.com
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6 روش بازاريابي 
اپليكيشن هاي پولي 

اپليكيشــن هاي رايگان اثربخش تريــن روش جذب 
كاربران هســتند؛ اما پس از نصب اپليكيشــن توسط 
كاربران، مرحله دشوار آغاز مي شود و بايد آنها را متقاعد 
كنيد كه بــراي دريافت قابليت هــاي پريميوم هزينه 
پرداخت كنند؛ اما اگر از همان ابتدا كه اپليكيشــن را 
دانلود كردند از آنها مبلغي دريافت كنيد، چه وضعيتي 
پيش خواهد آمد؟ برخي از توسعه دهندگان بر اين باورند 
كه اگر اپليكيشن كاربردي و ارزشمندي داشته باشيد، 
استفاده از مدل پولي بهترين گزينه خواهد بود، اما اين 
كار چگونه امكان پذير است؟ چطور مي توان مشتريان 
را متقاعد كرد كه پيش از امتحان كردن اپليكيشن آن 
را خريداري كنند؟ در ادامه بــا روش هايي براي تبليغ 

اپليكيشن هاي پولي آشنا خواهيد شد.
 1. بتاتســترهايي )Beta Testers( بــراي 
اپليكيشن خود پيدا كنيد: نسخه بتای اپليكيشن 
مخصــوص منتقدان و رفع اشــكال توســط ســاير 
برنامه نويسان است تا با بررسي همه بخش ها، گزارش 
كاملي از روند عملكرد اپليكيشن، نقاط ضعف و قوت و 

بخش هاي آن تهيه كنند. 
2. به ASO يا بهينه سازي صفحه اپليكيشن در 
 A/B اپ اســتورهاي موبوطه توجه كنيد: تست
روش بسيار نتيجه بخش و خوبي است كه به شما كمك 
مي كند متوجه شويد آيا تغييرات و ويژگي هايي كه در 
صفحه اعمال كرديد، با انتظــارات كاربران همخواني 

دارند يا خير. 
3. از بازاريابي شــبكه هاي اجتماعي استفاده 
كنيد: شــبكه هاي اجتماعي در برقــراري ارتباط با 

كاربران بالقوه بسيار حياتي اند. 
4. استفاده از تبليغات پولي: تبليغات پولي گزينه 
بسيار خوبي براي بيشتر ديده شدن اپليكيشن در بين 

كاربران است. 
5. بهره گيري از بك لينك ســازي: بك لينك در 
افزايش محبوبيت شــما بين كاربران كاربردي خواهد 
بود. محتــواي كاربردي و مفيدي را در وب ســايت ها، 

انجمن هاي گفتگو و وبالگ هاي مرتبط قرار دهيد. 
6. استفاده از مدل رايگان و فريميوم براي يك 
بازه زماني محدود: استفاده از مدل رايگان يا رايگان به 
همراه پرداخت درون برنامه اي به منظور متقاعد كردن 

افراد برای نصب اپليكيشن است. 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

حفظ ارزش ها و آزادي هاي فردي و تحصيل استقالل فردي مهم ترين 
نتيجه خودمديريتي است. خودمديريتي در ايجاد قدرت در افراد براي 
مديريت بر رفتار و عملكردشان در حيطه فردي و سازماني، در جهت 
 ارتقاي بهره وري فردي 
ســازماني  و 
 نقـــــش 
مهمــي 
در  را 
هـزاره 
م  ســو
يفـــا  ا
 . مي كنـــد
ســـــازمان ها و 

شركت ها در سراســر جهان براي جذب و به كارگيري منابع انساني 
بااستعداد مبارزه مي كنند و در اين راســتا، با فرايند خودمديريتي 
مي توان با ايجاد و پرورش منابع انساني ماهر و جهت دهي اين نيروها به 
سمت توسعه انساني و سازماني و در نهايت توسعه همه جانبه گام هاي 
اساسي برداشت. مديران سازمان بايد تالش كنند افرادی را جذب كنند 
و در سازمان به كار گيرند كه از هنر خودمديريتی برخوردارند. اگر هم 
كارمندان شــما اين ويژگی را ندارند، سعی كنيد با ارائه تكنيك های 
الزم اين مهارت را در آنها به وجود آوريــد. خودمديريتي به دنبال 
تغيير نگرش و شخصيت نيست، بلكه مي خواهد رفتار را تحت كنترل 
دربياورد و اگر الزم باشد تغييراتي را در آن ايجاد كند؛ به عبارت ديگر 
خودمديريتي از معرفت پذيري اجتماعي نشأت مي گيرد به عبارت ديگر 
و از نگاه علوم رفتاري خودمديريتي تكنيكي است كه به سيستم كمك 

مي كند تا به صورت اتوماتيك خود را كنترل و هدايت كند. 

تکنیک های  خود مديريتي

وي
 کا

ون
ستي

ا

به جاي تمركز بر كارهاي فوري، بر انجام كارهاي مهم تمركز كن. بســياري از كارهاي فوري، 
اهميت خاصي ندارند.
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ناكارآمدی و فساد سيستم اداری
   احمد قاسمی، كارشناس بازار كار

امروز يكي از مشكالت جدي مبتالبه نظام اداري ما درگيري شديد در موضوع فساد 
سيستمي است. برخالف بيان مفهوم عده اي كه نظام اداري موجود را دچار فساد 
در همه اليه هاي سازماني مي دانند در اين مقاله دو نوع فساد سيستمي مهم تر كه 
شامل فساد ناشي از ناكارآمدي سيستم اداري و فساد ناشي از پروژه نفوذ است را 
به عنوان دو مشكل اصلي نظام اداري بيشــتر مورد بحث قرار خواهيم داد. نظام 
اداري ما به دليل اينكه داراي تعريف نامشــخصي از ماموريت پروژه محور است و 
ماموريت هاي خاتمه يافته را باور ندارد و موضوع نهادسازي را تبديل به حذف و 
نگهداري نهادهاي با ماموريت هاي خاتمه يافته كرده است از يك سو دچار فربگي 
شديد با بيش از ۸ ميليون كارمند و نفوذ بيش از ۹۰ درصدي در اقتصاد كشور شده 
و از سويي به دليل عدم بهره گيري از فناوري و دانش روز، مديريت سازماني كند و 
عقب مانده را به ارمغان آورده است. شاهد اين مدعا سطح بهره وري كمتر از ۵ درصد 
شركت ها و سازمان هاي دولتي و جايگاه ايران در رتبه ۱۲۷ كسب وكار جهان و 
صنعت بانك و بيمه داراي نظام ربوي شديد و غيرموثر در نظام اقتصاد ملي است. 
در بخش دوم در جنگ نرم احساس مي شود استراتژي مخالفان داخلي و خارجي 
نظام اسالمي و دشمنان خارجي آن طي چندين سال اخير برنامه منسجمي براي 
تسخير كرسي هاي مديريتي و اقتصادي كشور و تغييرات نرم به سمت كنترل آنها 
را در دستور كار دارند، موضوع فسادهاي اخير و فاسدسازي همه بخش هاي دولتي 
و غيردولتي كه به واسطه عدم وجود نظام اداري تعريف شده براي همه انتصابات و 
تغيير منابع انساني توسعه پيدا كرده است، موجب شد به جاي مفهوم پروژه نفوذ 
برخي ها خودزني كنند و آن را به مفهوم فساد نظام حاكميتي و حكومتي تعبير و 
تفسير كنند. نقل و انتقاالت اتوبوسي و عدم وجود نظام شايسته   ساالري در انتصاب 
افراد فاقد ابتدايي ترين صالحيت تخصصي و رزومه سازي و عدم وجود نظام دفاع 
از دستاوردهاي عظيم انقالب اسالمي در حوزه شاخص هاي توسعه عالمت اين 
بيماري در نظام مديريتي كشور است. مگر مي شود مديراني از متن نظام باشند؛ ولي 

در تخريب اين دستاوردهاي بزرگ پيشگام باشند و با هم رقابت كنند؟ 

پيشنهاد
۱. اجراي درست اصل ۴۴ قانون اساسي؛ 

۲. كاهش ۸۰ درصدي حجم تصدي گري دولتي؛ 
۳. استقرار نظام شايستگي ها در مديريت كشور و پايش مجدد همه مديران موجود؛
۴. ايجاد اتاق فكر توسعه جمهوري اسالمي براي هدايت اركان نظام در اين راستا؛

۵. توسعه فناوري هاي مديريتي و بازار و عدم اتكا به افراد؛
۶. ايجاد سامانه يكپارچه مجوزهاي دولتي و حذف دخالت افراد در ايجاد رانت؛

۷. آزاد سازي اطالعات اقتصادي و اداري كشور براي كنترل مردمي بر نهادهاي 
دولتي؛

۸. تغيير نظام بودجه كشور به مديريت پروژه و حذف كامل بودجه جاري سازمان ها 
و شركت ها از محل درآمد عمومي؛

۹. ايجاد مركز صيانت از دستاوردهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور.
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 آگهی قانون تعيين تكليف وضعيت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه 
ثبتی چالوس شماره ۹۲ 

نظر بــه دســتور مــواد ۱ و ۳ قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت اراضی 
و ساختمانهای فاقد ســند رســمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ امالک متقاضيانی 
كــه در هيات موضــوع ماده يــك قانــون مذكور مســتقر در واحــد ثبتی 
چالــوس مــورد رســيدگی و تصرفــات مالكانــه و بالمعارض آنــان محرز 
 و رای الزم صــادر گرديــده جهــت اطــالع عمــوم به شــرح ذيــل آگهی 

می گردد :
امالک واقع در قريه پالوژده به شماره ۸و۹ اصلی بخش يك قشالقی دهستان كران

۳۷۲۱ فرعی قسمتی از پالک ۲۲و۱۵ فرعی به نام آقای محمد علی يعقوبی  نسبت 
به ششدانگ عرصه يك قطعه زمين به مساحت ۱۲۷.۴۰ متر مربع  خريداری مع 

الواسطه از آقای كرم سنگاری مالك رسمی 
۳۷۲۲ فرعی قسمتی از پالک ۲۲و۱۵ فرعی به نام خانم اعظم شمسی نسبت به 
ششدانگ يك قطعه زمين  با انباری به مساحت ۳۸۳.۵۰ متر مربع  خريداری مع 

الواسطه از آقای صادق اليكايی مالك رسمی 
امالک واقع در قريه دهگيری به شماره۱۰ اصلی بخش يك قشالقی دهستان 

كران
۶۴۶۰ فرعی به نام خانم گلچين ســام دليری  نسبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با ساختمان  به مســاحت ۳۰۰ متر مربع  خريداری مع الواسطه از بنياد 

مستضعفان  مالك رسمی 
امالک واقع در قريه اشكار دشت به شماره ۱۲ اصلی بخش يك قشالقی دهستان كران

۱۲۲ فرعی به نام آقای عليرضا نجفی ياسور  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
با انباری به مســاحت ۲۴۰.۷۰ متر مربع  خريداری مع الواسطه از آقای محمد 

تترستاقی مالك رسمی 
امالک واقع در قريه آبرنگ  به شماره ۲  اصلی بخش يك قشالقی دهستان 

كالرستاق
۳۶۶۹ فرعی به نام آقای عليرضا سلطانی نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
با انباری به مســاحت ۴۰۶.۴۳ متر مربع  خريداری مع الواسطه از آقای رمضان 

سلطانی مالك رسمی 
۳۶۷۰ فرعی به نام خانم مريم تيرگر فاخری نســبت به ششدانگ يك قطعه 

زمين با انباری به مساحت ۳۷۳ متر مربع  خريداری مع الواسطه از آقای حسن 
كيا دليری مالك رسمی 

۳۶۷۱ فرعی به نام خانم احترام يعقوب االملی نســبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با انباری به مســاحت ۲۶۵.۹۶ متر مربع  خريداری مع الواسطه از آقای 

علی سام مالك رسمی 
۳۶۷۲ فرعی به نام خانم مرضيه حماميان و علی احمدی مشاعا و بالسويه  نسبت 
به ششدانگ يك قطعه زمين با ساختمان به مساحت ۳۲۷.۸۱ متر مربع  خريداری 

مع الواسطه از آقای علی دادفرمالك رسمی 
۳۶۷۳ فرعی قســمتی از پالک ۳۵۷ فرعی به نام حبيب اله رجائی نســبت به 
ششدانگ يك قطعه زمين با انباری به مساحت ۶۰۱.۵۸ متر مربع  خريداری مع 

الواسطه از آقای سيد تاج الدين فتاحی مالك رسمی 
۳۶۸۰ فرعی به نام رضا ســام دليری نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با 
ساختمان  به مساحت ۷۱۸.۱۹متر مربع  خريداری مع الواسطه از آقای رمضان 

سلطانی مالك رسمی 
۳۶۸۱ فرعی به نام آرش مير حسينی و سيد محمد مير حسينی مشاعا و بالسويه 
نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با ساختمان  به مساحت ۹۷۵.۹۶متر مربع  

خريداری مع الواسطه از آقای نصراله سلطانی و غيره مالك رسمی 
۳۶۸۲ فرعی به نام آقای اكبر هدايتی ايلخچی سفلی نسبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با ساختمان  به مساحت ۳۵۶.۸۰متر مربع  خريداری مع الواسطه از آقای 

محمد زارع زاده يزدی مالك رسمی 
امالک واقع در قريه گرامجان  به شماره ۴ اصلی بخش يك قشالقی دهستان 

كالرستاق
۵۹۱ فرعی به نام خانم جميله علی خواه نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
ساختمان به مساحت ۹۶۶.۲۳ متر مربع  خريداری مع الواسطه از آقای عسگر 

اكبری مالك رسمی 
۵۹۳ فرعی به نام خانم كبری بخشی گلسفيدی نسبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با ساختمان به مساحت ۲۳۵ متر مربع  خريداری مع الواسطه از آقای علی 

بلند پايه مالك رسمی 
۵۹۴ فرعی به نام زهرا زينعلی و رامين زينعلی مشاعا و بالسويه  نسبت به ششدانگ 
يك قطعه زمين با ساختمان به مساحت ۱۹۰ متر مربع  خريداری مع الواسطه از 

آقای علی اوسط خراد مالك رسمی 
۵۹۵ فرعی به نام خانم ندا پيكران درخش نسبت به ششدانگ عرصه يك قطعه 
زمين به مساحت ۱۷۴۵.۲۵ متر مربع  خريداری مع الواسطه از آقای خدا كرم 

پور رجب مالك رسمی 
امالک واقع در قريه آيشبن  به شماره ۵ اصلی بخش يك قشالقی دهستان 

كالرستاق
۸۷۵ فرعی به نام آقای تيمور دانا نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 
۲۹۰.۰۴ متر مربع به شرط تجميع با پالک ۲۶۸ فرعی  خريداری مع الواسطه از 

آقای علی اكبر علی پور مالك رسمی 
۸۷۶ فرعی به نام آقای حسن حسين نژاد نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
با ساختمان  به مساحت ۳۵۳.۰۳ متر مربع  خريداری مع الواسطه از آقای رضا 

اليكائی مالك رسمی 
۸۷۷ فرعی به نام آقای سيد امير حسين سادات  نسبت به ششدانگ يك قطعه 
 زمين با انباری  به مســاحت ۱۶۶.۹۸ متر مربع  خريداری مع الواسطه از آقای 

احسان اله ميار كيانی مالك رسمی 
امالک واقع در قريه سرد آبرود  به شماره ۷ اصلی بخش يك قشالقی دهستان 

كالرستاق
۹۲۹ فرعی قســمتی از پالک ۳۹ فرعی  به نام آقای سيد احسام جاللی نسبت 
به ششدانگ يك قطعه زمين با انباری  به مساحت ۳۷۲ متر مربع  مالك رسمی 

مشاعی.
امالک واقع در قريه امامرود به شماره ۱۲ اصلی بخش يك قشالقی دهستان 

كالرستاق
۸۲۹ فرعی به نام آقای شــاهرخ خيريه نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
ساختمان به مســاحت ۶۱۰.۳۳متر مربع  خريداری مع الواسطه از آقای سيد 

قربانعلی حيدری مالك رسمی 
امالک واقع در قريه هچيرود به شماره ۱۴ اصلی بخش يك قشالقی دهستان 

كالرستاق
۶۷۶ فرعی قسمتی از پالک ۸۷ فرعی به نام آقای ابن علی محمد زاده  نسبت به 
ششدانگ يك قطعه زمين با ساختمان به مساحت ۳۲۳.۶۰متر مربع  خريداری 
عرصه مع الواسطه از آقايان محمد علی و مهدی عابدينی و اعيان از بهرام آقايی 

مالك رسمی 
۶۷۷ فرعی به نام خانم رومينا وريج كاظمی نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
با انباری به مساحت ۲۰۶ متر مربع  خريداری مع الواسطه از آقای قربانعلی كرزل 

مالك رسمی 
۶۷۸ فرعی به نام آقای اسكندر حاج بيكلی نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
ساختمان به مساحت ۱۰۷۱.۴۸ متر مربع  خريداری مع الواسطه از آقای محمد 

حسين علی جمشيدی مالك رسمی 
۶۷۹ فرعی قســمتی از پالک ۱۴۰ فرعی  به نام علی توپا اسفندياری نسبت به 
ششدانگ يك قطعه زمين با انباری به مســاحت ۳۰۰ متر مربع  خريداری مع 

الواسطه از آقای محمد حسين علی جمشيدی مالك رسمی 
امالک واقع در قريه نورسربه شماره ۱۵ اصلی بخش يك قشالقی دهستان كالرستاق

۹۷۳ فرعی به نام آقای سام كانونی اختيار  نسبت به ششدانگ عرصه  يك قطعه 
زمين به مساحت ۵۶۶.۸۳ متر مربع  خريداری مع الواسطه از آقای رستمعلی 

رودگر نژاد مالك رسمی 
۹۷۴ فرعی به نام آقايان محمد رضا خسرو آبادی و حسن خسرو آبادی  مشاعا و 
بالسويه نسبت به ششدانگ  يك قطعه زمين با ساختمان به مساحت ۲۷۱.۰۶ متر 

مربع  خريداری مع الواسطه از آقای يوسفعلی خدادی مالك رسمی 
۹۷۵ فرعی به نام آقايان نوراله نوربخش و عبدالرضا غفاری  مشاعا و بالسويه نسبت 
به ششدانگ  يك قطعه زمين با انباری به مساحت ۲۷۰ متر مربع  خريداری مع 

الواسطه از آقای علی مجنون مالك رسمی 
امالک واقع در قريه آهنگر كال به شماره ۱۹ اصلی بخش يك قشالقی دهستان 

كالرستاق
۱۰۱۱ فرعی به نام آقای عباس عظيمی جويباری نســبت به ششدانگ عرصه  
يك قطعه زمين به مساحت ۲۶۶ متر مربع  خريداری مع الواسطه از آقای جالل 

داود پور مالك رسمی 
امالک واقع در قريه هرطه كال به شماره ۲۸ اصلی بخش يك قشالقی دهستان 

كالرستاق
۶۷۷ فرعی به نام آقای ميالد الكايی بهجتی نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
با ساختمان به مساحت ۲۱۹.۸۴ متر مربع  خريداری مع الواسطه از آقای سيد 

رمضان مير فاضلی مالك رسمی 

امالک واقع در قريه سيبده به شماره ۳۰ اصلی بخش يك قشالقی دهستان كالرستاق
۱۳۹ فرعی به نام خانم پريوش جعفر نژاد ثانی نسبت به ششدانگ عرصه يك 
قطعه زمين به مساحت ۷۲۰.۵۰ متر مربع  خريداری مع الواسطه از آقای صفر 

علی قربان نژاد مالك رسمی 
امالک واقع در قريه پيچده به شماره ۳۱ اصلی بخش يك قشالقی دهستان 

كالرستاق
۱۰۸ فرعی قســمتی از پالک ۶ فرعی  به نام آقای غالمرضا حسين زاده خراط  
نسبت به ششدانگ عرصه يك قطعه زمين به مساحت ۲۱۹.۰۵ متر مربع  مالك 

رسمی مشاعی .
امالک واقع در قريه علی آباد به شماره ۴۳ اصلی بخش يك قشالقی دهستان 

كالرستاق
۴۹۰ فرعی به نام آقای خورشيد كرميان  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
ساختمان به مساحت ۵۰.۵۰ متر مربع  خريداری مع الواسطه از آقای قلی اصغر 

زاده مالك رسمی 
۴۹۱ فرعی به نام آقای حسين فرج خدا  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
ساختمان به مساحت ۲۹۷.۰۱ متر مربع  خريداری مع الواسطه از آقای عين اله 

فرج خدا  مالك رسمی 
امالک واقع در قريه دارميشكال به شماره ۴۴ اصلی بخش يك قشالقی دهستان 

كالرستاق
۶۹۲ فرعی قسمتی از پالک ۲ فرعی  به نام آقای جمشيد منصور سمائی  نسبت به 
ششدانگ يك قطعه زمين با ساختمان  به مساحت ۲۸۴.۴۵ متر مربع خريداری 

مع الواسطه از رحمان عليپور عروس محله مالك رسمی .
امالک واقع در قريه ذوات غرب به شماره ۵۰ اصلی بخش يك قشالقی دهستان كالرستاق

۱۷۶ فرعی به نام آقای علی اميدی  نسبت به ششدانگ عرصه  يك قطعه زمين 
به مساحت ۷۶۷ متر مربع  خريداری مع الواسطه از آقای علی نقی سام دليری 

مالك رسمی 
امالک واقع در قريه تجن كال به شماره ۵۶ اصلی بخش يك قشالقی دهستان 

كالرستاق
۵۴۲ فرعی به نام آقای حسين ميردار منصور پناهی  نسبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با ساختمان به مساحت ۴۱۰.۸۶ متر مربع  خريداری مع الواسطه از آقای 

علی اصغر توپا اسفندياری مالك رسمی 
امالک واقع در قريه خرمنه به شمار۵۷ اصلی بخش يك قشالقی دهستان 

كالرستاق
۶۴۶ فرعی به نام آقای حكمت منصورسمائی نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
با ساختمان به مساحت ۱۸۱.۶۵ متر مربع  خريداری مع الواسطه از آقای امان اله 

ابراهيمی مالك رسمی 
امالک واقع در قريه سعد آباد  به شماره ۱۵۱ اصلی بخش يك قشالقی دهستان بيرون بشم

۱۱۵ فرعی به نام شركت پخش مرزن گاز نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
با انباری به مساحت ۶۶۰ متر مربع  خريداری مع الواسطه از آقای عبد الحسين 

ردايی مالك رسمی 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده ۱۳ آيين نامه مربوطه اين آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طريق اين 
روزنامه و محلی / كثيراالنتشار در شهر ها منتشر و در روستاها رای هيات الصاق تا در 
صورتيكه اشخاص ذينفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار 
اولين آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند . معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی تقديم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول 
به ارائه حكم قطعی دادگاه است و در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
يا معترض ، گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نكند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالكيت می نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر 
به دادگاه نيست . بديهی است برابر ماده ۱۳ آيين نامه مذكور در مورد قسمتی از امالكی 
كه قبال اظهارنامه ثبتی پذيرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هيات پس از تنظيم اظهارنامه 
حاوی تحديد حدود ، مراتب را در اولين آگهی نوبتی و تحديد حدود به صورت همزمان 
به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود ، 

واحد ثبتی آگهی تحديد حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نمايد.
م.الف ۹۷/۱۸۰/۵۳۱۹

تاريخ انتشار نوبت اول:  ۱۳۹۷/۱۰/۲۲  
 تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

رئيس ثبت اسناد و امالک چالوس - ابراهيم حسين زاده

آگهی قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

 نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعيين تكليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰، امالک متقاضيانی كه در هيات موضوع ماده يك قانون 
مذكور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسيدگی و تصرفات مالكانه و بالمعارض 

آن محرز و رای الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهی می گردد:
امالک متقاضيان واقع در هلستان پالک اصلی ۶ بخش ۱

۱۶۹۰ فرعی صفر ديوساالر نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی 
به مســاحت ۴۸۴.۴۰ مترمربع خريداری بدون واســطه از مجتبی كياكجوری 

مالك رسمی.
۱۶۹۱ فرعی نظر مفيدی نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی 
به مساحت ۳۲۱.۲۵ متر مربع خريداری بدون واســطه از ننه جان كياكجوری 

مالك رسمی.
۱۶۹۲ فرعی رويا مهدی زاده عفيفی نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای 
احداثی به مساحت ۲۶۸ متر مربع خريداری بدون واسطه از ميرجعفر عبدالهی 

مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در آزاد برده پالک اصلی ۱۳ بخش ۱

۳۰ فرعی همت توكل پور نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين )به شرط تجميع با 
پالک ۱۶ فرعی از ۱۳ اصلی( به مساحت ۵۲.۷۳ مترمربع خريداری بدون واسطه 

از تقی افشار مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در تازه آباد پالک اصلی ۱۷ بخش۱

 ۱۲۸۵ فرعی تقی باروج كياكالئی نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی 
به مساحت ۳۱۱.۷۵ متر مربع خريداری بدون واسطه از رمضان خزايی مالك رسمی.

امالک متقاضيان واقع در شكريكال پالک اصلی ۱۸ بخش۱
۱۶۲۲ فرعی حمزه علی نور محمدی نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای 
احداثی به مســاحت ۲۳۴.۴۰ مترمربع خريداری بدون واسطه از عليرضا قمی 

اويلی مالك رسمی.

امالک متقاضيان واقع در دارشت پالک اصلی ۹۷ بخش ۱
۶۰ فرعی مهين مشايخ پور نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی 
به مساحت۱۰۰۵.۶۰  مترمربع خريداری بدون واسطه از حسينعلی مشايخ پور 

مالك رسمی.
۶۱ فرعی ماندانا مشايخ حسينی نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بنای 
احداثی به مساحت۸۱۲.۵۰  مترمربع خريداری بدون واسطه از حسينعلی مشايخ 

پور مالك رسمی.
امالک  متقاضيان واقع در مرتع چالك غربی پالک اصلی ۱ بخش ۲

۱۴ فرعی مهتاب مصطفائی و مرجان مصطفائی و مريم مصطفائی نسبت به حصه 
هر كدام مشاعا و بالسويه به ميزان دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با 
بنای احداثی)اعيانی پالک ۱۴ فرعی از ۳ فرعی( به مساحت ۱۰۴۳۷.۷۱ مترمربع 

خريداری بدون واسطه از الهه شاه ولی و غيره مالك رسمی. 
امالک متقاضيان واقع در سيد علی كيا سلطان پالک اصلی ۲۷ بخش ۲

 ۲۶۱ فرعی نوشين زند شيراز نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی 
به مساحت ۹۲۹.۰۷ متر مربع خريداری بدون واسطه از ابوالقاسم خوش صولت 

مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در لتينگان پالک اصلی ۲۸ بخش ۲

۸۸۳ فرعی معصومه استاد قربانی نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی 
به مساحت ۳۴۱.۱۱ متر مربع خريداری بدون واسطه از وحيد بيتوئی مالك رسمی.

۸۸۴ فرعی جهانگير اسحق نيموری نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای 
احداثی به مســاحت ۳۶۱.۴۱ مترمربع خريداری بدون واسطه از وحيد بيتوئی 

مالك رسمی.
۸۸۵ فرعی وحيد بيتوئی نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی به 

مساحت ۳۰۲.۷۲ مترمربع خريداری بدون واسطه از علی موسوی مالك رسمی.
۸۸۶ فرعی وحيد بيتوئی نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی به 
مســاحت ۲۶۱.۶۷ مترمربع خريداری بدون واسطه از جهانگير اسحق نيموری 

مالك رسمی.

امالک متقاضيان واقع در اندرور پالک اصلی ۲ بخش ۳
 ۸۳۶ فرعی شهريار معمار زاده نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی به 
مساحت ۲۳۳.۷۷ متر مربع خريداری بدون واسطه از هوشمند حاتمی مالك رسمی.
۸۳۷ فرعی رضا قزوينی اندرور نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بنای 
احداثی به مســاحت ۲۵۱.۷۸ متر مربع خريداری بدون واسطه از رمضان قمی 

اندرور مالك رسمی.
۸۳۸ فرعی سياوش خزايی نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی به 
مساحت ۲۹۹.۹۶ متر مربع خريداری بدون واسطه از عباس سلطانی مالك رسمی.

۸۳۹ فرعی محمد علی عنابستانی نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای 
احداثی به مســاحت ۳۳۶.۸۵ متر مربع خريداری بدون واســطه از فرهاد نوری 

زاده مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در حمزده سفلی پالک اصلی ۸ بخش ۳

 ۳۵۶ فرعی فاروق دوســتعلی نژاد نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بنای 
احداثی به مساحت ۱۸۸.۹۲ مترمربع خريداری بدون واسطه از سيروس پذيرف 

كار مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در چلندر پالک اصلی ۹ بخش ۳

 ۱۸۷ فرعی حبيب اله نيك روش نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بنای 
احداثی به مســاحت ۴۰۱.۳۷ مترمربع خريداری بدون واسطه از حجت اله نيك 

روش مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در ملكار پالک اصلی ۱۰ بخش ۳

۴۷۳ فرعی مسعود مال جعفر نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی 
به مساحت ۲۷۷.۹۰ مترمربع خريد بدون واسطه از هما احمدی مالك رسمی.

۴۷۴ فرعی آمنه عابدينی نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی به 
مساحت ۳۰۰ مترمربع خريد بدون واسطه از رضا خيری مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در دزدک پالک اصلی ۱۴ بخش ۳

۶۸۷ فرعی عبداله نوحه خوان نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی به 
مساحت ۴۳۲.۰۸ مترمربع خريد بدون واسطه از نورعلی بالی چلندر مالك رسمی.

۶۸۸ فرعی مهرداد صفری نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی به 
مساحت ۲۱۲.۸۵ مترمربع خريد بدون واسطه از محمود محمديان مالك رسمی.

امالک متقاضيان واقع در چلك پالک اصلی ۱۷ بخش ۳
۷۸۴ فرعی صغری مهدی كاشی نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی 

به مساحت ۲۳۸ مترمربع خريد بدون واسطه از مرتضی استادی مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در پی كال پالک اصلی ۲ بخش ۴

۳۶۶ فرعی ليلی بدری زاده نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی به 
مساحت ۲۰۵.۲۵ مترمربع خريداری بدون واسطه از ادريس ترک مالك رسمی.

۳۶۷ فرعی امير حسين اجليان طهرانی نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين 
با بنای احداثی به مســاحت ۶۸۳.۹۷ مترمربع خريداری بدون واسطه از كامبيز 

قاسمی مالك رسمی. 
امالک متقاضيان واقع در تاج الدينكال پالک اصلی ۴ بخش ۴

۱۸۷ فرعی احمد مردانی جونقانی نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای 
احداثی به مســاحت ۳۸۶.۳۰ مترمربــع خريد بدون واســطه از نورالدين ترک 

مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در علی آباد عسگر خان پالک اصلی ۱۸ بخش ۴

۵۱۰ فرعی شباهنگ بابا نژاد و اجارگاه و شهرام بابا نژاد نسبت به حصه هر كدام مشاعا 
و بالسويه به ميزان سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی به 
مساحت ۲۸۱.۱۸ مترمربع خريداری بدون واسطه از عابدين حسينی مالك رسمی. 

امالک متقاضيان واقع در توسكاتك پالک اصلی ۱۹ بخش ۴
۷۰۱ فرعی ناصر كفيلی ويجويه نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی 
به مساحت ۲۶۹ متر مربع خريداری بدون واســطه از شهاب نجفی چمركوهی 

مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در مين باش رزگاه پالک اصلی ۲۲ بخش ۴

۱۷۷ فرعی يداله ســلمانی نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بنای 
احداثی به مســاحت ۲۱۰.۲۹ متر مربع خريداری بدون واســطه از جواد 

سلمانی مالك رسمی.

امالک متقاضيان واقع در فراشكالی عليا پالک اصلی ۷ بخش ۵
۵۰ فرعی بهرام ميرزا بيگی فينی نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بنای 
احداثی به مساحت ۲۵۰.۵۳ متر مربع خريداری بدون واسطه از عليرضا كاويانپور 

مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در كدير پالک اصلی ۱۵ بخش ۵

۱۱۸ فرعی محمدرضا كرد نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی 
به مساحت ۵۴۲ متر مربع خريداری بدون واسطه از حسين كرد مالك رسمی.

۱۱۹ فرعی علی مرتضوی نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی 
به مســاحت ۳۰۰.۳۵ متر مربع خريداری بدون واســطه از حيدر كاردر قدس 

مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در مرتع عزيز آباد پالک اصلی ۳۰ بخش ۵

۴۲۳ فرعی ســعيد مظفری نژاد خامنه نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با 
بنای احداثی به مســاحت ۷۲۴.۶۴ متر مربع خريداری بدون واســطه از محمد 

ملكی مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در عزت پالک اصلی ۳۱ بخش ۵

۱۴۰ فرعی اسفنديار احمدی نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی 
به مساحت ۲۱۲.۹۷ متر مربع خريداری بدون واسطه از ياسر تونی مالك رسمی.

امالک متقاضيان واقع در ونوش پالک اصلی ۵۸ بخش ۶ 
۵۲۳ فرعی مير محمد علی جعفری ثابت نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای 
احداثی به مساحت ۳۸۵.۵۰ متر مربع خريداری بدون واسطه از سيد اميرحسين 

جعفری ثابت مالك رسمی.
۵۵۴ فرعی حسين رضايی نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی 
به مســاحت ۴۰۲.۳۸ متر مربع خريداری بدون واســطه از آرش احمد قيصری 

مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در نارنج بن پالک اصلی ۶۰ بخش ۶ 

۷۸۱ فرعی محمد حسين بحرينی نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای 
احداثی به مســاحت ۴۵۹.۵۰ متر مربع خريداری بدون واســطه از اميرحسين 

اشرف پور مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در نارنج بن پالک اصلی ۶۰ بخش ۶

۳۸۹ فرعی سعيد محكم كار نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی 
)به شرط تجميع با پالک ۳۳۲ فرعی از ۷۷ اصلی( به مساحت ۱۱۴.۸۰ متر مربع 

خريداری بدون واسطه از حسين و علی اكبر مجد آباد كهنه مالك رسمی.
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آيين نامه مربوطه اين آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز از طريق اين روزنامه و محلی / كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
عالوه بر انتشار آگهی، رای هيات الصاق تا در صورتيكه اشخاص ذينفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهی و در روستاها 
از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك 
تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی تقديم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت 
موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه است و در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد يا معترض ، گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه 
نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت می نمايد و صدور سند مالكيت 
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. بديهی است برابر ماده ۱۳ آيين نامه 
مذكور در مورد قسمتی از امالكی كه قبال اظهارنامه ثبتی پذيرفته نشده، واحد 
ثبتی با رای هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوی تحديد حدود، مراتب را در 
اولين آگهی نوبتی و تحديد حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند 
و نسبت به امالک در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود، واحد ثبتی آگهی 

تحديد حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نمايد.
م.الف:۹۷/۱۷۰/۵۵۳۹

تاريخ انتشار نوبت اول:  ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

فرامرز كلبادی نژاد، رئيس اداره  ثبت اسناد و امالک نوشهر
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