
معاون پرســتاري وزارت بهداشــت با اشــاره به افزايش رو به رشد جمعيت 
سالمندان كشور، بر ضرورت توجه به راهكارهاي پيشگيرانه در مسائلي نظير 

بيماري هاي قلبي عروقي تاكيد كرد. 
به گزارش ايســنا، مريم حضرتي در آيين گشــايش يازدهمين كنگره قلب 
خاورميانه و چهارمين كنگره مداخالت پيچيده قلبي كه برگزاري آن تا ششم 
ارديبهشت ماه در شيراز ادامه داشت، با بيان اينكه رشد جمعيت در ايران به 
سمت سالمندي پيش مي رود و ۹ درصد از جمعيت كشور را سالمندان تشكيل 
مي دهند، گفت: تا ۳۰ ســال آينده، جمعيت كشور با يك سونامي سالمندي 
مواجه مي شود، به طوري كه مطابق آمار در سال ۲۰۳۰ ميالدي از هر چهار نفر، 

يك نفر باالي ۶۰ سال وجود دارد. 

وي افزود: سرعت رشــد جمعيت ســالمندي در ايران به اندازه اي باال و رو به 
رشد است كه بايد اقدامات الزم براي پيشــگيري از بيماري هاي مردم را آغاز 
و برنامه ريزي كرد؛ چراكه پيش بيني مي شود رشد جمعيت سالمندي كشور 
در ۳۰ ســال آينده به ۲۲ تا ۲۵ درصد برســد و اين امر نياز به مراقبت را در 
جامعه افزايش مي دهد. حضرتي با اشاره به اهميت مراقبت و ضرورت رشته 
پرستاري در ۱۰ ســال آينده، يكي از داليل اصلي جذب پرستاران در ايران و 
ديگر كشورها را همين امر دانست و با تاكيد بر نقش پرستاران در پيشگيري 
از بيماري هاي غيرواگير كه در راس آن، بيماري هاي قلبي عروقي است، بيان 
كرد: در برنامه ريزي معاونت پرستاري وزارت بهداشت در مراقبت از مردم، در 

سه سطح پيشگيري برنامه ريزي هاي الزم انجام شده است. 

معاون پرســتاري وزارت بهداشــت در ايــن خصوص عنوان كرد: ســطح 
نخست بر حضور پرســتاران در آموزش و توانمندســازي مردم تاكيد شده 
كه از مهم ترين راه هاي پيشــگيري اســت؛ در سطح دوم، پرســتاران ارشد 
در كلينيك هــاي پرســتاري براي آموزش مــردم به عنوان يــك ضرورت، 
 فعاليــت دارند و بــراي نمونه بــه آموزش مــردم در چگونگي اســتفاده از

 دارو مي پردازند. 
وي اضافه كرد: پويش فشــار خون براي ۱۱۹ هزار ايراني، به مدت سه روز با 
همت پرستاران سراسر كشور انجام شد كه تالشــي در همين راستا بود، اين 
برنامه ۲7 ارديبهشت نيز از سوي وزارت بهدشت به صورت يك برنامه وسيع 

در دستور كار قرار گرفته و اجرايي مي شود. 

حضرتي بــا ايــن تاكيد كــه مهم تريــن نيــاز بــراي بســتري در منزل 
به مدت طوالني، پوشــش بيمــه اي مراقبــت در منزل اســت، گفت: براي 
ارائه خدمــات در منزل، هــزار مركز در كشــور وجود دارد كــه 7۰۰ مركز 
آن فعال اســت و پوشــش بيمــه اي در ايــن زمينه شــامل پنــج بيماري 
مي شود كه در شــورايعالي بيمه ســالمت پذيرفته شــده و در شش استان 
 از قبيل كرمــان، همدان، تهــران و يزد تحت پوشــش بيمه ســالمت قرار 

مي گيرد. 
 معاون پرستاري وزارت بهداشت در پايان ابراز اميدواري كرد كه تمام افرادي 
كه نياز به دريافت خدمات درماني در منزل دارند، از پوشش بيمه اي برخوردار 

شوند. 

مديركل محيط زيســت اســتان تهران با اشاره 
به اينكه ۲۵ درصد پســماندهاي تهران قابليت 
بازگشــت به چرخه توليد را دارنــد، گفت: نگاه 
به پســماند در دنيا نگاه اقتصادي اســت؛ ولي 
متاسفانه ما در كشــور بدون مديريت درست، 

پسماندها را در محيط رها مي كنيم. 
به گزارش ايسنا، كيومرث كالنتري درباره روند 
توسعه ابزارهاي ســازگار با محيط زيست اظهار 
كرد: بيشــترين آلودگي و اثرات مخربي كه به 
زمين وارد مي شود از پسماندها و پساب هاست. 
پسماندها به پنج گروه عادي، پزشكي، صنعتي، 
ويژه و كشــاورزي تقســيم بندي مي شود. وي 
افزود: هرچند پسماندهاي عادي بيشترين ميزان 
پسماندها را تشكيل مي دهند؛ ولي پسماندهاي 
ويژه اثرات خطرناك تري بر محيــط دارند. در 
كشــور روزانه حدود ۵7 هزار تن پسماند توليد 
می شــود كه متاســفانه بخش عظيمي از آن 
در طبيعت رها مي شــود، همچنيــن در تهران 

روزانه حدود 8 هزار تن پســماند به محل دفن 
پســماند آرادكوه منتقل مي شــود. كالنتري با 
بيان اينكه پســماندها به طالي كثيف مشهور 
هستند، تصريح كرد: نگاه به پسماند در دنيا نگاه 
اقتصادي است. اگر پسماندها در كشور ما بازيافت 
شــوند مي توانند چندين بار به چرخه مصرف 
برگردنــد و جلوي آلودگي طبيعــت و آب هاي 
زيرزميني و سطحي را بگيرند همچنين بازيافت 
پسماند مانع هدر رفت انرژي مي شود. مديركل 
محيط زيســت اســتان تهران در ادامه گفت: 
متاسفانه در استان تهران پسماندها در جنوب 
آن تلنبار مي شود. هميشــه تصور مي كنيم كه 
مصرف كننده ها در توليد پسماند مقصر هستند؛ 
درحالي كه توليدكنندگان بيشتر مقصر هستند؛ 
چراكه مصرف كننده  محكوم به مصرف اســت. 
توليدكننده بايد با استفاده از تكنولوژي هاي روز 
و به كارگيري مواد قابــل بازيافت و قابل تجزيه 

توليدات را به دست مردم برساند. 

 عبدالعلــي علي عســگري، رئيــس ســازمان 
صدا و ســيما در پــي بيانــات رهبــر معظم 
انقالب اســالمي مبني بر جلوگيــري از ترويج 
روش هايي كه فرهنــگ كار و تالش را تضعيف 
مي كنند، در دســتوري بــه اداره كل بازرگاني 
ســازمان صدا و ســيما خواســتار تجديدنظر 
در ظهــور و بــروز رســانه اي اسپانســرهايي 
 شــد كه مانــع ترويــج فرهنــگ كار و تالش 

هستند. 
بــه گــزارش روابط عمومــي ســازمان صدا و 
ســيماي جمهوري اســالمي، در متن دستور 
رئيس ســازمان صدا و ســيما خطاب به اداره 
كل بازرگاني اين ســازمان آمده است: »با توجه 
به فرمايش مقام معظم رهبري )مدظله العالي( 
دربــاره فرهنگ كار بــه مناســبت روز كارگر، 
نسبت به بروز و ظهور رســانه اي اسپانسرهايي 
 كه مانع ايــن فضيلــت هســتند تجديد نظر

 كنيد.«

بنا به اين گزارش روز چهارم ارديبهشــت رهبر 
معظم انقالب در آغــاز هفتــه كار و كارگر در 
ديدار هزاران نفر از كارگران صنايع مختلف، كار 
جهادي و بي وقفه را از شــرايط مهم رونق توليد 
 و تحقق راهبرد عزت آفريــن اقتصاد مقاومتي

 دانستند. 
معظم له همچنين در بخشي از سخنان خودشان 
به موضوع روش هايي شبيه »بخت آزمايي« هم 

اشاره كردند. 
مقام معظم رهبري تاكيــد كردند: توانايي هاي 
ملت ايران و جوانان پرتالش و خوش اســتعداد 
ميهن بســيار فراتــر از وضع فعلي اســت. بايد 
فرهنگ كار و توليد و تــالش را ترويج دهيم و 
روحيه انتظار بــراي ثروت بــادآورده را از بين 
ببريــم و روش هايــي شــبيه بخت آزمايي را 
ترويج نكنيــم كــه دســتگاه هاي مختلف از 
 جمله صــدا و ســيما بايــد متوجه ايــن معنا 

باشند.

رئيــس اتحاديه فروشــندگان لــوازم صوتي و 
تصويري و گوشي تلفن همراه با بيان اينكه نياز 
بازار از طريق كاالي مســافري تامين مي شود، 
گفت: تا پايان ارديبهشت ماه سامانه رجيستري 
 بــراي واردات و ثبــت تلفن همراه مســافري

 باز است. 
به گزارش ايســنا، ابراهيم درســتي در رابطه با 
تعدد باز و بسته شــدن سامانه رجيستري تلفن 
همراه با تاكيد بــر اينكه بازار تلفــن همراه در 
حال حاضــر از طريق كاالي مســافري تامين 
مي شــود، گفت: در اســفندماه ســال گذشته 
سامانه رجيستري تلفن همراه براي چند روزي 
در راســتاي تغيير شــيوه واردات و تامين نياز 
بازار تلفن همراه بسته شــد كه در آن مقطع با 
رايزني هاي به عمل آمده مقرر شد تا تامين بازار 
به شيوه سابق مبني بر ثبت تلفن همراه با كارت 
 ملي خريدار نهايي در سامانه رجيستري تا پايان

 فروردين ماه ادامه يابد. 

رئيــس اتحاديه فروشــندگان لــوازم صوتي و 
تصويري و گوشي تلفن همراه خاطرنشان كرد: 
در چند روز گذشــته به دليل آنكــه اين مهلت 
يك ماهه به پايان رسيد ســامانه رجيستري به 
روي كاالي مسافري بسته شد كه در اين زمينه 
بار ديگر بــا وزارتخانه هاي مرتبط به ويژه وزارت 
كشــور مذاكراتي صورت گرفته و قرار بر آن شد 
تا اين مهلــت بار ديگر تا پايان ارديبهشــت ماه 

تمديد شود. 
وي بيان كرد: انتظار است تا با تامين ارز واردات 
تلفن همراه براي واردكنندگان رســمي شرايط 
به گونه اي رقم بخورد تا نيــاز بازار به طور كامل 

تامين شود.
 درستي يادآور شد: باز و بسته شدن مكرر سامانه 
رجيستري بر بازار تلفن همراه تاثير قابل توجهي 
دارد و اميــد مــي رود فروشــندگان به صورت 
 عادالنه به قيمت گذاري و فــروش تلفن همراه 

بپردازند. 

قيمت طال در معامالت روز پنج شــنبه بازار جهاني با 
باال ماندن ارزش دالر آمريكا كه ضعف بازارهاي سهام 
و آمار اقتصادي ضعيف را جبران كرد، تغيير چنداني 
نداشت. به گزارش ايســنا، هر اونس طال براي تحويل 
فوري در معامالت روز پنج شنبه بازار سنگاپور ثابت 
بود و در ۱۲7۵.۵۱ دالر ايستاد. در بازار معامالت آتي 
آمريكا، هر اونس طال ۰.۱ درصــد كاهش يافت و به 

۱۲77.۶۰ دالر رسيد. 
بازارهاي سهام آسيا به انتشار آماري كه وخامت اعتماد 
تجاري آلمان در آوريل را نشــان داد، واكنش منفي 
نشان داده و كاهش پيدا كردند. تنش هاي تجاري به 
موتور صنعتي بزرگ ترين اقتصاد اروپا لطمه زده اند. 
اقتصاد كره جنوبي نيــز به طور غيرمنتظره در ســه 
ماهه اول كوچك شــد و نگراني ها نسبت به مساعد 
نشــدن اوضاع اقتصاد جهاني را برانگيخت. به گفته 

استفن اينس، مدير معامالت شركت مديريت دارايي 
»اس .پي.آي«، آمار رشــد اقتصاد جهانــي خارج از 
آمريكا كامال ضعيف است و انتظار مي رود روند حركت 
بازارهاي سهام تصحيح شود و دوباره كانون توجهات به 
مهره هاي اقتصادي بزرگ معطوف خواهد شد. طال در 
شرايط ابهامات مالي و اقتصادي، به عنوان پناهگاهي 
براي حفظ دارايي با افزايش تقاضا روبه رو مي شود. با 
اين حال دالر آمريكا كه نزديك به باالترين حد خود در 
دو سال اخير قرار دارد، مانع از رشد بيشتر قيمت طال 
شــده و اين فلز را براي خريداران غيرآمريكايي گران 
نگه داشته است. طال اوايل هفته گذشته به ۱۲۶۵.۹۰ 
دالر ســقوط كرد كــه پايين ترين حــد در چهار ماه 
گذشته بود و دورنماي كوتاه مدت طال در شرايطي كه 
پايين ميانگين قيمت ۵۰  روزه و ۱۰۰ روزه خود قرار 
دارد، همچنان منفي اســت. اين فلز ارزشمند حدود 

۶ درصد از ركــورد ۱۳4۶.7۳ دالر در فوريه كاهش 
نشان مي دهد. ذخاير »اس.پي.دي.آر گلد تراست« كه 
بزرگ ترين صندوق سرمايه گذاري تحت پشتوانه طال 
در جهان است، روز چهارشنبه ۰.۲ درصد كاهش پيدا 
كرد و به 747.87 تن رســيد كه پايين ترين ميزان از 
۱۹ اكتبر بود. براساس گزارش رويترز، بازارها اكنون 
منتظر انتشار آمار توليد ناخالص داخلي آمريكا هستند 
كه اواخر هفته گذشــته منتشر شد تا ديد شفاف تري 
نســبت به اوضاع بزرگ ترين اقتصاد جهان داشــته 
باشند. در بازار ســاير فلزات ارزشمند، هر اونس نقره 
براي تحويل فوري ۰.۱ درصــد كاهش پيدا كرد و به 
۱4.۹۱ دالر رسيد. هر اونس پالتين براي تحويل فوري 
با ۰.7 درصد افزايش، به 884.۳۱ دالر رسيد. هر اونس 
پاالديم براي تحويل فوري ۰.۳ درصد كاهش يافت و 

در ۱4۱۳.۳۹ دالر ايستاد. 

نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس شوراي اسالمي گفت: آن گروه از كاركنان 
دولت كه زيــر ۲ ميليون تومان حقــوق دريافت 
مي كنند، بيش از 44 درصد در سال جاري به حقوق 

آنها افزوده مي شود. 
هــادي قوامي افــزود: بــا توجــه به نــرخ تورم 
در كشــور، مجلــس با بررســي هايي كــه انجام 
داد، پيشــنهاد داد حقــوق افــرادي كه ســطح 
 حقــوق پايين تري دارنــد تا 44 درصــد افزايش 

يابد.
 وي ادامه داد: مجلس شوراي اسالمي در بخش دوم 
افزايش حقوق مصوب كرد كه متناســب با سقف 
 اعتبار موجود، حقوق كاركنان دولت تا ۱۰ درصد 

افزايش يابد. 
وي بيان كرد: همه كاركنان دولت اعم از قراردادي 

و پيماني جداي از اين افزايش ۱۰ درصدي، چهار 
ميليون ريال به حقوق آنها اضافه مي شود. 

قوامــي تصريح كرد: تالش شــده بــا بهره گيري 
از ظرفيت هــاي موجــود، جــدول افزايــش 
حقوق ها به طور شــفاف مشخص شــود تا در اين 
 راســتا دســت دولت نيــز بــراي پرداختي ها باز

 گذاشته شود. 
وي گفــت: رعايــت عدالــت يكــي از مهم ترين 
فاكتورهاي در نظر گرفته شده در پرداخت حقوق 

به كاركنان دولت است. 
قوامي گفت: عده اي از مردم براي تامين معيشــت 
خود تحــت فشــار هســتند و دولــت و مجلس 
 موظف هســتند كه به ايــن افراد بيشــتر توجه

 كنند. 
رئيس و تعــدادي از اعضاي كميســيون برنامه و 

بودجه مجلس در سفري سه روزه، روز چهارشنبه 
وارد اســتان كهگيلويــه و بويراحمد شــدند. اين 
نمايندگان در طول سفر خود به استان كهگيلويه 
و بويراحمــد روز چهارشــنبه از بافت فرســوده 
دوگنبدان، شــهرك صنعتي و صنايــع نفت و گاز 
دشت گز گچســاران ديدن كردند و در جلسه اي 
 با فعاالن اقتصادي و شــوراي اداري گچســاران

 شركت مي كنند. 
اعضــاي كميســيون برنامــه و بودجــه مجلس 
روزهــاي پنج شــنبه و جمعــه در ياســوج 
درنشســت شــوراي گفتگوي بخش خصوصي و 
دولــت، شــوراي برنامه ريزي و توســعه اســتان 
و نشســت نماينــدگان اتــاق بازرگاني ياســوج 
 شــركت و از كارخانــه ســيمان مارگــون هــم

 بازديد كردند. 
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سرمقاله

رونق تولید، با کاهش 
رانت و کاغذبازي

رونــق توليــد از ديــدگاه 
انفــرادي يا اقتصــاد خرد 
بي بديــل  اثرگــذاري  و 
فعاليت هاي اقتصادي دولت 
در جهت تحقق اهــداف اجتماعي مــورد بحث و 
گفتگو قرار می گيــرد: ۱. از ديــدگاه اقتصاد خرد 
يا توليدكننده، بايــد به اين امر توجــه كنيم كه 
توليدكننــده انفرادي بيش از هر چيــز، به منافع، 
ســود يا زيان و ريســك و مخاطــره فعاليت هاي 
سرمايه گذاري و توليدات انفرادي خود مي انديشد. 
بديهي اســت فعاالن اقتصــادي و توليد كنندگان 
در جهت تحقق منافع ذاتي خود مايلند و ســعي 

مي كنند به طرق ...

عضو هيات رئيســه كميســيون صنايع و معادن 
مجلس گفت: تأميــن ۵۰ درصد قطعات موردنياز 
توليد خــودرو در انحصار افراد محدودی اســت و 
اين موضوع رانت به وجود می آورد. عبدا... رضيان 
گفت: طی چند وقت گذشــته تقاضا برای خريد 
خودرو بسيار زياد بود، چراكه در حال حاضر مردم 

به دليل شرايط..

  علي اكبر نيكواقبال 
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ثبتسفارشسليقهای
كاالیاساسی

قاچاققطعاتلوازميدكی
موتورسيکلت

»کسب و کار«   از فین استارز پالس 2019 گزارش  می دهد

رونق  بـازار  سرمایه  با  حضور  فین تک ها 
صفحه3

صفحه2

آرامش  در  بازار   ارز
»کسب و کار«    وضعیت     بازار      ارز    بعد    از  تحریم  نفتی   را    بررسی    می کند

افزايــش قيمــت كاالهــای اساســی بــه عقيده 
كارشناســان بيــش از آنكــه ناشــی از كمبــود 
 واقعــی ايــن كاالها در كشــور باشــد، ناشــی از 
كوتاهی هايی است كه از سوی نهادها و سازمان های 
مســئول در ارتباط با رانت خواران نيز رخ می دهد. 
ثبــت ســفارش های جعلــی و ســليقه ای نمونه 
بــارز اين كوتاهی هــا در فراينــد واردات كاالهای 
اساسی به كشــور اســت كه به عقيده كارشناسان 
 بــه دليــل ارز دولتی و فســادهای حاصــل از آن 
رخ می دهد.در كنار اصراری كه دولت به پرداخت ارز 
دولتی دارد، تسامح با رانت خواران نيز يكی از داليل 
كندی ورود كاالی اساســی به كشــور است. طبق 
بررســی های موجود موضوع مجــازات و يا جريمه 

رانت خواران...

يك مقام مســئول گفت: در صورت حمايت دولت و 
مسئوالن از صنف موتورسيكلت به طور قطع اين بازار 
وضع بهتری به خود می گيرد.محمد خادم منصوری، 
رئيس اتحاديه فروشندگان موتورسيكلت درباره تحقق 
شعار رونق توليد گفت: اميدواريم با تحقق شعار رونق 
توليد، سيلندر) بدنه( موتور سيكلت در داخل كشور 
تامين شود.وی با اشاره به اينكه در واردات موتورسيكلت 
دچار مشكل هســتيم، گفت:  واردات موتورسيكلت 
طی ساليان گذشته، با مشكالتی روبه رو بوده است كه 
اميدواريم امســال، اين موضوع به زودی مرتفع شود. 
رئيس اتحاديه فروشــندگان موتورســيكلت با بيان 
اينكه 4۵۰ واحد صنفی در تهران مشغول به فعاليت 
هســتند، تصريح كرد: قطعات لوازم يدكی مورد نياز 

موتورسيكلت ...



اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
بیمه بیکاری کارگران مناطق 

سیل زده پرداخت می شود
وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی گفت: 
بودجه مورد نیاز برای پرداخت بیمه بیکاری 
 کارگرانی که در ســیل اخیر موقــت بیکار 
 شده اند، از محل بودجه عمومی دولت تامین 

می شود.
به گزارش مهر، محمد شریعتمداری پیش از 
ظهر پنج شــنبه در بازدید از شهرک صنعتی 
آق قال در جمــع خبرنگاران اظهــار کرد: از 
روزهای اولیه به وجود آمدن خســارت ناشی 
از سیل سیاســت های دولت مبنی بر برآورد 
 خسارت ها در حوزه های مختلف به استانداران 

ابالغ شد.
وی با اشاره به اینکه برآورد خسارت در حوزه 
کشاورزی ســاده تر بود، افزود: تامین بودجه 
الزم برای پرداخت خسارت کشاورزی انجام 
و ۵۰ درصد تنخواه مورد نیــاز برای جبران 
خسارت ســیل بخش کشــاورزی گلستان 

پرداخت شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
تجمیع خسارت حوزه صنعت در جلسه روز 
گذشته )چهارشــنبه( وزارت کشــور انجام 
شــده اســت، ادامه داد: در نخستین جلسه 
هیئت دولت در خصوص پرداخت تسهیالت، 
کمک هــای بالعوض و تمدید و اســتمحال 
 وام هــای واحدهــای تولیــدی و صنعتــی 

تصمیم گیری می شود.
وی اضافه کرد: بخش قابل توجهی از اشتغال 
مناطق سیل زده به طور موقت و مدت دار از 
بین رفته است و تالش داریم با سرعت بتوانیم 
بیمه بیکاری فصلی و محدود کارگران بیکار 
شده در حوزه کشاورزی و صنعت را پرداخت 

کنیم.
شریعتمداری با اشاره به اینکه بیمه بیکاری 
موقــت کارگــران از محل بودجــه عمومی 
دولــت تامین می شــود، خاطرنشــان کرد: 
باید تالش شــود با ســرعت برآورد بیکاری 
 موقــت جمــع آوری و بــه مرکز ارســال 

شود.

وزیر جهادکشاورزی:
مشــکلی در تامین نهاده های 

دامی نداریم
وزیر جهاد کشاورزی گفت: هیچ مشکلی در 
تامین انواع نهاده های دامی به قیمت دولتی 
در کشور وجود ندارد و محدودیتی در تامین 

نیازها نیست.
به گــزارش ایرنــا، محمــود حجتــی روز 
پنجشــنبه در بازدید از یک مجتمع پرورش 
ماهــی در آران و بیدگل تصریح کــرد: انواع 
نهاده های مــورد نیاز بــا ارز دولتی تامین و 
تا بندر امــام )ره( آورده شــده کــه بر این 
 اســاس مشــکلی در تامین نیازهــا وجود 

ندارد.
وی افــزود: حوالــه هــای توزیع نهــاده ها 
در اختیار جهاد کشــاورزی اســتان ها قرار 
گرفت و اتحادیــه های کشــاورزی و دامی 
بــرای دریافــت ســهمیه باید به ســازمان 
 جهــاد کشــاورزی اســتان خــود مراجعه 

کنند.
وزیر جهاد کشــاورزی با اشــاره بــه وجود 
واســطه ها و برخی اســتفاده های ســو در 
توزیع نهــاده ها، بر لــزوم قطع ریشــه آنها 
تاکیــد و اضافــه کــرد: البته در ایــن میان 
اجحاف هایی هم صورت مــی گیرد که باید 
 مستندات آنها به اطالع سازمان های بازرسی 

برسد.
وی با انتقــاد از ســکوت بهره بــرداران در 
زمینــه معرفــی دالالن بیــان کــرد: این 
واســطه ها به علت رودربایســتی و سکوت، 
در زیر چتــر ما پــرورش می یابنــد که در 
شــرایط جدید با برنامه ریــزی های صورت 
 گرفتــه، نقــش آنها تــا حــدودی کمرنگ 

شده است.
حجتی سیاســت این وزارتخانــه را حمایت 
از تولید و پشــتیبانی از تولیدات کشاورزی 
و دامی برشــمرد و افزود: در این زمینه سایر 
 مسائل از جمله تغییرکاربری ها باید مدیریت 

شود.
بر اســاس آمارهای انتشــار یافته، ســاالنه 
افزون بــر 9 میلیون تــن انواع نهــاده های 
دامی )ذرت، جــو و کنجاله ســویا( با ارزش 
 نزدیک به ســه میلیــارد دالر وارد کشــور 

می شود.

اخبار

واکنــش ناچیز نــرخ دالر 
به تحریم های نفتــی و لغو 
معافیت های نفتی خریداران 
نفت ایــران طی چنــد روز 
گذشته هم حاکی از اثرگذاری 
اقدامات رئیس کل بانک مرکــزی در کنترل بازار و هم 
نشانه ای است بر شرایط ثباتی که ممکن است در بازار 

ارز ادامه دار باشد.
هر چند التهابات ارزی به قول کارشناسان در سال گذشته 
تخلیه شــده و انتظاری برای افزایش آن در سال جاری 
نیســت اما اقدامات بانک مرکزی برای راه اندازی بازار 
متشکل ارزی و همچنین ورود به موقع به بازار ارز، در این 
فرایند اثرگذار بوده است و چنین به نظر می  رسد که تب 
دالالن برای خرید ارز با نظارت های دقیق رئیس کل بانک 

مرکزی کاهش پیدا کرده است.
راه اندازی بازار متشــکل ارزی و مدیریت بازار و کنترل 
تورم، هشــدار جدی ای به خریداران ارز داده است و هر 
چند برداشــت ها از  آثار راه اندازی بازار متشکل ارزی و 
اثرات آن بر اقتصاد متفاوت است، آما همه منتظر تاثیر 
مثبت بازار متشــکل ارزی بر تحوالت بازار ارز هستند. 

منتهی مطالبه مهمــی که هنوز هــم از بانک مرکزی 
خواسته، می شود، تثبیت و تک نرخی شدن ارز است که 
به قول کارشناسان معلوم نیست با راه اندازی بازار متشکل 

ارزی محقق شود یا نه.

بازار متشکل ارزی قرار اســت برای خرید و فروش ارز 
بین بازیگران اصلی بازار ارز ایجاد شود. بازیگران اصلی 
در حقیقت بانک ها و صرافی ها هســتند که قرار مانند 
شــرکت های کارگزاری بورس برای خرید و فروش ارز، 

کد کارگزاری دریافت می کنند که این موضوع منوط به 
تشکیل پرونده و ارائه اطالعات و مدارک مورد نیازی است 

که بانک مرکزی به آن ها اعالم کرده است.
با توجه به سیســتمی که برای این بازار طراحی شده، 
امکان ایجاد اخالل در این بازار و تغییر نرخ های ناگهانی 
به حداقل رسیده و در صورتی که بتواند جای خود را در 
معامالت کالن ارزی کشــور باز کند )که در واقع برنامه 
اصلی این بازار اســت( می تواند از نوســانات ناگهانی و 

غیرمنطقی در بازار ارز جلوگیری کند.
به عقیده کارشناسان آنچه به بانک مرکزی در کنترل 
بازار کمک کرده است، یکی بلوغ سرمایه گذاری و دیگری 
موفقیت این بانک در بازگشت ارزهای صادراتی به کشور 

است.
در معامالت روز گذشته بازار آزاد تهران، نقش بازارساز در 
تعدیل قیمت ها همچنان احساس می شد به نحوی که باز 
هم ثبات بر بازار حاکم بود و نرخ توانست قیمتی نسبتاً 

غیر هیجانی را به ثبت برساند.
بر اســاس گزارش میدانی ، قیمت هــر دالر آمریکا در 
صرافی های بانکی برای خرید ۱۳ هزار و ۷۵۰ تومان و 
برای فروش ۱۳ هزار و ۸۲۰ تومان بود ضمن اینکه نرخ 
هر یورو برای خرید ۱۵ هزار و ۶۵۰ تومان و برای فروش 

۱۵ هزار و ۷۵۰ تومان بود.

افزایــش قیمــت کاالی 
عقیــده  بــه  اساســی 
کارشناســان بیش از آنکه 
ناشی از کمبود واقعی این 
کاالها در کشــور باشــد، 
ناشــی از کوتاهی هایی است که از سوی نهادهای 
و سازمان های مسئول در ارتباط با رانت خواران نیز 
رخ می دهد. ثبت سفارش های جعلی و سلیقه ای 
نمونه بارز این کوتاهی ها در فرایند واردات کاالی 
اساسی به کشور اســت که به عقیده کارشناسان 
 به دلیــل ارز دولتی و فســادهای حاصــل از آن 

رخ می دهد.
در کنار اصراری که دولت بــه پرداخت ارز دولتی 
دارد، تســامح با رانت خواران نیز یکــی از دالیل 
کندی ورود کاالی اساســی به کشور است. طبق 
بررســی های موجود موضوع مجازات و یا جریمه 
رانت خــواران در ســازمان هــای مســئول مثل 
وزارت، صنعت، معــدن و تجــارت نادیده گرفته 
می شــود و رفتارهای ســهل گرایانه با متخلفان 
که البته بــرای ایــن نهادها قابل شناســایی هم 
هســت، به معضل واردات کاالی اساســی با ارز 
 دولتی و فــروش بــه نــرخ ارز بــازار آزاد دامن 

زده است.
نمونه های دیگر این رفتارهای نادرست را در نامه ای 

که رئیس ســازمان دیده بان شفافیت و عدالت به 
روحانی نوشــته اســت، می توان دید که از جمله 
آن: تعمــد در اخالل و جلوگیــری در عدم تأمین 
به موقع کاالهای اساسی به منظور بحران آفرینی 
از طریق تأخیر در ثبت ســفارش، رفتار سلیقه ای 
در ثبت سفارش، صدور بخشــنامه های متناقض، 
ارجاع به مجموعه های بیــرون از وزارتخانه، ثبت 
ســفارش و تخصیص ارز برای امــور غیرضروری، 

جابجایــی تخصیص ها از طریق دســت کاری در 
سیســتم های نرم افزاری و ایجاد موانع، همچنین 
ناهماهنگی بین وزارتخانه های مذکور در تمکین 
به تصمیمات کالن کشــور و تعلــل در تخصیص 
ارز و تبعیض در نوع ارز تخصیصی توســط بانک 
مرکزی، همچنین توجه و عنایــت ویژه به برخی 
 از واردکنندگان انحصارگر و ذینفع بودن برخی از 

مسئوالن است.

»کسب و کار«  وضعیت   بازار    ارز   بعد  از تحریم نفتی  را  بررسی  می کند

آرامش  در  بازار   ارز
موفقیت بانک مرکزی در بازگشت ارز صادراتی

»کسب و کار« سوءمدیریت در واردات کاالهای اساسی به کشور را بررسی می کند

ثبت  سفارش  سلیقه ای کاالی اساسی

وزیر اقتصاد در چین خبر داد:
آمادگی ایران برای واگذاری۵۰میلیارد 

دالرپروژه زیربنایی به خارجی ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعالم همکاری ایران 
در اجرای طرح کمربنــد –راه )BRI( از آمادگی 
ایران برای واگذاری ۵۰ میلیارد دالر پروژه عمرانی 
جهت ســرمایه گذاری خارجی در این چارچوب 

خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقــل از وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپســند که در رأس 
هیأتی جهت شرکت در دومین اجالس بین المللی 
»ابتکار کمربند_راه« به پکن ســفر کرده است، 
طی ســخنانی در پنل تخصصــی هماهنگی در 
سیاستگذاری های این اجالس، تاکید بر مباحثی 
چون »پیوند و تعمیق همکاری های اقتصادی و 
سرمایه گذاری کشورهای مسیر جاده ابریشم« 
در قالب طرح »کمربند _ راه« و استوار بودن آن بر 
پایه هایی چون، هماهنگی در سیاستگذاری های 
اقتصادی، تســهیل ارتباطــات و اتصاالت بین 
کشورها، برقراری تجارت فی مابین کشورها بدون 
مانع، یکپارچگی مالی و بانکی و همچنین تسهیل 
تماس مردم با مردم را از جمله عواملی عنوان کرد 
که باعث شــده، این طرح، همواره مورد استقبال 

جمهوری اسالمی قرار داشته باشد.
دژپسند افزود: اجرای طرح »کمربند _ راه« سبب 
همگرایی هر چه بیشتر در بین کشورهای مسیر 
جاده ابریشم شده و در نتیجه عامل ایجاد و تحکیم 

امنیت پایدار و صلح جهانی خواهد بود.
وی تأکید کرد: جمهوری اسالمی ایران نگاه همکاری 
بلند مدت با جمهوری خلق چین داشته و در حال 
تهیه برنامه بلند مدت برای همکاری با آن کشور در 
قالب ابتکار »کمربند – راه« است و از تمامی امکانات 
خود برای پیشبرد این طرح استفاده خواهد نمود. 
وزیر اقتصاد کشورمان یادآور شد: همچنین در این 
زمینه از همکاری تمامی کشورهای مرتبط با طرح 
به طور ویژه استقبال می کنیم. دژپسند در بخش 
دیگری از ســخنان خود، زیربنــای همکاری های 
اقتصادی در عصر جدیــد را، همکاری های مالی و 
بانکی خواند و گفت: در این راستا، جمهوری اسالمی 
ایران آمادگی دارد بیش از ۵۰ میلیارد دالر طرح و 
پروژه در بخش های مختلف را جهت سرمایه گذاری 
و تأمین مالی آن تحت چارچوب ابتکار کمربند–راه، 
به کشــورهای عالقمند به حضور در ایران واگذار 
کند. وی اظهار داشــت: در این زمینــه می توان با 
استفاده از ظرفیت و پتانسیل بانک سرمایه گذاری 
زیرساخت آســیا )AIIB( و منابع صندوق جاده 
ابریشم )Silk Road Fund( به عنوان بازوهای 
تأمین مالی پروژه های کشــورهای در مسیر جاده 
ابریشم و همچنین با حسن نظر و ایفای نقش مؤثر 
دولت چین، کشورها را در تحقق اهدافشان یاری کرد.

در معامالت بازار تهران
سکه   به ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار 

تومان رسید
 در جریان معامالت بازار آزاد تهران، پنجشــنبه 
۵ اردیبهشت ماه 9۸ قیمت سکه طرح جدید به ۴ 
میلیون و 9۰۰ هزار تومان رسید. به گزارش مهر، 
در جریان معامالت بازار آزاد تهران، پنجشنبه ۵ 
اردیبهشت ماه 9۸، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید ۴ میلیون و 9۰۰ هزار تومان، 
ســکه طرح قدیم ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، 
نیم سکه ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ربع سکه 
یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و سکه گرمی 9۵۵ 
هزار تومان است. همچنین قیمت هر اونس طال 
در بازارهای جهانی ۱۲۷۷ دالر و ۲۴ ســنت و هر 
گرم طالی ۱۸ عیار ۴۳9 هزار و ۳۰۷ تومان است.

گواهی سپرده زیره و شمش طال در 
بورس کاال راه اندازی می شود

مدیرعامل بورس کاالی ایران از راه اندازی گواهی 
سپرده زیره و شمش طال در بورس کاال طی سال 
جاری خبر داد. حامد سلطانی نژاد در بخش نخست 
سخنان خود با اشاره به آمار سال 9۷ بورس کاالی 
ایران گفت: می توان سال گذشته را سال رکوردهای 
بورس کاال نامید؛ در این سال شاهد رکود جدیدی 
در حجم و ارزش معامالت محصوالت پتروشیمی 
بودیم به طوریکه بیش از ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تن 
مواد پتروشیمی به ارزش حدود ۳۰ هزار میلیارد 

تومان مورد معامله قرار گرفت.
وی افزود: در حوزه محصوالت صنعتی و معدنی 
ارزش معامالت به ۳۲ هزار میلیارد تومان رسید 
که ارزش معامالت این حوزه نیز شکسته شد. در 
تاالر محصوالت کشاورزی نیز ارزش معامالت به 
یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رســید که در این 
بخش طی نیمه دوم سال 9۷ شاهد کاهش حجم 
معامالت به دلیل قرار گرفتن محصوالت کشاورزی 

در نظام یارانه ای بودیم.

اخبار
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  علي اکبر نیكواقبال، کارشناس اقتصادی 
رونق تولید از دیدگاه انفرادي یا اقتصاد خرد و اثرگذاري 
بي بدیل فعالیت هاي اقتصادي دولت در جهت تحقق 

اهداف اجتماعي مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد: 
۱. از دیدگاه اقتصاد خرد یا تولیدکننده، باید به این امر 
توجه کنیم که تولیدکننده انفرادي بیش از هر چیز، به 
منافع، سود یا زیان و ریســک و مخاطره فعالیت هاي 
ســرمایه گذاري و تولیدات انفرادي خود مي اندیشد. 
بدیهي است فعاالن اقتصادي و تولید کنندگان در جهت 
تحقق منافع ذاتي خود مایلند و سعي می کنند  به طرق 
مختلف و حتي به طور غیرقانوني و غیراخالقي به هدف 
دستیابي به رانت و سود دسترسي پیدا کنند. نمونه هایي 

از آن را مي توان به شرح زیر برشمرد: 
- فعالیت هاي زیرزمیني یا فعالیت واحدها، نهادها و 
گروه هایي که به صورت پنهاني و خارج از دســترس، 
نظارت و کنترل دولت یا حتي ســایر مراجع قانوني 
فعالیت مي کنند ماننــد قاچاق، مخــدوش کردن، 
دســتکاري و پنهان ســازي صورت هاي مالي بخش 

عمده اي از شرکت هاي خصوصي، خصولتي و دولتي که 
درصد فعالیت هاي آنها در ایران، درمجموع از ۱۰ تا ۴۰ 

درصد کل اقتصاد برآورد شده است.
- در نهایت مي توان به فعالیت افــراد ، گروه ها، نهادها 
و صاحب منصب هایي اشــاره کرد کــه داراي نفوذ و 
قدرت سیاسي و حتي البي گري هســتند و ازاین رو 
مي توانند از راه هاي قانوني )مانند داشــتن اطالعات 
پنهاني( یا غیرقانوني )از طریق زد و بندهاي سیاسي و 
خدعه به طرق مختلف مانند تهیه مجوز جهت واردات 
اتومبیل( از منافع، مزایا و امتیازات خاص بهره گیري 
کنند )گرفتن انــواع مجوزهاي انحصــاري واردات، 
تولیــد کاال و خدمات بدون داشــتن مجوزهاي الزم 
مثل بعضي موسسات پولي و بانکي یا ساخت وسازهاي 
غیرقانوني در شهرها که تعداد آنها از صدها مورد نیز 
تجاوز مي کند( یا از پرداخت مالیــات بر ارزش افزوده 
و مالیات بر سود و درآمد فرار مي کنند یا از کمبودها، 
رانت ها و نقصان هایي بهره گیري مي کنند که در سطح 
ملي، رقابت اقتصادي را بي اثر می کند و در نتیجه رونق 

تولید در سطح ملي را از کار مي اندازند.  بدیهي است 
استقرار و تداوم یافتن این امور و فرایندها یا عدم مبارزه 
جدي و مداوم با این نقیصه ها و ضایعات مي تواند اعتماد 
ملي به کارایــي دولت یا حکومت در امــر اداره موفق 
 کشور را خدشه دار کند و به بي اخالقي ملي در کشور 

منجر شود. 
۲. در سطح ملي یا اثرگذاري و مداخله دولت در امور 
اقتصادي باید مضافا بررســي شود چگونه دولت روند 
فعالیت هاي اقتصادي را سر و سامان بخشیده و شرایط 
محیطي فعالیت هاي اقتصــادي را تنظیم مي کند تا 
هزینه هاي مبادالتي و موانع دست وپاگیر برداشته شده 
و شرایط رقابت عادالنه تقویت و برقرارشود  و در نهایت، 
تولید رقابتي قاعده مند باعث کاهش هزینه ها و افزایش 

کیفیت هاي تولیدي در سطح ملي شود. 
 باید گفت که بدون اغراق، مهم ترین وظیفه یا تکلیف 
دولت در کشــورداري و اقتصاد، برقراري ثبات جهت 
بهبود شــرایط محیطي فعالیت ها و فعاالن اقتصادي 

است. 

متاسفانه دولت ایران طي یکي دو دهه گذشته و با وجود 
لوایح قانوني مصوب مجلس تاکنون نتوانسته هزینه هاي 
مبادالتي فعاالن اقتصادي را کــه تا ۳۰ درصد بر آورد 
شــده و احتماال بیش از این ارقام است کاهش داده و 

موفقیت قابل ذکري داشته باشد. 
در زمینه اثر گذاري و مداخلــه دولت در اقتصاد ایران 
مي توان به موارد متعدد دیگري مانند بوروکراســي و 
دیوانساالري بدون حد و مرز و رشوه خواري جاافتاده 
و عرفي شده در ادارات ایران و نتایج آن در زمینه هاي 
خصولتي هاي صورت گرفته و ورشکستگي روزافزون 

تولید کنندگان صاحب نام کشور اشاره کرد. 
۳. و باالخره مي توان رونق تولید یا شعار سال 9۸ را در 
ســطح اثر گذاري نهادهاي دولتي و حکومتي اثرگذار 
مانند ســازمان مدیریت و برنامه ریزي، بانک مرکزي، 
سازمان حسابرســي، سازمان بازرســي کل کشور و 
بســیاري از نهادها و بنیادها و مراکز تقنیني و قضایي 
کشور مورد بررسي قرار داد که به بررسي هاي مستقل و 

جداگانه دیگري نیاز دارد. 

رونق توليد، با كاهش رانت و كاغذبازي
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صادرات سیب و پرتقال از سر گرفته شد
با ابالغ بخشنامه ای به گمرکات اجرایی سراسر کشور، صادرات سیب و پرتقال که از تاریخ ۱۳ اسفند ۹۷ ممنوع شده بود، مجدد از سر گرفته شد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران 

در دستورالعملی به کلیه گمرکات اجرایی کشور اعالم کرد در پی بخشنامه وزیر صنعت معدن و تجارت، ممنوعیت صادرات سیب درختی و پرتقال از تاریخ ۲۸ فروردین ۹۸ لغو شده است. بر اساس این 
اطالعیه گمرک، صادرات سیب و پرتقال از ۱۳ اسفند ۹۷ ممنوع شده بود که با پایان یافتن این ممنوعیت، صادرات این دو محصول باغی نیز از سر گرفته شده است. ضمن اینکه رعایت ضوابط بسته بندی 

این دو محصول نیز باید در هنگام صادرت طبق قوانین بسته بندی محصوالت تره و بار رعایت شده باشد.

بلوغ سرمایه گذاری
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی

بازار ارز و شرایط حاکم آن وابسته به فرایند توسعه اجتماعی، اقتصاد و فرهنگی در کشور است. آنچه در بیست سال اخیر اتفاق افتاده این است که سرمایه گذار ما  مسیری را از گذشته تا به حال طی کرده است و حاال  به نقطه ای امن رسیده 
است. اگر از عده کمی از خریداران  یعنی کسانی که زیر ۵ هزار دالر خرید وفروش دارند، عبور کنیم، به نظر می رسد سرمایه داران در حال رسیدن به بلوغ باشند و این طبیعت و فرایند رشد است. یعنی هر چه جلو تر برویم سرمایه گذار در برابر 
نامالیمات منطقی تر عمل می کند که در فرایند توسعه اقتصادی هر کشوری اتفاق می افتد. اما در کنار آن با اختیارات قانونی ای که به رئیس کل بانک مرکزی داده شد، دست بانک مرکزی برای خرید و فروش دالر و اعمال قیمت  های شناور و 
متنوع باز گذاشته شد.  قبل از آن بانک مرکزی روی قیمت گذاری و خرید و فروش ارز محدودیت های زیادی داشت. اما این اختیارات همانطور که ذکر شد، تسلط زیادی به بانک مرکزی داد تا بتواند در زمان های مختلف با قیمت های متعدد 
به بازار ارز ورود کرده و آن را کنترل کند.  از سوی دیگر بانک مرکزی با برنامه ریزی درست موفق به بازگشت ارز صادراتی به اقتصاد کشور شد و در ۷ و ۸ ماهه اخیر ارز حاصل از صادرات را به کشور برگرداند. روزانه بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون دالر ارز 
حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور بر گردانده می شود که ماهیانه حدود یک و نیم تا دو میلیارد دالر است. این امر نشان از قدرت مانور بانک مرکزی برای کنترل و تقویت بازار ارز است. موضوع تاثیر گذار دیگر در کاهش تب خرید ارز و التهابات 
آن بلوغ سرمایه گذاری است. در کشورهای اروپایی نبض و حس سرمایه گذار در برابر بحران در قیاس با ایران برعکس است. در کشورهای اروپایی زمانی که قیمت یک سهمی و محصولی باال می رود، سرمایه گذار اقدام به خرید نمی کند و یا 
اگر قیمت کاالیی و محصولی شروع به کاهش کرد، سرمایه گذار اقدام به فروش نمی کند. اما تا پیش از این سرمایه گذار ایرانی برعکس این واکنش ها عمل می کرد تا اینکه با بلوغ سرمایه گذاری این رویه در سرمایه گذاران در حال اصالح شده 

است و به همین دلیل التهاب بازار ارز نیز در حال کاهش است و پیش بینی می  شود که به ثبات بیشتر هم برسد.

سرمقاله

تسامح با رانت خواران
آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه 

صنعت، معدن و تجارت
یکی از دالیل مهمی که باعث افزایش قیمت 
کاالی اساسی در کشور شده، ارز دولتی است. 
نیاز بــه  واردات برخی از کاالهای اساســی 
مثل گوشــت، برنج و... باعث شده دولت ارز 
دولتی برای ایــن کاالها در نظــر بگیرد. در 
حالی که فاصله این ارز با نرخ بازار آزاد، سود 
جذابی را برای ســودجویان رقم خواهد زد. 
بر همین اساس دســته ای از رانت خواران با 
تقلب و ســاخت ثبت ســفارش های صوری 
سعی در واردات کاال به اسم کاالی ضروری 
به کشور کرده در حالی که بعدها تقلب آنها 
از سوی نهادهای نظارتی آشکار شده است. 
در این حالت وظیفه نهادهــای قضایی این 
اســت که ورود کرده و بــا متخلفان برخورد 
کنند. اما واقعیت این است که برخی از همین 
رانت خــواران در تالش اند کاالی دپو شــده 
خود را ترخیص کنند. هــر چند نظام توزیع 
معیوب اســت و در آن شــبهه ای نیست اما 
تسامح دولت با رانت خواران در این مشکالت 
اثر گذاشته است. همین تســامح باعث داغ 
شدن بازار سیاه کاالی اساسی در کشور شده 
است که به نظر نمی آید دولت چاره ای برای 
مهار آن داشته باشــد. تا زمانی که بین نرخ 
ارز تفاوت وجود دارد، رانت هم پاپرجاســت. 
دولــت بنا بــه پیشــنهادات مکــرر بخش 
خصوصی برای توقف تخصیــص ارز دولتی 
باید هر چه ســریع تر وارد شــده تا سرمایه 
کشــور هدر نرود و از ســویی در قالب یارانه 
 مابه التفاوت ارز دولتی را به اقشــار ضعیف 

پرداخت کند.



3 اقتصاد
ایران
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فین اســتارز، مجموعــه رویدادهای 
تخصصی و فرآیندهای متنوع مربوط 
به اســتارت آپ های فعــال در حوزه 
تکنولوژی مالی )فین تک( ایران است. 
در این برنامه دائمــی صاحبان ایده، 
نوآوران، استارت آپ ها، شتاب دهنده ها، فرشتگان سرمایه گذار 
و صندوق های سرمایه گذاری جسورانه مجالی برای شبکه سازی، 
دیالوگ ســازنده ، معرفی ایده هــا و فرصت آفرینی در فضایی 

تعاملی پیدا می کنند.
امســال نیز این رویداد درحاشــیه نمایشــگاه بانک، بیمه و 
بورس برگزار شــد و اســتارت آپ ها و فین تک های بسیاری 
در آن حضور پیــدا کردند. به عبارتی فین اســتارز پالس یکی 
از مجموعه رویدادهای تخصصی فین اســتارز اســت که دوم 

تا پنجم اردیبهشــت ماه 1398 با هدف شناســایی و معرفی 
نوآوری  ها در حــوزه  فناوری های مالی میزبــان فعاالن حوزه 
نوآوری و کارآفرینی، استارت آپ های فین تک، شتاب دهنده ها، 
ارکان بــازار مالــی و عالقه منــدان بــود. ســرمایه گذاران و 
ســرمایه پذیران در حوزه های بالک چیــن، ارزهای دیجیتال، 
 ATO، STO، Regtech، ،حقوقی، معامالت الگوریتمــی
 Insuretech، Shariatech، Payment، Accounting
،، Financial literacy، Financial advisor 
 Robo-advisor، Cybersecurity، Auditing و 
Fund administration در فین اســتارز پــالس حضور 
داشتند. در همین زمینه رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار 
حضور تکنولوژی های نویــن، اســتارت آ پ ها و فعاالن حوزه 
فین تک در بازار ســرمایه را منجر به یک برد دوگانه برای این 
بازار توصیف کرد. شــاپور محمدی گفت: بازار سرمایه از ورود 
تکنولوژی های نویــن فرصت های جدیدی کســب می کند؛ 
این امر موجب می شــود تا موقعیت های ویژه و ممتازی برای 

بازدهی و کســب ســود برای فعاالن این بازار رقــم بخورد و 
در عین حال شــرکت هایی که در حوزه تکنولــوژی نیازمند 
 اســتفاده از دســتاوردها و نوآوری ها هســتند، بتوانند از این 

فرصت ها بهره ببرند.
به گفتــه وی حضــور تکنولوژی هــا ی مالــی، فین تک ها و 
استارت آپ ها در این بازار برای ما یک برد دوگانه است. محمدی 
در خصوص میزان موفقیت  استارت آپ ها در بازار ایران و مقایسه 
آن با سایر کشــورها، عنوان کرد: در روز افتتاحیه دوازدهمین 
نمایشــگاه فاینکس با حضور وزیر اقتصاد به غرفه ای رفتیم که 
شرکت حاضر در آنجا توضیح داد از سرمایه کمتر از یک میلیارد 

تومان به سرمایه بیش از 40 میلیارد تومانی رسیده است.
وی ادامه داد: به نظر من این دســتاورد بزرگی است و اگر افراد 
بتوانند چنین ثروت آفرینی و خلق ارزشی داشته باشند توفیقات 
خوبی در زمینه تقویت اقتصاد دانش بنیان در کشــور به دست 
می آید. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره سرعت رشد 
استارت آپ ها و فین تک ها در کشور، گفت: در مورد کارهایی که 

نوآورانه است و لزوما از کشــورهای دیگر نیز تقلید نشده، باید 
بیشتر کار کنیم و وقت بگذاریم، یعنی کارهایی که کامال ایرانی 
و در عین حال نوآورانه است؛ چراکه دنیا با شتاب باالیی در این 
زمینه جلو می رود و بازار سرمایه ما نیز نیاز دارد که جایگاه این 

شرکت ها در این بازار بیشتر باز شود. با توجه به اهمیت برگزاری 
این رویداد و نیاز اقتصاد ایران به فعالیت استارت آپ ها و فین 
تک ها گزارشــی از این رویداد تهیه کرده ایم که ماحصل آن را 

در ذیل می خوانید. 

»كسب و كار«  از فین استارز پالس 2019 گزارش می دهد

رونق  بازار  سرمایه  با  حضور  فین تک ها 

نقش تاثیرگذار پلتفرم های تامین مالی جمعی
علی عمیدی، مدیرعامل سامانه تامین مالی کارن کراد

فین استارز پالس جنبه های مثبت زیادی برای شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان از آن دارد. شرکت کنندگان در این رویداد زمینه ای را فراهم کرده اند تا با مشتریان خود 
بتوانند رو در رو مذاکره داشته باشند و از امتیازات محصوالت و خدمات خود بگویند. همچنین بازدیدکنندگان نیز با توجه به اینکه این رویداد رویدادی تخصصی است می توانند 
از نزدیک با فناوری ها و تکنولوژی های جدید استارت آپ ها و فین تک ها بازدید داشته باشند و شرکت موردنظر خود را برای خدمات دهی انتخاب کنند.  در این رویداد ما به 
معرفی قابلیت جدیدی پرداختیم که در رابطه با تامین مالی جمعی است. کراندفاندینگ )Crowdfunding( نام تخصصی آن است که می تواند برای گروهی از استارت آپ ها 
مفید واقع شود. به عبارت بهتر یکی از ابتکارهای قابل توجه در زمینه تامین مالی شرکت های کسب و کارهای کارآفرین، استفاده از پلتفرم های تامین مالی جمعی است. تاثیرات 
کراندفاندینگ و موضوع تامین مالی جمعی بر اکوسیستم استارتاپ ها بسیار زیاد است و امروز دنیا به سمت استفاده از آن تمایل بیشتری دارد. با توجه به اینکه این موضوع بحث 
جدید و در عین حال مهمی است، باید بررسی شود کراندفاندینگ و این پلتفرم ها چه کمکی به اکوسیستم و محیط کسب و کار فین تک ها می کنند. امروز کراندفاندینگ تجربه ای 
موفق در دنیاست و به طور بسیارخالصه به فرآیند جذب سرمایه به طور جمعی و از سرمایه های خرد برای استارتاپ هایی که نیاز به سرمایه دارند ارتباط پیدا می کند. در این 
رویداد تا اندازه زیادی توانستیم این قابلیت را معرفی کنیم اما برای استفاده از آن و استقبال شرکت ها اطالع رسانی زیادی الزم است. الزم به ذکر است که عملیاتی شدن این 

قابلیت در بستر بازار سرمایه نقش پررنگی در تجهیز منابع برای ایده ها، نوآوری ها، کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها دارد.

دستیابی به زبان مشترک بین سرمایه گذار و استارت آپ
یاسر شریعت، مدیر سرمایه گذاری هلدینگ فدک

در این رویدادها فرصت های زیادی برای استارت آپ ها و کســب و کارهای فعال در حیطه بانکی بوجود می آید تا سرمایه گذار مرتبط با 
 فعالیت خود را پیدا کنند. هلدینگ های سرمایه گذاری زیادی در فین استارز پالس 2019 شرکت کرده اند که زمینه فعالیت شان مرتبط با 
 فین تک هاســت. این رویدادها می توانند زمینه بازدید حضوری از محصوالت وخدمات شــرکت های فین تک را برای ســرمایه گذاران 
فراهم کنند و این حرکت تاثیر بسیار بهتری برای تعامل طرفین خواهد داشت. با حضور در این رویدادها سرمایه گذار و شرکت های فعال 

فین تک می توانند با مذاکرات به یک زبان مشترک، که نیاز اساسی استارتاپ ها و شرکت های بزرگ برای تعامل با یکدیگر است برسند. 
به عنوان نمونه ما در هلدینگ فدک به دنبال استراتژی راه اندازی استارت آپ ها هستیم که با بازدید از این مدل رویدادها می توانیم کسب 
و کار مورد نظر خود را پیدا کنیم. به طور کلی هدف مجموعه از ایجاد این شــرکت ها در کنار یکدیگر تامین نیاز آن ها توسط یکدیگر بوده 
است. اخیرا هم شرکتی به مجموعه اضافه شده است که به مسافران خدمات گردشــگری ریلی ارائه می دهد. در کنار این شرکت ها که در 
حال فعالیت هستند، ایده های دیگری هم در حال پیگیری است. در این رویداد هم تعدادی از استارتاپ ها، بخصوص استارتاپ های حوزه  

فناوری اطالعات توسط هلدینگ بررسی شده اند و برای همکاری در دستور کار قرار دارند. 

حل مشکالت خطای انسانی و پرداخت در محل
سجاد شاهی، مدیر اجرایی پروژه زیبال

استارت آپ ها تعیین کننده سرنوشت اقتصادی هستند و اگر حمایت به معنای واقعی و مستمر وجود داشته باشد شاهد تحقق بهشت اقتصادی در کشور خواهیم بود. این مدل از کسب و کارها در تمام 
دنیا پیشرو شده اند و در ایران نیز چند سالی است که به این مهم پرداخته شده است. حمایت هایی در این زمینه انجام شده و همین رویدادها و تعامل تکنولوژی ها می تواند مسیر توسعه را هموارتر نماید. 
حضور در رویدادهای بین المللی می تواند زمینه ساز پیشرفت فین تک ها و استارت آپ ها باشد و زمان تحقق اقتصاد فناورانه را سرعت ببخشد. نظام بانکی ما نیازمند تحولی اساسی است که این تغییر 
و تحول الزمه پیشرفت و توسعه تعامالت داخلی و بین المللی است. فین تک ها دقیقا همین نقش را در نظام بانکی ایفا می کنند و تجربه کشورهای پیشرو نشان دهنده موفقیت آنهاست. اعتماد به این 
مدل از کسب و کارها آینده ای روشنی را برای نظام بانکی و اقتصاد ایران رقم خواهد زد.  فین استارز رویدادی است که می تواند به استارت آپ ها  فین تک ها در جذب سرمایه گذار کمک شایانی نماید. 
این مدل از کسب و کارها اگر خواهان جذب سرمایه گذار هستند اینجا محیطی مناسب و ایده آل برای تحقق این امر است. بنابراین اگر می خواهیم سرمایه گذار جذب کنیم، می توانیم از این رویدادها 
و نمایشگاه ها استفاده و بهره بگیریم. زیبال هم در فین استارز پالس با چندین نفر ارتباطات خوبی برقرار کرده و امیدواریم در جلسات آتی بتوانیم با آن ها به توافق برسیم. پروژه زیبال با هدف کمک و 
حمایت از نظام بانکی و اقتصاد کشور کار خود را از سال 96 آغاز کرده و اکنون به نقطه ای رسیده که مشتری دارد و توانسته در این مدت به خوبی توسعه پیدا کند. زیبال کار خود را در ابتدا با بهینه سازی 
کارت خوان ها و جلوگیری از خطای انسانی و مشکالت پرداخت در محل آغاز کرد و سپس وارد فضای آنالین شد و درگاه پرداخت آنالین را ایجاد کرد که در حال حاضر مشتری های زیادی دارد و تبدیل 

به شرکت دانش بنیان شده است. 

مذاکرات مثبت استارت آپ ها با مشتریان و سرمایه گذاران
علیرضا موحد نیا، مدیر امور مشتریان بیدبرگ

فین استارز پلی میان کســب و کار و استارت آپ های مشــابه برای تبادل اطالعات و تکنولوژی های مورد استفاده است. هم چنین اســتارت آپ و سرمایه گذار می توانند برای 
مذاکره و رسیدن به نقاط مشترک در همان فضایی که مرتبط با کار و فعالیت شان است به بحث و گفتگو بنشــینند. در این رویدادها درصد تعامل و همکاری ها بسیار باالتر می 
رود از این رو برگزاری این رویدادها به صورت مستمر و تخصصی بسیار الزم است. به عبارتی مذاکراتی که مابین استارت آپ ها و سرمایه گذاران و مشتریان باید صورت بگیرد در 
چنین فضایی نتایج مثبت بیشتری خواهد داشت. بیدبرگ دو سال پیش هم در این رویداد شــرکت داشت و اقدامات مثبت بسیاری توانستیم انجام دهیم.  استارت آپ بیدبرگ 
مشاوری در حوزه بیمه، مالیات و امور حقوقی است که مشتریان می توانند در تمام حوزه های بیمه ای مانند بیمه تامین اجتماعی، بیمه نیروهای مسلح، بیمه عمر، دیه و دریافت 
 خسارت از شــرکت های بیمه، قانون کار، مالیات و امور حقوقی و کیفری مشاوره دریافت کنند. شــرکت ارتباط گستر بیدبرگ از آبان سال 1393 شــروع به کار کرده و  طبق 
رتبه بندی سایت معتبر Alexa، اکنون جزو 400 سایت پربازدید ایران  است و هم اکنون در مرکز توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر مستقر است. مزیت استارت آپ ما 
 این است که مذاکرات و گفتگو ها در یک فضای صمیمی و دوستانه در مرکز رشد، شتابدهنده، پارک علم و فناوری، اتحادیه صنفی، انجمن های صنفی و دیگر سازمان ها برگزار 
می شود. نحوه برگزاری گپ و گفت به گونه ای است تا حاضرین بتوانند نسبت به یادگیری در مورد مباحث بیمه، مالیات و امور حقوقی به نحوه ای تعاملی بپردازند و در مورد راهکارهای 

مربوط به موضوع مورد عالقه خود در حوزه بیمه، مالیات و امور حقوقی گفتگو کنند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

روسای اتحادیه های مرتبط بخش خصوصی 
می گویند کــه قیمت انواع میــوه و تره بار 
در ســال جاری با توجه به فراوانی آنها به 
زودی رونــد کاهشــی را در پیش خواهد 
گرفت. از ماه های پایانی پارســال تاکنون 
وضعیت بازار میــوه و تره بار بــه گونه ای 
بوده اســت که قیمت آنها روندی افزایش 
داشــته و هر یک از مســئوالن در بخش 
خصوصی و دولتی دلیلی برای آن می آورند 
و این افزایش قیمت ها تاکنــون ادامه دار 
بوده اســت به گونه ای که قیمــت پیاز در 
بازار به کیلویــی حدود 1۵ هــزار تومان 
در روزهای اخیر رســیده اســت و در این 
زمینه محمد شــفیع ملــک زاده - رئیس 
سازمان نظام صنفی کشــاورزی - معتقد 
اســت که قیمت این محصــول تره باری 
هنگام خرید از کشاورزان کیلویی 1,۵00 
تومان است و برخی از واسطه ها با مدیریت 
 بازار قیمــت ایــن محصــول را افزایش

 داده اند.
این اظهارات در حالی اســت که اســداهلل 
کارگر - رئیس اتحادیه فروشندگان میوه 
و ســبزی گفت: فضای امروز بازار میوه و 
تره بار همچون سال ها و دهه های گذشته 
نیست که کشاورز از قیمت واقعی محصول 
خود خبر نداشته باشــد و آن را تا 10 برابر 
ارزان تر از نرخ بازار به واســطه ها بفروشد. 
پس اینکه گفته می شود کشــاورزان پیاز 

را کیلویــی 1,۵00 تومان می فروشــند و 
در بازار 1۵ هــزار تومان اســت عقالنی و 
منطقی نیست و غیر ممکن است در فضای 
بازار امروز که کشــاورز از طریق اینترنت و 
شــبکه های اجتماعی به راحتی می تواند 
قیمت محصولش را متوجه شود، این کار را 
انجام دهد. وی افزود: در برخی موارد علت 
افزایش قیمت میوه وقوع سیل در مناطق 
تولید این محصوالت بوده است که می توان 
به عنوان مثال به پیاز و سیب زمینی اشاره 
کرد چرا که مســلماً اگر برداشت آنها آغاز 
 شود به زودی قیمت ســیب زمینی و پیاز 

نیز ارزان  می شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی 
درباره دیگر دالیل گرانی و افزایش قیمت 
میوه گفت: چند مشکل در بازار میوه وجود 
دارد که می توان به ناخالص فروشی، ارائه 
ندادن فاکتــور، اجبار فروشــندگان میوه 
برای پرداخت حق الزحمه کارگران میدان 
مرکزی میوه و تره بار اشــاره کرد که قطعاً 
باعث افزایش قیمت میوه می شود چرا که به 
عنوان مثال هنگامی که فروشندگان میوه 
می خواهند از بار فروشان و عمده فروشان 
میوه، میوه ای خریداری کنند به دلیل آنکه 
کارگران آن غرفه حقوقی از صاحب غرفه 
دریافت نمی کنند میوه فروشان مجبورند 
هزینه کارگر را برای جابجایی بار پرداخت 
کنند. از سوی دیگر مسئله فاکتور است که 

بارها اعالم کردیم که فروشندگان میوه با 
وجود پیگیری عمدتاً نمی توانند فاکتوری از 
فروشندگان عمده این محصوالت در میدان 
مرکزی میوه و تره بار دریافت کنند و همین 
مسئله باعث می شــود که خالص فروشی 
هم رعایت نشــود چرا که وقتی فاکتوری 
در کار نباشــد هر قیمتی کــه بخواهند را 
می تواننــد به فروشــندگان میوه تحمیل 
کنند و از سوی دیگر نیز پول سبد یا جعبه 
میوه را نیز روی قیمت میوه می آورند و آن 
را محاسبه می کنند. این مسائل و مشکالت 
 سبب می شــود که قیمت میوه باالتر از آن 

چیزی که باید، باشد.
این مشکالت فروشــندگان میوه در حالی 
مطرح شــده اســت که حســن صابری 
هرندی - رئیس اتحادیه بار فروشــان - در 
این بــاره توضیح داد که این مشــکالت با 
توافقات و هماهنگی هــای صورت گرفته 
در فرمانــداری تهران حل شــده و در این 
زمینه ها مصوبــات خوبی داشــته ایم. به 
عنوان مثال هیچ کدام از بار فروشــان حق 
ندارند برای فروش محصول شــان از ارائه 
 فاکتور امتناع کنند و صدور فاکتور الزامی 

شده است.
 دوم اینکــه درباره هزینه کارگــر نیز باید 
گفت که بر اســاس توافقات صورت گرفته 
در فرمانــداری تهران مقرر شــد تا هزینه 
کارگر را برای جابجایی بار تا روی باسکول، 
غرفه دار میدان مرکزی میوه و تره بار یعنی 
بار فروش بدهد و مابقــی هزینه از آنجا را 
نیز خریدار میوه تقبل کند. همچنین برای 
خالص فروشی نیز توافقات مناسبی انجام 
شده و بنابراین مشکلی در این زمینه وجود 
نــدارد. وی درباره وضعیــت قیمت بازار و 
فاصله آن از تولید تا مصرف نیز گفت: این 
مسئله به هیچ وجه صحت ندارد که قیمت 
یک محصول همچون پیاز از سر مزرعه تا 
میوه فروشی 10 برابر است و به شدت این 
موضوع تکذیب می شــود اما درباره قیمت 
میوه و تره بار نیز باید گفت که امسال سال 
فراوانی است و تولید آنقدر افزایش می یابد 
که قیمت آنهــا بــه زودی کاهش خواهد 

یافت.

محمدجواد ظریف وزیرامورخارجه ایران در 
مصاحبه ای با رویترز تاکید کرد که ایران به 

دنبال تقابل نیست اما از خود دفاع خواهد .
به گزارش ایرنا، ظریــف در این مصاحبه که 
در دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل در 
نیویورک انجام شد، اظهار داشت به اعتقاد او 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواهان 
جنگ با ایران نیست اما ممکن است به یک 
مناقشه کشانده شود. وزیر خارجه ایران گفت 
که تیم )ب( از جمله جان بولتون مشاور امنیت 
ملی ترامپ و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 
اسرائیل، ترامپ را به مناقشه با ایران بکشانند.

ظریف افزود: کسانی که سیاست هایی را که 

اکنون دنبال می شــود، طراحی کرده اند به 
دنبال راه حل مبتنی بر مذاکره نیستند. اما 
بگذارید به روشنی بگویم که ایران به دنبال 

تقابل نیست اما از دفاع از خود نمی گریزد.
وزیر خارجه ایران همچنین درباره این احتمال 
هشدار داد که ممکن است افرادی برای بروز 
»حادثه ای طرح ریزی کنند« تا به یک بحران 

بزرگ تر دامن بزنند.
 ظریف ادامــه داد که ایــران در پاســخ به 
سیاست های خطرناک آمریکا با »احتیاط« 
عمل خواهد کرد. او برای نمونه، به این مورد 
اشــاره کرد که ایران هنوز به ناوهای جنگی 
آمریکا اجازه می دهد از تنگه هرمز عبور کنند.

ظریف تحریم های آمریکا علیه سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی را »پوچ« توصیف کرد و اظهار 
داشــت تا زمانی که آمریکا قواعد مربوط به 
نحوه تعامل با نیروهای ایرانی را تغییر ندهد 
ایران برای پاســخگویی نظامی برنامه ریزی 
نمی کند. وزیرخارجه ایران گفت: »ما احتیاط 
خواهیم کرد اما این به معنای آن نیست که اگر 
آمریکا قواعد بازی یا قواعد تعامل را تغییر دهد، 
می تواند قسر در برود.«ظریف در پاسخ به این 
پرســش که آیا ناوهای آمریکایی می توانند 
همچنان از تنگه هرمز عبور کنند، پاسخ داد: 

کشتی ها می توانند از تنگه هرمز عبور کنند.
او افزود: اگــر آمریکا بخواهد همچنان قواعد 

تعامل، قواعد بازی، کانال هــای ارتباطی و 
پروتکل های حاکم را مراعــات کند، در این 
صورت به رغم این واقعیت که حضور آمریکا 
در خلیج فارس را ]یک اقدام[ آشکار بی ثبات 
کننده تلقی می کنیم، قصد نداریم اقدامی 
اتخاذ کنیم.ظریف همچنین گفت که ایران 
در سوریه و عراق »هوشیار« خواهد ماند »و 
به سادگی آن جنگ را به حال خود رها نمی 
کنیم.«ظریف ادامه داد که ایران در پاسخ به 
سیاست های خطرناک آمریکا با »احتیاط« 
عمل خواهد کرد. او برای نمونه، به این مورد 
اشــاره کرد که ایران هنوز به ناوهای جنگی 
آمریکا اجازه می دهد از تنگه هرمز عبور کنند.

یک مقام مسئول گفت: در صورت حمایت دولت و مســئوالن از صنف موتورسیکلت به طور 
قطع این بازار وضع بهتری به خود می گیرد.محمد خادم منصوری، رئیس اتحادیه فروشندگان 
موتورسیکلت درباره تحقق شعار رونق تولید گفت: امیدواریم با تحقق شعار رونق تولید، سیلندر) 
بدنه( موتور سیکلت در داخل کشور تامین شود.وی با اشاره به اینکه در واردات موتورسیکلت دچار 
مشکل هستیم، گفت:  واردات موتورسیکلت طی سالیان گذشته، با مشکالتی روبه رو بوده است 
که امیدواریم امسال، این موضوع به زودی مرتفع شود. رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت 
با بیان اینکه 4۵0 واحد صنفی در تهران مشغول به فعالیت هستند، تصریح کرد: قطعات لوازم 
یدکی مورد نیاز موتورسیکلت ، بیشتر به صورت قاچاق وارد بازار می شوند.منصوری بیان کرد: 
امیدواریم در سال جدید، صنف موتورسیکلت وضع بهتری به خود گیرد که البته این امر مستلزم 

بهبود زیرساخت های الزم در  این امر است.
به گفته منصوری، در شرایط فعلی عرضه موتورسیکلت به بازار کم و تقاضا زیاد است که این امر 
به دلیل بی ثبات نرخ ارز در بازار است و مردم باید بدانند که چه زمان، به خرید موتورسیکلت اقدام 
کنند.رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت افزود: حدود سه سال است که موتورسیکلت 
برقی در بازار تولید می شود، اما به علت ضعف در خدمات دهی در زمینه شارژ باتری، استقبال 
چندانی از آن نشده است.وی گفت: در صورت حمایت دولت و مسئوالن از این صنف به طور قطع 

بازار موتورسیکلت وضع بهتری  به خود می گیرد. رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت در 
ادامه گفت: باید درنظر داشت که بازار، شرایط با ثباتی ندارد و همین امر موجب شده تا متقاضیان، 

خرید های خود را به بعد موکول کنند.

رضیان گفت: تأمین ۵0 درصد قطعات موردنیاز تولید خودرو 
در انحصار افراد محدودی اســت و این موضوع رانت به وجود 
می آورد. عبداهلل رضیان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس گفت: طی چند وقت گذشته تقاضا برای خرید 
خودرو بســیار زیاد بود، چراکه در حال حاضر مردم به دلیل 
شرایط اقتصادی به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند و افراد 
بسیار کمی برای تأمین نیاز، خودرو خریداری کنند. رضیان 
افزود: افزایش تقاضا و داللی، بازار خودرو را به این حال و روز 

انداخته و خودرو را به کاالیی ســرمایه ای تبدیل کرده است. 
افراد سودجو به دنبال این هستند که ابتدا صنعت خودروسازی 
را زمین بزنند و پس از افت ارزش آن را خریداری کنند، البته 
مجلس با خصوصی ســازی صنعت خودرو مخالف نیست و 
باید موانع رفع شــود. وی اظهار کرد: اگر بــه دنبال واگذاری 
خودروسازی به بخش خصوصی هستیم باید واردات آزاد شود 
تا از سوء استفاده جلوگیری شود. عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس تصریح کــرد: در حال حاضر تأمین 

 حدود ۵0 درصد قطعات مورد نیاز صنعت خودرو در انحصار 
۷ نفر است که شرایط موجود مدیریت قیمت خودرو را در اختیار 
افراد محدود قرار می دهد و می توانند به طور دلخواه قیمت ها را 
کاهش یا افزایش دهند و این موضوع رانت را به وجود می آورد. 
رضیان با بیان اینکه فضای ناآرام اقتصادی کشور و ممنوعیت 
واردات خودرو شرایط را برای سوءاستفاده فراهم کرده است، 
گفت: عده ای به راحتی از این فضا سوءاستفاده می کنند، در 

واقع دست سودجویان برای سوءاستفاده باز است.

قیمت میوه باالتر از آن چیزی كه باید باشد

محاسبه پول سبد یا جعبه روی قیمت میوه 

عضو هیات رئیسه كمیسیون صنایع مجلس:

۵۰ درصد قطعات مورد نیاز صنعت خودرو در انحصار ۷ نفر است

ظریف: هنوز به ناو های جنگی آمریکا اجازه می دهیم از تنگه هرمز عبور کنند

قاچاق قطعات لوازم یدکی موتورسیکلت  به کشور



آگهی4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال ششم،شماره 1616| شنبه  7  اردیبهشت ماه 1398

  

بسمه تعالی
) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه 

ثبتی چالوس شماره 95(    
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده 
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چالوس مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه 
و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل 

آگهی می گردد :
امالک واقع در قریه پالوژده به شماره 8و9 اصلی بخش یک قشالقی 

دهستان کران
3736 فرعی به نام شــرکت گاز مازندران نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان به مساحت 413.21 متر مربع  خریداری مع الواسطه اعیان عبدالعلی 

قربانی مالک رسمی وعرصه از خرده مالکین اولیه . 
3737 فرعی به نام اسمعیل قربانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
به مســاحت 280.09 متر مربع  خریداری مع الواسطه از عبدالعلی قربانی مالک 

رسمی .
3738 فرعی قسمتی از پالک 1861 فرعی به نام صیاد مشایخی فیروز نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت 289.72 متر مربع  خریداری مع 

الواسطه از طهماسبقلی لکپوریان مالک رسمی .
3740 فرعی قسمتی از پالک 1861 فرعی به نام علیرضا کرد منجیری نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت 203.50 متر مربع  خریداری مع 

الواسطه از احمد کثیری مالک رسمی .
3743 فرعی به نام مرتضی عبدالهی الشکی و یوسف امیری مشاعا و بالسویه نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت 286.21 متر مربع  خریداری 

مع الواسطه از علی تترستاقی مالک رسمی .
امالک واقع در قریه فرج آباد  به شماره 1  اصلی بخش یک قشالقی 

دهستان کالرستاق
678 فرعی به نام فرهاد دودانگی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با انباری به 
مساحت 272.65 متر مربع  خریداری مع الواسطه از علی اکبر بخشی مالک رسمی .
679 فرعی به نام هاشم حاج آقایی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
به مســاحت 353.08 متر مربع  خریداری مع الواسطه از حسن چاقو ساز مالک 

رسمی .
680 فرعی به نام رضا دودانگی نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین با انباری به 
مساحت 228.81 متر مربع  خریداری مع الواسطه از علی اکبر بخشی مالک رسمی .

681 فرعی به نام زهرا حسین نژاد حســن سرائی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان به مساحت 153.79 متر مربع  خریداری مع الواسطه از حسن 

چاقو ساز مالک رسمی .
682 فرعی به نام رضا دودانگی نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین با انباری به 
مساحت 339.54 متر مربع  خریداری مع الواسطه از علی اکبر بخشی مالک رسمی .

683 فرعی به نام فرهاد دودانگی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با انباری به 
مساحت 328.25 متر مربع  خریداری مع الواسطه از علی اکبر بخشی مالک رسمی .

684 فرعی به نام رضا دودانگی نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین با انباری به 

مساحت 255.91 متر مربع  خریداری مع الواسطه از علی اکبر بخشی مالک رسمی .
685 فرعی به نام معصومه عسگری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
به مساحت 258.31 متر مربع  خریداری مع الواسطه از سید ابوجعفرپورکیایی 

مالک رسمی .
686 فرعی به نام گل ناز ســلیمان پور نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان به مساحت 200 متر مربع  خریداری مع الواسطه از علی اکبر بخشی 

مالک رسمی .
687 فرعی به نام رسول حاج آقائی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
به مســاحت 353.10 متر مربع  خریداری مع الواسطه از حسن چاقو ساز مالک 

رسمی .
688 فرعی به نام فرهاد دودانگی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با انباری به 
مساحت 182.67 متر مربع  خریداری مع الواسطه از علی اکبر بخشی مالک رسمی .

امالک واقع در قریه آبرنگ  به شماره 2  اصلی بخش یک قشالقی 
دهستان کالرستاق

3704 فرعی به نام محسن بابائی نیا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با انباری 
به مساحت 275 متر مربع  خریداری مع الواسطه از حسن کیا دلیری مالک رسمی 
3705 فرعی به نام لیال محمد پور و امین انگورج تقوی مشاعا و بالسویه  نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت 349 متر مربع  خریداری مع الواسطه 

از حسن کیا دلیری مالک رسمی 
3706 فرعی به نام فرزانه نجار صادقی نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان به مساحت 219.50 متر مربع  خریداری مع الواسطه از ابراهیم غریب 

پیربازاری مالک رسمی 
3707 فرعی به نام محمد قلی اسحق نیموری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان به مساحت 341 متر مربع  خریداری مع الواسطه از نصراله سلطانی 

مالک رسمی 
3708 فرعی به نام نرجس رودسر ابراهیمی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان به مساحت 223.50 متر مربع  خریداری مع الواسطه از ابراهیم غریب 

پیر بازاری مالک رسمی 
3709 فرعی به نام صابر آبرنگی و سمیرا آبرنگی مشاعا و بالسویه  نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت 308.25 متر مربع  خریداری مع الواسطه 

از محمد رضا آبرنگی مالک رسمی 
3711 فرعی به نام ناصر صادق زاده نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
به مساحت 413.70 متر مربع  خریداری مع الواسطه از علی نقی سام دلیری مالک 

رسمی 
3713 فرعی به نام نصراهلل سلطانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
به مســاحت 143.20 متر مربع  خریداری مع الواسطه از ابوالفتح سلطانی مالک 

رسمی 
امالک واقع در قریه سلیم آباد به شماره 3  اصلی بخش یک قشالقی 

دهستان کالرستاق
849 فرعی به نام متین طوفان پناه و خانم آیدا اسمعلی صومعه مشاعا و بالسویه  
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت 270.20 متر مربع  

خریداری مع الواسطه از علی محمد تقوی از مالک رسمی 
امالک واقع در قریه کالچان به شماره 11 اصلی بخش یک قشالقی 

دهستان کالرستاق
464 فرعی به نام علی شمس اسمعیلی  نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان به مساحت 276.80 متر مربع  خریداری مع الواسطه از یوسف احمد پور 

کوشالشاهی از مالک رسمی 
امالک واقع در قریه هرطه کال به شماره 13 اصلی بخش یک قشالقی 

دهستان کالرستاق
833 فرعی به نام شرکت گاز مازندران  نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان به مساحت 2189.78 متر مربع  خریداری مع الواسطه از طلعت و عیسی 

فقیه  مالکین رسمی 

امالک واقع در قریه هچیرود  به شماره 14 اصلی بخش یک قشالقی 
دهستان کالرستاق

773 فرعی به نام محمد کاظم حاجیان نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان به مساحت 347.29 متر مربع  خریداری مع الواسطه از وراث علیجان 

علینقی پور  مالکین رسمی 
774 فرعی به نام سید فاطمه علوی لنگرودی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با انباری به مساحت 323.20 متر مربع  خریداری مع الواسطه از احمد علی کیهانی 

از مالک رسمی 
امالک واقع در قریه نورسر  به شماره15 اصلی بخش یک قشالقی 

دهستان کالرستاق
991 فرعی قســمتی از پالک 82 فرعی مجزا از 77 فرعــی  به نام لیال مهجوری 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت 539.38 متر مربع ) 
به استثنای 5.40 متر مربع که مساحت بستر نهر بوده که از مساحت کل باید کسر 

گردد ( مالک رسمی مشاعی.
992 فرعی به نام حمزه شهسواری پیرکویی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان به مساحت 200.18 متر مربع  خریداری مع الواسطه از محمد علی 

قربانپور از مالک رسمی 
993 فرعی به نام ولی خاکپور نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با انباری به 
مساحت 207 متر مربع  خریداری مع الواســطه از رستمعلی رودگر نژاد از مالک 

رسمی 
994 فرعی به نام ولی خاکپور نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
به مساحت 377.78 متر مربع  خریداری مع الواسطه از رستمعلی رودگر نژاد از 

مالک رسمی 
995 فرعی به نام ولی خاکپور نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
به مســاحت 346.26 متر مربع  خریداری مع الواسطه از رستمعلی رودگر نژاد از 

مالک رسمی 
996 فرعی به نام علی زمانی نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
به مساحت 220.14 متر مربع  خریداری مع الواسطه از رستمعلی رودگر نژاد از 

مالک رسمی 
امالک واقع در قریه نجار کال به شماره 32 اصلی بخش یک قشالقی 

دهستان کالرستاق
80 فرعی به نام محمد حسین محمدی نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان به مســاحت 291.91 متر مربع  خریداری مع الواسطه از محمد علی 

میار مالک رسمی 
امالک واقع در قریه علویکال به شماره 37 اصلی بخش یک قشالقی 

دهستان کالرستاق
803 فرعی به نام علی قنبری  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
به مســاحت 190.30 متر مربع  خریداری مع الواسطه از سید نصراله حسینی از 

مالک رسمی 
804 فرعی قسمتی از پالک 512 فرعی به نام محمد روحی  نسبت به ششدانگ یک 

قطعه زمین با انباری به مساحت 320 متر مربع  مالک رسمی مشاعی.
806 فرعی به نام یداله شــمس ناتری  نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان به مساحت 165.90 متر مربع  خریداری مع الواسطه از ستار فرخنده  

مالک رسمی 
807 فرعی به نام شرکت گاز مازندران  نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان به مساحت 340.729 متر مربع  خریداری مع الواسطه از شیرعلی پور 

مردای از مالک رسمی 
امالک واقع در قریه چالوس بانکی به شماره 41 اصلی بخش یک قشالقی 

دهستان کالرستاق
3577 فرعی به نام میترا سلیمانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
به مساحت 350.92 متر مربع  خریداری مع الواسطه از محمد نوشینی از مالک 

رسمی 

3578 فرعی به نام نادر قلی ردائی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
به مساحت 209.30 متر مربع  خریداری مع الواســطه از محمد میرزا طاولی از 

مالک رسمی 
3579 فرعی عرصه قسمتی از پالک 823 فرعی به نام سمیرا میرزا طاولی و سپیده 
میرزا طاولی و سایه میرزا طاولی به نسبت دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان به مساحت 579.76 متر مربع  خریداری اعیان مع الواسطه از 

محمد میرزا طاولی  و خریداری عرصه از مهین فقیه نصیری مالکین رسمی 
3581 فرعی قســمتی از اعیان 24 فرعی به نام محســن مینا آهنگ نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت 565.37 متر مربع  خریداری 

عرصه از وراث میار عباس کیانی و اعیان از بنیاد مستضعفان مالک رسمی.
3582 فرعی اعیان  قسمتی از پالک 281 فرعی به نام قربان آهنگر وزنائی و رضا 
غزالیان مشاعا و بالسویه  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت 

645 متر مربع  خریداری مع الواسطه از وجیهه اله محمدی  مالک رسمی 
امالک واقع در قریه سینوا به شماره 59 اصلی بخش یک قشالقی 

دهستان کالرستاق
206 فرعی به نام شرکت گاز مازندران  نســبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان به مساحت 124.41 متر مربع  خریداری مع الواسطه از آقای کاظم زال 

زر  مالک رسمی 
امالک واقع در قریه طالجو آب به شماره 60 اصلی بخش یک قشالقی 

دهستان کالرستاق
47 فرعی به نام مســجد حضرت ابوالفضل با تولیت اداره اوقــاف و امور خیریه 
نوشهر و چالوس نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت 
 227.97 متــر مربع  خریــداری مع الواســطه از صــادق کوهســتانی  خرده 

مالک رسمی 
امالک واقع در قریه بنفشده  به شماره 134 اصلی بخش یک قشالقی 

دهستان بیرون بشم
303 فرعی به نام پریسا خلیل زاده اردهائی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
زمین با انباری به مساحت 571.88 متر مربع  خریداری مع الواسطه از آقای نقد علی 

سلیمانی  مالک رسمی 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق این روزنامه و محلی / کثیراالنتشار در شهر ها منتشر و در روستاها رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند . 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصــل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
. بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال 
اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتــی و تحدید حدود به صورت 
همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 
 تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشــر 

می نماید.
م.الف 98/180/6826

تاریخ انتشار نوبت اول:  1398/01/24  
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 02/07/  1398    

ابراهیم حسین زاده
رئیس ثبت اسناد و امالک چالوس

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر پیرو آگهی قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی و به استناد 
تبصره ذیل ماده 13 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون اخیرالذکر تحدید 
حدود امالک مشــروحه ذیل در ســاعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع 
ملک به شــرح ذیل به عمل خواهد آمــد امالک متقاضیــان واقع در قریه 
خیره سر پالک 20 اصلی بخش یک قشــالقی 673 فرعی کیوان یوسفی و 
مریم عاشوری حصه هر کدام مشاعا و بالســویه به میزان سه دانگ مشاع از 
ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 204.50 متر مربع  
طبق رای شماره 139760310007026382 و 6384  مورخ 97/11/27 
هیات قانون تعییــن تکلیف امالک متقاضیان واقــع در قریه نیرنگ پالک 
21 اصلی بخش یک قشــالقی 910 فرعی صدیقه بازوبندی و سیده زهره 
موســوی میرکالیی حصه هر کدام مشــاعا و بالســویه به میزان سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 442.05 
متر مربع طبق رای شــماره 139760310007027738 و 7741 مورخ 
97/12/08 هیات قانون تعییــن تکلیف امالک متقاضیــان واقع در قریه 
سنگ تجن پالک 22 اصلی بخش یک قشالقی 322 فرعی مروارید آزادیان 
دلســم و صدیقه امیری لرگانی حصه هر کدام مشــاعا و بالسویه به میزان 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
141.29 متــر مربع طبــق رای شــماره 139760310007028567 و 
8565 مورخ 97/12/15 هیات قانون تعیین تکلیف امالک متقاضیان واقع 
در مرتع خشکرود شــرقی پالک 2 اصلی بخش دو قشالقی 27 فرعی نیره 
رئیس دانا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
176 متــر مربع که بــه رای شــماره 139760310007026389 مورخ 
1397/11/27 هیات قانون تعیین تکلیــف امالک متقاضیان واقع در قریه 
بندپی پالک 4 اصلی بخش دو قشالقی 1389 فرعی مینا عبدی نسبت به 
ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 509.74 متر مربع 
طبق رای شــماره 139760310007026717 مــورخ 1397/11/129 
هیات قانون تعیین تکلیف امالک متقاضیان واقع در قریه مارگیرده پالک 
40 اصلی بخش دو قشــالقی 354 فرعی ایران خزایی نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 244.40 متر مربع طبق رای 
شــماره 139760310007028580 مورخ 1397/12/15 هیات قانون 
تعیین تکلیف امالک متقاضیان واقع در مرتــع طال پالک 41 اصلی بخش 

دو قشالقی 71 فرعی مهوش حسینی پور نســبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین بــا بنای احداثی به مســاحت 216.30 متر مربع طبق رای شــماره 
139760310007026659 مورخ 1397/11/28 هیــات قانون تعیین 
تکلیف ساعت 9 صبح روز سه شــنبه مورخ 98/02/31 امالک متقاضیان 
 واقع در مرتع دودارک پالک 1 اصلی بخش ســه قشــالقی 1473 فرعی

 نصرت الــه میــر کمانداری نســبت بــه ششــدانگ یک قطعــه زمین 
با بنــای احداثی بــه مســاحت 848.60 متر مربــع طبق رای شــماره 
139760310007026674 مــورخ 1397/11/28 هیــات قانــون 
تعیین تکلیــف امالک متقاضیــان واقــع در قریه اندرور پــالک 2 اصلی 
بخش ســه قشــالقی 855 فرعــی حمید غالمی نســبت به ششــدانگ 
یک قطعه زمین بــا بنای احداثی به مســاحت 233 متــر مربع طبق رای 
شــماره 139760310007026437 مــورخ 1397/11/27 هیــات 
قانون تعیین تکلیــف 858 فرعی حمید زارع نســبت به ششــدانگ یک 
قطعه زمین با بنــای احداثی به مســاحت 303.65 متــر مربع طبق رای 
شــماره 139760310007026689 مورخ 1397/11/28 هیات قانون 
تعیین تکلیف امــالک متقاضیان واقــع در قریه ملکار پــالک 10 اصلی 
بخش ســه قشــالقی 485 فرعی ناهید اکبری و ســعید رجبی حصه هر 
کدام مشاعا و بالســویه به میزان سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مســاحت 253.08 متر مربع طبق رای شــماره 
139760310007026596 و 6600 مــورخ 1397/11/28 هیات قانون 
تعیین تکلیف امالک متقاضیان واقع در قریــه حوضکتی پالک 11 اصلی 
بخش سه قشالقی 518 فرعی محمد حسن عرب نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 239 متر مربع طبق رای شــماره 
139760310007026256 مورخ 1397/11/25 هیــات قانون تعیین 
تکلیف امالک متقاضیان واقع در قریه دزدک پالک 14 اصلی بخش ســه 
قشــالقی 697 فرعی علیرضا اخوان توکل نســبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 367 متر مربع ) به شرط تجمیع با پالک 85 
فرعی از 14 اصلی ( طبق رای شــماره 139760310007026452 مورخ 
1397/11/27 هیات قانون تعیین تکلیــف امالک متقاضیان واقع در قریه 
چلک پالک 17 اصلی بخش سه قشــالقی 792 فرعی محمدرضا امراللهی 
بیوکی نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
404 متــر مربع طبــق رای شــماره 139760310007027730 مورخ 

1397/12/08 هیات قانون تعیین تکلیف ســاعت 9 صبح روز چهارشنبه 
مورخ 98/03/01 امــالک متقاضیان واقع در قریه نیــرس پالک 6 اصلی 
بخش یک ییالقی 24 فرعی شرکت مخابرات ایران با نمایندگی سید عزیز 
موسوی نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
895.45 متر مربع طبــق رای شــماره 1397603100070026154 
مورخ 1397/11/24 هیات قانون تعیین تکلیــف امالک متقاضیان واقع 
در قریه بســطام پالک 7 اصلی بخش یک ییالقی 13 فرعی علی آقا کاوه 
فیروز نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
427.43 متر مربع طبق رای شماره 139760310007026114 مورخ 
1397/11/24 هیات قانــون تعیین تکلیف 14 فرعی عبدالهاشــم کاوه 
فیروز نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
471.14 متر مربع طبق رای شماره 139760310007026128 مورخ 
1397/11/24 هیات قانون تعین تکلیف امــالک متقاضیان واقع در قریه 
فیروز آباد پــالک 14 اصلی بخش یک ییالقی 4 فرعی شــرکت مخابرات 
ایران با نمایندگی ســید عزیز موســوی  نسبت به ششــدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مســاحت 822.25 متر مربع طبق رای شــماره 
139760310007026857 مــورخ 1397/11/30 هیات قانون تعیین 
تکلیف امالک متقاضیان واقع در قریه ســماء پالک 16 اصلی بخش یک 
ییالقی 95 فرعی شــرکت مخابرات ایران با نمایندگی سید عزیز موسوی 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 388.34 متر 
مربع طبق رای شماره 139760310007026146 مورخ 1397/11/24 
هیات قانون تعیین تکلیف امالک متقاضیان واقع در قریه الشــک پالک 
67 اصلی بخش دو ییالقی 35 فرعی میترا کیا الشکی نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 592.63 متر مربع طبق رای 
شــماره 139760310007026861 مورخ 1397/11/30 هیات قانون 
تعیین تکلیف امالک متقاضیــان واقع در مرتع و مزرعــه کهنه ده پالک 
7 اصلی بخش سه ییالقی 2 فرعی مرتضی هاشــمی سیاوشانی نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 524.78 متر مربع 
طبق رای شــماره 139760310007026179 مــورخ 1397/11/24 
هیات قانون تعین تکلیف امالک متقاضیان واقــع در قریه لیگوش پالک 
13 اصلی بخش چهار ییالقی 5 فرعی مسجد ابوالفضلی لیگوش با تولیت 
و نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نوشهر نسبت به ششدانگ یک قطعه 

زمین با بنای احداثی به مســاحت 975.61 متر مربع طبق رای شــماره 
139760310007026207 مــورخ 1397/11/25 هیات قانون تعیین 
تکلیف امــالک متقاضیان واقــع در قریه انگیل پــالک 83 اصلی بخش 
چهار ییالقی 42 فرعی ســتار قربانی صفت  نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مســاحت 4107.38 متر مربع طبق رای شماره 
139760310007026225 مــورخ 1397/11/25 هیــات قانون تعین 
تکلیف 43 فرعی باقر خداکرمی انگیلی نســبت به ششــدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مســاحت 884.60 متر مربع طبق رای شــماره 
139760310007026138 مــورخ 1397/11/24 هیات قانون تعیین 
تکلیف 47 فرعی یاسر ســلیمانی انگیلی نســبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مســاحت 475.68 متر مربع طبق رای شــماره 
139760310007026213 مــورخ 1397/11/25 هیات قانون تعیین 
تکلیف امالک متقاضیان واقع در قریه فیروز کالی ســفلی پالک 1 اصلی 
بخش 5 ییالقی 6 فرعی شــرکت مخابرات ایران با نمایندگی ســید عزیز 
موسوی نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
1025.22 متر مربع طبــق رای شــماره 139760310007026853 
 مــورخ 1397/11/30 هیات قانــون تعیین تکلیف ســاعت 9 صبح روز 
پنج شــنبه مورخ 98/03/02 لذا از متقاضیان و مالکیــن امالک مجاور و 
صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود در وقت مقرر در محل وقوع ملک 
حضور بهم رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده 
قانونی آنان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده 
از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می توانند به استناد ماده 20 
قانون ثبت و مواد 74 و 86 آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت 30 روز از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به این ادره تسلیم 
و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم 
دادخواســت به مرجع قضایی نمایند. در غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم 
تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به 

اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد.  
م الف: 98/170/6967 

تاریخ انتشار: 98/02/07
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر
فرامرز کلبادی نژاد
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