
مدير شــبكه نوآوري پارك فناوري پرديس با بيان اينكه تاكنون به ۱۵۰۰ شــركت 
خدمات ارائه كرده ايم، گفت: اين شبكه در زمينه ارائه تسهيالت به برگزيده هاي آزمون 
استخدامي شركت هاي فناور برنامه دارد. به گزارش ايسنا، محمدمهدي جهان بزرگي 
در نشست خبري آغاز بهره برداري از ســامانه تامين نيروي انساني براي شركت هاي 
دانش بنيان، خالق و فناور توسط شبكه نوآوري با بيان اينكه اين شبكه از سال ۱۳۸۵ 
در راستاي توسعه ايجاد مديريت و توزيع شبكه اي از زيست بوم نوآوري آغاز به كار كرد، 
ادامه داد: هم افزايي، توسعه تعامالت، ايجاد ارتباطات خالق و ايجاد بازار از وظايف شبكه 
نوآوري محسوب مي شود و اين شبكه در زيست بوم نوآوري با هدف ارتقای سهم اقتصاد 
دانشي كشــور فعاليت مي كند. جهان بزرگي، شــركت هاي دانش بنيان، شركت هاي 
خالق، فناور، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، دستگاه هاي دولتي، واحدهاي تحقيق و توسعه، 

اســتعدادهاي برتر، نخبگان، دانشــجويان و نوآوران را از عناصر شبكه نوآوري پارك 
پرديس دانست و اظهار كرد: از آنجايي كه شــبكه نوآوري وظيفه به هم رساني اعضاي 
شبكه را بر عهده دارد، قرار است عنوان شبكه نوآوري به شبكه فناوري و نوآوري تغيير 
يابد. مدير شــبكه نوآوري پارك فناوري پرديس با تاكيد بر اينكه در حال حاضر ۱۰ 
هزار شركت دانش بنيان و خالق و شــركت هايي در پارك هاي علم و فناوري مشغول 
كسب و كار هستند، گفت: اين شــبكه ظرفيت ارائه خدمات به اين شركت ها را دارد و 
تاكنون ۱۵۰۰ شركت خالق و فناور توانســته اند از خدمات شبكه نوآوري بهره ببرند. 
تمام خدماتي كه به شركت ها ارائه مي شود، به همت مديريت بخش خصوصي است. 
وي يادآور شد: اين شبكه در زمينه ارائه تسهيالت به برگزيده هاي آزمون استخدامي 
شركت هاي فناور برنامه دارد. ارائه تسهيالت سربازي به برترين هاي آزمون استخدامي 

شركت هاي فناور از آن جمله است. جهان بزرگي با بيان اينكه در اين شبكه مدل نوآوري 
در حوزه مديريت دولت ايجاد شده تا شــركت هاي خصوصي وارد فضاي ارائه خدمت 
شوند، يادآور شد: ماموريت شبكه ايجاد امكانات و حمايت ها، ايجاد بازار كار در حوزه 
زيست بوم نوآوري به واسطه بخش خصوصي اســت. در اين حوزه يكي از جديدترين 
مسائلي كه اعضاي شبكه نوآوري با آن دست و پنجه نرم مي كنند، تامين سرمايه انساني 
كارآمد در شركت هاي دانش بنيان است. مدير شبكه نوآوري پارك فناوري پرديس با 
بيان اينكه همه فضاهاي كسب و كار همواره دچار فراز و فرودهايي مي شوند، خاطرنشان 
كرد: سازماندهي سرمايه هاي انساني در حوزه شركت هاي دانش بنيان تقريبا موضوعي 
هميشگي است، ازاين رو با توجه به اين نياز اساسي سامانه فني نيروهاي انساني ويژه 
شركت هاي دانش بنيان و فناور آغاز به كار كرده است. اين سامانه توسط شبكه نوآوري 

و به همت يكي از شركت هاي دانش بنيان طراحي و تدوين شده است. وي با بيان اينكه 
اين سامانه مي تواند شــروع خوب و ارزشــمندي در حوزه تامين سرمايه هاي انساني 
و شــركت هاي دانش بنيان باشد و فضاي مناســبي را براي افراد جوياي كار در شبكه 
نوآوري فراهم آورد، اضافه كرد: شــبكه نوآوري براي افرادي كه در آزمون استخدامي 
شركت هاي بخش خصوصي شــركت مي كنند و حائز رتبه مي شوند، مزايايي در نظر 
مي گيرد كه امكان استفاده از امريه و پروژه جايگزين سربازي از جمله آنهاست. مدير 
شبكه نوآوري پارك فناوري پرديس خاطرنشان كرد: همچنين افراد برجسته مي توانند 
عضو شبكه نوآوري شده و از خدمات شبكه بهره مند شوند، ضمن آنكه افراد برگزيده 
آزمون اســتخدامي مي توانند در فضاهايي قرار بگيرند كه كار اشتراكي زير نظر شبكه 

نوآوري داشته باشند.

رئيس پژوهشگاه صنعت نفت گفت: پژوهشگاه صنعت نفت برنامه هاي متعددي را در 
حوزه اكتشاف، حفاري، ازدياد برداشت، توسعه كاتاليست و صرفه جويي انرژي در دست 
اجرا دارد. به گزارش ايسنا، جعفر توفيقي داريان با اشاره به برنامه هاي پژوهشگاه صنعت 
نفت براي توسعه و ارتقاي اين صنعت اظهار كرد: مهم ترين پژوهش هاي صنعت نفت در 
پژوهشگاه صورت مي گيرد كه در حال حاضر پروژه هاي زيادي در حوزه اكتشاف نفت 
و گاز در دست اجرا داريم كه بتوانيم در بخش هايي كه هنوز اكتشاف صورت نگرفته يا 
بخش هايي كه ظرفيت بيشتري دارند، مانند خليج فارس و درياي عمان پروژه هايي را 

اجرا كنيم. وي با تاكيد بر اينكه در حوزه منابع نفت و گاز متعارف فعاليت هاي اكتشافي 
را با شركت اكتشاف در دست اجرا داريم، گفت: در زمينه حفاري و توسعه سيستم هاي 
حفاري، افزودني هاي حفاري كه موجب ســرعت بخشــيدن به فعاليت ها مي شــود، 
فرايندهاي حفاري متعددي را با موفقيت اجرا كرده ايم كه در اين حوزه فعاليت هاي خود 
را ادامه خواهيم داد. به گفته رئيس پژوهشگاه صنعت نفت، عالوه بر اين در حوزه ازدياد 
برداشت كه يكي از پروژه هاي مهم وزارت نفت است، اكنون توانسته ايم با فعاليت هايي 
كه در ميدان اهواز صورت گرفته، در اين ميدان موفقيت هايي را كسب كنيم. توفيقي با 

اشاره به اقدامات و برنامه هاي پااليشگاه صنعت نفت در حوزه پايين دست و بخش پااليش، 
اظهار كرد: در حال حاضر در حال توليد ليسانس واحدهاي بازيافت گوگرد هستيم كه اين 
مساله مي تواند نتايج خوبي را در پي داشته باشد. وي افزود: در حوزه شيرين سازي گاز 
نيز پروژه هاي مهمي را در دست اجرا داريم و اكنون خود پژوهشگاه توانسته به حالل هاي 
شيرين سازي كه راندمان بااليي دارد، دســت يابد كه اين اتفاق امري بسيار مهم است. 
رئيس پژوهشگاه صنعت نفت با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه كاتاليست و 
جاذب كه گلوگاه صنعت نفت و گاز است، اظهار كرد: در حال حاضر پژوهشگاه توانسته 

چندين كاتاليست را صنعتي كند كه اين كاتاليست ها در پااليشگاه هاي ايالم، اصفهان، 
كرمانشاه و اراك فعال است. به گفته توفيقي، در حوزه انرژي و محيط زيست پروژه هاي 
مهمي در بحث ضعف آلودگــي از خاك و آب هاي آلوده به نفت در دســت اجرا داريم. 
همچنين در حوزه خوردگي اعالم آمادگي كرده ايم و اين در حالي اســت كه مديريت 
خوردگي در بخش گاز در دست ما قرار دارد. وي با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در 
حوزه صرفه جويي انرژي نيز گفت: پروژه هاي مهمي را در اين حوزه در دست اجرا داريم 

كه يكي از آنها تجاري سازي تكنولوژي سي.اچ.پي است. 

اگر سازمان تجارت جهاني از درخواست آمريكا براي وضع 
تعرفه روي ميلياردهــا دالر كاالي اروپايي حمايت كند، 
احتماال جنگ تجاري جديدي بين دو طرف رقم خواهد 
خورد. به گزارش ايسنا، داوران سازمان تجارت جهاني قرار 
است روز دوشنبه در ژنو درباره نهايي كردن پرونده ۱۵ 
ساله شكايت آمريكا عليه اتحاديه اروپا ديدار كنند. آمريكا 
به دنبال جبران خسارت بابت يارانه هاي غيرقانوني است 
كه دولت هاي اروپايي به شــركت هواپيماسازي ايرباس 
پرداخت كرده اند. اويل ماه ميالدي جاري ارزش ســهام 
ايرباس در پي گزارش هايي مبني بر اينكه سازمان تجارت 
جهاني به نفع دولت آمريكا و حق وي براي وضع ميلياردها 
دالر تعرفه عليه واردات كاالهاي اروپايي راي خواهد داد، 

سقوط كرده بود. واشــنگتن اعالم كرده كه مي خواهد 
روي ۱۰۰ درصد صادرات اروپا به آمريكا به ارزش تجاري 
ساالنه حدود ۱۱.2 ميليارد دالر، تعرفه وضع كند. رويترز 
پنج شنبه گذشته به نقل از منابع آگاه گزارش كرده بود 
دولت آمريكا بــه اين رقم نخواهد رســيد؛ اما حق وضع 
تعرفه روي واردات كاالهاي اروپايي به ارزش ساالنه 7.۵ 
ميليارد دالر را دريافت خواهــد كرد. آمريكا پيش از اين 
فهرست بلندبااليي از كاالهاي اروپايي را تهيه كرده كه 
اعالم كرده پس از تشخيص سازمان جهاني تجارت درباره 
ميزان وارداتي كه بايد هدف تعرفه قرار بگيرد، از ميان آنها 
انتخاب خواهد كرد. عالوه بر هواپيما و قطعات هواپيماي 
ساخت اروپا، كاالهاي اين فهرست شامل موتورسيكلت، 

غذا، نوشــيدني، پوشــاك، قطعات فلز پايه و تجهيزات 
براي ساخت جواهرات هستند. اتحاديه اروپا نيز پرونده 
جداگانه ديگري نزد ســازمان جهاني تجارت دارد كه در 
آن استدالل كرده كه شــركت بوئينگ مساعدت مالي 
غيرمنصفانه اي از دولت فدرال آمريكا دريافت كرده است. 
حكم درباره اين پرونده احتماال تا ۹ ماه ديگر صادر خواهد 
شد. كريستين شــرر، مدير مالي ايرباس هفته گذشته 
به شبكه سي.ان.بي.ســي گفته بود اقدام حقوقي به نفع 
هيچ كدام از اين دو شركت نخواهد بود. براساس گزارش 
شــبكه سي.ان.بي. سي، كميســيون اروپا آوريل امسال 
رايزني عمومي را درباره فهرســت مقدماتي از كاالهاي 

آمريكا كه هدف تعرفه قرار خواهند گرفت، آغاز كرد. 

هفته سختي براي بيت كوين ســپري شد و نخستين و 
مهم ترين ارز ديجيتالي جهان بيش از 2۰ درصد سقوط 
كرد و به 77۵7 دالر رسيد كه پايين ترين قيمت آن از ماه 
ژوئن تاكنون اســت. به گزارش سي.ان.بي .سي، اين ارز 
ديجيتال كه نوسانات شــديد معروف است، از ماه اوت تا 
قبل از اين هفته، قيمتي پايدار داشت و در حدود ۱۰ هزار 
دالر معامله مي شد. سقوط سنگين قيمت بيت كوين در 
اين هفته از روز دوشنبه آغاز شد و تا انتهاي معامالت هفته 
ادامه يافت. اين هفته ساير ارزهاي ديجيتال مهم، مانند 
اتروم و ريپل، هم به ترتيب 2۴ و ۱۹ درصد سقوط كردند. 
تحليلگران مي گويند اين ســقوط قيمت بــه علت ارائه 

ناموفق ويژگــي جديدي براي معامله بيت كوين اســت 
كه باعث شكسته شدن ســطح تكنيكال قيمت آن شد. 
اين ويژگي جديد كه باكت نام دارد، به عنوان راهي براي 
جذب ســرمايه گذاران جديد بيت كوين كه ممكن است 
درباره تجــارت آن در بورس ها محتاط باشــند، معرفي 

شده است. 
مايــكل مــورو، مديرعامــل جنســيس تريدينگ، 
مي گويــد: پس از معرفــي اين ويژگي جديــد و به ويژه 
پس از آنكه معلوم شــد اين ويژگي بــا حجم معامالت 
 بســيار كمي روبه رو شــده اســت، قيمت ها به شدت با 

سقوط روبه رو شدند. 

بازار ســهام آمريكا پــس از اينكه اين كشــور اعالم كرد 
ســرمايه گذاري در چين را محدود خواهد كرد و با اين كار 
باعث تشديد تنش هاي تجاري با چين شد، افت كرد و هفته 
گذشته را با ضرر به پايان رساند. به گزارش سي.ان. بي. سي، 
در پايان معامالت روز جمعه پس از اينكه آمريكا اعالم كرد 
در نظر دارد ســرمايه گذاري در چين را محــدود كند و با 
اين كار باعث تشــديد تنش هاي تجاري در جنگ تجاري 
خود با چين شد، سهام آمريكا افت كردند و هفته گذشته 
خود را با سقوط به پايان رساندند. به گفته يك منبع آگاه، 
مقامات دولت ترامپ در حال مذاكره درباره راه هاي كاهش 
آسيب پذيري مالي آمريكا در چين هستند، كه اين شامل 

محدود كردن سرمايه گذاري كل آمريكايي ها در اين كشور 
است. هرچند اين منبع آگاه اعالم كرد كه اين مذاكرات هنوز 
در مراحل اوليه خود قــرار دارد، با اين حال چنين اقدامي 
مي تواند موجي از شوك براي بازارهاي مالي به وجود آورد 
و با سقوط شاخص هاي مهم سرمايه گذاري، باعث از دست 
رفتن ميلياردها دالر شود. ميانگين صنعتي داوجونز پس از 
اين گزارش ۱۳۰ واحد سقوط كرد و در 26۸2۰.2۵ بسته 
شد. »اس اندپي۵۰۰« سودهاي اوليه خود را از دست داد و 
۰.۵ درصد هم افت كرد تا در 2۹6۱.7۹ واحد بسته شود. 
كامپوزيت نزدك ۱.۱ درصد ســقوط كرد و روز خود را در 

7۹۳۹.6۳ واحد به پايان رساند. 

بشير خالقي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان 
اينكه در حوزه انتقال غيرقانوني دانشجويان علوم پزشكي از خارج 
كشور به دانشگاه هاي كشور توضيح داد: متاسفانه در مواقعي 
مشاهده مي كنيم كه افرادي براي ادامه تحصيل به دانشگاه هاي 
نامعتبر برخي از كشورهاي خارجي مراجعه مي كنند و با دور 
زدن قانون با طي كردن دوره كوتاهي از تحصيل براي ادامه دادن 
تحصيل شان به داخل كشور منتقل مي شوند. وي با بيان اينكه 
بررسي هاي ما نشان مي دهد برخي از اين افراد فرزندان اعضاي 
هيات علمي دانشگاه ها هستند، توضيح داد: در راستاي مبارزه با 
اين ظلمي كه در حق دانشجويان مستعد صورت مي گيرد، الزم 
است وزارت های علوم و بهداشت اقدامات موثري را انجام دهند. 

اين نماينده مجلس با بيان اينكه اين قانون بايد از سوي مجلس و 
دولت مورد بازنگري قرار گيرد، گفت: براساس اطالعات رسيده 
در سال گذشته حدود 7۰ درصد از دانشجويان دندانپزشكي با 
سهميه در دانشگاه ها پذيرفته شده اند كه اين موضوع نشان دهنده 
ضايع شدن حق دانشجويان مستعد ديگر است. خالقي با بيان 
اينكه افزايش ظرفيت دانشگاه هاي علوم پزشكي كمكي به رفع 
اين معضل نمي كند، گفت: با افزايــش دادن ظرفيت ها باز هم 
شاهد جذب بيشتر فرزندان اعضاي هيات علمي خواهيم بود. 
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس تصريح كرد: مطابق 
بررسي هاي ما سال گذشته حدود ۱6۰۰ نفر از دانشجويان ايراني 

در كشور اوكراين در حال تحصيل بودند.

رئيس پليس فتاي البرز از دســتگيري فردي كه با هك 
اينســتاگرام افراد اقدام به ارسال لينك جعلي فيشينگ 
براي دوستان آنها كرده و از اين طريق اطالعات حساب 
بانكي آنها را به سرقت برده و حساب شان را خالي مي كرد، 
خبر داد. به گزارش ايسنا، سرهنگ محمد اقبالي اظهار 
كرد: در پي ارجاع چند فقره پرونده به پليس فتای استان 
البرز مبني بر هك حســاب كاربري اينستاگرام و ارسال 
لينك جعلي فيشينگ براي فالوورهاي آنها و كالهبرداري 
از اين طريق، موضوع در دســتور كار كارشناسان پليس 
فتا قرار گرفت. وي افزود: در تحقيقات اوليه مشخص شد 
حساب كاربري شاكي مورد دسترسي غيرمجاز قرار گرفته 
و از جانب او لينك جعلي فيشينگ براي فالوورها ارسال 

شده كه موجب برداشت حساب و ايجاد شكايت متعددي 
در سراسر كشور براي وي شده است. اين مسئول گفت: 
با توجه به اينكه كالهبرداران مبالغ كالهبرداري شده را 
به حساب هاي متعدد واريز كرده بودند، شناسايي آنها با 
انجام اقدامات پليسي گسترده ميسر شد كه با دعوت از 
صاحب حســاب نامبرده اعالم كرد كه كارت خود را در 
اختيار برادر كوچك خود قرار داده و از موضوع بي اطالع 
است. ســرهنگ اقبالي تصريح كرد: متهم كه با اطالع از 
دعوت برادرش به پليس فتا گريخته بود با انجام اقدامات 
پليســي ماموران در يكي از روســتاهاي حاشيه استان 
شناسايي شده و در يك عمليات غافلگيرانه دستگير شد. 
رئيس پليس فتای استان البرز اظهار كرد: متهم در ابتدا 

منكر هرگونه كالهبرداري بود، اما پس از مواجه شدن با 
مدارك و مستندات، چاره اي جز اعتراف نيافته و به سرقت 
اطالعات حســاب افراد اقرار كرد.وي گفت: متهم پس از 
سرقت اطالعات حســاب افراد، آنها را در اختيار يكي از 
دوستان مجازي خود قرار مي داد و او نيز پس از پولشويي 
و انتقال متعدد وجوه در حساب هاي مختلف، سهم وي 
را برايش ارســال مي كرد. ســرهنگ اقبالي خاطرنشان 
كرد: در بررسي هاي تكميلي مشخص شده متهم ۱2۸۳ 
حساب كاربري اينستاگرام شــهروندان را هك كرده و 
شش لينك جعلي فيشينگ نيز طراحي كرده است. وي 
اظهار كرد: تالش براي شناسايي و دستگيري همدست 

متهم ادامه دارد. 
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 تهدید   سپرده ها
 در  بانک های بد

رتبــه بندی بانــك ها به 
ســپرده گذاران بانكــی 
اين اطمينــان را می دهد 
كــه كــدام بانــك برای 

سپرده گذاری بهتر ...

  حســن مرادی، کارشناس 
اقتصادی
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فرارسرمايههااز
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»کسب و کار«   گزارش   می دهد
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سپرده گذاران   در   انتظار   رتبه بندی   بانک ها
فهرست  بانک های  خوب   و  بد  برای سهامداران  و  مشتریان   مشخص  نیست

رتبه  بندی  پنهان   بانک ها

ميانگين قيمت مســكن شــهر تهــران در حالی 
شــهريورماه مجددا وارد كانال ۱2 ميليون تومان 
شد كه سرعت رشد ماهيانه آن از ميانگين ۵ درصد 
به منفی 2.۴ درصد طی دو ماه اخير رسيده است. 
بازار مسكن شهر تهران دومين افت ماهيانه قيمت 
را تجربه كرد و خريد و فروش تقريبا قفل شده است. 
آمار نشــان می دهد تعداد معامالت در شهريورماه 
به پايين ترين حد خود دســت كم از سال ۱۳۹۰ 
تا كنون رسيده است. در شــهريورماه ۱۳۹۸ فقط 
2۸۵۵ قرارداد خريد و فروش در تهران به امضا رسيد 
كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 

۱۵ و 7۳ درصد كاهش يافت...

عملكرد تجارت خارجی بخش معدن و صنايع معدنی 
در مدت ۱۱ماهه ۹7 نشان دهنده صادرات ۵۱ ميليون 
و 77۰ هزار تن كاال به ارزش بيش از هشــت ميليارد 
و 2۹۹ ميليون دالر است كه نســبت به دوره مشابه 
از لحاظ وزن 6 درصد و از نظر ارزش ســه دهم درصد 
كاهش پيدا كرده است. اين اعداد و ارقام نشان از آن 
دارد كه با توجه به فشــار تحريمی آمريكا بر اقتصاد 
ايران، در بخش صادرات معدنی هم دچار مشــكل و 
افول شده ايم. اين در حالی است كه ايران بزرگ ترين 
 كشــور دارای ذخاير معدنــی در خاورميانه و جزو

 ۱۰ كشور برتر دنياست. با اين اوصاف و مشكالتی كه 
به دليل تصميمات اشتباه دولتی ها برای اين بخش 

ايجاد شده موجب شد تا تجار در اين...

میانگین  قیمت  مسکن 12 میلیون  شد

عقبگردقيمت
دربازارمسكن



اقتصاد2
ایران وجهان

واردات 19 میلیارد  دالر کاالی  اساسی در 
شش ماه  اخیر

تحریم دور زده شد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در نیمه نخست سال 
جاری علی رغم تحریم های بی ســابقه دشمنان، 
بیش از ۱۹میلیارد دالر به منظور واردات کاالهای 
اساسی و ضروری تولید و مصرف تأمین ارز انجام 
شده اســت. به گزارش تســنیم به نقل از روابط 
عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در نشست 
با فعاالن اقتصادی منطقه آزاد کیش با اشــاره به 
کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت کشور 
در شرایط تحریم گفت: خوشبختانه دشمنان به 
هدف اصلی خود یعنی فروپاشی اقتصادی کشور 

نرسیدند.
وی افزود: در حال حاضر ثبات بر اقتصاد کشــور 
حاکم و امکان برنامه ریزی برای بهبود شــرایط و 

رشد و توسعه اقتصادی فراهم شده است.
همتی تصریح کرد: در نیمه اول ســال علی رغم 
کاهش درآمدهای نفتی، به منظور واردات کاالها 
به کشور، بیش از ۱۹ میلیارد دالر تأمین ارز انجام 
شده که از این میزان حدود ۱۱ میلیارد دالر مربوط 
به صادرات غیرنفتی است. رئیس کل بانک مرکزی 
افزود: همچنین حدود 8 میلیــارد دالر نیز برای 
واردات دارو و کاالهای اساسی توسط بانک مرکزی 
تأمین شــده است. همتی با اشــاره به مشکالت 
ایجادشده برای طبقات متوسط و ضعیف جامعه 
بر اثر تحریم گفت: بانک مرکزی به دنبال ثبات و 

برنامه ریزی برای افزایش رفاه مردم است.
همتی ادامه داد: با توجه به حساســیت نرخ ارز 
در کشور اگر نرخ ارز کنترل نشود اقتصاد کشور 

نامتعادل می شود.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به بازدید خود 
از واحدهای تولیدی منطقــه آزاد کیش گفت: 
فعالیت حدود 300 واحد تولیدی در این منطقه 
نشان دهنده زحمات صنعتگران و تولیدکنندگان 
منطقه است و بحمداهلل نسبت به گذشته  تحوالت 

مثبت زیادی در کیش رخ داده است.
وی افزود: تا آنجا که در توان بانک مرکزی است از 
فعالیت های تولیدی، صنعتی و تجاری در مناطق آزاد 
حمایت و تالش می کنیم در نیمه دوم امسال ارز مورد 
نیاز واحدهای تولیدی تجاری مناطق را تأمین کنیم. 
همتی گفت: پذیرش پروانه های کسب وکار مناطق 
آزاد توسط بانک ها، تأمین ارز گروه های کاالیی ۱ و 2 
براساس ثبت سفارش و هماهنگی انجام شده توسط 
دبیرخانه مناطق آزاد، تسهیل نحوه رفع تعهد ارزی 
مناطق آزاد، حل مشکل ترانزیت بین مناطق آزاد و 
ایجاد واحد مختص مناطق آزاد به منظور پیگیری 
مشکالت فعاالن اقتصادی این مناطق در معاونت 
ارزی بانک مرکزی با هدف حمایت از توسعه مناطق 
آزاد در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. وی تصریح 
کرد: همه هدف ما حمایت از تولید و تسهیل تجارت 
در مناطق آزاد است و در این مسیر با توجه به شرایط 
اقتصادی کشور و محدودیت های موجود تمام تالش 

خود را انجام می دهیم.
 

در مردادماه
۹ درصد چک ها برگشت خوردند

حدود ۷ میلیون و 300 هزار فقره چک به ارزش 
حدود 8٦٦ هزار میلیارد ریال در مردادماه ۱3۹8 
در کل کشور مبادله شد که از میان آنها حدود ٦٤۷ 
هزار فقره چک )8.۹درصــد( به ارزش ۱08 هزار 
میلیارد ریال )معادل ۱2.۵ درصد( برگشت خورد.

براســاس تازه ترین آمار بانک مرکــزی حدود ۷ 
میلیون و 300 هزار فقره چک به ارزش حدود 8٦٦ 
هزار میلیارد ریال در مردادماه ۱3۹8 در کل کشور 
مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ 
به ترتیب ٦.۱ درصد و ۱3.۹ درصد کاهش نشان 
می دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ 
بر 2 میلیون و ٤00 هزار فقره چک به ارزشی حدود 

٤٤۹ هزار میلیارد ریال مبادله شد.
حدود ٦ میلیون و ٦00 هزار فقره چک به ارزشی 
بالغ بر ۷۵۷ هزار میلیارد ریال در مردادماه ۱3۹8 
در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر 
تعداد و مبلغ به ترتیب ۵.۷ درصد و ۱۵.3 درصد 
کاهش نشان می دهد. در ماه مورد بررسی، در کل 
کشور ۹۱.۱ درصد از کل تعداد چک های مبادله ای 
و 8۷.۵ درصد از کل مبلــغ چک های مبادله ای 
وصول شد. حدود ٦٤۷ هزار فقره چک به ارزشی 
بالغ بر ۱08 هزار میلیارد ریال در مردادماه ۱3۹8 
در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به 
ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.8 درصد 
و 2.8 درصد کاهش نشــان می دهد.  در ماه مورد 
گزارش، در استان تهران بالغ بر ۱۹٦ هزار فقره چک 
به ارزشی حدود ٤۹ هزار میلیارد ریال برگشت داده 
شد. در ماه مورد بررسی، در کل کشور 8.۹ درصد از 
کل تعداد چک های مبادله ای و ۱2.۵ درصد از کل 
مبلغ چک های مبادله ای برگشت داده شده است.

اخبار

رتبه بندی بانک ها به اعتقاد 
کارشناسان مهم ترین عامل 
کمک به بانک مرکزی برای 
شناسایی عملکرد بانک های 
دســته بندی  و   مختلــف 
آنهاست که در نهایت این شناســایی مسبب تکاپوی 
بانک های ضعیف برای تقویت توان و منابع موجود خود 
است. اما به نظر می رسد علی رغم صحبت هایی که مبنی 
بر رتبه بندی بانک ها می شود، اجرای آن با موانعی روبه رو 
باشد. از جمله این موانع عدم رغبت بانک ها به انجام این 
کار و مقاومت پنهانی برخی از بانک ها با آن است. یکی از 
دالیل این موضوع به گفته کارشناسان به تالش بانک های 
خصوصی برای قرار گرفتن در لیست بانک های خوب بر 
می گردد و از دیگر دالیــل آن ترس بانک های بد از فرار 

سپرده گذاران است.
با این حال از بانک مرکزی توقــع عملیاتی کردن این 
موضوع با توجه به آثار مهــم این کار در ارتقای کیفیت 
بانک ها و از ایجاد رقابت در میــان آنها می رود. به گفته 
کارشناسان با توجه به نقش ۹0 درصدی نظام بانکی در 
تامین مالی و اهمیت تامین مالی تولید، رتبه بندی بانک ها 
فرآیند تسهیالت دهی به تولید را تسهیل خواهد کرد. 
چرا که با شناسایی بانک های خوب از بد و سطح درآمد 

و ترازنامه بانک ها، توازنی منطقی میان پرداخت ســود 
به سپرده ها و پرداخت تسهیالت در نظام بانکی برقرار 
می شود و این توازن زمینه ساز، افزایش رقم تسهیالت 

به تولید است.
بر اساس گزارش های موجود، بانک مرکزی طبقه بندی 
بانک ها را در حالی آغاز کرده که قرار نیســت فهرست 
بانکهای »خوب« و »بد« فعال اطالع رســانی شــود اما 

سپرده گذاران معتقدند که این اطالع رسانی، راهنمای 
بزرگی برای آنها خواهد بود.

آخرین باری که بانک مرکزی برای طبقه بندی و رتبه 
بندی بانکها گام های جدی برداشــت، زمان ریاســت 
ولی اهلل ســیف بود کــه در آن دوران، معاونت نظارت 
بانک مرکزی مامور شد تا سیستمی را برای رتبه بندی 
بانکها طراحی کند. در واقع، اداره کل نظارت بر بانکها و 

موسسات اعتباری بانک مرکزی باید شرایطی را فراهم 
می کرد تا بانکها بر اساس اســتانداردهای تعریف شده 
از سوی بانک مرکزی حرکت کرده و در چارچوب های 
استاندارد در بازار بین بانکی، تعیین نرخ سود سپرده ها 
برای سپرده گذاران، ورود به مسائل بنگاهداری یا نظایر 
آن حرکت نمایند. اما این رتبه بندی به سرانجام مشخصی 
نرسیده و یا اگر هم رسیده ، بانک مرکزی ترجیح داده 
تا در مورد آن صحبتی به میان نیــاورد. پس هنوز هم 
سهامداران و ســپرده گذاران بانکها نمی دانند که کدام 

بانکها در فهرست بانکهای خوب یا بد قرار می گیرند.
وی افزود: بنا بر نقشــه راهی که برای رتبه بندی بانکها 
در نظر گرفته شده اســت، تدبیر عام برای بانکها و حل 
مشکالت مرتبط با آنها از سوی بانک مرکزی وجود ندارد 
و برای هر بانک، با توجه به مسائل، مشکالت و تنگناهای 
موجود و پیش روی آن، روش خاصی در نظر گرفته شده 
است. نخستین بار در سال ۹٤ بود که  نتایج رتبه بندی 
30 بانک کشور برای اولین بار منتشر شد که در آن ۱2 
شاخص کفایت سرمایه، نسبت سود )زیان( انباشته به 
سرمایه، نســبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت، 
هزینه سرانه کارکنان، سود ســرانه کارکنان، هزینه به 
ازای هر شعبه، سود به ازای هر شعبه، نسبت تسهیالت 
به سپرده، نسبت سود به هزینه، نسبت سپرده به شعب، 
نسبت ماندگاری سپرده و نسبت پوشش نوسانات طبق 

روش CAMEL مورد استفاده قرار گرفته بود.

فهرست  بانک های  خوب   و  بد  برای سهامداران  و  مشتریان   مشخص  نیست

سپرده گذاران  در انتظار  رتبه بندی بانک ها

در چارچوب ابالغیه بانک مرکزی
تمدید  بخشودگی سود  و  جرایم 

وام بانکی تا  سه ماه
بانک عامل مسکن طرح بخشودگی سود و جرایم 
تسهیالت مســکن را برای مشــتریان مشمول 
اولویت های ابالغی بانک مرکزی به مدت سه ماه 

دیگر در دستور کار قرار داد.
به گزارش مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، بر 
اساس دستورالعمل اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی 
تبصره 3۵ قانون اصالح قانون بودجه ســال ۱3۹۵ 
بانک عامل بخش مســکن امکان بخشودگی سود 
و جرایم برخی از انواع تسهیالت بانکی که پیش از 
پایان سال ۱3۹۵ سررسید شده اند پیدا کرده است.

بر اساس ظرفیت قانونی ایجاد شده مشتریان بانک 
عامل بخش مسکن درصورت قرار گرفتن در هریک 
از اولویت های ذیل درصورت واریز یکجا و نقدی 
باقیمانده از اصل تسهیالت مشمول بخشودگی 
سود قبل و بعد از سررسید و تمام وجه التزام های 

متعلقه خواهند گردید.
۱- تسهیالت یارانه ای مورد حمایت دولت برای 
حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و همچنین 
اشــخاص حقیقی و حقوقی که بــه دلیل عدم 
بازپرداخت اقساط تسهیالت زندانی شده و حکم 
محکومیت ایشان قطعی گردیده است )تا سقف 

یک میلیارد ریال تسهیالت(
2- آسیب دیدگان ناشی از زلزله بم که قبل از وقوع زلزله 
تســهیالت دریافت نموده اند )موضوع مصوبه شماره 
۱3۵۷20/ت۵۱۵02 هـــ مــورخ ۱2/۱۱/۹3 هیات 

محترم وزیران( تا سقف یک میلیارد ریال تسهیالت.
3- کلیه پرونده هایی که از سوی بانک عامل بخش 
مسکن اقدام حقوقی صورت گرفته است، تا سقف 

۵00 میلیون ریال تسهیالت.
شایان ذکر است شرط اعم از سررسید شده قبل 
از سال ۱3۹۵ و یا سررسیدشده طی سال ۱3۹۵ 

برای تمام اولویت های ابالغی الزامی است.
طبق این دســتورالعمل هر یک از مشــمولین 
بخشودگی ســود تســهیالت می توانند از زمان 
تصویب ایــن قانون جهت یک یــا چندین فقره 
تسهیالت تا سقف یک میلیارد ریال از بخشودگی 
سود تســهیالت موضوع این بند استفاده کنند، 
لیکن چنانچه برای بانک یا دستگاه های مربوطه 
محرز گردد که مجموع تسهیالت مورد بخشودگی 
سود قرار گرفته، بیش از یک میلیارد ریال باشد، 

بخشودگی انجام شده منتفی خواهد شد.«

شرکت تو سعه خدمات کارآفرینی مسکن 
برگزار می کند

اولین جشنواره ملی »نوآوری در 
حوزه ساخت و ساز«

اولین جشنواره ملی »نوآوری در حوزه ساخت و 
ساز« به همت شرکت توسعه خدمات کارآفرینی 

مسکن برگزار می شود.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، زلزله 
یکی از شــاخص ترین بالیای طبیعی است که 
خسارات و هزینه های جانی و مالی بسیاری را همراه 
دارد. کشور ایران نیز به دلیل قرارگیری روی ۵۷۵ 
گسل، یک سرزمین زلزله خیز است که به واسطه 
این موقعیت، نیازمند تمهیدات ویژه در ساخت و 

سازها متناسب با شرایط لرزه خیزی کشور است.
طی چند سال اخیر نیز وقوع زلزله های خسارت 
بار در نقاط مختلف کشور، شرایط نامطلوب بخش 
زیادی از ساخت و سازها را منعکس کرد؛ موضوعی 
که تنها به ساخت و ســازهای روستایی باز نمی 
گردد و در ساخت و سازهای شــهری و حتی در 
انبوه سازی ها نیز نمود و مصداق دارد. مجموعه این 
موارد نشان دهنده اهمیت بازنگری جدی در اصول 

و ضوابط ساخت و ساز در کشور است.

بانک صادرات ایران همچنان در 
میان برترین های بازار سرمایه

بانک صادرات ایــران در رتبه بندی ســه ماهه 
دوم سال ۹8 ســازمان بورس اوراق بهادار تهران، 
همچنان جایگاه خود را در میان ۵0 شرکت برتر 

بورس حفظ کرده است.
به گــزارش روابط عمومی بانک صــادرات ایران، 
»وبصــادر« طــی هفته هــای اخیــر در میان 
پربیننده ترین نمادهای بازار سرمایه، در جمع پر 
مخاطب ترین و تاثیرگذارترین سهم های بازار قرار 
گرفته و موجب شــده  تا صنعت بانکداری در این 

روزها در صدر صنایع برتر بازار سرمایه قرار گیرد.
وبصادر طی روزهای اخیر عمدتا در بین سهامداران 
حقیقی معامله می شود که نشان از اقبال فعاالن 
بازار ســرمایه به بنیان های واقعی بانک صادرات 
ایران و روند بهبود صورت های مالی این بانک دارد.

خبر
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میانگین قیمت مسکن شهر تهران در حالی شهریورماه 
مجددا وارد کانال ۱2 میلیون تومان شد که سرعت رشد 
ماهیانه آن از میانگین ۵ درصد به منفی 2.٤ درصد طی 

دو ماه اخیر رسیده است.
به گزارش ایسنا، بازار مسکن شهر تهران دومین افت 
ماهیانه قیمت را تجربه کــرد و خرید و فروش تقریبا 
قفل شده است. آمار نشان می دهد تعداد معامالت در 
شهریورماه به پایین ترین حد خود دست کم از سال 
۱3۹0 تا کنون رسیده است. در شهریورماه ۱3۹8 فقط 
28۵۵ قرارداد خرید و فروش در تهران به امضا رسید که 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۵ و 
۷3 درصد کاهش یافت. این حجم اندک حتی نسبت به 
فروردین ماه نیمه تعطیل امسال که با نوسانات جوی و 

سیل همراه بود ٤٦ درصد کاهش نشان می دهد.
با اینکه هنوز جزئیات قیمــت و معامالت در مناطق 
مختلف شهر تهران منتشر نشده، شواهد گویای افت 
بیشتر قیمت در مناطق شمالی نسبت به مناطق جنوبی 
است. مردادماه امسال قیمت مسکن در ۱8 منطقه از 
تهران با کاهش نسبت به ماه قبل همراه بود و تنها در 
چهار منطقه 3، 8، ۱٦ و 2۱ رشد اندک قیمت به ثبت 
رسید. هم اکنون می توان با قطعیت بیشتری از سرایت 

رکود به کل مناطق پایتخت صحبت کرد.
با این وجود تجربه نشان داده بعد از جهش های ماهیانه 
که در زمان رونق ادواری مسکن رخ می دهد، روند نزولی 
قیمت در زمان رکود به کندی صورت می گیرد. میانگین 
افزایش قیمت ماهیانه در یک سال اخیر پنج درصد بوده 
و در بعضی ماه ها مثل اردیبهشت امسال به رشد ٤.۱۱ 

درصد نیز رسید. این در حالی است که کاهش قیمت در 
ماه های مرداد و شهریور امسال تنها 3.۱ و ۱.۷ درصد 
گزارش شد که نشان می دهد سرعت رشد آن از پنج 
درصد طی یک سال گذشته به منفی 2.٤ درصد طی دو 
ماه اخیر رسیده است. بعد از آغاز روند صعودی قیمت 
در ابتدای سال ۱3۹٦ از اردیبهشت ماه ۱3۹۷ بر سرعت 
تداوم رشد قیمت مسکن افزوده شــد؛ به طوری که 
شاخص ماهیانه هفت تا هشت درصد را تجربه کرد و در 
اردیبهشت ماه ۱3۹8 با ۱۱.٤ درصد به باالترین میزان 
افزایش ماهیانه طی شش سال اخیر رسید. بعد سرعت 
رشد در ماه های خرداد و تیر کاهش پیدا کرد و در تیرماه 
به رشد ناچیز 0.٤ درصد رســید. مرداد و شهریور نیز 

شاخص کلی منفی 3.۱ و ۱.۷ درصد را نشان داد.
علت اصلی کســادی بی ســابقه بازار مسکن به کوچ 
تقاضای مصرفی مربوط می شــود. گذشته از کاهش 
شدید توان متقاضیان واقعی، انتظار برای افت بیشتر 
قیمت به تعلیق معامالت دامن زده است. کارشناسان 
انتظار دارند اواخر سال جاری با تقویت توان متقاضیان 
مصرفی و ایجاد ثبات نسبی قیمت، تعداد معامالت به 

تدریج افزایش پیدا کند.

بازگشت مسکن به کانال 1۲ میلیون تومان
پس از آنکه در خردادماه میانگین قیمت مسکن شهر 

تهــران وارد کانال ۱3 میلیون تومان شــد و حتی در 
تیرماه به ۱3 میلیون و ٦00 هزار تومان در هر متر مربع 
رسید، به دنبال کاهش قیمت در دو ماه اخیر متوسط 
قیمتها به کانال ۱2 میلیون تومان برگشت خورد. بر 
اساس اعالم دفتر اقتصاد مسکن در شهریورماه ۱3۹8 
متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران به 
۱2 میلیون و ۹٦۹ هزار تومان رسید که نسبت به ماه 
قبل ۱.۷ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 

۵۹.۷ درصد افزایش یافت.
تعداد معامالت نیز افت محسوسی پیدا کرده است. در 
شهریورماه ۱3۹8 بالغ بر 28۵۵ قرارداد خرید و فروش 
مسکن در شهر تهران به امضا رسیده که از کاهش ۱۵ و 
۷3 درصد به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 

قبل حکایت دارد.
ارزش ریالی ایــن تعداد از معامــالت 2۹٤0 میلیارد 
تومان بوده که نشــان دهنده افت 20 و ٦۱ درصدی 
به ترتیب نسبت به مردادماه امسال و شهریورماه سال 

گذشته است.

وضعیت بازار مسکن در شش ماهه نخست 
امسال

گزارش تجمیعی وضعیت بازار مســکن شهر تهران 
طی شش ماهه نخست ســال ۱3۹8 گویای آن است 

که در مدت مذکور متوسط قیمت یک متر مربع واحد 
مسکونی آپارتمانی در شهر تهران ۱2 میلیون و 88٦ 
هزار تومان بوده که نسبت به شش ماهه ابتدایی سال 
گذشته ۹0.۵ درصد افزایش یافته است. در شش ماهه 
نخست امسال همچنین 33 هزار و ۵8 قرارداد خرید و 
فروش در تهران به امضا رسیده که از افت ۵۷ درصدی 
نسبت به شش ماهه نخست سال ۱3۹۷ حکایت دارد.

ارزش ریالی معامالت مسکن پایتخت در نیمه نخست 
امسال 32 هزار و٤۷0 میلیارد تومان بوده که کاهش 
۱2.۵ درصدی را نسبت به شش ماهه اول سال ۱3۹۷ 

نشان می دهد.
تعداد واحد مسکونی در پروانه های ساختمانی صادره 
نیز طی نیمه اول سال جاری 2۷ هزار و 38٤ مورد بوده 
که نشــان دهنده کاهش 2۱ درصدی نسبت به زمان 

مشابه سال قبل است.

دومین افت پیاپی قیمت مسکن
افت ۱.۷ درصدی ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران بر 
اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن در حالی رقم خورده 
که مردادماه نیز قیمت ماهیانه 3.۱ درصد کاهش یافته 
بود و چشم انداز قیمتها را نزولی کرد. کارنامه شهریورماه 
از بازار مسکن، دومین افت پیاپی قیمتها را پس از 20 
ماه  که بازار در مسیر صعود قرار داشت نشان می دهد. 
گزارشهای میدانی از دفاتر امالک نشان می دهد تمایل 
به فروش افزایش یافته و در مقابل با توجه به پایین آمدن 
قیمتهای پیشنهادی و رسمی، اقبال برای خرید کاهش 

یافته است.

فاصله تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« نسبت به ماه قبل 0.3 واحد درصد افزایش و در 
گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« نسبت به 

ماه قبل یک واحد درصد کاهش نشان می دهد.
به گزارش  مهر، مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف 
کننده کل کشور بر اساس دهک های هزینه ای شهریور 
۱3۹8 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم کل 
کشور در شهریور ماه ۱3۹8 برابر ٤2.۷ درصد است که 
در دهک های مختلف هزینه ای در بازه ٤2.٦ درصد برای 

دهک اول تا ٤٤.۹ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.
محدوده تغییرات تــورم دوازده ماهــه در گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین ۵8.۹ درصد 
برای دهک اول تا ٦۵.8 درصد برای دهک دهم است. هم 
چنین اطالع مذکور در مورد گروه عمده »کاالهای غیر 
خوراکی و خدمات« بین 2۹.٤ درصد برای دهک اول تا 

٤0.2 درصد برای دهک دهم است.
بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های مختلف 
هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به 2.3 درصد 
رسید که نسبت به ماه قبل )2.۹ درصد( 0.٦ واحد درصد 

کاهش داشته است.
فاصله تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« نسبت به ماه قبل 0.3 واحد درصد افزایش و 
در گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« نسبت 
به ماه قبل ۱.0 واحد درصد کاهش نشان می دهد.تورم 
نقطه ای دهک ها یا تغییر در قــدرت خرید خانوارهای 
مختلف کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل، در ماه جاری 

برای کل دهک ها کاهش یافته است.

ایالم در نرخ تورم اول شد
در شهریور ماه امسال در بین استان های کشور بیشترین 
نرخ تورم به استان ایالم با ۵۱.۹ درصد و کمترین آن به 

قم با 3٦.3 درصد اختصاص داشته است.
به گزارش ایسنا، اعالم تورم شــهریور ماه از رشد تورم 
ساالنه تا ٤2.۷ درصد حکایت داشت. به دنبال آن مرکز 
آمار جزئیات تورم در اســتان های کشور را نیز منتشر 

کرده است.
در شهریور ماه ۱3۹8 عدد شاخص کل برای خانوارهای 
کشــور )۱00=۱3۹۵( به ۱8۱,۷ رسید که نسبت به 

ماه قبل 0.۵ درصد افزایش نشــان می   دهد. در این ماه 
بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به 
استان قم با ۱.۷ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه 

مربوط به استان کردستان با ۱.٦ درصد کاهش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای کشور 3۵.0 درصد 
است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان 
ایالم )٤٦.2 درصد( و کمترین آن مربوط به استان فارس 

)2۹.8 درصد( است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ۱3۹8 برای 

خانوارهای کشور به عدد ٤2.۷ درصد رسید. بیشترین 
نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایالم )۵۱.۹ درصد( 

و کمترین آن مربوط به استان  قم )3٦.3 درصد( است.
در شهریور ماه ۱3۹8 عدد شاخص کل برای خانوارهای 
شــهری )۱00=۱3۹۵( به ۱80,8 رسید که نسبت به 
ماه قبل 0.٦ درصد افزایش نشــان می  دهد. در این ماه 
بیشــترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط 
به استان قم  با ۱.۷ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم 
ماهانه مربوط به استان کردستان با ۱.٦ درصد کاهش 
است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال 
قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای شهری کشور 

3٤.۵ درصد است.
بیشــترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری 
مربوط به استان ایالم )٤۵.3 درصد( و کمترین آن مربوط 
به استان فارس )2۷.٦ درصد( اســت. نرخ تورم دوازده 
ماهه منتهی به شــهریور ماه ۱3۹8 برای خانوارهای 
شهری به عدد  ٤۱.۹ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم 
دوازده ماهه مربوط به اســتان ایــالم  )۵۱.3 درصد( و  
 کمترین آن  مربوط به  اســتان  فــارس )3٦.0 درصد( 

است.
در شهریور ماه ۱3۹8 عدد شاخص کل برای خانوارهای 
روستایی )۱00=۱3۹۵( عدد ۱8۷,۱ را نشان می دهد 
که نسبت به ماه قبل هیچ گونه تغییری نداشته است. در 
این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی 
مربوط به اســتان قم با ۱.2 درصــد افزایش و کمترین 
 نرخ تورم ماهانه مربوط به اســتان زنجان با ۱.۷ درصد

 کاهش است.

میانگین  قیمت  مسکن 12 میلیون  شد

عقبگرد قیمت در بازار مسکن

مركز آمار ایران:

فاصله تورمی دهک ها کاهش یافت

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

سکه تمام بهار آزادی ۴ میلیون و ۲۳ هزار تومان شد
در بازار تهران قیمت طالی ۱۸ عیار ۴۰۸ هزار و ۴۰۰ تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی ۴ میلیون و ۲۳ هزار تومان ارزش گذاری شده است.  در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید با کاهش  ۴ میلیون و  ۲۳ هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۱۴ هزار تومان معامله می شود. در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی ۲میلیون و 5۸ هزار 

تومان، قیمت ربع سکه یک میلیون و ۲59 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۸7۰ هزار تومان فروخته می شود. قیمت طالی ۱۸عیار هم ۴۰۸ هزار و ۴۰۰ تومان ارزش گذاری شده است. 
ضمن آنکه هر اونس طال در بازارهای جهانی با قیمت ۱5۰6.۴ دالر معامله می شود.

بانک ها

تهدید   سپرده ها  در  بانک های بد
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی

رتبه بندی بانک ها به سپرده گذاران بانکی این اطمینان را می دهد که کدام بانک برای سپرده گذاری بهتر است و کدام بانک خطر بیشتری برای سپرده های آنها ایجاد خواهد کرد. اما این موضوع همان قدر که به سود سپرده گذاران است، 
خطراتی را نیز برای بانک ها به ویژه بانک های بد، به همراه دارد و ممکن است، سپرده های آنها را تهدید کند. با توجه به روابط بعضی از بانک های خصوصی با منابع قدرت و تالش آنها برای قرار گرفتن در لیست بهترین بانک، موضوع رتبه بندی 
به تاخیر می افتد. در حال حاضر رقابتی شدید میان بانک ها وجود دارد تا در شمار بانک های قوی به شمار آیند و همین رقابت تا حدودی کار را برای بررسی های بیشتر دشوار می کند.چرا که ممکن است بانک ها از افشای اطالعات دقیق 
خودداری کرده و یا سعی در ساختن اطالعات غیر واقعی برای باال بردن رتبه بانکی خود، کنند. در حالی که رضایت مشتریان باید یکی از پارامترهای تاثیرگذار در رتبه بندی بانک ها باشد. از سویی با توجه به جو بی اعتمادی که طی دو سال 

اخیر نسبت به نظام بانکی به وجود آمده، افشای دقیق اطالعات بانک ها، ممکن است باعث فرار سپرده گذاران شده و خطراتی را برای بانک ها به وجود آورد.
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فــود،  اســنپ   چنــگال، 
سینما تیکت، چلیوری، زد بلیت، 
موتو فود، ریحون و ده ها مورد 
از این کســب و کارهای آنالین 
در کشور وجود دارند که به ارائه 
خدمات آنالین به کاربران می پردازند. چندی است دو ابرقدرت 
در این حوزه ظهور کرده اند که انحصار را در بازار ارائه خدمات 
آنالین ایجاد کرده اند. دو شرکت اسنپ فود و سینماتیکت در 
حال حاضر میدان دار ارائه خدمات در زمینه سفارش آنالین 
غذا و فروش آنالین بلیت هســتند و به هر دلیلی امروز هیچ 
رقیبی نمی تواند به پای آنها برسد. اما در حال حاضر میانگین 
هر ســفارش حدود ۴۰ هزار تومان بوده و روزانه حدود ۱۲۰ 
هزار سفارش بیرون بر دارند. به عبارت دیگر می توان گردش 
مالی این بازار یا صنعت نوظهور را روزانــه بالغ بر 5 میلیارد 
تومان برآورد کرد که انحصارطلبی شرکتی بخش زیادی از 
این گردش مالی را به خود اختصاص داده اســت. در همین 
رابطه مدیرعامل هلدینگ کسب وکارهای نوین ایرانیان اعالم 

کرد که بابت انحصاری که گروه اسنپ در بازار آنالین از جمله 
سفارش آنالین غذا ایجاد کرده ۸۰ درصد این بازار به صورت 
ناعادالنه در اختیــار این گروه قرار گرفته اســت. به گزارش 
پیوســت،  علیرضا صادقیان بزرگترین عامل رشد انحصار 
در بازار خدمات آنالین را عدم دخالــت فعاالنه دولت برای 
جلوگیری از ایجاد این انحصار می داند. او در سخنرانی خود با 
توجه به تجربه ای که در این زمینه داشته اند گفت: »هلدینگ 
ما مجموعه استارتاپ های زیادی را در خود جای داده است. 
در طی دو سال گذشته مشکالتی در حوزه انحصار داشتیم 
که باعث شد درباره این مساله تحقیق کنیم که چطور اقتصاد 
پویاتری داشته باشیم. انحصار نتیجه مفرط از اقتصاد آزاد است 
به همین دلیل اقتصادهای آزاد در اروپا و آمریکا قوانین جامعی 
برای جلوگیری از این موضوع دارند.« او به مضرات انحصار اشاره 
کرد و افزود: »ایجاد مانع برای ورود رقیب جدید، امکان تعیین 
قیمت برای بازار، دست یافتن به قیمت پایین تر به دلیل داشتن 
ســایز بزرگ تر، عدم نیاز برای نوآوری، عدم نیاز برای دادن 
خدمات مناسب و عدم داشتن انتخاب برای تمامی ذینفعان از 

جمله مضرات انحصار در کسب و کارها است.«
صادقیان در ادامه با اعالم انحصاری که گروه اسنپ در بازار ارائه 
خدمات آنالین ایجاد کرده است گفت: »دالیل مختلفی باعث 

شکل گیری این انحصار شده است که از جمله اصلی ترین این 
دالیل  سرمایه خارجی بزرگ، دسترسی به  دیتابیس بیش از 
۲5 میلیون کاربر و خوی انحصارطلبی شرکت آلمانی راکت 
اینترنت است که در هر کشوری که باشد این انحصار ایجاد 
می کند.« او در ادامه به بخش دیگری از انحصار در ارائه خدمات 
آنالین در حوزه سینما شاره کرد و توضیح داد:   »بخش دیگر 
انحصار در خرید وفروش آنالین بلیت سینماست. ۱۰ سال است 
که سینما تیکت انحصار در این بخش را در اختیار دارد. دلیلش 

هم انحصار دولتی و فساد اداری است.« به گفته صادقیان تا 
کنون سینما تیکت و هیچ سایت دیگری به جز سایت های 
برخی سینماها نتوانسته به زیرســاخت های دولتی فروش 
سینما که توسط پیمانکار سینما شهر)دارنده سینما تیکت( 
کنترل می شود، متصل شــوند. صادقیان تاکید کرد که در 
کشور برای مقابله با انحصار گرایی بی قانونی وجود ندارد چرا 
که قانون برای مقابله با انحصارگری وجود دارد اما به درستی 

اجرا نمی شود.

»كسب و كار«  گزارش می دهد

انحصارطلبی  در  بازار  ارائه  خدمات  آنالین
رای شورای رقابت مشخص كننده آینده بازار استارت آپ هاست

رابطه های کاری یک طرفه و پرسود به نفع انحصارگر
مهدی ابوترابی، کارشناس تجارت الکترونیک

در این بازار که به بازار ارائه خدمات آنالین معروف است کسب و کارهای بسیاری مشغول فعالیت شده اند و دیگران نیز با توجه به شنیده های خود مبنی بر درآمد باالی این بازار سعی دارند در گردش مالی باالی این بازار سهمی برای خود دست و پا کنند. بنابراین 
امروز بازار ارائه خدمات آنالین بازیگران زیادی دارد که متاسفانه به دالیل مختلف نتوانستند سهمی برای خود از درآمدزایی این بازار کسب کنند. یکی از مهم ترین دالیل این اتفاق انحصاری است که برخی شرکت های با قدرت ایجاد کرده اند. البته شرکت های 
ابرقدرت با اتکا به پشت صحنه ای که از آنها حمایت می کند به این درجه از سهم خواهی رسیده اند و گویی کسی نمی تواند در برابر این حرکات عکس العملی نشان دهد. هلدینگ ها و اپراتورهایی که در پشت قضیه قرار دارند این قدرت را به برخی از کسب و 
کارهای آنالین ارائه خدمات داده اند تا سهم باالیی در بازار برای خود دست و پا کنند. این کسب و کارها با توجه به انحصاری که در بازار دارند مکانیزم های تشویقی و تنبیهی شدیدی دارند که رستوران ها را به سمت همکاری انحصاری پیش برده اند. هر رستورانی 
اگر با گروه کسب و کاری موردنظر قرارداد داشته باشد نخواهد توانست با کسب و کارهای مشابه به ارائه خدمات بپردازد. به همین دلیل بسیاری از فعاالن کسب و کارهای آنالین در ایران در شاخه های مختلف کاری با گروه اسنپ برسر آنچه اقدامات ضدرقابتی 

و انحصارطلبانه این شرکت می دانند اختالف دارند.
این بازار چشم انداز بسیار خوبی دارد چراکه نه تنها نرخ تبدیل سفارش های تلفنی به آنالین در حال افزایش بوده بلکه خود بازار سفارش غذا هم به سرعت در حال بزرگ شدن است بنابراین باید با رانت و فساد در این حوزه مبارزه کرد تا دیگر کسب و کارهای فعال 
نیز بتوانند سهم خود را داشته باشند. از طرفی دیگر افزایش راه اندازی رستوران ها و فست فودها دلیلی دیگر برای گسترش این بازار است. نمی توان نشست و تماشا کرد که هر روز با گسترش زمینه فعالیت رستوران ها و تعدد آنها هم چنان یک یا دو شرکت اقدام 
به بستن قرارداد کنند و بقیه درآمدی از این گردش مالی بسیار زیاد نداشته باشند. به هر ترتیب رستوران هایی که تصمیم می گیرند کارشان را شروع کنند نیاز به حضور در یک پلتفرم قوی سفارش آنالین را نیز دارند بنابراین با رفع انحصار طلبی و پایان رابطه های 
 کاری یک طرفه و پرسود به نفع انحصارگر، اشتغال زایی نیز افزایش خواهد داشت. متاسفانه شرایط خطرناک پیش رو حاصل گرایش یک اپ به انحصار است و این جا مانند هر اقتصاد رقابتی دیگری نهادهای نظارتی باید دست به تنظیم بازار بزنند و شرایطی را 

فراهم کنند که رقابت مستمر در بازار و شرایط بهتر برای رستوران ها و مشتریان فراهم شود. نخستین نهادی که می تواند دست به تنظیم بازار بزند شورای رقابت است و رای شورای رقابت مشخص کننده آینده بازار استارت آپ هاست.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

وزیر راه و شهرسازی گفت: در شرایط آرامش بازار ارز، 
کسانی که نیازمند واقعی هستند می توانند برای تهیه 

مسکن اقدام کنند.
محمد اسالمی درباره وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: 
قیمت مسکن فقط تابع خود مسکن نیست بلکه تابع 
شرایط اقتصادی و قیمت ارز هم هست.وی ادامه داد: 
در شرایط فعلی آرامش به بازار رسیده است و افراد برای 
جلوگیری از کاهش ارزش پول خود آن را در بازارهای 

گوناگون حرکت نمی دهند. بنابراین در این شرایط 
کسانی که نیازمند واقعی مسکن هستند، می توانند 
برای تهیه مســکن اقدام کنند.اســالمی همچنین 
خاطرنشان کرد: کســانی که طبقه متوسط و پایین 
یعنی جامعه هدف ما هستند، برای تهیه مسکن در 
پروژه اقدام ملی مسکن ثبت نام کنند و دیگران هم که 
استطاعت مالی دارند، می توانند خودشان برای تهیه 

مسکن اقدام کنند.

حســینی گفت: یکی از ظرفیت های مناســبی که در 
بازار عراق وجود دارد و کمتر از آن اســتفاده می شود، 
پتانسیل فعالیت شرکت های دانش بنیان ایرانی است. 
حمید حسینی دبیر کل اتاق مشــترک ایران و عراق 
درباره فعالیت شرکت های دانش بنیان در کشور عراق 
اظهار کرد: بازار کشــور عراق یکی از بازارهای بســیار 
مناسب برای فعاالن اقتصادی کشور و پذیرای خدمات و 
کاالهای مختلف است؛ یکی از ظرفیت های مناسبی که 

در بازار عراق وجود دارد و کمتر از آن استفاده می شود، 
پتانسیل فعالیت شرکت های دانش بنیان ایرانی است؛ 
این شرکت ها می توانند در شاخه های مختلفی از جمله 
تولید نرم افزار، آی تی، آی تی سی، تجهیزات مخابراتی، 
پزشکی، پلت فرم های گردشــگری مثل گردشگری 
سالمت و غیره در بازار عراق فعالیت کنند اما متاسفانه 
دالیل مختلفی منجر شده است تا این شرکت ها کمتر 
درگیر استفاده از بازار  های خارجی مثل بازار عراق باشند.

ســلطانی گفت: با توجه به آنکه ۴۰ درصد واحد های 
دامداری در تعطیلی به سر می برند، از این رو سرمایه 
گذاران می توانند در این واحد های تعطیل ســرمایه 
گذاری کنند که با این وجود دیگر نیاز نیست ۲ سال 
اقدام به ساختمان سازی کنند.سعید سلطانی مدیرعامل 
اتحادیه دامداران کشور درباره آخرین وضعیت دریافت 
مجوز دامداری اظهار کرد: سرمایه گذاران عالقه مند 
در حوزه دامداری می توانند به نظام مهندسی استان و 
شهرستان خود مراجعه کنند تا پس از کسب اطالع از 
شرایط نسبت به دریافت مجوز دامداری اقدام کنند چرا 
که در صورت ممنوعیت احداث دامداری در یک منطقه، 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی به سرمایه گذاران 

حوزه اطالع رسانی می کند.
وی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد واحد های دامداری در 
تعطیلی به سر می برند، بیان کرد: براین اساس سرمایه 

گذاران این حوزه می توانند در این واحد های تعطیل 
سرمایه گذاری کنند که با این وجود دیگر نیاز نیست 
۲ سال اقدام به ساختمان سازی کنند، چند ماه برای 
دریافت مجوز منتظر استعالم ســازمان دامپزشکی، 

وزارت راه و شهرسازی، محیط زیست و ... باشند.
سلطانی ادامه داد: در شرایط فعلی که بیش از ۴۰ درصد 
واحد های دامداری در تعطیلی به سر می برد، توصیه 
می کنم افراد بی تجربه در این حوزه ورود نکنند تا به 
سرنوشت دامداری های تعطیل دچار نشوند.به گفته 
این مقام مسئول، در شرایط فعلی اقتصاد، احداث واحد 
دامداری جدید صرفه اقتصادی ندارد و بعید است که 
افراد به دنبال سرمایه گذاری در این حوزه باشند.مدیر 
عامل اتحادیه دامداران در پایان میزان سرمایه گذاری 
در این بخش را تابع میزان زمین، تعداد راس، ســازه و 

بسیاری از عوامل دیگر دانست.

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری تهران 
از الزام نانوایان به نصــب بنر قیمت نان در مغازه های 
نانوایی خبر داد. محمد امامی امین معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری تهران درخصوص قیمت نان 
و آرد اظهار کرد: در تأمین آرد مورد نیاز موکب های 

اربعین حسینی مشکلی وجود ندارد.
وی افزود: بر اساس مصوبه تنظیم بازار کشور جدول 
قیمت انواع نان سنتی از ســوی استانداری تهران به 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ابالغ شده است. 
امامی امین گفت: قیمت انواع نان و وزن چانه ها و آرد 
مشخص است و ظرف مدت یک هفته همه نانوایی ها 
باید بنر قیمت نان و وزن چانه ها و قیمت افزودنی های 

درخواستی مشتریان خود را در مکانی قابل دید برای 
مردم، نصب کنند. وی ادامــه داد: فرمانداری ها باید 
نسبت به تشکیل جلسه شورای آرد و نان در شهرستان 
مورد نظر اقدام کنند. معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری تهران گفت: بسیاری از نانوایی ها دیگر قدرت 
اداره نانوایی را نداشتند و ساماندهی قیمت نان نیز در 
راستای رعایت منافع مردم و نانوایی ها صورت گرفت. 
امامی امین تصریح کرد: مصوبه ساماندهی قیمت نان 
به زودی ابالغ خواهد شد و به محض ابالغ نظارت ها و 
بازرسی ها آغاز می شود و در صورت بروز هرگونه تخلف، 
کم فروشی یا گرانفروشــی با اتحادیه و واحد متخلف 

برخورد قضایی خواهد شد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان الستیک 
گفت: در شرایط فعلی، بازار الستیک نیاز به تغییر 
در شیوه توزیع است تا به انباشت کاال منجر نشود.
محمدعلی امامی رئیس اداره زیرســاخت های 
تجاری وزارت صنعت درخصوص بازار الستیک 
بیان کرد: این بازار شامل الستیک های سنگین، 
نیمه سنگین و سبک است و هریک از این حوزه ها 
تقاضا و تامین کنندگان خاص خود را دارند. وی 
ادامه داد: برای اتوبوس ها و ماشین های سنگین 
برآورد مصرف، بین ۳.5 تا ۴ حلقه الســتیک در 
سال اســت که باید برای آن برنامه ریزی کنیم. 
امامی تصریح کرد: حدود ۸۰ درصد الستیک های 
ســنگین از طریق واردات و مابقی از بازار داخلی 
تامین می شــود و مقوله الســتیک های سواری 
برعکس اســت به گونه ای که حجــم باالیی از 
نیاز  در داخــل تولید و تامین می شــود. رئیس 
اداره زیرســاخت های تجــاری وزارت صنعت 
ادامه داد: در بحث الســتیک های ســنگین به 
حالت ثبات رسید ه ایم و کمبود بیشتر در زمینه 
الســتیک های نیســان اســت که برای جبران 
آن هم تمهیداتی اندیشــیده ایــم. او همچنین 
پیشــنهاد هایی برای کاهش رسوب الستیک در 
شهر ها و اســتان های کشــور ارائه کرد و گفت: 

به دلیل اینکه الســتیک هایی که در سامانه به 
رانندگان داده می شود با ارز ۴۲۰۰ تومانی است 
و براســاس تکلیفی که به وزارت صمت محول 
شده ملزم به شفاف ســازی هستیم، این سامانه 

بر اساس دستور سران قوا راه اندازی شده است.
در ادامه محمدرضا آل ســارا عضو هیئت مدیره 
اتحادیه فروشندگان الســتیک در این خصوص 
گفت: در مقاطعی بازار الستیک دچار مشکالتی 
بود که با ورود به موقع وزارت صمت، خوشبختانه 
مرتفع شــد و بحران ها را پشت ســر گذاشتیم. 
او گفت: در آن زمان راهکار ها پاســخگو بود، اما 
در این وضع نیاز به تغییر در شــیوه توزیع است 
تا به انباشت کاال منجر نشود. عضو هیئت مدیره 
اتحادیه فروشــندگان الســتیک افزود: در حال 
حاضر کار توزیع الستیک به یک سامانه محول 
شده که بر اساس یکسری پیمایش ها الستیک به 
رانندگان تعلق می گیرد که البته این سامانه خود 
برای رانندگان مشــکالتی ایجاد کرده است. آل 
سارا ادامه داد: نوع شیوه ای که این سامانه به کار 
گرفته است به انباشت کاال انجامیده، در حالی که 
اگر توزیع به واحد های صنفی واگذار شود و فاصله 
میان رانندگان و و احد های صنفی رفع شــود به 

تبع این مشکل هم حل می شود.

عملکــرد تجــارت خارجی 
بخــش معــدن و صنایــع 
معدنــی در مــدت ۱۱ماهه 
97 نشان دهنده صادرات 5۱ 
میلیون و 77۰ هزار تن کاال 
به ارزش بیش از هشــت میلیارد و ۲99 میلیون دالر 
است که نسبت به دوره مشابه از لحاظ وزن 6 درصد و از 
نظر ارزش سه دهم درصد کاهش پیدا کرده است. این 
اعداد و ارقام نشان از آن دارد که با توجه به فشار تحریمی 
آمریکا بر اقتصاد ایــران، در بخش صادرات معدنی هم 
دچار مشکل و افول شده ایم. این در حالی است که ایران 
بزرگ ترین کشور دارای ذخایر معدنی در خاورمیانه و 

جزو ۱۰ کشور برتر دنیاست. با این اوصاف و مشکالتی 
که به دلیل تصمیمات اشتباه دولتی ها برای این بخش 
ایجاد شده موجب شد تا تجار در این حوزه اقدام به خام 
فروشی کرده و بخش معدن قربانی این تصمیمات شود. 
رئیس هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران اما در پاسخ 
به این پرسش که آیا عمده سنگ آهن کشور به صورت 
خام از کشور خارج می شود یا خیر؟ تصریح کرد: شایعه 
خروج عمده سنگ آهن تولیدی از کشور به هیچ وجه 
درست نیست. چراکه فقط ده درصد از تولید کشور که 
برای زنجیره فوالد امکان ایجاد ارزش افزوده ندارد صادر 
می شود. به عنوان نمونه ذوب آهن اصفهان فقط توانایی 
استفاده از سنگ آهن های مگنتیت عیار باال را دارد. به 
نحوی که حتی توانایی استفاده از سنگ آهن دانه ریز 
را هم ندارد. بنابراین سنگ آهن هماتیت و کم عیار به 
هیچ عنوان برای کارخانه ذوب آهن امکان اســتفاده 

ندارد و صادرات آن برای  تولیدکنندگان توجیه دارد. 
وی اضافه کرد: عالوه براین قسمتی از این مواد صادراتی 
مانند سنگ آهن با عیار زیر۲۰درصد برای مصرف در 
کارخانه های سیمان سازی استخراج می شوند که  اصاًل 
کارخانه ای در ایران نیســت که بتواند چنین عیاری را 

فرآوری کند.
این فعال بخش سنگ آهن کشور در پاسخ به این پرسش 
که چرا تولیدکنندگان مواد معدنــی تمایل به صادرات 
دارند و از عرضه آن به متقاضی داخلی اجتناب می کنند؟ 
اظهار داشت: دولت از سال 97  با دخالت در  قیمت گذاری 
حلقه های ارزش افزوده فوالد بازار عرضه و تقاضا را به هم 
ریخت. ما مخالف نظارت دولت نیستیم بلکه معتقدیم 
باید این نظارت هم از لحاظ کیفــی و هم از لحاظ کمی 
کارشناسی شده باشد. وی با اعالم اینکه بنگاه اقتصادی 
اگر به صورت نقد بازگشت سرمایه نداشته باشد توانایی 

ادامه حیات نخواهد داشت، در خصوص افزایش صادرات 
در 6 ماه نخست امسال، گفت: از ابتدای امسال دولت با 
عنوان کردن مباحثی از جمله اعمال عوارض بازدارنده، 
ممنوعیت صادرات و غیره بنگاه هــای اقتصادی را که 
محصوالت را با برنامه صادراتی تولیــد کرده بودند را با 
تهدید مواجه کرد. طبیعی اســت که این فعالین بخش 
معدن به هر قیمتی شــده تالش میکنند تا محصوالت 
خود را از کشور خارج کنند. با ایجاد یک چنین هیجان 
کاذب و وحشتناکی که بواسطه یک سیاست غلط ایجاد 
شده است باعث برهم ریختن اوضاع بازار داخل شد. همه 
این عوامل مزید برعلت شد تا آمارهای این شش ماه در 
بوق و کرنا شود که موادخام معدنی در حالی صادر میشود 
که کارخانه های تولیدکننده فوالد با ظرفیت خالی در 
حال فعالیــت اند.اما این قضیه بعلــت تصمیمات غلط 

دولت بوده است.

تجار به دلیل تصمیمات اشتباه دولت محصوالت را به هر قیمتی از كشور خارج می كنند

فرار  سرمایه ها  از  بخش معدن

فاصله از صادرات نفتی مزیت های بخش معدن را آشکارتر می کند
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن

 بخش معدن در چند سال اخیر ظرفیت های زیادی را برای توسعه اقتصاد کشور از خود نشــان داده است. معادن کوچک و متوسط زیادی در کشور وجود دارند که سرمایه گذاری درســت می تواند آنها را تقویت کرده و بار بنشاند. 
سرمایه گذاری البته باید در مسیر درست و با وجود زیرساخت های ضروری انجام شود چراکه در صورتی که زیرساخت ها برای سرمایه گذاری آماده نباشد قبل از ورود سرمایه، سرمایه گذاری از مسیر اصلی خارج می شود. امروز معادن 
در کشور نیاز به سرمایه گذاری و حمایت دارند. نباید با تصمیمات اشتباه سرمایه گذاران و تجار را از مسیر توسعه معادن دور کنیم. اگر امروز تجار اقدام به خام فروشی می کنند و هیجان کاذب برای خروج کاال دارند نتیجه اشتباهات 
بسیاری است که باید برای حل آنها پیشقدم شد.  امروز بخش معدن توانسته برخی از بحران های اقتصادی مربوط به تحریم را حل کند، به  نحوی  که ۲۰ درصد از حجم صادرات غیرنفتی مان مربوط به بخش معدن کشور است و باید  روی 
این مورد کار بیشتری انجام دهیم تا وسعت کارایی این معادن به داد اقتصاد برسد. با وجود تحریم های زیادی که به صورت یک طرفه و ناعادالنه بر کشور وضع شد مشاهده کردیم که بخش معدن توانست آن طور که انتظار می رفت به 

فعالیت خود ادامه دهد. باید در وضعیت فعلی با نادیده گرفتن امتیازاتی که بخش نفت دارد و صادرات نفت و کاالهای نفتی موجب شویم مزیت های بخش معدن بیش از پیش آشکار شود. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

وزیر راه و شهرسازی:

طبقه متوسط و پایین در پروژه اقدام ملی مسکن ثبت نام کنند

چشم طمع ترکیه به جایگاه ایران در بازار عراق

40 درصد واحد های دامداری در تعطیلی به سر می برند

احداث واحد جدید دامداری صرفه اقتصادی ندارد

نانوایی ها موظف به نصب بنر قیمت نان  شدند

اصالح شیوه توزیع الستیک برای جلوگیری از انباشت کاال
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استارت آپ ها را بايد از كسب و كارهاي كوچك جدا كرد. در كشورمان نيز اين روزها 
شاهد ظهور استارت آپ هاي متعددي هستيم. حتي كمپاني هايي نيز وجود دارند 
كه در صورت مقبول بودن طرح و آنچه اســتارت آپ در پي رسيدن به آن است، 
درصدد حمايت از اين كسب و كار برمي  آيند. با يك گشت و گذار ساده در اينترنت 
مي توان نمونه هاي موفق استارت آپ هاي داخلي را نيز مشاهده كرد. توسعه يك 
ايده و راه اندازي يك استارت آپ پيش از داشتن ايده و ابزار، نيازمند خودباوري است. 

يك ايده استارت اپي خوب چيست؟
۱- ايده استارت آپي خوب، ايده اي است كه بشــود براساس آن مدل كسب و 

كار ساخت. 
مدل كسب و كار يعني اينكه دقيقا معلوم باشد هزينه هاي راه اندازي و نگهداري از 
كجا تامين مي شود و درآمدهاي احتمالي از كجا و به چه شكل به دست مي آيند. 

اگر معلوم نباشد درآمد از كجا به دست خواهد آمد، از ابتدا ايده را 
شكست خورده بدانيد. البته اين به معني اين نيست كه نمي توان 

به تعداد كاربر به عنوان يك فاكتور درآمدي نگاه نكرد. 

۲- ايده اســتارتاپي خوب، ايده اي است كه مشكلي از 
مشكالت مشتريان را حل كند. 

بزرگ ترين مشكلي كه خيلي ها از ايده پردازان استارت آپي 
)اغلب شكست خورده( دارند اين است كه در خأل به ايده اي 
فكر مي كنند و بعد حدس مي زنند كه اين موضوع مي تواند 
براي خيلي ها جذاب باشد و چون جذاب است براي آن پول 
خرج مي كنند! براي يافتن يك ايده استارت آپي خوب، ابتدا 

يك »مشكل« خوب پيدا كنيد. 

روي  ســرمايه گذاري  مســير  در 
اســتارت آپ ها بايد به چه مسائل حقوقي و 

مالياتي توجه كرد؟
در اينجا سعي بر اين داريم كه برخي از موضوعات و مسائل 

حقوقي و مالياتي كه براي يك كارآفرين كه تصميم به عملي 
كردن ايده خود در چارچوب يك اســتارت آپ دارد، در قالب چند 

توصيه مطرح كنيم: 
۱- انعقاد قرارداد تاسيس

نخستين توصيه اي كه وكالي آمريكايي به موسسان يك 
استارت آپ مي كنند تنظيم قرارداد موسسان و شفاف 

كردن موضوعاتي همچون تعيين سهم هريك از موسسان، ميزان سرمايه گذاري، 
نحوه مديريت و… است. بسياري از استارت آپ ها در ايران نيز قرارداد موسسان 
امضا مي كنند و تنظيم اين قرارداد كار كامال به جا و درستي است؛ اما اين قرارداد 
بايد به گونه اي تنظيم شــود كه در چارچوب قوانين و مقررات ايران قابليت 

اجرايي داشته باشد. 

۲- تاسيس كسب و كار در چارچوب يك شخصيت حقوقي
بسياري از تيم ها در ايران بدون تاسيس شركت به فعاليت خود ادامه مي دهند و در هنگام 
سرمايه گذاري به دليل اينكه شخصيت حقيقي هستند يا بر پايه فرد به فعاليت پرداخته اند 

نند  ا ب نمي تو جذ

سرمايه كنند. اين نكته را بايد دانســت كه تمام فعاليتهاي سرمايه گذاري، چه بصورت 
صندوق هاي سرمايه گذاري خطرپذير يا بصورت سرمايه گذاري نيك انديشان و فرشتگان 
تنها روي شركت ها و استارت آپ هاي داراي شخصيت حقيقي انجام مي شود. علت آن را 
نيز مي توان به بحث تقسيم سهام قانوني في ما بين كارآفرين و سرمايه گذار اشاره كرد، كه 

ايمن ترين راه براي سرمايه گذاران خريد سهام شركت مورد سرمايه گذاري است. 

۳- درج قرارداد در وب سايت يا برنامه نرم افزاري ارائه شده
 براي پيشگيري از هرگونه اختالفي كه هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم مالي 
و اعتباري براي يك كسب و كار اينترنتي به دنبال دارد توصيه مي شود كه عالوه 
بر حداقل الزامات قانوني مندرج در قانون تجارت الكترونيكي شرايط قراردادي 
به صورت كامل در وب سايت يا نرم افزار به گونه اي درج شود كه اطمينان حاصل 

 شود كه كاربر شرايط قراردادي را مطالعه كرده است. 

۴- پيش بيني و بررسي تمام مسائل مالياتي شركت
عدم اشراف به قوانين مالياتي مرتبط با كسب و كار مي تواند زيان هاي 
جبران ناپذيــري را به كارآفريــن وارد كنــد، در صورتي كه يك 
استارت آپ در قالب يك شركت ثبت شده فعاليت كند ماليات 
متعلقه براساس فصل پنجم قانون ماليات هاي مستقيم محاسبه 
خواهد شد. بنابراين در هنگام راه اندازي كسب و كار بايد مسائل 
مالياتي و اينكه آيا امكان برخورداري شــركت از امتيازات 

مالياتي وجود دارد و نحوه اعمال آنها نيز ارزيابي شود. 

۵- ثبت حق اختراع يا ثبت نام تجاري 
موارد زيادي در اكوسيســتم كارآفريني استارت آپي 
يا شــركت هاي دانش بنيان به چشم مي خورد كه 
شركت ها در هنگام تجاري ســازي محصول موارد 
كپي رايت را قانونــي نكرده اند و بــا محصوالت يا 
نرم افزارهاي مشابه روبه رو مي شوند يا اينكه برخي از 
محصوالت مشابه در ثبت نام تجاري اقدام موثري انجام 
نداده اند و شــركت هاي ديگر اقدام به ثبت نام تجاري 
شركت پيشرو مي كنند يا از نام هاي مشابه براي توسعه 
محصول خود در بازار استفاده مي كنند. بهتر است قبل از 
هرگونه برنامه ريزي براي تجاري سازي محصول يا نرم افزار 
خود اقدامات الزم جهت ثبت اختراع و ثبت نام تجاري براي 
جلوگيري از هرگونه اقدام سو از طرف رقباي آينده تان را بگيريد. 

استارت آپ ها مسيري جديد براي سرمايه گذاري

عدم ابالغ دستورالعمل نظارت 
بر تاكسي هاي اینترنتي

عضو هيات مديره و ســخنگوي اتحاديه كشوري 
كســب وكارهاي مجازي گفــت: قرار اســت ما 
اجرا كنيم، ابالغ هم شــده؛ ولي نــه اتحاديه و نه 
شركت هاي تاكسي اينترنتي هيچ كدام اين ابالغيه 
را دريافت نكرده اند، اين ابالغيه برد-برد نيســت 
و ابعاد نگران كننده اي نســبت بــه ديگر فعاالن 
استارت آپي دارد. روزنامه ها روز شنبه در گزارشي 
به موضوع ابالغيه وزارت كشور درباره تاكسي هاي 
اينترنتي پرداختند كه براساس آن ايجاد سامانه اي 
در وزارت كشور براي ثبت اطالعات رانندگان، قرار 
دادن برخــي الزامات براي رانندگانــي كه به طور 
حرفه اي در تاكســي هاي اينترنتي كار مي كنند؛ 
مانند معاينه فني و... در كنار پرداخت ۱.5 درصد 
از هزينه هر ســفر به شــهرداري ها از جمله موارد 
مشخص شده در اين ابالغيه است. در اين گزارش 
نيز ذكر شــده كه هنوز جزئيات آن به طور رسمي 
منتشر نشده اما برخي مقامات شهرداري و مديران 
تاكســي هاي اينترنتي بخش هايي از آن را منتشر 
كرده يا درباره آن اظهارنظر كرده اند. رضا الفت نسب، 
عضو هيات مديره و ســخنگوي اتحاديه كشوري 
كســب و كارهاي مجازي با اشــاره به اينكه هنوز 
نسخه اي از اين دستورالعمل در دست نيست، در 
اين خصوص گفت: قرار اســت ما اجرا كنيم، ابالغ 
هم شــده ولي نه اتحاديه و نه شركت هاي تاكسي 
اينترنتي هيچ كدام اين ابالغيه را دريافت نكرده اند. 
اصال نمي دانيم كه اين درصد گيري شهرداري چه 
رقمي اســت. وي در اين باره ادامه داد: مي گويند 
ماليات بر ارزش افزوده پرداخت نكنيد، اما بايد ديد 
اين موضوع از ســوي وزارت اقتصاد شدني است يا 
خير؟ وقتي اين تصميم گرفته شده بايد نظر سازمان 
مالياتي و وزارت اقتصاد نيز لحاظ مي شد كه آيا مورد 
پذيرش اين نهادها است؟ وي عنوان كرد: احتماال 
شــهرداري قصد دارد به ما نامه بدهد كه خودمان 
آن را به وزارت اقتصاد ببريــم و بعيد مي دانيم كه 
از سوي اين وزراتخانه و سازمان امور مالياتي قبول 
شــود. درباره ماليات بر ارزش افزوده از ۱5 درصد 
كميسيون، ۹ درصد ماليات پرداخت مي شود، ولي 
اين وجهي كه مدنظر شــهرداري است از هر سفر 

پرداخت مي شود. 

خبر مهارت هاي مديريتي

معموال رهبران كســب وكار به ســادگي از كنار چرايي و 
علت پيشــامدهاي كاري گذر كرده و وقت خود را صرف 
ارزيابي موضوع از جوانب مختلف مي كنند. رهبران اغلب 
به نخستين نتيجه قانع كننده كه مي رسند، بررسي ساير 
شــواهد را متوقف مي كنند و بدتــر از آن اينكه مديران 
ارشد بيشتر بر شــواهدي متمركز هستند كه مبتني بر 
تجربيات قبلي آنهاست. فقدان فراشناخت )يا تفكر درباره 
تفكر( محرك بزرگي اســت كه افراد را به سادگي به خود 
مجذوب مي كند. خبر خوب اين است كه تفكر انتقادي 
يك مهارت آموختني است. براساس شواهد آكادميك و 
تجربه افراد حرفه اي، سه نكته مهم وجود دارد كه با رعايت 
آنها مي توانيد مهارت تفكر انتقادي را در خودتان تا ميزان 

زيادي بهبود دهيد. اين سه عامل عبارت اند از:

۱. زير سوال بردن فرضيات: وقتي مشاوران بزرگ پروژه اي 
را قبول مي كنند در نخســتين قدم فرضيه اساســي آن 
سازمان را زير سوال مي برند. نخستين گام درباره زير سوال 
بردن فرضيات اين است كه تشخيص دهيم كدام يك از 
فرضيات بايد مجددا بررسي شوند. مثال به نظر مي رسد 
وقتي سهام شركت باال مي رود، يك رويكرد پرسشگرانه 
مي تواند مفيد واقع شود. بنابراين اگر درباره استراتژي    هاي 
بلندمدت و چندساله شركت بحث مي كنيد كه به سال ها 
تالش و هزينه نياز دارد، مطمئن شــويد كه پرسش هاي 
اساســي درباره باورهاي تان را مطــرح كرده ايد: از كجا 
مي دانيد كه كسب وكار توسعه خواهد يافت؟ ۲. دليل آوردن 
از طريق منطق: آگاهي از اشتباهات رايج نيز مي تواند به 
شما اجازه دهد تا منطقي تر فكر كنيد. 3. تفكر گوناگون: با 

توجه به تجربيات پيشين كاري و شخصي، افراد به طريق 
گوناگوني به محيط اطراف شان نگاه مي كنند و جهان بيني 
متمايزي دارند. اين موضوع اغلب به نفع افراد است و كامال 
با گروه انديشــي فرق دارد. وقتي فــردي در اطراف خود 
شــبكه اي از افراد متنوع و متفاوت از نظر سن، سياست، 
دين و غيره موجب مي شود تا نقاط مختلفي را مطرح كرده 
و بنابراين به متفكر بهتري تبديل شود. درحالي كه اين 
تاكتيك ها ممكن است ساده، روشن يا واضح به نظر برسد، 
در عمل به ندرت تمامي آن ها رعايت مي شود. به ويژه در 
دنياي كسب وكار، تفكر انتقادي بسيار مهم است و خيلي 
هم جاي كار دارد. درحالي كه شــانس نقش مهمي دارد 
در موفقيت هاي شركت دارد؛ اما مهم ترين پيروزي هاي 

كسب وكار از طريق تفكر هوشمند به دست مي آيد. 

تفکرانتقاديچهکمکیبهکسبوکارمیکند؟

ي
اك

وس
 كي

ت
ابر

ر

انسان هاي محافظه كار به هيچ جا نمي رسند. آنها در يك نقطه ثابت مي مانند. براي پيشرفت، قبل 
از هر چيز بايد دل  و جرات داشته باشيد. 
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جزئیات دستورالعمل وزارت كشور برای تاكسی های اینترنتی 
براساس ابالغيه ای كه به امضای وزير كشــور و وزير صمت رسيده است، شهرداری و 
وزارت كشور بر فعاليت تاكسی های اينترنتی نظارت می كنند، پالك خودرو بايد با شهر 
محل فعاليت مطابقت داشته باشد، همچنين وزارت كشور به برخی از اطالعات سفر 
دسترسی پيدا خواهد كرد. به گزارش تجارت نيوز، براساس فايلی كه ماهنامه پيوست با 
عنوان متن دستورالعمل فعاليت تاكسی های اينترنتی منتشر كرده است، وزارت كشور 
موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه »ســماس« را راه اندازی و دسترسی های 
الزم را در اختيار مراجع و ذی نفعان قرار دهد و ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر 
موظفند ظرف مدت يك ماه از تاريخ راه اندازی اين سامانه اطالعات رانندگان، وسيله 
نقليه تحت پوشش خود به انضمام مشخصات شركت، آدرس و تلفن دفتر مركزی و يا 
شعب استانی آن را وارد كنند. همچنين بايد داده های هر سفر به صورت هفتگی ثبت 
كنند؛ همچنين بايد امكان دسترسی وزارت كشور را به صورت هفتگی اطالعات هر سفر 
شامل، شماره پالك وسيله نقليه، زمان و مختصات مكان مبدا و مقصد، مقدار پيمايش 
و هزينه سفر با امكان صحت سنجی و گزارش گيری هر يك از موارد ايجاد كنند. تا زمان 
راه اندازی سماس، تصوير مدارك مربوطه تحويل دفتر حمل و نقل وزارت كشور خواهد 
شد. شهرداری ها بايد درآمد حاصل را در توسعه حمل و نقل عمومی و رفع آلودگی هوا 
هزينه كنند. تاكسی های اينترنتی مشمول قانون سن فرسودگی خودروهای حمل و نقل 
عمومی خواهند بود، به اين صورت كه يكســال پس از تصويب اين دســتورالعمل 
خودروهای باالی ۱5 سال و دو سال پس از تصويب اين دستورالعمل خودروهای باالی 
۱3 سال و سه سال پس از تصويب خودروهای باالی ۱۰ سال از اين ناوگان حذف شوند.

گواهی معاينه فنی، بيمه نامه شخص ثالث و همخوانی شماره پالك وسيله نقليه با استان 
محل فعاليت از ديگر محدوديت های اين دستورالعمل است. در خصوص مشخصات 
راننده نيز بايد رانندگان تابعيت جمهوری اسالمی ايران يا پروانه كار برای اتباع خارجی 
داشته باشند. همچنين هر راننده حداكثر ۱۲ ساعت می تواند در شبانه روز فعاليت كنند. 
در اين دستورالعمل امكان باالرفتن هزينه سفر وجود دارد، به عبارتی در مواردی كه 
هزينه سفر از سقف تعرفه تاكسی های تلفنی مصوب برای هر شهر باالتر شود بايد قبل 
از انجام سفر از طريق اپليكيشن به مسافر اعالم می شود. دو نهاد نظارت كننده بر فعاليت 
تاكسی های اينترنتی وزارت كشور و شهرداری ها هستند كه از طريق سامانه سماس و 
ميدانی انجام می شود. تاكسی های اينترنتی موظفند در صورت درخواست شهرداری، 
اطالعات پردازش شده سفر ها مانند نقشه های تراكم تقاضای الگوهای توزيع سفرها 
در سطح شهر را در اختيار شهرداری قرار دهند. همچنين آموزش های اين صنف بايد 
مطابق با سرفصل ها و مشخصات ابالغی وزارت كشور باشد. مرجع رسيدگی به تخلفات 

رانندگان تاكسی های اينترنتی كميسيون ايمنی يا هيات انضباطی خواهد بود.

استارت آپ ویکند چگونه به ادبیات كارآفریني ما 
اضافه شد؟

اگر كلمه اســتارت آپ ويكند را جســتجو كنيد با ده ها برنامــه اي كه در 
اين زمينه برگزار مي شــود، آشنا مي شويد؛ اما نخســتين بار چگونه اين 
كلمه و برنامه هاي آن به ادبيات اقتصادي ما اضافه شــد؟»به اســتارت آپ 
ويكند تهران خوش آمديد، خوشــحالم كه اين فرصت براي ما ايجاد شد 
تا بتوانيم برگزار كننده رويداد اســتارت آپ ويكند تهران باشيم و بتوانيم 
اســتارت آپ ويكند را به عنوان يك حركت آموزش كارآفريني وارد ايران 
كنيم. محسن ماليري هســتم و بســيار عالقه مند به حوزه استارت آپ و 
كارآفريني و در حال حاضر مديريت موسســه خاورزمين را برعهده دارم؛ 
شــركتي كه برنامه ريزي برگزاري اســتارت آپ ويكند تهــران را برعهده 
دارد. هدف از برگزاري اســتارت آپ ويكند اين است كه كارآفرينان آينده 
را پيدا كنــد، آموزش دهد و در مســير كارآفريني هدايت كنــد...« امروز 
 كلمه اســتارت آپ ويكنــد در ادبيــات كارآفريني ايران، كلمه اي آشــنا

 محسوب مي شود، ولي حدود ۹ ســال پيش كه محسن ماليري به همراه 
 دوســتانش از جمله شاهين شــليله نخســتين رويدادهاي استارت آپ 
 ويكند را در تهران و در زيرمجموعه شركت خاورزمين برگزار كنند نه تنها

 واژه اي آشنا نبود كه بسيار غريبه با ادبيات اشتغال و كار در ايران محسوب 
 مي شــد؛ واژه اي كه حاال جزئي از ادبيات كارآفريني كشــورمان شــده 
 است و بســياري از جوانان موفق در حوزه استارت آپ ها و شركت هاي نوپا 
كارشــان را از هميــن نقطه شــروع كــرده انــد؛ نقطه اي كه محســن 
 ماليري و دوســتانش ســنگ بناي آن را در ايران به زميــن زدند و ظرف
 چند سال توانستند در بسياري از شهرهاي كشــور با برگزاري دوره هاي 
 استارت آپ ويكند در حوزه هاي مختلف و با كمك كارآفرينان و فعاالن اين 
حوزه راه و رســم شــروع كار را بــه بســياري از جوانان آمــوزش دهند. 
محســن ماليري به همراه شــاهين شــليله و گروه ديگري از دوستانش 
تقريبا از ابتداي دهه ۹۰ شــروع به برگزاري جلســات استارت آپ ويكند 
 بــراي آمــوزش كارآفريني و تشــويق جوانان بــه كارآفرينــي و اجراي

  ايده هــاي كارآفرينانــه كردند؛ اتفــاق بســيار مثبتي كه با گذشــت 
 چند دوره خيلي زود از سوي استان هاي ديگر هم از مجموعه آنها درخواست
  شــد و خيلــي زود بــه شــهرهاي ديگــر از شــمال كشــور گرفته تا

 مركز و جنوب هم رســيد و صدها جوان در برنامه هاي استارت آپ ويكند 
 كه شركت خاورزمين برگزار مي كرد شركت كردند. اما اين داستان شروع 
برنامه هاي استارت آپ ويكند در ايران بود؛ جلســات آموزشي كه خيلي، 
خيلي ســريع هم عالقه مندان به برگزاري آن افزايش چشمگيري يافت 
و هم افرادي كه مشــتاقانه به دنبال ثبت نــام و حضور در ايــن برنامه ها 
بودند. كافي اســت حاال در فضاي وب كلمه استارت آپ ويكند را جستجو 
كنيد و با تعــداد زيادي از برنامه هايي كه ســاالنه موسســه هاي مختلف 
برگزار مي كنند، آشنا شــويد. برنامه هايي كه از افراد موفق و بنيانگذاران 
اســتارت آپ هاي موفق مي خواهند تا در آنها به عنوان ســخنران شركت 
كنند و تجربيات شان را ارائه دهند. همچنين در اين برنامه با ثبت نام از افراد 
فضايي را فراهم مي كنند تا جوانان ايده هاي خــود را ارائه دهند و روي آنها 
براي اجرايي و عملياتي شدن فكر شــود. در حال حاضر حتي شركت ها و 
 نهادهاي دولتي هم هر ساله تعداد زيادي برنامه استارت آپ ويكند برگزار 

مي كنند. 
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ابالغ اجرائيه به آقای رضا طاهرزاده و خانم زينب فاضلی اكبرآبادی
 بدين وسيله به آقای رضا طاهرزاده فرزند نعمت اله شناسنامه شماره ۲53 و ملی ۴۸3۹۴۸۰۴۹۴ و خانم زينب فاضلی اكبرآبادی فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه ۲۴۷5 
و ملی ۲۲۰۰۷۱535۸ ابالغ می شود كه بانك كشاورزی به استناد قراردادهای بانكی شماره ۷۰3۱۶۰۰۱3 و ۶۰۱۹۶3۹۸۰ جهت وصول مبلغ ۲3۰/5۷۸/۰۱۷ ريال تا 
تاريخ ۱3۹۸/۰۴/۱۰ به انضمام خسارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز تســويه كامل بدهی طبق مقررات عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائی به كالسه 
۹۸۰۰۱۰۰در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ ۱3۹۸/۰5/۱۷ و ۱3۹۸/۰5/۱۲ مامور، محل اقامت شــما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای 
بستانكار طبق ماده ۱۸ آيين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهی 

كه روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائی جريان خواهد يافت.
م الف:۹۸/۱۸۰/۹۶۷۴

چاپ: ۹۸/۷/۷ 
 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی چالوس - 
ابراهيم حسين زاده استخر بی جار

جناب آقای رضا سليمانی
كارشناس مسئول محترم امور اداری و تشکيالت آموزش و پرورش پارس آباد

 بدين وسيله وظيفه خود می دانيم از عملکرد و فعاليت های مطلوب و راهنمايی های

 ارزنده تان و نيزاز اينکه  در كمال سعه صدر، حسن خلق و فروتنی و صبر و شکيبايی 

به امورات فرهنگيان عزيز رســيدگی می كنيد و پاسخگوی سواالت همکاران گرامی  

هستيد  صميمانه تشــکر و قدردانی نموده و از خداوند متعال برايتان به عنوان يکی 

از نيروهای تالشگر، توانمند، شايســته و متبحر منطقه، سالمتی و توفيق روزافزون 

مسئلت داريم.
جمعی از فرهنگيان پارس آبادمغان
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