
 پارلمان ســوريه اليحه مربوط به تاييد قرارداد 
امضاشده بين شــركت دولتي بندر طرطوس و 
شــركت روســي »اس.تي.جي اينجنرينگ« با 
مسئوليت محدود اداره و سرمايه گذاري در بندر 

طرطوس به مدت ۴۹ سال را تصويب كرد. 
به گزارش ايســنا به نقل از خبرگزاري رســمي 
سوريه )ســانا(، قرارداد مبني بر معافيت طرف 
دوم يعني شــركت »اس.تي.جي اينجنرينگ« 
از پرداخــت عــوارض گمركــي واردات انــواع 
ماشــين آالت، تجهيــزات و مــواد مدنظر براي 
اجــراي اهداف و مفــاد اين قرارداد اســت. اين 
قرارداد همچنيــن متضمن معافيــت گمركي 
درباره واردات موقت وسايل نقليه مورد نياز پروژه 
طبق فهرست هاي ارائه شده از سوي طرف مقابل 

)روسيه( و نيز معافيت از پرداخت انواع ماليات ها 
و عوارض معمول در سوريه از زمان شروع مدت 
قرارداد تا پايان پروژه توسعه بندر طرطوس است 

كه بيش از شش سال در نظر گرفته نشده است. 
اين خبرگزاري افزود: قرارداد همچنين به تشكيل 
شوراي مديران متشكل از شش عضو، سه تن به 
نمايندگي از طرف اول و ســه تن به نمايندگي از 
طرف دوم و يك نفر رئيس اشاره دارد؛ به طوري كه 
اين شورا اختيارات وضع تعرفه بندر و اصالح آن 
را برخالف احكام سيستم سرمايه گذاري در بنادر 
سوريه طبق حكم شماره ۶۷ شامل مي شود كه 
در زمينه شركت ها، موسسات و تاسيسات عمومي 
اقتصادي سوريه سال ۲۰۰۲ مصوب شد و تاييد 

قرارداد براساس مصوبه قانوني است. 

تعــدادي از اعضــاي مجلس ســوريه اين طرح 
را به نفع منافــع ملي و اقتصاد ســوري و گامي 
مهم در مرحله آتي بازســازي و مناسب توسعه 
خدمات بندر طرطوس دانســتند؛ به طوري كه 
 اين بندر توانايي رقابــت با ديگر بنــادر را پيدا 

خواهد كرد. 
علي حمود، وزير حمل ونقل ســوريه تاكيد كرد: 
قرارداد سرمايه گذاري منعقدشده با شركت روس 
بهترين قرارداد براي اين بندر به شمار مي رود و 
موضوع راهبردي آن دســتيابي به عايدي خوب 
خواهد بود. اين بندر همچنيــن دروازه اي براي 
سرمايه گذاري اقتصادي و تجاري براي سوريه در 
مديترانه به ويژه در سايه رقابت هاي كنوني بين 

بنادر كشورهاي همجوار تلقي خواهد شد. 

تــورم چين تــا پايان ماه مــي  بــه ۲.۷ درصد 
رســيد. به گزارش ايســنا به نقــل از تريدينگ  
اكونوميكس، با تشــديد جنگ تجاري بين چين 
و آمريكا و اخالل در تاميــن محصوالت وارداتي 
از قاره آفريقا به دليل شــيوع بيماري آنفوالنزاي 
خوكي، تورم چيــن در دوازده ماه منتهي به مي 
 با ۰.۲ درصد افزايش در مقايســه با مدت مشابه 
ماه قبل به ۲.۷ درصد رســيد كــه باالترين نرخ 
 تورم اين كشــور در طول 15 ماه اخير محسوب 

مي شود. 
در بين اقالم مختلف بيشــترين افزايش مربوط 
به تورم مواد غذايي بوده اســت؛ بــه گونه اي كه 
قيمت اين محصوالت بــا ۷.۷ درصد افزايش در 
طول دوازده ماه گذشــته به باالترين سطح خود 

در طول هفت سال اخير رسيده است. اين افزايش 
كه پس از افزايــش 1۴.۴ درصدي مــاه آوريل 
صورت مي گيرد، سومين افزايش متوالي ماهانه 
 قيمت ها در دومين اقتصاد بزرگ جهان محسوب 

مي شود.
در اين بين افزايــش ميوه تــازه ۲۶.۷ درصد و 
تخم مرغ 8.۷ درصد بوده اســت. رشد قيمت ها 
در بخش غيرغذايي بســيار ماليم تر بوده است و 
مانند آمارهاي ماه آوريــل، مواد غير غذايي طي 
دوازده ماه منتهــي به ماه مي  تنهــا 1.۶ درصد 

افزايش يافته اند. 
اين افزايش براي لباس 1.۷ درصد، براي آب و برق 
و سوخت 1.8 درصد، كاال و خدمات يك درصد 
و مراقبت هاي درماني ۲.1 درصد بوده اســت. از 

ســوي ديگر هزينه هاي حمل ونقل در مقايسه با 
ماه قبل ۰.۹ درصد كمتر شده است. هسته تورمي 
چين كه تغييرات قيمت مواد غذايي و ســوختي 
را به دليل نوســانات باالي قيمتــي آنها در نظر 
نمي گيرد تا پايــان دوازده ماه منتهي به مي  1.۶ 
 درصد بوده كه از اوت ۲۰1۶ تاكنون بي ســابقه 

بوده است. 
نرخ تــورم نقطه به نقطــه چين نيــز تنها ۰.1 
درصد بوده اســت. متوســط نرخ تورم چين در 
بازه زمانــي 1۹8۶ تا ۲۰1۹ برابــر 5.1۶ درصد 
بوده كه باالترين نرخ ثبت شده در فوريه 1۹8۹ 
بــا ۲8.۴ درصــد و كمترين نرخ نيــز در آوريل 
 ســال 1۹۹۹ با تورم منفــي ۲.۲ درصد به ثبت 

رسيده است. 

روزنامه وال استريت ژورنال ايميل هايي را فاش 
كرده است كه نشــان مي دهد مارك زاكربرگ 
بنيان گذار فيسبوك از عملكردهاي اين شركت 
درباره حريــم شــخصي ديگران مطلــع بوده 
 اســت. اين امر به كاهش ارزش سهام فيسبوك 

منجر شد. 
به گزارش مهر به نقل از سي.ان.بي. ســي، طبق 
گزارش جديــد وال اســتريت ژورنــال به نظر 
مي رســد ميزان اطالعات مــارك زاكربرگ از 
عملكردهاي جنجالي فيســبوك بيشــتر از آن 
چيزي بوده كه شــركت ادعا مي كرده اســت. 
روزنامــه مذكور چنــد ايميل داخل شــركتي 

متعلق به فيسبوك را افشا كرده كه نشان دهنده 
ارتباط زاكربرگ با عملكردهاي جنجال برانگيز 
 اين شــركت در حــوزه حفظ حريم شــخصي 

فيسبوك است. 
به هرحال انتشــار اخبــار مربوط بــه ايميل ها 
سبب شــد ارزش سهام فيســبوك ۲.5 درصد 
كاهــش يابــد و بــه 1۷3.۶۴ دالر برســد. 
هرچنــد وال اســتريت ژورنال محتــواي اين 
 ايميل هــا را توضيــح داده، اما آنها را منتشــر

 نكرده است.
ايــن ايميل هــا نشــان مي دهــد زاكربــرگ 
ســواالتي درباره روش هاي به اشــتراك گذاري 

اطالعــات بــا توســعه دهندگان طرف ســوم 
را مطرح كرده اســت. ايــن امر حاكــي از آن 
اســت كه او احتمــاال از مشــكالت احتمالي 
 مربــوط بــه حريــم خصوصــي افــراد باخبر 

بوده است. 
سخنگوي فيسبوك در يك بيانيه ايميلي نوشته 
اســت: »ما تا به امروز در تحقيقات كميســيون 
تجارت فدرال همكاري و هزاران ســند، ايميل 
و فايل را فراهم كرده ايم. مــا همچنان در انجام 
تحقيقات بــا مقامــات همــكاري مي كنيم و 
اميدواريم در اين مســاله به راه حل مناســبي 

دست يابيم.«

در سال 13۹۷ با وجود آنكه بازگشت تحريم هاي آمريكا كار را براي 
بسياري از فعاالن اقتصادي ايران با مشكالتی مواجه كرد؛ اما بررسي 
عملكرد اقتصادي تهران نشــان مي دهد كه در بخش هاي مختلف 

فعاليت ها ادامه يافته است. 
به گزارش ايسنا، براساس آمارهاي ارائه شده از سوي اتاق بازرگاني 
تهران در سالي كه گذشت ۹5۹ مجوز تاسيس بخش صنعتي جديد 
در تهران صادر شد كه اين عدد در قياس با سال 13۹۶ افزايش ۷1 

عددي را نشان مي دهد. 

براســاس پيش بيني هاي انجام شده براي تاســيس اين واحدهاي 
صنعتي نياز به حدود ۴.5۰۰ ميليارد تومان ســرمايه گذاري وجود 
داشته كه اين عدد نيز در قياس با سال 13۹۶ افزايش ۴3 درصدي 
داشته است. در حوزه اشتغال زايي نيز عملكرد فعاالن اقتصادي تهراني 
مثبت بوده و با ايجاد حدود 31 هزار فرصت شغلي جديد نسبت به 

عملكرد سال قبل شان افزايشي 1۶.۶ درصدي را به ثبت رساندند. 
با وجود اين عملكرد مثبت سهم واحدهاي صنعتي جديد تاسيس شده 
در تهران كمتر از ۴ درصد سهم كل واحدهاي صنعتي كشور بوده است. 

براساس آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 13۹۷ مجوز 
تاسيس بيش از ۲۴ هزار واحد صنعتي جديد در كشور صادر شده است.  
در حوزه بهره برداري صنعتي نيز در سالي كه گذشت ۴۰3 واحد جديد 
در تهران به بهره برداري رسيدند كه در قياس با سال 13۹۶ كاهش 1۲ 
درصدي را نشان مي دهد. سرمايه گذاري در اين واحدها حدودا 3.۰۰۰ 
ميليارد تومان بوده و پنج هزار فرصت شغلي نيز ايجاد كردند كه هر 
دو در قياس با مدت مشابه ســال قبل كاهش يافتند. در تفكيك اين 
واحدهاي بهره برداري شده 15۴ واحد مربوط به بهره برداري ايجادي 

و ۲۴۹ واحد مربوط به بهره برداري توسعه اي مي شود. از كل اشتغال 
ايجاد شــده در اين زمينه نيز 51 درصد به پروژه هاي ايجادي و ۴۹ 
درصد به پروژه هاي توسعه اي اختصاص يافته است. براساس آمارهاي 
ارائه شده از سوي اتاق بازرگاني كه به تاييد وزارت صمت رسيده در سال 
13۹۷ حدود ۲5۰۰ كارت بازرگاني جديد در اتاق تهران صادر شده كه 
3۰۴ فقره آن به اسفندماه سال گذشته مربوط مي شود. با  اين وجود 
صدور كارت بازرگاني در سال 13۹۷ نسبت به سال 13۹۶ كاهشي 
۲5 درصدي را تجربه كرد. اين عدد براي كل اتاق هاي كشور كاهشي 

۶ درصدي را نشان مي دهد. با اين وجود با توجه به ميزان گستردگي 
فعاليت هاي اتاق تهران 3۲ درصد از كارت هاي بازرگاني صادرشده در 
كل كشور مربوط به اين اتاق مي شــود و همچنين اين اتاق در سالي 
كه گذشت حدود ۹5۰۰ كارت بازرگاني را نيز تمديد كرده است. در 
سالي كه گذشت، بيش از ۲5 هزار فقره گواهي امضاي الكترونيكي در 
اتاق بازرگاني تهران انجام شد كه نســبت به سال قبل از آن افزايشي 
1۰ درصدي را نشان مي دهد. اين اتاق بازرگاني ۲3 درصد از كل اين 

گواهي ها در سطح كشور را صادر كرده است. 

مشــاور ســابق اقتصادي دولت هند گفت نرخ 
رشد اعالم شده توسط دولت بسيار بيشتر از نرخ 
رشد واقعي بوده است. به گزارش ايسنا به نقل از 
بيزينس استاندارد، اروند سوبرامانيان كه سابقه 
مشــاور امور اقتصادي دولت هند را در كارنامه 
خود دارد اعالم كرد كه نرخ رشد اقتصادي واقعي 
هند در بازه زماني ۲۰11 تا ۲۰1۶ بين 3.5 تا 5.5 
درصد بوده؛ اما دولت ســابق به دروغ اين رقم را 
۶.۹ درصد اعالم كرده است كه باعث شد تا هند 
براي سال ها در رده نخست يا دوم سريع ترين نرخ 
رشــد اقتصادي جهان جاي گيرد. اين اظهارات 
جنجالي باعث شــك و ترديدهاي بســيار زياد 

فعاالن اقتصادي در هند شده و واكنش دولت را 
به همراه داشته است. 

وزارت آمار هند در جوابيه خود به اين اظهارات 
اعالم كرد: بايد توجه كنيم كه مقايسه آمارهاي 
جديد و قديم كار درستي نيست؛ چراكه مدل هاي 
اقتصادســنجي طي اين مدت تغيير كرده است. 
به گفته يكــي از مقامات ايــن وزارتخانه، مدل 
اقتصادي اندازه گيري تغييــرات توليد ناخالص 
داخلي هند از سال ۲۰15 به دليل دقت بيشتر 
تغيير كرده اســت. وي همچنين از تغيير سال 
پايه در اين كشــور خبر داده اســت. با اين حال 
سوبرامانيان گفته  كه نرخ رشد را طبق آمارهاي 

مربوط به توليدات صنعتي، صــادرات، واردات، 
گردشگران ورودي، فروش خودرو، حمل و نقل 
هوايي و مصــارف برق و بنزين محاســبه كرده 
و اين مدل يك مدل دقيق اســت. پيش از اين 
ادعا و با تغيير مبناي محاســبه نرخ رشد، طبق 
آمارهاي رسمي دولتي هند رشد اقتصادي اين 
كشور در نخستين فصل سال جاري ميالدي به 
5.8 درصد رسيد كه پايين ترين سطح در طول 
پنج سال اخير محسوب مي شــود. بدين ترتيب 
هند عنوان ســريع ترين رشــد اقتصادي را به 
 چين واگذار كــرد كه ركورد بــاالي ۶ درصد را 

به ثبت رساند.

ممكن است براي نخســتين بار در طول 1۰ سال اخير حقوق 
نمايندگان كنگره افزايش يابد. 

به گزارش ايســنا بــه نقــل از فاكس بيزينس، ايــن هفته 
قرار اســت تا نماينــدگان كنگــره درباره افزايــش حقوق 
خود بحــث كننــد. در صورتي كه ايــن افزايــش تصويب 
شــود، براي نخســتين بار از ســال ۲۰۰۹ چنيــن اتفاقي 

خواهــد افتاد. اين اليحه بيشــتر مورد حمايــت نمايندگان 
دموكرات مجلس اســت. در حال حاضر نمايندگان مجلس 
 آمريكا به طــور متوســط ســاالنه 1۷۴ هــزار دالر حقوق 

دريافت مي كنند. 
حقوق برخي از مشــهورترين نمايندگان در ادامه آمده است: 
1- نانسي پلوسي، رئيس مجلس: ساالنه ۲۲3 هزار و 5۰۰ دالر 

۲- استيني هوير، رهبر اكثريت مجلس: ســاالنه 1۹3 هزار و 
۴۰۰ دالر 3- كوين مك كارتي، رهبر اقليت مجلس: ســاالنه 
1۹3 هزار و ۴۰۰ دالر ۴- ميچ مك كانل، رهبر اكثريت مجلس 
سنا: ساالنه 1۹3 هزار و ۴۰۰ دالر 5- چاك شومر، رهبر اقليت 
مجلس سنا: ســاالنه 1۹3 هزار و ۴۰۰ دالر؛ نمايندگان كنگره 
آمريكا مي توانند در سن ۶۲ سالگي و در صورت داشتن پنج سال 

سابقه كاري بازنشسته شوند. همچنين آنها مي توانند در صورت 
 داشتن ۲۰ سال سابقه نمايندگي و حداقل در سن 5۰ سالگي 

بازنشسته شوند. 
حقوق بازنشســتگي اين افــراد نبايد بيشــتر از 8۰ درصد 
دريافتــي آخرين حقــوق آنهــا باشــد. البته آنهــا داراي 
مزاياي ديگــري نيز خواهند بــود: خانــواده نماينده اي كه 

فوت شــود حقوق كامل يك ســال وي را دريافــت خواهند 
 كــرد، آنهــا همچنيــن مي تواننــد بــراي هزينــه دفاتر
 نمايندگــي و پرداخت ســاير هزينه هاي اداري و پرســنلي 
تا ســقف ۹۴۴ هزار و ۶۷1 دالر براي نماينــدگان كنگره و 
 تا ســقف 3.۶ ميليون دالر بــراي نمايندگان مجلس ســنا 

دريافت كنند. 

تورمچينبهباالترينسطح۱۵ماهاخيررسيدتصويبواگذارييكبندرسوريهبهروسها

هندمتهمبهفريبكاريدراعالمنرخرشداقتصاديشدكاهشارزشسهامفيسبوكدرپيافشايايميلهايداخليشركت

حقوقنمايندگانمجلسآمريكاچقدراست؟
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سرمقاله

راستي آزمایي تسهیالت 
اشتغال زایي

در كشــور ما جمعيت جوان و 
تحصيل كرده زيادي وجود دارد 
كه ما را در پنجره جمعيتي دنيا 
قرار مي دهد. حدود ۶5 درصد 
جمعيت ما بين 15 تا ۶5 سال است و اين مساله فرصت 
 بي نظيري براي جهش اقتصاد ايران اســت؛ اما جمعيت 
به تنهايي براي رســيدن به فرصت هاي اقتصادي كافي 
نيســت. جمعيت مي تواند هم فرصت و هم تهديد باشد. 
منظور از فرصت، زمينه سازي براي اشتغال زايي نسل جوان 
است و منظور از تهديد عدم استفاده از منابع كشور براي 
ايجاد شغل است كه امنيت سياسي و اقتصادي كشور را به 

خطر خواهد انداخت...

  وحيد شــقاقي، كارشناس 
اقتصادي

دو نفتکش  ژاپنی  در  دریای  عمان 
مورد  حمله  قرار  گرفت

ادامه  د ر صفحه 4
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قيمتگذاریسليقهای
مواداوليهداخلی

هزينهكالنرسيدهای
كاغذیشبكهپرداخت

»کسب و کار« شرط تداوم ریزش قیمت ها در بازار  ارز  را  بررسی  می کند

مقاومت  بازار  ارز  در برابر دالالن
صفحه2

صفحه2

با  آمریکا   مذاکره   نخواهیم  کرد
رهبر معظم    انقالب    در   دیدار   با   نخست  وزیر   ژاپن:

آبه:   ترامپ    به   من   گفته   قصد   تغییر   حکومت   در   ایران    را    ندارد 

افزايش روزانه قيمت ها در بازار در حالی به موضوعی 
عادی مبدل شده  كه قيمت مواد اوليه داخلی را نيز 
تحت تاثير قرار داده و توليدكنندگان را با چالش های 
زيادی برای تامين مواد اوليه روبه رو كرده اســت؛ 
يعنی همان طور كه از صحبت های توليدكنندگان 
روشن است، توليدكنندگان نه تنها با چالش تامين 
مواد اوليه و واردات آن به كشور دست و پنجه نرم 
می كنند، بلكه  از بابت قيمت مواد اوليه توليد داخل 
نيز در تنگنا هســتند. بر كسی پوشيده نيست كه 
مهم ترين دغدغه توليد كشــور در حال حاضر در 
كنار كمبود شــديد نقدينگی، كميابی مواد اوليه 
و نوسانات قيمتی آن است. به اعتقاد كارشناسان 
 مشكالت بازار در حال حاضر باعث شده، خيلی از 

عرضه كنندگان با قيمت های...

بحــران كاغذ و تامين آن برای مشــاغل وابســته 
به ايــن كاال اين روزها بيشــتر نمود پيــدا كرده 
 اســت. از تعطيلی و كاهش صفحات نشــريات و 
 روزنامه ها كــه بگذريم نوبت به شــبكه پرداخت 
می شود كه ساالنه هزينه های زيادی را برای تامين 
كاغذ رول متحمل می شود. البته تاكنون هيچ كدام 
از نهادهای مرتبط با شبكه پرداخت سخنی در اين 
رابطه به ميان نياورده اند؛ اما صحبت هايی در رابطه 
با لزوم همكاری بانك مركزی و اپراتورها برای ارسال 
پيامك ارزان جهت اطالع صاحبان حساب ها بعد از 
هر تراكنش شده است. به هر ترتيب واردات و مصرف 
رسيدهای كاغذی دستگاه های كارت خوان، يكی از 

چالش های نظام بانكی است...

صدور2۵۰۰كارتبازرگانيجديددرسال۱۳۹۷
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اقتصاد2
ایران وجهان

افزایش قیمت 4 درصدی نفت 
پس  از انفجار دو  نفتکش

قیمت نفت خام پس از انتشار گزارش هایی از حمله 
به نفت کش های جدیدی در دریای عمان بیش از 

چهار درصد افزایش یافت.
دو نفتکش سنگاپوری و نروژی صبح )پنج شنبه( 
در آب های خلیج عمان دچار حادثه شده و در پی 
آن انفجارها و آتش سوزی هایی در این دو نفتکش 
رخ داد. بعد از این حادثه کادر این دو نفتکش تخلیه 
شدند. گروه انگلیسی امنیت دریایی نسبت به وقوع 
حادثه ای نامشخص در خلیج عمان هشدار داده و 

خواستار رعایت جانب احتیاط شد.
باوجودی که قیمت نفت خام سبک شیرین آمریکا 
در پایین ترین محدوده پنج ماه اخیر خود در نوسان 
بود، پس از این حادثه با جهشی قابل توجه به ۵۲ 

دالر و ۲۵ سنت رسید.
هربشکه نفت خام برنت دریای شمال نیز با افزایشی 

۲.۴ درصدی به ۶۱ دالر و ۳۷ سنت رسیده است.
این در حالی است که ماه گذشته نیز چهار کشتی 
در آب های منطقــه ای امــارات و نزدیکی بندر 
الفجیره در معرض "عملیــات خرابکارانه" قرار 
گرفتند. وزیر انرژی عربســتان نیز درباره حادثه 
الفجیره اعالم کرد، دو کشتی سعودی نیز در این 

حادثه مورد هدف قرار گرفتند
منابع خبری ادعا کردنــد که دو نفت کش بزرگ 
حامل نفت خام در دریای عمان هدف حمله قرار 
گرفته اند. شبکه خبری »العالم« به نقل از »منابع 
محلی عمان« اعالم کرد که این دو انفجار به صورت 
پیاپی رخ داده است. این منابع تأکید کردند که بر 
اساس تحقیقات صورت گرفته، دو نفت کش بزرگ 
حامل نفت خام هدف حمله قرار گرفته اند و این 

صداهای انفجار، ناشی از این حمله بوده است.
العالم به نقل از منابع محلی پاکستان نیز گزارش داد 
که این منابع نیز صدای این انفجارها را شنیده اند. 
به گفته منابع پاکستانی، دو نفت کش مذکور، اعالم 
کردند که در دریای عمان مورد حمله قرار گرفته اند 

و درخواست کمک دارند.
خبرگزاری »یونیوز« هم گزارش داد که خدمه های 
این دو نفت کش، از بندرگاههای پاکستان و عمان 

درخواست کمک کرده اند.
 خبرگزاری یونیــوز در خبری فــوری اعالم کرد 
داده هایی دریافت کرده است مبنی بر این که یکی 
از دو نفتکش هدف قرار گرفتــه در دریای عمان 
به زودی غرق می شــود. همچنیــن بلومبرگ از 
آتش سوزی در یک نفتکش در دریای عمان خبر 
داد و گفت: این نفتکش از ابوظبی نفت بارگیری 
کرده بود. به گفته بلومبرگ، ناوگان پنجم نیروی 
دریایی آمریکا، حادثه پیش امده برای دو نفتکش را 
"حمله" توصیف کرده است. وزیر تجارت ژاپن روز 
چهارشنبه به شبکه »ان اچ کی« این کشور گفت 
که به دو کشــتی مرتبط با این کشور در نزدیکی 
تنگه هرمز حمله شــده اســت. مشخص نیست 
منظور وزیر کابینه شینزو آبه دو نفتکش فرونت 
 آلتر و کوکوکا کوریجوس است یا به دو کشتی دیگر 

اشاره دارد.

عضو هیأت مدیره بیمه ایران:
 به زودی شاهد اتفاقات بزرگی در 

عرصه بیمه های زندگی خواهیم بود
عضو هیات مدیره بیمه ایران گفت: در آینده نزدیک 
شاهد اتفاقات بزرگی در عرصه بیمه های زندگی 
خواهیم بود و میزان توفیق واحدهای اجرایی در 
افزایش سهم بیمه های عمر در پرتفوی آنها یکی 
از اصلی ترین شاخص های ارزیابی عملکردشان 

خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، سید محمد 
ناصر مبرقعــی عضو هیات مدیره بیمــه ایران با 
بیان این مطلب با اشاره به حسن نیت موسسان 
و نسلهای مختلف بیمه ایران، رمز ماندگاری این 
شــرکت در فراز و فرود اقتصاد کشــور را تعهد و 
تعصب کارکنان شرکت دانست و گفت: فرهنگ 
سازمانی که نزد کارکنان شرکت وجود دارد وجه 
تمایز این شرکت نسبت به ســایر شرکت های 

بازرگانی شده است.
و ی کــه در کارگاه تخصصی فــروش بیمه های 
زندگی بیمه ایران در مرکز آموزشــی، فرهنگی 
خزر آباد سخن می گفت، ادامه داد: توسعه بیمه 
های زندگی یکی از اســتراتژی هــای ضروری 
مدیران ارشــد برای شرکت اســت که در قانون 
پنج ساله ششم نیز مکلف به اجرای آن شده ایم 
و از ایــن رو و مدیرعامل و رئیــس هیات مدیره 
بیمه ایران، سیاست های خود را در این زمینه با 
 فعال ساختن شــورای راهبردی تخصصی ابالغ 

کرده است.

خبر

بيمه

تثبیــت نــرخ ارز یکــی از 
وعده هایی اســت که گفته 
می شــود با راه انــدازی بازار 
متشکل ارزی که  سایت آن 
روز چهارشنبه رونمایی شد، 
محقق می شود.  در جلسه ای که در این خصوص برگزار 
شد، به بخشی از ابهامات ارزی پاسخ داده شد. اما این در 
حالیست که به گفته رئیس کل بانک مرکزی دالالن در 
تالشــ  اند تا نرخ ارز را باال ببرند اما بازار ارز علی رغم همه 
مســائلی که وجود دارد، در برابر تالش دالالن در حال 

مقاومت است.
اما بانک مرکزی در برابر فعالیت دالالن با ورود به موقع 
به بازار، به صورت هوشــیارانه عمل کرده است و طبق 
آنچه کارشناسان پیش بینی می کنند، این هوشیاری 
حتی مانع از تاثیر تحوالت سیاسی بر نوسانات قیمت 

ارز خواهد بود.
بر اساس گزارش های موجود قیمت ها در بازار طال و سکه 
درحالی سیر صعودی را پیش گرفته است که صرافی های 
آزاد و بانکی و بانک ها تعطیل شــده اند و این نوسانات 

حاصل تکاپوی دالل ها برای افزایش قیمت ارز است.
این درحالی اســت که رئیس کل بانک مرکزی معتقد 
است این قبیل نوســانات در بازار ارز توجیه اقتصادی 

ندارد؛ همتی ماه گذشــته و همزمان با بروز وضعیتی 
مشابه امروز بازار ارز گفته بود: نرخ ارز تابع متغییرهای 
اقتصــادی و سیاســی اســت؛ از بابــت متغییرهای 

اقتصادی می دانیــم وضعمان چطور اســت. در حال 
حاضر صرافی هــای بانک ها هم اکنون قیمــت دالر را 
برای فروش به مردم، ۱۲هزار و 900تومان اعالم کرده  و 
دالر را از مردم با قیمت ۱۲هزار و 800تومان خریداری 
 می کنند که نسبت به قیمت روز گذشته تغییر محسوسی

نداشته است.
در جلسه بحث و بررسی عملیاتی شــدن و آغاز به کار 
بازار متشکل ارزی که با حضور هیات مدیره این بازار و 
تعداد چشمگیری از صرافان سراسر کشور برگزار شد،  
محمود شکســته بند، مدیرعامل بازار متشکل ارزی  
گفت: هیجانات و نابسامانی هایی که در بازار ارز به وجود 
آمد باعث شد بانک مرکزی به فکر ساماندهی و تشکیل 
بازاری بیفتد که در آن نرخ واقعی خرید و فروش صرافان 
معین شود. بازار متشکل ارزی بین صرافان و خریداران 
قرار می گیرد، معامالت واقعی هستند و هیجانات کاذب 
نمی تواند در نرخ ها تاثیرگذار شود و  در نتیجه قیمت ها 

به ثبات می رسد.
شکسته بند اعالم کرد: نسخه آزمایشی پایگاه اینترنتی 
بازار متشکل ارزی به آدرس http://www.ice.ir هم 
اکنون قابل مشاهده شده است و نرخ های روزانه نیز بر 

روی این پایگاه قرار داده می شود.

افزایش روزانه قیمت ها در 
بازار در حالی به موضوعی 
عادی مبدل شده است که 
قیمت مواد اولیه داخلی را 
نیز تحت تاثیر قرار داده و 
تولیدکنندگان را با چالش های زیادی برای تامین 

مواد اولیه روبرو کرده است.
یعنی همانطور کــه از صحبت های تولیدکنندگان 
روشن است، تولیدکنندگان نه تنها با چالش تامین 
مواد اولیه و واردات آن به کشور دست و پنجه نرم 
می کنند، بلکه مورد از بابت قیمت مواد اولیه تولید 

داخل نیز در تنگنا هستند.
بر کسی پوشــیده نیســت که مهم ترین دغدغه 
تولید کشــور در حال حاضر در کنار کمبود شدید 
نقدینگــی، کمیابی مواد اولیه و نوســانات قیمتی 

آن است.
به اعتقاد کارشناســان مشــکالت بــازار در حال 
حاضر باعث شــده، خیلــی از عرضه کننــدگان با 
قمیت هــای دلخواهی مواد اولیه بــه تولیدکننده 
عرضه کنند. البتــه این مســئله در خصوص آن 

دسته از مواد اولیه که با میزان کمی در داخل تولید 
می شــود و البته خود نیز گرفتار محدودیت هایی 
 در افزایــش تولیــد اســت، بــه وضــوح دیــده 

می شود.

موضوع انتقال ارز برای خرید کاالهای خارجی نیز 
مسئله ای است که حال و روز تولید کشور را با وجود 
معضالتی مثل گرانی مواد اولیه، وخیم تر از همیشه 
می کند. اما کارشناسان عقیده دارند که نمی توان 

مانع از رشد قیمت ها که بعضا مهار آن میسر نیست، 
شــد. بلکه تا جای ممکن باید سودجویان را از بازار 
خارج کرد و واسطه گران را از چرخه عرضه کاال به 

دور داشت.

»کسب و کار« شرط تداوم ریزش قیمت ها در بازار  ارز  را  بررسی  می کند

مقاومت  بازار  ارز  در برابر دالالن

»کسب و کار« بررسی می کند

قیمت گذاری سلیقه ای مواد اولیه داخلی

رهبر معظم    انقالب    در   دیدار   با   نخست  وزیر   ژاپن:
با  آمریکا   مذاکره   نخواهیم  کرد

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اســالمی 
صبح )پنج شنبه( در دیدار با آقای آبه شینزو نخست 
وزیر ژاپن و هیأت همــراه تأکید کردند: جمهوری 
اسالمی ایران هیچ اعتمادی به امریکا ندارد و تجربه 
تلخ مذاکرات قبلی با امریکا در چارچوب برجام را به 
هیچ وجه تکرار نخواهد کرد زیرا هیچ ملت آزاده و 
عاقلی مذاکره تحت فشار را نمی پذیرد. در ابتدای 
این دیدار آقای آبه شینزو نخست وزیر ژاپن خطاب به 
مقام معظم رهبری گفت: من قصد دارم پیام رئیس 
جمهور امریکا را به جنابعالی برسانم. رهبر انقالب 
اسالمی خطاب به نخست وزیر ژاپن گفتند: ما در 
حسن نیت و جدی بودن شما تردیدی نداریم اما در 
خصوص آنچه از رئیس جمهور امریکا نقل کردید، 
من شخص ترامپ را شایســته مبادله هیچ پیامی 
نمیدانم و هیچ پاسخی هم به او ندارم و نخواهم داد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: مطالبی را که 
بیان خواهم کرد، در چارچوب گفتگو با نخست وزیر 
ژاپن است زیرا ما ژاپن را کشوری دوست می دانیم، 
اگرچه گالیه هایی نیز وجود دارد. ایشان با اشاره به 
صحبت های نخست وزیر ژاپن مبنی بر اینکه ترامپ 
به او گفته »امریکا قصد تغییر رژیم در ایران را ندارد«، 
تأکید کردند: مشکل ما با امریکایی ها موضوع تغییر 
رژیم نیست، زیرا آنها اگر چنین قصدی هم داشته 
باشند، قادر به اجرای آن نیســتند، همانطور که 
رؤسای جمهور قبلی امریکا، در چهل سال گذشته، 
برای نابودی جمهوری اسالمی ایران تالش کردند اما 
نتوانستند. رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: 
اینکه ترامپ می گوید قصد تغییر رژیم را ندارد یک 
دروغ است زیرا اگر می توانست این کار را انجام دهد، 

انجام می داد اما نمی تواند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به صحبت های 
نخست وزیر ژاپن مبنی بر درخواست امریکا برای 
مذاکره درباره موضوع هسته ای، گفتند: جمهوری 
اسالمی ایران به مدت پنج، شش سال در موضوع 
هسته ای با امریکا و اروپایی ها در قالب ۱ + ۵ مذاکره 
کرد و به یک نتیجه هم رســید، اما امریکا زیر این 
توافق و قرارداد قطعی زد، بنابراین کدام فرد عاقلی 
است که دوباره با کشوری که زیر تمام توافق ها زده، 
مذاکره کند؟ رهبر انقالب اسالمی به بخش دیگری 
از صحبتهای نخست وزیر ژاپن مبنی بر عزم امریکا 
برای جلوگیری از ساخت سالح هسته ای بوسیله 
ایران اشــاره کردند و افزودند: ما با سالح هسته ای 
مخالفیم و فتوای شــرعی من حرام بودن ساخت 
سالح هسته ای است اما این را بدانید که اگر ما قصد 
ساخت سالح هسته ای داشتیم، امریکا هیچ کاری 
نمی توانست بکند و اجازه ندادن امریکا، هیچ مانعی 
ایجاد نمی کرد. حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید 
بر اینکه انباشت سالح هسته ای نیز اقدامی خالف 
عقل است، خاطرنشان کردند: امریکا به هیچ وجه 
صالحیت حرف زدن درباره اینکه کدام کشور سالح 
هسته ای داشته باشد یا نداشــته باشد، ندارد زیرا 
امریکا، چند هزار کالهک هســته ای در انبارهای 
خود دارد. ایشان با اشــاره به سخنان نخست وزیر 
ژاپن مبنی بر اینکه امریکا آماده مذاکرات صادقانه 
با ایران اســت، خطاب به آقای آبــه گفتند: ما این 
حرف را اصاًل باور نمی کنیم زیرا مذاکرات صادقانه 
از جانب شخصی همچون ترامپ، صادر نمی شود.

رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: صداقت در میان 
مقامات امریکایی بسیار کمیاب است.حضرت آیت 
اهلل خامنه ای خطاب به نخست وزیر ژاپن افزودند: 
رئیس جمهور امریکا چند روز پیش با جنابعالی دیدار 
و گفتگو و درباره ایــران هم صحبت کرد، اما بعد از 
بازگشت از ژاپن، بالفاصله تحریم صنایع پتروشیمی 
ایران را اعالم کرد، آیا این پیام صداقت است؟ آیا این 
نشــان می دهد که او قصد مذاکره صادقانه دارد؟ 
ایشــان تأکید کردند: ما به هیــچ وجه تجربه تلخ 
مذاکره چند سال اخیر با امریکا را تکرار نخواهیم 
کرد. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به روند مذاکره با 
امریکایی ها در چارچوب برجام گفتند: بعد از توافق 
هسته ای، اولین کسی که برجام را بالفاصله نقض 
کرد، شخص اوباما بود، همان کسی که درخواست 
مذاکره با ایران کرده و واســطه هم فرستاده بود. 
حضرت آیت اهلل خامنــه ای افزودند: این تجربه ما 
اســت و جناب آقای آبه بدانید که ما این تجربه را 
تکرار نمی کنیم.ایشان با اشاره به سخنان نخست 
وزیر ژاپن مبنی بر اینکــه ترامپ گفته »مذاکره با 
امریکا موجب پیشرفت ایران خواهد شد«، تأکید 
کردند: ما به لطف خداونــد، بدون مذاکره با امریکا 
و با وجود تحریم هم به پیشــرفت خواهیم رسید.

رهبر انقالب اسالمی با استقبال از پیشنهاد نخست 
وزیر ژاپن برای گسترش روابط با جمهوری اسالمی 
ایران، خاطرنشان کردند: ژاپن کشور مهمی در آسیا 
است و اگر به گسترش روابط با ایران تمایل دارد باید 
اراده قاطع خود را نشان دهد، همانگونه که برخی 

کشورهای مهم این اراده را نشان داده اند.

خبر
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وزیر اقتصاد با اشــاره به خبر خــوب خود برای 
مردم گفت: در ســه  ماهه نخســت ســال 98 
نسبت به مدت مشابه در ســال گذشته واردات 
کاالهای اساسی رشــد قابل توجهی داشته و در 
 برخی از اقالم بیــش از ۲ برابــر واردات صورت

 گرفته است.
به گزارش تســنیم از بندر امــام خمینی )ره(، 
فرهاد دژپســند صبح امــروز به همــراه معاون 
امور گمرکــی ایــران و ناظر گمرکات اســتان 
خوزستان، از شرکت های خصوصی، اسکله های 
بندری، امور گمرکی و نحــوه تخلیه و بارگیری 
 منطقه ویــژه اقتصادی بندر امــام خمینی )ره(

 بازدید کرد.
وی در این بازدید گفت: امسال به عنوان سال رونق 
تولید نام گذاری شده و یکی از مسائل تأثیرگذار 
بر رونق تولید بحث توســعه کسب وکارها و رونق 

آن هاست.

وزیر امور اقتصــاد و دارایــی بابیــان اینکه در 
شــاخصه هایی که برای توسعه کســب وکارها 
مطرح می شــود تجارت فرامــرزی از مؤلفه های 
بسیار مهم اســت افزود: در اقتصاد ایران با توجه 
به اینکه حــدود 8۵ درصــد واردات ما کاالهای 
سرمایه ای، واسطه ای و مواد اولیه است، تجارت 
فرامرزی اهمیت بیشــتری دارد بــه  گونه ای که 
واردات کاالهایــی که ممکن اســت بــه تولید 
 آسیب بزند در ســاختار جدید نمی تواند آسیبی 

وارد کند.
دژ پســند تصریح کــرد: بــا توجه به شــرایط 
تحریم های ظالمانه ای که علیه ما وضع شده یکی 
از دغدغه های ما بحث تأمین کاالهای اساســی 
است؛ بنابراین الزم بود بررسی در عرصه بندری و 
گمرک واردات این کاالها داشته باشیم تا مستقیم 
در جریان روانی کار به  خصوص در تأمین کاالهای 

اساسی کشور باشیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشــاره به خبر خوب 
خود برای مردم گفت: در ســه ماهه نخست سال 
98 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته واردات 
کاالهای اساسی رشــد قابل توجهی داشته و در 
برخی از اقالم بیــش از ۲ برابــر واردات صورت 

گرفته است.
وی با بیــان اینکه بنــدر امام خمینــی حدود 
۷8 درصــد رشــد واردات کاالهــای اساســی 
دارد، عنوان کــرد: روند فعالیت هــای بندر امام 
خمینــی )ره( بــه  عنــوان یکــی از بنادر های 
کاالهای اساســی کشــور برای ما بســیار حائز 
اهمیت اســت و بایــد از نزدید دید کــه واردات 
 و تخلیــه کاالها در ایــن بندر چگونــه صورت

 می گیرد.
دژ پسند ادامه داد: افزایش حجم واردات کاالهای 
اساسی برای ما امیدبخش بوده و برای مردم نسبت 
به تأمین بودن کاالهای اساسی کشور اطمینان 

ایجاد می کند. وزیر امــور اقتصاد و دارایی درباره 
بندر امام خمینی )ره( گفــت: بندر امام خمینی 
از بنادر پیشرفته و نسل ســوم ایران است که در 
کنار کار بندری آن واحدهای صنعتی بســیاری 
احداث شــده و با جدیت خاصی در حال فعالیت 

هستند.
وی درباره رسوب کاال در بنادر گفت: مسئولیت 
رســوب کاال با گمرک کشور اســت و مسئوالن 
گمــرک در تالش اند تا کاالهــای وارداتی دچار 

رسوب نشوند.
دژپســند با تأکید بــر نظارت و کنتــرل کیفی 
محصوالت در گمرک گفت: کاالهای اساســی با 
جان مردم کشور ســروکار دارد و ما نمی توانیم 
نســبت به کنترل کیفیت آن ها بی تفاوت باشیم. 
بنابراین کاالهای اساســی باید با تائید اداره کل 
اســتاندارد و نهادهای بهداشــتی به کشور وارد 

شوند.

خبر خوب وزیر اقتصاد برای مردم

واردات کاالهای اساسی افزایش یافت
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سکه به 4 میلیون و 565 هزار تومان رسید
سکه تمام بهار آزادی در بازار تهران روز پنج شنبه  4میلیون و 565 هزار تومان و طالی ۱۸عیار هم 4۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان ارزش گذاری شد. در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 

با افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت های روز چهارشنبه در قیمت 4میلیون و 565 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4میلیون و 399 هزار تومان معامله شد. در بازار آزاد هر 
قطعه نیم سکه بهار آزادی 2میلیون و 4۱7هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 6۱۸هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 999 هزار تومان فروخته شد.

معامالت ارز واقعی تر می شود
اصغر مشبکی، کارشناس اقتصادی

تالش بانک مرکزی برای مهار قیمت ارز به ویژه با گامی که برای راه اندازی بازار متشکل ارزی برداشته، نشان می دهد  روند افزایشی نرخ ارز متوقف شده است. مهم ترین اثر راه اندازی بازار متشکل ارزی، تثبیت قیمت ها و کاهش فعالیت های 
کاذب است. همانطور که خود مسئوالن نیز اعالم کرده اند، بازار متشکل ارزی معامالت بازار ارز را واقعی تر می کند و همین چشم انداز مثبتی پیش پای بازار ارز می گذارد. البته نباید غافل از این بود که روند کاهشی نرخ ارز با کنترل و ورود بانک 
مرکزی به بازار و همچنین کاهش تقاضای ارزی، حتی با عدم راه اندازی بازار متشکل ارزی نیز تداوم پیدا می کرد. اما راه اندازی بازار این اثر مهم را برای بازار به همراه دارد که قیمت ارز به ثبات بیشتری خواهد رسید. در حال حاضر اما این ثبات 
با وجود افت و خیزهای متعدد نرخ وجود ندارد. به نظر می رسد با کارهایی که بانک مرکزی انجام داده و تالشی که دولت برای اخذ  مالیات از سکه دارد، شاهد تغییرات مثبت بر بازار ارز هم باشیم. اخذ مالیات از سکه برای دولت منبع درآمد 

جدیدی ایجاد خواهد کرد که نیاز به درآمدهای نفتی و وابستگی بودجه سال 98 به نفت را کمتر می کند و همین البته به صورت مثبتی خود را در بازار ارز نشان خواهد داد و مقاومت بازار در برابر فعالیت های دالالن را بیشتر خواهد کرد.

فعالیت آزادانه دالالن
مهدی پورقاضی،  فعال اقتصادی

نه تنها مواد اولیه بلکه در حال حاضر قیمت خیلی از محصوالت و کاالها در بازار افزایش پیدا کرده اســت. اما در رابطه با مواد اولیه افزایش قیمت هم به دلیل عدم نظارت کافی بر بازار و هم به دلیل تغییرات نرخ دالر 
 است. نرخ دالر مدام بین ۱۱ تا ۱۴ هزار تومان نوسان دارد و  تحت تاثیر این نوسان، قیمت ها نیز در بازار دچار نوسان می شود. از ســوی دیگر به دلیل نظارت ناکافی دولت در بازار شرایط کنترل کننده و سختی برای 

تولیدکننده و فعال اقتصادی ایجاد می شود در حالی که از یک سوی دیگر دالل و سودجو آزادانه فعالیت دارد. البته این مسئله خود ریشه در دخالت های ناروای دولت در بازار دارد.
در حال حاضر نه تنها قیمت مواد اولیه افزایش پیدا کرده است، بلکه عرضه کنندگان با تهدید اینکه شاید چند ماه دیگر این مواد تولید نشود و یا به طور کلی روند تولید آن متوقف شود، قیمت های سلیقه ای برای کاالها 

و مواد اولیه تعیین می کنند. 
سرنوشت اقتصاد کشور حاال بیش از هر برهه ای  در اختیار تحوالت سیاسی اســت. باید دید آرامش الزم به بازار ارز بر می گردد یا نه؛ اما با وضعیتی که در حال حاضر در بازار می بینیم ایجاد این آرامش میسر نیست.  
دولت به دنبال این است که مسائل سیاسی را حل کند به همین دلیل مسائل و مشکالت تولید چندان اهمیتی ندارد. یک روز که تنش سیاسی باال می گیرد بازار به هم می ریزد و روز دیگر که آب از آسیاب می افتد، بازار 

آرام می شود در حالی که مشکالت تولید ادامه دار است.



3 اقتصاد
ایران
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با وجود این که بخش معدن 
از جمله حوزه هایی است که 
از افزایش قیمت دالر ســود 
می برد و فعاالن این حوزه باید 
از این موضوع استقبال  کنند 
اما روی دیگری از این اتفاق نیز وجود دارد که باید به آن 
توجه شود. همواره توجه به معادن بزرگ در دستور کار 
قرار دارد و با وجود اتمام قریب الوقوع ذخایر این معادن 
توجه ها به ســمت معادن کوچک نیست. البته اخیرا 
معادن بزرگ در راســتای حمایت از معادن کوچکتر 
اقدام به خریدن مواد اولیه ار آن ها کردند تا با این کار هم 
این معادن کوچک بتوانند مواد اولیه خود را بفروشند 
و هم معادن بزرگ به راحتی نیاز خود را به مواد اولیه 
بر طرف کنند.  در شرایطی که کشور نیازمند افزایش 
درآمد های ارزی است، گسترش فعالیت در حوزه معادن 
و افزایش صادرات مواد معدنی و فوالد، می تواند این نیاز 
را تا حد زیادی برآورده کند و فعالیت بخش خصوصی 
در کشور  در این زمینه می تواند موثر و کارآمد باشد و 
موجب رونق اقتصادی شود. کارشناسان این بخش بر 
این باورند که باید تمام دستگاه های اجرایی کشور این 
را بپذیرند که بخش معدن دارای ظرفیت های مناسب 

برای توسعه اقتصادی کشــور و نیازمند حمایت ویژه 
اســت، اگر بتوانیم مواد اولیه صنعت را از داخل کشور 
تأمین کنیم که در بسیاری از صنایع امکانش وجود دارد، 
در نتیجه ارزش افزوده بیشتری حاصل  و اشتغالزایی نیز 
انجام می شود، ضمن اینکه این امر نیازمند همکاری 
قوای دیگر نیز هست و مجلس پیرامون تسهیل قوانین 

موجود، اقدامات اساسی انجام دهد. باید برنامه ریزی 
دقیق صورت گیرد تا در یک برنامه میان مدت 5 ساله 
یا 10 سال بخشی از فعالیت ها تکمیل شود مثاًل بحث 
زمین شناسی و اکتشاف را باید در یک بازه زمانی میان 
مدت کامل انجام داد و با اینکه اقداماتی صورت گرفته 
اما هنوز کارهای زیادی در این خصوص باید انجام داد.

اما مدیرعامل شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
در این رابطه گفته است: احیاء معادن کوچک جزء 4 
برنامه اقتصاد مقاومتی وزارت صمت اســت که سال 
گذشته 36 واحد معدنی احیاء شد. این مسوول تصریح 
کرد: برای توسعه بخش معدن استان طرح هایی جهت 
اجرا به استان ارائه می شــود یا از طرح های موجود در 
جهت توسعه این حوزه ها استفاده می شود که پیشنهاد 
می دهیم کارگروه مشــترکی در استان تشکیل و این 
چارچوب ها تعریف شــود. وی عنوان کرد: در مناطق 
حفاظت شده استان احتمال وجود معادن با عیار باال 
وجود دارد که محیط زیســت اجازه کار مطالعاتی در 

این مناطق را بدهد.
داریوش اسماعیلی، رئیس ســازمان نظام مهندسی 
معدن نیز اظهار داشت: فعال سازی 500 معدن کوچک 
که یکی از بندهای مهم نقشه راه معدن است با همکاری 
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و بخش خصوصی و 
سازمان نظام مهندســی صورت می گیرد. اسماعیلی 
با بیان اینکه دولت بایــد از تصدی گری فاصله بگیرد، 
گفت: در زمینه واگذاری ها وزارت صمت مکلف است 
تکلیف تمام پهنه ها و محدوده های بخش اکتشــاف 
و بهره برداری را ظرف یکســال تعیین کند و هر گونه 
مشــکلی در محدوده ها را حل کند و در صورت نبود 
اهلیت بهره بردار با بازپس گیــری و واگذاری از طریق 

مزایده اقدام کند.

بحــران کاغــذ و تامین آن 
برای مشــاغل وابسته به این 
کاال این روزها بیشــتر نمود 
پیدا کرده اســت. از تعطیلی 
 و کاهش صفحات نشریات و 
روزنامه ها که بگذریم نوبت به شبکه پرداخت می شود 
که ســاالنه هزینه های زیادی را برای تامین کاغذ رول 
متحمل می شــود. البته تاکنون هیچ کدام از نهادهای 
مرتبط با شبکه پرداخت ســخنی در این رابطه به میان 
نیاورده اند اما صحبت هایی در رابطه با لزوم همکاری بانک 
مرکزی و اپراتورها برای ارسال پیامک ارزان جهت اطالع 
صاحبان حساب ها بعد از هر تراکنش شده است. به هر 
ترتیب واردات و مصرف رسیدهای کاغذی دستگاه های 

کارتخوان، یکی از چالش های نظام بانکی است که باید راه 
حل هایی برای رفع این مشکالت اندیشیده شود. برخی 
فعاالن حوزه پرداخت های الکترونیکی درباره رسیدهای 
تراکنشی اعتقاد دارند که می توان راهکارهای جایگزینی 
را برای آن در نظر گرفــت. به عنوان مثال در حال حاضر 
رایگان بودن رول های کاغذی برای پذیرنده ها موجب شده 
تا افراد صرفه جویی چندانی در مصرف آن نداشته باشند. 
برای مثال رفتارهایی مانند دریافت رسید دوم )پذیرنده( 
یا اقدام به دریافت رســید کل تراکنش های روزانه که 
موجب مصرف میزان زیادی از کاغذ رول می شود، مصرف 
را به صورت چشمگیری افزایش می دهد. دریافت هزینه 
از پذیرندگان دستگاه های کارت خوان یا آگاهی بخشی 
بیشتر، راهکارهایی است که تا حد زیادی می تواند جلوی 

اینگونه هدر رفت کاغذ را بگیرد.
از طرف دیگر عده ای بر این باورند که می توان کف عددی 
برای تراکنش ها در نظر گرفت و اگر تراکنشــی کمتر از 

حد معمول بود رسید برای آن چاپ نشود. اما در همین 
راســتا چندی پیش شــرکت به پرداخت ملت، با نسل 
جدید کارتخوان های خود، نیاز به رســیدهای کاغذی 
دســتگاه های کارتخوان را حذف کرده است. البته بدان 
معنا که به پرداخت ملت برای کاهش سطح این مشکل 
طول رسیدها را کاهش داده بود. این اقدام، باعث می شد 
میزان مصرف این کاغذها کمتر شود، اما با این حال مشکل 
همچنان پابرجا بود. کاغذهای حرارتی مورداستفاده در 
دســتگاه های کارتخوان، وارداتی است و هر سال حجم 
زیادی ارز را از کشور خارج می کند. اما به تازگی به پرداخت 
ملت دستگاه های کارتخوانی را مورداستفاده قرار می دهد 
که اساسا رســید کاغذی ندارند. این کارتخوان ها عالوه 
بر این که حجم کوچک تری نســبت به کارتخوان های 
معمولی دارند، به جای رسید کاغذی، رسید تراکنش را 
برای مشتری پیامک می کنند. روش کار با این کارتخوان ها 
به این شکل است که مشــتری پس از کشیدن کارت و 

وارد کردن مبلغ و رمز، شــماره تلفن همراه خود را نیز 
روی همان دستگاه وارد می کند. پس از انجام تراکنش، 
مشــخصاتی که پیش ازاین بر روی رسیدهای کاغذی 
ثبت می شد، برای مشــتری پیامک می شود. اما هزینه 
های ارسال پیامک مشــتریان را ناراضی کرده و تمایل 
برای استفاده از همان رسید کاغذی افزایش دارد. گروه 
مالی سامان نیز در راستای مسئولیت های اجتماعی خود 
و اجرای بانکداری سبز، راهکارهای تازه ای را برای کاهش 
مصرف کاغذ در کارت خوان های خود به کار بست. با توجه 
به اهمیت موضوع کاهش مصرف کاغذ در حفظ محیط 
زیست، بانک سامان و شرکت پرداخت الکترونیک سامان 
عالوه بر امکانات و زیرساخت هایی همچون نت بانک و 
موبایلت که امکان رؤیت جزییات تراکنش ها را به کاربران 
می دهد، بر اساس شرایط و امکانات چهار راهکار جدید 
 را برای کاهش مصرف کاغــذ در کارت خوان های خود

 در پیش گرفته اند.

با فعال سازی 5۰۰ معدن كوچک ثروت نهفته به اقتصاد تزریق می شود

عقب ماندگی بخش  معدن  از  فناوری های  نوین

بانک مركزی و اپراتورها برای ارسال پیامک ارزان به صاحبان حساب بانکی تعامل كنند

هزینه  کالن  رسیدهای  کاغذی  شبکه  پرداخت

لزوم کاهش هزینه های ارسال پیامک های موجودی حساب
فرهاد محمدی، فعال حوزه پرداخت الکترونیک

بعد از بحران در بازار کاغذ و مشکالت تامین این کاال امروز تامین کاغذهای شبکه پرداخت با مشکالت اساسی روبه رو است. بانک ها برای بیشتر نشدن مشکالت تامین کاغذهای رسید وارد فاز جدیدی در رابطه با تهیه و استفاده از دستگاه های بدون کاغذ 
کرده اند. البته این راهکار شاید بتواند نیاز شبکه بانکی به کاغذ رول را کاهش دهد اما مشتریان امروز ناراضی هستندو هزینه های ارسال پیامک برای مشتریان به عهده خودشان است و بسیاری از آنها تمایلی برای پرداخت این هزینه ها ندارند. بنابراین بار 
دیگر موضوع تامین کاغذ رول رسیدهای پرداخت مطرح می شود. از زمانی که رسیدهای پرداخت در شبکه بانکی و تبادالت استفاده شده تا به امروز همواره این تفکر وجود دارد که این رسید می تواند نشان دهنده صحت تراکنش و البته مدرکی برای انجام 
تراکنش باشد. امروزه هنوز این تفکر وجود دارد و هر گونه تصمیم برای تغییر نحوه اطالع رسانی تراکنش ها باید با برنامه ریزی و آماده سازی زیرساخت های آن انجام شود. اعتمادی که از این طریق ایجاد شده به قوت خود باقی است و اصوال داشتن مدرک 
و سند برای ایرانیان از دیرباز مطرح بوده و آمارها نشان می دهد رسیدهای تراکنش های بانکی تا مدت ها نزد صاحبان آنها نگهداری شده است.  البته باید این موضوع را هم در نظر داشته باشیم که ارائه رسیدهای کاغذی با وجود  هزینه های بسیاری که 
برای تامین آنها صرف می شود به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می گیرد بنابراین سازوکار این اقدام از همان ابتدا دارای ایرادات زیادی بوده است. در بسیاری مواقع هم دیده شده که بسیاری از مردم با وجود دریافت پیامک باز هم درخواست رسید دوم 
مربوز به پذیرنده را دارند که این هم از بی برنامگی ها و ایرادات این طرح است و نشان دهنده هدرروی هایی است که از بی مباالتی در مصرف کاالی رایگان نشات گرفته است. به طور کلی اگر قرار است در کاهش مصرف کاغذ در حوزه های مختلف اتفاقی 

بیفتد باید تمام مسئوالن از بخش های دولتی و خصوصی و مردم، دست به دست هم برای حذف کاغذ تالش کنند. راهکارهای مختلفی برای جایگزینی قبوض کاغذی بیان می شود، اما هریک نیازمند فرهنگ سازی است.

معادن بزرگ بیش از معادن کوچک مورد توجه شرکت های دولتی هستند
منوچهر اولیاءزاده، کارشناس بخش معدن

معادن کوچک می توانند پشتوانه ای برای اقتصاد آسیب دیده کشور باشند در صورتی که به نیازهای آنها برای فعال سازی و بهره برداری توجه و رسیدگی شود. در حالی که ذخایر معادن بزرگ کشور در حال اتمام است با 
اتکا بر این تعداد معدن کوچک می توان آینده صادرات مواد معدنی را تضمین کرد. در شرایطی قرار داریم که تمرکزها  روی معادن بزرگ است و درآمدزایی از آنها هدف شده است در حالی که فعال سازی معادن کوچک 
می تواند ثروت نهفته را به اقتصاد بیمار ایران تزریق کند. در حال حاضر فناوری های جدیدی برای اکتشاف و استخراج معادن وجود دارد که متاسفانه عقب ماندگی در ورود فناوری ها موجب شده نتوانیم از ظرفیت های 

معادن آن طور که باید استفاده کنیم. 
هر چند می توان معادن کوچک را با تجهیزات موقتی فعال کرد اما معادن بزرگ موجود در کشور بیش از معادن کوچک مورد توجه شرکت های دولتی هستند و این در حالی است که ایران، کشوری غنی از مواد معدنی و 
ذخایر متنوع اما کوچک است. در کشوری مانند ایران که چنین گستردگی و پراکندگی دارد و بسیاری از معادن کوچک آن در مناطق محروم واقع شده، محلی کردن تکنولوژی از اهمیت باالیی برخوردار است حال اینکه 

معادن بزرگ نیز از برخی تکنولوژی های به روز و استاندارد دنیا در اکتشاف و استخراج محروم هستند.
از طرفی دیگر ضرورت دارد به این نکته اشاره شود که در معادن کوچک مقیاس می توانیم از ظرفیت های موجود زیرســاخت هایی مانند واحدهای تحقیق و توسعه زیرساخت های کارشناسی، امکانات آزمایشگاهی و از 
واحدهای بزرگ حتی به عنوان مثال از مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی و زیرمجموعه های ایمیدرو بهره بگیریم. همچنین ارائه تسهیالت از طریق صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، پیش خرید محصول، 

ایجاد کنسرسیوم، سرمایه گذاری مشترک و توسعه واحدهای فرآوری سیار از جمله راهکارهای قابل طرح برای راه اندازی معادن کوچک است.
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اپراتورهای ارائه کننده خدمــات اینترنت ثابت ملزم 
شــدند حجم مصرف منصفانه در خدمات اینترنتی 
خود را بدون دریافت هزینه، حداقل پنج درصد افزایش 
دهند.یکی از دغدغه های همیشگی کاربران بسته های 
اینترنتی، احتمال کمتر بودن حجم اینترنت دریافتی 
نسبت به حجم خریداری شده است. در واقع کم فروشی 
اینترنت یکی از مسائلی است که کاربران شرکت های 
اینترنتی همواره گوشه ذهن خود دارند و پیش می آید 
که نگران کم فروشی در حجم یا سرعت کمتر از سرعت 

اسمی خریداری شده باشند.
اخیراً محمدجواد آذری جهرمــی -وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات- برخی از این کم فروشی ها را تأیید 
کرد. پس از اعالم وزیر ارتباطات درباره کم فروشــی 
شــرکت های اینترنتی، حســین فالح جوشقانی - 
رئیس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
- از کم فروشی پنج تا هشــت درصدی شرکت های 
ارائه دهنده اینترنت ثابت خبر داد و اعالم کرد که این 
شرکت ها باید فرآیندهایشان را اصالح و بهینه سازی 

نحوه محاسبه حجم ترافیک را انجام دهند.معاون وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به این که پس از 
اعالم رگوالتوری اکثر این شرکت ها ضمن اعتراض به 
موضوع، مستندات زیادی مبنی بر عدم کم فروشی 
به ســازمان ارائه کرده اند، گفت: رگوالتوری نیز این 
مستندات را بررســی و در برخی موارد اندازه گیری 
مجدد انجام داده است که نتایج نهایی اندازه گیری های 
جدید اطالع رسانی می شود.در این راستا جوشقانی با 
بیان اینکه صیانت از حقوق مشترکان یکی از مهمترین 
اولویت های وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات و 
رگوالتوری است، اعالم کرد: در پی اطالعیه های قبلی 
رگوالتوری درباره مغایرت بسته های اینترنتی فروخته 
شده با میزان تحویل شده به مشترکان، اپراتورهای 
ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت از امروز حداقل پنج 
درصد به حجم مصرف منصفانه بسته های اینترنتی 
مشترکان اضافه می کنند. این افزایش بدون دریافت 
هزینه اضافی و به منظور جبران حقوق مشترکین در 

دستور کار اپراتورها قرار گرفته است.

ســوال از محمدجــواد آذری جهرمــی وزیــر 
ارتباطات درباره تلگرام در مجلس کلید خورد. 
 جمعی از نمایندگان طرح سوال از محمدجواد 
آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
را در مجلس کلید زده اند. بر اساس این گزارش 
نمایندگان از وزیر ارتباطات پرسیده اند که چرا 
وزیر بر اساس اسناد باال دستی و همچنین ماده 
)3(قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات ، مصوبه 1382.09.19 وظایف 

قانونی خود را به طور کامل انجان نداده است.
متن سوال از وزیر ارتباطات به شرح ذیل است:

1.ضرر مادی و معنوی ناشی از فعالیت پیام رسان 
تلگرام، حمایت همه جانبه از پوسته های فارسی 
هاتگرام و طالگرام)تلگــرام طالیی( که نهایتاً با 
حذف شدن آنها توسط ســپر امنیتی گوگل رخ 
داد و اضطرار کاربران برای استفاده از فیلترشکن 

برای حضــور در تلگرام اصلی را چگونه پاســخ 
می دهید؟

2.جبران خسارت مالی و جانی ناشی از استفاده 
از بســتر پیام رســان تلگرام در انجام عملیات 
تروریستی از جمله به شهادت رساندن تعدادی 
 از کارکنان و مراجعین به مجلس را چگونه دنبال 

نموده اند؟
3.خسارت اقتصادی ناشــی از دخالت دو کانال 
تلگرامی)به اســتناد مطالب آقای سیف رئیس 
وقت بانک مرکزی مورخ 97.01.26 در مجلس 
شورای اسالمی( در باال بردن نرخ ارز را چه کسی 

پاسخگوست؟ جنابعالی چه اقدامی کردید؟
4.محورهای مذاکرات و توافقــات جنابعالی با 
آقای پاول دوروف رئیس تلگرام چه بود و کدام 
یک از تعهدات طرفین اجرایی شــد و کدام یک 

عملی نشد؟
5.چرا علیرغم قول های داده شــده دو پوســته 
هاتگرام و تلگرام طالیی مســتقل نشد و با چت 

سرور داخلی اداهم فعالیت نداد.
6.چه اقدامات قانونی بین المللی یا داخلی برای 
نقض آشکار حریم خصوصی مردم ایران که در 
واقع یک عملیات تروریستی سایبری به حساب 
می آید، انجام داده اید؟ آیا تضمینی بر عدم تکرار 

چنین فعالیت های مجرمانه ای وجود دارد؟
7.چرا حمایت کامل از پیام رســان های داخلی 

صورت نپذیرفت؟

وزیر راه و شهرســازی گفــت: آزادراه »مراغه - 
هشترود« پروژه ترانزیتی به شــمار می رود که 
آذربایجان غربی را بــه آزادراه »تهران - تبریز« 

متصل می کند.
محمد اسالمی در حاشیه بازدید از آزادراه مراغه 
- هشــترود، اظهار کرد: مجموع پیشــرفت این 
پروژه کمتر از 30 درصد است، البته بخش هایی 
از این پروژه پیشــرفت باالی 60 درصد داشته 
که در نظر داریم قطعه های دارای پیشــرفت باال 
 را با تزریــق منابع مالی در اســرع وقت به اتمام 

برسانیم.
وی ادامه داد: بر اســاس سیاســت وزارت راه و 
شهرســازی، تکمیــل پروژه هایــی بــا درصد 
پیشــرفت باال و تأثیرگذار تســریع می شــود.

وزیر راه و شهرســازی دربــاره راهکارهای این 
وزارتخانــه بــرای حل مشــکالت الســتیک 

خودروهای سنگین، گفت: بر اساس هماهنگی 
انجام شــده با وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 
اجازه واردات الستیک از تمامی مرزهای کشور 
و مناطــق آزاد داده می شــود و گشــایش های 
خوبی در این راستا انجام شــده است.وی ادامه 
داد: به تازگی با واردکننــده جدید برای واردات 
الستیک استاندارد تفاهم کرده ایم و به رانندگان 
اطمینان می دهیم که حتماً تعهدات خودمان را 
 به میزان پیمایش و باری که حمل می کنند، انجام 

خواهیم داد.
اســالمی خاطرنشــان کرد: عده ای دالر دولتی 
دریافــت کــرده و الســتیک وارد نکــرده یــا 
احتکار کردند، این مســائل به بــازار لطمه وارد 
کرده کــه تعزیــرات حکومتی و قــوه قضائیه 
 برخــورد کردنــد و امیــدوارم این مشــکالت 

دیگر رخ ندهد.

ســخنگوی انجمن تایــر با بیــان اینکه قیمت 
انواع مواد اولیه داخلــی هفتگی تغییر می کند، 
گفت: نخ نایلون دو هفتــه پیش 43 هزار تومان 
 بود اما دو هفتــه ای به 60 هزار تومان رســیده

 است.
 مصطفــی تنهــا با اشــاره بــه اینکــه امروز 
تولیدکنندگان کشور متناسب با نرخ تورم موجود 
در جامعه با هزینه های بســیار بــاال در فعالیت 
تولیدی خود روبه رو هســتند، اظهارداشــت: 
تولیدکنندگان تایر چندین ماه هست که درگیر 
موضوعــات مختلف تأمین مواد اولیه هســتند 
و برای جبران این موضوع درخواســت افزایش 

قیمت ها را مطرح کرده اند.
وی با بیــان اینکــه هنــوز موضــوع افزایش 
قیمت هــا در مرحله چکش کاری قرار داشــته 
و ابالغ نشــده اســت، افزود: تأمین ارز و انتقال 
آن برای تولیدکنندگان بســیار مشــکل شده 
است به نحوی که  تولیدکننده با مشقت بسیار 

خریدهای خارجی را انجام می دهد اما در نهایت 
 نمی داند از چه طریق انتقــال ارز این خرید  را 

انجام دهد.
تنها با اعالم اینکه صنعت خودرو و صنایع وابسته 
مورد هدف مســتقیم تحریم ها قرار گرفته اند، 
تصریح کرد: امروز ما با مشکالت متعددی دست 
و پنجه نــرم می کنیم. جالب اینجاســت عالوه 
بر مشــکالت تأمین ارز خارجی در خرید مواد 
اولیه داخلی نیز با مشــکالت متعــددی روبرو 
هســتیم به نحوی که قیمت انواع مــواد اولیه 
داخلی هفتگی تغییــر می کند و همین موضوع 
تولیــد کننــده را بالتکلیف تر از دیــروز کرده 
اســت. ســخنگوی انجمن تایر اضافه کرد: نخ 
نایلون دو هفتــه پیش 43 هزار تومــان بود اما 
دو  هفتــه ای به 60 هزار تومان رســیده این در 
حالی اســت که نخ نایلون در دو ســال گذشته 
 بــا قیمت 8 هــزار  تومان مــورد معاملــه قرار 

می گرفت.

حجماینترنتاپراتورهایثابت۵درصدافزایشمییابد

وزیر راه و شهرسازی؛

اجازهوارداتالستیکازتماممرزهایکشور
ومناطقآزاددادهمیشود

سوالاز»آذریجهرمی«دربارهمحورهایمذاکرات
با»پاولدوروف«دربارهتلگرام

تولیدكنندگان بالتکلیف تر از دیروز شدند

تغییرهفتگیقیمتمواداولیهداخلیتولیدالستیک



آخر4
کسب و کار

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هفتم،شماره 1654| شنبه25 خردادماه 1398

 راستي آزمايي تسهيالت 
اشتغال زايي

اما سياست ها و روند برنامه ريزي در كشور براي 
ايجاد شغل نشان از سردرگمي ها و بالتكليفي ها 
در اين مقوله دارد. جوانان دهه 60 و 70 به ســن 
كار رسيده اند؛ اما بيكاري آنها را به شدت، تهديد 
مي كند. آنچه در ســند ملي كار شايســته بايد 
مورد توجه باشــد، اول از همه ايجاد فرصت هاي 
شغلي پايدار، درخور تحصيالت و توانمندي هاي 
متقاضيان بازار كار اســت و دوم ايجاد مشاغلي 
است كه ارزش افزوده و بهره وري را به دنبال دارد. 
در حوزه ايجاد شغل بايد به سمت اشتغال مولد و 
بهره وري باشيم. كار شايسته مصداق كاري است 
كه بهره وري باال دارد و متناســب با تحصيالت 
نيروي جوان است. راهبردهاي ما بايد به نسبت 
گذشته، تغييرات اساسي داشته باشد. براي مثال 
با نظام آموزشي موجود امكان ايجاد كار شايسته 
وجود ندارد يا با وجود نظام مالي، بانكي، تجاري و 
تعرفه اي امكان كار شايسته ايجاد نمي شود. وقتي 
اساس نظام اقتصادي كشور مبتني بر سوداگري و 
حضور در بخش هاي غيرمولد است، منابع بانكي 
در اختيار سوداگري قرار مي گيرد و مكانيزم تامين 
مالي بنگاه ها شفاف نيســت. يكي از عناصر مهم 
نظام بانكي براي ايجاد كار شايسته، اصالح نظام 
مالي براي حمايت از توليد و هدايت نقدينگي و 
تسهيالت به ســمت بخش هاي مولد به صورت 
برنامه ريزي شده و هدفمند است؛ يعني به گونه اي 
كه دغدغه تامين مالي آن هم از مسير نظام بانكي 
در بنگاه هاي اقتصادي كشور وجود نداشته باشد. 
تورم افسارگسيخته كه به توليد صدمه مي زند؛ 
ريشه در سياســت هاي غلط پولي و بانكي دارد. 
نظام بانكي بايد از بنگاه داري خارج شده و شفافيت 
بيشتري در موضوع تسهيالت دهي به متقاضيان 
داشته باشد. حتي تسهيالتي كه براي اشتغال زايي 
پرداخت مي شود؛ بايد راستي آزمايي شود. نظام 
فعلي تعرفه ها مانع از رقابت پذيري مي شود. اگر 
مبلغي براي تعرفه ها تعيين مي كنيم، بايد همزمان 
با آن فرصتي چند ساله به توليد داخل براي افزايش 
توان فني و دانش توليدي بدهيم تا با حذف تعرفه ها 
و كاهش آن كه به تبــع واردات كاالي خارجي را 

تسريع مي كند، توليد داخلي صدمه اي نبيند. 

ادامه سرمقاله مهارت هاي مديريتي

در بســياري از موارد الزم اســت تا مديــران و رهبران قدرت 
خود را به زيردستان شــان تفويض كنند تــا بتوانند اهداف يا 
وظايف ســازماني مختلفي را به انجام برســانند. در ساليان 

اخير، رشد، پيشرفت، شــكوفايي و ارتقای توانمندي هاي 
كاركنان مــورد توجه صاحب نظران و كارشناســان قرار 

گرفته است، زيرا: 1-مشتريان دامنه توقعات 
خود را درباره كيفيــت، قيمت و خدمات 

وسيع تر كرده اند. 2-برآوردن 
درخواست مشــتريان بايد با 

توجه به لزوم ســودآور ماندن انجام 
شود. 3-فشار هايي كه از ناحيه رقابت 

جهاني و همچنين از طرف تكنولوژي هاي 
جديد وارد مي شود و نيز تغيير ذهنيت 

مشتريان. 4-نيروي كار معاصر نســبت به گذشته، بسيار فرق 
كرده اســت. نيروي جديد كار، ظرفيت و استعدادي فوق العاده 
براي رشد و توسعه دارد. توانمندسازي با ايجاد احساس اعتماد 
به نفس و با به وجود آوردن فضاي آزاد عمل براي كاركنان اين 
فرصت را به وجود خواهد آورد 
تا توانايي ها و مهارت هاي شان 
را بهبود بخشيده و موجبات 
اثربخشــي خــود را فراهم 
ســازند. همچنين توانمندســازي 
با پرورش كاركنان باانگيــزه و توانا به 
مديــران امكان خواهد داد تــا در برابر 
 پويايي محيط رقابتي از خود عكس العمل 

مناسب دهند. 

ضرورت  توانمندسازي كاركنان  در  سازمان

ين
كل

ران
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هيچ وقت به گمــان اينكه وقت داريد ننشــينيد، زيرا 
هنگام عمل خواهيد ديد كه هميشه وقت كم است. 
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 فاكتور هاي ريسك در استارت آپ ها
در استارت آپ ها سه دسته ريسك فاكتور اصلي شامل فناوري، بازاريابي و تيم بايد 
مورد بررسي قرار بگيرند. در اين مطالعه به بررسي اين ريسك فاكتور ها مي پردازيم.
ريسك MVP: ريسك MVP بيان كننده اين احتمال است كه مشخصات و 
ويژگي هاي كمينه محصـول مورد انتظار مشتري نتوانـد در برنامـه زمان بندي 
مورد انتظار بـرآورده شـود. ايـن ريسـك بـــر توانمندي هاي تيم در طراحي 
نمونه اوليه براســاس تحقيقات ابتدايي در شناسايي مساله مشتري براي ارائه 
محصول جديد متمركـز اسـت و بـه قابليـت و توانمندي ها در ايجاد همدلي 
با مشتري، مشابهت محصول و پيچيدگي محصول وابسته اسـت. از آنجـا كـه 
تجربيـات گذشـته تيم در ايجاد محصوالت مشابه ممكـن اسـت در طراحـي 
محصـول جديد مفيد واقـع شـــود، به كارگيري اجـزاي كـاركردي مشترك 
در مرحله طراحـي مي توانـد توسـعه محصـــول جديـد را آسـان كنـد. ايـن 
امـر از سوي ديگر منجـر بـه تشـابه بـــاالتر محصول جديد ارائه شده توسط 
استارت آپ با محصوالت موجود مي شود. عـالوه بـر ايـن، پيچيدگي طراحي 
محصول به ميـــزان توانمندي تيم و تالشــي كه در مرحلــه تعريف صحيح 
مساله از خـــود نشـــان مي دهد، بســـتگي دارد. آشنايي تيم با اصول تفكر 
 طراحي مي تواند بخش عمده اي از پيچيدگي هاي معمول در ارائه محصوالت 

استارت آپ ها را كم كند. 
ريسك توانايي پيش بيني: يكي از ريسك هاي مهم در استارت آپ ها اين است 
كه اين تيم ها به دليل محدوديت منابع و تجربه قادر به پيش بيني دقيق اينكه 
آيا نوآوري جديد مي تواند به وعده هاي خود عمل كند و نياز مشتري را برآورده 
سازد، نيستند. البته به دليل چرخه تكنولوژي، هيچ كسی نمي تواند به طور دقيق 
پيش بيني كند كه يك محصول تا چه زماني مي تواند بقا داشته باشد؛ اما درباره 
استارت آپ ها اين مورد بسيار ملموس تر اســت. همچنين فناوري هاي از رده  
خارج و نامناسب مي توانند موجب از رده خارج شدن يك محصول يا فرايند به 
محض راه اندازي شوند كه درباره استارت آپ هاي ايراني اين مورد بسيار بيشتر 

اتفاق مي افتد. 
ريسك قابليت: تيم هاي استارت آپي با عدم قطعيت هاي زيادي مواجه هستند. 
همكاري هاي كوتاه مدت يا عدم شــناخت دقيق از توانمندي ها و مهارت هاي 
اعضاي تيم هاي استارت آپي اغلب اين ريســك را به وجود مي آورد كه آيا تيم 
قابليت كافي براي راه اندازي موفق يك محصول جديد را دارد يا مي تواند پس از 
معرفي يك محصول جديد، خدمات پس از فروش سريع و مناسبي را ارائه دهد. 
قابليت هاي محصوالت يا تكنولوژي هاي نوپا اغلب با درك ضعيفي همراه است 
كه اين مورد درباره استارت آپ ها به وضوح قابل مشاهده است. درباره محصوالت 
و خدمات تيم هاي استارت آپي اغلب چالش استانداردها و اعتماد مشتريان به 
محصوالت نوظهور بروز مي كند و استفاده كنندگان فعال مطمئن نيستند كه 
آيا اســتاندارد مندرج روي محصوالت جديد در آينده نيز معتبر خواهد بود يا 
نه. تيم هاي اســتارت آپي اغلب به داليل متعدد مانند عدم وجود دانش كافي 
يا مهارت هاي الزم و همچنين عدم بلوغ فناوري نمي توانند به طور دقيق اثرات 
جانبي غيرمنتظره محصوالت جديد را پيش بيني كنند و اين چنين ريسك هاي 

فني چالش هاي جدي را براي موفقيت پروژه هاي استارت آپي مطرح مي كند.
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آگهی قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دســتور مواد ۱ و ۳ قانــون تعيين تكليف وضعيــت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب۱۳۹0/۹/20 ،امالك متقاضيانی 
كه در هيات موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتی نوشهر 
مورد رســيدگی و تصرفات مالكانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم 

صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهی می گردد :
امالک متقاضيان واقع در كوركورسر سفلی پالک اصلی 4 

بخش 1
۳07۵ فرعی حميد رضا نوروزی نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
بنای احداثی به مساحت 266.۱0 متر مربع خريداری بدون واسطه از 

باقر قربانی مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در هلستان پالک اصلی ۶ بخش 1

۱72۵ فرعی غالم حسين عمرانی نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
بنای احداثی)قسمتی از پالك 6۹ فرعی( به مساحت ۳۱6.۳2 متر مربع 

خريداری بدون واسطه از بنياد مستضعفان مالك رسمی.
۱7۵6 فرعی شاهين عامری طباطبائی نسبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با بنای احداثی به مســاحت 2۹۸.70 متر مربع خريداری بدون 

واسطه از علی نظر انداز مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در خير سر پالک اصلی 2۰ بخش 1

6۵0 فرعی محمد رحيمی پور نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
بنای احداثی به مساحت 2۸۴.۸7 متر مربع خريداری بدون واسطه از 

حسين علی بهرامی نژاد مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در مرتع چالك غربی پالک اصلی 1 بخش 2

۵72 فرعی ابولقاسم شيرازی و فريده شيرازی و فرشته شيرازی نسبت 
به احصه هر كدام مشاعا و بالسويه به ميزان 2 دنگ مشاع از ششدانگ 
يك قطعه زمين)قسمتی از اعيانی 2۸2 فرعی( به مساحت ۵67.۸۳ متر 

مربع خريداری بدون واسطه از كيومرث افشار مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در مرتع خشكرود شرقی پالک اصلی 

2 بخش 2
2۹ فرعی جعفر ربيعی نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بنای 
احداثی به مساحت ۱۱۱۵.۵6 متر مربع خريداری بدون واسطه از بهمن 

ايل درويش مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در بندپی پالک اصلی 4 بخش 2

۱۴0۱ فرعی سبحان مالصالحی نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
بنای احداثی به مساحت ۳۸۹.20 متر مربع خريداری بدون واسطه از 

جواد قمی مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در اميررود پالک اصلی 2۶ بخش 2

70۸ فرعی پروانه مختاری نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای 
احداثی به مساحت 26۴.60 متر مربع خريداری بدون واسطه از مهدی 

ملكی مالك رسمی.
7۱0 فرعی حسن باروجی نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای 
احداثی به مساحت 2۱۳.۹۵ متر مربع خريداری بدون واسطه از احمد 

خانجانی مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در شمعجاران پالک اصلی 3۰ بخش 2

۱0۵۴ فرعی حميرا مدنی مباركه نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
با بنای احداثی به مساحت 26۴.۱0 متر مربع خريداری بدون واسطه از 

علی اكبر شاه بهرامی مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در درزيكال پالک اصلی 31 بخش 2

۳۵۵ فرعی روح اهلل اميری نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای 
احداثی به مساحت ۳2۵.۹۳ متر مربع خريداری بدون واسطه از مينا 

قنبری مالك رسمی.

امالک متقاضيان واقع در مرتع طال پالک اصلی 41 بخش 2
6۹ فرعی الهام اسمعيلی نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای 
احداثی به مساحت ۴۸۹.۵6 متر مربع خريداری بدون واسطه از مجتبی 

صياد مالك رسمی.
70 فرعی عباس عبادی مهر نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای 
احداثی به مساحت 2۵۹.۳0 متر مربع خريداری بدون واسطه از مجيد 

عباسی روشن مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در مزرعه بلرماب پالک اصلی 1۰۷ 

بخش 2
۱77 فرعی محمد باقر صفريان نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
بنای احداثی به مساحت 200.20 متر مربع خريداری بدون واسطه از 

رمضان سمرقندی مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در مرتع دودارک پالک اصلی 1 بخش 3

۱۴2۳ فرعی آزيتا معارفی نسبت به يك و نيم دانگ مشاع ازششدانگ 
يك قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت 6۳۱.2۹ متر مربع خريداری 

بدون واسطه از محمد علی نعمت الهی مالك رسمی.
۱۴77 فرعی فاطمه دبيری و نادر فرشــچی نســبت به حصه هركدام 
مشاعا و بالسويه بميزان سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با 
بنای احداثی به مساحت ۴72 متر مربع خريداری بدون واسطه از علی 

اكبر غالم بيرقيان مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در اندرور پالک اصلی 2 بخش 3

67۵ فرعی مجيد صامت نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بنای 
احداثی به مساحت ۴۴۴.۵۸ متر مربع خريداری بدون واسطه از حميد 

رضا فتاحی مالك رسمی.
۸۴۵ فرعی زهرا گياهی فومنی نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
با بنای احداثی به مســاحت 2۴۴ متر مربع خريداری بدون واسطه از 

يعقوب حسينی مالك رسمی.
۸۵6 فرعی فرشــته و فريده نوروی نســبت به حصه هر كدام مشاعا و 
بالسويه به ميزان سه دانگ مشاع ازششدانگ يك قطعه زمين با بنای 
احداثی به مســاحت ۴۴0.0۸ متــر مربع خريداری بدون واســطه از 

عبدالرضا قمی مالك رسمی.
۸6۱ فرعی ناهيد دبير نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بنای 
احداثی به مساحت ۵۴۳.۳۳ متر مربع خريداری بدون واسطه از اسالم 

سليمانی مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در سنگسرا پالک اصلی ۵ بخش 3

226 فرعی الهام اميدی نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بنای 
احداثی به مســاحت ۱۸7.0۹ متــر مربع خريداری بدون واســطه از 

غالمحسن ترك مالك رسمی.
2۳0 فرعی محمد رضا ندافيان نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
بنای احداثی به مساحت 660.۵0 متر مربع خريداری بدون واسطه از 

مرتضی جليلی مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در حمزده عليا پالک اصلی ۷ بخش 3

22۱ فرعی محمد كاظم ابن رســول صنعتی نسبت به ششدانگ يك 
قطعه زمين با بنای احداثی) به شــرط تجميع با پالك 22 فرعی ( به 
مساحت ۴۴2.۳۸ متر مربع خريداری بدون واســطه از طاهره پاكزاد 

مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در چلندر پالک اصلی ۹ بخش 3

۱۹7 فرعی محمد علی ولی نوری نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
با بنای احداثی به مساحت 2۹۸.۳0 متر مربع خريداری بدون واسطه از 

مرتضی خاك مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در ملكار پالک اصلی 1۰ بخش 3

۴۸۴ فرعی داود جان محمدی سنقری نسبت به ششدانگ يك قطعه 

زمين با بنای احداثی به مســاحت ۳0۱.7۵ متر مربع خريداری بدون 
واسطه از احسان الهی نژاد مالك رسمی.

امالک متقاضيان واقع در حوضكتی پالک اصلی 11 بخش 3
۵۱۹ فرعی كورش دامغانی نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای 
احداثی به مساحت 2۳۵.۵۳ متر مربع خريداری بدون واسطه از علی 

بالی مقدس مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در چلك پالک اصلی 1۷ بخش 3

7۹۹ فرعی مرتضی داودی نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با 
بنای احداثی به مساحت ۴6۸.۳7 متر مربع خريداری بدون واسطه از 

استشهاديه مالك رسمی.
۸02 فرعی محمد راستی اصل نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
بنای احداثی به مساحت ۵۳۸.2۴ متر مربع خريداری بدون واسطه از 

حميد رضا مهر پناه مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در پی كال پالک اصلی 2 بخش 4

۳72 فرعی يوسف عابدينی نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای 
احداثی به مساحت ۳۳۳ متر مربع خريداری بدون واسطه از اصغر نائيج 

مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در مين باش رزگاه پالک اصلی 22 

بخش 4
۱7۹ فرعی مهری شهرياری دوست نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
با بنای احداثی به مساحت ۳۱6.۴۵ متر مربع خريداری بدون واسطه از 

نوروز علی ترك مالك رسمی.
۱۸0 فرعی داود صفری نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بنای 
احداثی به مساحت 2۱۹.۴0 متر مربع خريداری بدون واسطه از شجاع 

خداوردی مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در كنس كاج پالک اصلی 23 بخش 4

۱۵۴ فرعی خديجه ونانه نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای 
احداثی به مساحت ۱۱۱.0۵ متر مربع خريداری بدون واسطه از محمد 

تقی رياحی مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در سريوده پالک اصلی 33 بخش 4

6 فرعی مسجد صاحب الزمان سريوده با توليت و نمايندگی اداره اوقاف 
و امور خيريه نوشهر نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی 
به مســاحت ۱2۹2.۴6 متر مربع خريداری بدون واسطه از واگذاری 

مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در انگيل پالک اصلی ۸3 بخش 4

۳۹ فرعی محمد علی رضائی نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با 
بنای احداثی به مساحت ۱076.۸۵ متر مربع خريداری بدون واسطه از 

معصومه علی پور مالك رسمی.
۴۱ فرعی احسان اله خداكرمی نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
بنای احداثی به مساحت ۸۳7.۴۵ متر مربع خريداری بدون واسطه از 

تاج قربانی مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در فيروز كال سفلی پالک اصلی 1 بخش ۵

۵ فرعی امامزاده سيد علی كلوازی فيروز كال سفلی با توليت و نمايندگی 
اداره اوقاف و امور خيريه نوشهر نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
بنای احداثی به مساحت 2۹66.۵۸ متر مربع خريداری بدون واسطه از 

واگذاری مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در سياهرود پالک اصلی 2 بخش ۵

۸6۳ فرعی صديقه مصدق مهر نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
بنای احداثی به مساحت ۵۴0.06 متر مربع خريداری بدون واسطه از 

خدايار عالء مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در فيروز كال عليا پالک اصلی ۵ بخش ۵

۹ فرعی امامزاده نب روستای فيروز كال عليا با توليت و نمايندگی اداره 

اوقاف و امور خيريه نوشهر نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای 
احداثی به مساحت ۸۳.۴۴ متر مربع خريداری بدون واسطه از واگذاری 

مالك رسمی.
۱0 فرعی امامزاده سيد ولی فيروز كال عليا با توليت و نمايندگی اداره 
اوقاف و امور خيريه نوشهر نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای 
احداثی به مســاحت 2۹۹7.26 متر مربع خريداری بدون واســطه از 

واگذاری مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در بازياركال پالک اصلی 12 بخش ۵

۹۴ فرعی فاطمه احمدی پسكوهانی نســبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با بنای احداثی به مســاحت 267.۴0 متر مربع خريداری بدون 

واسطه از عباس حسينی مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در كدير پالک اصلی 1۵ بخش ۵

۱2۴ فرعی امامزاده جعفر روســتای كدير با توليت و نمايندگی اداره 
اوقاف و امور خيريه نوشهر نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای 
احداثی به مســاحت ۱۱۳6.۸6 متر مربع خريداری بدون واســطه از 

واگذاری مالك رسمی.
۱2۵ فرعی فاطمه منصوب بريحانيان نســبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با بنای احداثی به مســاحت 2۴۴.۳6 متر مربع خريداری بدون 

واسطه از صادق ثبور مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در وازيوار پالک اصلی 22 بخش ۵

۳۳7 فرعی باقر عليخانی قلعه شاهی نســبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با بنای احداثی به مســاحت ۳۸۸.22 متر مربع خريداری بدون 

واسطه از صادق حداد مالك رسمی.
امالک متقاضيان واقع در ميانشهر پالک اصلی 2۶ بخش ۵

۱۸۸ فرعی مهدی سهرابی نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای 
احداثی به مساحت ۵۳7.۸۵ متر مربع خريداری بدون واسطه از امير 

احمد اعتمادی مالك رسمی.
لذا به موجب مــاده ۳ قانون تعييــن تكليف وضعيــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئين نامه مربوطه اين آگهی 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طريق اين روزنامه 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 انتشــار اولين آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تســليم و رسيد 
اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت 
به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نمايــد و گواهی تقديم 
دادخواست 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 آئين نامه مذكور در مورد قسمتی از امالكی 
كه قبال اظهار نامه 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 باطالع عموم می رساند و نسبت به 
امالك در جريان ثبت و فاقد ســابقه تحديد حدود، واحد ثبتی آگهی 

تحديد حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نمايد.
م الف: ۹۸/۱70/7۸۳6

تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/0۳/۱۱
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/0۳/2۵

فرامرز كلبادی نژاد
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
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