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سرمقاله
ضعف تجارت با 

همسايه بزرگ شمالي 

تجارت ايران و روســيه را بايد 
عرصه فرصت ها نام گذاشت و 
همچنين عرصه غفلت ها. برخي 
ظرفيت هاي تجاري بين ايران و روسيه - همچون 
نياز بازار روسيه به محصوالت غذايي ايران - آنقدر 
جذاب است كه شكوفا نشدن آنها تا امروز، كمي 
عجيب به نظر مي رسد، اما براي اهالي كسب وكار و 
آگاهان به اصول صادرات و واردات و تجارت، روشن 
 است كه شكوفا نشــدن ظرفيت هاي تجاري بين

 دو كشور داليل مشخصي داشته است. 

  قدير قيافه، نايب رئيس اتاق 
بازرگاني ايران و روسيه
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خوانساری در نشست هيات 
نمايندگان اتاق تهران:

به سفر ترکيه و  واردات 
کاال يارانه می دهيم

»كسب وكار« گزارش مي دهد

ضعف  در   برندسازي  
توليدات لوازم آشپزخانه

»کسب وکار« داليل حضور ضعيف در بازارهاي بين المللي را  بررسي مي کند

خسارت غفلت از کیفیت تولید
صفحه2
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واگذاری اصولی حمل و نقل جاده  ای
 به بخش خصوصی

»کسب   وکار« راهکارهای کاهش تلفات  جاده اي   را  بررسی می کند

ســي و دومين نشســت هيات نمايندگان اتاق 
تهران با موضوع چالش هــاي بانكي و بودجه اي 

برگزار شد.
در اين نشست مسعود خوانســاري، رئيس اتاق 
تهران با بيــان اينكه حدود 500 نفــر در زلزله 
كرمانشــاه جان خود را از دســت دادند، گفت: 
اميدواريم از نظر استحكام زيرساخت ها به سطحي 
برسيم كه اگر زلزله اي روي داد خسارات مالي به 
حداقل برســد و تلفات جاني هم نداشته باشد. 
او يكــي از داليل كمك بيش از انــدازه مردم به 

زلزله زدگان ...

چندين سال اســت كه توليد به سختي نفس 
مي كشد و دليل عمده آن ركود موجود در بازار 
اســت. نقدينگي نيز در بازار كم است و تعداد 
چك هاي برگشت خورده نيز دو برابر شده است. 
صنعت لوازم آشپزخانه از آن دسته صنايع است 
كه ركود تاثير بسيار زيادي روي آن گذاشته و 
همين امر موجب افزايش چك هاي برگشــتي 
در بازار و كاهش اعتماد ميان واحدهاي توليد 
و فروش شده است. البته كارخانه هاي توليدي 
وضعيت خوبي ندارند و برخي تعطيل شــده و 
بسياري هم كه هنوز سرپا هستند تعداد زيادي 

از كارگران خود را تعديل كرده اند...



ایران وجهان2

ديدار اسد و پوتين در سوچي 
 اسد: دمشق آماده مذاكره است

كرملين ديروز )سه شنبه( در بيانيه اي از ديدار 
روز دوشنبه روساي جمهور سوريه و روسيه 

در سوچي خبر داد. 
به گزارش ايسنا به نقل از شبكه اسكاي نيوز 
عربي، كرملين در اين بيانيه اعالم كرد كه بشار 
اسد، رئيس جمهوری سوريه روز دوشنبه در 
سفر كاري از پيش اعالم نشده به سوچي رفت. 
اســد در حضور فرماندهــان نظامي روس و 
مقامات ارشد سياسي اين كشور با والديمير 
پوتين در ســوچي ديدار كرد و در نشســت 
فرماندهي عالي نيروهاي مســلح روسيه به 
رياســت والديمير پوتين كه بي سابقه بوده، 

شركت كرد. 
پوتين در اين ديدار پيروزي هاي ارتش سوريه 
عليه تروريســت ها را تبريك گفــت و تاكيد 
كرد: مردم ســوريه دوران ســختي را پشت 
ســر مي گذارند و به تدريج به مراحل نهايي 

ريشه كن سازي تروريسم نزديك مي شوند. 
وي ديروز خاطرنشــان كرد: ديــدار با هدف 
هماهنگي و مشورت ميان دو طرف روسيه و 
سوريه پيش از نشست او با روساي جمهوري 
ايران و تركيه انجام شــد كه قرار اســت فردا 

برگزار شود. 
پوتين خاطرنشــان كرد: مهم اكنون انتقال 
به روند سياسي است و روسيه در اين زمينه 

تالش مي كند. 
رئيس جمهوري روســيه تاكيد كرد: اهميت 
زمان اين ديدار براي افزايش هماهنگي ها ميان 
دو طرف، انجام رايزني هاي بيشــتر، شنيدن 
ارزيابي رهبري ســوريه از اوضاع كنوني اين 
كشور، برداشتن گام هاي آينده، تصور از روند 

سياسي و نقش سازمان ملل در آن است. 
رئيس جمهوري روســيه ادامه داد: عمليات 
ارتش كشورش در كنار ارتش سوريه به بهبود 
وضعيت انساني، نظامي و سياسي در سوريه 

منجر شد. 
وي تصريح كرد: روســيه بر مشــاركت فعال 
ســازمان ملل در مرحله نهايــي حل و فصل 

بحران سوريه حساب باز مي كند. 
پوتين با بيان اينكه اسد آماده همكاري با تمام 
كساني است كه خواهان صلح و ثبات هستند، 
گفت: مســاله مهم اكنون در سوريه عبور به 

مرحله انتقالي است. 
وي گفت: شــما مي دانيد مــا فعاالنه با ديگر 
كشــورها، عراق، آمريكا، مصر، عربســتان و 
اردن همكاري مي كنيــم و در تماس دائم با 

شركاي مان هستيم. 
پوتين افزود: روســيه از آمادگي عالي دولت 
سوريه و استقبال آن از كساني كه متمايل به 
صلح هستند و حمايت آن از روند آستانه كه 
موجب ايجاد مناطق كاهش تنش در سوريه 

شد، تقدير مي كند. 
رئيس جمهــوری ســوريه نيز خطــاب به 
فرماندهــان نظامي روس با اشــاره به اينكه 
پشتيباني هوايي ارتش روســيه كليد حل و 
فصل بحران سوريه از طريق ديپلماسي است، 
گفت: از اينكه دو ســال و انــدي پس از آغاز 
عمليات موفقيت آميز عمليات روسيه با شما 
ديدار مي كنم، خرســندم. بايد اذعان داشت 
كه اين عمليات به ما اجازه داد كه حل و فصل 
سياسي بحران سوريه را پيش ببريم. اكنون به 
لطف فداكاري هاي شما و ارتش سوريه مردم 

كشورم به خانه و ديار خود بازگشته اند. 
اســد با بيان اينكه بر حمايت روسيه جهت 
ممانعــت از دخالت هاي خارجــي در روند 
سياســي ســوريه تكيه كرده، افزود: در اين 
دوران موفقيت هاي بزرگي داشته ايم چه در 
ميدان نبرد و چه در عرصه سياسي بسياري از 
مناطق سوريه از دست تروريست ها آزاد شده و 
سوري هايي كه مجبور به ترك خانه هاي شان 

شدند مي توانند بازگردند. 
پوتين نيــز ابراز اميدواري كــرد كه جنگ با 
تروريسم در آينده اي نزديك در سوريه خاتمه 

يابد. 
دو طرف در اين ديدار همچنين درباره اصول 
اوليه تدوين روند سياسي جهت حل و فصل 

مسالمت آميز بحران سوريه گفتگو كردند. 
روساي جمهور روسيه و سوريه همچنين به 
بررسي مقدمات جاري براي برگزاري نشست 

گفتگوی ملي در سوچي پرداختند. 
اســد تاكيد كرد: از هر روند سياسي به ويژه 
بعد كاهش خطر تروريسم حمايت مي كنم و 
درهاي داخلي و بين المللي براي اين روند باز 
هستند و با هر راه حل سياسي كه بر حاكميت 

و تصميم سوريه متمركز باشد، هستيم. 

خبر

رئيس جمهوری پايان داعش 
را به همه رزمندگان اســالم، 
ديپلمات هاي كشــور، دولت 
و ملــت، رهبــري انقالب و 
نيروهاي مسلح ايران، عراق 

و سوريه تبريك گفت. 
به گزارش ايســنا، حجت االســالم والمسلمين حسن 
روحاني صبح ديروز )سه شنبه( 30 آبان 96 در پنجمين 
كنگره سراسري خانه كشاورز كه در اردوگاه شهيد باهنر 
تهران برگزار شد، با اشاره به اعالم پايان سيطره گروهك 
تروريستي داعش اظهار كرد: از همه رزمندگان اسالم، 
ديپلمات هاي كشور، دولت و ملت و رهبر معظم انقالب و 
همچنين نيروهاي مسلح ايران، عراق، سوريه و لبنان به 
خاطر پايان گروهكي كه جز شر، نكبت، ويراني و آدم كشي 

و توحش چيزي به همراه نداشت، تشكر مي كنم. 
حجت االسالم والمسلمين روحاني در ادامه صحبت هاي 
خود با انتقاد از برگزاري نشست وزراي خارجه كشورهاي 
عضو اتحاديــه عرب با موضوع حمله موشــكي يمن به 
رياض، اظهار كرد: جاي تاسف است كه در شرايطي كه 
مردم منطقه با ريشه كني داعش كار بزرگي انجام داده اند، 
وزراي خارجه يك تشكيالت پوسيده و بي رمق و بي اثر به 
نام اتحاديه عرب دور هم جمع شوند و تمام فكرشان اين 
باشد كه چرا مردم يمن بعد از دو سال در معرض بمباران 
قرار داشتن، يك موشك به سمت رياض پرتاب كردند و از 

اين موضوع اظهار تاسف كنند.
روحاني با اشاره به حمايت هاي دولت از بخش كشاورزي 
طي ســال هاي اخير گفــت: در طول دولــت يازدهم 
تالش هاي فراواني براي حمايت از كشاورزان انجام شد 
كه خريد تضميني محصوالت كشــاورزي از جمله اين 

حمايت ها بود. 
رئيس جمهوري همچنين با تاكيد بــر اينكه همانطور 
كه آب و خاك بايد پايدار باشند، كمك دولت به بخش 
كشاورزي نيز بايد پايدار باشد، به موفقيت هاي كشاورزان 
در سال هاي اخير اشاره و اظهار كرد: اينكه در طول چهار 
سال گذشــته 21 ميليون تن به محصوالت كشاورزي 
كشور افزوده شود، افتخار بزرگي براي كشاورزان است. از 
جمله ديگر افتخارها اين است كه در زمينه تراز تجاري در 
مواد غذايي و محصوالت مورد نياز كشاورزي شاهد اتفاقات 
خوبي بوده ايم. در اين زمينه رقم تراز تجاري اين بخش 
در سال 92، منفي 8.1 ميليارد دالر بوده كه اين رقم در 
سال 95 به منفي 3 ميليارد دالر رسيده است. واردات ما در 
بخش محصوالت مورد نياز كشاورزي در سال 92، 13.4 
ميليارد دالر بوده و اين رقم در سال 95 به 7.7 ميليارد 
دالر رسيده اســت كه يك حركت بسيار ارزشمندي در 

بخش كشاورزي محسوب مي شــود. وي با بيان اينكه 
دولت در ســال جاري به ازاي خريد تضميني 8.8 تن 
گندم، 11.5 هزار ميليارد تومان به گندم كاران پرداخته 
و هيچ بدهي به آنها ندارد، خاطرنشان كرد: تالش دولت 
در زمينه حمايت از كشاورزان تنها محدود به بحث خريد 
تضميني محصوالت نيست، بلكه در زمينه خريد تجهيزات 
كشاورزي و همچنين زهكشي و آبياري مدرن نيز اقدامات 

بزرگي انجام داده است. 
روحاني همچنين بــا انتقاد از برخــي ماده واحده هاي 
قانون خريد تضميني محصوالت اساســي كشاورزي 
مصوب سال 68 اظهار كرد: اين قانون مربوط به 28 سال 
قبل است كه بايد براي شرايط امروز تغيير كند و اصالح 
شود. در اين زمينه من معتقدم كه حمايت از كشاورزان 
بايد به صورت هدف دار، به گونه اي انجام شــود كه اگر 
كشاورزي در مصرف آب صرفه جويي مي كند يا فردي در 
توليد محصوالت خود از كود كمتري استفاده مي كند، از 
حمايت هاي بيشتري برخوردار باشد. معتقديم كه به هر 
اندازه كه از كشاورزان حمايت كنيم در آينده شاهد بهبود 
وضعيت كشاورزي و صرفه جويي در مصرف آب اين بخش 

و همچنين افزايش سالمت مردم خواهيم بود. 
وي در ادامــه صحبت هــاي خود بــر لــزوم توجه به 
محيط  زيســت تاكيد كرد و گفت: در كنار توجه به آب، 
زمين كشاورزي و محصوالت آن، مساله محيط  زيست نيز 
براي دولت از اهميت بسياري برخوردار است. بايد تالش 
كنيم تا مساله تصفيه فاضالب ها به سرعت در دستور كار 
قرار گيرد و موضوع كشــاورزي در آب هاي آلوده هرچه 

سريع تر رسيدگي شود. 
حجت االسالم والمســلمين حســن روحاني در ادامه 

صحبت هاي خود در پنجمين كنگره سراســري خانه 
كشاورز بر لزوم حضور محصوالت كشــاورزي ايران در 
بازارهاي صادراتي دنيا و همچنين توجه به موضوع كشت 
فراسرزميني تاكيد كرد و گفت: امروز وضعيت صادرات 
در بخش كشاورزي نسبت به چهار سال قبل در شرايط 
بهتري قرار دارد، اما بايد به گونه اي تالش كنيم تا بتوانيم 

در بازارهاي رقابتي حضور يابيم. 
وي خاطرنشــان كرد: همچنين بايد به موضوع كشت 
فراسرزميني نيز توجه كنيم. چراكه ممكن است توليد 
برخي محصوالت كشاورزي در داخل كشور امكان پذير 
نباشد. به همين دليل مي توان زمين هايي از كشورهاي 
ديگر را در اختيار گرفت و محصوالت كشــاورزي را در 
آن ســرزمين ها توليد كرد. اين اقدام امكان حضور در 
بازارهاي دنيا را نيز فراهم خواهد كرد و موجب افزايش 
قدرت كشور خواهد شــد. روحاني همچنين با اشاره به 
اهميت نقش فضاي مجازي در بخش كشاورزي اظهار 
كرد: فضاي مجازي مي تواند براي رســاندن محصوالت 
باغي و كشاورزي به مصرف كنندگان كمك هاي بسياري 
كند. از جمله مشكالت كشاورزان اين است كه نرخ خريد 
محصوالت از كشاورزان با نرخ فروش همان محصوالت به 
مصرف كنندگان تفاوت بسياري دارد كه فضاي مجازي 
در كاهش اين نرخ مي تواند تاثيرگذار باشد. وي با تاكيد 
بر اينكه ملت ايران ملتي بيدار و هوشيار است، تصريح 
كرد: دولت چيزي جز نمايندگي مردم را در اختيار ندارد و 
منتخب آنهاست. به همين دليل نيز هيچ گاه ميان دولت و 
مردم فاصله اي وجود ندارد و هر آنچه دولت انجام مي دهد، 
از پول ملت اســت. روحاني افزود: خزانه متعلق به مردم 

است و دولت به نمايندگي از سوي مردم تالش مي كند.

محمود حجتی،  وزير جهاد كشاورزی در پنجمين كنگره 
سراسری خانه كشاورز ، اظهار كرد: در بخش كشاورزی 
مشكالت و درخواست های بسياری وجود دارد كه يكی از 
اين مسائل پايداری در توليد محصوالت كشاورزی بوده 
است و عمدتا به مســاله آب بر می گردد، اما هميشه در 
طول تاريخ در ايران كم آبی و خشكسالی وجود داشته و 
 اجداد ما در اين سرزمين زندگی می كردند و اقتصاد آنها

 بر مبنای كشاورزی بوده است. حجتی گفت: امروز مشكل 
آب نداريم و تنها بايد منابع آبی را درست مصرف كنيم كه 
اگر اين اتفاق نيفتد محدوديت های منابع آبی و مشكل 
بحران آب روز به روز بدتر می شود، اما اميدواريم با كمك 

كشاورزان بتوانيم مساله آب را حل كنيم.
 حجتی تاكيد كرد: برای 610 دشــت كشور نمی توان 
يك نسخه آب صادر كرد، بلكه هر دشتی نسخه خودش را 
می خواهد كه بايد با كمك بهره برداران آن بخش و منطقه 
اين نسخه نوشته شود تا الزام اجرايی بيشتری پيدا كند 
و بتوانيم در سفره های آب زيرزمينی كشور تعادل بخشی 

را ايجاد كنيم.
وی گفت: در بخش كشاورزی بايد به اين مساله توجه كرد 
كه بخشی از توليدات را بايد به فضاهای بسته و گلخانه ها 
منتقل كنيم كه می توان از ظرفيت و پتانسيلی كه اخيرا 
با اختصاص 1.5 ميليارد دالر تسهيالت ارزان قيمت در 
اختيار ما قرار داده شده، استفاده كرد كه البته 45 درصد 
آن به فعاليت های كشــاورزی اختصاص دارد و تاكنون 
چنين نرخ تسهيالت ارزان قيمتی در اختيار كشاورزی 

قرار داده نشده است.
وزير جهاد كشاورزی با بيان اينكه سرمايه گذاری كه در 
دولت يازدهم در بخش آب و خاك صــورت گرفت در 
هيچ دوره ای از تاريخ كشــاورزی ايران انجام نشده بود، 
اعالم كرد: حاصل اين سرمايه گذاری ها اجرای طرح های 
بزرگی مانند احيای دشت های 550 هزار هكتاری ايالم 
و خوزستان و ديگر دشت های كشور از جمله سيستان و 
بلوچستان است كه امروز 280 هزار هكتار از دشت های 
ايالم و خوزســتان و بيش از 20 هزار هكتــار از اراضی 
سيستان و بلوچستان در مراحل نهايی بهره برداری قرار 
دارد كه تا پايان امســال انجام می شــود. از سوی ديگر 
امسال در سيستم های نوين آبياری حدود 90 هزار هكتار 
عملياتی شده و 150 هزار هكتار ديگر نيز در مزارع شما 
كشاورزان در دست اجراست كه اغلب آن از منابع صندوق 
توسعه ملی استفاده شده است.حجتی با بيان اينكه در 
گذشته كمتر چنين منابعی در اختيار بخش كشاورزی 
قرار می گرفت، اظهار كرد: تاكنون 2200 ميليارد تومان 
از منابع صندوق توسعه ملی در اختيار بخش كشاورزی 
قرار گرفته است كه در زمينه  مكانيزاسيون و آماده سازی 
زمين و سيستم های آبياری نوين از جمله آبياری تيت از 

آنها استفاده كرده ايم .

روحانی با تاكید بر اینکه بین دولت و مردم فاصله نیست:

هرآنچه  دولت  انجام  می دهد  از   پول  ملت  است

نوبخت:
انتقاد رئیس جمهوری از مسکن 

مهر به جا بود
ســخنگوي دولت با اشــاره به اينكــه انتقاد 
رئيس جمهوری از مســكن مهر سرپل ذهاب 
به جا و به حق بود، گفت: نبايد هر انتقاد دولت را 

به معناي سياسي كاري تلقي كنند. 
به گزارش ايسنا، محمدباقر نوبخت صبح ديروز 
)سه شــنبه( در نشســت خبري خود درباره 
واكنش ها به انتقاد رئيس جمهوری از مسكن 
مهر سرپل ذهاب اظهار كرد: تخريب مسكن مهر 
در اثر زلزله بيشتر از ساير ساختمان ها بود. برخي 
ساختمان ها كه در مسير گسل هم بودند آسيب 
جدي نديدند. مسلما براي هر دلسوزي اين سوال 
پيش مي آيد كه چرا مسكن مهر اينگونه تخريب 
شد؟ آيا نمي شد از اين خسارات پيشگيري كرد؟

وي در ادامــه افــزود: طبيعي اســت كه براي 
رئيس جمهوری اين ســوال پيش آيد كه چرا 
خسارات مســكن مهر زياد اســت. البته همه 
مسكن هاي مهر سراسر كشور را يك پيمانكار 
نساخته است و نمي توانيم بگوييم كه مسكن 
مهر سراسر كشور مشكل دارد. نبايد براي مردم 
احســاس ناامني ايجاد كنيم، ولي بايد مسكن 
مهر بازبيني شــود. موضــع رئيس جمهوری 
به حق و به جا بود و نبايد هر انتقادي كه دولت 
مي كند برچسب سياسي خورده و تخطئه شود. 
خبرنگاري از نوبخت پرســيد آيا بهتر نيست 
كمك هاي خارجي خــود را قطع كــرده و به 
زلزله زدگان كمك كنيم كه نوبخت در پاســخ 
گفت: ما شرايط امنيتي خود را در نظر مي گيريم 
و براساس آن به درستي تخصيص اعتبار داريم. 
هر موضوع رديف هزينه هاي خود را دارد. به طور 
مثال همانطور كه بيان شد دولت 281 ميليارد 
تومان كمك بالعــوض و 659 ميليارد تومان 
تسهيالت ارزان قيمت براي زلزله زدگان در نظر 
گرفته است. ما بايد بتوانيم امنيت كشور خودمان 

را هم تامين كنيم.

محاكمه غیابي »محمودرضا 
خاوري« در دادگاه انقالب

جلسه رسيدگي به پرونده »محمودرضا خاوري« 
مديرعامل وقت بانك ملــي و يكي از متهمان 
پرونده موسوم به فساد بزرگ بانكي، صبح ديروز 

)سه شنبه( 30 آبان ماه برگزار شد. 
به گزارش ايسنا، اين جلســه كه در شعبه 15 
دادگاه انقالب به رياست قاضي صلواتي برگزار 

شد، غيرعلني بود. 
براساس اين گزارش، حجت االسالم والمسلمين 
محسني اژه اي، سخنگوي قوه قضائيه در نشست 
خبري اش در اواخر شــهريور ماه در پاســخ به 
سوالي درباره محاكمه خاوري گفت: براي اواخر 
ماه 7 يا ماه 8 وقت رسيدگي تعيين شده است. 

محســني اژه اي درباره اينكه چرا رسيدگي به 
پرونده خاوري با تاخير انجام مي شــود و اينكه 
آيا قوه قضائيه ابزارهــاي الزم را براي محاكمه 
اين فرد دارد، گفت: فرض كنيد اين فرد محكوم 
به حبس شود، قطعا نمي توان او را حبس كرد 
زيرا دست ما نيست. يكي از داليلي كه به طوالني 
شدن محاكمه منجر شده اين است كه تالش 
كرديم اين فرد را از كشورهايي كه در آنجا هست، 
برگردانيم. گفتيم مساله او مالي است، تحويلش 
دهيد، اما اگر درباره اين فرد حكم توقيف اموال 

باشد، اقدامات قانوني صورت مي گيرد. 

برگزاري دادگاه تجدیدنظر 
براي رســیدگي بــه پرونده 
بخــش  در  »مرتضــوي« 

كهریزك
دومين جلسه رسيدگي به بخشــي از پرونده 
ســعيد مرتضوي مربوط به حادثه كهريزك، 
بدون حضور سعيد مرتضوي در شعبه 22 دادگاه 

تجديدنظر استان تهران برگزار شد. 
به گزارش ايسنا، ميرمجيد طاهري، وكيل مدافع 
اولياي دم روح االميني پس از پايان جلسه دادگاه 
ديروز )سه شنبه( 30 آبان ماه گفت: در جلسه 
دادگاه اظهارات مــان را بيان كرديم و دفاعيات 

انجام شد. 
وي يــادآور شــد كــه ختــم دادرســي 
ايــن پرونــده اعــالم نشــده  دربــاره 

 است. 
طاهري با اشاره به عدم حضور سعيد مرتضوي 
در جلسه ديروز دادگاه، گفت: سعيد مرتضوي 
بــه دادگاه نيامد، اما اليحه دفاعيــه خود را به 
دادگاه ارائه كرده است. طاهري در پايان اظهار 
 اميدواري كرد كه هرچه زودتر راي اين پرونده 

صادر شود. 

اخبار
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  ثمانه نادري
روز گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت بر اين موضوع 
كه اقتصاد ايران براي توســعه نيازمند كيفيت است، 
تاكيد كرد و گفت: به اين منظور بايد نوسازي صنعتي و 

معدني مورد توجه قرار گيرد. 
در شــرايط كنوني طبق آنچه از وضعيت محصوالت 
داخلي مشاهده مي شود، نبود كيفيت و عدم تطابق با 
استانداردهاي بين المللي موجب دور افتادن توليدات 
داخلي از عرصه رقابت با محصوالت خارجي و ورود به 
بازارهاي جهاني شده اســت كه البته اين بي كيفيتي 
گاها دروازه هاي بازار كشورهاي همسايه را كه به لحاظ 
توسعه يافتگي در شرايط مناسبي به سر نمي برند، نيز 

به روي اين محصوالت مي بندد. 
در همين رابطــه محمد شــريعتمداري در همايش 
بزرگداشت روز ملي كيفيت و چهاردهمين دوره جايزه 
ملي كيفيت ايران افزود: سخت گيري براي كيفيت، كار 
درستي است، اما به صورت موازي با اين كار صحيح، 
بايد كار صحيح تري كه نوسازي صنعتي و معدني است 

مورد توجه و اهتمام باشد. 
شــريعتمداري بــا اشــاره به اســناد باالدســتي و 
سياســت هاي ابالغي اقتصاد مقاومتــي افزود: طبق 
بندهاي 8 و 24 سياســت هاي كلي اقتصاد مقاومتي 
هم توجه به الگوي مصرف و باال بردن كيفيت را در اين 
حوزه توسط رهبر معظم انقالب به عنوان يك سياست 
اصولي و ابالغ شــده مي دانيم و در بند 24 گسترش 
سطح استاندارد در همه توليدات داخلي از مهم ترين 

مطالبي است كه در اين سياست ها ابالغ شده است. 
وي ادامه داد: در ماده 30 قانون برنامه ششــم توسعه 
همه جانبه كشــور، موضوع اســتاندارد مورد توجه و 

اهتمام قانون گذاران در مجلس قرار گرفت. 
وزير صنعت،  معدن و تجارت عنوان كرد: شــورايعالي 
استاندارد مسئوليت تدوين نقشه راه براي رسيدن به 
كيفيت در همه عرصه ها را بر عهده دارد و اين جايزه 
يكي از مهم ترين اهرم ها براي رسيدن به اين هدف و 

جايگاه مهم به شمار مي رود. 
وي تصريح كرد: شايد همه مشــكل امروز صنعت و 
معدن را بازارهاي داخلي و عرضــه كاال در بازارهاي 
خارجي عنــوان كنند و در هــر دوي اينهــا يكي از 
مهم ترين نيازمندي هايي كه بتواند به افزايش تقاضا 
در بازار داخلي و خارجي منجر شــود، كيفيت است و 

تسخير بازار هاي بين المللي با ارائه كاال و خدمات بدون 
كيفيت مقدور نيست و ما بايد اين مسير را با گام هايي 

استوار تر و سريع تر  برداريم. 
شريعتمداري يادآور شد: براســاس گزارش هايي كه 
در مجلس نيــز ارائه كرديم از حــدود 85 هزار واحد 
صنعتي فعال در كشور بســياري حتي در سال هاي 
اخير برپايه سياست جايگزيني واردات بنا شده اند، اما 
 سياست اصولي كه بايد پي بگيريم بناي يك صنعت 

صادرات گراست. 
وي گفت: بايد بتوان كاالهــا را در بازارهاي بين الملل 
ارائه كرد و بايد از سياســت توســعه صادرات و حتي 
جايگزيني صادرات استفاده كرد تا مواد اوليه را از خارج 
وارد كنيم و با استفاده از تكنولوژي مناسب در داخل 
و نيروي كار ماهر با تبديل كاال به ارزش افزوده باالتر 
در بازارهاي بين المللــي عرضه كنيم و اين امر مقدور 

نيست مگر با كيفيت. 
شــريعتمداري تصريح كرد: ســال قبــل در همين 
اجالس تقاضا كرديم كه سال آينده به موضوع آموزش 
بپردازيم چون يكــي از مهم ترين پايه گذاري هاي امر 
كيفيت شــروع از جايگاه مدرسه اســت و اينكه در 
ذهن كودكان ما حتي پيش از ورود به دبســتان اين 
امر مورد توجه قرار بگيــرد و در دوره آموزش ابتدايي 

 به زباني ديگر و همينطور در ادامه مســير مورد توجه
 باشد. 

وزيــر صنعــت،  معــدن و تجارت بــا بيــان اينكه 
در مســير كيفيت هنوز در حوزه اهتمام و اشــتهار 
هســتيم و تا دريافت تنديس فاصله داريــم، افزود: 
اين مفهوم كيفيــت كامال عقاليي اســت. هم قانون 
و مقررات اين را مي گويد و هم فرمايشــات رســول 
 مكرم اســالم و توصيه هاي ديني بر ايــن امر تاكيد

 كرده است. 
به اعتقاد كارشناسان، در بحث كيفيت محصوالت به 
چند دسته سنتي، صنعتي، پتروشــيمي و... تقسيم 
مي شــوند كه عمده ضعــف صادراتي مــا به كاالي 
ســنتي مانند محصوالتي چون صيفي جات، ميوه و... 

برمي گردد.

كاالي بي كيفيت از بازار حذف مي شود
اسدا... عسگراوالدي، رئيس اتاق 
بازرگاني ايران و روســيه در اين 
رابطه به »كســب وكار« توضيح 
مي دهد: در بحــث مهمي چون 
كيفيت عوامل مختلفي دست به 
دست هم داده است تا ما از بازار ها عقب بمانيم كه 

البته اين امر صرفا مختص همه كاالهاي صادراتي 
ما نيست، بلكه دسته اي از كاالهاي صادراتي ما از 

كيفيت مطلوبي برخوردار هستند. 
البته كاالي صادراتي 3-4 رقم اســت و به كاالي 
صنعتي، سنتي و پتروشيمي تقسيم بندي مي شود. 
اكثرا ايــن كاالها طبق آنچــه از وضعيت بازارها 
مشهود است، از كيفيت خوبي برخوردارند، اما آن 
محصول و كااليي كه از چنين كيفيتي بهره مند 
نيســت به تدريج از بازار حذف مي شود، چراكه 
خريدار به دنبال كيفيت است و اين كشورهاي با 
توليد باكيفيت هستند كه در بازار باقي مي مانند، 
امــا بعضــا كاالي صادراتي ما هم بســته بندي 
 ضعيفي دارد و هم به بازارهــاي مقصد بي توجه

 است. 
براي مثال زماني كه مقصد يك كاالي صادراتي 
كشوري چون عراق اســت بايد روي بسته بندي 
كاال الفاظ عربي درج شــده و همچنين محتواي 
بسته بندي شرح داده شــود، اما متاسفانه ما در 
رشته هاي سنتي عقب هســتيم و در اين زمينه 
بســيار ضعيف عمــل كرده ايم. با ايــن حال در 
بخش هايي مثل پتروشــيمي كيفيت باالســت 
و محصــوالت صنعتــي نيــز چــون آهن آالت 
 و... از ايــن نظــر قابــل رقابــت بــا محصوالت 

خارجي است.
 برعكــس همانطور كــه ذكر شــد، محصوالت 
و  نداشــته  را  كيفيــت  ايــن  كشــاورزي 
 ايــن بخــش متحمــل خســارت و زيــان

 شده است.
 صادر كننــدگان بازار آزادي دارنــد؛ در اين بازار 
هر كســی توان ارائه محصول باكيفيت دارد در 
بــازار باقــي مي ماند وگرنــه يا رقيــب ديگري 
 جايگزين وي مي شــود يا اينكه به كلــي از بازار 

حذف مي شود.
 البته ناگفتــه نماند كــه ناهماهنگــي قوانين 
و مقــررات داخلــي و بانك ها بــا توليدكننده و 
نبــود حمايت هــاي بانكــي از صادركنندگان 
 نيــز در اين امر تاثيری منفي  گذاشــته اســت، 
درحالــي كــه كشــوري چــون تركيــه بــه 
 صادركننــدگان خدمــات ويــژه بانكــي ارائه

 مي دهد.

»كسب وكار« بررسي مي كند

خسارت غفلت از کیفیت تولید



3 تجارت
 و توزيع

سي و دومين نشست هيات 
نماينــدگان اتاق تهــران با 
موضوع چالش هاي بانكي و 

بودجه اي برگزار شد.
در ايــن نشســت مســعود 
خوانساري، رئيس اتاق تهران با بيان اينكه حدود 500 
نفر در زلزله كرمانشاه جان خود را از دست دادند، گفت: 
اميدواريم از نظر استحكام زيرساخت ها به سطحي برسيم 
كه اگر زلزله اي روي داد خسارات مالي به حداقل برسد و 

تلفات جاني هم نداشته باشد. 
او يكي از داليل كمك بيش از اندازه مردم به زلزله زدگان 
در فاجعه اخير را اطالع رســاني گسترده در شبكه هاي 
مجازي عنوان كرد و افزود: ممكن است فضاي مجازي 
آسيب هايي هم داشته باشد، اما بايد به كاركردهاي مثبت 
آن هم فكر كنيم و اثــرات مفيدش را ببينيم. همانطور 
كه درباره زلزله كرمانشاه، اطالع رساني روزهاي اول در 
شبكه هاي اجتماعي باعث شده كه تمام مردم در حد توان 
خود به ميدان بيايند و كمك كنند؛ به حدي كه در روز 
سوم و چهارم از استان كرمانشاه خبر دادند كه ديگر نياز 
به اقالم ضروري اوليه نيست و حتي در انبارها هم آذوقه 
ذخيره شده است و اين جاي خوشبختي دارد كه مردم 
كشورمان در شرايط ســخت اينگونه به كمك يكديگر 

مي شتابند و با هم همدردي مي كنند. 
رئيس اتاق تهران با اشــاره به تخريب مدارس مناطق 
زلزله زده گفت: اتاق هاي بازرگانــي تصميم دارند كه 
تمركز خود را روي بازســازي مدارس قرار دهند. برابر 
آمار 570 مدرســه در كل مناطق زلزله زده وجود دارد 
كه 85 مدرسه به طور كامل آسيب ديده است. اتاق هاي 
بازرگاني سراسر كشــور نيز ساخت مجدد يا بازسازي 
كامل 45 مدرســه را كه اغلب در مناطق روســتايي 
قرار دارد بــر عهده گرفته اند. اين 45 مدرســه حدود 
130 كالس درس دارد و برآوردها نشان مي دهد براي 
بازسازي هر كالس به 100 ميليون تومان اعتبار نياز 
است. به طور كل بودجه الزم براي بازسازي اين مدارس 

12 ميليارد تومان برآورد شده است و در اين راه تمام 
اتاق هاي بازرگاني سراسر كشور مشاركت دارند. مسعود 
خوانساري با تاكيد بر اينكه اتاق تهران بايد نقش و سهم 
بااليي در اين بازسازي داشته باشد، اعالم كرد كه يكي از 
اعضاي اتاق كه كارخانه سيمان دارد تامين كل سيمان 
مورد نياز را بر عهده گرفته و برخي مصالح ديگر مانند گچ 
نيز از سوي اعضا تامين شده است. او ادامه داد: طبيعي 
است كه اتاق تهران با توجه به تعداد اعضا بااليي كه دارد 
بايد حجم باالتري از بازسازي را بر عهده بگيرد؛ اميدوارم 
كه بتوانيم در يك زمان كوتــاه اين مدارس را با كمك 
تمام فعاالن اقتصادي بخش خصوصــي در اتاق هاي 

بازرگاني سراسر كشور بازسازي كنيم. 

اميدواري به رشــد اقتصــادي حداقل 
3 درصدي در بخش غيرنفتي

رئيس اتاق تهران در ادامه سخنان خود به برخي آمارهاي 
اقتصادي كشور اشاره كرد و گفت: در هفت ماه گذشته 
حجم تجارت خارجي كشور 6.2 درصد رشد داشته و به 
حدود 52 ميليارد دالر رسيده است، اما متاسفانه ارزش 
صادرات 2.38 درصد كاهش داشــته اســت. او افزود: 
همچنين در گــزارش جديد بانك جهاني براي ســال 
2018 رتبه ايران در شاخص تسهيل كسب وكار 124 از 
190 كشور را نشان مي دهد كه نسبت به سال گذشته 
نزولي بوده، در حالي كه قرار بود هر سال رتبه ايران 10 
واحد ارتقا پيدا كند. ما از دولت محترم انتظار داريم كه 
هرگونه دستورالعمل، بخشــنامه يا دستورالعملي كه 
قرار است صادر شود، حتما اثر آن در محيط كسب وكار 
سنجيده شود تا رتبه كشور در اين شاخص جهاني بيش 
از اين پايين تر نيايد. خوانساري ادامه داد: رشد اقتصادي 
كشور معادل 12.5 درصد اعالم شده كه 9.5 درصد آن 
مربوط به نفت و توليدات نفتي بوده و مابقي 3 درصد آن 
مربوط به ساير بخش هاي اقتصادي است. اميدواريم كه 
اين عدد تا پايان سال كاهش پيدا نكند و ما بتوانيم رشد 
 حداقل 3 درصدي را تا پايان ســال در بخش غيرنفتي 

داشته باشيم. 
خوانساري به مساله رشد قيمت ارز در يك ماه گذشته هم 
پرداخت و گفت: در يك ماه گذشته قيمت ارز مقداري 

افزايش قيمت داشــت، البته طبيعي بود و از سال قبل 
هم پيش بيني مي شد كه با توجه به تورمي كه در چند 
سال گذشته داشــتيم، قيمت ارز دچار افزايش شود. 
احتماال هنوز هم ارز به سطح واقعي قيمت خود متناسب 
با تورم نرسيده است. انتظار ما از دولت اين است كه براي 
كنترل قيمت ارز از ممنوع كردن كاالها يا برخوردهاي 
غيرتحليلي و كارشناسي خودداري كند زيرا اين اقدامات 

نمي تواند مشكل ارز را حل كند. 
او ادامه داد: در زمان روي كار آمــدن دولت يازدهم، 
قيمت لير تركيه 2500 تومان بود كه اكنون به 1000 
تومان رسيده است، در شــرايطي كه در همان زمان 
قيمت دالر 3500 تا 3600 تومان بود كه تا دو ماه پيش 
هم قيمت روي همين حدود بود. در نظر داشته باشيد 
وقتي قيمت لير به نصف كاهش پيدا مي كند طبيعي 
است كه واردات كاال به ايران از تركيه افزايش يابد و به 
همين دليل است كه در شش ماهه ابتدايي امسال تنها 
600 هزار نفر به آنتاليا و شهرهاي جنوبي تركيه سفر 
كرده اند؛ در واقع ما يارانه ارزاني سفر به تركيه و واردات 
كاال از تركيه را با اتخاذ سياست هاي نادرست در حوزه 

نرخ ارز پرداخت مي كنيم. 
رئيس اتاق تهران در بخش پاياني گفته هاي خود تاكيد 
كرد كه اصرار بيش از اندازه روي ثابت نگهداشتن قيمت 
ارز باعث شده اســت كه توليد در كشور دچار مشكل 
شود. خوانساري گفت: بسياري از شركت هاي توليدي 
معضالت جدي دارند و هر روز يكي بعــد از ديگري از 

صحنه خارج مي شوند. 
 

گزارشي از فرايند انتخاب صادركنندگان 
نمونه استان تهران

در ادامه اين نشست، محمد الهوتي گفت: در سال هاي 
گذشته، بارها اين مطالبه را خطاب به سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان تهران مطرح كرده بوديم كه فرايند 
انتخاب صادركنندگان برتر را به پارلمان بخش خصوصي 
واگذار كند. الهوتي از برگزاري نشستي با تشكل ها در اين 
رابطه خبر داد و افزود: براساس آيين نامه اجرايي انتخاب 
صادركنندگان نمونه، بايد اطالعات به دست آمده از سوي 

شركت ها را از طريق گمرك نيز راستي آزمايي كنيم. 

در ادامه اين نشست، ســيدعلي مدني زاده، اقتصاددان 
و استاد دانشــكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي 
شريف به تشريح طرح اصالح قانون پولي و بانكي كشور 
كه هم اكنون در كميسيون هاي مجلس در دست بررسي 
است، پرداخت. مدني زاده با توضيح اينكه يكي از داليل 
شكســت در كنترل تورم در ايران، عدم استقالل بانك 
مركزي بوده است، گفت: در شرايط كنوني نيز كه نرخ 
تورم كاهش يافته، با توجه به عدم استقالل بانك مركزي 

اين رويه نمي تواند چندان پايدار باشد. 
وي همچنين وضعيت پيچيده نظام بانكي كشور را به 
دليل مداخالت و فشارهاي دولت ها، نداشتن قدرت 
قانوني و مصونيت قضايي الزم، ساختار غلط حكمراني و 
نداشتن انگيزه و نيز عدم پاسخگويي و شفافيت  دانست 
و افزود: در حال حاضر تنها 7 كشــور در جهان وجود 
دارد كه همچنان از نبود بانك مركزي مستقل در رنج 
هستند و دست به اصالح ساختار در نظام پولي و بانكي 
خود نزده اند. اين اقتصاددان در ادامه يكي از زمينه هاي 
شكل گيري ساختار مناســب در بانك مركزي كشور 
را ايجاد قاعــده مالي و بودجه دولــت و نيز مديريت 
بدهي هاي دولت عنــوان كرد و افزود: در اين راســتا 
بايد صندوق ثبات ساز ملي در كنار ساير صندوق هاي 
ايجادشده تشكيل شود. مدني زاده در عين حال تصريح 
كرد كه براي اصالح ساختار بانك مركزي در كشور بايد 
مقوالتي مانند استقالل اين نهاد، پاسخگويي و شفافيت 
و البته حكمراني خوب به طور جدي مورد توجه قرار 
گيرد. وي ادامه داد: گروه كارشناسي تدوين اليحه نظام 
پولي و بانكي كشور در بررسي قوانين بانكي بيش از 100 
كشور جهان به اين نكته رسيده است كه در هيچ يك 

از اين كشورها، دولت دخالتي در تصميم گيري هاي 
اين نهاد ندارد. 

افت جايگاه شوراي پول و اعتبار
در ادامه اين جلســه، كوروش پرويزيــان، عضو هيات 
نمايندگان اتاق تهران به برخــي بخش هاي اصالحيه 
قانون پولي و بانكي انتقاداتي وارد كرد و گفت: مهم ترين 
هدف تدوين كنندگان اصالحيه قانــون پولي و بانكي، 
استقالل سياست گذار پولي براي حمايت از مردم و بخش 
خصوصي است كه من اميدوارم اگر اين اصالحيه قرار 

است به تصويب برسد، مورد اصالح قرار گيرد. 
وي با بيان اينكه در اين اليحه به موضوع استقالل بانك 
مركزي تاكيد شده كه از نكات مثبت آن است، افزود: به 
نظر مي رسد كه براي اصالح ساختار نظام پولي و بانكي 

كشور به قانوني متمركز تر و آينده نگرانه نياز داريم. 
او با بيان اين كه اصالحيه قانون پولی و بانكی نمی تواند 
اســتقالل بانك مركزی را تامين كنــد، گفت: بخش 
خصوصی در اركان بانك مركزی حذف شــده است و 
اين  می تواند به كمرنگ شــدن حقوق صنفی صاحبان 
كســب وكار منجر شــود. ضمن آنكه هم راســتايی 
سياست های بانك مركزی با ســاير بازار ها نيز در ابهام 

قرار  می گيرد.
مديرعامل بانك پارسيان سپس از جايگاه شورای فقهی 
و نســبت آن با فعاليت های بانكی پرسيد و نسبت اين 
اصالحيه با قانون بانكداری جامــع را كه در مجلس در 
دست بررسی است، جويا شد. او همچنين گفت كه رابطه 
دولت با بخش خصوصی در اين اصالحيه تعيين تكليف 

نشده است.

خوانساری در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران:

به سفر ترکیه و واردات کاال يارانه می دهیم

كرســي روان تني براي فعاالن 
اقتصادي در اتــاق بازرگاني 

اصفهان راه اندازي مي شود
مصطفي رناسي در مراســم آغاز به كار چهارمين 
گردهمايي بين المللــي پزشــكي روان تني در 
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان گفت: اين كرسي 
با هدف ارائــه خدمت بــه فعــاالن اقتصادي و 
همچنين ارائه مشــاوره به جواناني كه خواستار 
آغاز يك فعاليت اقتصادي اند، راه اندازي مي شود. 
وي با اشاره به برگزاري نشست روان تني در اتاق 
بازرگاني اصفهان به همت دانشكده روان شناسي 
دانشگاه علوم پزشــكي اصفهان در ابتداي سال 
گفت: در گام نخست مشــاوره روان تني در كنار 
ساير خدمات مشــاوره اتاق به اعضا ارائه مي شود. 
وي از فعاالن اقتصادي خواســت كه از مشاوران 
روان تني و روان شناســي براي استخدام نيروي 
انساني بنگاه هاي اقتصادي خود بهره ببرند و افزود: 
شناسايي شخصيت و ميزان توانايي افراد متقاضي 
مي تواند در انتخاب نيروي انساني مورد نياز بنگاه ها 

به مديران كمك كند. 
نايب رئيس اتاق بازرگاني اصفهان اظهار داشــت: 
ريشه برخي از مسائل پيش روي فعاالن اقتصادي به 
مسائل روان تني از جمله خانواده، همكاران، محيط 
كار و جامعه بر مي گردد و اســتفاده از مشــاوران 
روان شناسي و روان تني مي تواند براي حل مسائل 
به فعاالن اقتصادي كمك كند. رناسي با اشاره به 
شركت اتاق بازرگاني اصفهان در چهارمين كنگره 
بين المللي پزشكي روان تني گفت: هدف از حضور 
اتاق بازرگاني اصفهان همكاري نزديك با دانشكده 
روان شناســي دانشگاه علوم پزشــكي اصفهان و 
آشنايي متخصصان روان تني با مسائل و مشكالت 

فعاالن اقتصادي است.  

استان ها
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نامه شريعتمداري و كرباسيان به جهانگيري در حوزه ورود موقت
يك مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ايران از ارسال نامه  وزراي صنعت و اقتصاد به معاون اول رئيس جمهوری براي ورود موقت كاال خبر داد و گفت: سفته جايگزين وثايق دريافتي جهت 
ورود موقت كاال مي شود. محمود بازاري در جلسه هم انديشي تشكل هاي صادراتي حوزه صنايع غذايي با مسئوالن وزارت جهاد كشاوزي و صنعت، معدن و تجارت كه از سوي كنفدراسيون 
صادرات ايران برگزار شده، گفت: ورود موقت از جمله مواردي است كه با وجود پيگيري هاي مكرر سازمان توسعه تجارت ايران، در رويه هاي بروكراتيك دستگاه هاي اجرايي دچار مشكالتي 
شده كه صادركنندگان را به دردسر انداخته است.

گروه تجارت و توزيع
News kasbokar@gmail.com

آگهي دعوت بستانكاران با اخطارات الزمه
  به عموم بستانكاران شركت خدمات طاليی عماد )سهامی خاص (  به شماره ثبت388542وشناسه ملی10320384088كه 
به موجب دادنامه شماره 9409970227401326 مورخ94/12/22 صادره از شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران ورشكسته 
شناخته شده و تاريخ توقف1392/8/30اعالم گرديده آگهی  می دهد:  اولين جلسه بستانكاران در ساعت 10 صبح روز چهار 
شنبه مورخ96/10/27  در  اداره تصفيه امورورشكستگي تهران به نشاني خيابان سپهبد قرني مجتمع قضائي شهيد بهشتي 
طبقه هفتم تشكيل مي گردد. كليه بستانكاران و كســاني كه ادعائي دارند و همچنين اشخاصي كه با شركت ورشكسته 
موصوف مسئوليت تضامني داشته يا ضامن آن هستند می توانند در موعد و محل مذكور حضور بهم رسانند ضمنًا اخطار 
مي شود:  1( كليه بستانكاران و كساني كه هرگونه ادعائي از شركت ورشكسته  فوق دارند بايد اصل يا تصوير مصدق مدارك 
خود را ظرف 2 ماه  از تاريخ انتشار اين آگهي به اداره تصفيه تسليم نمايند. مدت ارسال  مدارك برای بستانكارانی  كه در 
كشورهای بيگانه اقامت دارند سه ماه می باشد. 2 ( كساني كه به شركت فوق الذكر بدهي دارند بايد ظرف مدت مذكور خود را 
معرفي و بدهي خود را در وجه اداره تصفيه بپردازند. طبق ماده 24 قانون تصفيه امورورشكستگي ، بدهكاران متخلف از اين 
وظيفه به جريمه نقدي معادل بيست و پنج درصد )25%(دين محكوم خواهد شد.ضمناً دادگاه ها مي توانند عالوه بر جريمه 
نقدي ، بدهكاران مذكور را به حبس از سه تا شش ماه نيز محكوم نمايند. 3( كساني كه به هر عنوان اموال شركت ورشكسته 
نامبرده را در اختيار دارند مكلفند در ظرف مدت 2 ماه از انتشاراين آگهی اموال را تحت اختيار اداره تصفيه بگذارند و گرنه 

هر حقي كه نسبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد مگر اينكه عذر موجهي داشته باشند.
 مدينه ای – مستشار قضائی اداره تصفيه امور ورشكستگی تهران – شعبه سوم 

نوبت اول:1396/09/01
نوبت دوم :1396/09/10

آگهي دعوت بستانكاران با اخطارات الزمه
  به عموم بستانكاران شركت مجتمع لوله وپروفيل كاويان صنعت شيركوه )سهامی خاص (  به شماره ثبت731وشناسه 
ملی10861332876كه به موجب دادنامه شماره 9309972168800625مورخه93/10/15 صادره از شعبه 88دادگاه 
عمومی حقوقی تهران ورشكسته شناخته شده و تاريخ توقف آن 1390/4/3اعالم گرديده آگهی  می دهد:  اولين جلسه 
بستانكاران در ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخ96/9/22  در  اداره تصفيه امورورشكستگي تهران به نشاني خيابان 
سپهبد قرني مجتمع قضائي شهيد بهشتي طبقه هفتم تشكيل مي گردد. كليه بستانكاران و كساني كه ادعائي دارند و 
همچنين اشخاصي كه با شركت ورشكسته موصوف مسئوليت تضامني داشته يا ضامن آن هستند می توانند در موعد و 

محل مذكور حضور بهم رسانند ضمناً اخطار مي شود: 
1( كليه بستانكاران و كساني كه هرگونه ادعائي از شركت ورشكسته  فوق دارند بايد اصل يا تصوير مصدق مدارك خود 
را ظرف 2 ماه  از تاريخ انتشار اين آگهي به اداره تصفيه تســليم نمايند. مدت ارسال  مدارك برای بستانكارانی  كه در 
كشورهای بيگانه اقامت دارند سه ماه می باشد. 2 ( كساني كه به شركت فوق الذكر بدهي دارند بايد ظرف مدت مذكور 
خود را معرفي و بدهي خود را در وجه اداره تصفيه بپردازند. طبق ماده 24 قانون تصفيه امورورشكستگي ، بدهكاران 
متخلف از اين وظيفه به جريمه نقدي معادل بيست و پنج درصد )25%(دين محكوم خواهد شد.ضمناً دادگاهها مي توانند 
عالوه بر جريمه نقدي ، بدهكاران مذكور را به حبس از سه تا شش ماه نيز محكوم نمايند. 3( كساني كه به هر عنوان اموال 
شركت ورشكسته نامبرده را در اختيار دارند مكلفند در ظرف مدت 2 ماه از انتشاراين آگهی اموال را تحت اختيار اداره 
تصفيه بگذارند و گرنه هر حقي كه نسبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد مگر اينكه عذر موجهي داشته باشند.

مدينه ای – مستشار قضائی اداره تصفيه امور ورشكستگی تهران – شعبه سوم 
نوبت اول:1396/09/01
نوبت دوم:1396/09/10

آگهی دعوت بستانكاران با اخطارات الزمه 
به عموم بستانكاران شركت ورشكسته لوله و پرفيل البرز كوير  با شماره ثبت 455 كه حكم ورشكستگی آن به موجب 
دادنامه شــماره  9309972168800507 مورخ 1393/08/28 از شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر وتاريخ 
توقف آن 1388/05/01 اعالم گرديده آگهی می دهد :  اولين جلسه بستانكاران در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه  مورخ 
1396/10/06  در  اداره تصفيه امورورشكستگي تهران به نشــاني خيابان سپهبد قرني مجتمع قضائي شهيد بهشتي 
طبقه هفتم تشكيل مي گردد. كليه بستانكاران و كساني كه ادعائي دارند و همچنين اشخاصي كه با شركت ورشكسته 
 موصوف مسئوليت تضامني داشته يا ضامن آن هستند مي توانند در موعد و محل مذكور حضور بهم رسانند. ضمناً اخطار 
مي شود : 1( كليه بستانكاران و كساني كه هرگونه ادعائي از شــركت ورشكسته  فوق دارند بايد اصل يا تصوير مصدق 
مدارك خود را ظرف 2 ماه  از تاريخ انتشار اين آگهي به اداره تصفيه تسليم نمايند. مدت ارسال  مدارك برای بستانكارانی  
كه در كشورهای بيگانه اقامت دارند سه ماه می باشد. 2 ( كساني كه به شركت فوق الذكر بدهي دارند بايد ظرف مدت 
مذكور خود را معرفي و بدهي خــود را در وجه اداره تصفيه بپردازند. طبق ماده 24 قانون تصفيه امورورشكســتگي ، 
بدهكاران متخلف از اين وظيفه به جريمه نقدي معادل بيست و پنج درصد )25%(دين محكوم خواهد شد. ضمناً دادگاهها 
مي توانند عالوه بر جريمه نقدي ، بدهكاران مذكور را به حبس از سه تا شش ماه نيز محكوم نمايند. 3( كساني كه به هر 
عنوان اموال شركت ورشكسته نامبرده را در اختيار دارند مكلفند در ظرف مدت 2 ماه از انتشاراين آگهی اموال را تحت 
 اختيار اداره تصفيه بگذارند و گرنه هر حقي كه نسبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد مگر اينكه عذر موجهي 

داشته باشند. 
قزلسفلو - مستشار قضائی اداره تصفيه امور ورشكستگی تهران – شعبه چهارم 

نوبت اول:1396/09/01
نوبت دوم:1396/09/10

دادنــامــه - حوزه نهم شوراي حل اختالف شهريار 
شماره پرونده 218/9/96   شماره دادنامه 548/96 مورخ96/7/12

خواهان: عباس فرضی با وكالت فاطمه نوروزی                      خوانده: محمد اشتری ماهينی
خواسته: مطالبه وجه چک بانضمام هزينه دادرسي و تاخيرتاديه

رأي قاضي شورا
درخصوص دعوي عباس فرضی با وكالت خانم فاطمه نوروزی  بطرفيت محمد اشتری ماهينی خواسته مطالبه وجه چک 
مبلغ بيست ميليون تومان بابت يک فقره چک بشماره 984975 عهده بانک مسكن به انضمام خسارت وارده، باتوجه 
به عرضحال تسليمي و مستندات پرونده و مالحظه نظريه مشورتی اعضای شورای و نظر به اينكه وجود اصل چک در 
يد خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال عليه حكايت از استقرار دين و خواسته و اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد و باتوجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و به تحويز از 
ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني مفاد دادخواست و وقت رسيدگي از طريق آگهي ابالغ گرديده و ليكن دليلي مدلول 
بر ابراء ذمه يا اداء دين ارائه ننموده ، لهذا قاضي شورا با استصحاب بقا دين و مصون ماندن دعوی و مستندات خواهان 
ازهرگونه ايراد و خدشه دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و بااختيار حاصله از ماده9 قانون شوراهاي حل اختالف 
مصوب94/8/10 مســتنداً به مواد 310و313 قانون تجارت و مواد 198و519 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و 
انقالب درامورمدني و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دويست 
ميليون ريال بابت اصل خواسته و هزينه دادرسي و خسارت تاخيرتاديه از تاريخ صدور چک لغايت وصول آن و حق الوكاله 
وكيل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مي دارد، راي صادره غيابي و ظرف 20 روز قابل واخواهي درهمين حوزه و 

سپس ظرف 20روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم دادگستري شهريار مي باشد.
قاضي حوزه نهم شورای حل اختالف شهريار



نخســتين بودن در فهرست 
تلفات جــاده اي جهان عالوه 
بر پيامدهاي اجتماعي، رواني 
و... خسارتي هنگفت به اقتصاد 
ايران وارد مي كند و ســاالنه 
بيش از 8 درصد از توليد ناخالص داخلي كشور را مي بلعد، اما 
روند كاهش تلفات بسيار كند پيش مي رود. روز گذشته در 
مراسم روز جهاني قربانيان سوانح جاده اي، ضرورت كاهش 
تلفات جاده ها بارها توسط سخنرانان مورد تاكيد قرار گرفت، 
اما مشخص نيست برنامه عملي در اين مسير چيست و چه 
زماني نمودار كاهش قربانيان جاده ها از شيب بسيار ماليم 

كنوني، به شيبي تندتر تغيير وضعيت خواهد داد. 

باال رفتن آمار تلفات جاده اي با افزايش تعداد 
كاربران جاده ها 

معاون حمل ونقل وزير راه و شهرســازي در اين مراسم 
گفت: تعداد جان باختگان سوانح رانندگي در كشور به 16 
هزار نفر كاهش يافته است و به ازاي هر 100 هزار نفر به 
طور متوسط 20 نفر در راه هاي كشور جان خود را از دست 
مي دهند. مهرداد تقي زاده افزود: اين ميزان تلفات جاده در 
ايران در حاليست كه تعداد كشته شدگان در تركيه به ازاي 
هر 100 هزار نفر 8.6 نفر، در كشورهاي اروپايي 2.5 تا 7 
نفر و آمريكا 10 نفر است. وي بيان كرد: هرچند كه تلفات 
رانندگي در ايران كاهش يافته است، اما در 10 سال آينده 
روند افزايشي خواهد داشت و در سال 1406 به 19 هزار 
نفر خواهد رسيد. معاون حمل ونقل وزير راه و شهرسازي 
بيان كرد: تعداد كشته شدگان سوانح رانندگي در كشور 

16 هزار نفر است، در حالي كه در 10 سال گذشته حدود 
27 هزار نفر بوده و با تالش 16 نهاد پس از 10 سال ميزان 
جان باختگان ســوانح رانندگي 11 هزار نفر كاهش پيدا 
كرده است. تقي زاده با اشاره به كاهش تعداد كاربران بخش 
حمل ونقل عمومي در ايران طي 8 ســال گذشته اظهار 
داشت: آمارها نشان مي دهد كه در اين مدت 10 ميليون نفر 
از كاربران اتوبوس در بخش جاده اي و 5 ميليون در بخش 
ريلي كاهش پيدا كرده كه بخشي به سمت حوزه هوايي و 
بخشي ديگر به سمت استفاده از خودروهاي شخصي بوده 
است. معاون وزير راه و شهرسازي افزايش تعداد كاربران 
جاده اي در حوزه مسافر و بار را يكي از داليل اصلي ناايمن  
بودن جاده ها دانست و افزود: طبق مطالعات بين المللي 

هرچه ميزان استفاده از بخش حمل ونقل عمومي در كشور 
بيشتر و استفاده از خودروهاي شخصي كمتر شود، تعداد 
كشته شدگان سوانح رانندگي نيز كمتر خواهد شد. وي 
ارزان بودن قيمت سوخت در كشور را يكي از داليل تمايل 
نداشتن مردم براي استفاده از حمل ونقل عمومي دانست 
و اظهار داشت: در ابتدا روند كاهش جان باختگان سوانح 
رانندگي در كشور مناســب بود، به طوري كه در سال 95 
نسبت به 94 تعداد جان باختگان 4 درصد و در سال جاري 
نسبت به سال گذشته تعداد آنها به يك درصد كاهش پيدا 
خواهد كرد، اما با وجود افزايش اســتفاده از سيستم هاي 
هوشمند در راه هاي كشور روند سوانح رانندگي در 10 سال 

آينده صعودي خواهد بود. 

تلفات جاده به نحو موثر كاهش نيافته است  
يك كارشناس حمل ونقل جاده اي در حاشيه اين همايش 
با بيان اينكه اقدامات انجام شده در حوزه ايمني جاده ها و 
كاهش تلفات جاده اي تاكنون به نتايج موثر نرسيده است، 
به »كسب وكار« گفت: نگاه برنامه ريزان حمل ونقل كشور 
به مقوله كاهش تلفات جاده اي، كهنه و ناكارآمد است و 
به نظر مي رســد تلفات جاده اي و خسارت هاي سنگين 
اجتماعي و اقتصادي آن براي مسئوالن حمل ونقل كشور 
عادي شده اســت. محمدرضا نيكو با اشاره به اصلي ترين 
عامل تصادفات در كشور يعني عامل انساني افزود: برنامه 
جامعي كه مهارت و تعهد نيروي انساني شاغل در بخش 
حمل و نقل عمومي جاده اي با آموزش هاي دقيق و پايش 
مستمر، ارتقا يابد تاكنون وجود نداشته و تمام برنامه هاي 
اجراشده مقطعي بوده است. اين كارشناس واگذاري اصولي 
حمل ونقل جاده اي به بخش خصوصي را يكي از راهكارهاي 
كاهش تلفات جاده ها برشمرد و افزود: برندسازي در بخش 
حمل ونقل عمومي از يك سو موجب افزايش ميل و رغبت 
مردم به استفاده از خدمات حمل و نقل عمومي و كاهش 
خودروها شده و از سوي ديگر موجب نظارت بهتر بخش 
خصوصي بر كيفيت ناوگان و نيروهاي انساني اين بخش 
مي شود، اما برندســازي در اين حوزه به تازگي استارت 
خورده و در ابتداي مســير است. وي با اشــاره به برآورد 
بيش از 70 هزار ميليارد توماني خسارت اقتصادي تلفات 
جاده هاي كشــور تصريح كرد: با روند كند كاهش تلفات 
 جاده اي و پيش بيني صعودي شــدن آمــار تلفات طي
 10 سال آينده، بخش قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي 
و منابع كشور توسط اين خسارات بلعيده مي شود، ولي اين 
خسارت هنگفت به چشم نمي آيد يا آنقدر تكرار شده كه 
به كليشه تبديل شده و اهميت خود را از دست داده است. 

»کسب   وکار« راهکارهای کاهش تلفات  جاده اي   را  بررسی می کند

واگذاری اصولی حمل و نقل جاده  ای به بخش خصوصی

استقرار بنياد مسکن کرمانشاه 
در روستاهاي زلزله زده

جواد حق شــناس، معاون امور مســكن شهري 
بنياد مسكن انقالب اســالمي  گفت: براي كمك 
به بازسازي واحدهاي مسكوني شهري و روستايي 
در استان كرمانشاه، بنياد مســكن كرمانشاه در 
روســتاهاي ســرپل ذهاب و بنياد مسكن استان 
لرســتان در شهرستان اســالم آباد غرب مستقر 
مي شــوند. وی در نشســت مديران كل نظارت و 
ارزيابي و مسكن در شيراز گفت: ستادهاي معين 
بنياد مسكن با تجهيزات و نيروي انساني كارآمد 
و متخصص در نقاط زلزله زده مســتقر شده و كار 
ارزيابي براي بازسازي واحدهاي مسكوني را آغاز 
كرده اند. وي اضافه كرد: بنياد مسكن كرمانشاه در 
منطقه ثالث باباجاني، بنياد مسكن آذربايجان غربي 
در شهرســتان داالهو، بنياد مســكن قزوين در 
شهرســتان گيالنغرب و بنياد مسكن اصفهان در 
شهر سرپل ذهاب مستقر شده و ارزيابي ها را انجام 

خواهد داد. 
حق شــناس اضافه كرد: براي كمك به بازسازي 
واحدهاي مسكوني شهري و روستايي در استان 
كرمانشاه، بنياد مســكن كرمانشاه در روستاهاي 
ســرپل ذهاب و بنياد مسكن اســتان لرستان در 

شهرستان اسالم آباد غرب مستقر مي شوند. 
وي بر لزوم رعايت كامل مقررات ملي ساختمان در 
طرح هاي شهري و روستايي تاكيد كرد و گفت: اين 
بنياد ساالنه نوسازي و مقاوم سازي 200 هزار واحد 
مسكوني در مناطق روستايي را در برنامه چشم انداز 
قرار داده است. حق شــناس مقاوم سازي مسكن 
روستايي را از وظايف اصلي و راهبردي بنياد مسكن 
انقالب اسالمي دانســت و گفت: تاكنون اقدامات 

خوبي در اين حوزه انجام شده است. 
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بيرجند - اعظم نوري: مديرعامل شركت گاز استان 
خراسان جنوبي از مشــتركان گاز طبيعي در استان 
خواست مديريت مصرف و صرفه جويي گاز طبيعي را در 
راستاي تامين گاز پايدار در دستور كار خود قرار دهند. 
سيد محمود هاشــمي در گفتگو با »كسب وكار« 

در بيرجند با اشــاره به اهميت تاميــن پايدار گاز 
طبيعي اظهار داشــت: با توجه به پيش بيني هاي 
صورت گرفته مبني بر كاهش دماي اســتان طي 
روزهاي آينده و افزايش ميزان مصرف گاز طبيعي، 
مصرف بهينه گاز طبيعي و رعايــت نكات ايمني 

توسط مشتركان از اهميت ويژه اي برخوردار است. 
هاشمي همچنين با اشاره به بخشنامه رعايت مصرف 
بهينه گاز طبيعي در دستگاه هاي اجرايي استان بر 
 ضرورت صرفه جويي و مديريت مصرف ادارات دولتي 

تاكيد كرد. 

مديريتمصرفوصرفهجوييمشتركانگازطبيعيخراسانجنوبي

بهره برداري از 1۰ ايســتگاه 
راه آهن تا پايان سال جاري

سرپرست اداره كل ساخت ساختمان هاي راه آهن 
شركت ساخت و توســعه زيربناهاي حمل و نقل 
كشور گفت: در ســال جاري 10 ايستگاه راه آهن 
به مســاحت 4 ميليون و 500 هزار متر مربع به 

بهره برداري مي رسد. 
غالمرضا رضايي باالجو با تاكيد بر توسعه شبكه ريلي 
و اتصال مراكز استان هاي كشور به شبكه سراسري 
راه آهن گفت: با توجه به اولويت توسعه خطوط ريلي 
در سال جاري و اتصال 5 مركز استان به شبكه ريلي 
عمليات اجرايي ايســتگاه هاي راه آهن با سرعت 

بيشتري در حال انجام است. 
وي افزود: با توجه به كمبــود اعتبارات عمليات 
اجرايي ايستگاه ها فازبندي شد و بخش مسافري 
آنها در اولويت اجــرا قرار گرفت كه بــا توجه به 
مجوزهاي اخذشده از شورايعالي فني و پرداخت 
بخشــي از مطالبات پيمانكاران در ابتداي سال، 
عمليات احداث ايســتگاه ها شتاب قابل توجهي 

گرفت. 
سرپرست اداره كل ساخت ساختمان هاي راه آهن، 
بنادر و فرودگاه ها از ثبت ركورد جديد در ساخت 
ايستگاه ها خبر داد و خاطرنشان كرد: در شش ماه 
نخست ســال جاري ركورد ساخت ايستگاه هاي 
مسافري در ۳0 ســال گذشته شكست و از لحاظ 

متراژ به بيش از دو برابر ميانگين ساخت رسيد. 
رضايي باالجو در ادامه اظهار داشت: در سال جاري 
بيش از 10 ايستگاه مســافري راه آهن در زميني 
به مساحت 4 ميليون و 500 هزار مترمكعب كه 
متراژ ســاختمان هاي آن در حــدود 14۳ هزار 
 مترمربع است، افتتاح مي شــود و به بهره برداري 

مي رسد.

خبر

در پی وقوع حادثۀ دلخراش زلزلۀ غرب كشــور، 
مديريت و كاركنان گروه فوالد مباركه دوشادوش 
اقشــار مختلف مردم با ارســال كمكهای نقدی و 
غيرنقدی خود با اين عزيزان ابراز همدردی نمودند. 
به گزارش خبرنگار مــا از اصفهان ، اولين محمولۀ 
 كمك هــای شــركت فوالدمباركه بــه مناطق
 زلزله زدۀ غرب كشــور در قالب 5000 تخته پتو، 
4۳60 ثوب انواع لباس، 15000 شل آب معدنی، 
20000 قوطی انواع كنسرو غذا و 20000 قرص 
نان توسط 1۳ دســتگاه كاميون برای هموطنان 

نيازمند ارسال شد.
معاون نيروی انســانی و ســازماندهی شــركت 
فوالدمباركه در مصاحبه با خبرنگار ما ضمن اعالم 
اين خبر و عرض تســليت به خانواده های داغدار 
زلزله زده گفــت: در كنار فعاليتهــای اقتصادی 
فوالدمباركه ايفــای نقش محوری در توســعۀ 
اجتماعی كشور از مهم ترين مأموريت های اين 
شركت اســت. در اين خصوص تمامی مديران و 
كاركنان شركت ضمن ابراز همدردی با هموطنان 
عزيز برای ارائــۀ هرگونه كمك اعــالم آمادگی 
كردند و در همين راســتا و در كوتاه ترين زمان 
ممكن با هماهنگی مسئوالن ستاد بحران استان 
 برای تهيۀ بخشــی از اقالم موردنياز اين عزيزان 

اقدام شد.
اياز اســماعيلی در بخش ديگری از سخنان خود 
از اعالم آمادگی مديــران و كاركنان فوالدمباركه 
برای تخصيص بخشــی از حقوق خود برای كمك 
به هموطنان زلزله زده خبــر داد و گفت: ازآنجاكه 
كاركنان فوالدمباركه در امور خير همواره پيش قدم 

بوده اند، در اين مورد نيز ترتيبی اتخاذ شده است تا 
همكاران بتوانند نسبت به اين امر نيز اقدام كنند.

در همين راستا شركتهای فوالد هرمزگان و صنايع 
معدنی فوالد سنگان خراســان فوالد مباركه نيز 

هموطنان زلزله زده غرب كشور را ياری كردند.
در جريان اين اقدام خداپســندانه شــركت فوالد 
هرمــزگان با هماهنگــی جمعيت هــالل احمر 
اســتان، ضمن اهدای خــون از ســوی كاركنان 
اين شــركت، با ارســال يك هــزار تختــه پتو، 
500 عــدد چادر، 5000 كنســرو مــواد غذايی 
 و 2000 ثوب انواع البســه به يــاری اين عزيزان

 شتافتند.
اين گزارش حاكی اســت كاركنان شركت صنايع 
معدنی فوالد سنگان خراسان فوالدمباركه هم به 
منظور ابراز همدردی و عمل به وظيفۀ انســانی، 
 بخشــی از حقوق و دســتمزد آبان ماه خود را به

 آسيب ديدگان اين حادثه اختصاص دادند. 

بهره برداری از واحد سولفورزدايی 
مگامدول شهيد شهبازی مجتمع فوالد سبا

محمود محمدی فشاركی، مدير عمليات مجتمع 
فوالد سبا با تأكيد بر اينكه اين اقدام يكی از كارهای 
تعميراتی بسيار تخصصی روی اين مگامدول ها در 
سطح دنياست، در اين باره گفت: اين مهم به همت 
كاركنان سخت كوش و دانش محور مجتمع فوالد 
ســبا و با تعويض اتصاالت ارتعاشی )اكسپنشن( 
ورودی و خروجی ، تعويض والوها و بهينه ســازی 
خطوط انتقــال و همچنين با انجــام تنظيمات و 
كنترل كاتاليست ها انجام و در نهايت اين سيستم 
 مطابق با استانداردها و دســتورالعمل های كاری

 راه اندازی شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.
رئيس توليد و تعميرات واحد احياي مستقيم مجتمع 
فوالد سبا نيز در تشريح سيستم سولفورزدايی اظهار 
داشت: در كورۀ احياي مستقيم به روش ميدركس، 
به منظور دستيابی به آهن اسفنجی باكيفيت نياز 
به شــارژ گندله با خصوصيات فيزيكی و شيميايی 
مناسب است و يكی از اين خصوصيات شيميايی در 
رِنج بودن ميزان گوگرد گندله با حداكثر مجاز چهار 

تا پنج هزارم درصد است.
فرهاد رجبی با تأكيد بر اينكه در صورت باالتر بودن 
اين ميزان، كيفيت و كميت توليد افت می كند و 
به تجهيزات خسارت وارد می شود، افزود: با توجه 
به فراتر بودن ميزان رنج گوگرد گندلۀ ارســالی به 
واحد انباشت و برداشت ســبا، اين واحد تصميم 
گرفت همزمان با اجرای تعميرات برنامه ريزی شدۀ 
ساالنه، مشكالت فنی واحد سولفورزدايی مگامدول 

را برطرف و از آن بهره برداری كند.
وی كاهش ۳5 درجه ای حرارت ســقف ريفورمر، 
كاهــش ميــزان ســولفور گندلۀ گاز پروســس 
از 50PPM بــه )PPM(8-5 ، كاهــش ميزان 
خودسوزی و فعال شــدن آهن اسفنجی، افزايش 
 عمر كاتاليســت های ريفورمر، كم شــدن ميزان

 خوردگی ها و افزايــش توليد را مهم ترين مزايای 
اجرای اين پروژه دانست.

رئيس توليــد و تعميرات واحد احياي مســتقيم 
مجتمع فوالد سبا در پايان از حمايتها و همكاری 
تمامی معاونيــن، مديران و كارشناســان فوالد 
مباركــه و مجتمــع فــوالد ســبا و همچنين از 
پيمانكارانــی كه برای در مدار قــرار گرفتن واحد 
 ســولفورزدايی شــهيد شــهبازی تالش كردند، 

تشكر و قدردانی نمود.

معاوننيرویانسانیوسازماندهیشركتفوالدمباركهعنوانكرد

ارسال کمک های گروه فوالد  مبارکه  به 
مناطق  زلزله زده  غرب کشور
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طي يك ماه گذشته قيمت 
اوراق تســهيالت مسكن 
چندان نوســاني نداشته، 
ولي در مجموع قيمت اين 
اوراق نسبت به هفته هاي 
گذشته مقداري كاهش داشته است. در اين روزها 
براي وام ۱۱۰ ميليون توماني بايد حدود ۱۷ ميليون 

تومان اوراق خريد. 
قيمــت اوراق تســهيالت مســكن در هفته هاي 
گذشته نوسان چندان زيادي را نداشته، به طوري 
كه بيشــترين قيمت اين اوراق مربــوط به امتياز 
تسهيالت مسكن مهر ماه ۱۳۹۶، معادل ۷۶ هزار 
و ۸۰۰ تومان است و كمترين قيمت نيز مربوط به 
اوراق آذر ماه سال ۱۳۹۴ است كه حدودا ۷۵ هزار و 
۸۰۰ تومان مي شود. طي يك ماه گذشته نيز قيمت 
تسهيالت مسكن نوسان چندان زيادي نداشته و در 

حدود ۷۶ تا ۷۸ هزار تومان بوده است. 
براي مشخص شــدن هزينه انواع وام هاي مسكن 
قيمت هر ورق از اوراق تسهيالت مسكن را تقريبا 
حدود ۷۷ هزار تومــان در نظر مي گيريم و با توجه 
به اينكه زوج هاي تهراني بــراي دريافت وام ۱۰۰ 
ميليون توماني مســكن بايد ۲۰۰ برگه تسهيالت 
مسكن خريداري كنند، آنها بايد ۱۵ ميليون و ۴۰۰ 
هزار تومان صرف خريــد اين ۲۰۰ برگ كنند. اين 
مبلغ با احتســاب ۱۰ ميليون تومان وام جعاله كه 

بابتش بايد ۲۰ برگ بهــادار به قيمت يك ميليون 
و ۵۴۰ هزار تومان از اوراق تســهيالت مســكن را 
خريداري كنند، در مجموع براي دريافت وام ۱۱۰ 
ميليون توماني مســكن حدود ۱۶ ميليون و ۹۴۰ 

هزار تومان  مي شود. 
همچنين زوج هاي غيرتهراني كه در شــهرهايي با 
جمعيت بيشــتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعيت زندگي 
مي كنند، مي توانند تا سقف ۸۰ ميليون تومان وام 
بگيرند كه براي گرفتن اين مبلــغ بايد ۱۶۰ ورق 
بهادار خريداري كنند كه با اين حســاب بايد ۱۲ 
ميليون و ۳۲۰ هزار تومان بابــت خريد اين اوراق 

بپردازند كه با احتســاب يك ميليون و ۵۴۰ هزار 
تومان اوراق وام جعاله، در مجمــوع براي دريافت 
وام ۹۰ ميليون توماني بايد ۱۳ ميليون و ۸۶۰ هزار 

تومان پرداخت كنند. 
عالوه بر اين زوج هاي ســاكن در ساير شهرهاي با 
جمعيت زير ۲۰۰ هزار نفر مي توانند براي گرفتن 
۶۰ ميليــون تومان وام مســكن ۱۲۰ برگ بهادار 
خريداري كنند كه بايد ۹ ميليون و ۲۴۰ هزار تومان 
بابت خريــد اوراق بپردازند كه بــراي دريافت ۱۰ 
ميليون تومان ديگر بابت وام جعاله بايد يك ميليون 
و ۵۴۰ هزار تومان بپردازند. اين زوج ها در مجموع 

براي دريافت وام ۷۰ ميليون توماني بايد ۱۰ ميليون 
و ۷۸۰ هزار تومان بپردازند. 

مجردهاي تهراني نيز مي توانند تا سقف ۶۰ ميليون 
تومان و غيــر زوج هايي كه در مراكز اســتان هاي 
باالي ۲۰۰ هــزار نفر جمعيت دارند تا ســقف ۵۰ 
ميليون تومان و در نهايت غير زوج هاي ســاكن در 
ساير مناطق تا سقف ۴۰ ميليون تومان وام دريافت 
كنند كه به ترتيب هركــدام بايد ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ 
برگ بهادار اوراق تســهيالت مسكن را از فرابورس 
ايران خريــداري كنند. با اين حســاب مجردهاي 
تهراني بايد براي خريد اين اوراق ۹ ميليون و ۲۴۰ 
هزار تومان، افراد ساكن در مراكز استان باالي ۲۰۰ 
هزار نفر جمعيت مبلغ ۷ ميليــون و ۷۰۰ تومان و 
افراد گروه سوم مبلغ ۶ ميليون و ۱۶۰ هزار تومان 
پرداخت كنند. البته در صورت تمايل براي دريافت 
وام ۱۰ ميليون توماني جعاله بايد مبلغ يك ميليون 

و ۵۴۰ هزار تومان ديگر هم بپردازند. 
اوراق تسهيالت مسكن )تسه( توسط بانك مسكن 
منتشــر مي شــود. اين اوراق قابليــت معامله در 
فرابورس ايران را دارد و ارزش اســمي هر برگ ۵ 
ميليون ريال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداكثر 
تا دو دوره شش ماهه قابل تمديد است. اين اوراق 
با توجه به اينكه چقدر تا زمان اعتبارش زمان باقي 
مانده داراي قيمت متفاوتي اســت. در صورتي كه 
مدت اعتبار اين اوراق به اتمام رسيده و دارنده اوراق 
از تسهيالت آن اســتفاده نكند، نماد معامالتي آن 
متوقف خواهد شد و وجوه پرداختي ديگر به دارنده 

اوراق بازپرداخت نخواهد شد. 

وام۱۱۰ميليونيمسكن۱۷ميليونتومانآبميخورد

سير نزولي اوراق تسهيالت  مسكن

نصببيشازيكميليوننسخه
همراهبانــكجديدازســوي

مشتريانبانكملت
تعــداد نســخه هاي همراه بانــك جديــد 
نصب شــده روي گوشــي هاي تلفــن همراه 
 مشــتريان بانك ملت از يك ميليون نســخه

 عبــور كرد. بــه گــزارش روابط عمومي بانك 
ملــت، تاكنون بيــش از يك ميليون نســخه 
همراه بانك جديــد روي تلفن هــاي همراه با 
 سيستم عامل اندرويد و IOS نصب و راه اندازي
 شده است. براساس اين گزارش، در نسخه جديد 
همراه بانك خدماتي به مشتريان بانك ملت ارائه 
شده كه برخي از آنها منحصربه فرد است. خريد 
NFCبا استفاده از گوشي تلفن همراه مجهز به

يكي از اين خدمات است كه مشتري مي تواند با 
وارد كردن رمز دوم و بدون استفاده از كارت، از 
 طريق كارتخوان هاي فروشگاهي خريد خود را 

انجام دهد. 

آخرينآمارتسهيالتاعطايي
بانكرفاهبهبنگاهها

بانك رفاه طي سال ۹۵ لغايت پايان مهر ماه 
ســال جاري، بالغ بر ۵.۳۹۱ ميليــارد ريال 
تســهيالت از محل منابع بانك به بنگاه هاي 

كوچك و متوسط پرداخت كرده است. 
به گزارش روابط عمومي بانك رفاه، مديريت 
شعب اين بانك در استان هاي خراسان رضوي، 
فارس و يــزد به ترتيــب داراي بيشــترين 
پرداختي از محل منابع بانــك به بنگاه هاي 
كوچك و متوسط به مبلغ ۶۶۱، ۵۰۷ و ۴۲۸ 

ميليارد ريال بوده اند.

بانک

INFO@biznews.ir

عضو هيات رئيسه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس از تصويب كليات طرح 
اصالح قانون چك در كميسيون متبوع خود خبر داد. 

به گزارش خانه ملت، يحيي كمالي پور در تشريح دستور كار نشست ديروز 
)سه شنبه( كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، گفت: در نشست امروز 
كليات طرح اصالح قانون چك مورد بررسي و تصويب قرار گرفت، همچنين 

از جزئيات اين طرح دو ماده مطرح و به تصويب شد. وي اظهار كرد: مهم ترين 
موضوع مورد بررسي در اين طرح اعتبارســنجي براي چك است، يعني 
اعتبارسنجي بايد به صورت سيستم متمركز توسط بانك مركزي انجام شود، 
اما نمايندگان مخالف طرح معتقدند حوزه عملكردي بانك مركزي بيشتر 
نظارتي است؛ اين در حاليست كه موافقان طرح تاكيد دارند كه اين رويه نيز 

نوعي نظارت محسوب مي شود. اين نماينده مجلس با بيان اينكه به اعتقاد 
مخالفان با اين قانون اختيار بانك ها در قوانين چك اخذ و به بانك مركزي 
واگذار مي شود، تصريح كرد: اما موافقان تاكيد دارند كه بانك ها مي توانند به 
انجام وظايف خود بپردازند، ولي اين سيستم اعتبارسنجي به صورت متمركز 

از ناحيه بانك مركزي انجام مي شود. 

بانك ايران زمين در نظر دارد نام 
روبات تلگرامي خود را از طريق 
كاربران و مشتريان انتخاب و به 
بهترين پيشنهاد يك جايزه ويژه 

۵۰ ميليون ريالي را اهدا كند. 
به گــزارش روابط عمومي بانك 
ايران زمين، روبات تلگرامي بانك 
ايران زمين ابزاري اســت كه در 
راستاي معرفي بانكداري آينده، 
بر بستر شــبكه هاي اجتماعي 
پياده ســازي شده اســت. اين 
روبات يكي از كانال هاي ارتباطي 
ماســت كــه در هر ســاعت از 
شبانه روز امكان ارائه خدمات را 

به مشتريان فراهم آورده است. 
ما اعتقاد داريم كه بايد در جايي 

حاضر باشيم كه مشتري حاضر 
است و در جايي خدمت رساني 
كنيــم كــه مشــتريان از ما 

درخواست مي كنند. 
ازايــن رو با اين نگــرش روباتي 
جامع را طراحي كرده ايم كه در 
حال حاضر امــكان ارائه حدود 
۱۲۰ خدمت را در خود دارد كه 
بسياري از آنها رونمايي و برخي 
از آنها به مرور رونمايي مي شود. 

در همين راستا تصميم گرفتيم 
بــا توجه به اســتقبال بســيار 
خوبي كه از ايــن روبات صورت 
گرفته، انتخاب نام آن را به شما 

مخاطبان گرامي واگذار كنيم. 
براســاس اين فراخوان شركت 

براي عموم آزاد است.
بنابراين براي ثبت نام پيشنهادي 
خود و شركت در مسابقه، وارد 
روبات بانك ايران زمين به آدرس 
 https: //t. me/izbankbot
شويد )براي به روزرساني روبات 
يك بــار حرف h را بــراي ربات 

ارسال كنيد.( 
نام انتخابي نبايد كمتر از ســه 
كاراكتر باشد.  هر فرد مي تواند 
يك نام انتخاب كند. اين فراخوان 
از ديروز )سه شــنبه( ۳۰ آبان، 
لغايت پنج شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۶ 
ادامه خواهد داشــت. جايزه نفر 
برنده اين مســابقه ۵۰ ميليون 

ريال خواهد بود.

بانك ملــي ايــران در جهت 
حمايت از بنگاه هاي اقتصادي 
بخــش صنعــت و معــدن، 
تعداد ۱۵ هــزار و ۵۸۵ فقره 
تســهيالت به ارزش ۵۲ هزار 
و ۳۸۳ ميليارد ريال در هفت 
ماه ابتداي امســال پرداخت 

كرده است. 
به گزارش روابط عمومي بانك 
ملي ايران، از ابتداي امسال تا 
پايان مهرماه، تعداد ۳۴ هزار و 
۹۲۶ فقره تسهيالت به ارزش 
۱۵ هزار و ۷۴۸ ميليارد ريال 
به بخش كشــاورزي و صنايع 
تبديلي و تعداد ۲۴ هزار و ۵۹ 

فقره تسهيالت به ارزش ۶ هزار 
و ۲۷۷ ميليارد ريال به بخش 
مسكن و ساختمان اختصاص 
يافته اســت. همچنين سهم 
كل  از  بازرگانــي  بخــش 
تسهيالت پرداختي بانك ملي 
ايران به بخش هــاي مختلف 
اقتصادي كشور طي اين مدت، 
۷۱ هزار و ۱۴۲ فقره به ارزش 
۳۸ هزار و ۱۵۷ ميليارد ريال 
بوده است. در هفت ماه ابتداي 
امســال، تعــداد ۴۸۵ فقره 
تســهيالت به ارزش يك هزار 
و ۸۵۶ ميليارد ريال به بخش 
صــادرات و ۸۱۵ هزار و ۴۰۱ 

فقره تسهيالت به ارزش ۲۸۵ 
هزار و ۳۳۴ ميليــارد ريال به 
بخش خدمات اختصاص يافته 
است. بخش بازرگاني هم ۷۱ 
هزار و ۱۴۲ فقره تسهيالت به 
ارزش ۳۸ هزار و ۱۵۷ ميليارد 
ريال از بانك ملي ايران دريافت 
كرده اســت. گفتني است در 
مجموع ۹۶۱ هزار و ۵۹۸ فقره 
تسهيالت به ارزش ۳۹۹ هزار 
و ۷۵۵ ميليارد ريال در هفت 
ماه ابتداي امســال توســط 
بانك ملي ايران به بخش هاي 
مختلف اقتصــادي پرداخت 

شده است. 

براي تكميــل زنجيره خدمات 
بانكي و افزايش امنيت حساب 
كاربران، سامانه صدور رمز يك بار 
مصرف بانك سينا جهت ورود به 

اينترنت بانك راه اندازي شد. 
به گزارش روابط عمومي بانك 
سينا، كاربران با استفاده از اين 
سامانه بدون نياز به سخت افزار 
خاص و تنها از طريق ارســال 

پيامك به سامانه ۷۲۷، مي توانند 
در ســريع ترين زمــان ممكن 
رمز يك بــار مصــرف ورود به 

اينترنت بانك را دريافت كنند. 
براســاس اين گــزارش، براي 
استفاده از ســامانه صدور رمز 
يك بار مصرف بانك سينا، نيازي 
به حمل قطعه ســخت افزاري 
نيست و عالوه بر هزينه كمتر، 

كاربران نگراني درباره مفقودي، 
معيوب و خراب شدن يا حمل 

رمزياب ندارند. 
گفتني اســت با اينترنت بانك 
ســينا، عمليات متعدد بانكي 
قابل انجام است كه از آن جمله 
مي توان به انجام انواع انتقال وجه، 
پرداخت قبــوض و خريدهاي 

اينترنتي اشاره كرد. 

كليات طرح اصالح قانون چك تصويب شد

جايزه ويژه 50 ميليون ريالي بانك ايران زمين براي 
انتخاب نام »روبات تلگرامي«

پرداخت بيش از 52 هزار ميليارد  ريال تسهيالت 
بانك ملي ايران به بخش صنعت و معدن

بانكداري ايمن با سامانه  صدور  رمز يك بار مصرف بانك سينا
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دالر ارزان شد
نرخ سكه در ادامه روند روزهاي گذشته خود همچنان در شيب صعودي قرار دارد و در بازار ديروز )سه شنبه( به يك ميليون و ۴۳۱ هزار تومان رسيد، اما دالر آمريكا كاهش قيمت را 

تجربه كرد و ۴۰۹۳ تومان فروخته شد. بازار سكه همچنان در مسير صعودي قرار دارد و حباب قابل توجهي روي قيمت سكه سايه اندخته است. نيم سكه به قيمت ۷۲۳ هزار تومان، ربع 
سكه ۴۰۴ هزار تومان و سكه گرمي ۲۶۶ هزار تومان عرضه مي شود. 

گروه بانک،بورس و بیمه
News kasbokar@gmail.com

آگهی حصر وراثت
بدینوسیله آقای مسلم درویش صادقی دارای شماره شناسنامه 12 بشرح دادخواست تقدیمی به کالسه از این 
شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضی علیا به شماره شناسنامه 
3 به تاریخ 1374/4/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1-علی اکبر صادقی پور  فرزند حاجی آقا ش ش 553 ت. ت 1325/2/5 نسبت برادرزاده متوفی
2-علی اصغر صادقی پور فرزند حاجی آقا ش ش 7 ت. ت 1331/4/3 نسبت برادرزاده متوفی

3-عقیل درویش صادقی فرزند حاجی آقا  ش ش 1 ت ت 1338/3/10 نسبت برادرزاده متوفی
4-مسلم درویش صادقی  فرزند حاجی آقا  ش ش 12 ت. ت 1349/6/1 نسبت برادرزاده متوفی

5-منیژه درویش صادقی فرزند حاجی آقا  ش ش 1162 ت .ت 1335/1/2 نسبت برادرزاده متوفی
6-شراره درویش صادقی فرزند حاجی آقا ش ش 1747 متولد 1344/1/1 نسبت برادرزاده متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد 
و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد و هر گونه وصیت بجز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و 

بالاثر خواهد بود.
قاضی شورای حل اختالف شعبه چهارم دادگستری چالوس، عابدی

آزادســازيوثايقمــازادبانكي
واحدهايتوليدي،مطالبهايقانوني

امافاقدقدرتاجراييمناسب
   هادي محمودي، فعال در 

حوزه مالي و بانكي
به موجب ماده ۱۹ قانون رفع 
موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي 
نظام مالي كشور، براي كمك به 
تامين نقدينگي براي حمايت از واحدهاي توليدي 
كاال و خدمات و تســهيل در وصــول مطالبات 
سررسيد گذشــته بانك ها يا موسسات مالي يا 
اعتباري داراي مجــوز، بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران مكلف است از طريق كليه بانك ها 
و موسســات اعتباري دولتي و خصوصي عامل 
در صورت درخواســت متقاضي، متناســب با 
بازپرداخت هر بخش از تســهيالت پرداختي به 
واحدهاي توليدي، نسبت به آزادسازي وثيقه هاي 
مازاد يا تبديل وثيقه متناسب با ميزان باقيمانده 
تسهيالت اقدام كند.  همانطور كه اشاره شد، قانون 
مصوب مجلس شوراي اســالمي، بر آزاد سازي 
وثايق مازاد متناســب با بازپرداخت هر بخش 
از تســهيالت پرداختي به واحدهاي توليدي، 
تاكيد كرده است، ولي متاسفانه قدرت اجرايي 
مناسبي براي آن در كشور وجود ندارد. به طوري 
كه با وجود ابالغ بانك مركزي به بانك ها، كماكان 
برخي از بانك ها از اجــراي اين قانون خودداري 
كرده و بــه بهانه باقي ماندن ســاير بدهي هاي 
 مشتري از آزادسازي وثيقه هاي مازاد جلوگيري

 مي كنند. با نگاهي به اكثر پرونده هاي تسهيالت 
معوق بانك ها كه منجر بــه تعطيلي واحدهاي 
توليدي فعال در كشور شــده است، مي توان به 
اين نكته پي برد كه عالوه بر محل اجراي طرح 
وثايق غيرمنقول يا منقول ديگري نيز در تمليك 
يا بازداشت بانك ها بوده كه مجموع وثايق ماخوذه 
 يا موارد بازداشتي، چندين برابر بدهي آن واحد 
توليدي اســت. ذكر اين نكته ضروري اســت 
در مــواردي نيز متاســفانه اقدامــات حقوقي 
چندجانبــه برخــي از بانك ها جهــت وصول 
مطالبات اعم از تمليك وثايق، بازداشت اموال، 
مسدودي حســاب و ممنوع الخروجي ضامنان 
موجب مي شــود كه بــه يك بــاره واحد هاي 
توليدي دچار چالش اساســي شــوند و ضمن 
 تعطيلي، مشــكالت مضاعف ديگري نيز به آنها 
تحميل شــود. همچنيــن نكته قابــل توجه 
اينكه لزوما وثايق مازاد شــامل اموال منقول و 
غيرمنقول ترهين شده نزد بانك ها نيست، بلكه 
متاســفانه برخي بانك ها و موسسات اعتباري 
داراي مجوز از بانك مركزي با هدف جلوگيري  
از خــروج منابــع، باال بــردن نرخ ســود موثر 
تسهيالت يا تامين وثايق معتبر جهت پوشش 
ريســك اعتباري، در زمان اعطاي  تســهيالت 
اقدام بــه بلوكه كردن بخشــي از تســهيالت 
اعطايي به مشــتريان، در قالب انواع سپرده ها 
 اعم از قرض  الحسنه و سرمايه گذاري مي كنند. 
اين اقدام مغاير با روح قانون عمليات بانكي بدون 
رباست و ضمن وارد بودن اشكال شرعي به اين 
نحوه عمل، اقدام فوق موجب باال رفتن نرخ موثر 
سود تسهيالت و تخطي از نرخ هاي مقرر توسط 
شــوراي پول و اعتبار مي شود. بنابراين ضرورت 
دارد بانك مركــزي و دســتگاه هاي نظارتي از 
قبيل سازمان بازرسي كل كشور ضمن برخورد 
قاطع و سخت گيرانه با اين دســته از بانك ها و 
موسســات اعتباري ترتيبي اتخــاذ كنند كه 
در اســرع وقت نسبت به آزاد ســازي و استرداد 
 وجوه مزبور به تســهيالت  گيرندگان، اقدام الزم 
صورت پذيرد. اميــد به اينكه دولــت محترم، 
مجلس شوراي اســالمي، بانك مركزي و ساير 
دســتگاه هاي نظارتي، ترتيبي اتخاذ كنند كه 
قــدرت اجرايي قوانين مذكــور افزايش يافته و 
همزمان با درخواست مشــتري، بانك ها ضمن 
بررســي و عندالــزوم ارزيابــي مجــدد وثايق 
رهني، متناســب با مانده بدهــي، وثايق مازاد 
واحدهاي توليدي و سپرده هاي مشروحه فوق 
را آزاد كنند. بي شــك اين امر موجب مي شود 
بخشــي از دارايي هاي توليدكنندگان آزاد شده 
 و با ورود به فضاي كســب وكار بــه رونق توليد

 كمك كند. 

بازگشاييشعبهبانكتجارت
درسرپلذهاب

در راستاي خدمت رساني به 
هم وطنان آسيب ديده در زلزله 
ســرپل ذهاب و ارائه خدمات 
بانكي مورد نياز، شعبه بانك 
تجارت در اين شهرستان فعاليت خود را از سر گرفت.  
به گزارش روابط عمومي بانك تجارت، در پي زلزله هفته 
گذشته استان كرمانشاه شعبه اين بانك در شهرستان 
ســرپل ذهاب با آســيب ديدگي جدي مواجه شد كه 
پس از پيگيري هاي انجام شــده و در راستاي تسهيل 
خدمت رساني به مشــتريان، شعبه اين بانك در محل 

موقت از صبح روز دوشنبه ۲۹ آبان بازگشايي شد. 

يادداشت

بانک

آگهینوبتیسهماههدومسال۱396
نظر به دستور ماده 12 قانون ثبت و به استناد ماده 59 آیین نامه، اشخاصی که در سه ماهه دوم سال 1396 نسبت به امالک 
مجهول المالک واقع در حوزه ثبتی شهرستان آبدانان تا آخر اسفندماه سال 1395 هجری شمسی تقاضای ثبت نموده با 

نوع ملک مورد تقاضا جهت اطالع عموم و به فاصله یک ماه بشرح ذیل آگهی می گردد:
آبدانان قطعه 7 ایالم بخش 11 کرمانشاه

1- پالک  667 فرعی از 46 فرعی از یک اصلی منصور هاشمی فرزند محمدحسین ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 
25/97 مترمربع واقع در آبدانان- خیابان مصطفی خمینی.

2- پالک 679  فرعی از 46 فرعی از یک اصلی علی هاشمی فرزند غضبان ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 24/29 
مترمربع واقع در آبدانان- خیابان ولی عصر.

3- پالک 682 فرعی از یک اصلی اکبر فتاحی فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 261/60 مترمربع واقع در 
آبدانان- خیابان امام )ره(- کوچه شهید کرمی.

 لذا طبق مادتین 16 و 17 قانون ثبت کسانی که نسبت به امالک مورد تقاضای فوق اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی نوبتی بمدت 90 روز اعتراض خود را نسبت به متقاضیان باال به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند و هرگاه 
نسبت به متقاضیان باال قباًل دعوی در دادگاه  مطرح بوده گواهی مشعر بر جریان دعوی از دادگاه اخذ و ظرف مدت مقرر 
به این اداره  تحویل نمایند و اال حق آنان ساقط خواهد شد ضمناً حقوق ارتفاقی امالک موضوع این آگهی در زمان تحدید 

حدود مشخص خواهد شد. این آگهی در دونوبت و به فاصله 30 روز منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/08/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/09/01

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان آبدانان- محمود بهرامی



انرژي6

مديــركل دفتر نظــارت بر 
بهداشت آبفاي كشور با تاكيد 
بر اينكه پس لرزه ها در مناطق 
زلزله زده موجب كدورت چند 
ساعته آب مي شــود، گفت: 
طبق گزارش آزمايشگاه هاي ســيار، آلودگي ميكروبي 
در آب شــرب به هيچ عنوان در مناطق زلزله زده وجود 
ندارد و آب اين مناطق سالم است. كوشيار اعظم واقفي در 
پاسخ به اين سوال كه گفته مي شود كدورت آب در مناطق 
زلزله زده خطرناك بوده و موجب مشــكالتي براي افراد 
شده است، گفت: تامين آب در مناطق شهري كرمانشاه 
قبل از زلزله عمدتا توسط چشمه انجام مي شده است و 
چون آب اين چشمه ها از كيفيت عالي و بااليي برخوردار 
بودند، نيازي به تصفيه آب نبود و با يك گندزدايي قابل 
استفاده مي شــد. وي افزود: زلزله و جابه جايي اليه هاي 
زمين باعث افزايش كدورت آب شد و ذرات سازنده خاك 
و سيليس وارد آب شده و كدورت آب را افزايش مي دهند. 
بنابراين مجبور شديم كه از سيستم هاي تصفيه اضطراري 

استفاده كنيم. 
واقفي ادامــه داد: اين سيســتم هاي تصفيه اضطراري 
در منطقه نصب و راه اندازي شــد و االن در اكثر شهرها 
وضعيت مناســب اســت، اما برخــي اوقات بــه دليل 

پس لرزه هــا كــدورت آب افزايش مي يابــد و ممكن 
 اســت به صورت موقت كدورت آب در شــبكه افزايش 

يابد. 
وي با اشــاره به اينكه در اكثر مواقع مشــكلي نيست و 
از نظــر بحث هــاي شــيميايي و ميكروبــي كيفيت 
آب عالي اســت، خاطرنشــان كرد: وقتي آب كدورت 
 ندارد و شــفافيت خوبي داشته باشــد، قابليت شرب

 دارد. 

آب شرب روستاها كدورت ندارد
وي ادامه داد: در مناطق روستايي هم چون آب شرب از 
چاه ها تامين مي شود، اصال آب  شرب اين مناطق دچار 
كدورت نشده اند و مناطقي كه برق وصل شده و آب وارد 

شبكه شده، كيفيت آب مناسب است. 
به گفته وي، نظارت ها دو برابر قبل شده و آزمايشگاه هاي 
سياري كه از ساير استان ها آمده و مستقر شده اند، پايش 

و نظارت را بيش از پيش افزايش داده اند. 

واقفي در پاسخ به اين سوال كه آيا كدورت آب براي افراد 
خطرناك خواهد بود، گفت: كدورت آب براي اشخاص 
خطرناك نخواهد بود، اما به هر حال وقتي آب شــرب 
كدورت داشته باشد، رغبتي براي نوشيدن آن وجود ندارد. 
وي تاكيد كرد: در حال حاضر فقط مشكل ما كدورت آب 
است و خوشبختانه كيفيت آب مناطق زلزله زده مشكلي 

ندارد. 
وي افزود: پس لرزه ها كه رخ مي دهد يك ســاعت بعد 
كدورت آب در شبكه افزايش مي يابد و همچنين حوادثي 
كه موجب شكستگي لوله ها مي شود، باعث اين كدورت 
آب مي شود، بنابراين مجبور مي شويم براي رفع كدورت 

آب شبكه را قطع كنيم تا اصالح شبكه را انجام دهيم. 
مديركل دفتر نظارت بر بهداشت آبفاي كشور ادامه داد: 
به هر حال شرايط ما شــرايط پايداري است و خيلي كم 
اين اتفاقات رخ مي دهد، اما همچنان كدورت آب داريم. 

وي در پاســخ به اين ســوال كه آيا مناطق زلزله زده  با 
قطعي آب مواجه هســتند، گفت: به هر حال برخي از 
مناطق شــهري به دليل شكســتگي لوله با قطعي آب 
مواجه مي شوند و بســيار كم و جزئي در طول 2 ساعت 
رفع مي شود. وي در پاســخ به اين سوال كه آيا آلودگي 
ميكروبي در مناطق زلزلــه زده وجــود دارد، گفت: به 
هيچ وجه آلودگي ميكروبي در مناطق زلزله زده نداريم، 
چراكه آزمايشــگاه هاي ســيار ما با آزمايشــات خود 
 اعالم كرده انــد كه هيچ گونه آلودگــي ميكروبي وجود 

ندارد. 

مديركل دفتر نظارت بر بهداشت آبفاي كشور:

آب مناطق  زلزله  زده   سالم  است

INFO@biznews.ir

مذاكــره با مشــتريان جديد 
اروپايي براي صادرات نفت

قائم مقــام وزير نفت گفت: ما در حــال مذاكره با 
مشــتريان جديدي براي فروش نفت هستيم و 
بيشــتر رويكرد ما افزايش صادرات نفت خام به 
كشورهاي اروپايي است. مرضيه شاهدايي اظهار 
داشت: اينكه برخي مشتريان آسيايي نفت ايران 
اقدام به كاهش واردات نفت از كشورمان كنند، به  

معناي متزلزل شدن صادرات نفت ايران نيست. 
وي افزود: ما در حال مذاكره با مشتريان جديدي 
براي فروش نفت هســتيم و بيشــتر رويكرد ما 
افزايش صادرات نفت خام به كشورهاي اروپايي 
اســت. قائم مقام وزير نفــت تصريح كــرد: با به 
ثمر نشســتن مذاكرات با كشــورهاي اروپايي، 
ســهم فروش نفت به قاره سبز نســبت به قبل، 
 در ســبد صادرات نفت خام ايران بيشتر خواهد

 شد. 
به گزارش تسنيم، كشور هند يكي از بزرگ ترين 
مشــتريان نفتي ايران است. اين كشــور پس از 
تــالش بــراي تصاحب امتيــاز توســعه ميدان 
گازي فــرزاد B با مدل مالي گران بــراي ايران و 
پرامتياز بــراي هندي هــا و عــدم موفقيت در 
كسب نظر مساعد مســئوالن نفتي ايران، اقدام 
به كاهــش واردات نفت از ايران كــرد. اين اقدام 
اگرچه به ظاهــر به عنوان اقدامــي تالفي جويانه 
در پي عدم موفقيت هندي ها در كســب امتياز 
از وزارت نفت ايــران نمود كرد، امــا در حقيقت 
به دليل مذاكرات آمريكايي ها با مســئوالن نفتي 
هند به منظور جايگزيني نفت ايران با نفت آمريكا 
بود. مويد اين امر، پهلوگيري نخســتين نفتكش 
 حامل نفت آمريكا در بنادر هند در ماه گذشــته

 است. 

تازه های نفت 

پيشــرفت 86 درصدي پروژه 
نظام آراستگي در محيط كار در 

شركت آبفای استان اصفهان
مدير بهبود بهره وري و تحول اداري شركت آب 
و فاضالب استان اصفهان گفت: كميته راهبري 
سالمت اداري شــركت آبفای استان اصفهان 
براي تكريــم ارباب رجوع از ســال 95 اقدام به 
اجراي نظام آراستگي در محيط كار در مناطق 1، 
2، 3، 4، 6 آبفای شهر اصفهان و آبفای خميني 
شهر كرد كه اين پروژه هم اكنون به پيشرفت 86 

درصدي رسيده است. 
ســعيد ابوطالبيان افزود: افزايش رضايتمندي 
مشــتركان، كاهش هزينه هــا، افزايش قدرت 
رقابتــي، بهبود انتقــال دانســته ها در داخل 
ســازمان و بهبود روحيه و انگيزش افراد براي 
خدمات رساني بهتر از مهم ترين اهداف اجراي 
اين پروژه است زيرا پذيرش سيستم مديريت 
كيفيت، بايســتي به عنوان يك تصميم گيري 
اســتراتژيك در ســازمان در نظر گرفته شود 
كه در حال حاضر از سوي بســياري از مديران 
براي رسيدن به پيشــرفت هاي الزم از طريق 
پياده سازي نظام آراستگي كه در نهايت بهبود و 
ارتقاي بهره وري را به همراه دارد، انجام مي شود. 
 ابوطالبيان با بيان اينكه دقت در پياده ســازي 
اصول نظام آراستگي مي تواند يكي از اصلي ترين 
پايه هاي رشد و توســعه محسوب شود، عنوان 
كرد: پياده سازي اصول نظام آراستگي مي تواند 
با به كارگيري صحيح و منطقي اصول ساماندهي 
محيط كار كه يكي از پايه هاي رشــد و توسعه 
باشد. با نگرش به كشور هايي كه اين نظام را اجرا 
كرده اند مي بينيم تحول عظيمي در بهره وري به 

وجود آورده اند. 

استان ها 
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پارســا پروين، مديرعامل شــركت گاز هرمــزگان از آغاز عمليات 
گازرساني به 6 شهر استان در دهه مبارك فجر امسال خبر داد و گفت: 
شهرهاي رودان، درگهان، بستك، بندرخمير، بندرعباس و تخت از 
جمله شهرهايي است كه در اولويت گازرساني قرار دارند. پارسا پروين 
افزود: با اجراي اين طرح 33 هزار خانوار در دهه مبارك فجر امسال 
از مزاياي گاز طبيعي بهره مند مي شوند. »پروين« اظهار داشت: يكي 
از بزرگ ترين پروژه هايي كه ان شــاءا... در دهه مبارك فجر امسال 
كلنگ زني مي شود 180 كيلومتر شبكه گذاري ايستگاه تقليل فشار 

در شهر رودان با اعتبار 192 ميليارد ريال است كه با بهره برداري از 
اين طرح شهر رودان يك جا گازرساني مي شود. وي ادامه داد: 100 
كيلومتر شبكه گذاري در شــهر درگهان نيز از طرح هاي گازرساني 
اســت كه در دهه فجر امسال شــروع به كار خواهد شد. مديرعامل 
شركت گاز هرمزگان با اشاره به گازرساني به غرب استان بيان كرد: 
فاز پاياني شهرهاي بستك و بندرخمير نيز به طول 130 كيلومتر و 
مجموعا با اعتبار 156 ميليارد ريال اعتبار از جمله پروژه هايي است 
كه عمليات آن تا سه ماه آينده در دهه فجر آغاز مي شود. پارسا پروين 

ابراز داشت: اجراي عمليات گازرساني به شهرهاي فارغان و احمدي 
از اواخر سال 97 شروع و در ســال هاي 98 و 99 به اتمام مي رسد. 
»پروين« همچنين به گازرساني شهر بندرعباس اشاره كرد و گفت: 
گازرساني به شهر بندرعباس در قالب 14 فاز طراحي شده است كه 
فاز يك محدوده گلشهر جنوبي با 16 هزار خانوار تحت پوشش، فاز 
2 شهرك پيامبر اعظم )مســكن مهر بندرعباس( با 10 هزار خانوار 
تحت پوشش، فاز 3 شمال بلوار امام حسين )ع( با 9200 خانوار به 

بهره برداري رسيده است و از نعمت گاز طبيعي برخوردار هستند. 

براي شناخت و خنثي كردن تهديدات در 
تاسيسات نفتي و آشنايي با آخرين وسايل 
و عوامل حفاظتي پيشرفته و توسعه يافته 
و براساس تقويم آموزشي حراست، دوره 
آموزشــي »حفاظت فيزيكي پيشرفته« 
در ســالن اجتماعات شركت ملي پخش 

فرآورده هاي نفتي منطقه گلستان برگزار 
شد. جمشيدي، رئيس حراست شركت 
نفت گلســتان گفت:اين دوره آموزشي 
با 400 نفر ســاعت آموزش توسط واحد 
 آموزش منطقــه نفت گلســتان برگزار

 شد.

آغاز  عمليات گازرساني به 6  شهر استان هرمزگان  در    دهه فجر امسال

حفاظت  فيزيكي  پيشرفته  در  شركت نفت گلستان

نوبت اول
شماره مجوز: 1396.3838

آگهی فراخوان ارزيابی كيفی
شركت نفت فالت قاره ايران در نظر دارد نسبت به انجام ارزيابی كيفی جهت خريد /تامين كاالی مورد نياز خود از طريق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نمايد.بدينوسيله از شركتهايی كه 

سابقه و توانايی ارائه پيشنهاد را دارند جهت شركت در فراخوان ارزيابی كيفی دعوت بعمل می آيد.
)9440730&9440771&9440756-ANJ)FKS/9580042-FTX 1-شماره مناقصه

WORTHINGTON 2-موضوع مناقصه :خريد قطعات پمپ
3-آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابی كيفی 5 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم

4-آخرين مهلت ارائه مدارك تكميل شده ارزيابی كيفی 14روز از تاريخ آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابی می باشد.
5-مبلغ و نوع تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: 495/590/000 ريال )به حرف چهارصد و نود و پنج ميليون و پانصد و نود هزار ريال( ضمانتنامه معتبر بانكی با اعتبار 5 ماهه و قابل تمديد برای يك دوره مشابه /واريز نقدی وجه 

مذكور
6- متقاضيان می توانند مدارك ارزيابی كيفی را در روز آگهی نوبت اول از سايت اينترنتی اين شركت به نشانی www.IOOC.CO.IR بخش مناقصات تهيه نمايند.

7-متقاضيان می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با كارشناس پرونده به شماره 23942660-021 تماس حاصل نمايند.
8-محل ارسال مدارك ارزيابی كيفی : تهران ،خيابان وليعصر)عج(،باالتر از مسجد بالل،نرسيده به تقاطع مدرس،خيابان خاكزاد،پالك 12،طبقه 9،اتاق 16-9 كميسيون مناقصات به شماره فكس 22664451

9-مناقصه گرانی كه از ابتدای سال )1395(در مناقصه مشابه )در حدود مناقصه حاضر (توسط شركت نفت فالت قاره ايران ارزيابی و حداقل امتياز الزم را كسب نموده اند.نيازی به ارائه مجدد مدارك نداشته و صرف تكميل جداول 
ارزيابی كيفی و اعالم آمادگی كتبی آنها در موعد مقرر جهت شركت در مناقصه كفايت می كند.

روابط عمومی، شركت نفت فالت قاره ایران

دادنــامــه - حوزه نهم شوراي حل اختالف شهریار 
شماره پرونده ۲۱۸/۹/۹6   شماره دادنامه ۵۴۸/۹6 مورخ۹6/۷/۱۲

خواهان: عباس فرضی با وكالت فاطمه نوروزی                      خوانده: محمد اشتری ماهینی
خواسته: مطالبه وجه چک بانضمام هزینه دادرسي و تاخیرتادیه

رأي قاضي شورا
درخصوص دعوي عباس فرضی با وكالت خانم فاطمه نوروزی  بطرفیت محمد اشــتری ماهینی خواســته مطالبه وجه 
چک مبلغ بیست میلیون تومان بابت یک فقره چک بشــماره ۹۸۴۹۷۵ عهده بانک مسکن به انضمام خسارت وارده، 
باتوجه به عرض حال تسلیمي و مستندات پرونده و مالحظه نظریه مشــورتی اعضای شورای و نظر به اینکه وجود اصل 
چک در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه حکایت از اســتقرار دین و خواسته و اشتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد و باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان 
و به تحویز از ماده ۷3 قانون آیین دادرســي مدني مفاد دادخواست و وقت رســیدگي از طریق آگهي ابالغ گردیده و 
لیکن دلیلي مدلول بر ابراء ذمه یا اداء دین ارائه ننموده ، لهذا قاضي شورا با استصحاب بقای  دین و مصون ماندن دعوی 
و مســتندات خواهان ازهرگونه ایراد و خدشــه دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و بااختیار حاصله از ماده۹ 
قانون شــوراهاي حل اختالف مصوب۹۴/۸/۱۰ مســتنداً به مواد 3۱۰و3۱3 قانون تجارت و مواد ۱۹۸و۵۱۹ قانون آیین 
دادرســي دادگاه هاي عمومي و انقالب درامورمدني و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانــون صدور چک حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ دویســت میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسي و خســارت تاخیرتادیه از تاریخ 
صدور چک لغایت وصول آن و حق الوكاله وكیل طبق تعرفه در حق خواهان صــادر و اعالم مي دارد، راي صادره غیابي 
 و ظرف ۲۰ روز قابل واخواهي درهمین حوزه و سپس ظرف ۲۰روز قابل تجدیدنظرخواهي در محاكم محترم دادگستري 

شهریار مي باشد.
قاضي حوزه نهم شورای حل اختالف شهریار

 ســند كمپانی و برگ ســبز )تسلسل اســناد( سوناتا 
 YF 2400 مدل ۲۰۱۴  به شماره شهربانی  ایران ۷۲_ ۷۲۷ 
ص ۹۵ شــماره موتور G4 kEEA 392688 شماره شاسی 
KMHEB41C2EA642815 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.



7 بازار 
 فناوری

 اطالعات

فضاي مجازي اين روزها تنها محلي براي 
سرگرمي افراد عادي نيست، بلكه تبديل 
به يكي از پل هــاي ارتباطي ميان مردم 
و مسئوالن شده اســت. زماني تنها پل 
ارتباطي مسئوالن و مردم »جعبه جادو« 
بود و مطبوعات، اما حاال شرايط فرق كرده است و دايره ارتباطات 
آنچنان تنگ شــده كه جهان به معناي واقعي حكم »دهكده« را 

پيدا كرده است. 
ايراني ها در استفاده از فضاي مجازي يد طوالني دارند و ساعت ها 
وقت خود را صرف گشت زدن در تلگرام، اينستاگرام، فيسبوك و 
توئيتر مي كنند؛ وزراي دولت هم بــراي ارائه گزارش از كارهايي 
كه انجام مي دهند و حفظ ارتباط شان با مردم وارد فضاي مجازي 
شده اند. پرچمدار اين حركت را بايد محمدجواد ظريف دانست، 
وزير امور خارجه اي كه گويا به جز ديپلماسي خارجي به ديپلماسي 
داخلي هم اعتقاد زيادي دارد. آن زمان كه هنوز هيچ وزيري وارد 
اين عرصه نشده بود، در همان اوايل روي كار آمدن دولت يازدهم، 
صفحه فيسبوك ظريف فعال تر از روابط عمومي دولت بود و حتي 

در بزنگاه مذاكرات گزارشاتي از روند امور ارائه مي كرد. 
به گــزارش خبر آنالين، ذائقــه مردم نيز ديگــر حضور تصنعي 
مســئوالن را نمي پســنديد و نياز به يك رابطه بي واسطه وجود 
داشــت. وقتي وزير امور خارجه با اعالم حضورش در فيسبوك 
پيشگام برقراري رابطه مجازي شد، مردم ديگر او را تنها به چشم 
يك وزير نديدند و همين عامل موجب شــد تا ديگران هم به اين 
سمت حركت كنند؛ اول فيسبوك، بعد تلگرام و اينستاگرام و حاال 
توئيتر؛ شبكه هايي كه اغلب بدون واسطه توسط خود وزرا هدايت 
مي شــوند. البته در مواردي ادمين )هدايت كننده( اين شبكه  ها، 
افراد مورد اطمينان وزرا هستند، نه خودشان. از تعداد اليك ها و 
كامنت ها مي توان به اين درك رســيد كه هرچند حضور اعضاي 
دولت در شــبكه هاي مجازي به اندازه 4 سال پيش تازگي ندارد، 
اما نيت اوليه آن يعني رابطه بي واسطه با مردم محقق شده است. 

اين ۱۱ نفر
از بين ۱۸ وزير دولت دوازدهم، ۱۱ نفر آنها بيشترين فعاليت را در 
فضاي مجازي دارند كه محمدجواد ظريف گوي سبقت را از همه 
آنها ربوده و بعد از آن سهم حسن قاضي زاده هاشمي، وزير بهداشت 
و درمان بيش از ديگران است. البته كم رنگ ترين حضور در فضاي 

مجازي نيز به نام »بيژن نامدارزنگنه« وزير نفت ثبت شده است كه 
تنها صفحه اي نه چندان فعال در اينستاگرام دارد. برآورد از حضور 
وزرا در فضاي مجازي حاكي از آن اســت كه اينستاگرام و توئيتر 
محبوب ترين شــبكه هاي اجتماعي مجازي ميان وزرا هستند. 
البته برخي هم كانال تلگرامي خود را فعال نگه داشته اند تا دايره 
ارتباط شان بيشتر باشد. به هر حال در اين گزارش تالش كرديم 
تا نگاهي به فعاليت وزرا در فضاي مجازي داشته باشيم و آنها را با 

يكديگر مقايسه كنيم. 

وزراي فعال در اينستاگرام
عكس مي گذارنــد و توضيحي در وصف آن مي نويســند؛ گاهي 
آنچنان به نظر دنبال كنندگان شان جذاب مي آيد كه هزاران اليك 
و كامنت را در پس آن ثبت مي كنند و گاهي هم چندان اقبالي به 

آن نشان داده نمي شود. 
آنچه در جدول زير مي بينيد، برآوردي از صفحات اينســتاگرام 
وزراي دولت دوازدهم است كه براساس آن محمدجواد ظريف با 
بيش از ۶۵۵ هزار طرفدار يا follower بيشترين محبوبيت را دارد 
و در گام بعدي مسعود سلطاني فر، وزير ورزش و جوانان قرار دارد. 
سپس حسن قاضي زاده هاشمي در پلكان سوم ايستاده است. در 

مقابل محمد بطحايي، وزير آموزش و پرورش كه تنها چند ماهي 
است رداي وزارت به تن كرده است، با ۹۵۰ دنبال كننده در رديف 
آخر قرار دارد. البته اين موضوع مي تواند بيشتر ناشي از ناشناخته 
بودن بطحايي در ميان كاربران باشد و نه عدم محبوبيت او. بيژن 
نامدارزنگنه هم كه در يك پله مانده به آخر قرار گرفته، كمترين 
فعاليت را در ميان وزراي اينســتاگرامي دارد. او تنها ۸ پست به 
اشتراك گذاشته است و گويا چندان تمايلي براي استفاده از اين 

راه ارتباطي ندارد. 

توئيتري هاي كابينه دوازدهم
مجاز به نوشتن بيشتر از ۲۸۰ كاراكتر نيســتي؛ بايد كم گوي و 
گزيده گو باشي؛ اين قاعده نگارش در توئيتر است. ازاين رو وزراي 
دولت بايد تالش كنند تا آنچه را مي خواهند، مختصر بگويند. البته 
به نسبت اينستاگرام، توئيتر چندان در ميان وزرا طرفدار ندارد و از 

ميان ۱۸ وزير ۶ نفر در اين شبكه مجازي فعال هستند. 
در اين عرصه هم باز محمدجواد ظريف فعال ترين وزير است. البته 
تمام پست هاي او به زبان نگليسي اســت، چراكه تعداد زيادي از 
مخاطبان او نيز به زبان فارسي آشنايي ندارند. عباس صالحي هم 
كه مردادماه امسال مجوز ورود به ساختمان پاستور را از مجلس 

دريافت كرده و ســكان وزارت فرهنگ را به دست گرفته، در گام 
بعد از ظريف ايستاده اســت. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
هم كه جوان ترين وزير دولت دوازدهم اســت؛ به اقتضاي سن و 
وزارتخانه اي كه مسئوليتش را بر عهده دارد عنوان سومين وزير 
فعال در توئيتر را به خود اختصاص داده اســت. از ســوي ديگر 
وزير ورزش و جوانان كه در اينســتاگرام مقام دوم را داشت، در 
 توئيتر چندان فعال نيســت و به عنوان نفر آخر در اين فهرست

 قرار دارد. 

مهجوري تلگرام
كانال هاي تلگرامي اگرچــه اين روزها ميــان هم وطنان ايراني 
محبوبيت زيادي دارد، اما گويا در ميــان وزرا چندان پرطرفدار 
نيست و فقط ۵ وزير از ميان ۱۸ وزير كانال تلگرام دارند؛ حتي اين 
شبكه ارتباطي محمدجواد ظريف را از مقام اول در همه شبكه هاي 
اجتماعي به رتبه ســوم تنزل مي دهد و به جاي او وزير بهداشت 
صدرنشين اين جدول مي شود؛ بعد از حسن قاضي زاده هاشمي، 
عباس آخوندي وزير مسكن، راه و شهرســازي فعال ترين كانال 

تلگرامي را دارد. 

غبار فراموشي در فيسبوك
وقتي اينستاگرام و تلگرام پا به عرصه رسانه اي جهان گذاشتند، 
كم كم برخي شبكه هاي اجتماعي ديگر مانند فيسبوك كه زماني 
يكه تاز اين ميدان بودند، محبوبيت خود را در ميان كاربران ايراني 
از دست دادند. درست برخالف 4 يا ۵ سال پيش كه كمتر كسي 
بود در اين شبكه عضو نباشد، امروز كمتر كسي را مي شناسيم كه 

هنوز سري به فيسبوك مي زند.
در اين ميان از اهالي كابينه دوازدهم تنها محمدجواد ظريف است 
كه صفحه اي در اين شبكه اجتماعي آن هم با بيش از ۹۰۳ هزار 
follower يا همان »دنبال كننــده« دارد؛ البته ظريف آخرين 
باري كه فيسبوكش را به روز كرده، مربوط مي شود به ۳ سال پيش 
و گويا وزير امور خارجه نيز از سال ۲۰۱4 با فيسبوك خداحافظي 
كرده است. هرچند از وزراي دولت يازدهم علي جنتي نيز در اين 
شــبكه اجتماعي فعال بود و هنوز هم گاهي پستي مي گذارد، اما 
گويا اين شــبكه در ميان كابينه دوازدهم غبار فراموشي به خود 
گرفته و بــه جز محمدجــواد ظريف تنها علي ربيعي اســت كه 
نام و نشــاني از او در فيســبوك وجود دارد؛ آن هم صفحه اي كه 
مدت ها  ست به روز نشــده و حتي جنبه عمومي هم ندارد يعني 
تنها دوستان او مي توانند پست هايش را ببينند يا درباره آنها نظر 

بدهند. 

 فضاي مجازي پل  ارتباطي وزراي دولت  با  مردم 

كدام وزير بيشترين فالوور و اليك را در فضاي مجازي دارد؟
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مطالعات استارت آپ سالمتي كارديوگرام و دانشگاه كاليفرنيای 
سانفرانسيسكو )UCSF( تشــخيص بيماري با اپل واچ را تاييد 
 Fitbit كرده است. از گجت هاي پوشيدني از قبيل ساعت اپل و
مي توان براي شناســايي بيماري هاي خطرناكي از قبيل فشار 
خون و وقفه تنفسي استفاده كرد. كارديوگرام و UCSF قبال هم 
با همكاري يكديگر توانايي اپل واچ در شناسايي آريتمي قلب را 
با دقت ۹۷ درصدي به نمايش گذاشته بودند. اين تحقيق نشان 

مي دهد كه اپــل واچ مي تواند به تشــخيص بيماري هاي وقفه 
تنفسي در خواب و فشار خون به ترتيب با دقت ۹۰ و ۸۲ درصد 
بپردازد. به گزارش كليك به نقل از انجمن وقفه تنفسي خواب 
آمريكا، در اياالت متحده ۲۲ ميليون بزرگســال به اين بيماري 
مبتال هســتند و ۸۰ درصد كيس هايي كه در سطوح متوسط 
و جدي اين مشكل هســتند، هنوز بيماري شان تشخيص داده 

نشده است.
 اين بيماري خطرناك باعث توقف تنفس فرد در هنگام خواب 
مي شود و مي تواند به مرگ منجر شــود. به گفته مركز كنترل 
بيماري هــاي آمريــكا )CDC(، ۷۵ ميليون بزرگســال ديگر 
هم مبتال به فشــار خون هســتند. بنابرايــن در معرض خطر 
بيماري هاي قلبي و ســكته قرار دارند؛ عواملي كه بيشــترين 
 درصد مرگ و ميــر در اياالت متحــده را به خــود اختصاص

 داده اند. 
اگر بتوانيم در خانه و با اســتفاده از يك دســتگاه ســاده وقفه 
تنفسي در خواب و فشار خون را تشخيص دهيم، حوزه بهداشت 
و ســالمت با تحول بزرگي روبــه رو مي شــود. در حال حاضر 

اكثر بيماران بايد به پزشــك مراجعه كنند و در چند بازه هاي 
زماني نامنظم آزمايش بدهند. بنابراين اگر فشــار خون شــان 
در مرحله خطرناكي قرار داشــته باشد، تشــخيص آن مشكل 
است. تشخيص بيماري وقفه تنفسي در خواب حتي از اين هم 
 سخت تر است، چراكه عالئم آن فقط در حين خواب اتفاقی ظاهر

 مي شود.
 اين گروه از ۶۱۱۵ نفر خواســت تا با اســتفاده از اپليكيشــن 
كارديوگرام براي يك بازه زماني مشخص به وسيله اپل واچ مورد 
آزمايش قرار بگيرند. آنها در نهايت با اســتفاده از يك الگوريتم 
 ،DeepHeart يادگيري عميق آموزش داده شده، موسوم به
موفق شدند تشــخيص بيماري هاي وقفه تنفسي در خواب را 
در ۱۰۱۶ نفر و فشــار خون را در ۲۲۳۰ نفر از شركت كنندگان 
 Brandon( ممكن كننــد. بــه گفتــه برنــدون بالينگــر
 DeepHeart ،يكي از موسســان كارديوگرام ،)Ballinger
توســط اطالعات مربوط بــه ۷۰ درصد از شــركت كنندگان 
 آمــوزش داده شــد. ســپس روي ۳۰ درصــد باقيمانــده 

آزمايش شد. 

اگرچه اين مطالعه به وسيله اپل واچ انجام شده است، اما جانسون 
شــيه )Johnson Hsieh(، ديگر موســس اين استارت آپ 
معتقد اســت كه اين مدعا براي اكثر دستگاه هاي پوشيدني كه 
حسگر ضربان قلب داشته باشند، صادق است، چراكه همه آنها 

فناوري هاي مشتركي دارند.
 شــيه درباره تشــخيص بيماري با اپل واچ مي گويد: »ايده اين 
است كه با مشاهده مداوم مي توانيد به تشخيص بيماري فشار 
خون در افرادي كه از بيماري خود بي خبرند، بپردازيد. ســپس 
راهنمايي هاي الزم براي بررسي هاي نهايي را براي آنها بفرستيد 
تا استفاده از دستبند فشار خون يا ساير روش هاي درماني براي 

آنها تجويز شود.« 
مطالعات كارديوگــرام و UCSF در زمينه تشــخيص بيماري 
با اپل واچ ســومين تحقيــق بزرگي اســت كه با اســتفاده از 
 Google يادگيــري عميق انجام مي شــود. پيــش از ايــن
Brain و دانشــگاه اســتنفورد بــراي تحقيــق روي بيماري 
 چشــم ديابتي و سرطان پوســت از اين روش اســتفاده كرده 

بودند. 

هرچند بهترين راه براي تشويق كاربران به استفاده از توليدات داخلي، روش هاي سلبي نيست، 
اما بار ديگر با ممنوعيت استفاده از نرم افزار »ويز«، فضا براي توليدكنندگان داخلي فراهم شده 

كه توليدات خود را با حل نقايص به كاربران ايراني عرضه كنند. 
به گزارش ايسنا، در اطالعيه تاكســي ياب هاي اينترنتي آمده است كه بنابر دستور مقامات 
قضايي، از ديروز ۳۰ آبان، استفاده از اپليكيشن ويز )Waze( غيرقانوني به شمار مي رود. به 
همين دليل از رانندگان تاكسي هاي اينترنتي خواسته شده كه اين اپليكيشن مسيرياب را از 
روي گوشي هاي هوشمندي كه همزمان اپليكيشن تاكسي هاي اينترنتي روي آنها نصب 

شده، پاك كنند. 
اپليكيشن ويز يك برنامه مسيرياب برمبناي GPS با قابليت راهنمايي لحظه به لحظه براي 
گوشي هاي هوشمند است. در شرايطي كه تاكسي هاي اينترنتي از آن به عنوان برنامه اي با 
قابليت نمايش ترافيك استفاده مي كردند، سال گذشته از كافه بازار حذف شده و در نهايت به 
دستور مقامات قضايي با اين توضيح كه حوزه سرويس هاي  مكان محور به دليل ارتباط نزديك 
با داده هاي باارزشي همچون داده هاي مكاني كاربران از اهميت بااليي برخوردار است و ويز يك 

ابزار جاسوسي متعلق به رژيم صهيونيستي است، فيلتر شد. محمود واعظي، وزير وقت ارتباطات 
و فناوري اطالعات آن زمان درباره تصميم براي فيلترينگ ويز اظهار كرده بود: اين تصميم در 
كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه رايانه اي گرفته نشده، بلكه يك قاضي در اين باره حكمي 
را صادر كرده بود. ما با توجه به اينكه اين نرم افزار جايگزين هاي متعدد داشته، اين دستور را 
اجرا كرديم. اگر زماني اين نرم افزار به كسب وكارها مربوط مي شد يا جايگزيني براي آن وجود 
نداشت، ممكن بود ما مذاكراتي در اين خصوص داشته باشيم، اما زماني كه اين نرم افزار داراي 

جايگزين است چرا بخواهيم حتما از آن استفاده كنيم؟
اگرچه جاي خالي نرم افزارهاي مســيرياب صوتي بدون دردســر فيلترشكن، موجب شد 
برنامه نويسان ايراني به توليد يك نرم افزار مشــابه بومي اقدام كنند، اما ظاهرا در عمل و در 
مدت زماني كه اپليكيشن دال به عنوان اپليكيشن جايگزين معرفي شده، استفاده از اين نمونه 
بومي كامال جا نيفتاده است. اينكه پس از رفع فيلتر اپليكيشن ويز، ممنوعيت استفاده از آن در 
جهت تشويق كاربران به استفاده از اپليكيشن هاي مشابه داخلي بوده يا دليل ديگري دارد، اعالم 
نشده است. نبود نمونه ايراني باكيفيت در اين حوزه مشكالت بسيار زيادي براي هم وطنان 

فارسي زبان ايجاد كرده است، اما به دليل حل نشدن نياز كاربران همچنان رانندگان با استفاده 
از روش هاي مختلف مثل استفاده از فيلترشكن هاي مختلف اقدام به استفاده از مسيرياب ويز 
مي كردند كه مجبور به قبول سختي هاي استفاده از اين روش و پرداخت هزينه هاي اضافه 
پهناي باند و تهيه ابزارهاي فيلترشكن بودند. البته در حال حاضر هم استفاده از ويز به كلي 

ممنوع شده و بار ديگر رانندگان تاكسي هاي اينترنتي را با اين چالش مواجه كرده است. 
در پايان اطالعيه مذكور تاكسي ياب هاي اينترنتي آمده كه جهت سهولت در مسيريابي مي توان 
 Maps.( يا مپس مي )Google Maps( از ساير اپليكيشن هاي مسيرياب نظير گوگل مپس
Me( استفاده كرد. در واقع اگرچه استفاده از ويز پس از رفع فيلترينگ ممنوع شده، اما ضرورت 

صددرصدي براي استفاده از اپليكيشن هاي بومي اعالم نشده است. 
مزيت استفاده از اپليكيشن بومي، عالوه بر فارسي بودن آن، اين است كه ديگر نيازي به استفاده 
از فيلترشكن نيست و ممنوعيت استفاده از ويز حتي در شرايطي كه اين اپليكيشن رفع فيلتر 
شده، نشان مي دهد همچنان استفاده از اپليكيشن هاي بومي به نمونه هاي مشابه خارجي 

رجحان دارد. 

تشخيص فشار خون و مشكالت تنفسي با   ساعت هوشمند  اپل 

برنامه نويسان  و كاربران با ممنوعيت »ويز«  چه  مي كنند؟

نسخه لوكس آيفون 10 با پوشش 
طال و سنگ هاي قيمتي معرفي شد
 iPhone X« نســخه لوكس آيفون ۱۰ به نام
Imperial Crown« با بيش از ۳۰۰ ســنگ 
گرانبها، نشان ملي روســيه با پوششي از طال و 
قيمتي باورنكردني توسط Caviar رونمايي شد. 
Caviar كه اين روزها با معرفي مدل هايي عجيب 
از گوشي هاي موبايل همچون آيفون ايكس مجهز 
به پنل خورشيدي شركت تسال يا نسخه سفارشي 
نوكيــا ۳۳۱۰ جديد با تصوير پوتيــن و ترامپ 
خود را در كانون توجه قرار داده است، سورپريز 
ديگري بــراي كاربران دارد. در بخش پشــتي 
نسخه لوكس آيفون ۱۰ عالوه بر وجود نشان ملي 
روسيه با پوششي از جنس طال، از ۳44 الماس با 
اندازه هاي مختلف و رديفي ۱4 تايي از ياقوت هاي 
بزرگ استفاده شده تا ما با محصولي خاص روبه رو 
باشيم. همانطور كه حدس مي زنيد، قيمت اين 
تلفن هوشمند پايين نخواهد بود و كاربران براي 
خريد نسخه ۶4 گيگابايتي آن بايد ۳4 هزار و ۲۰۰ 
يورو )4۰ هزار و ۱۲۵ دالر( پرداخت كنند. تصور 
مي كنيد چند درصد از عالقه مندان به گوشي هاي 

آيفون توانايي پرداخت چنين پولي را دارند؟

گوشي سوني H4133 دوربين 
21 مگاپيكسلي دارد

مشخصات گوشــي ســوني H4۱۳۳ از طريق 
»GFXBench« و اســناد موجود در وب سايت 
سوني لو رفت. به نظر مي رسد يك گوشي رده باال و 

قدرتمند از سوي ژاپني ها در راه است. 
بنابــر اطالعاتــي كــه از طريــق وب ســايت 
بنچمارك گيري GFXBench منتشــر شده، 
گوشي جديد سوني با شــماره مدل H4۱۳۳ به 
صفحه نمايشي ۵.۲ اينچي با وضوح ۱۰۸۰×۱۹۲۰ 
تجهيز و همــراه بــا پردازنده ۸ هســته اي ۲.۲ 
گيگاهرتزي و پردازشگر گرافيكي آدرنو ۵۰۸ روانه 
بازار خواهد شــد. اگرچه مدل دقيق تراشه اعالم 
نشده است، ولي احتماال سازندگان از اسنپ دراگون 
۶۳۰ استفاده كرده باشند. به نظر مي رسد سوني 
H4۱۳۳ با ۳ گيگابايت رم و ۳۲ گيگابايت حافظه 
داخلي كه ۲۰ گيگابايت آن قابل استفاده خواهد 
بود، به دست مشتريان مي رســد، اما شايد بتوان 
مهم ترين بخش از اين گوشي ميان رده و قدرتمند 
را دوربين آن در نظر گرفت؛ جايي كه سازندگان 
از سنســوري ۲۱ مگاپيكســلي در بخش پشتي 
با قابليت فيلمبرداري 4K اســتفاده كرده اند. به 
عالوه سنسوري ۸ مگاپيكسلي در بخش جلويي 
مسئوليت ثبت تصاوير ســلفي را بر عهده خواهد 
داشت. از ديگر ويژگي هاي قابل توجه اين موبايل 
نيز مي توان به اندرويــد ۸.۰ اوريو، بلوتوث ۵.۰ و 
ان.اف.سي اشاره كرد. از آنجايي كه در شماره مدل 
اين گوشي از حرف »H« استفاده شده، مي توان 
گفت اسمارت فون پيش رو در سال ۲۰۱۸ معرفي 
مي شود. سوني از حالت افزايشی براي اين موضوع 
بهره برده و پيش تر نيز براي محصوالت ۲۰۱۷ خود 

از حرف »G« استفاده كرده بود. 

ابعــاد جديــد جاسوســي از 
گوشي هاي وان پالس

در شرايطي كه گوشــي هاي وان پالس به علت 
امكانــات و طراحي خــوب مورد توجــه قرار 
گرفته اند، نگراني درباره حفــظ امنيت و حريم 
شــخصي كاربران اين گوشــي ها افزايش يافته 
اســت. در حالي كه گفته مي شد شركت چيني 
وان پالس از جمع آوري اطالعات شخصي كاربران 
اين گوشــي ها دست برداشــته، حاال مشخص 
شده كه شــركت ســازنده هنوز حجم انبوهي 
از داده هاي كاربــران را روي ســرورهاي خود 
جمع آوري مي كند. براساس اسناد منتشرشده 
اين مشكل محدود به برخي مدل هاي خاص اين 
گوشي نيست و تقريبا تمامي مدل هاي گوشي 
يادشــده داراي چنين ضعفي هستند و به طور 
پيش فرض يك برنامه آزمايشي روي آنها نصب 
شده كه به عنوان جاي پايي براي جاسوسي هاي 
شــركت وان پالس عمل مي كند و بــه هكرها 
امكان دسترســي به اطالعات ذخيره شــده در 
اين گوشــي ها را مي دهد. برنامه يادشــده كه 
Engineer Mode نام دارد بــه غير از مدل 
اوليه اين گوشي در ســاير مدل هاي آن وجود 
دارد و به جاي اينكه ابزاري براي تســت توسط 
كارخانه سازنده باشد، اطالعاتي درباره استفاده از 
جي.پي.اس و نرم افزارها و سخت افزارهاي گوشي 
را جمع آوري مي كند. كاربران اين گوشي ها بايد 
براي حل مشكل يادشده به بخش تنظيمات رفته 
و در بخش Show System apps به دنبال 
برنامه مذكور بگردند و در صورت نصب اين برنامه 

آن را پاك كنند. 

تازه ها

گروه بازار فناوری اطالعات
News kasbokar@gmail.com
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وعده ساخت ساختمان پالسكو به 
سبك و سياق سابق

رئيس اتاق اصناف ايران ضمن انتقاد نسبت به اينكه 
پس از گذشت ۱۱ ماه هنوز مشكالت پالسكو حل 
نشده است، اعالم كرد كه قرار شده مجوز ساخت 
ساختمان پالسكو به ســبك و سياق سابق صادر 
شود. علي فاضلي به ارائه توضيحاتي درباره آخرين 
وضعيت بازسازي ســاختمان پالسكو پرداخت و 
اظهار كرد: يكي از ايراداتي كه ما در اين بحث داريم و 
در گزارش تهيه شده براي ارائه به مجلس مورد توجه 
قرار داده ايم، اين اســت كه اگرچه براساس قانون 
نظام صنفــي اتاق اصناف در بحث هاي ارشــادي 
ممكن است نقش داشته باشد، اما تاثيري در بحران 
پيش آمده ندارد. وي ادامه داد: اكنون حدود ۱۱ ماه 
از اين حادثه مي گذرد و هنوز مشكالت متعددي 
حل نشده باقي مانده كه اين مساله خيلي بد است. 
رئيس اتاق اصناف ايران در عين حال گفت: يكي 
از درخواســت هاي ۶۰۰ فردي كــه در واحدهاي 
اين بنگاه داراي ســرقفلي بوده اند، اين اســت كه 
تكليف شــان را مشــخص كنند، چراكه اين افراد 
هيچ مدركي در دســت ندارند. حال اگر قرار است 
توافقنامه اي در اين زمينه مكتوب شود، بهتر است 

كه اين اتفاق زودتر بيفتد. 
فاضلي ادامه داد: البته حســن نيت رياست بنياد 
مستضعفان جاي تقدير دارد، اما هنوز مسائلي كه 
بايد درباره ساخت اين بنا حل شود، از سوي ديگران 
حل نشده باقي مانده است. قطعا بنياد مستضعفان 
به دنبال دريافت پروانه ســاخت مجدد ساختمان 
پالسكو است، اما در اين زمينه نهادهايي مانند وزارت 
مسكن و شهرسازي، شهرداري يا شوراي شهر نيز 
دخيل هستند كه بايد اين بخش ها هرچه سريع تر 

تكليف را روشن كنند.
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چندين سال است كه 
نفس  سختي  به  توليد 
مي كشد و دليل عمده 
آن ركود موجود در بازار 
است. نقدينگي نيز در 
بازار كم است و تعداد چك هاي برگشت خورده 
نيز دو برابر شده است. صنعت لوازم آشپزخانه 
از آن دسته صنايع است كه ركود تاثير بسيار 
زيادي روي آن گذاشــته و همين امر موجب 
افزايش چك هاي برگشتي در بازار و كاهش 
اعتماد ميان واحدهاي توليد و فروش شــده 
است. البته كارخانه هاي توليدي وضعيت خوبي 
ندارند و برخي تعطيل شده و بسياري هم كه 
هنوز سرپا هســتند تعداد زيادي از كارگران 
خود را تعديل كرده اند. بــا اين حال برخي از 

توليدكنندگان براي حل مشــكالت خود به 
دنبال گرفتن وام هستند، اما با اين اوضاع بازار 

پرداخت اقساط بسيار سخت است. 
كارشناســان معتقدند كه كيفيت كل لوازم 
خانگي كشور بايد به صورت جدي مورد بحث و 
بررسي قرار گيرد، چراكه اكثر مصرف كننده ها 
به دليل كيفيت كاال بــه دنبال كاالي خارجي 
هستند. كيفيت بعضي از كاالهاي خارجي در 
آن حدي كه بايد باشد، نيست. با وجود آن، اين 
ذهنيت اشتباه در مصرف كننده ايراني وجود 
دارد كه كيفيت كاالي خارجي بهتر است و اين 
در حاليست كه در بســياري از موارد كيفيت 
كاالي ايراني به مراتب بهتر است. اگر به كيفيت 
كاالي داخلي توجه بيشتري شود، قطعا پيروزي 
از آن ماست. به طور كلي توليدات، شركت ها و 
برندها زماني موفق خواهند شد كه يك قدم از 
رقيب جلوتر باشند. اين يك قدم جلوتر بودن 
ارتباط مستقيم با كيفيت، قيمت و خدمات پس 

از فروش دارد. مســاله بعدي ارتباط عمومي 
خوب است و اگر اين موارد رعايت شود قطعا در 

مقابل رقيب پيروز خواهيم شد. 
از سوي ديگر وقتي به سراغ سازندگان داخلي 
كشــور مي رويم مدام اين قشر زحمتكش به 
مشكالت خود اشــاره مي كنند و مي گويند: 
متاسفانه حمايت از توليد داخل در كشور به 
خوبي متناسب با شعار سال محقق نمي شود، 
به گونه اي كه اكثر سازندگان با موانع زيادي 
براي توسعه فعاليت و ارائه كاالي توليدي خود 
به بازار مواجه هستند. تا جايي كه ورود كاالهاي 
مشابه خارجي رنگ از رخسار توليدكنندگان 
داخلي گرفته است. عالوه بر اين موضوع يكي 
از كليدي ترين مشكالت موانع بانكي است كه 
بانك ها در ارائه تسهيالت سخت گيرانه برخورد 
مي كنند و مدام با ارائه بخشنامه هاي جديد 
موانع زيادي را براي توليدكنندگان و سازندگان 

داخلي مي تراشند. 

»كسب وكار« از افزايش 40 درصدي چك هاي برگشتي بازار گزارش مي دهد

ضعف  در  برندسازي  لوازم آشپزخانه
براي توليد سطل آشغال يا برنج نياز به تكنولوژي خاصی نداريم
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آخرين قيم
) ريال(

انجير خشک نيمه پرک
300000

توت خشک سفيد
220000

گردو پوست سوزني
285000

پسته ممتاز
1060000

مغز فندق
510000

کشمش سبز
110000

شايلي قرايي
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عدم توفيق صنعت لوازم آشپزخانه در صادرات به كشور هاي ديگر
فريدون نصيري، رئيس اتحاديه لوازم آشپزخانه

اين روزها ركود بازار در تمام صنوف ديده مي شود و كمتر صنفي است كه از گزند اين اتفاق در امان مانده باشد. با گشت و گذاري در بازارها مي توان به وضوح نارضايتي را در چهره صاحبان 
صنف و واحدهاي فروش ديد. در صنف لوازم آشپزخانه نيز همين شرايط حاكم است و متاسفانه واحدهاي توليدي نيز شرايط خوبي ندارند. براي گذر از ركود بخشي از وظايف بر عهده 
توليدكنندگان است كه با افزايش كيفيت و توليد اجناس، با توجه به نياز مصرف كنندگان بازار را تقويت كنند، اما عمده اين وظايف بر دوش دولت است كه با سياست گذاري شرايط را براي 
رونق بازار فراهم كند. اين در حاليست كه مشكالت بسياري توليدكننده را آزار مي دهد. به عنوان مثال به دليل كاهش نقدينگي و انگيزه كم مصرف كنندگان براي خريد، واحدهاي توليدي 
نيز از حداكثر توان خود براي افزايش توليد استفاده نمي كنند كه اين امر ركود را در كشور به وجود آورده و اين ركود توليدكنندگان بسياري را ورشكسته كرده است. از طرف ديگر ما در 
برندسازي ضعف داريم. اگرچه در زمينه توليد اقداماتي صورت گرفته، اما در زمينه برندسازي هنوز مشكالتي وجود دارد، چراكه با وجود توليدات با كيفيت مناسب در داخل، هم اكنون برند 
معروفي در زمينه لوازم آشپزخانه وجود ندارد زيرا برندسازي نيازمند حضور مستمر در بازار و ارائه كيفيت مناسب است كه بسياري از توليدكنندگان در ادامه مسير با مشكل مواجه مي شوند 
و از بازار كنار مي روند. توليدكنندگان داخلي بدون حمايت نمي توانند وارد بازارهاي جهاني شوند و اين در حاليست كه بزرگ ترين وظيفه مركز توسعه صادرات ارائه اطالعات، تحقيقات بازار 

و تسهيل شرايط براي حضور توليدكنندگان داخلي است؛ اين حلقه مفقوده باعث عدم توفيق در صادرات به كشور هاي ديگر است. 
در حال حاضر امكان توليد تمام لوازم هاي آشپزخانه در كشور وجود دارد، چراكه توليد سطل آشغال يا سطل برنج، نياز به تكنولوژي خاصي ندارد كه مي توان با حمايت از توليدكنندگان و 
وضع قوانين از ورود نمونه هاي خارجي جلوگيري و به توليد داخلي كمك كرد. البته مشكل بزرگ تري نيز در اين ميان وجود دارد و آن هم افزايش 4۰ درصدي چك هاي برگشتي به دليل 
ركود حاكم بر بازار لوازم آشپزخانه است. تا ۳ سال گذشته برگشت ۵ درصد از چك ها عادي بود، اما اكنون تقريبا اين رقم به ۳۰ تا 4۰ درصد رسيده و آن هم به اين دليل است كه شرايط بازار 

به گونه اي شده كه بسياري از فعاالن بازاري به دليل كاهش فروش، قادر نيستند چك هاي شان را وصول كنند. 

چك ها فاقد پشتوانه هستند
رضا منجي، كارشناس بازار لوازم خانگي

لوازم خانگي فلزي و ظروف آشپزخانه طي چند سال اخير ركود بي سابقه اي را تجربه كرده اند و همين امر 
باعث شده بسياري از توليدكنندگان داخلي با انبارهاي پر از كاال مواجه شوند. به همين دليل به دنبال 
عدم اســتقبال از خريد، معامالت چكي در بازار رواج يافت كه باز هم ركود بازار و فروش نرفتن كاالها 
باعث افزايش چك هاي برگشتي در ميان واحدهاي صنفي شد كه در حال حاضر به عنوان يك بحران 
مي توان از آن ياد كرد. چك هاي برگشتي يكي از مشكالتي است كه اين صنف با آن درگير است. بنابراين 
زماني كه بانك مركزي اعالم مي كند تعداد چك هاي برگشتي افزايش قابل توجهي در مقايسه با سال 
گذشته داشته، طبيعي است كه با اين اوضاع همه صنوف با مشكل مواجه شده اند و به دليل اينكه چك ها 
فاقد پشتوانه هستند، بازار با ركود مواجه شده و مبادالت كمتر انجام مي شود. توليدكننده داخلي عالوه 
بر مواجه شدن با چك هاي برگشتي با مشكالت ديگري نيز روبه رو است كه فقط مختص صنف لوازم 
آشپزخانه نيست. توليد لوازم خانگي فلزي و آشپزخانه با كيفيتي در سطح كالس جهاني و فرهنگ سازي 
جهت استفاده مردم از كاالهاي داخلي، باعث ممانعت از خروج ميزان زيادي ارز از كشور خواهد شد و 
چرخ اقتصاد را با سرعتي روزافزون به گردش در خواهد آورد. بنابراين بايد بر حمايت از توليدكنندگان 

داخلي و توزيع كنندگان محصوالت توليدشده در داخل كشور همواره تاكيد شود. 
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حضور انيميشن ايراني »تماشاچي« در جشنواره هندي

انيميشن »تماشاچي« ساخته شيدا كاشي در نوزدهمين دوره جشنواره جهاني فيلم كوتاه و مستند »مادوراي« هند به نمايش درمي آيد. 
اين جشنواره از ۶ تا ۱۰ دسامبر ۲۰۱۷ در شهر مادوراي برگزار مي شود. حدود ۵۰ فيلم در بخش هاي مختلف اين جشنواره نمايش داده مي شود. عوامل توليد اين انيميشن عبارتند از: طراح 
بك گراند: سالومه گل نراقي، طراح كاراكتر: بيتا علي آبادي، ريگ: آزاد صادقي، انيميت: شهريار بيرانوند، موسيقي: حميد پاكدل و صداگذار: نيما جاويدي و طراح پوستر: بيتا علي آبادي. 

فرهنگ
 و هنر

نبــود نظــارت قانونــي و 
مســئوالن  بي توجهــي 
فرهنگي بــه قيمت گذاري 
سالن هاي كنسرت باعث شده 
مديران ايــن مجموعه هاي 
عمدتا دولتي به شــكلي باورنكردنــي قيمت اجاره 
ســالن هاي كنســرت را باال ببرند. به گزارش فارس، 
با افزايش قيمت اكثر سالن هاي كنســرت در تهران 
در ماه هاي اخير، تهيه كننده هاي كنســرت نيز براي 
جبران شــيب صعودي افزايش اجاره بهاي سالن ها، 
 چاره اي جز افزايش نرخ بليت هاي برنامه هاي شــان 

ندارند. 
براســاس تحقيقات ميداني، ايــن افزايش قيمت 
كــه بدون هيــچ مــاك و تعرفــه قانونــي اتفاق 
افتاده اســت، هيچ پيگيري و واكنشــي را از سوي 
نهادهــاي مربوطه شــاهد نيســت و بــا توجه به 
كمبود ســالن اســتاندارد اجراي زنده در پايتخت 
و فضاي مونوپل برخي ســالن ها كــه تنها با برخي 
تهيه كننده ها و برگزار كنندگان كنســرت همكاري 
 دارند، صــداي اعتراض فعــاالن اين حــوزه نيز به 

جايي نمي رسد. 

مركز همايش هاي برج ميالد: 60 ميليون تومان
سالن همايش هاي برج مياد كه پيش تر با رقمي حدود 50 
ميليون تومان )براي هر شب( واگذار مي شد به 60 ميليون 
تومان براي هر شب رسيده است. در حال حاضر اين سالن 
براي يك اجرا رقم خام 45 ميليون و دو اجرا 60 ميليون 
تومان دريافت مي كند. جالب اينجاست كه اغلب سالن هاي 
شهر تهران براي خدمات نور و صدا و تصوير جداگانه پول 
ديگري هم دريافت مي كنند. همانطور كه عنوان شد برج 
مياد براي دو اجرا 60 ميليون تومان دريافت مي كند كه 
اين رقم با ارائه خدماتي چون نور و صدا و تصوير افزايش هم 
پيدا مي كند و در مواردي به 70 ميليون تومان هم مي رسد. 
ضمن اينكه هزينه خام دو سانس در يك شب در روزهاي 

ويژه و اعياد 70 ميليون تومان است. 

سالن ميالد نمايشگاه: 65 ميليون تومان
سالن مياد نمايشگاه بين المللي تهران نيز كه پيش از اين با 
رقم 57 ميليون تومان براي هر شب در اختيار برگزاركنندگان 
كنسرت قرار مي گرفت، قيمت اجاره خود را براي يك شب 
و دو اجرا به 65 ميليون تومان افزايش داده است كه اين رقم 
مجدد با ارائه خدمات نور و صدا و تصوير و... افزايش مي يابد و 

گاها از مرز 70 ميليون تومان هم تجاوز مي كند. 

وزارت كشور: 110 ميليون تومان
 در اين بين رقم 110 ميليون توماني تاالر اصلي وزارت 

كشــور كه پيش از اين با حدود 85 ميليون تومان در 
اختيار برگزار كنندگان كنسرت ها قرار مي گرفت، جزو 
عجيب ترين اتفاقات اين روزهاست. اين سالن هم اكنون 
براي يك اجرا 90 ميليون و براي دو ســانس در شــب 
رقم خام 110 ميليــون را دريافت مي كند كه مجددا با 
افزايش هزينه هاي نور و صدا و... به 120 ميليون تومان 

هم مي رسد. 

سالن همايش هاي ايرانيان: 40 ميليون تومان
در اين بين سالن همايش هاي ايرانيان با حدود قيمت 
40 ميليون تومان كه با توجه به نوساز بودن اين سالن 
رقم قابل قبولي به نظر مي آيد، هنوز وارد اين بازي نشده 

و تعرفه هاي خود را باال نبرده است. 

تاالر وحدت: 10 ميليون تومان
تاالر وحدت نيز با قيمتي حــدود 10 ميليون تومان 
براي هر ســانس اجرا همچنان رويه قبلي را پيش رو 
گرفته و هنوز تغيير قيمتي را نداشته است. با توجه به 
قيمت هاي جديد سالن هاي بزرگ كنسرت در پايتخت 
كه همواره شــاهد اجراهاي پرطرفدار در آنها بوده و 
هستيم، به نظر مي رسد بايد در هفته هاي آينده شاهد 
نرخ بليت هايي باالي 200 هــزار تومان براي جبران 
اين افزايش قيمت هاي سالن در تهران باشيم. سكوت 
دفتر موسيقي وزارت ارشاد كه متولي اصلي برگزاري 

كنسرت در كشور اســت در اين باره و نبود هيچ گونه 
مصوبه يا آيين  نامه اي درباره سالن هاي موسيقي باعث 
شده تا عما مديران عمدتا دولتي اين مراكز به دلخواه 
خود قيمت را باال ببرند. اتفاقــي كه ضربه مهلكي به 
صنعت نيمه جان موسيقي ايران خواهد زد. به عنوان 
نمونه بســياري از گروه ها و هنرمندان اصا ريسك 
برگزاري كنسرت با هزينه هاي اينچنيني را نخواهد 

پذيرفت و عطاي آن را به لقايش خواهند بخشــيد. 
ضمن اينكه با اين رويه كنسرت به يك كاالي لوكس 
تبديل مي شود كه تنها بخشي از جامعه با تمكن مالي 
باال امــكان بهره بردن از آن را خواند داشــت و طيف 
پرشماري از مردم به دليل اين قيمت هاي سرسام آور 
عما نمي توانند در يك كنسرت معمولي موسيقي هم 

حضور پيدا كنند. 

بليت هاي ۲۰۰ هزاري در راه  است

افزايش نرخ اجاره  سالن هاي كنسرت
۱۱۰ ميليون تومان اجاره براي يك شب كنسرت

مجمع عمومي و انتخابات هيات مديره 
و بازرسان انجمن صنفی كارفرمايی 

مديران رسانه برگزار شد
مجمع عمومــي و انتخابــات هيات مديره و 
بازرســان انجمن صنفی كارفرمايی مديران 
رسانه پيش از ظهر ديروز در موسسه نشرآوران 
 برگزار شد. نتايج انتخابات به شرح زير اعام 

است: 

منتخبان هيات مديره 
1- محمدرضا محمديوسفي، 106 راي

2- محمد حيدري، 103 راي 
3- جواد نبوتي، 103 راي 

4- حسين رضا سراج، 102 راي 
5- عذرا فراهاني، 88 راي 
6- سعيد رساپور، 86 راي 

7- محمد انصاري منش، 85 راي 
8- محمدرضا عرب، 76 راي 

9- محمدرضا معصوم بيگي، 57 راي به عنوان 
اعضاي اصلي 

و محسن نامورصديق با 50 راي و سيد سعيد 
مدرسي با 13 راي به عنوان اعضاي علي البدل 
هيات مديره براي يك دوره 3 ســاله انتخاب 

شدند. 

منتخبان بازرسان 
1- محمدرضا بامداديان با 92 راي 

2- فيروز اســماعيلي نژاد با 55 راي به عنوان 
بازرسان اصلي 

همچنين سركار خانم نرجس نوحه سرا با 51 
راي به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يك 

سال انتخاب شدند. 

خبر

INFO@biznews.ir

مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران از برخورد با متخلفان و سودجوياني 
كه به بهانه »گردشگري ســياه« به برگزاري تور بازديد از مناطق زلزله زده غرب ايران 

اقدام كرده اند، خبر داد. 
به گزارش ايسنا، در پي انتشار خبري مبني بر برگزاري تور به مناطق زلزله زده با عنوان 
»گردشگري سياه در فضاي مجازي«، رجبعلي خسروآبادي اعام كرد: با توجه با اعام 
ممنوعيت تردد خودروهاي غيرمجاز در مناطق زلزله زده توسط رئيس پليس راهور ناجا، 
برگزاري هرگونه تور و بازديد از اين مناطق بدون هماهنگي امكان پذير نبوده و با دفاتر 

متخلف برخورد مي شود. 

وي گفت: براساس دستورالعمل صادرشده براي امدادرساني هرچه سريع تر به مناطق 
زلزله زده و ممانعت از تجمع افراد فاقد مسئوليت در اين مناطق، پليس راه اجازه تردد 
وسايل نقليه فاقد مسئوليت در محورهاي منتهي به مناطق زلزله زده را نخواهد داد و فقط 
سازمان هاي امدادي كشور مثل هال احمر، سپاه، ارتش و نيروي انتظامي در مناطق 
زلزله زده اجازه حضور دارند و مشــغول عمليات امداد و نجات هستند، هرگونه حضور 
فيزيكي غيرضروري در منطقه باعث اختال در امر ترافيك بوده و روند خدمات رساني 

را با مشكل مواجه خواهد كرد. 
او همچنين اظهار كــرد: براســاس اباغ ها و اطاع رســاني هاي مكرر، تمــام دفاتر 

و شــركت ها بــه عقــد قــرارداد اعامــي از ســوي ســازمان ميــراث فرهنگي، 
صنايع دســتي و گردشــگري با مســافر موظفند در آن قرارداد تمــام خدمات قابل 
ارائه به مســافران و گردشــگران از جمله درج تاريــخ رفت و برگشــت و همچنين 
 ســاعت اعزام بايد مشــخص باشــد كه تامين اين شــرايط در تور مناطق زلزله زده 

غيرممكن است. 
به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تهران، 
خسروآبادي گفت: تاكنون گزارشــي مبني بر برگزاري اين تور توسط دفاتر پايتخت 

مشاهده نشده، ولي در صورت مشاهده با دفاتر متخلف برخورد خواهد شد. 

برخورد  با  دفاتر سودجو  و مجريان تور  زلزله
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آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال يک هزار و سيصد و نود 
وشش1396

 نظر به دســتور ماده 12 قانون ثبت و به استناد ماده 59 
آيين نامه اجرايی آن ،مشــخصات امالک مورد تقاضای 
اشخاصی كه در سه ماهه دوم ســال يک هزارو سيصدو 
نودوشش امالک واقع در شهرستان ايوان حوزه ثبتی استان 
ايالم بخش يازده كرمانشــاه درخواست ثبت نموده اند به 

شرح ذيل آگهی می گردد:        
1 - پالک 16152 فرعی از10533فرعی از 200 اصلی آقای 
مسعود شفيعی فرزند صفر ششــدانگ يک قطعه زمين 
مسکونی به مساحت 200 متر مربع واقع در ايوان – جاده 

گاوسوار.    
2 – پــالک 16155 فرعی از 10533 فرعــی از 200 اصلی  
مصيب يزدانی فرزند آقا رضا ششدانگ يک باب خانه به 
مساحت 201/05 متر مربع واقع در ايوان –  خيابان عدالت .

3 - پالک 16158 فرعی از 10533 فرعی از 200 اصلی خانم 
روح انگيز خورانی  فرزند حيدر ششدانگ يک قطعه زمين 
محصور به مســاحت 243/90 متر مربع واقع در ايوان  - 

خيابان گاوسوار.
4- پالک 16178 فرعی از 10533 فرعی از 200 اصلی خانم 
زينب احمدی گاوميشان فرزند صالح بگ ششدانگ يک 
قطعه زمين  به مساحت 200 متر مربع واقع در ايوان – جاده 

گاوسوار.   
5- پالک 16180 فرعی از 10533 فرعی از 200 اصلی  آقای 
ميرزا دهقانی فرزند صيدمحمد ششدانگ يک باب خانه 

به مساحت 162 متر مربع واقع در ايوان خيابان  22 بهمن .
6- پالک 16185 فرعی از 10533 فرعی از 200 اصلی  آقای 
علی اكبر مهديان چم سورک  فرزند زينل ششدانگ يک 
باب خانه  به مساحت 210/40 متر مربع واقع در ايوان خيابان 

22بهمن.
7- پالک 16191 فرعی از 10533 فرعی از 200 اصلی خانم  
فاطمه  بخشی فرزند ستار ششــدانگ يک قطعه زمين 
محصور  به مســاحت 189 متر مربع واقع در ايوان جاده 

گاوسوار .
8- پالک 16197 فرعی از 10533 فرعی از 200 اصلی خانم  
سعيده  منصوری  فرزندعلی محمد ششدانگ يک قطعه 

زمين محصور به مساحت 215/77 متر مربع واقع در ايوان 
- خيابان 22بهمن .

9- پالک 16210 فرعی از 10533 فرعی از 200 اصلی  آقای  
يحيی شهبازی فرزند كريم ششــدانگ يک  قطعه زمين 
مسکونی به مســاحت 219/67متر مربع واقع در ايوان - 

خيابان 22بهمن .
10- پالک 16218 فرعی از 10533 فرعی از 200 اصلی  آقای 
غالمحسين اســماعيلی فرزند  نعمت اله ششدانگ يک 
باب خانه به مســاحت 200/05 مربع واقع در ايوان خيابان 

طالقانی .
11- پالک 16227 فرعی از 10533 فرعی از 200 اصلی خانم  
سميه  جانی  فرزند يداله ششــدانگ يک قطعه زمين  به 
مساحت 180 متر مربع واقع در ايوان – ضلع جنوبی خيابان 

22بهمن .
12-پالک 16238 فرعــی از 10533 فرعی از 200 اصلی  
آقايان  محســن  رستمی فرزند ســياه بخش و جهانشاه 
مرادی فرزند عليداد هركدام نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يک باب مغازه  به مساحت 39/50 متر مربع واقع 

در ايوان – خيابان امام ) ره (- ميدان امام ) ره (.
13- پالک 16247 فرعی از 10533 فرعی از 200 اصلی آقای 
امين  ناصری  فرزند  برارخاص ششدانگ يک باب خانه به 
مســاحت 310/55 متر مربع واقع در ايوان خيابان شهيد 

تندگويان .
14- پالک 16290 فرعی از 10533 فرعی از 200 اصلی  آقای  
اسد  فوزی فرزند علی محمد ششــدانگ يک باب خانه  
به مســاحت 200 متر مربع واقع در ايوان – انتهای خيابان 

شهداء.
15- پالک 16292 فرعــی از 10533 فرعی از 200 اصلی  
خانم صديقه بابايی فرزند علی اكبر ششــدانگ يک باب 
خانه  به مساحت 253/04 متر مربع واقع در ايوان – خيابان 

اميركبير.
16- پالک 16353 فرعی از 10533 فرعی از 200 اصلی خانم  
زينب  خورانی فرزند  حيدر ششــدانگ يک قطعه زمين 
مسکونی به مساحت 271/97متر مربع واقع در ايوان – جاده 

گاوسوار.
17- پالک 16354 فرعی از 10533 فرعی از 200 اصلی  آقای 

همت عليمرادی   فرزند  نجم ششــدانگ يک قطعه زمين 
محصور به مساحت 200/03متر مربع واقع در ايوان – جاده 

گاوسوار
18- پالک 16355 فرعی از 10533 فرعی از 200 اصلی  آقای  
حامد چولکی  فرزند حميد رضا ششدانگ يک باب خانه  به 
مساحت144/81متر مربع واقع در ايوان – خيابان كميته 

امدادامام خمينی )ره(.
19- پالک 16356 فرعی از 10533 فرعی از 200 اصلی آقای 
حيدر شفيعی  فرزند صفدر ششدانگ يک قطعه زمين  به 

مساحت 192 متر مربع واقع در ايوان – جاده گاوسوار
20- پالک 16357 فرعی از 10533 فرعی از 200 اصلی  آقای 
نجف محمدی فرزند  فرامرز ششدانگ يک قطعه زمين به 

مساحت 199/81 متر مربع واقع در ايوان – جاده گاوسوار.
21- پالک 16358 فرعی از 10533 فرعی از 200 اصلی  آقای 
نجف محمدی  فرزند  فرامرز ششدانگ يک قطعه زمين به 

مساحت 200/25 متر مربع واقع در ايوان –جاده گاوسوار .
22- پالک 16359 فرعی از 10533 فرعی از 200 اصلی  آقای 
مهدی لطفی  فرزند  روضان ششدانگ يکباب خانه دوطبقه  
به مســاحت 168/36 متر مربع واقع در ايوان –  خيابان 

22بهمن .
23- پالک 16363 فرعــی از 10533 فرعی از 200 اصلی 
آقای صادق  درويشــی  فرزند علی محمد ششدانگ يک 
قطعه زمين محصور به مســاحت 180 متر مربع واقع در 

ايوان – جاده گاوسوار.
24- پالک 16364 فرعی از 10533 فرعی از 200 اصلی آقای 
شاهسوار شاكری فرزند  درويش ششدانگ يک باب خانه  
به مساحت 195متر مربع واقع در ايوان – خيابان 22بهمن .

25- پالک 16420 فرعی از10533 فرعی از 200 اصلی آقای 
نجف محمدی فرزند فرامرزششدانگ يک قطعه زمين به 

مساحت 200/40 متر مربع واقع در ايوان – جاده گاوسوار
26- پالک  16421 فرعــی  از 10533  فرعی از 200 اصلی 
آقای  نجف  محمدی   فرزند  فرامرز ششدانگ يک قطعه 
 زمين به مســاحت 200/06 متر مربع واقــع در ايوان – 

جاده گاو سوار .
27- پالک  16422 فرعــی  از 10533 فرعی  از 200 اصلی 
آقای  نجف محمدی  فرزند    فرامرز ششدانگ يک قطعه 

زمين به مســاحت 200/45 مربع واقع در ايوان –  جاده 
گاوسوار.

28- پالک 16423 فرعی از 10533 فرعی از 200 اصلی آقای 
نجف محمدی  فرزند        فرامرز ششدانگ يک قطعه زمين  

به مساحت 190 متر مربع واقع در ايوان – جاده گاوسوار .
29- پالک 16424 فرعی از 10533 فرعی از 200 اصلی آقای 
نجف محمدی  فرزند فرامرزششدانگ يک قطعه زمين به 

مساحت 199/91متر مربع واقع در ايوان – جاده گاوسوار
30- پالک 16425 فرعی از 10533 فرعی از 200 اصلی آقای 
نجف محمدی  فرزند        فرامرز ششدانگ يک قطعه زمين به 
مساحت 179/67 متر مربع واقع در ايوان – جاده گاوسوار.

31- پالک 16426 فرعی از 10533 فرعی از 200 اصلی آقای 
نجف محمدی فرزند فرامرزششدانگ يک قطعه زمين به 

مساحت 200/35 مربع واقع در ايوان – جاده گاوسوار .
32-پالک  16427 فرعی از 10533فرعی از200 اصلی آقای 
نجف محمدی فرزند فرامرز ششدانگ يک قطعه زمين به 

مساحت 200/40مترمربع واقع درايوان –جاده گاوسوار.
33-پالک 16428 فرعــی از 10533 فرعی از 200 اصلی 
آقای منصور احمدی فرزند اســداله ششدانگ يک قطعه 
زمين باكاربری فرهنگی به مساحت 60/30 مربع واقع در 

ايوان – ميدان شهيدمصطفی خمينی. 
34-پالک  16430 فرعــی از 10533فرعی از200 اصلی 
آقای  وحيد سوماری  فرزند اسد ششدانگ يک باب خانه 
به مساحت 157/06مترمربع واقع درايوان –جاده گاوسوار.

لذا طبق ماده 16قانون ثبت هركس نسبت به امالک مورد 
آگهی واخواهی دارد بايد اعتراض خود را از تاريخ نشــر 
اولين آگهی به مدت 90 روز مستقيما به اين اداره تسليم 
و رســيد دريافت نمايد ، چنانچه متقاضی وديگری اقامه 
دعوی داشــته باشــند مدعی می تواند در مدت مذكور 
گواهی مشــعر بر جريان دعوی از محاكم صالحه دريافت 
 و تســليم اين اداره نمايد در غير ايــن صورت حق وی 

ساقط خواهد شد ./.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1396/08/01
تاريخ انتشار نوبت دوم :  1396/09/01

عنايت رستمی، رئيس ثبت اسناد وامالک شهرستان 
ايوان
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)نوبت دوم(
آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال ۱396 ثبت اسناد امالک گرگان به استناد ماده ۱۲ 
قانون ثبت و مادتین 5۲و59 آیین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که در حوزه 
ثبتی شهرستان گرگان در سه ماهه دوم سال  ۱396 از آنان  پذیرش ثبت بعمل 
آمد ویا به دستور آراء صادره از هیات نظارت ویا به اختیارات تفویضی می بایست 

تجدید آگهی شود به شرح ذیل آگهی می گردد.

بخش یک ثبت گرگان
ردیف۱-پالک شماره ۱355/39۱- اصلی خانم صغری عرب فرزند ذبیح پنج 
ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به 

مساحت ۱39/۱۲ متر مربع واقع در گرگان
ردیف۲-پالک شماره ۱49۲/3۲- اصلی آقای محمد علی خان بیکی فرزند گل 
علی    پنج ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 

است به مساحت 76/68 متر مربع واقع در گرگان
ردیف3-پالک شماره ۱544/۲3- اصلی آقای حسین بصیری فرزند محمد 
ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به 

مساحت ۱75/۱6 متر مربع واقع در گرگان
ردیف4-پالک شماره ۲573و۲574 - اصلی موقوفه خاص آقای میر محمدا به 
تولیت محمد رضا مفتاح فرزندعلی اکبرچهار دانگ مشاع  ازششدانگ دوباب به 
مساحت ۱۱۲4 متر مربع واقع در گرگان ردیف5- پالک شماره ۲6۲5/66- اصلی 
آقای سید حسن امیر لطیفی فرزند صمد دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و 

اعیان یک قطعه زمین به مساحت 78/50 متر مربع واقع در گرگان
ردیف6-پالک شماره 3775/3۲74- اصلی آقای عالم اله ایری  فرزند خدا 
قلی ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان که ششدانگ عرصه آن وقف است به 

مساحت ۲60 متر مربع واقع در گرگان
ردیف7-پالک شماره 3775/3۲9۲- اصلی خانم سانازخمر فرزند غالمرضا 
ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان که ششدانگ عرصه آن وقف است به 

مساحت ۱67 متر مربع واقع در گرگان
ردیف8-پالک شــماره 4۱4۱- اصلی آقای علیرضا پایــان فرزند غالمرضا 
ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین به مساحت ۲۱0/70 متر مربع واقع در 

گرگان
ردیف9-پالک شماره 4۱4۲- اصلی شرکت عمران و مسکن سازان استان گلستان 

ششدانگ یک قطعه زمین مازاد شارع به مساحت           40 متر مربع واقع در گرگان
ردیف۱0-پالک شــماره 4۱43- اصلی خانم مریم درویشی پور فرزند علی 
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت ۱۲0/38 

متر مربع واقع در گرگان

بخش دو ثبت گرگان
ردیف۱۱-پالک شماره 5۲6 فرعی از ۱۲6 اصلی خانم فاطمه شهر آبادی فرزند 
عبدالوهاب سه سهام مشاع از چهارده سهم یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 

شده است به مساحت ۱05/73 متر مربع واقع دراراضی گلند
ردیف۱۲-پالک شماره 5۲8 فرعی از ۱۲6 اصلی آقای رسول رنجبرنجفی فرزند 
حسن سه سهام مشاع از چهارده سهم یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 

است به مساحت ۲64/04 متر مربع واقع دراراضی گلند
ردیف ۱3-پالک شماره 5۲6 فرعی از ۱۲6 اصلی خانم فاطمه شهر آبادی فرزند 
عبدالوهاب سه سهام مشاع از چهارده سهم یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 

شده است به مساحت ۱05/73 متر مربع واقع دراراضی گلند
ردیف ۱4-پالک شماره 5۲8 فرعی از ۱۲6 اصلی آقای رسول رنجبرنجفی فرزند 
حسن سه سهام مشاع از چهارده سهم یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 

است به مساحت ۲64/04 متر مربع واقع دراراضی گلند
ردیف ۱5-پالک شماره 5۲9 فرعی از ۱۲6 اصلی خانم محمد علی معمار فرزند 
حسن سه سهام مشاع از چهارده سهم یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 

است به مساحت ۱86/85 مترمربع واقع دراراضی گلند
ردیف ۱6-پالک شــماره 530 فرعی از ۱۲6 اصلی خانم رقیه لکزایی فرزند 
غالمحسین سه سهام مشاع از چهارده سهم یک قطعه زمین که در آن احداث 

بنا شده است به مساحت 534/53 متر مربع واقع دراراضی گلند
 ردیف ۱7-پالک شماره 53۱ فرعی از ۱۲6 اصلی خانم زینب بشکنی فرزند 
غالمحسن سه سهام مشاع از چهارده سهم یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 

شده است به مساحت 64/6۲ مترمربع واقع دراراضی گلند

بخش سه ثبت گرگان
ردیــف ۱8- پــالک شــماره 94۱ فرعــی از ۱07 اصلی خانــم طاهره 
احمــدی رودبارکی فرزنــد احمــد دو دانگ مشــاع از ششــدانگ 
عرصه یک قطعه زمین که دارای ســند اعیانی می باشــد به مســاحت 
 74 متــر مربع واقــع در خــارج از مزرعــه موقوفه محمد صــادق بابا 

صادقیان چاله باغ
 ردیف ۱9- پالک شــماره 476۲ فرعی از ۱07 اصلی آقای سید نبی حسینی 
فرزند یحیی دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به 
 مساحت ۲50 متر مربع واقع در خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق بابا صادقیان 

چاله باغ
ردیف ۲0- پالک شماره 5337 فرعی از ۱07 اصلی آقای علی اصغر رائیجی فرزند 
حسین دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت 
383/۱5 متر مربع واقع در خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق بابا صادقیان 

چاله باغ 
ردیف ۲۱- پالک شماره 557۱ فرعی از ۱07 اصلی آقای علی اکبر افشار زاده 
فرزند حسن دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به 
مساحت 394/73 متر مربع واقع در خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق بابا 

صادقیان چاله باغ
ردیف ۲۲-پالک شــماره 5578 فرعی از ۱07 اصلی خانم فاطمه گل فرزند 
عباس ششدانگ اعیانی احداثی در قطعه زمین محصور موقوفه به مساحت 
 386/۱0 مترمربع واقع در داخل مزرعــه موقوفه محمد صادق بابا صادقیان 

چاله باغ
 ردیف ۲3- پالک شماره 5579 فرعی از ۱07 اصلی آقای رحیم اله ساور علیا 
فرزند عباسقلی دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که دارای سند 
اعیانی می باشد به مساحت 6۲/86 متر مربع واقع در خارج از مزرعه موقوفه 

محمد صادق بابا صادقیان چاله باغ
ردیف ۲4- پالک شماره 558۲ فرعی از ۱07 اصلی آقای امیر رحمتی فرزند 
رمضان دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای سند اعیانی 
می باشد به مساحت ۱04/۱5 متر مربع واقع در خارج از مزرعه موقوفه محمد 

صادق بابا صادقیان چاله باغ
ردیف ۲5- پالک شماره 5609 فرعی از ۱07 اصلی خانم فریده اوالد مشقیه فرزند 
اله وردی دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای سند 
اعیانی می باشد به مساحت 993 متر مربع واقع در خارج از مزرعه موقوفه محمد 

صادق بابا صادقیان چاله باغ
ردیف ۲6- پالک شماره 56۱0 فرعی از ۱07 اصلی آقای علی اوالد دمشقیه  فرزند 
محمد علی دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای سند 
اعیانی می باشد به مساحت 800 متر مربع واقع در خارج از مزرعه موقوفه محمد 

صادق بابا صادقیان چاله باغ
ردیف ۲7- پالک شماره 56۱۲ فرعی از ۱07 اصلی خانم ترگل اوالد دمشقیه فرزند 
محمدعلی دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که دارای سند اعیانی 
می باشد به مساحت 86۲ متر مربع واقع در خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق 

بابا صادقیان چاله باغ
ردیف ۲8- پالک شماره 56۲5 فرعی  از ۱07 اصلی خانم رقیه باقری ثانی فرزند 
 نوروزعلی دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که دارای احداث بنا 
می باشد به مساحت ۱۱4/5۲ متر مربع واقع در خارج از مزرعه موقوفه محمد 

صادق بابا صادقیان چاله باغ
ردیف ۲9- پالک شماره 5633 فرعی از ۱07 اصلی آقای محمد علی دمشقیه 
فرزند ماله وردی دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای 
سند اعیانی می باشد به مساحت 8۱7/50 متر مربع واقع در خارج از مزرعه 

موقوفه محمد صادق بابا صادقیان چاله باغ
ردیف 30- پالک شــماره 5634 فرعی از ۱07 اصلی آقای حمیدرضا کبیری 
باال جاده فرزند حبیب اله دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین بابنای 
احداثی به مساحت ۲50 متر مربع واقع در خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق 

بابا صادقیان چاله باغ
ردیف 3۱-  پالک شماره 566۱ فرعی از ۱07 اصلی خانم نساء دولت محمدیان 
فرزند غالمحسین دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 99/۲3 متر مربع واقع در خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق بابا 

صادقیان چاله باغ
ردیف3۲- پالک شماره 566۲ فرعی از ۱07 اصلی خانم معصومه حسین زاده 

فرزند مهدی دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت  76/88 متر مربع واقع در خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق بابا 

صادقیان چاله باغ
ردیف 33- پالک شماره 5663 فرعی از ۱07 اصلی خانم زهرا حسین زاده فرزند 
مهدی دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
88/49 متر مربع واقع در خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق بابا صادقیان چاله باغ

ردیف34- پالک شــماره 5665 فرعی از ۱07 اصلی خانم ربابه رجبی فرزند 
ابوالقاسم دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

75 متر مربع واقع در خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق بابا صادقیان چاله باغ
ردیف35- پالک شماره 5666 فرعی از ۱07 اصلی خانم شوکت معصوم آبادی 
فرزند اسمعیل ششدانگ اعیانی احداثی در عرصه محصور موقوفه به مساحت 
۲۱3/87 متر مربع واقع درداخل  از مزرعه موقوفه محمد صادق بابا صادقیان 

چاله باغ
ردیف36- پالک شماره 5667 فرعی از ۱07 اصلی آقای سید ابوالقاسم موسوی 
فرزند سید زین العابدین دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی  به مساحت 63/98 متر  مربع واقع در خارج از مزرعه موقوفه محمد 

صادق بابا صادقیان چاله باغ
ردیف37-پالک شــماره 5668 فرعی از ۱07 اصلی خانم مریم مقری فرزند 
محمدعلی دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای سند 
اعیانی می باشد به مساحت ۱۲0/40 متر مربع واقع در خارج از مزرعه موقوفه 

محمد صادق بابا صادقیان چاله باغ
ردیف38-پالک شــماره 5680 فرعی از ۱07 اصلی خانــم مریم کیوانلو 
شهرستانکی فرزند علی دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی  به مساحت 68/30 متر مربع واقع در خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق 

بابا صادقیان چاله باغ
ردیف39- پالک شــماره 5689فرعی از ۱07 اصلــی خانم خدیجه زیارتی  
فرزند اسمعیل  دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  
به مساحت67/03 متر مربع واقع در خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق بابا 

صادقیان چاله باغ
ردیف40- پالک شماره 569۱ فرعی از ۱07 اصلی خانم فاطمه درزی محله فرزند 
قربانعلی  دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای سند 
اعیانی می باشد به مساحت 99/90 متر مربع واقع در خارج از مزرعه موقوفه 

محمد صادق بابا صادقیان چاله باغ
ردیف4۱- پالک شماره 569۲ فرعی از ۱07 اصلی آقای غالمرضا روح اله چنگیزی 
فرزند حبیب اله دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای 
سند اعیانی می باشد به مساحت 34۲/30 متر مربع واقع در خارج از مزرعه 

موقوفه محمد صادق بابا صادقیان چاله باغ
ردیف4۲- پالک شــماره 5693 فرعی از ۱07 اصلی آقــای غالمرضا روح 
اله چنگیــزی فرزند حبیــب اله دو دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه 
یک قطعه زمین که دارای ســند اعیانی میباشد به مســاحت 344/۱0 متر 
 مربع واقع در خــارج از مزرعــه موقوفه محمــد صادق بابــا صادقیان 

چاله باغ 
ردیف43- پالک شماره 5694 فرعی از ۱07 اصلی آقای علی اکبر شعبانی  فرزند 
درویش دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت 
۲۲۲/48 متر مربع واقع در خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق بابا صادقیان 

چاله باغ
آگهی های نوبتی و تحدیــد حدود جهت اطالع عموم آگهــی می گردد تا 
 هرگاه شــخص یا اشــخاصی نســبت به پالک های باال اعتــراض دارند 
می توانند ازتاریخ انتشــار نوبت اول بمدت نود روز مطابــق ماده ۱6 قانون 
ثبت و در خصوص آگهی تحدید حدود کســانی که نسبت به حدودوحقوق 
 ارتفاقی معترضند ظرف مدت ســی روز از تاریخ انتشــارمطابق ماده 56 
آیین نامه اعتراض خود را بصورت کتبی به این اداره تســلیم وبرابر تبصره ۲ 
ماده واحد معترض می بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم به مرجع 
ثبتی دادخواســت به مرجع ذی صالح قضائی اقدام و گواهی مبنی بر تقدم 
 دادخواست را به این اداره تسلیم نماید در غیر این صورت عملیات ثبتی ادامه 

خواهد یافت.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/9/۱

م الف:8۲7
محمد  اسماعیل پور، کفیل اداره ثبت  اسناد و امالک شهرستان گرگان

آگهی نوبتی سه ماهه  دوم  سال 1396 ثبت اسناد و امالک گرگان
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كاهش ۶ تا ۱۲ درجه  دما در كشور
مدیركل پيش بيني و هشدار سریع سازمان هواشناسي ضمن اشاره به ورود سامانه بارشي به كشور و بارش باران در اكثر نقاط كشور از كاهش دماي ۶ تا ۱۲ درجه اي خبر داد. احد وظيفه گفت: از اوایل شب با نفوذ زبانه های 
پرفشار، بارش قابل مالحظه در سواحل غربی و مركزی خزر آغاز خواهد شد. مدیر كل پيش بينی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه روز پنج شنبه )۲ آذر( با حركت سامانه به سمت شرق، به تدریج از ميزان بارش از 
سمت غرب كاسته می شود و عمده فعاليت سامانه در سواحل خزر، شمال شرق، شرق، مركز، نواحی جنوبی، استان های واقع در دامنه های البرز مركزی و شرقی است، گفت: شدت بارش در شمال خليج فارس، خوزستان، كهگيلویه و 
بویراحمد، غرب چهارمحال و بختياری، جنوب ایالم، جنوب لرستان، غرب كردستان، شمال كرمانشاه، جنوب آذربایجان غربی و برخی نقاط استان های آذربایجان شرقی و زنجان، شمال بوشهر و شمال غرب فارس خواهد بود.

برگزاري گردهمايي مديران و 
صاحبان كسب وكار در گرگان

زهرا احمدي: گردهمايي ساالنه مديران و صاحبان 
كســب وكار، ۱۰ آذرماه امســال در گرگان برگزار 
مي شود. مجري برگزاري اين گردهمايي و مديرعامل 
مدرسه كسب وكار دوســت خوب با بيان اين مطلب 
در جمع خبرنگاران گفت: پيــش از اين چهار دوره 
گردهمايي ســاالنه با موضوع كارآفرينان و مديران 
نيز در استان برگزار شده بود. مهرداد باييان با اشاره به 
اهداف برگزاري اين گردهمايي افزود: هدف از برگزاري 
اين برنامه آشنا ساختن مديران با بازارهاي جديد و 
چالش هايي كه در اين حوزه وجود دارند، است. وي 
يكي از چالش ها در فضاي كسب وكار را تفكر و رويكرد 
»سنتي« صاحبان مشاغل دانست و بيان كرد: اغلب 
مديران و صاحبان كسب وكار داراي نگرشي سنتي 
به اين مقوله هســتند كه به تبع آن در بازار منطقه 
مي توان آثار آن را مشاهده كرد. وي بيان كرد: تاكيد 
اين گردهمايي بر ارائــه روش ها و رويكردهاي نوين 
مديريتي و عرضه تجارب موفق در بازار اســت. وي 
ادامه داد: اين گردهمايي تحت عنوان »اسرار مديران 
ماندگار« دهم آذرماه در گرگان برگزار مي شــود كه 
تالش شده از اســاتيد مجرب و موفق حوزه اقتصاد 
و بازار همچون دكتر يحيي علوي، پروفسور اديب و 
دكتر نيما كيميايي براي آموزش مديران و صاحبان 
كسب وكار بهره گيري شود. در همين باره يحيي علوي 
به عنوان يكي از اساتيد و مشاوران بنام شركت هاي 
بزرگ كشوردر اين گردهمايي به خبرنگاران گفت: 
مهم ترين عامل موفقيت در كسب وكار مديريت تغيير 
است يعني صاحبان كسب وكار بايد بدانند چه زماني و 
چگونه تغيير كنند و قرار است با اين تغيير به چه جايي 
برسند. در همين زمينه فراگرفتن راهكارهاي مناسب 
براي تغيير هم جزو موضوعات مهمي است كه بايد 
فعاالن در فضاي كسب وكار به آن توجه داشته باشند.

استان ها 

2  ميليارد ريال ميزان كمك هاي 
نقدي زائران اربعين به امداد ايالم 
ايالم- زهــرا محمدمــرادي - خبرنگار 
كسب وكار: مديركل كميته امداد امام خميني 
)ره( اســتان ايالم گفت: در اربعين امسال بيش 
از 2 ميليــارد ريال از محــل كمك هاي نقدي 
زائران اربعين جمع آوري شد. ضيا رضايي ديروز 
)سه شنبه( با بيان اينكه بخشي از نذورات مردمي 
زائران اربعين به پخت غذا در موكب ها اختصاص 
يافت، اظهارداشــت: در ايام اربعين امســال از 
محل نذورات مردمي هــر روز بيش از 9 هزار و 
5۰۰ پرس غذا در شهرستان هاي چرداول، ايوان، 
ايالم، ملكشاهي و مهران طبخ و پخت شده و در 

اختيار زائران قرار داده مي شد. 

كشف محموله بيش از نيم تني 
مواد مخدر در مرزهاي بندرلنگه

فرمانده مرزباني اســتان هرمزگان از كشف نيم 
تن مواد مخدر از نوع ترياك در عملياتي توســط 
مرزبانان پرتالش پايــگاه درياباني بندرلنگه خبر 
داد. ســرهنگ »علي اصغر خرم روي« در تشريح 
اين خبر اظهار داشــت: مرزبانان پايگاه درياباني 
بندرلنگه با گشــت هاي مســتمر و كمين هاي 
هدفمند طي يك سري كار اطالعاتي از جابه جايي 
يك محموله مــواد مخدر در يكــي از خورهاي 
حوزه اســتحفاظي باخبر شــدند.  وي در ادامه 
گفت: مرزبانان در يك عمليات مشترك با عوامل 
انتظامي شهرســتان بندرلنگــه بالفاصله جهت 
بررسي دقيق به محل اعزام شدند و پس از دقايقي 
كمين در خور مورد نظر يك فروند شناور در حال 
تخليه بسته هاي مشكوك به داخل يك دستگاه 

خودرو را مشاهده كردند.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در نخستين همايش كارآفرينان خير:استان ها

 کارآفرین   مال اندوز  نيست
وزيــر تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعــي گفــت: گــره 
زدن كار خيــر بــا رفــاه 
مردم دشوار اســت، ولي 
آمادگــي  وزارت  ايــن 
دارد تــا با خيريــن در اين زمينه همــكاري كند. 
علــي ربيعي در نخســتين همايــش كارآفرينان 
خيــر و خيريــن كارآفرين در مجموعه ورزشــي 
تــالش گفــت: توانمند كــردن انســان ها براي 
 زندگي بهتــر اصلي تريــن كار خير يك انســان

 است.
 انســاني كه به ديگران رزق و روزي مي رساند در 
راستاي رضايت خدا حركت مي كند. در حالي كه 
ما تعريف مان از امر خير بســيار محدود است، ولي 
طيف وسيعي از امر خير داريم. همين كه به كسي 
كمك كنيم از خيابان رد شــود يا اينكه جاي مان 
 را به كسي بدهيم كه بنشــيند، همه اينها كار خير

 است.
 بنابراين اگر بخواهيم زندگي بهتري داشته باشيم 
بايد ديگــران هم در جامعه زندگي خوبي داشــته 

باشند. 
وي افزود: به عقيده من در جامعــه ما ارزش هاي 
گرانقدري وجــود دارد كه مــا آنهــا را فراموش 
كرده ايم و الزم اســت كه كم كم آنها را رو بياوريم 
 و بايد فرصت هاي برابر اجتماعــي براي همه قائل

 شويم.
 خيــر جمعي همــان اعمالي اســت كه مــا آنها 
را كوچــك مي شــماريم. وزيــر تعــاون، كار و 
رفاه اجتماعي ادامــه داد: كارآفرينــي اجتماعي 
شكل هاي مختلفي دارد، مثال يك نوع كارآفريني 
مخصوص افراد معلول اســت، يك نوع كارآفريني 
مخصوص افــراد معتــاد و نوع ديگــر مخصوص 
زنان بي سرپرســت. كارآفرين كســي است كه به 
 افرادي كه نيازمند توانمند شــدن هستند كمك 

مي كند. 

الزم اســت كه براي فضــاي كارآفرينــي جايي 
ايجــاد كنيم كــه بتوانيــم آن را توســعه دهيم. 
ربيعي گفت: بيــن كارآفرين و مال انــدوز فاصله 
هســت، كســي كه ســرمايه خودش را به فضاي 
 يك كشــور اختصاص مي دهد ارزشــمند است،

 حــال اين فضا چــه واقعي باشــد چــه مجازي. 
گــره زدن كار خيــر با رفاه امر دشــواري اســت 
و وزارت تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــي بــراي 
 همــكاري در ايــن زمينــه اعــالم آمادگــي 

مي كند. 

كارآفريني اجتماعي رشد داشته است
 زهرا آراســتي، استاد دانشــگاه تهران هم در اين 
همايش گفت: در گذشــته هاي دور سازمان هاي 
مذهبي مســئول خدمات اجتماعي بودند و منابع 
آنها هم توسط حاميان ثروتمند تامين مي شد. پس 
از اينكه دولت ها با مشكل براي خدمات اجتماعي 
مواجه شدند برخي افراد اين مسئوليت را بر عهده 

گرفتند.
 امروزه بــا حاكم شــدن دموكراســي در جوامع 

مختلف فعاليت هاي اين افراد يا ساير سازمان هاي 
اجتماعي بيشــتر شــده، به طوري كه ما در ســه 
 دهه گذشته شــاهد رشــد كارآفريني اجتماعي

 بوده ايم. 
وي افزود: امروزه مشكالت اجتماعي آنقدر پيچيده 
شده اســت كه نيازمند راه حل هاي نوآورانه براي 

آنها هستيم. 
ما باور داريــم همانقدر كــه كارآفريني اقتصادي 
مي توانــد كمك كنــد كارآفرينــي اجتماعي هم 

تاثيرگذار است. 
اين اســتاد دانشــگاه تهران ادامه داد: كارآفريني 
عبارت اســت از فراينــد ايجــاد ارزش از طريق 
تجميع منابع و اســتفاده از فرصت ها و كارآفريني 
اجتماعي عبارت اســت از رويكردي نوآورانه براي 
تغيير اجتماعــي. تفاوت كارآفرينــي اقتصادي و 
اجتماعي در اين اســت كــه كارآفريني اقتصادي 
منتج به ســود، اما كارآفرينــي اجتماعي منتج به 
ارزش اجتماعي مي شــود. امــروزه باالترين نرخ 
 كارآفريني اجتماعي را كشــور اســتراليا و آمريكا 

دارند. 

اقتصاد صنعتي به اقتصاد خدماتي تغيير 
كرده است

ابوالحســن فيروزآبــادي، قائم مقام وزيــر تعاون، 
كار و رفاه اجتماعــي هم در ادامه اظهار داشــت: 
امــروزه در دنيا شــاهد اجتماعي تر شــدن حوزه 
سياسي و اقتصادي هســتيم و به بياني كارآفريني 
 اقتصادي به كارآفريني اجتماعي سوق پيدا كرده

 است. 
مشــاركت هاي سياســي هــم بــه نوعــي بــه 
مشاركت هاي مدني تبديل شده اند. ما در گذشته 
هميشه به سمت ســرمايه هاي اجتماعي بوديم، 
 ولي امروز به ســمت ســرمايه اجتماعي حركت

 مي كنيم. 
بنابراين شــاهد نوعي پارادايم شــيفت هستيم و 
بايد تالش كنيم كه در قرن 2۱ ما در قرن بيســتم 
جا نمانيم. وي افزود: در قرن بيســتم شهرنشيني 
توســعه يافته و اميد به زندگي افزايش پيدا كرده 
است. اقتصاد صنعتي به ســمت اقتصاد خدماتي 
حركت كــرده و ضعف اخــالق و فردگرايي مفرط 
 باعث شــده كارآفريني اجتماعي مورد توجه قرار 

گيرد.
 اگر كارآفرينان اجتماعي با نيــت خيرخواهانه را 
حمايت كنيم به موفقيت هاي بزرگ تر مي رســيم. 
كارآفريني اجتماعي يك ضرورت تاريخي است كه 
پايداري دارد. ما در دو دهه آينده شــاهد تحوالت 
بزرگي هســتيم و بايد تالش كنيم كه هوشياري 

اجتماعي افزايش پيدا كند. 
به گزارش مهــر، اين مقــام مســئول در وزارت 
تعــاون، كار و رفــاه اجتماعي تصريح كــرد: در 
يك جامعه شــبكه اي كــه اجتماعــات مختلف 
 تشــكيل مي شــوند نوآوري و ايده ها اهميت پيدا

 مي كنند. 
در چنين جامعه اي اســتارت آپ شكل مي گيرد. 
امروزه هزاران هــزار نوآوري با عمــر كوتاه وجود 
دارد. در چنين شرايطي اســت كه در كشورهاي 
 توســعه يافته كارآفريني اجتماعــي اهميت پيدا

 مي كند. 

گروه كار وكارآفرينی
News kasbokar@gmail.com

اگهی ابالغ وقت رســيدگی و دادخواســت و ضمائم به آقای علی 
ورمرزياری فرزند حاج رحيم خواهان خانم زهرا محمدی نور گورابی 
دادخواســتی به طرفيت خوانده آقای علی ورمرزياری به خواسته 
مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
96۰9982۰675۰۰۱73 شعبه 5 شورا های حل اختالف شهرستان 
چالوس ثبت و وقت رسيدگی مورخ ۱396/9/۱3 ساعت 9:۰۰ تعيين 
كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی 
مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشــار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه پنجم شورا های حل اختالف 
شهرستان چالوس-سميه شكرالهی

خواهان اكبر كريمی راد دادخواســتی به طرفيت خوانده سيمين 
صالح كاشی بخواسته تقاضای فروش ملك مشاع نموده كه جهت 
رسيدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالوس واقع 
در استان مازندران شهرستان چالوس بلوار امام رضا »ع« دادگستری 
چالوس ارجاع و ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن ۱396/۱۰/3۰ و 
ساعت 8:3۰ صبح تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن 
خوانده فوق و درخواست وكيل خواهان شاكی و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 

حاضر گردد.
شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالوس

خواهان شبنم ايزدی دادخواستی به طرفيت امير بهادر فرخی بخواسته اثبات صحت 
و اصالت مبايعه نامه عادی شماره ۱25_۱387/2/2۱ اثبات مالكيت ابطال قرارداد 
رسمی رهنی شماره 4226۱ مورخ ۱387/4/۱5 الزام به حضور در دفتر خانه و انتقال 
سند رسمی ابطال اقاله نامه و توافق نامه عادی مورخ ۱388/6/3۰ و ابطال سند عادی 
مورخ ۱388/6/27 در پرونده كالسه 9۱۰348 نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 2 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالوس واقع در استان مازندران شهرستان چالوس 
بلوار امام رضا »ع« دادگستری چالوس ارجاع و ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 
۱396/۱۰/4 و ساعت 9:۰۰ صبح تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن 
خوانده فوق و درخواست خواهان شاكی و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی 
از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.
شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالوس

خواهان عليرضا اسمعيلی و مهدی خليلی سلماسی دادخواستی به طرفيت 
سيد حسنعلی مشعلی - محمد جواديان -قربانعلی ذوالفقاری  بخواسته 
دعوی تقابل در پرونده كالسه 9۱۰۱۱7 تقديم دادگستری چالوس نموده 
كه جهت رسيدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالوس 
واقع در استان مازندران شهرستان چالوس بلوار امام رضا »ع« دادگستری 
چالوس ارجاع و به كالسه 9۱۰323 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 
۱396/۱2/۱5 و ساعت ۱2:۰۰ ظهر تعيين شده است. به علت مجهول 
المكان بودن خوانده فوق و درخواست خواهان شاكی و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.
شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالوس

خواهان امير ســهرابی دادخواســتی به طرفيت امير بهادر فرخی 
بخواســته بطالن ســند اقاله نامه عادی مــورخ ۱388/6/3۰ در 
پرونده كالســه 9۱۰348 نموده كه جهت رســيدگی به شعبه 2 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالوس واقع در استان مازندران 
شهرســتان چالوس بلوار امام رضا »ع« دادگستری چالوس ارجاع 
و ثبت گرديده كه وقت رســيدگی آن ۱396/۱۰/4 و ساعت 9:۰۰ 
صبح تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده فوق و 
درخواست خواهان شاكی و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.
شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالوس

خواهان شركت مهرگان اسكان آسيا با وكالت سلمان پالوج دادخواستی 
به طرفيت خوانده ناهيد _ فرشته _كريم _ نسرين همگی با شهرت 
عباس ملكی  بخواســته اعتراض به ثبت نموده كه جهت رسيدگی 
به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالوس واقع در استان 
مازندران شهرستان چالوس بلوار امام رضا »ع« دادگستری چالوس 
ارجاع و ثبت گرديده كه وقت رســيدگی آن ۱397/2/۱۰و ســاعت 
9:۰۰صبح تعيين شده اســت. به علت مجهول المكان بودن خوانده 
فوق و درخواست وكيل خواهان شاكی و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.
شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالوس

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابررايشماره۱3966۰3۰9۰۰2۰۰2364مورخه۱396/۰7/۱۱ پرونده كالسه 
۱396۱۱44۰9۰۰2۰۰۰۱23 هيات اول  موضوع قانون تعيين و تكليف  وضعيت  
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان  های فاقد سند رسمی  مستقر در واحدثبتی 
حوزه ثبت ملك تاكستان تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی خانم مريم حقی 
پاكدهی فرزند مظفربشماره شناسنامه ۱۱۰3كد ملی 594956۰957 صادره از 
رودبار درششدانگيك باب ساختمان به مساحت 75 متر مربع پالك 7۰3۰فرعی 
از ۱  اصلی واقع در تاكستان بخش 8 قزوين خريداری از مالك رسمی آقای محمد 
تقی نصيری اوانكی محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می گردد در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض، خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم  اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايد 
. بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول۱396/۰9/۰۱

تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱396/۰9/۱8
مسعود رحمانی- رئيس ثبت اسناد و امالك

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابررای شــماره۱3966۰3۰9۰۰2۰۰2747مورخه۱396/۰8/2۰پرونده 
كالسه ۱396۱۱44۰9۰۰2۰۰۰۱3۰ هيات اول  موضوع قانون تعيين و تكليف  
وضعيت  وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان  های فاقد سند رسمی  مستقر در 
واحدثبتی حوزه ثبت ملك تاكستان تصرفات مالكانه و بالمعارض  متقاضی آقای 
اصغر يزدانی فرزند ابراهيم بشماره شناسنامه 422كد ملی 439۱2۱329۱ 
صادره از تاكستان درششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 7۰ متر مربع پالك 
7۰26فرعی از ۱  اصلی واقع در تاكستان بخش 8 قزوين خريداری از مالك رسمی 
آقای ابراهيم يزدانی محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می گردد در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض، خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم  اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايد.   
بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول۱396/۰9/۰۱

تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱396/۰9/۱8
مسعود رحمانی-  رئيس ثبت اسناد و امالك

آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای / خانم محمد حسين 
رحمتی كچومثقالی كريم خواهان آقــای جعفر ياری فرد بــا وكالت ايمان 
محمدی دادخواســتی ب طرفيت خوانده آقای محمد حسين كچومثقالی 
به  خواسته وجه چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
96۰9982823۱۰۰45۰  شعبه 2۱ شورای حل اختالف شهرستان قزوينثبت 
و وقت رسيدگی مورخ ۱396/۱۰/۰4 ساعت ۱6:3۰ تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و در خواست مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثير االنتشارآگهی 
می گردد تا خوانده ظرف مدت يك ماه پس از تاريخ اشنتر آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه  و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 2۱ شورای حل اختالف 
شهرستان قزوين – الهام طالع

آگهی فقدان سند مالکيت 
خانم شهين عباسی ضمن تسليم دو برگ استشهاديه تصديق شده اعالم نموده 
است سند مالكيت ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكونی به مساحت ۱48/22 
مترمربع قطعه پنجم تفكيكی واقع در طبقه دوم  سمت شمالی به شماره 3۰324 
فرعی از ۱7۰ اصلی مفروز از پــالك 2۱9۱۰ فرعی از اصلــی مذكور جزء حوزه 
ثبتی شهرســتان كرج به شــماره چاپی 3۱۰7۰9 مورد ثبت 893۰36   صفحه 
۱۰2 دفتر جلد 2638 امالك كه به ثبت ۱772۰ صفحه 385 دفتر جلد ۱48/4 
منتقل گرديده است به نام خانم شهين عباســی صادر گرديده است لذا مراتب به 
 استناد تبصره يك اصالحی به ماده ۱2۰ آيين نامه  قانون ثبت در يك نوبت  آگهی 
می شود تا چنانچه كسی مدعی وجود سند مالكيت نزد خود و يا انجام معامله نسبت 
به ملك مذكورمی باشد از تاريخ انتشار اين آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالكيت به اين اداره تسليم تا وفق مقررات عمل گردد بديهی 
است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و يا در صورت اعتراض اصل 

سند ارائه نگردد سند مالكيت المثنی برابر مقررات به متقاضی تسليم خواهد شد. 
قنبر پور – رئيس اداره ثبت ناحيه 3 كرج
    م الف : 96/8538/ف 

مفقودی
اصل سند مالکيت )شناســنامه( خودرو 
ســواری ســايپا تيپ TL 131* به رنگ 
ســفيد روغنی مــدل 1393 به شــماره 
موتــور 5155458 و شــماره شاســی 
NAS412100E3649391 به شماره پالک 
921 ج 32 ايران 98 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

فرماندار مهــران ديــروز گفت: 
خوشــبختانه زلزله شب گذشته 
در شهرســتان مــرزي مهــران 
 خســارت چندانــي نداشــته

 است. 
مراد ناصري ديروز )سه شــنبه( 
با بيان اينكه در پــي وقوع زلزله 
دو شــب گذشــته در شهرستان 
مهران، بيشــتر مردم ســاكن در 
اين شهرستان تا پاسي از شب در 
بيرون از منــازل و در فضاي باز به 
سر بردند، اظهار داشت: اين زلزله 
خوشبختانه خسارت جاني نداشته 

و تنها موجب ترك خوردگي برخي 
از ديوارهاي منــازل، مدارس و... 
 در نقاط شــهري و روستايي شده

 است. 
وي با اشاره به اينكه ديروز فعاليت 
 ادارات و مــدارس شهرســتان با 
دو ساعت تاخير شروع شد، افزود: 
خوشــبختانه هيچ تخريب منزل 
يا مدرســه اي در اين شهرستان 
گزارش نشــده و خسارات در حد 
ترك خوردگي در ديوارها بوده كه 
 درصدد بهسازي و مقاوم سازي آنها 

هستيم. 

فرماندار مهران: 

زلزله مهران خسارتي نداشت
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روزنامــه »كســب و كار« جهت طرح مســائل و مشــكالت خوانندگان 
محترم،ستوني را با عنوان نامه به ســردبير راه اندازي كرده است. از اين رو 
شــما خواننده محترم مي توانيد از طريق ارسال نامه به پست الكترونيكي     
newskasbokar@gmail.comيا تماس با تلفن 88253428 صداي 

خود را به گوش مسئوالن برسانيد. 

نامه به سردبير

كليد اصلي براي توسعه يك كسب وكار نوپا افزايش درآمد است، 
مديران استارت آپ ها با شيوه هاي صحيح قيمت گذاري و جذب 
مشتري مي توانند راه را براي پيشرفت و توسعه هموار كنند. 
توسعه و گسترش براي هر استارت آپي امري حياتي و ضروري 
است، در واقع توسعه كســب وكار مهم ترين اصل در افزايش 
درآمد خواهد بود. به طريق ساده مي توان گفت شما براي توسعه 
و پيشرفت كسب وكار خود 3 روش را مي توانيد در پيش بگيريد: 

1. فروش بيشتر محصوالت
2. جذب مشتريان بيشتر

3. فروش با قيمت باالتر
معموال كارشناسان اين موضوع را پيچيده مي كنند، اما حقيقت 
اين است كه اگر بخواهيد درآمد خود را افزايش دهيد، اين 3 
روش واضح ترين گزينه هايي هستند كه شما بايد در اين راه 
به آنها توجه كنيد. بايد براي توسعه كسب وكار استراتژي هاي 
خوبي را درباره اين فرصت ها پيش بيني كنيد، در غير اين صورت 

در بازار رقابت شانسي نخواهيد داشت. 

  فروش بيشتر محصوالت
آسان ترين روش براي توسعه اســتارت آپ، فروش خدمات 
يا محصوالت بيشتر به مشــتريان فعلي كسب وكارتان است. 
مشتريان كنوني كسب وكار شما را مي شناسند و به آن اعتماد 
دارند، در نتيجه فروش محصوالت بيشتر به آنها كار راحت تري 
اســت. تحقيقات حاكي از آن است كه جذب كردن مشتري 7 
برابر هزينه بيشتري دارد نسبت به اينكه محصوالت يا خدمات 
بيشتري را به مشتريان فعلي بفروشيد. بنابراين به اين فكر كنيد 
چه خدمات و كاالهاي ديگري را مي توانيد به اين مشتريان ارائه 
كنيد. حتما بايد خدمات و محصوالت جديدي را در دست توليد 
داشته باشــيد، براي اين منظور مي توانيد كاال يا خدمات يك 
شريك تجاري را عرضه كنيد تا درصدي از سود به شما تعلق 
بگيرد. به طور مثال به سرويس هاي هواپيمايي توجه كنيد كه 
از همكاري هتل ها و تاكسيراني ها استفاده مي كنند، آنها نيز با 
توجه به همين موضوع قصد دارند حداكثر درآمد ممكن را از 
مشتريان فعلي به دست آورند. البته به ياد داشته باشيد كه در 
اين راه بايد رضايت مشتريان را نيز در نظر بگيريد زيرا در غير 
اين صورت هر مشتري را كه از دست بدهيد، هزينه بااليي را بايد 
صرف كنيد تا مشتري ديگري را جايگزين كنيد. در حقيقت براي 

فروش بيشــتر به مشتريان 
فعلي بايد رويكردي 

استراتژيك داشته 
باشيد. 

جــذب   
مشتريان بيشتر

مشتريان  جذب 
جديــد و افزايش 

نفــوذ  و  ســهم 
كسب وكار در بازار، ايده اي 

است كه اكثر استارت آپ ها روي 
آن تمركز مي كنند. براي دستيابي بيشتر 

به بازار هدف بايد كارايي تــان را افزايش دهيد، همچنين به 
مشتريان بيشتري نياز خواهيد داشت. يكي از كم هزينه ترين 
راه هاي جذب مشتري اين است كه مشتريان فعلي محصوالت يا 
خدمات شما را به سايرين توصيه كنند. اگر مشتريان كنوني شما 
از محصوالت يا خدمات ارائه شده رضايت دارند، چطور مي توانيد 
آنها را تشويق كنيد كه حامي شــما بوده و توليدات تان را به 
ديگران پيشنهاد دهند؟ چطور مي توانيد يك استراتژي برد-
برد برنامه ريزي كنيد كه هم خودتان از آن سود ببريد و هم آنها؟
جذب مشتري جديد هزينه زيادي دارد، ولي اگر مشتريان 
جديد خود را بــا توصيه ياران قديمي  به دســت آوريد، به 
ميزان زيــادي در هزينه هــا صرفه جويي خواهد شــد 
و حتي مي توانيد بخشــي از اين هزينه را به عنوان جايزه 
به همين افراد دهيد. برنامه هاي مشــاركت در فروش نيز 
شــيوه ای مشــابه دارند، به اين صورت كه شما به شخص 
ديگري اجــازه مي دهيد با جذب مشــتري جديد و تقبل 
 هزينه هاي آن درصدي از درآمد حاصــل از فروش را از آن 

خود كند. 
البته روش هاي زيادي براي جذب مشتري جديد وجود دارد، 
شما بايد با توجه به مدل كسب وكار خود بهترين استراتژي را 

انتخاب كنيد. 

  فروش با قيمت باالتر
خيلي از كارآفرينان ارزش كار خود را دستكم مي گيرند، داليل 
متفاوتي براي اين كار وجود دارد، از جمله اينكه آنها اعتماد به 
نفس كافي نداشته و به همين دليل نيز خدمات يا محصوالت 
خود را در سطح پايين تري قيمت گذاري مي كنند، يا اينكه به 
درستي اطالع ندارند كه بازار تا چه اندازه پاسخگوي محصوالت 
آنهاســت يا اصال از ارزش واقعي خدمات شان آگاه نيستند؛ 
تمام اين موارد سبب مي شود كه به خدمات يا محصوالت شان 
اهميت كمتري داده و قيمت گذاري را در ســطح پايين تري 

انجام دهند. 
اگرچه افزايش قيمت راه ساده اي براي افزايش درآمد است، 
ولي با ريسك زيادي همراه خواهد بود. اگر قيمت را بيش  از حد 
باال ببريد در نتيجه مشتريان فعلي استارت آپ شما نيز از دست 
خواهند رفت و كسب وكارتان با مشكلي جدي مواجه مي شود. 
بعضي مواقع نيز باال بردن قيمت ها ســبب مي شود كه برخي از 
مشتريان را از دست بدهيد، ولي همزمان مشتريان جديدي را 
جذب كنيد كه حاضرند پول بيشتري براي محصوالت 
و خدمات شــما بپردازند. در اين شرايط 
تقاضا و درآمد كلــي افزايش 
خواهد يافت. اگر محصول يا 
خدمات شما كيفيت خوبي 
دارد، بايد آن را با قيمت 
مناســبي نيز بفروشيد. 
اگر خودتان ارزش واقعي 
محصــول را درك نكنيد 
در نتيجه ديگران نيز آن را 

بي ارزش تلقي خواهند كرد. 
www.ecosystem.ir

چگونه كسب وكارهاي  نوپا  را توسعه دهيم؟

بازاريابي خدمات چيست؟
تعريف قراردادي خدمات عبارت است از يك 
فعاليــت اقتصادي كه از طرف يك شــركت 
يا بخش، بــه بخش ديگر ارائه مي شــود. اين 
خدمات با اســتفاده از راهكارهايي مبتني بر 
زمان بــراي حصول نتيجه مطلــوب يا انجام 
بخشي از وظايف مشــتريان عرضه مي شوند. 
وقتي از عبارت »مبتني بر زمان« اســتفاده 
مي كنيم، به اين معناست كه عمليات مربوطه 
در بازه زماني مشخصي انجام مي شود. نتايج 
مطلوب، خروجي مورد انتظار مشتري است. 
بازاريابي خدمــات بر ويژگي هــاي متمايز 
خدمات تمركز دارد و نشــان مي دهد كه اين 
خدمات چطور بر رفتار مشــتري و استراتژي 
بازاريابي تاثيــر مي گذارد. به عنــوان مثال 
بســياري از خدمات در حضور مشــتري در 
مركز ارائه خدمات توليد و عرضه مي شــوند. 
حضور مشتري در مركز ارائه خدمات به اين 
معناست كه »مديريت ظرفيت« يكي از عوامل 
مهم در ســودآوري شــركت خواهد بود. در 
بازاريابي خدمات، چهار پي )4Ps( ســنتي 
 ،)product( آميخته بازاريابي، محصــول
قيمت گــذاري )pricing(، ارتقــا و تبليغ 
 ،)place( مكان و توزيع ،)promotion(
با ويژگي هاي متمايز خدمــات، تطبيق پيدا 
مي كنند. همچنين در بازاريابي خدمات، سه 
پي )3Ps( به اين فاكتورها اضافه مي شــوند 
 ،)people( كــه عبارتنــد از: كاركنــان
 )physical evidence( شــواهد فيزيكي
و فراينــد )process(. بازاريابــي خدمات 
دامنه وســيعي دارد و موارد متعددي را در بر 
مي گيرد: ايجاد وفاداري مشــتري، مديريت 
روابط، رسيدگي به شــكايات، بهبود كيفيت 
خدمات و بهبود بهره وري فرايندهاي خدماتي 
و در نهايت دسترســي به بهتريــن جايگاه 
در ميان شــركت هاي رقيب.عــالوه  بر اين، 
بازاريابي خدمات شــما را براي توسعه روابط 
 سودبخش بلندمدت بين شــما و مشتريان 

هدايت مي كند. 
lexicon. Ft :منبع
ترجمه: چطور

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

اين كارمند يك فرد فعال اســت. او 
مي داند كه كجا برود، چه كاري انجام 
دهد و كار را بسيار جلو مي برد. او تمام 
مسئوليت شغلش را بر عهده مي گيرد 
و به همين دليل كمك شــگرفي به 

سازمان مي كند. 
اين كارمند يك عمل گر موثر است. او 
مايل است كار كند، ياد بگيرد و خود را 

اصالح كند. 
اين يك عمل گر نيمه موثر اســت. او 
كمي مايل به كمك كردن اســت، اما 

همكاري و كار او در نتيجه نهايي تاثير خاصي ندارد. اين فرد منبع 
احتمالي دردسر است. او باال و پايين مي رود و بين كمك كردن و بدتر 

كردن اوضاع در حال نوســان است. 
تاثير او كار را براي ديگران سخت تر و 

غير قابل پيش بيني تر مي كند. 
اين فرد پايين كشنده است. او همواره 
سعي بر از بين بردن ماموريت دارد، اما 
معموال كارهاي خود را پشت ماسك 
رفتار اجتماعي فريبنده پنهان مي كند. 
اين فرد مخصوصا اگر ناشناس بماند 
يك تهديد بزرگ براي هر سازماني 

محسوب مي شود. 
شما به عنوان مدير سازمان بايد ياد 
بگيريد كه چگونه فرق افراد مفيد و مضــر را درك كنيد تا گروهي 

امن تر، با ثبات بيشتر، پويا تر و مفيد تر داشته باشيد. 

تفاوت هاي كاركنان  را  دريابيد
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پدر بي پول مي گفت خوب درس بخوان تا در يك شركت خوب بتواني 
استخدام شوي، پدر پولدار مي گفت خوب درس بخوان تا بتواني يك 

شركت خوب درست كني.

WWW.KASBOKARNEWS.IR
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ضعف تجارت با همسايه بزرگ شمالي 
نخستين علت، نبود رغبت و تمايل و به بيان ديگر اراده سياسي از سوي 
دو كشور خصوصا از سوي روسيه به گســترش همه جانبه مناسبات و به 
ويژه تعامالت اقتصادي بوده كه اين مساله طي سال هاي اخير با نزديك 
شدن ديدگاه هاي راهبردي دو كشور، تا حد زيادي مرتفع شده است. لنگر 
ديگري كه مانع حركت پرشتاب توسعه تجارت بين ايران و روسيه شده، 
شفاف نبودن نقشه راه دو كشــور در حوزه مبادالت كااليي است. به نظر 
مي رسد برقراري نظام تعرفه اي آزاد، مســيرهاي حمل ونقلي كم هزينه 
و تكميل بانك هاي اطالعاتــي از توانمندي ها، نيازها و نقاط مشــترك، 
مي تواند راه گشاي تجار و بازرگانان دو كشور براي توسعه مناسبات باشد. 
همچنين راه اندازي كريدورهاي اختصاصي مبادالتي - اعم از حمل ونقلي 
و پولي و بانكي – طي ســال هاي طوالني روابط بين دو كشور مورد غفلت 
طرفين بوده و اين در حاليست كه رقباي ايران براي حضور در بازار روسيه 
از اين امكان بهره مند بوده اند. برقراري كريدور ســبز بين دو كشــور كه 
مورد توافق روساي جمهور دو كشــور قرار گرفت و به صورت پايلوت در 
حال اجراست و نيز پيوستن ايران به اتحاديه اوراسيا، كه در مراحل نهايي 
قرار دارد، مي تواند گام هاي بزرگي براي جبران غفلت هاي گذشته باشد. 
نكته ديگري كه بايد به آن اهتمام ورزيم ايجاد و تسهيل مناسبات مالي و 
بانكي از طريق نظام بانكي دو كشور است. شرايط تعامالت بانكي بين ايران 
و روسيه طي دو سال اخير رشد بسياري داشــته، اما وضعيت كنوني هم 
برطرف كننده نيازهاي رو به گسترش تجار دو كشور نيست. نكته پاياني 
در اين مبحث اين است كه باز شدن گره هاي تجارت بين ايران و روسيه 
با ارائه تصوير درست از روش فعاليت اقتصادي اعم از توليد يا تجارت در 
ايران براي عالقه مندان در روسيه است. متاسفانه فعاالن اقتصادي روسيه 
تصوير روشني از امكانات، ظرفيت ها، قوانين و مقررات و نيازهاي بازار ايران 
ندارند و اين غفلت متوجه ما ست كه نخواستيم يا نتوانستيم اين تصوير را 
به آنها انتقال دهيم. كوتاه سخن اينكه اگر خواستار استفاده از ظرفيت هاي 
بازار روسيه هستيم بايد به اين غفلت ها پايان دهيم و تجار ايران در كنار 
دولت –چه به صورت انفــرادي و چه در قالب تشــكل ها و اتحاديه هاي 
 بخش خصوصــي – رويكرد تــازه اي به بازار همســايه بزرگ شــمالي

 داشته باشند.
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