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سرمقاله

ضعف تجارت با
همسايه بزرگ شمالي
قدير قيافه ،نايبرئيس اتاق
بازرگاني ايران و روسيه

تجارت ايران و روســيه را بايد
عرصه فرصتها نام گذاشت و
همچنينعرصهغفلتها.برخي
ظرفيتهاي 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 ميرسد ،اما براي اهالي كسبوكار و
آگاهان به اصول صادرات و واردات و تجارت ،روشن
است كه شكوفا نشــدن ظرفيتهاي تجاري بين
دو كشور داليل مشخصي داشته است.
ادامه د ر صفحه12
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«كسبوكار» داليل حضور ضعيف در بازارهاي بين المللي را بررسي ميكند

خسارت غفلت ازکیفیت تولید
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«كسبوكار»راهکارهایکاهشتلفات جادهاي را بررسیمیکند

واگذاری اصولی حمل و نقل جادهای
بهبخشخصوصی

انتخاب اعضاي
هيات مديره و
بازرسان انجمن
صنفي مديران رسانه
معاوننیرویانسانیوسازماندهیشرکت
فوالدمبارکهعنوانکرد
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بهسفرترکیهو واردات
کاالیارانهمیدهیم
ســي و دومين نشســت هيات نمايندگان اتاق
تهران با موضوع چالشهــاي بانكي و بودجهاي
برگزار شد.
در اين نشست مسعود خوانســاري ،رئيس اتاق
تهران با بيــان اينكه حدود  500نفــر در زلزله
كرمانشــاه جان خود را از دســت دادند ،گفت:
اميدواريم از نظر استحكام زيرساختها به سطحي
برسيم كه اگر زلزلهاي روي داد خسارات مالي به
حداقل برســد و تلفات جاني هم نداشته باشد.
او يكــي از داليل كمك بيش از انــدازه مردم به
زلزلهزدگان ...
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«كسبوكار» گزارش ميدهد

ضعف در برندسازي
تولیداتلوازمآشپزخانه

صفحه 11

ارسال کمکهای گروه
فوالد مبارکه به مناطق
زلزله زده غرب کشور

خوانساری در نشست هيات
نمايندگان اتاق تهران:
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چندين سال اســت كه توليد به سختي نفس
ميكشد و دليل عمده آن ركود موجود در بازار
اســت .نقدينگي نيز در بازار كم است و تعداد
چكهاي برگشتخورده 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 چكهاي برگشــتي
در بازار و كاهش اعتماد ميان واحدهاي توليد
و فروش شده است .البته كارخانههاي توليدي
وضعيت خوبي ندارند و برخي تعطيل شــده و
بسياري هم كه هنوز سرپا هستند تعداد زيادي
از كارگران خود را تعديل كردهاند...
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نوبخت:

انتقاد رئيسجمهوری از مسكن
مهر بهجا بود

ســخنگوي دولت با اشــاره به اينكــه انتقاد
رئيسجمهوری از مســكن مهر سرپلذهاب
بهجا و بهحق بود ،گفت :نبايد هر انتقاد دولت را
به معناي سياسيكاري تلقي كنند.
به گزارش ايسنا ،محمدباقر نوبخت صبح دیروز
(سهشــنبه) در نشســت خبري خود درباره
واكنشها به انتقاد رئيسجمهوری از مسكن
مهر سرپلذهاب اظهار كرد :تخريب مسكن مهر
در اثر زلزله بيشتر از ساير ساختمانها بود .برخي
ساختمانها كه در مسير گسل هم بودند آسيب
جدي نديدند .مسلما براي هر دلسوزي اين سوال
پيش ميآيد كه چرا مسكن مهر اينگونه تخريب
شد؟ آيا نميشد از اين خسارات پيشگيري كرد؟
وي در ادامــه افــزود :طبيعي اســت كه براي
رئيسجمهوری اين ســوال پيش آيد كه چرا
خسارات مســكن مهر زياد اســت .البته همه
مسكنهاي مهر سراسر كشور را يك پيمانكار
نساخته است و نميتوانيم بگوييم كه مسكن
مهر سراسر كشور مشكل دارد .نبايد براي مردم
احســاس ناامني ايجاد كنيم ،ولي بايد مسكن
مهر بازبيني شــود .موضــع رئيسجمهوری
بهحق و بهجا بود و نبايد هر انتقادي كه دولت
ميكند برچسب سياسي خورده و تخطئه شود.
خبرنگاري از نوبخت پرســيد آيا بهتر نيست
كمكهاي خارجي خــود را قطع كــرده و به
زلزلهزدگان كمك كنيم كه نوبخت در پاســخ
گفت :ما شرايط امنيتي خود را در نظر ميگيريم
و براساس آن به درستي تخصيص اعتبار داريم.
هر موضوع رديف هزينههاي خود را دارد .بهطور
مثال همانطور كه بيان شد دولت  281ميليارد
تومان كمك بالعــوض و  659ميليارد تومان
تسهيالت ارزانقيمت براي زلزلهزدگان در نظر
گرفته است .ما بايد بتوانيم امنيت كشور خودمان
را هم تامين كنيم.

محاكمه غيابي «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 دیروز
(سهشنبه)  30آبان 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 ،حجتاالسالم والمسلمين
محسنياژهاي ،سخنگوي قوه قضائيه در نشست
خبرياش در اواخر شــهريور ماه در پاســخ به
سوالي درباره محاكمه خاوري گفت :براي اواخر
ماه  7يا ماه  8وقت رسيدگي تعيين شده است.
محســنياژهاي درباره اينكه چرا رسيدگي به
پرونده خاوري با تاخير انجام ميشــود و اينكه
آيا قوه قضائيه ابزارهــاي الزم را براي محاكمه
اين فرد دارد ،گفت :فرض كنيد اين فرد محكوم
به حبس شود ،قطعا نميتوان 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 ميگيرد.

برگزاري دادگاه تجديدنظر
براي رســيدگي بــه پرونده
«مرتضــوي» در بخــش
كهريزك

دومين جلسه رسيدگي به بخشــي از پرونده
ســعيد مرتضوي مربوط به حادثه كهريزك،
بدون حضور سعيد مرتضوي در شعبه 22دادگاه
تجديدنظر استان تهران برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،ميرمجيد طاهري ،وكيلمدافع
اولياي دم روحاالميني پس از پايان جلسه دادگاه
دیروز (سهشنبه)  30آبان ماه گفت :در جلسه
دادگاه اظهاراتمــان را بيان كرديم و دفاعيات
انجام شد.
وي يــادآور شــد كــه ختــم دادرســي
دربــاره ايــن پرونــده اعــام نشــده
است.
طاهري با اشاره به عدم حضور سعيد مرتضوي
در جلسه دیروز 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.

رئيسجمهوری پايان داعش
را به همه رزمندگان اســام،
ديپلماتهاي كشــور ،دولت
و ملــت ،رهبــري انقالب و
نيروهاي مسلح ايران ،عراق

و سوريه تبريك گفت.
به گزارش ايســنا ،حجتاالســام والمسلمين حسن
روحاني صبح دیروز (سهشنبه)  30آبان  96در 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،
ديپلماتهاي 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 آدمكشي
و توحش چيزي به همراه نداشت ،تشكر ميكنم.
حجتاالسالم والمسلمين روحاني در ادامه صحبتهاي
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 ريشهكني داعش كار بزرگي انجام دادهاند،
وزراي خارجه يك تشكيالت پوسيده و بيرمق و بياثر 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 حمايتهاي دولت از بخش كشاورزي
طي ســالهاي اخير گفــت :در طول دولــت يازدهم
تالشهاي فراواني براي حمايت از كشاورزان انجام شد
كه خريد تضميني محصوالت كشــاورزي از جمله اين
حمايتها بود.
رئيسجمهوري همچنين با تاكيد بــر اينكه همانطور
كه آب و خاك بايد پايدار باشند ،كمك دولت به بخش
كشاورزي نيز بايد پايدار باشد ،به موفقيتهاي كشاورزان
در سالهاي اخير اشاره و اظهار كرد :اينكه در طول چهار
سال گذشــته  21ميليون 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 بودهايم .در اين زمينه رقم تراز تجاري اين بخش
در سال  ،92منفي  8.1ميليارد دالر بوده كه اين رقم در
سال 95به منفي 3ميليارد دالر رسيده است .واردات ما در
بخش محصوالت مورد نياز كشاورزي در سال 13.4 ،92
ميليارد دالر بوده و اين رقم در سال  95به  7.7ميليارد
دالر رسيده اســت كه يك حركت بسيار ارزشمندي در

بخش كشاورزي محسوب ميشــود .وي با بيان اينكه
دولت در ســال جاري به ازاي خريد تضميني  8.8تن
گندم 11.5 ،هزار ميليارد تومان به گندمكاران پرداخته
و هيچ بدهي به آنها ندارد ،خاطرنشان كرد :تالش دولت
در زمينه حمايت از كشاورزان تنها محدود به بحث خريد
تضمينيمحصوالتنيست،بلكهدرزمينهخريدتجهيزات
كشاورزي و همچنين زهكشي و آبياري مدرن نيز اقدامات
بزرگي انجام داده است.
روحاني همچنين بــا انتقاد از برخــي مادهواحدههاي
قانون خريد تضميني محصوالت اساســي كشاورزي
مصوب سال  68اظهار كرد :اين قانون مربوط به  28سال
قبل است كه بايد براي شرايط امروز تغيير كند و اصالح
شود .در اين زمينه من معتقدم كه حمايت از كشاورزان
بايد به صورت هدفدار ،به گونهاي انجام شــود كه اگر
كشاورزي در مصرف آب صرفهجويي ميكند يا فردي در
توليد محصوالت خود از كود كمتري استفاده ميكند ،از
حمايتهاي بيشتري برخوردار باشد .معتقديم كه به هر
اندازه كه از كشاورزان حمايت كنيم در آينده شاهد بهبود
وضعيت كشاورزي و صرفهجويي در مصرف آب اين بخش
و همچنين افزايش سالمت مردم خواهيم بود.
وي در ادامــه صحبتهــاي خود بــر لــزوم توجه به
محيطزيســت تاكيد كرد و گفت :در كنار توجه به آب،
زمين كشاورزي و محصوالت آن ،مساله محيطزيست نيز
براي دولت از اهميت بسياري برخوردار است .بايد تالش
كنيم تا مساله تصفيه فاضالبها به سرعت در دستور كار
قرار گيرد و موضوع كشــاورزي در آبهاي آلوده هرچه
سريعتر رسيدگي شود.
حجتاالسالم والمســلمين حســن روحاني در ادامه

صحبتهاي 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 گونهاي 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 امكانپذير
نباشد .به همين دليل ميتوان زمينهايي از كشورهاي
ديگر را در اختيار گرفت و محصوالت كشــاورزي را در
آن ســرزمينها 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 ميتواند براي رســاندن محصوالت
باغي و كشاورزي به مصرفكنندگان كمكهاي بسياري
كند .از جمله مشكالت كشاورزان اين است كه نرخ خريد
محصوالت از كشاورزان با نرخ فروش همان محصوالت به
مصرفكنندگان تفاوت بسياري دارد كه فضاي مجازي
در كاهش اين نرخ ميتواند 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 هيچگاه ميان دولت و
مردم فاصلهاي وجود ندارد و هر آنچه دولت انجام ميدهد،
از پول ملت اســت .روحاني افزود :خزانه متعلق به مردم
است و دولت به نمايندگي از سوي مردم تالش ميكند.

محمود حجتی ،وزیر جهاد کشاورزی در پنجمین کنگره
سراسری خانه کشاورز  ،اظهار کرد :در بخش کشاورزی
مشکالت و درخواستهای بسیاری وجود دارد که یکی از
این مسائل پایداری در تولید محصوالت کشاورزی بوده
است و عمدتا به مســاله آب بر میگردد ،اما همیشه در
طول تاریخ در ایران کمآبی و خشکسالی وجود داشته و
اجداد ما در این سرزمین زندگی میکردند و اقتصاد آنها
بر مبنای کشاورزی بوده است .حجتی گفت :امروز مشکل
آب نداریم و تنها باید منابع آبی را درست مصرف کنیم که
اگر این اتفاق نیفتد محدودیتهای منابع آبی و مشکل
بحران آب روز به روز بدتر میشود ،اما امیدواریم با کمک
کشاورزان بتوانیم مساله آب را حل کنیم.
حجتی تاکید کرد :برای  610دشــت کشور نمیتوان
یک نسخه آب صادر کرد ،بلکه هر دشتی نسخه خودش را
میخواهد که باید با کمک بهرهبرداران آن بخش و منطقه
این نسخه نوشته شود تا الزام اجرایی بیشتری پیدا کند
و بتوانیم در سفرههای آب زیرزمینی کشور تعادلبخشی
را ایجاد کنیم.
وی گفت :در بخش کشاورزی باید به این مساله توجه کرد
که بخشی از تولیدات را باید به فضاهای بسته و گلخانهها
منتقل کنیم که میتوان از ظرفیت و پتانسیلی که اخیرا
با اختصاص  1.5میلیارد دالر تسهیالت ارزان قیمت در
اختیار ما قرار داده شده ،استفاده کرد که البته  45درصد
آن به فعالیتهای کشــاورزی اختصاص دارد و تاکنون
چنین نرخ تسهیالت ارزان قیمتی در اختیار کشاورزی
قرار داده نشده است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سرمایهگذاری که در
دولت یازدهم در بخش آب و خاک صــورت گرفت در
هیچ دورهای از تاریخ کشــاورزی ایران انجام نشده بود،
اعالم کرد :حاصل این سرمایهگذاریها اجرای طرحهای
بزرگی مانند احیای دشتهای  550هزار هکتاری ایالم
و خوزستان و دیگر دشتهای کشور از جمله سیستان و
بلوچستان است که امروز  280هزار هکتار از دشتهای
ایالم و خوزســتان و بیش از  20هزار هکتــار از اراضی
سیستان و بلوچستان در مراحل نهایی بهرهبرداری قرار
دارد که تا پایان امســال انجام میشــود .از سوی دیگر
امسال در سیستمهای نوین آبیاری حدود 90هزار هکتار
عملیاتی شده و  150هزار هکتار دیگر نیز در مزارع شما
کشاورزان در دست اجراست که اغلب آن از منابع صندوق
توسعه ملی استفاده شده است.حجتی با بیان اینکه در
گذشته کمتر چنین منابعی در اختیار بخش کشاورزی
قرار میگرفت ،اظهار کرد :تاکنون  2200میلیارد تومان
از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش کشاورزی
قرار گرفته است که در زمین ه مکانیزاسیون و آماده سازی
زمین و سیستم های آبیاری نوین از جمله آبیاری تیت از
آنها استفاده کردهایم .

«كسبوكار» بررسي ميكند

خسارت غفلت از کیفیت تولید
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 ميشود ،نبود كيفيت و عدم تطابق با
استانداردهاي بينالمللي موجب دور افتادن توليدات
داخلي از عرصه رقابت با محصوالت خارجي و ورود به
بازارهاي جهاني شده اســت كه البته اين بيكيفيتي
گاها دروازههاي بازار كشورهاي همسايه را كه به لحاظ
توسعهيافتگي در شرايط مناسبي به سر نميبرند ،نيز
به روي اين محصوالت ميبندد.
در همين رابطــه محمد شــريعتمداري در همايش
بزرگداشت روز ملي كيفيت و چهاردهمين دوره جايزه
ملي كيفيت ايران افزود :سختگيري براي كيفيت ،كار
درستي است ،اما به صورت موازي با اين كار صحيح،
بايد كار صحيحتري كه نوسازي صنعتي و معدني است
مورد توجه و اهتمام باشد.
شــريعتمداري بــا اشــاره به اســناد باالدســتي و
سياســتهاي ابالغي اقتصاد مقاومتــي افزود :طبق
بندهاي  ۸و  ۲۴سياســتهاي 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 ابالغشــده ميدانيم و در بند  ۲۴گسترش
سطح استاندارد در همه توليدات داخلي از مهمترين
مطالبي است كه در اين سياستها ابالغ شده است.
وي ادامه داد :در ماده  ۳۰قانون برنامه ششــم توسعه
همهجانبه كشــور ،موضوع اســتاندارد مورد توجه و
اهتمام قانونگذاران در مجلس قرار گرفت.
وزير صنعت،معدن و تجارت عنوان كرد :شــورايعالي
استاندارد مسئوليت تدوين نقشهراه براي رسيدن به
كيفيت در همه عرصهها را بر عهده دارد و اين جايزه
يكي از مهمترين اهرمها براي رسيدن به اين هدف و
جايگاه مهم به شمار ميرود.
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
مهمترين نيازمنديهايي كه بتواند به افزايش تقاضا
در بازار داخلي و خارجي منجر شــود ،كيفيت است و

تسخير بازارهاي بينالمللي با ارائه كاال و خدمات بدون
كيفيت مقدور نيست و ما بايد اين مسير را با گامهايي
استوارتر و سريعتربرداريم.
شريعتمداري يادآور شد :براســاس گزارشهايي كه
در مجلس نيــز ارائه كرديم از حــدود  ۸۵هزار واحد
صنعتي فعال در كشور بســياري حتي در سالهاي
اخير برپايه سياست جايگزيني واردات بنا شدهاند ،اما
سياست اصولي كه بايد پي بگيريم بناي يك صنعت
صادرات گراست.
وي گفت :بايد بتوان كاالهــا را در بازارهاي بينالملل
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 بينالمللــي 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 مهمترين پايهگذاريهاي 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 ميگويد و هم فرمايشــات رســول
مكرم اســام و توصيههاي ديني بر ايــن امر تاكيد
كرده است.
به اعتقاد كارشناسان ،در بحث كيفيت محصوالت به
چند دسته سنتي ،صنعتي ،پتروشــيمي و ...تقسيم
ميشــوند كه عمده ضعــف صادراتي مــا به كاالي
ســنتي مانند محصوالتي چون صيفيجات ،ميوه و...
برميگردد.
كاالي بيكيفيت از بازار حذف ميشود
اسدا ...عسگراوالدي ،رئيس اتاق
بازرگاني ايران و روســيه در اين
رابطه به«كســبوكار» توضيح
ميدهد :در بحــث مهمي چون
كيفيت عوامل مختلفي دست به
دست هم داده است تا ما از بازارها عقب بمانيم كه

البته اين امر صرفا مختص همه كاالهاي صادراتي
ما نيست ،بلكه دستهاي از كاالهاي صادراتي ما از
كيفيت مطلوبي برخوردار هستند.
البته كاالي صادراتي  4-3رقم اســت و به كاالي
صنعتي ،سنتي و پتروشيمي تقسيمبندي ميشود.
اكثرا ايــن كاالها طبق آنچــه از وضعيت بازارها
مشهود است ،از كيفيت خوبي برخوردارند ،اما آن
محصول و كااليي كه از چنين كيفيتي بهرهمند
نيســت به تدريج از بازار حذف ميشود ،چراكه
خريدار به دنبال كيفيت است و اين كشورهاي با
توليد باكيفيت هستند كه در بازار باقي ميمانند،
امــا بعضــا كاالي صادراتي ما هم بســتهبندي
ضعيفي دارد و هم به بازارهــاي مقصد بيتوجه
است.
براي مثال زماني كه مقصد يك كاالي صادراتي
كشوري چون عراق اســت بايد روي بستهبندي
كاال الفاظ عربي درج شــده و همچنين محتواي
بستهبندي شرح داده شــود ،اما متاسفانه ما در
رشتههاي سنتي عقب هســتيم و در اين زمينه
بســيار ضعيف عمــل كردهايم .با ايــن حال در
بخشهايي مثل پتروشــيمي كيفيت باالســت
و محصــوالت صنعتــي نيــز چــون آهنآالت
و ...از ايــن نظــر قابــل رقابــت بــا محصوالت
خارجي است.
برعكــس همانطور كــه ذكر شــد ،محصوالت
كشــاورزي ايــن كيفيــت را نداشــته و
ايــن بخــش متحمــل خســارت و زيــان
شده است.
صادركننــدگان بازار آزادي دارنــد؛ در اين بازار
هر كســی توان ارائه محصول باكيفيت دارد در
بــازار باقــي ميماند وگرنــه يا رقيــب ديگري
جايگزين وي ميشــود يا اينكه به كلــي از بازار
حذف ميشود.
البته ناگفتــه نماند كــه ناهماهنگــي قوانين
و مقــررات داخلــي و بانكها بــا توليدكننده و
نبــود حمايتهــاي بانكــي از صادركنندگان
نيــز در اين امر تاثيری منفي گذاشــته اســت،
درحالــي كــه كشــوري چــون تركيــه بــه
صادركننــدگان خدمــات ويــژه بانكــي ارائه
ميدهد.

خبر

ديداراسدوپوتيندرسوچي

اسد:دمشقآمادهمذاكرهاست

كرملين دیروز (سهشنبه) در بيانيهاي از ديدار
روز دوشنبه روساي جمهور سوريه و روسيه
در سوچي خبر داد.
به گزارش ايسنا به نقل از شبكه اسكاينيوز
عربي ،كرملين در اين بيانيه اعالم كرد كه بشار
اسد ،رئيسجمهوری سوريه روز دوشنبه در
سفر كاري از پيش اعالمنشده 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 بيسابقه بوده،
شركت كرد.
پوتين در اين ديدار پيروزيهاي ارتش سوريه
عليه تروريســتها را تبريك گفــت و تاكيد
كرد :مردم ســوريه دوران ســختي را پشت
ســر ميگذارند و به تدريج به مراحل نهايي
ريشهكنسازي تروريسم نزديك ميشوند.
وي دیروز 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 ميكند.
رئيسجمهوري روســيه تاكيد كرد :اهميت
زمان اين ديدار براي افزايش هماهنگيها ميان
دو طرف ،انجام رايزنيهاي بيشــتر ،شنيدن
ارزيابي رهبري ســوريه از اوضاع كنوني اين
كشور ،برداشتن گامهاي آينده ،تصور از روند
سياسي و نقش سازمان ملل در آن است.
رئيسجمهوري 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 ميكند.
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 ميدانيد مــا فعاالنه با ديگر
كشــورها ،عراق ،آمريكا ،مصر ،عربســتان و
اردن همكاري ميكنيــم و در تماس دائم با
شركايمان 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 ميكند.
رئيسجمهــوری 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 موفقيتآميز عمليات روسيه با شما
ديدار ميكنم ،خرســندم .بايد اذعان داشت
كه اين عمليات به ما اجازه داد كه حل و فصل
سياسي بحران سوريه را پيش ببريم .اكنون به
لطف فداكاريهاي شما و ارتش سوريه مردم
كشورم به خانه و ديار خود بازگشتهاند.
اســد با بيان اينكه بر حمايت روسيه جهت
ممانعــت از دخالتهاي خارجــي در روند
سياســي ســوريه تكيه كرده ،افزود :در اين
دوران موفقيتهاي بزرگي داشتهايم چه در
ميدان نبرد و چه در عرصه سياسي بسياري از
مناطق سوريه از دست تروريستها آزاد شده و
سوريهايي كه مجبور به ترك خانههايشان
شدند ميتوانند بازگردند.
پوتين نيــز ابراز اميدواري كــرد كه جنگ با
تروريسم در آيندهاي نزديك در سوريه خاتمه
يابد.
دو طرف در اين ديدار همچنين درباره اصول
اوليه تدوين روند سياسي جهت حل و فصل
مسالمتآميز 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 بهويژه
بعد كاهش خطر تروريسم حمايت ميكنم و
درهاي داخلي و بينالمللي براي اين روند باز
هستند و با هر راهحل سياسي كه بر حاكميت
و تصميم سوريه متمركز باشد ،هستيم.
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نامه شريعتمداري و كرباسيان به جهانگيري در حوزه ورود موقت
يك مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ايران از ارسال نام ه وزراي صنعت و اقتصاد به معاون اول رئيسجمهوری براي ورود موقت كاال خبر داد و گفت :سفته جايگزين وثايق دريافتي جهت
ورود موقت كاال ميشود .محمود بازاري در جلسه همانديشي تشكلهاي 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 پيگيريهاي مكرر سازمان توسعه تجارت ايران ،در رويههاي بروكراتيك دستگاههاي اجرايي دچار مشكالتي
شده كه صادركنندگان را به دردسر انداخته است.
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كرســي روانتني براي فعاالن
اقتصادي در اتــاق بازرگاني
اصفهان راهاندازي ميشود

مصطفي رناسي در مراســم آغاز به كار چهارمين
گردهمايي بينالمللــي پزشــكي روانتني در
دانشگاه علومپزشكي اصفهان گفت :اين كرسي
با هدف ارائــه خدمت بــه فعــاالن اقتصادي و
همچنين ارائه مشــاوره به جواناني كه خواستار
آغاز يك فعاليت اقتصادياند ،راهاندازي ميشود.
وي با اشاره به برگزاري نشست روانتني در اتاق
بازرگاني اصفهان به همت دانشكده روانشناسي
دانشگاه علومپزشــكي اصفهان در ابتداي سال
گفت :در گام نخست مشــاوره روانتني در كنار
ساير خدمات مشــاوره اتاق به اعضا ارائه ميشود.
وي از فعاالن اقتصادي خواســت كه از مشاوران
روانتني و روانشناســي براي استخدام نيروي
انساني بنگاههاي اقتصادي خود بهره ببرند و افزود:
شناسايي شخصيت و ميزان توانايي افراد متقاضي
ميتواند در انتخاب نيروي انساني مورد نياز بنگاهها
به مديران كمك كند.
نايبرئيس اتاق بازرگاني اصفهان اظهار داشــت:
ريشه برخي از مسائل پيشروي فعاالن اقتصادي به
مسائل روانتني از جمله خانواده ،همكاران ،محيط
كار و جامعه بر ميگردد و اســتفاده از مشــاوران
روانشناسي و روانتني ميتواند براي حل مسائل
به فعاالن اقتصادي كمك كند .رناسي با اشاره به
شركت اتاق بازرگاني اصفهان در چهارمين كنگره
بينالمللي پزشكي روانتني گفت :هدف از حضور
اتاق بازرگاني اصفهان همكاري نزديك با دانشكده
روانشناســي دانشگاه علومپزشــكي اصفهان و
آشنايي متخصصان روانتني با مسائل و مشكالت
فعاالن اقتصادي است.

تجارت
و توزيع
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سي و دومين نشست هيات
نماينــدگان اتاق تهــران با
موضوع چالشهاي بانكي و
بودجهاي 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:
اميدواريمازنظراستحكامزيرساختهابه سطحيبرسيم
كه اگر زلزلهاي روي داد خسارات مالي به حداقل برسد و
تلفات جاني هم نداشته باشد.
او يكي از داليل كمك بيش از اندازه مردم به زلزلهزدگان
در فاجعه اخير را اطالعرســاني گسترده در شبكههاي
مجازي عنوان كرد و افزود :ممكن است فضاي مجازي
آسيبهايي هم داشته باشد ،اما بايد به كاركردهاي مثبت
آن هم فكر كنيم و اثــرات مفيدش را ببينيم .همانطور
كه درباره زلزله كرمانشاه ،اطالعرساني روزهاي اول در
شبكههاي 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
ميشتابند و با هم همدردي ميكنند.
رئيس اتاق تهران با اشــاره به تخريب مدارس مناطق
زلزلهزده گفت :اتاقهاي بازرگانــي تصميم دارند كه
تمركز خود را روي بازســازي مدارس قرار دهند .برابر
آمار  570مدرســه در كل مناطق زلزلهزده وجود دارد
كه  85مدرسه بهطور كامل آسيب ديده است .اتاقهاي
بازرگاني سراسر كشــور نيز ساخت مجدد يا بازسازي
كامل  45مدرســه را كه اغلب در مناطق روســتايي
قرار دارد بــر عهده گرفتهاند .اين  45مدرســه حدود
 130كالس درس دارد و برآوردها نشان ميدهد براي
بازسازي هر كالس به  100ميليون تومان اعتبار نياز
است .بهطور كل بودجه الزم براي بازسازي اين مدارس

 12ميليارد تومان برآورد شده است و در اين راه تمام
اتاقهاي 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 اتاقهاي
بازرگاني سراسر كشور بازسازي كنيم.

اميدواري به رشــد اقتصــادي حداقل
 3درصدي 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  6.2درصد رشد داشته و به
حدود  52ميليارد دالر رسيده است ،اما متاسفانه ارزش
صادرات  2.38درصد كاهش داشــته اســت .او افزود:
همچنين در گــزارش جديد بانك جهاني براي ســال
 2018رتبه ايران در شاخص تسهيل كسبوكار  124از
 190كشور را نشان ميدهد 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 كسبوكار
سنجيده شود تا رتبه كشور در اين شاخص جهاني بيش
از اين پايينتر نيايد .خوانساري ادامه داد :رشد اقتصادي
كشور معادل  12.5درصد اعالم شده كه  9.5درصد آن
مربوط به نفت و توليدات نفتي بوده و مابقي  3درصد آن
مربوط به ساير بخشهاي اقتصادي است .اميدواريم كه
اين عدد تا پايان سال كاهش پيدا نكند و ما بتوانيم رشد
حداقل  3درصدي 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 پيشبيني ميشد 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
نميتواند مشكل ارز را حل كند.
او ادامه داد :در زمان روي كار آمــدن دولت يازدهم،
قيمت لير تركيه  2500تومان بود كه اكنون به 1000
تومان رسيده است ،در شــرايطي كه در همان زمان
قيمت دالر 3500تا 3600تومان بود كه تا دو ماه پيش
هم قيمت روي همين حدود بود .در نظر داشته باشيد
وقتي قيمت لير به نصف كاهش پيدا ميكند طبيعي
است كه واردات كاال به ايران از تركيه افزايش يابد و به
همين دليل است كه در شش ماهه ابتدايي امسال تنها
 600هزار نفر به آنتاليا و شهرهاي جنوبي تركيه سفر
كردهاند؛ در واقع ما يارانه ارزاني سفر به تركيه و واردات
كاال از تركيه را با اتخاذ سياستهاي نادرست در حوزه
نرخ ارز پرداخت ميكنيم.
رئيس اتاق تهران در بخش پاياني گفتههاي 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 شركتهاي توليدي
معضالت جدي دارند و هر روز يكي بعــد از ديگري از
صحنه خارج ميشوند.
گزارشي از فرايند انتخاب صادركنندگان
نمونه استان تهران
در ادامه اين نشست ،محمد الهوتي گفت :در سالهاي
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 تشكلها در اين
رابطه خبر داد و افزود :براساس آييننامه اجرايي انتخاب
صادركنندگان نمونه ،بايد اطالعات بهدستآمده از سوي
شركتها را از طريق گمرك نيز راستيآزمايي كنيم.

در ادامه اين نشست ،ســيدعلي مدنيزاده ،اقتصاددان
و استاد دانشــكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي
شريف به تشريح طرح اصالح قانون پولي و بانكي كشور
كه هماكنون در كميسيونهاي مجلس در دست بررسي
است ،پرداخت .مدنيزاده 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 نميتواند چندان پايدار باشد.
وي همچنين وضعيت پيچيده نظام بانكي كشور را به
دليل مداخالت و فشارهاي دولتها ،نداشتن قدرت
قانوني و مصونيت قضايي الزم ،ساختار غلط حكمراني و
ت دانست
نداشتن انگيزه و نيز عدم پاسخگويي و شفافي 
و افزود :در حال حاضر تنها  7كشــور 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 نزدهاند .اين اقتصاددان در ادامه يكي از زمينههاي
شكلگيري ساختار مناســب در بانك مركزي كشور
را ايجاد قاعــده مالي و بودجه دولــت و نيز مديريت
بدهيهاي دولت عنــوان كرد و افزود :در اين راســتا
بايد صندوق ثباتساز ملي در كنار ساير صندوقهاي
ايجادشده تشكيل شود .مدنيزاده 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 از100
كشور جهان به اين نكته رسيده است كه در هيچيك

از اين كشورها ،دولت دخالتي در تصميمگيريهاي
اين نهاد ندارد.
افت جايگاه شوراي پول و اعتبار
در ادامه اين جلســه ،كوروش پرويزيــان ،عضو هيات
نمايندگان اتاق تهران به برخــي بخشهاي اصالحيه
قانون پولي و بانكي انتقاداتي وارد كرد و گفت :مهمترين
هدف تدوينكنندگان اصالحيه قانــون پولي و بانكي،
استقالل سياستگذار 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 ميرسد كه براي اصالح ساختار نظام پولي و بانكي
كشور به قانوني متمركزتر و آيندهنگرانه نياز داريم.
او با بیان این که اصالحیه قانون پولی و بانکی نمیتواند
اســتقالل بانک مرکزی را تامین کنــد ،گفت :بخش
خصوصی در ارکان بانک مرکزی حذف شــده است و
اینمیتواند به کمرنگ شــدن حقوق صنفی صاحبان
کســبوکار منجر شــود .ضمن آنکه همراســتایی
سیاستهای بانک مرکزی با ســایر بازارها نیز در ابهام
قرارمیگیرد.
مدیرعامل بانک پارسیان سپس از جایگاه شورای فقهی
و نســبت آن با فعالیتهای بانکی پرسید و نسبت این
اصالحیه با قانون بانکداری جامــع را که در مجلس در
دست بررسی است ،جویا شد .او همچنین گفت که رابطه
دولت با بخش خصوصی در این اصالحیه تعیین تکلیف
نشده است.

دادنــامــه  -حوزه نهم شوراي حل اختالف شهريار
شماره پرونده  ۲۱۸/۹/۹۶شماره دادنامه  ۵۴۸/۹۶مورخ۹۶/۷/۱۲
خوانده :محمد اشتری ماهینی
خواهان :عباس فرضی با وکالت فاطمه نوروزی
خواسته :مطالبه وجه چک بانضمام هزينه دادرسي و تاخيرتاديه
رأي قاضي شورا
درخصوص دعوي عباس فرضی با وکالت خانم فاطمه نوروزی بطرفيت محمد اشتری ماهینی خواسته مطالبه وجه چک
مبلغ بیست میلیون تومان بابت يك فقره چک بشماره  ۹۸۴۹۷۵عهده بانک مسکن به انضمام خسارت وارده ،باتوجه
به عرضحال تسليمي و مستندات پرونده و مالحظه نظریه مشورتی اعضای شورای و نظر به اینکه وجود اصل چک در
ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه حکایت از استقرار دین 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  73قانون 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 دین و مصون ماندن دعوی و مستندات خواهان
ازهرگونه ایراد و خدشه دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و بااختيار حاصله از ماده 9قانون شوراهاي حل اختالف
مصوب 94/8/10مســتندا ً به مواد ۳۱۰و ۳۱۳قانون تجارت و مواد 198و 519قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و
انقالب درامورمدني و تبصره الحاقی به ماده  ۲قانون صدور چک حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دویست
ميليون ريال بابت اصل خواسته و هزينه دادرسي و خسارت تاخيرتاديه از تاريخ صدور چک لغایت وصول آن و حق الوکاله
وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مي دارد ،راي صادره غيابي و ظرف  20روز قابل واخواهي درهمين حوزه و
سپس ظرف 20روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم دادگستري شهريار مي باشد.
قاضي حوزه نهم شورای حل اختالف شهريار

آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه
به عموم بستانكاران شرکت ورشکسته لوله و پرفیل البرز کویر با شماره ثبت  455که حکم ورشکستگی آن به موجب
دادنامه شــماره  9309972168800507مورخ  1393/08/28از شعبه  88دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر وتاریخ
توقف آن  1388/05/01اعالم گردیده آگهی می دهد  :اولین جلسه بستانكاران در ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ
 1396/10/06در 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 شرکت ورشکسته
موصوف مسئوليت تضامني داشته يا ضامن آن هستند مي توانند در موعد و محل مذكور حضور بهم رسانند .ضمن ًا اخطار
مي شود  )1 :كليه بستانكاران و كساني كه هرگونه ادعائي از شــرکت ورشکسته فوق دارند بايد اصل يا تصوير مصدق
مدارك خود را ظرف  2ماه از تاريخ انتشار این آگهي به اداره تصفیه تسلیم نمایند .مدت ارسال مدارک برای بستانکارانی
که در کشورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه می باشد ) 2 .كساني كه به شرکت فوق الذکر بدهي دارند بايد ظرف مدت
مذكور خود را معرفي و بدهي خــود را در وجه اداره تصفيه بپردازند .طبق ماده  24قانون تصفيه امورورشكســتگي ،
بدهكاران متخلف از اين وظيفه به جريمه نقدي معادل بيست و پنج درصد ()%25دین محكوم خواهد شد .ضمن ًا 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 شرکت ورشکسته نامبرده را در اختيار دارند مكلفند در ظرف مدت  2ماه از انتشاراین 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 تصفیه امور ورشکستگی تهران – شعبه چهارم
نوبت اول1396/09/01:
نوبت دوم1396/09/10:

آگهي دعوت بستانكاران با اخطارات الزمه
به عموم بستانكاران شرکت خدمات طالیی عماد (سهامی خاص ) به شماره ثبت388542وشناسه ملی10320384088که
به موجب دادنامه شماره  9409970227401326مورخ 94/12/22صادره از شعبه  14دادگاه عمومی حقوقی تهران ورشکسته
شناخته شده و تاریخ توقف1392/8/30اعالم گردیده آگهی می دهد :اولین جلسه بستانكاران در ساعت  10صبح روز چهار
شنبه مورخ 96/10/27در 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 شرکت ورشکسته
موصوف مسئوليت تضامني داشته يا ضامن آن هستند می توانند در موعد و محل مذكور حضور بهم رسانند ضمن ًا اخطار
مي شود )1 :كليه بستانكاران و كساني كه هرگونه ادعائي از شرکت ورشکسته فوق دارند بايد اصل يا تصوير مصدق مدارك
خود را ظرف  2ماه از تاريخ انتشار این آگهي به اداره تصفیه تسلیم نمایند .مدت ارسال مدارک برای بستانکارانی که در
کشورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه می باشد ) 2 .كساني كه به شرکت فوق الذکر بدهي دارند بايد ظرف مدت مذكور خود را
معرفي و بدهي خود را در وجه اداره تصفيه بپردازند .طبق ماده  24قانون تصفيه امورورشكستگي  ،بدهكاران متخلف از اين
وظيفه به جريمه نقدي معادل بيست و پنج درصد ()%25دین محكوم خواهد شد.ضمن ًا 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 شرکت ورشکسته
نامبرده را در اختيار دارند مكلفند در ظرف مدت  2ماه از انتشاراین 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.
مدینه ای – مستشار قضائی اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران – شعبه سوم
نوبت اول1396/09/01:
نوبت دوم 1396/09/10:

آگهي دعوت بستانكاران با اخطارات الزمه
به عموم بستانكاران شرکت مجتمع لوله وپروفیل کاویان صنعت شیرکوه (سهامی خاص ) به شماره ثبت731وشناسه
ملی10861332876که به موجب دادنامه شماره 9309972168800625مورخه 93/10/15صادره از شعبه 88دادگاه
عمومی حقوقی تهران ورشکسته شناخته شده و تاریخ توقف آن 1390/4/3اعالم گردیده آگهی می دهد :اولین جلسه
بستانكاران در ساعت  10صبح روز چهار شنبه مورخ 96/9/22در 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 شرکت ورشکسته موصوف مسئوليت تضامني داشته يا ضامن آن هستند می توانند در موعد و
محل مذكور حضور بهم رسانند ضمن ًا اخطار مي شود:
 )1كليه بستانكاران و كساني كه هرگونه ادعائي از شرکت ورشکسته فوق دارند بايد اصل يا تصوير مصدق مدارك خود
را ظرف  2ماه از تاريخ انتشار این آگهي به اداره تصفیه تســلیم نمایند .مدت ارسال مدارک برای بستانکارانی که در
کشورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه می باشد ) 2 .كساني كه به شرکت فوق الذکر بدهي دارند بايد ظرف مدت مذكور
خود را معرفي و بدهي خود را در وجه اداره تصفيه بپردازند .طبق ماده  24قانون تصفيه امورورشكستگي  ،بدهكاران
متخلف از اين وظيفه به جريمه نقدي معادل بيست و پنج درصد ()%25دین محكوم خواهد شد.ضمن ًا 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
شرکت ورشکسته نامبرده را در اختيار دارند مكلفند در ظرف مدت  2ماه از انتشاراین 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.
مدینه ای – مستشار قضائی اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران – شعبه سوم
نوبت اول1396/09/01:
نوبت دوم1396/09/10:
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«كسبوكار» راهکارهای کاهش تلفات جادهاي را بررسی می کند
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بهرهبرداري از  ۱۰ايســتگاه
راهآهن تا پايان سال جاري

سرپرست اداره كل ساخت ساختمانهاي راهآهن
شركت ساخت و توســعه زيربناهاي حمل و نقل
كشور گفت :در ســال جاري  ۱۰ايستگاه راهآهن
به مســاحت  ۴ميليون و  ۵۰۰هزار متر مربع به
بهرهبرداري ميرسد.
غالمرضارضاييباالجوباتاكيدبرتوسعهشبكهريلي
و اتصال مراكز استانهاي كشور به شبكه سراسري
راهآهن گفت :با توجه به اولويت توسعه خطوط ريلي
در سال جاري و اتصال 5مركز استان به شبكه ريلي
عمليات اجرايي ايســتگاههاي راهآهن با سرعت
بيشتري در حال انجام است.
وي افزود :با توجه به كمبــود اعتبارات عمليات
اجرايي ايستگاهها 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 ايســتگاهها شتاب قابل توجهي
گرفت.
سرپرست اداره كل ساخت ساختمانهاي راهآهن،
بنادر و فرودگاهها از ثبت ركورد جديد در ساخت
ايستگاهها خبر داد و خاطرنشان كرد :در شش ماه
نخست ســال جاري ركورد ساخت ايستگاههاي
مسافري در  ۳۰ســال گذشته شكست و از لحاظ
متراژ به بيش از دو برابر ميانگين ساخت رسيد.
رضاييباالجو در ادامه اظهار داشت :در سال جاري
بيش از  ۱۰ايستگاه مســافري راهآهن در زميني
به مساحت  ۴ميليون و  ۵۰۰هزار مترمكعب كه
متراژ ســاختمانهاي آن در حــدود  ۱۴۳هزار
مترمربع است ،افتتاح ميشــود و به بهرهبرداري
ميرسد.

نخســتين بودن در فهرست
تلفات جــادهاي جهان عالوه
بر پيامدهاي اجتماعي ،رواني
و ...خسارتي هنگفت به اقتصاد
ايران وارد ميكند و ســاالنه
بيش از 8درصد از توليد ناخالص داخلي كشور را ميبلعد ،اما
روند كاهش تلفات بسيار كند پيش ميرود .روز گذشته در
مراسم روز جهاني قربانيان سوانح جادهاي ،ضرورت كاهش
تلفات جادهها بارها توسط سخنرانان مورد تاكيد قرار گرفت،
اما مشخص نيست برنامه عملي در اين مسير چيست و چه
زماني نمودار كاهش قربانيان جادهها از شيب بسيار ماليم
كنوني ،به شيبي تندتر تغيير وضعيت خواهد داد.
باال رفتن آمار تلفات جادهاي با افزايش تعداد
كاربران جادهها
معاون حملونقل وزير راه و شهرســازي در اين مراسم
گفت :تعداد جانباختگان سوانح رانندگي در كشور به 16
هزار نفر كاهش يافته است و به ازاي هر  100هزار نفر به
طور متوسط  20نفر در راههاي كشور جان خود را از دست
ميدهند .مهرداد تقيزاده افزود :اين ميزان تلفات جاده در
ايران در حاليست كه تعداد كشتهشدگان در تركيه به ازاي
هر  100هزار نفر  8.6نفر ،در كشورهاي اروپايي  2.5تا 7
نفر و آمريكا  10نفر است .وي بيان كرد :هرچند كه تلفات
رانندگي در ايران كاهش يافته است ،اما در  10سال آينده
روند افزايشي خواهد داشت و در سال  1406به  19هزار
نفر خواهد رسيد .معاون حملونقل وزير راه و شهرسازي
بيان كرد :تعداد كشتهشدگان سوانح رانندگي در كشور

 16هزار نفر است ،در حالي كه در  10سال گذشته حدود
 27هزار نفر بوده و با تالش  16نهاد پس از  10سال ميزان
جانباختگان ســوانح رانندگي  11هزار نفر كاهش پيدا
كرده است .تقيزاده با اشاره به كاهش تعداد كاربران بخش
حملونقل عمومي در ايران طي  8ســال گذشته اظهار
داشت :آمارها نشان ميدهد كه در اين مدت 10ميليون نفر
از كاربران اتوبوس در بخش جادهاي و  5ميليون 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
جادهاي در حوزه مسافر و بار را يكي از داليل اصلي ناايمن
بودن جادهها دانست و افزود :طبق مطالعات بينالمللي

مديريت مصرف و صرفهجويي مشتركان گاز طبيعي خراسانجنوبي

بيرجند  -اعظم نوري :مديرعامل شركت گاز استان
خراسان جنوبي از مشــتركان گاز طبيعي در استان
خواست مديريت مصرف و صرفهجويي گاز طبيعي را در
راستاي تامين گاز پايدار در دستور كار خود قرار دهند.
سيد محمود هاشــمي در گفتگو با«كسبوكار»

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

کت فوالد مبارکه عنوان کرد
معاون نیروی انسانی و سازماندهی شر

ارسالکمکهایگروهفوالد مبارکه به
مناطق زلزلهزده غربکشور

در پی وقوع حادثۀ دلخراش زلزلۀ غرب کشــور،
مدیریت و کارکنان گروه فوالد مبارکه دوشادوش
اقشــار مختلف مردم با ارســال کمکهای نقدی و
غیرنقدی خود با این عزیزان ابراز همدردی نمودند.
به گزارش خبرنگار مــا از اصفهان  ،اولین محمولۀ
کمک هــای شــرکت فوالدمبارکه بــه مناطق
زلزله زدۀ غرب کشــور در قالب  ۵۰۰۰تخته پتو،
 ۴۳۶۰ثوب انواع لباس ۱۵۰۰۰ ،شل آب معدنی،
 ۲۰۰۰۰قوطی انواع کنسرو غذا و  ۲۰۰۰۰قرص
نان توسط  ۱۳دســتگاه کامیون برای هموطنان
نیازمند ارسال شد.
معاون نیروی انســانی و ســازماندهی شــرکت
فوالدمبارکه در مصاحبه با خبرنگار ما ضمن اعالم
این خبر و عرض تســلیت به خانواده های داغدار
زلزله زده گفــت :در کنار فعالیتهــای اقتصادی
فوالدمبارکه ایفــای نقش محوری در توســعۀ
اجتماعی کشور از مهم ترین مأموریت های این
شرکت اســت .در این خصوص تمامی مدیران و
کارکنان شرکت ضمن ابراز همدردی با هموطنان
عزیز برای ارائــۀ هرگونه کمک اعــام آمادگی
کردند و در همین راســتا و در کوتاه ترین زمان
ممکن با هماهنگی مسئوالن ستاد بحران استان
برای تهیۀ بخشــی از اقالم موردنیاز این عزیزان
اقدام شد.
ایاز اســماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود
از اعالم آمادگی مدیــران و کارکنان فوالدمبارکه
برای تخصیص بخشــی از حقوق خود برای کمک
به هموطنان زلزله زده خبــر داد و گفت :ازآنجاکه
کارکنان فوالدمبارکه در امور خیر همواره پیش قدم

هرچه ميزان استفاده از بخش حملونقل عمومي در كشور
بيشتر و استفاده از خودروهاي شخصي كمتر شود ،تعداد
كشتهشدگان سوانح رانندگي نيز كمتر خواهد شد .وي
ارزان بودن قيمت سوخت در كشور را يكي از داليل تمايل
نداشتن مردم براي استفاده از حملونقل عمومي دانست
و اظهار داشت :در ابتدا روند كاهش جانباختگان سوانح
رانندگي در كشور مناســب بود ،بهطوري كه در سال 95
نسبت به  94تعداد جانباختگان  4درصد و در سال جاري
نسبت به سال گذشته تعداد آنها به يك درصد كاهش پيدا
خواهد كرد ،اما با وجود افزايش اســتفاده از سيستمهاي
هوشمند در راههاي كشور روند سوانح رانندگي در 10سال
آينده صعودي خواهد بود.

بوده اند ،در این مورد نیز ترتیبی اتخاذ شده است تا
همکاران بتوانند نسبت به این امر نیز اقدام کنند.
در همین راستا شرکتهای فوالد هرمزگان و صنایع
معدنی فوالد سنگان خراســان فوالد مبارکه نیز
هموطنان زلزله زده غرب کشور را یاری کردند.
در جریان این اقدام خداپســندانه شــرکت فوالد
هرمــزگان با هماهنگــی جمعیت هــال احمر
اســتان ،ضمن اهدای خــون از ســوی کارکنان
این شــرکت ،با ارســال یک هــزار تختــه پتو،
 ۵۰۰عــدد چادر ۵۰۰۰ ،کنســرو مــواد غذایی
و  ۲۰۰۰ثوب انواع البســه به یــاری این عزیزان
شتافتند.
این گزارش حاکی اســت کارکنان شرکت صنایع
معدنی فوالد سنگان خراسان فوالدمبارکه هم به
منظور ابراز همدردی و عمل به وظیفۀ انســانی،
بخشــی از حقوق و دســتمزد آبان ماه خود را به
آسیب دیدگان این حادثه اختصاص دادند.
بهره برداری از واحد سولفورزدایی
مگامدول شهید شهبازی مجتمع فوالد سبا

محمود محمدی فشارکی ،مدیر عملیات مجتمع
فوالد سبا با تأکید بر اینکه این اقدام یکی از کارهای
تعمیراتی بسیار تخصصی روی این مگامدول ها در
سطح دنیاست ،در این باره گفت :این مهم به همت
کارکنان سخت کوش و دانش محور مجتمع فوالد
ســبا و با تعویض اتصاالت ارتعاشی (اکسپنشن)
ورودی و خروجی  ،تعویض والوها و بهینه ســازی
خطوط انتقــال و همچنین با انجــام تنظیمات و
کنترل کاتالیست ها انجام و در نهایت این سیستم
مطابق با استانداردها و دســتورالعمل های کاری
راه اندازی شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.
رئیس تولید و تعمیرات واحد احیاي مستقیم مجتمع
فوالد سبا نیز در تشریح سیستم سولفورزدایی اظهار
داشت :در کورۀ احیاي مستقیم به روش میدرکس،
به منظور دستیابی به آهن اسفنجی باکیفیت نیاز
به شــارژ گندله با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
مناسب است و یکی از این خصوصیات شیمیایی در
رِنج بودن میزان گوگرد گندله با حداکثر مجاز چهار
تا پنج هزارم درصد است.
فرهاد رجبی با تأکید بر اینکه در صورت باالتر بودن
این میزان ،کیفیت و کمیت تولید افت می کند و
به تجهیزات خسارت وارد می شود ،افزود :با توجه
به فراتر بودن میزان رنج گوگرد گندلۀ ارســالی به
واحد انباشت و برداشت ســبا ،این واحد تصمیم
گرفت همزمان با اجرای تعمیرات برنامه ریزی شدۀ
ساالنه ،مشکالت فنی واحد سولفورزدایی مگامدول
را برطرف و از آن بهره برداری کند.
وی کاهش  ۳۵درجه ای حرارت ســقف ریفورمر،
کاهــش میــزان ســولفور گندلۀ گاز پروســس
از  50PPMبــه ( ، 5-8)PPMکاهــش میزان
خودسوزی و فعال شــدن آهن اسفنجی ،افزایش
عمر کاتالیســت های ریفورمر ،کم شــدن میزان
خوردگی ها و افزایــش تولید را مهم ترین مزایای
اجرای این پروژه دانست.
رئیس تولیــد و تعمیرات واحد احیاي مســتقیم
مجتمع فوالد سبا در پایان از حمایتها و همکاری
تمامی معاونیــن ،مدیران و کارشناســان فوالد
مبارکــه و مجتمــع فــوالد ســبا و همچنین از
پیمانکارانــی که برای در مدار قــرار گرفتن واحد
ســولفورزدایی شــهید شــهبازی تالش کردند،
تشکر و قدردانی نمود.

توسط مشتركان از اهميت ويژهاي برخوردار است.
هاشميهمچنين با اشارهبه بخشنامهرعايتمصرف
بهينه گاز طبيعي در دستگاههاي اجرايي استان بر
ضرورت صرفهجويي و مديريت مصرف ادارات دولتي
تاكيد كرد.

تلفات جاده به نحو موثر كاهش نيافته است
يك كارشناس حملونقل جادهاي در حاشيه اين همايش
با بيان اينكه اقدامات انجامشده در حوزه ايمني جادهها و
كاهش تلفات جادهاي تاكنون به نتايج موثر نرسيده است،
به«كسبوكار» گفت :نگاه برنامهريزان حملونقل كشور
به مقوله كاهش تلفات جادهاي ،كهنه و ناكارآمد است و
به نظر ميرســد تلفات جادهاي و خسارتهاي سنگين
اجتماعي و اقتصادي آن براي مسئوالن حملونقل كشور
عادي شده اســت .محمدرضا نيكو با اشاره به اصليترين
عامل تصادفات در كشور يعني عامل انساني افزود :برنامه
جامعي كه مهارت و تعهد نيروي انساني شاغل در بخش
حمل و نقل عمومي جادهاي با آموزشهاي دقيق و پايش
مستمر ،ارتقا يابد تاكنون وجود نداشته و تمام برنامههاي
اجراشده مقطعي بوده است .اين كارشناس واگذاري اصولي
حملونقل جادهاي به بخش خصوصي را يكي از راهكارهاي
كاهش تلفات جادهها برشمرد و افزود :برندسازي در بخش
حملونقل 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
ميشود ،اما برندســازي در اين حوزه به تازگي استارت
خورده و در ابتداي مســير است .وي با اشــاره به برآورد
بيش از  70هزار ميليارد توماني خسارت اقتصادي تلفات
جادههاي كشــور تصريح كرد :با روند كند كاهش تلفات
جادهاي و پيشبيني صعودي شــدن آمــار تلفات طي
 10سال آينده ،بخش قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي
و منابع كشور توسط اين خسارات بلعيده ميشود ،ولي اين
خسارت هنگفت به چشم نميآيد يا آنقدر تكرار شده كه
به كليشه تبديل شده و اهميت خود را از دست داده است.

بندر عباس  -شارجه درجه 2
180/000

راه و شهرسازی

استقرار بنياد مسكن كرمانشاه
در روستاهاي زلزلهزده

جواد حقشــناس ،معاون امور مســكن شهري
بنياد مسكن انقالب اســامي گفت :براي كمك
به بازسازي واحدهاي مسكوني شهري و روستايي
در استان كرمانشاه ،بنياد مســكن كرمانشاه در
روســتاهاي ســرپلذهاب و بنياد مسكن استان
لرســتان در شهرستان اســامآباد غرب مستقر
ميشــوند .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 زلزلهزده مســتقر شده و كار
ارزيابي براي بازسازي واحدهاي مسكوني را آغاز
كردهاند .وي اضافه كرد :بنياد مسكن كرمانشاه در
منطقه ثالث باباجاني ،بنياد مسكن آذربايجانغربي
در شهرســتان داالهو ،بنياد مســكن قزوين در
شهرســتان گيالنغرب و بنياد مسكن اصفهان در
شهر سرپلذهاب مستقر شده و ارزيابيها را انجام
خواهد داد.
حقشــناس اضافه كرد :براي كمك به بازسازي
واحدهاي مسكوني شهري و روستايي در استان
كرمانشاه ،بنياد مســكن كرمانشاه در روستاهاي
ســرپلذهاب و بنياد مسكن اســتان لرستان در
شهرستان اسالمآباد غرب مستقر ميشوند.
وي بر لزوم رعايت كامل مقررات ملي ساختمان در
طرحهاي شهري و روستايي تاكيد كرد و گفت :اين
بنياد ساالنه نوسازي و مقاومسازي  ۲۰۰هزار واحد
مسكوني در مناطق روستايي را در برنامه چشمانداز
قرار داده است .حقشــناس مقاومسازي 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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دالر ارزان شد
نرخ سكه در ادامه روند روزهاي گذشته خود همچنان در شيب صعودي قرار دارد و در بازار دیروز (سهشنبه) به يك ميليون و ۴۳۱هزار تومان رسيد ،اما دالر آمريكا كاهش قيمت را
تجربه كرد و ۴۰۹۳تومان فروخته شد .بازار سكه همچنان در مسير صعودي قرار دارد و حباب قابل توجهي روي قيمت سكه سايه اندخته است .نيمسكه به قيمت ۷۲۳هزار تومان ،ربع
سكه  ۴۰۴هزار تومان و سكه گرمي ۲۶۶هزار تومان عرضه ميشود.

وام ۱۱۰ميليوني مسكن ۱۷ميليون تومان آب ميخورد

يادداشت

سيرنزولياوراقتسهيالت مسكن

آزادســازي وثايق مــازاد بانكي
واحدهايتوليدي،مطالبهايقانوني
امافاقدقدرتاجراييمناسب

هادي محمودي ،فعال در
حوزه مالي و بانكي
به موجب ماده  19قانون رفع
موانع توليد رقابتپذير 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 بانكها يا موسسات مالي يا
اعتباري داراي مجــوز ،بانك مركزي جمهوري
اسالمي ايران مكلف است از طريق كليه بانكها
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 وثيقههاي
مازاد يا تبديل وثيقه متناسب با ميزان باقيمانده
تسهيالت اقدام کند .همانطور كه اشاره شد ،قانون
مصوب مجلس شوراي اســامي ،بر آزادسازي
وثايق مازاد متناســب با بازپرداخت هر بخش
از تســهيالت پرداختي به واحدهاي توليدي،
تاكيد کرده است ،ولي متاسفانه قدرت اجرايي
مناسبي براي آن در كشور وجود ندارد .بهطوري
كه با وجود ابالغ بانك مركزي به بانكها ،كماكان
برخي از بانكها از اجــراي اين قانون خودداري
كرده و بــه بهانه باقي ماندن ســاير بدهيهاي
مشتري از آزادسازي وثيقههاي مازاد جلوگيري
ميکنند .با نگاهي به اكثر پروندههاي تسهيالت
معوق بانكها كه منجر بــه تعطيلي واحدهاي
توليدي فعال در كشور شــده است ،ميتوان به
اين نكته پي برد كه عالوه بر محل اجراي طرح
وثايق غيرمنقول يا منقول ديگري نيز در تمليك
يا بازداشت بانكها 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 بانكها جهــت وصول
مطالبات اعم از تمليك وثايق ،بازداشت اموال،
مسدودي حســاب و ممنوعالخروجي ضامنان
موجب ميشــود كه بــه يكبــاره واحدهاي
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 ترهينشده نزد بانكها نيست ،بلكه
متاســفانه برخي بانكها 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
ي تســهيالت
ريســك اعتباري ،در زمان اعطا 
اقدام بــه بلوكه کردن بخشــي از تســهيالت
اعطايي به مشــتريان ،در قالب انواع سپردهها
اعم از قرضالحسنه و سرمايهگذاري ميکنند.
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 نرخهاي مقرر توسط
شــوراي پول و اعتبار ميشود .بنابراین ضرورت
دارد بانك مركــزي و دســتگاههاي نظارتي از
قبيل سازمان بازرسي كل كشور ضمن برخورد
قاطع و سختگيرانه با اين دســته از بانكها و
موسســات اعتباري ترتيبي اتخــاذ کنند كه
در اســرع وقت نسبت به آزادســازي و استرداد
وجوه مزبور به تســهيالتگيرندگان ،اقدام الزم
صورت پذيرد .اميــد به اينكه دولــت محترم،
مجلس شوراي اســامي ،بانك مركزي و ساير
دســتگاههاي نظارتي ،ترتيبي اتخاذ کنند كه
قــدرت اجرايي قوانين مذكــور افزايش يافته و
همزمان با درخواست مشــتري ،بانكها ضمن
بررســي و عندالــزوم ارزيابــي مجــدد وثايق
رهني ،متناســب با مانده بدهــي ،وثايق مازاد
واحدهاي توليدي و سپردههاي مشروحه فوق
را آزاد کنند .بيشــك اين امر موجب ميشود
بخشــي از داراييهاي توليدكنندگان آزاد شده
و با ورود به فضاي كســبوكار بــه رونق توليد
كمك کند.

بانک
بازگشايي شعبه بانك تجارت
در سرپلذهاب

در راستاي خدمترساني به
هموطنان آسيبديده در زلزله
ســرپلذهاب و ارائه خدمات
بانكي مورد نياز ،شعبه بانك
تجارت در اين شهرستان فعاليت خود را از سر گرفت.
به گزارش روابطعمومي بانك تجارت ،در پي زلزله هفته
گذشته استان كرمانشاه شعبه اين بانك در شهرستان
ســرپلذهاب با آســيبديدگي جدي مواجه شد كه
پس از پيگيريهاي انجامشــده و در راستاي تسهيل
خدمترساني به مشــتريان ،شعبه اين بانك در محل
موقت از صبح روز دوشنبه  29آبان بازگشايي شد.

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

طي يك ماه گذشته قيمت
اوراق تســهيالت مسكن
چندان نوســاني نداشته،
ولي در مجموع قيمت اين
اوراق نسبت به هفتههاي
گذشته مقداري كاهش داشته است .در اين روزها
براي وام  ۱۱۰ميليون توماني بايد حدود  ۱۷ميليون
تومان اوراق خريد.
قيمــت اوراق تســهيالت مســكن در هفتههاي
گذشته نوسان چندان زيادي را نداشته ،بهطوري
كه بيشــترين قيمت اين اوراق مربــوط به امتياز
تسهيالت مسكن مهر ماه  ،۱۳۹۶معادل  ۷۶هزار
و  ۸۰۰تومان است و كمترين قيمت نيز مربوط به
اوراق آذر ماه سال  ۱۳۹۴است كه حدودا  ۷۵هزار و
 ۸۰۰تومان ميشود .طي يك ماه گذشته نيز قيمت
تسهيالت مسكن نوسان چندان زيادي نداشته و در
حدود  ۷۶تا  ۷۸هزار تومان بوده است.
براي مشخص شــدن هزينه انواع وامهاي مسكن
قيمت هر ورق از اوراق تسهيالت مسكن را تقريبا
حدود  ۷۷هزار تومــان در نظر ميگيريم و با توجه
به اينكه زوجهاي تهراني بــراي دريافت وام ۱۰۰
ميليون توماني مســكن بايد  ۲۰۰برگه تسهيالت
مسكن خريداري كنند ،آنها بايد  ۱۵ميليون و ۴۰۰
هزار تومان صرف خريــد اين  ۲۰۰برگ كنند .اين
مبلغ با احتســاب  ۱۰ميليون تومان وام جعاله كه

بابتش بايد  ۲۰برگ بهــادار به قيمت يك ميليون
و  ۵۴۰هزار تومان از اوراق تســهيالت مســكن را
خريداري كنند ،در مجموع براي دريافت وام ۱۱۰
ميليون توماني مســكن حدود  ۱۶ميليون و ۹۴۰
ن ميشود.
هزار توما 
همچنين زوجهاي غيرتهراني كه در شــهرهايي با
جمعيت بيشــتر از  ۲۰۰هزار نفر جمعيت زندگي
ميكنند ،ميتوانند تا سقف  ۸۰ميليون تومان وام
بگيرند كه براي گرفتن اين مبلــغ بايد  ۱۶۰ورق
بهادار خريداري كنند كه با اين حســاب بايد ۱۲
ميليون و  ۳۲۰هزار تومان بابــت خريد اين اوراق

بپردازند كه با احتســاب يك ميليون و  ۵۴۰هزار
تومان اوراق وام جعاله ،در مجمــوع براي دريافت
وام  ۹۰ميليون توماني بايد  ۱۳ميليون و  ۸۶۰هزار
تومان پرداخت كنند.
عالوه بر اين زوجهاي ســاكن در ساير شهرهاي با
جمعيت زير  ۲۰۰هزار نفر ميتوانند براي گرفتن
 ۶۰ميليــون تومان وام مســكن  ۱۲۰برگ بهادار
خريداري كنند كه بايد  ۹ميليون و  ۲۴۰هزار تومان
بابت خريــد اوراق بپردازند كه بــراي دريافت ۱۰
ميليون تومان ديگر بابت وام جعاله بايد يك ميليون
و  ۵۴۰هزار تومان بپردازند .اين زوجها در مجموع

براي دريافت وام  ۷۰ميليون توماني بايد  ۱۰ميليون
و  ۷۸۰هزار تومان بپردازند.
مجردهاي تهراني نيز ميتوانند تا سقف  ۶۰ميليون
تومان و غيــر زوجهايي كه در مراكز اســتانهاي
باالي  ۲۰۰هــزار نفر جمعيت دارند تا ســقف ۵۰
ميليون تومان و در نهايت غير زوجهاي ســاكن در
ساير مناطق تا سقف  ۴۰ميليون تومان وام دريافت
كنند كه به ترتيب هركــدام بايد  ۱۰۰ ،۱۲۰و ۸۰
برگ بهادار اوراق تســهيالت مسكن را از فرابورس
ايران خريــداري كنند .با اين حســاب مجردهاي
تهراني بايد براي خريد اين اوراق  ۹ميليون و ۲۴۰
هزار تومان ،افراد ساكن در مراكز استان باالي ۲۰۰
هزار نفر جمعيت مبلغ  ۷ميليــون و  ۷۰۰تومان و
افراد گروه سوم مبلغ  6ميليون و  ۱۶۰هزار تومان
پرداخت كنند .البته در صورت تمايل براي دريافت
وام  ۱۰ميليون توماني جعاله بايد مبلغ يك ميليون
و  ۵۴۰هزار تومان ديگر هم بپردازند.
اوراق تسهيالت مسكن (تسه) توسط بانك مسكن
منتشــر ميشــود .اين اوراق قابليــت معامله در
فرابورس ايران را دارد و ارزش اســمي هر برگ 5
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.

كليات طرح اصالح قانون چك تصويب شد
عضوهياترئيسهكميسيونقضاييوحقوقيمجلسازتصويبكلياتطرح
اصالح قانون چك در كميسيون متبوع خود خبر داد.
به گزارش خانه ملت ،يحيي كماليپور در تشريح دستور كار نشست دیروز
(سهشنبه) 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 :مهمترين
موضوع مورد بررسي در اين طرح اعتبارســنجي براي چك است ،يعني
اعتبارسنجيبايدبهصورتسيستممتمركزتوسطبانكمركزيانجامشود،
اما نمايندگان مخالف طرح معتقدند حوزه عملكردي بانك مركزي بيشتر
نظارتي است؛ اين در حاليست كه موافقان طرح تاكيد دارند كه اين رويه نيز

جايزه ويژه 50ميليون ريالي بانك ايرانزمين براي
انتخاب نام «روبات تلگرامي»
بانك ايرانزمين در نظر دارد نام
روبات تلگرامي خود را از طريق
كاربران و مشتريان انتخاب و به
بهترين پيشنهاد يك جايزه ويژه
 50ميليون ريالي را اهدا كند.
به گــزارش روابطعمومي بانك
ايرانزمين ،روبات تلگرامي بانك
ايرانزمين ابزاري اســت كه در
راستاي معرفي بانكداري آينده،
بر بستر شــبكههاي اجتماعي
پيادهســازي شده اســت .اين
روبات يكي از كانالهاي ارتباطي
ماســت كــه در هر ســاعت از
شبانهروز 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 خدمترساني
كنيــم كــه مشــتريان از ما
درخواست ميكنند.
ازایــنرو با اين نگــرش روباتي
جامع را طراحي كردهايم كه در
حال حاضر امــكان ارائه حدود
 120خدمت را در خود دارد كه
بسياري از آنها رونمايي و برخي
از آنها به مرور رونمايي ميشود.
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.
بنابراین براي ثبتنام پيشنهادي
خود و شركت در مسابقه ،وارد
روبات بانك ايرانزمين به آدرس
https: //t. me/izbankbot
شويد (براي بهروزرساني روبات
يكبــار حرف  hرا بــراي ربات
ارسال كنيد).
نام انتخابي نبايد كمتر از ســه
كاراكتر باشد .هر فرد ميتواند
يك نام انتخاب كند .اين فراخوان
از دیروز (سهشــنبه)  30آبان،
لغايت پنجشنبه  30آذر 1396
ادامه خواهد داشــت .جايزه نفر
برنده اين مســابقه  50ميليون
ريال خواهد بود.

پرداخت بيش از 52هزار ميليارد ريال تسهيالت
بانك ملي ايران به بخش صنعت و معدن
بانك ملــي ايــران در جهت
حمايت از بنگاههاي اقتصادي
بخــش صنعــت و معــدن،
تعداد  15هــزار و  585فقره
تســهيالت به ارزش  52هزار
و  383ميليارد ريال در هفت
ماه ابتداي امســال پرداخت
كرده است.
به گزارش روابطعمومي بانك
ملي ايران ،از ابتداي امسال تا
پايان مهرماه ،تعداد  34هزار و
 926فقره تسهيالت به ارزش
 15هزار و  748ميليارد ريال
به بخش كشــاورزي و صنايع
تبديلي و تعداد  24هزار و 59

فقره تسهيالت به ارزش  6هزار
و  277ميليارد ريال به بخش
مسكن و ساختمان اختصاص
يافته اســت .همچنين سهم
بخــش بازرگانــي از كل
تسهيالت پرداختي بانك ملي
ايران به بخشهــاي مختلف
اقتصادي كشور طي اين مدت،
 71هزار و  142فقره به ارزش
 38هزار و  157ميليارد ريال
بوده است .در هفت ماه ابتداي
امســال ،تعــداد  485فقره
تســهيالت به ارزش يك هزار
و  856ميليارد ريال به بخش
صــادرات و  815هزار و 401

فقره تسهيالت به ارزش 285
هزار و  334ميليــارد ريال به
بخش خدمات اختصاص يافته
است .بخش بازرگاني هم 71
هزار و  142فقره تسهيالت به
ارزش  38هزار و  157ميليارد
ريال از بانك ملي ايران دريافت
كرده اســت .گفتني است در
مجموع  961هزار و  598فقره
تسهيالت به ارزش  399هزار
و  755ميليارد ريال در هفت
ماه ابتداي امســال توســط
بانك ملي ايران به بخشهاي
مختلف اقتصــادي پرداخت
شده است.

بانكداري ايمن با سامانه صدور رمز يكبار مصرف بانك سينا

براي تكميــل زنجيره خدمات
بانكي و افزايش امنيت حساب
كاربران ،سامانه صدور رمز يكبار
مصرف بانك سينا جهت ورود به
اينترنتبانك راهاندازي شد.
به گزارش روابطعمومي بانك
سينا ،كاربران با استفاده از اين
سامانه بدون نياز به سختافزار
خاص و تنها از طريق ارســال

پيامك به سامانه ،727ميتوانند
در ســريعترين زمــان ممكن
رمز يكبــار مصــرف ورود به
اينترنتبانك را دريافت كنند.
براســاس اين گــزارش ،براي
استفاده از ســامانه صدور رمز
يكبار مصرف بانك سينا ،نيازي
به حمل قطعه ســختافزاري
نيست و عالوه بر هزينه كمتر،

كاربران نگراني درباره مفقودي،
معيوب و خراب شدن يا حمل
رمزياب ندارند.
گفتني اســت با اينترنتبانك
ســينا ،عمليات متعدد بانكي
قابل انجام است كه از آن جمله
ميتوان به انجام انواع انتقال وجه،
پرداخت قبــوض و خريدهاي
اينترنتي اشاره كرد.

نوعي نظارت محسوب ميشود .اين نماينده مجلس با بيان اينكه به اعتقاد
مخالفان با اين قانون اختيار بانكها در قوانين چك اخذ و به بانك مركزي
واگذار ميشود ،تصريح كرد :اما موافقان تاكيد دارند كه بانكها ميتوانند به
انجام وظايف خود بپردازند ،ولي اين سيستم اعتبارسنجي به صورت متمركز
از ناحيه بانك مركزي انجام ميشود.
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نصببيشازيكميليوننسخه
همراهبانــك جديد از ســوي
مشتريانبانكملت

تعــداد نســخههاي همرا هبانــك جديــد
نصبشــده روي گوشــيهاي تلفــن همراه
مشــتريان بانك ملت از يك ميليون نســخه
عبــور كرد .بــه گــزارش روابطعمومي بانك
ملــت ،تاكنون بيــش از يك ميليون نســخه
همراهبانك جديــد روي تلفنهــاي همراه با
سيستمعامل اندرويد و  IOSنصب و راهاندازي
شده است .براساس اين گزارش ،در نسخه جديد
همراهبانك خدماتي به مشتريان بانك ملت ارائه
شده كه برخي از آنها منحصربهفرد است .خريد
با استفاده از گوشي تلفن همراه مجهز بهNFC
يكي از اين خدمات است كه مشتري ميتواند با
وارد كردن رمز دوم و بدون استفاده از كارت ،از
طريق كارتخوانهاي فروشگاهي خريد خود را
انجام دهد.

آخرين آمار تسهيالت اعطايي
بانكرفاهبهبنگاهها

بانك رفاه طي سال  95لغايت پايان مهر ماه
ســال جاري ،بالغ بر  5.391ميليــارد ريال
تســهيالت از محل منابع بانك به بنگاههاي
كوچك و متوسط پرداخت كرده است.
به گزارش روابطعمومي بانك رفاه ،مديريت
شعب اين بانك در استانهاي خراسانرضوي،
فارس و يــزد به ترتيــب داراي بيشــترين
پرداختي از محل منابع بانــك به بنگاههاي
كوچك و متوسط به مبلغ  507 ،661و 428
ميليارد ريال بودهاند.

آگهی نوبتی سه ماهه دوم  سال1396

نظر به دستور ماده  12قانون ثبت و به استناد ماده  59آيین نامه ،اشخاصی که در سه ماهه دوم سال  1396نسبت به امالک
مجهول المالک واقع در حوزه ثبتی شهرستان آبدانان تا آخر اسفندماه سال  1395هجری شمسی تقاضای ثبت نموده با
نوع ملک مورد تقاضا جهت اطالع عموم و به فاصله یک ماه بشرح ذیل آگهی می گردد:
آبدانان قطعه  7ایالم بخش  11کرمانشاه
 -1پالک  667فرعی از  46فرعی از یک اصلی منصور هاشمی فرزند محمدحسین ششدانگ یک باب مغازه به مساحت
 25/97مترمربع واقع در آبدانان -خیابان مصطفی خمینی.
 -2پالک  679فرعی از  46فرعی از یک اصلی علی هاشمی فرزند غضبان ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 24/29
مترمربع واقع در آبدانان -خیابان ولی عصر.
 -3پالک  682فرعی از یک اصلی اکبر فتاحی فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت  261/60مترمربع واقع در
آبدانان -خیابان امام (ره) -کوچه شهید کرمی.
لذا طبق مادتین  16و  17قانون ثبت کسانی که نسبت به امالک مورد تقاضای فوق اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار
اولین آگهی نوبتی بمدت  90روز اعتراض خود را نسبت به متقاضیان باال به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند و هرگاه
ال دعوی در دادگاه مطرح بوده گواهی مشعر بر جریان دعوی از دادگاه اخذ و ظرف مدت مقرر
نسبت به متقاضیان باال قب ً
به این اداره تحویل نمایند و اال حق آنان ساقط خواهد شد ضمن ًا حقوق ارتفاقی امالک موضوع این آگهی در زمان تحدید
حدود مشخص خواهد شد .این آگهی در دونوبت و به فاصله  30روز منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1396/08/01 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1396/09/01 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان آبدانان -محمود بهرامی

آگهی حصر وراثت
بدینوسیله آقای مسلم درویش صادقی دارای شماره شناسنامه  12بشرح دادخواست تقدیمی به کالسه از این
شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضی علیا به شماره شناسنامه
 3به تاریخ  1374/4/20در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
-1علی اکبر صادقی پور فرزند حاجی آقا ش ش  553ت .ت  1325/2/5نسبت برادرزاده متوفی
-2علی اصغر صادقی پور فرزند حاجی آقا ش ش  7ت .ت  1331/4/3نسبت برادرزاده متوفی
-3عقیل درویش صادقی فرزند حاجی آقا ش ش  1ت ت  1338/3/10نسبت برادرزاده متوفی
-4مسلم درویش صادقی فرزند حاجی آقا ش ش  12ت .ت  1349/6/1نسبت برادرزاده متوفی
-5منیژه درویش صادقی فرزند حاجی آقا ش ش  1162ت .ت  1335/1/2نسبت برادرزاده متوفی
-6شراره درویش صادقی فرزند حاجی آقا ش ش  1747متولد  1344/1/1نسبت 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
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نفت برنت (بشكه)
62 / 35 $

نفت اوپك (بشكه)
60 / 33 $

نفت سنگين ايران (بشكه)
59 / 81 $

نفت سبك ايران (بشكه)
60 / 02 $

گازوئيل (گالن)
1 / 93 $

بنزين (گالن)
1 / 74 $

گاز طبيعي (ميليون بيتييو)
3 / 05 $

heavy
oil

تازه های نفت

مديركل دفتر نظارت بر بهداشت آبفاي كشور:

آب مناطق زلزل هزده سالم است

گروه انرژی
News kasbokar@gmail.com

مذاكــره با مشــتريان جديد
اروپايي براي صادرات نفت

قائممقــام 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 .قائممقام 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 بزرگترين
مشــتريان نفتي ايران است .اين كشــور پس از
تــاش بــراي تصاحب امتيــاز توســعه ميدان
گازي فــرزاد  Bبا مدل مالي گران بــراي ايران و
پرامتياز بــراي هنديهــا و عــدم موفقيت در
كسب نظر مساعد مســئوالن نفتي ايران ،اقدام
به كاهــش واردات نفت از ايران كــرد .اين اقدام
اگرچه بهظاهــر به عنوان اقدامــي تالفيجويانه
در پي عدم موفقيت هنديها در كســب امتياز
از وزارت نفت ايــران نمود كرد ،امــا در حقيقت
بهدليل مذاكرات آمريكاييها با مســئوالن نفتي
هند بهمنظور جايگزيني نفت ايران با نفت آمريكا
بود .مويد اين امر ،پهلوگيري نخســتين نفتكش
حامل نفت آمريكا در بنادر هند در ماه گذشــته
است.

استان ها

مديــركل دفتر نظــارت بر
بهداشت آبفاي كشور با تاكيد
بر اينكه پسلرزهها در مناطق
زلزلهزده موجب كدورت چند
ساعته آب ميشــود ،گفت:
طبق گزارش آزمايشگاههاي ســيار ،آلودگي ميكروبي
در آب شــرب به هيچ عنوان در مناطق زلزلهزده وجود
ندارد و آب اين مناطق سالم است .كوشيار اعظمواقفي در
پاسخ به اين سوال كه گفته ميشود كدورت آب در مناطق
زلزلهزده خطرناك بوده و موجب مشــكالتي براي افراد
شده است ،گفت :تامين آب در مناطق شهري كرمانشاه
قبل از زلزله عمدتا توسط چشمه انجام ميشده است و
چون آب اين چشمهها از كيفيت عالي و بااليي برخوردار
بودند ،نيازي به تصفيه آب نبود و با يك گندزدايي قابل
استفاده ميشــد .وي افزود :زلزله و جابهجايي اليههاي
زمين باعث افزايش كدورت آب شد و ذرات سازنده خاك
و سيليس وارد آب شده و كدورت آب را افزايش ميدهند.
بنابراين مجبور شديم كه از سيستمهاي تصفيه اضطراري
استفاده كنيم.
واقفي ادامــه داد :اين سيســتمهاي تصفيه اضطراري
در منطقه نصب و راهاندازي شــد و االن در اكثر شهرها
وضعيت مناســب اســت ،اما برخــي اوقات بــه دليل

پسلرزههــا كــدورت آب افزايش مييابــد 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 بحثهــاي 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
ب شرب اين مناطق دچار
چاهها تامين ميشود ،اصال آ 
كدورت نشدهاند و مناطقي كه برق وصل شده و آب وارد
شبكه شده ،كيفيت آب مناسب است.
به گفته وي ،نظارتها دو برابر قبل شده و آزمايشگاههاي
سياري كه از ساير استانها آمده و مستقر شدهاند ،پايش
و نظارت را بيش از پيش افزايش دادهاند.

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 زلزلهزده مشكلي
ندارد.
وي افزود :پسلرزهها كه رخ ميدهد يك ســاعت بعد
كدورت آب در شبكه افزايش مييابد و همچنين حوادثي
كه موجب شكستگي لولهها ميشود ،باعث اين كدورت
آب ميشود ،بنابراين مجبور ميشويم 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 ميدهد ،اما همچنان كدورت آب داريم.
وي در پاســخ به اين ســوال كه آيا مناطق زلزلهزد ه با
قطعي آب مواجه هســتند ،گفت :به هر حال برخي از
مناطق شــهري به دليل شكســتگي لوله با قطعي آب
مواجه ميشوند و بســيار كم و جزئي در طول  2ساعت
رفع ميشود .وي در پاســخ به اين سوال كه آيا آلودگي
ميكروبي در مناطق زلزلــهزده وجــود دارد ،گفت :به
هيچوجه آلودگي ميكروبي در مناطق زلزلهزده نداريم،
چراكه آزمايشــگاههاي ســيار ما با آزمايشــات خود
اعالم كردهانــد كه هيچگونه آلودگــي ميكروبي وجود
ندارد.

آغاز عمليات گازرساني به 6شهر استان هرمزگان در دهه فجر امسال
پارســا پروين ،مديرعامل شــركت گاز هرمــزگان از آغاز عمليات
گازرساني به  6شهر 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  33هزار خانوار در دهه مبارك فجر امسال
از مزاياي گاز طبيعي بهرهمند ميشوند«.پروين» اظهار داشت :يكي
از بزرگترين پروژههايي كه انشــاءا ...در دهه مبارك فجر امسال
كلنگزني ميشود  180كيلومتر شبكهگذاري ايستگاه تقليل فشار

در شهر رودان با اعتبار  192ميليارد ريال است كه با بهرهبرداري از
اين طرح شهر رودان يكجا گازرساني ميشود .وي ادامه داد100 :
كيلومتر شبكهگذاري در شــهر درگهان نيز از طرحهاي گازرساني
اســت كه در دهه فجر امسال شــروع به كار خواهد شد .مديرعامل
شركت گاز هرمزگان با اشاره به گازرساني به غرب استان بيان کرد:
فاز پاياني شهرهاي بستك و بندرخمير نيز به طول  130كيلومتر و
مجموعا با اعتبار  156ميليارد ريال اعتبار از جمله پروژههايي است
كه عمليات آن تا سه ماه آينده در دهه فجر آغاز ميشود .پارسا پروين

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

ســند کمپانی و برگ ســبز (تسلسل اســناد) سوناتا
 YF 2400مدل  2014به شماره شهربانی ایران 727 _72
ص  95شــماره موتور  G4 kEEA392688شماره شاسی
 KMHEB41C2EA642815مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.

پيشــرفت  86درصدي پروژه
نظام آراستگي در محيط كار در
شركتآبفایاستاناصفهان

مدير بهبود بهرهوري و تحول اداري شركت آب
و فاضالب استان اصفهان گفت :كميته راهبري
سالمت اداري شــركت آبفای استان اصفهان
براي تكريــم اربابرجوع از ســال  95اقدام به
اجراي نظام آراستگي در محيط كار در مناطق ،1
 6 ،4 ،3 ،2آبفای شهر اصفهان و آبفای خميني
شهر کرد كه اين پروژه هماكنون به پيشرفت 86
درصدي رسيده است.
ســعيد ابوطالبيان افزود :افزايش رضايتمندي
مشــتركان ،كاهش هزينههــا ،افزايش قدرت
رقابتــي ،بهبود انتقــال دانســتهها در داخل
ســازمان و بهبود روحيه و انگيزش افراد براي
خدماترساني بهتر از مهمترين اهداف اجراي
اين پروژه است زيرا پذيرش سيستم مديريت
كيفيت ،بايســتي به عنوان يك تصميمگيري
اســتراتژيك در ســازمان در نظر گرفته شود
كه در حال حاضر از سوي بســياري از مديران
براي رسيدن به پيشــرفتهاي الزم از طريق
پيادهسازي نظام آراستگي كه در نهايت بهبود و
ارتقاي بهره وري را بههمراه دارد ،انجام ميشود.
ابوطالبيان با بيان اينكه دقت در پيادهســازي
اصول نظام آراستگي ميتواند يكي از اصليترين
پايههاي رشد و توســعه محسوب شود ،عنوان
كرد :پيادهسازي اصول نظام آراستگي ميتواند
با بهكارگيري صحيح و منطقي اصول ساماندهي
محيط كار كه يكي از پايههاي رشــد و توسعه
باشد .با نگرش به كشورهايي كه اين نظام را اجرا
كردهاند ميبينيم تحول عظيمي در بهرهوري به
وجود آوردهاند.

حفاظت فيزيكي پيشرفته در شركتنفت گلستان

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

فرآوردههاي نفتي منطقه گلستان برگزار
شد .جمشيدي ،رئيس حراست شركت
نفت گلســتان گفت:اين دوره آموزشي
با  ۴۰۰نفر ســاعت آموزش توسط واحد
آموزش منطقــه نفت گلســتان برگزار
شد.

دادنــامــه  -حوزه نهم شوراي حل اختالف شهريار
شماره پرونده  ۲۱۸/۹/۹۶شماره دادنامه  ۵۴۸/۹۶مورخ۹۶/۷/۱۲
خوانده :محمد اشتری ماهینی
خواهان :عباس فرضی با وکالت فاطمه نوروزی
خواسته :مطالبه وجه چک بانضمام هزينه دادرسي و تاخيرتاديه
رأي قاضي شورا
درخصوص دعوي عباس فرضی با وکالت خانم فاطمه نوروزی بطرفيت محمد اشــتری ماهینی خواســته مطالبه وجه
چک مبلغ بیست میلیون تومان بابت يك فقره چک بشــماره  ۹۸۴۹۷۵عهده بانک مسکن به انضمام خسارت وارده،
باتوجه به عرض حال تسليمي 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 المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان
و به تحويز از ماده  73قانون آيين دادرســي مدني مفاد دادخواست و وقت رســيدگي از طريق آگهي ابالغ گرديده و
ليكن دليلي مدلول بر ابراء ذمه يا اداء دين 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 بااختيار حاصله از ماده9
قانون شــوراهاي حل اختالف مصوب 94/8/10مســتندا ً به مواد ۳۱۰و ۳۱۳قانون تجارت و مواد 198و 519قانون آيين
دادرســي دادگاه هاي عمومي و انقالب درامورمدني و تبصره الحاقی به ماده  ۲قانــون صدور چک حكم بر محكوميت
خوانده به پرداخت مبلغ دویســت ميليون ريال بابت اصل خواسته و هزينه دادرسي و خســارت تاخيرتاديه از تاريخ
صدور چک لغایت وصول آن و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صــادر و اعالم مي دارد ،راي صادره غيابي
و ظرف  20روز قابل واخواهي درهمين حوزه و سپس ظرف 20روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم دادگستري
شهريار مي باشد.
قاضي حوزه نهم شورای حل اختالف شهريار

نوبت اول

شماره مجوز1396.3838:

آگهیفراخوانارزیابیکیفی

شرکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد نسبت به انجام ارزیابی کیفی جهت خرید /تامین کاالی مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.بدینوسیله از شرکتهایی که
سابقهوتواناییارائهپیشنهادرادارندجهتشرکتدرفراخوانارزیابیکیفیدعوتبعملمیآید.
-1شماره مناقصه)9440730&9440771&9440756-ANJ(FKS/9580042-FTX
-2موضوع مناقصه :خرید قطعات پمپWORTHINGTON
-3آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابیکیفی 5روزپس از انتشار آگهینوبت دوم
-4آخرین مهلتارائه مدارکتکمیل شدهارزیابیکیفی14روزاز تاریخآخرین مهلتدریافتاسنادارزیابی میباشد.
-5مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 495/590/000:ریال (به حرف چهارصد و نود و پنج میلیون و پانصد و نود هزار ریال) ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار 5ماهه و قابل تمدید برای یک دوره مشابه /واریز نقدی وجه
مذکور
-6متقاضیانمیتوانندمدارکارزیابیکیفیرادرروزآگهینوبتاولازسایتاینترنتیاینشرکتبهنشانی www.IOOC.CO.IRبخشمناقصاتتهیهنمایند.
-7متقاضیانمیتوانندجهتکسباطالعاتبیشترباکارشناسپروندهبهشماره 021-23942660تماسحاصلنمایند.
-8محلارسالمدارکارزیابیکیفی:تهران،خیابانولیعصر(عج)،باالترازمسجدبالل،نرسیدهبهتقاطعمدرس،خیابانخاکزاد،پالک،12طبقه،9اتاق 9-16کمیسیونمناقصاتبهشمارهفکس22664451
-9مناقصهگرانیکهازابتدایسال()1395درمناقصهمشابه(درحدودمناقصهحاضر)توسطشرکتنفتفالتقارهایرانارزیابیوحداقلامتیازالزمراکسبنمودهاند.نیازیبهارائهمجددمدارکنداشتهوصرفتکمیلجداول
ارزیابیکیفیواعالمآمادگیکتبیآنهادرموعدمقررجهتشرکتدرمناقصهکفایتمیکند.
روابطعمومی،شرکتنفتفالتقارهایران
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نرمافزار گوگل با زبان برنامهنويسي اپل سازگار میشود
گوگل قصد دارد به زبان برنامهنويسي جديد اپل موسوم به سوئيفت روي خوش نشان دهد و استفاده از كدهاي آن را در زبان برنامهنويسي تازه خود موسوم به Fuchsia
ممكن كند .در هفتههاي اخير بحث و جدلهاي فراواني درباره واكنش گوگل در قبال زبان برنامهنويسي جديد اپل به وجود آمده بود و اعالم همكاري دو طرف ميتواند
نويدبخش عرضه نرمافزارها و برنامههاي جديد و پركاربردي براي كاربران تلفن همراه و ديگر وسايل الكترونيك سيار باشد .انتظار ميرود كدهاي سوئيفت با تغييراتي در
سيستمعامل  Fuchsiaگوگل قابل استفاده باشند .البته اين تغييرات مشكل خاصي براي كاربران خدمات اپل ايجاد نميكند.

تازه ها

بازار
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فضاي مجازي پل ارتباطي وزراي دولت با مردم

كداموزيربيشترينفالوورواليكرادرفضايمجازيدارد؟

دريافت كرده و ســكان وزارت فرهنگ را به دست گرفته ،در گام
بعد از ظريف ايستاده اســت .وزير ارتباطات و فناوري اطالعات
هم كه جوانترين وزير دولت دوازدهم اســت؛ به اقتضاي سن و
وزارتخانهاي 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.

گروه بازار فناوریاطالعات
News kasbokar@gmail.com

نسخهلوكسآيفون 10باپوشش
طالوسنگهايقيمتيمعرفيشد

نســخه لوكس آيفون  10به نام«iPhone X
 »Imperial Crownبا بيش از  300ســنگ
گرانبها ،نشان ملي روســيه با پوششي از طال و
قيمتي باورنكردني توسط Caviarرونمايي شد.
 Caviarكه اين روزها با معرفي مدلهايي عجيب
از گوشيهاي موبايل همچون آيفون ايكس مجهز
بهپنلخورشيديشركتتساليانسخهسفارشي
نوكيــا  3310جديد با تصوير پوتيــن و ترامپ
خود را در كانون توجه قرار داده است ،سورپريز
ديگري بــراي كاربران دارد .در بخش پشــتي
نسخه لوكس آيفون 10عالوه بر وجود نشان ملي
روسيه با پوششي از جنس طال ،از  344الماس با
اندازههاي مختلف و رديفي 14تايي از ياقوتهاي
بزرگ استفاده شده تا ما با محصولي خاص روبهرو
باشيم .همانطور كه حدس ميزنيد ،قيمت اين
تلفن هوشمند پايين نخواهد بود و كاربران براي
خريد نسخه 64گيگابايتي آن بايد 34هزار و200
يورو ( 40هزار و  125دالر) پرداخت كنند .تصور
ميكنيد چند درصد از عالقهمندان به گوشيهاي
آيفون توانايي پرداخت چنين پولي را دارند؟

گوشي سوني  H4133دوربين
 21مگاپيكسليدارد

مشخصات گوشــي ســوني  H4133از طريق
« »GFXBenchو اســناد موجود در وبسايت
سوني لو رفت .به نظر ميرسد يك گوشي ردهباال و
قدرتمند از سوي ژاپنيها در راه است.
بنابــر اطالعاتــي كــه از طريــق وبســايت
بنچماركگيري  GFXBenchمنتشــر شده،
گوشي جديد سوني با شــماره مدل  H4133به
صفحهنمايشي 5.2اينچي با وضوح1920×1080
تجهيز و همــراه بــا پردازنده  8هســتهاي 2.2
گيگاهرتزي و پردازشگر گرافيكي آدرنو  508روانه
بازار خواهد شــد .اگرچه مدل دقيق تراشه اعالم
نشده است ،ولي احتماال سازندگان از اسنپدراگون
 630استفاده كرده باشند .به نظر ميرسد سوني
 H4133با  3گيگابايت رم و  32گيگابايت حافظه
داخلي كه  20گيگابايت آن قابل استفاده خواهد
بود ،به دست مشتريان ميرســد ،اما شايد بتوان
مهمترين بخش از اين گوشي ميانرده و قدرتمند
را دوربين آن در نظر گرفت؛ جايي كه سازندگان
از سنســوري  21مگاپيكســلي در بخش پشتي
با قابليت فيلمبرداري  4Kاســتفاده كردهاند .به
عالوه سنسوري  8مگاپيكسلي در بخش جلويي
مسئوليت ثبت تصاوير ســلفي را بر عهده خواهد
داشت .از ديگر ويژگيهاي قابل توجه اين موبايل
نيز ميتوان به اندرويــد  8.0اوريو ،بلوتوث  5.0و
ان.اف.سي اشاره كرد .از آنجايي كه در شماره مدل
اين گوشي از حرف« »Hاستفاده شده ،ميتوان
گفت اسمارتفون پيشرو در سال  2018معرفي
ميشود .سوني از حالت افزايشی براي اين موضوع
بهره برده و پيشتر نيز براي محصوالت 2017خود
از حرف« »Gاستفاده كرده بود.

فضاي مجازي اين روزها تنها محلي براي
سرگرمي افراد عادي نيست ،بلكه تبديل
به يكي از پلهــاي 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.
ايرانيها در استفاده از فضاي مجازي يد طوالني دارند و ساعتها
وقت خود را صرف گشت زدن در تلگرام ،اينستاگرام ،فيسبوك و
توئيتر ميكنند؛ وزراي دولت هم بــراي ارائه گزارش از كارهايي
كه انجام ميدهند و حفظ ارتباطشان با مردم وارد فضاي مجازي
شدهاند .پرچمدار اين حركت را بايد محمدجواد ظريف دانست،
وزير امور خارجهاي 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 فعالتر از روابطعمومي دولت بود و حتي
در بزنگاه مذاكرات گزارشاتي از روند امور ارائه ميكرد.
به گــزارش خبر آنالين ،ذائقــه مردم نيز ديگــر حضور تصنعي
مســئوالن را نميپســنديد و نياز به يك رابطه بيواسطه 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؛ شبكههايي كه اغلب بدون واسطه توسط خود وزرا هدايت
ميشــوند .البته در مواردي ادمين (هدايتكننده) اين شبك هها،
افراد مورد اطمينان وزرا هستند ،نه خودشان .از تعداد اليكها و
كامنتها ميتوان به اين درك رســيد كه هرچند حضور اعضاي
دولت در شــبكههاي مجازي به اندازه  4سال پيش تازگي ندارد،
اما نيت اوليه آن يعني رابطه بيواسطه با مردم محقق شده است.
اين  ۱۱نفر
از بين  ۱۸وزير 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 قاضيزادههاشمي ،وزير بهداشت
و درمان بيش از ديگران است .البته كمرنگترين حضور در فضاي

مهجوري تلگرام
كانالهاي تلگرامي اگرچــه اين روزها ميــان هموطنان ايراني
محبوبيت زيادي دارد ،اما گويا در ميــان وزرا چندان پرطرفدار
نيست و فقط  5وزير از ميان  ۱۸وزير كانال تلگرام دارند؛ حتي اين
شبكه ارتباطي محمدجواد ظريف را از مقام اول در همه شبكههاي
اجتماعي به رتبه ســوم تنزل ميدهد و به جاي او وزير بهداشت
صدرنشين اين جدول ميشود؛ بعد از حسن قاضيزادههاشمي،
عباس آخوندي وزير مسكن ،راه و شهرســازي فعالترين كانال
تلگرامي را دارد.
مجازي نيز به نام«بيژن نامدارزنگنه» وزير نفت ثبت شده است كه
تنها صفحهاي نه چندان فعال در اينستاگرام دارد .برآورد از حضور
وزرا در فضاي مجازي حاكي از آن اســت كه اينستاگرام و توئيتر
محبوبترين شــبكههاي اجتماعي مجازي ميان وزرا هستند.
البته برخي هم كانال تلگرامي خود را فعال نگه داشتهاند تا دايره
ارتباطشان 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.

مقابل محمد بطحايي ،وزير آموزش و پرورش كه تنها چند ماهي
است رداي وزارت به تن كرده است ،با  ۹۵۰دنبالکننده در رديف
آخر قرار دارد .البته اين موضوع ميتواند 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  ۸پست به
اشتراك گذاشته است و گويا چندان تمايلي براي استفاده از اين
راه ارتباطي ندارد.

وزراي فعال در اينستاگرام
عكس ميگذارنــد و توضيحي در وصف آن مينويســند؛ گاهي
آنچنان به نظر دنبالكنندگانشان جذاب ميآيد كه هزاران اليك
و كامنت را در پس آن ثبت ميكنند و گاهي هم چندان اقبالي به
آن نشان داده نميشود.
آنچه در جدول زير ميبينيد ،برآوردي از صفحات اينســتاگرام
وزراي دولت دوازدهم است كه براساس آن محمدجواد ظريف با
بيش از  ۶۵۵هزار طرفدار يا  followerبيشترين محبوبيت را دارد
و در گام بعدي مسعود سلطانيفر ،وزير ورزش و جوانان قرار دارد.
سپس حسن قاضيزادههاشمي در پلكان سوم ايستاده است .در

توئيتريهاي كابينه دوازدهم
مجاز به نوشتن بيشتر از  ۲۸۰كاراكتر نيســتي؛ بايد كمگوي و
گزيدهگو باشي؛ اين قاعده نگارش در توئيتر است .ازاينرو وزراي
دولت بايد تالش كنند تا آنچه را ميخواهند ،مختصر بگويند .البته
به نسبت اينستاگرام ،توئيتر چندان در ميان وزرا طرفدار ندارد و از
ميان  ۱۸وزير  ۶نفر در اين شبكه مجازي فعال هستند.
در اين عرصه هم باز محمدجواد ظريف فعالترين وزير است .البته
تمام پستهاي 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

غبار فراموشي در فيسبوك
وقتي اينستاگرام و تلگرام پا به عرصه رسانهاي جهان گذاشتند،
كمكم برخي شبكههاي اجتماعي ديگر مانند فيسبوك كه زماني
يكهتاز اين ميدان بودند ،محبوبيت خود را در ميان كاربران ايراني
از دست دادند .درست برخالف  ۴يا  ۵سال پيش كه كمتر كسي
بود در اين شبكه عضو نباشد ،امروز كمتر كسي را ميشناسيم كه
هنوز سري به فيسبوك ميزند.
در اين ميان از اهالي كابينه دوازدهم تنها محمدجواد ظريف است
كه صفحهاي در اين شبكه اجتماعي آن هم با بيش از  ۹۰۳هزار
 followerيا همان«دنبالكننــده» دارد؛ البته ظريف آخرين
باري كه فيسبوكش را بهروز كرده ،مربوط ميشود به  3سال پيش
و گويا وزير امور خارجه نيز از سال  ۲۰۱۴با فيسبوك خداحافظي
كرده است .هرچند از وزراي دولت يازدهم علي جنتي نيز در اين
شــبكه اجتماعي فعال بود و هنوز هم گاهي پستي ميگذارد ،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 صفحهاي كه
مدتهاست بهروز نشــده و حتي جنبه عمومي هم ندارد يعني
تنها دوستان او ميتوانند پستهايش را ببينند يا درباره آنها نظر
بدهند.

تشخيص فشار خون و مشكالت تنفسي با ساعت هوشمند اپل

ابعــاد جديــد جاسوســي از
گوشيهاي وانپالس

در شرايطي كه گوشــيهاي وانپالس به علت
امكانــات و طراحي خــوب مورد توجــه قرار
گرفتهاند ،نگراني درباره حفــظ امنيت و حريم
شــخصي كاربران اين گوشــيها افزايش يافته
اســت .در حالي كه گفته ميشد شركت چيني
وانپالس از جمعآوري اطالعات شخصي كاربران
اين گوشــيها دست برداشــته ،حاال مشخص
شده كه شــركت ســازنده هنوز حجم انبوهي
از دادههاي كاربــران را روي ســرورهاي خود
جمعآوري ميكند .براساس اسناد منتشرشده
اين مشكل محدود به برخي مدلهاي خاص اين
گوشي نيست و تقريبا تمامي مدلهاي گوشي
يادشــده داراي چنين ضعفي هستند و بهطور
پيشفرض يك برنامه آزمايشي روي آنها نصب
شده كه به عنوان جاي پايي براي جاسوسيهاي
شــركت وانپالس عمل ميكند و بــه هكرها
امكان دسترســي به اطالعات ذخيرهشــده در
اين گوشــيها را ميدهد .برنامه يادشــده كه
 Engineer Modeنام دارد بــه غير از مدل
اوليه اين گوشي در ســاير مدلهاي آن وجود
دارد و به جاي اينكه ابزاري براي تســت توسط
كارخانه سازنده باشد ،اطالعاتي درباره استفاده از
جي.پي.اس و نرمافزارها و سختافزارهاي گوشي
را جمعآوري ميكند .كاربران اين گوشيها بايد
براي حل مشكل يادشده به بخش تنظيمات رفته
و در بخش  Show System appsبه دنبال
برنامه مذكور بگردند و در صورت نصب اين برنامه
آن را پاك كنند.
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مطالعات استارتآپ سالمتي كارديوگرام و دانشگاه كاليفرنيای
سانفرانسيسكو ( )UCSFتشــخيص بيماري با اپلواچ را تاييد
كرده است .از گجتهاي پوشيدني از قبيل ساعت اپل و Fitbit
ميتوان براي شناســايي بيماريهاي خطرناكي از قبيل فشار
خون و وقفه تنفسي استفاده كرد .كارديوگرام و  UCSFقبال هم
با همكاري يكديگر توانايي اپلواچ در شناسايي آريتمي قلب را
با دقت  ۹۷درصدي به نمايش گذاشته بودند .اين تحقيق نشان

ميدهد كه اپــلواچ ميتواند به تشــخيص بيماريهاي وقفه
تنفسي در خواب و فشار خون به ترتيب با دقت  ۹۰و  ۸۲درصد
بپردازد .به گزارش كليك به نقل از انجمن وقفه تنفسي خواب
آمريكا ،در اياالت متحده  ۲۲ميليون بزرگســال به اين بيماري
مبتال هســتند و  ۸۰درصد كيسهايي كه در سطوح متوسط
و جدي اين مشكل هســتند ،هنوز بيماريشان تشخيص داده
نشده است.
اين بيماري خطرناك باعث توقف تنفس فرد در هنگام خواب
ميشود و ميتواند به مرگ منجر شــود .به گفته مركز كنترل
بيماريهــاي آمريــكا ( ۷۵ ،)CDCميليون بزرگســال ديگر
هم مبتال به فشــار خون هســتند .بنابرايــن در معرض خطر
بيماريهاي قلبي و ســكته قرار دارند؛ عواملي كه بيشــترين
درصد مرگ و ميــر در اياالت متحــده را به خــود اختصاص
دادهاند.
اگر بتوانيم در خانه و با اســتفاده از يك دســتگاه ســاده وقفه
تنفسي در خواب و فشار خون را تشخيص دهيم ،حوزه بهداشت
و ســامت با تحول بزرگي روبــهرو ميشــود .در حال حاضر

اكثر بيماران بايد به پزشــك مراجعه كنند و در چند بازههاي
زماني نامنظم آزمايش بدهند .بنابراين اگر فشــار خونشــان
در مرحله خطرناكي قرار داشــته باشد ،تشــخيص آن مشكل
است .تشخيص بيماري وقفه تنفسي در خواب حتي از اين هم
سختتر است ،چراكه عالئم آن فقط در حين خواب اتفاقی ظاهر
ميشود.
اين گروه از  ۶۱۱۵نفر خواســت تا با اســتفاده از اپليكيشــن
كارديوگرام براي يك بازه زماني مشخص به وسيله اپلواچ مورد
آزمايش قرار بگيرند .آنها در نهايت با اســتفاده از يك الگوريتم
يادگيري عميق آموزش دادهشده ،موسوم به ،DeepHeart
موفق شدند تشــخيص بيماريهاي وقفه تنفسي در خواب را
در  ۱۰۱۶نفر و فشــار خون را در  ۲۲۳۰نفر از شركتكنندگان
ممكن كننــد .بــه گفتــه برنــدون بالينگــر (Brandon
 ،)Ballingerيكي از موسســان كارديوگرامDeepHeart ،
توســط اطالعات مربوط بــه  ۷۰درصد از شــركتكنندگان
آمــوزش داده شــد .ســپس روي  ۳۰درصــد باقيمانــده
آزمايش شد.

اگرچه اين مطالعه به وسيله اپلواچ انجام شده است ،اما جانسون
شــيه ( ،)Johnson Hsiehديگر موســس اين استارتآپ
معتقد اســت كه اين مدعا براي اكثر دستگاههاي پوشيدني كه
حسگر ضربان قلب داشته باشند ،صادق است ،چراكه همه آنها
فناوريهاي مشتركي دارند.
شــيه درباره تشــخيص بيماري با اپلواچ ميگويد«:ايده اين
است كه با مشاهده مداوم ميتوانيد به تشخيص بيماري فشار
خون در افرادي كه از بيماري خود بيخبرند ،بپردازيد .ســپس
راهنماييهاي الزم براي بررسيهاي نهايي را براي آنها بفرستيد
تا استفاده از دستبند فشار خون يا ساير روشهاي درماني براي
آنها تجويز شود».
مطالعات كارديوگــرام و  UCSFدر زمينه تشــخيص بيماري
با اپلواچ ســومين تحقيــق بزرگي اســت كه با اســتفاده از
يادگيــري عميق انجام ميشــود .پيــش از ايــن Google
 Brainو دانشــگاه اســتنفورد بــراي تحقيــق روي بيماري
چشــم ديابتي و سرطان پوســت از اين روش اســتفاده كرده
بودند.

برنامهنويسان و كاربران با ممنوعيت «ويز» چه ميكنند؟
هرچند بهترين راه براي تشويق كاربران به استفاده از توليدات داخلي ،روشهاي سلبي نيست،
اما بار ديگر با ممنوعيت استفاده از نرمافزار«ويز» ،فضا براي توليدكنندگان داخلي فراهم شده
كه توليدات خود را با حل نقايص به كاربران ايراني عرضه كنند.
به گزارش ايسنا ،در اطالعيه تاكســييابهاي اينترنتي آمده است كه بنابر دستور مقامات
قضايي ،از دیروز  ۳۰آبان ،استفاده از اپليكيشن ويز ( )Wazeغيرقانوني به شمار ميرود .به
همين دليل از رانندگان تاكسيهاي اينترنتي خواسته شده كه اين اپليكيشن مسيرياب را از
روي گوشيهاي هوشمندي كه همزمان اپليكيشن تاكسيهاي اينترنتي روي آنها نصب
شده ،پاك كنند.
اپليكيشن ويز يك برنامه مسيرياب برمبناي  GPSبا قابليت راهنمايي لحظهبهلحظه براي
گوشيهاي هوشمند است .در شرايطي كه تاكسيهاي اينترنتي از آن به عنوان برنامهاي با
قابليت نمايش ترافيك استفاده ميكردند ،سال گذشته از كافهبازار حذف شده و در نهايت به
ي مكانمحور به دليل ارتباط نزديك
دستور مقامات قضايي با اين توضيح كه حوزه سرويسها 
با دادههاي باارزشي همچون دادههاي مكاني كاربران از اهميت بااليي برخوردار است و ويز يك

ابزارجاسوسيمتعلقبهرژيمصهيونيستياست،فيلترشد.محمودواعظي،وزيروقتارتباطات
و فناوري اطالعات آن زمان درباره تصميم براي فيلترينگ ويز اظهار كرده بود :اين تصميم در
كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه رايانهاي گرفته نشده ،بلكه يك قاضي در اين باره حكمي
را صادر كرده بود .ما با توجه به اينكه اين نرمافزار جايگزينهاي متعدد داشته ،اين دستور را
اجرا كرديم .اگر زماني اين نرمافزار به كسبوكارها مربوط ميشد يا جايگزيني براي آن وجود
نداشت ،ممكن بود ما مذاكراتي در اين خصوص داشته باشيم ،اما زماني كه اين نرمافزار داراي
جايگزين است چرا بخواهيم حتما از آن استفاده كنيم؟
اگرچه جاي خالي نرمافزارهاي مســيرياب صوتي بدون دردســر فيلترشكن ،موجب شد
برنامهنويسان ايراني به توليد يك نرمافزار مشــابه بومي اقدام كنند ،اما ظاهرا در عمل و در
مدتزماني 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 اپليكيشنهاي مشابه داخلي بوده يا دليل ديگري دارد ،اعالم
نشده است .نبود نمونه ايراني باكيفيت در اين حوزه مشكالت بسيار زيادي براي هموطنان

فارسيزبان ايجاد كرده است ،اما به دليل حل نشدن نياز كاربران همچنان رانندگان با استفاده
از روشهاي مختلف مثل استفاده از فيلترشكنهاي مختلف اقدام به استفاده از مسيرياب ويز
ميكردند كه مجبور به قبول سختيهاي استفاده از اين روش و پرداخت هزينههاي اضافه
پهناي باند و تهيه ابزارهاي فيلترشكن بودند .البته در حال حاضر هم استفاده از ويز به كلي
ممنوع شده و بار ديگر رانندگان تاكسيهاي اينترنتي را با اين چالش مواجه كرده است.
در پايان اطالعيهمذكور تاكسييابهاياينترنتيآمدهكهجهتسهولتدرمسيريابي ميتوان
از ساير اپليكيشنهاي مسيرياب نظير گوگلمپس ( )Google Mapsيا مپسمي (Maps.
 )Meاستفاده كرد .در واقع اگرچه استفاده از ويز پس از رفع فيلترينگ ممنوع شده ،اما ضرورت
صددرصدي براي استفاده از اپليكيشنهاي 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 ميدهد همچنان استفاده از اپليكيشنهاي بومي به نمونههاي مشابه خارجي
رجحان دارد.
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ضعف در برندسازي لوازمآشپزخانه
براي توليد سطل آشغال يا برنج نياز به تكنولوژي خاصی نداريم

وعده ساخت ساختمان پالسكو به
سبك و سياق سابق

رئيس اتاق اصناف ايران ضمن انتقاد نسبت به اينكه
پس از گذشت  ۱۱ماه 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 تهيهشده براي ارائه به مجلس مورد توجه
قرار دادهايم ،اين اســت كه اگرچه براساس قانون
نظام صنفــي اتاق اصناف در بحثهاي ارشــادي
ممكن است نقش داشته باشد ،اما تاثيري در بحران
پيشآمده ندارد .وي ادامه داد :اكنون حدود  ۱۱ماه
از اين حادثه ميگذرد و هنوز مشكالت متعددي
حلنشده باقي مانده كه اين مساله خيلي بد است.
رئيس اتاق اصناف ايران در عين حال گفت :يكي
از درخواســتهاي  ۶۰۰فردي كــه در واحدهاي
اين بنگاه داراي ســرقفلي بودهاند ،اين اســت كه
تكليفشــان را مشــخص كنند ،چراكه اين افراد
هيچ مدركي در دســت ندارند .حال اگر قرار است
توافقنامهاي 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
حلنشده 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 بخشها هرچه سريعتر
تكليف را روشن كنند.

شايلي قرايي
News kasbokar@gmail.com

چندين سال است كه
توليد به سختي نفس
ميكشد و دليل عمده
آن ركود موجود در بازار
است .نقدينگي نيز در
بازار كم است و تعداد چكهاي برگشتخورده
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 چكهاي برگشتي در بازار و كاهش
اعتماد ميان واحدهاي توليد و فروش شــده
است .البته كارخانههاي توليدي وضعيت خوبي
ندارند و برخي تعطيل شده و بسياري هم كه
هنوز سرپا هســتند تعداد زيادي از كارگران
خود را تعديل كردهاند .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 مصرفكنندهها
به دلیل 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 مصرفكننده ايراني وجود
دارد كه كيفيت كاالي خارجي بهتر است و اين
در حالیست 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 ،شركتها 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 ميرويم مدام اين قشر زحمتكش به
مشكالت خود اشــاره ميكنند و ميگويند:
متاسفانه حمايت از توليد داخل در كشور به
خوبي متناسب با شعار سال محقق نميشود،
به گونهاي که 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 كليديترين مشكالت موانع بانكي است كه
بانكها در ارائه تسهيالت سختگيرانه برخورد
ميكنند و مدام با ارائه بخشنامههاي جديد
موانع زيادي را براي توليدكنندگان و سازندگان
داخلي ميتراشند.

عدم توفيق صنعت لوازم آشپزخانه در صادرات به كشورهاي ديگر
فريدون نصيري ،رئيس اتحاديه لوازم آشپزخانه
توگذاري در بازارها ميتوان به وضوح نارضايتي را در چهره صاحبان
اين روزها ركود بازار در تمام صنوف ديده ميشود و كمتر صنفي است كه از گزند اين اتفاق در امان مانده باشد .با گش 
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 مصرفكنندگان بازار را تقويت كنند ،اما عمده اين وظايف بر دوش دولت است كه با سياستگذاري شرايط را براي
رونق بازار فراهم كند .اين در حاليست كه مشكالت بسياري توليدكننده را آزار ميدهد .به عنوان مثال به دليل كاهش نقدينگي و انگيزه كم مصرفكنندگان براي خريد ،واحدهاي توليدي
نيز از حداكثر توان خود براي افزايش توليد استفاده نميكنند 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 ،هماكنون 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 ميشوند
و از بازار كنار ميروند .توليدكنندگان داخلي بدون حمايت نميتوانند وارد بازارهاي جهاني شوند و اين در حاليست كه بزرگترين 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 كشورهاي ديگر است.
در حال حاضر امكان توليد تمام لوازمهاي آشپزخانه در كشور وجود دارد ،چراكه توليد سطل آشغال يا سطل برنج ،نياز به تكنولوژي خاصي ندارد كه ميتوان با حمايت از توليدكنندگان و
وضع قوانين از ورود نمونههاي خارجي جلوگيري و به توليد داخلي كمك كرد .البته مشكل بزرگتري نيز در اين ميان وجود دارد و آن هم افزايش  40درصدي چكهاي برگشتي به دليل
ركود حاكم بر بازار لوازم آشپزخانه است .تا 3سال گذشته برگشت ۵درصد از چكها عادي بود ،اما اكنون تقريبا اين رقم به ۳۰تا ۴۰درصد رسيده و آن هم به اين دليل است كه شرايط بازار
به گونهاي شده كه بسياري از فعاالن بازاري به دليل كاهش فروش ،قادر نيستند چكهايشان را وصول كنند.

چكهافاقدپشتوانههستند
رضا منجي ،كارشناس بازار لوازمخانگي
لوازمخانگي فلزي و ظروف آشپزخانه طي چند سال اخير ركود بيسابقهاي را تجربه كردهاند 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 چكهاي برگشتي در ميان واحدهاي صنفي شد كه در حال حاضر به عنوان يك بحران
ميتوان از آن ياد كرد .چكهاي برگشتي يكي از مشكالتي است كه اين صنف با آن درگير است .بنابراين
زماني كه بانك مركزي اعالم ميكند تعداد چكهاي برگشتي افزايش قابل توجهي در مقايسه با سال
گذشته داشته ،طبيعي است كه با اين اوضاع همه صنوف با مشكل مواجه شدهاند و بهدليل اينكه چكها
فاقد پشتوانه هستند ،بازار با ركود مواجه شده و مبادالت كمتر انجام ميشود .توليدكننده داخلي عالوه
بر مواجه شدن با چكهاي برگشتي با مشكالت ديگري نيز روبهرو است كه فقط مختص صنف لوازم
آشپزخانه نيست .توليد لوازمخانگي فلزي و آشپزخانه با كيفيتي در سطح كالس جهاني و فرهنگسازي
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 توزيعكنندگان 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 درميآيد.
اين جشنواره از  ۶تا  ۱۰دسامبر  ۲۰۱۷در شهر مادوراي برگزار ميشود .حدود  ۵۰فيلم در بخشهاي مختلف اين جشنواره نمايش داده ميشود .عوامل توليد اين انيميشن عبارتند از :طراح
بكگراند :سالومه گلنراقي ،طراح كاراكتر :بيتا عليآبادي ،ريگ :آزاد صادقي ،انيميت :شهريار بيرانوند ،موسيقي :حميد پاكدل و صداگذار :نيما جاويدي و طراح پوستر :بيتا عليآبادي.
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بليتهاي  ۲۰۰هزاري در راه است
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افزايشنرخاجاره سالنهايكنسرت
 ۱۱۰ميليون تومان اجاره براي يك شب كنسرت

گروه فرهنگ و هنر
News kasbokar@gmail.com

مجمععموميوانتخاباتهياتمديره
و بازرسان انجمن صنفی کارفرمایی
مدیرانرسانهبرگزارشد

مجمع عمومــي و انتخابــات هياتمديره و
بازرســان انجمن صنفی کارفرمایی مدیران
رسانه پيش از ظهر دیروز در موسسه نشرآوران
برگزار شد .نتايج انتخابات به شرح زير اعالم
است:
منتخبان هياتمديره
 -1محمدرضا محمديوسفي 106 ،راي
 -2محمد حيدري 103 ،راي
 -3جواد نبوتي 103 ،راي
 -4حسينرضا سراج 102 ،راي
 -5عذرا فراهاني 88 ،راي
 -6سعيد رساپور 86 ،راي
 -7محمد انصاريمنش 85 ،راي
 -8محمدرضا عرب 76 ،راي
 -9محمدرضا معصومبيگي 57 ،راي به عنوان
اعضاي اصلي
و محسن نامورصديق با  50راي و سيد سعيد
مدرسي با  13راي به عنوان اعضاي عليالبدل
هياتمديره براي يك دوره  3ســاله انتخاب
شدند.
منتخبان بازرسان
 -1محمدرضا بامداديان با  92راي
 -2فيروز اســماعيلينژاد با  55راي به عنوان
بازرسان اصلي
همچنين سركار خانم نرجس نوحهسرا با 51
راي به عنوان بازرس عليالبدل براي مدت يك
سال انتخاب شدند.

نبــود نظــارت قانونــي و
بيتوجهــي مســئوالن
فرهنگي بــه قيمتگذاري
سالنهايكنسرتباعثشده
مديران ايــن مجموعههاي
عمدتا دولتي به شــكلي باورنكردنــي قيمت اجاره
ســالنهاي كنســرت را باال ببرند .به گزارش فارس،
با افزايش قيمت اكثر سالنهاي كنســرت در تهران
در ماههاي اخير ،تهيهكنندههاي كنســرت نيز براي
جبران شــيب صعودي افزايش اجارهبهاي سالنها،
چارهاي جز افزايش نرخ بليتهاي برنامههايشــان
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 ســالنها كــه تنها با برخي
تهيهكنندهها و برگزاركنندگان كنســرت همكاري
دارند ،صــداي اعتراض فعــاالن اين حــوزه نيز به
جايي نميرسد.

مركز همايشهاي برج ميالد 60:ميليون تومان
سالن همايشهاي برج ميالد كه پيشتر با رقمي حدود50
ميليون تومان (براي هر شب) واگذار ميشد به 60ميليون
تومان براي هر شب رسيده است .در حال حاضر اين سالن
براي يك اجرا رقم خام  45ميليون و دو اجرا  60ميليون
توماندريافتميكند.جالباينجاستكهاغلبسالنهاي
شهر تهران براي خدمات نور و صدا و تصوير جداگانه پول
ديگري هم دريافت ميكنند .همانطور كه عنوان شد برج
ميالد براي دو اجرا  60ميليون تومان دريافت ميكند كه
اين رقم با ارائه خدماتي چون نور و صدا و تصوير افزايش هم
پيدا ميكند و در مواردي به 70ميليون تومان هم ميرسد.
ضمن اينكه هزينه خام دو سانس در يك شب در روزهاي
ويژه و اعياد  70ميليون تومان است.
سالن ميالد نمايشگاه 65:ميليون تومان
سالن ميالد نمايشگاه بينالمللي تهران نيز كه پيش از اين با
رقم 57ميليون تومان براي هر شب در اختيار برگزاركنندگان
كنسرت قرار ميگرفت ،قيمت اجاره خود را براي يك شب
و دو اجرا به  65ميليون تومان افزايش داده است كه اين رقم
مجدد با ارائه خدمات نور و صدا و تصوير و ...افزايش مييابد و
گاها از مرز 70ميليون تومان هم تجاوز ميكند.
وزارت كشور 110:ميليون تومان
در اين بين رقم  110ميليون توماني تاالر اصلي وزارت

كشــور كه پيش از اين با حدود  85ميليون تومان در
اختيار برگزاركنندگان كنسرتها قرار ميگرفت ،جزو
عجيبترين اتفاقات اين روزهاست .اين سالن هماكنون
براي يك اجرا  90ميليون و براي دو ســانس در شــب
رقم خام  110ميليــون را دريافت ميكند كه مجددا با
افزايش هزينههاي نور و صدا و ...به  120ميليون تومان
هم ميرسد.
سالن همايشهاي ايرانيان 40:ميليون تومان
در اين بين سالن همايشهاي ايرانيان با حدود قيمت
 40ميليون تومان كه با توجه به نوساز بودن اين سالن
رقم قابل قبولي به نظر ميآيد ،هنوز وارد اين بازي نشده
و تعرفههاي خود را باال نبرده است.
تاالر وحدت 10:ميليون تومان
تاالر وحدت نيز با قيمتي حــدود  10ميليون تومان
براي هر ســانس اجرا همچنان رويه قبلي را پيشرو
گرفته و هنوز تغيير قيمتي را نداشته است .با توجه به
قيمتهاي جديد سالنهاي بزرگ كنسرت در پايتخت
كه همواره شــاهد اجراهاي پرطرفدار در آنها بوده و
هستيم ،به نظر ميرسد بايد در هفتههاي آينده شاهد
نرخ بليتهايي باالي  200هــزار تومان براي جبران
اين افزايش قيمتهاي سالن در تهران باشيم .سكوت
دفتر موسيقي وزارت ارشاد كه متولي اصلي برگزاري

كنسرت در كشور اســت در اين باره و نبود هيچگونه
مصوبه يا آييننامهاي درباره سالنهاي موسيقي باعث
شده تا عمال مديران عمدتا دولتي اين مراكز به دلخواه
خود قيمت را باال ببرند .اتفاقــي كه ضربه مهلكي به
صنعت نيمهجان موسيقي ايران خواهد زد .به عنوان
نمونه بســياري از گروهها و هنرمندان اصال ريسك
برگزاري كنسرت با هزينههاي اينچنيني را نخواهد

پذيرفت و عطاي آن را به لقايش خواهند بخشــيد.
ضمن اينكه با اين رويه كنسرت به يك كاالي لوكس
تبديل ميشود كه تنها بخشي از جامعه با تمكن مالي
باال امــكان بهرهبردن از آن را خواند داشــت و طيف
پرشماري از مردم به دلیل اين قيمتهاي سرسامآور
عمال نميتوانند در يك كنسرت معمولي موسيقي هم
حضور پيدا كنند.

برخورد با دفاتر سودجو و مجريان تور زلزله
مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران از برخورد با متخلفان و سودجوياني
كه به بهانه«گردشگري ســياه» به برگزاري تور بازديد از مناطق زلزلهزده غرب ايران
اقدام كردهاند ،خبر داد.
به گزارش ايسنا ،در پي انتشار خبري مبني بر برگزاري تور به مناطق زلزلهزده با عنوان
«گردشگري سياه در فضاي مجازي» ،رجبعلي خسروآبادي اعالم كرد :با توجه با اعالم
ممنوعيت تردد خودروهاي غيرمجاز در مناطق زلزلهزده توسط رئيسپليس راهور ناجا،
برگزاري هرگونه تور و بازديد از اين مناطق بدون هماهنگي امكانپذير نبوده و با دفاتر
متخلف برخورد ميشود.

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال یک هزار و سیصد و نود
وشش1396
نظر به دســتور ماده  12قانون ثبت و به استناد ماده 59
آيین نامه اجرایی آن ،مشــخصات امالک مورد تقاضای
اشخاصی که در سه ماهه دوم ســال یک هزارو سیصدو
نودوشش امالک واقع در شهرستان ایوان حوزه ثبتی استان
ایالم بخش یازده کرمانشــاه درخواست ثبت نموده اند به
شرح ذیل آگهی می گردد:
 - 1پالک  16152فرعی از10533فرعی از  200اصلی آقای
مسعود شفیعی فرزند صفر ششــدانگ یک قطعه زمین
مسکونی به مساحت  200متر مربع واقع در ایوان – جاده
گاوسوار.
 – 2پــاک  16155فرعی از  10533فرعــی از  200اصلی
مصیب یزدانی فرزند آقا رضا ششدانگ یک باب خانه به
مساحت  201/05متر مربع واقع در ایوان – خیابان عدالت .
 - 3پالک  16158فرعی از  10533فرعی از  200اصلی خانم
روح انگیز خورانی فرزند حیدر ششدانگ یک قطعه زمین
محصور به مســاحت  243/90متر مربع واقع در ایوان -
خیابان گاوسوار.
 -4پالک  16178فرعی از  10533فرعی از  200اصلی خانم
زینب احمدی گاومیشان فرزند صالح بگ ششدانگ یک
قطعه زمین به مساحت  200متر مربع واقع در ایوان – جاده
گاوسوار.
 -5پالک  16180فرعی از  10533فرعی از  200اصلی آقای
میرزا دهقانی فرزند صیدمحمد ششدانگ یک باب خانه
به مساحت  162متر مربع واقع در ایوان خیابان  22بهمن .
 -6پالک  16185فرعی از  10533فرعی از  200اصلی آقای
علی اکبر مهدیان چم سورک فرزند زینل ششدانگ یک
باب خانه به مساحت  210/40متر مربع واقع در ایوان خیابان
22بهمن.
 -7پالک  16191فرعی از  10533فرعی از  200اصلی خانم
فاطمه بخشی فرزند ستار ششــدانگ یک قطعه زمین
محصور به مســاحت  189متر مربع واقع در ایوان جاده
گاوسوار .
 -8پالک  16197فرعی از  10533فرعی از  200اصلی خانم
سعیده منصوری فرزندعلی محمد ششدانگ یک قطعه

وي گفت :براساس دستورالعمل صادرشده براي امدادرساني هرچه سريعتر به مناطق
زلزلهزده و ممانعت از تجمع افراد فاقد مسئوليت در اين مناطق ،پليس راه اجازه تردد
وسايل نقليه فاقد مسئوليت در محورهاي منتهي به مناطق زلزلهزده را نخواهد داد و فقط
سازمانهاي امدادي كشور مثل هاللاحمر ،سپاه ،ارتش و نيروي انتظامي در مناطق
زلزلهزده اجازه حضور دارند و مشــغول عمليات امداد و نجات هستند ،هرگونه حضور
فيزيكي غيرضروري در منطقه باعث اختالل در امر ترافيك بوده و روند خدماترساني
را با مشكل مواجه خواهد كرد.
او همچنين اظهار كــرد :براســاس ابالغها و اطالعرســانيهاي مكرر ،تمــام دفاتر

زمین محصور به مساحت  215/77متر مربع واقع در ایوان
 خیابان 22بهمن . -9پالک  16210فرعی از  10533فرعی از  200اصلی آقای
یحیی شهبازی فرزند کریم ششــدانگ یک قطعه زمین
مسکونی به مســاحت 219/67متر مربع واقع در ایوان -
خیابان 22بهمن .
 -10پالک  16218فرعی از  10533فرعی از  200اصلی آقای
غالمحسین اســماعیلی فرزند نعمت اله ششدانگ یک
باب خانه به مســاحت  200/05مربع واقع در ایوان خیابان
طالقانی .
 -11پالک  16227فرعی از  10533فرعی از  200اصلی خانم
سمیه جانی فرزند یداله ششــدانگ یک قطعه زمین به
مساحت  180متر مربع واقع در ایوان – ضلع جنوبی خیابان
22بهمن .
-12پالک  16238فرعــی از  10533فرعی از  200اصلی
آقایان محســن رستمی فرزند ســیاه بخش و جهانشاه
مرادی فرزند علیداد هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع از
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  39/50متر مربع واقع
در ایوان – خیابان امام ( ره ) -میدان امام ( ره ).
 -13پالک  16247فرعی از  10533فرعی از  200اصلی آقای
امین ناصری فرزند برارخاص ششدانگ یک باب خانه به
مســاحت  310/55متر مربع واقع در ایوان خیابان شهید
تندگویان .
 -14پالک  16290فرعی از  10533فرعی از  200اصلی آقای
اسد فوزی فرزند علی محمد ششــدانگ یک باب خانه
به مســاحت  200متر مربع واقع در ایوان – انتهای خیابان
شهداء.
 -15پالک  16292فرعــی از  10533فرعی از  200اصلی
خانم صدیقه بابایی فرزند علی اکبر ششــدانگ یک باب
خانه به مساحت  253/04متر مربع واقع در ایوان – خیابان
امیرکبیر.
 -16پالک  16353فرعی از  10533فرعی از  200اصلی خانم
زینب خورانی فرزند حیدر ششــدانگ یک قطعه زمین
مسکونی به مساحت 271/97متر مربع واقع در ایوان – جاده
گاوسوار.
 -17پالک  16354فرعی از  10533فرعی از  200اصلی آقای

همت علیمرادی فرزند نجم ششــدانگ یک قطعه زمین
محصور به مساحت 200/03متر مربع واقع در ایوان – جاده
گاوسوار
 -18پالک  16355فرعی از  10533فرعی از  200اصلی آقای
حامد چولکی فرزند حمید رضا ششدانگ یک باب خانه به
مساحت144/81متر مربع واقع در ایوان – خیابان کمیته
امدادامام خمینی (ره).
 -19پالک  16356فرعی از  10533فرعی از  200اصلی آقای
حیدر شفیعی فرزند صفدر ششدانگ یک قطعه زمین به
مساحت  192متر مربع واقع در ایوان – جاده گاوسوار
 -20پالک  16357فرعی از  10533فرعی از  200اصلی آقای
نجف محمدی فرزند فرامرز ششدانگ یک قطعه زمین به
مساحت  199/81متر مربع واقع در ایوان – جاده گاوسوار.
 -21پالک  16358فرعی از  10533فرعی از  200اصلی آقای
نجف محمدی فرزند فرامرز ششدانگ یک قطعه زمین به
مساحت  200/25متر مربع واقع در ایوان –جاده گاوسوار .
 -22پالک  16359فرعی از  10533فرعی از  200اصلی آقای
مهدی لطفی فرزند روضان ششدانگ یکباب خانه دوطبقه
به مســاحت  168/36متر مربع واقع در ایوان – خیابان
22بهمن .
 -23پالک  16363فرعــی از  10533فرعی از  200اصلی
آقای صادق درویشــی فرزند علی محمد ششدانگ یک
قطعه زمین محصور به مســاحت  180متر مربع واقع در
ایوان – جاده گاوسوار.
 -24پالک  16364فرعی از  10533فرعی از  200اصلی آقای
شاهسوار شاکری فرزند درویش ششدانگ یک باب خانه
به مساحت 195متر مربع واقع در ایوان – خیابان 22بهمن .
 -25پالک  16420فرعی از 10533فرعی از  200اصلی آقای
نجف محمدی فرزند فرامرزششدانگ یک قطعه زمین به
مساحت  200/40متر مربع واقع در ایوان – جاده گاوسوار
 -26پالک  16421فرعــی از  10533فرعی از  200اصلی
آقای نجف محمدی فرزند فرامرز ششدانگ یک قطعه
زمین به مســاحت  200/06متر مربع واقــع در ایوان –
جاده گاو سوار .
 -27پالک  16422فرعــی از  10533فرعی از  200اصلی
آقای نجف محمدی فرزند فرامرز ششدانگ یک قطعه

و شــركتها بــه عقــد قــرارداد اعالمــي 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 زلزلهزده
غيرممكن است.
به گزارش روابطعمومي 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.

زمین به مســاحت  200/45مربع واقع در ایوان – جاده
گاوسوار.
 -28پالک  16423فرعی از  10533فرعی از  200اصلی آقای
نجف محمدی فرزند فرامرز ششدانگ یک قطعه زمین
به مساحت  190متر مربع واقع در ایوان – جاده گاوسوار .
 -29پالک  16424فرعی از  10533فرعی از  200اصلی آقای
نجف محمدی فرزند فرامرزششدانگ یک قطعه زمین به
مساحت 199/91متر مربع واقع در ایوان – جاده گاوسوار
 -30پالک  16425فرعی از  10533فرعی از  200اصلی آقای
نجف محمدی فرزند فرامرز ششدانگ یک قطعه زمین به
مساحت  179/67متر مربع واقع در ایوان – جاده گاوسوار.
 -31پالک  16426فرعی از  10533فرعی از  200اصلی آقای
نجف محمدی فرزند فرامرزششدانگ یک قطعه زمین به
مساحت  200/35مربع واقع در ایوان – جاده گاوسوار .
-32پالک  16427فرعی از 10533فرعی از 200اصلی آقای
نجف محمدی فرزند فرامرز ششدانگ یک قطعه زمین به
مساحت 200/40مترمربع واقع درایوان –جاده گاوسوار.
-33پالک  16428فرعــی از  10533فرعی از  200اصلی
آقای منصور احمدی فرزند اســداله ششدانگ یک قطعه
زمین باکاربری فرهنگی به مساحت  60/30مربع واقع در
ایوان – میدان شهیدمصطفی خمینی.
-34پالک  16430فرعــی از 10533فرعی از 200اصلی
آقای وحید سوماری فرزند اسد ششدانگ یک باب خانه
به مساحت 157/06مترمربع واقع درایوان –جاده گاوسوار.
لذا طبق ماده 16قانون ثبت هرکس نسبت به امالک مورد
آگهی واخواهی دارد باید اعتراض خود را از تاریخ نشــر
اولین آگهی به مدت  90روز مستقیما به این اداره تسلیم
و رســید دریافت نماید  ،چنانچه متقاضی ودیگری اقامه
دعوی داشــته باشــند مدعی می تواند در مدت مذکور
گواهی مشــعر بر جریان دعوی از محاکم صالحه دریافت
و تســلیم این اداره نماید در غیر ایــن صورت حق وی
ساقط خواهد شد ./.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/08/01 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/09/01 :
عنایت رستمی ،رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان
ایوان
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آگهینوبتیسهماهه دوم سال 1396ثبتاسنادوامالکگرگان
(نوبتدوم)
آگهینوبتیسهماههدومسال 1396ثبتاسنادامالکگرگانبهاستنادماده۱۲
قانونثبتومادتین52و 59آییننامهقانونمذکوراسامیاشخاصیکهدرحوزه
ثبتی شهرستان گرگان در سه ماهه دوم سال  1396از آنان پذیرش ثبت بعمل
آمدویابهدستورآراءصادرهازهیاتنظارتویابهاختیاراتتفویضیمیبایست
تجدیدآگهیشودبهشرحذیلآگهیمیگردد.
بخشیکثبتگرگان
ردیف-1پالک شماره  -1355/391اصلی خانم صغری عرب فرزند ذبیح پنج
ونیمدانگمشاعازششدانگیکقطعهزمینکهدرآناحداثبناشدهاستبه
مساحت 139/12مترمربعواقعدرگرگان
ردیف-2پالک شماره -1492/32اصلی آقای محمد علی خان بیکی فرزند گل
علی پنجونیمدانگمشاعازششدانگیکقطعهزمینکهدرآناحداثبناشده

استبهمساحت 76/68مترمربعواقعدرگرگان
ردیف-3پالک شماره  -1544/23اصلی آقای حسین بصیری فرزند محمد
ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به
مساحت 175/16مترمربعواقعدرگرگان
ردیف-4پالک شماره2573و - 2574اصلی موقوفه خاص آقای میر محمدا به
تولیتمحمدرضامفتاحفرزندعلیاکبرچهاردانگمشاع ازششدانگدوباببه
مساحت 1124مترمربعواقعدرگرگانردیف-5پالکشماره-2625/66اصلی
آقای سید حسن امیر لطیفی فرزند صمد دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و
اعیانیکقطعهزمینبهمساحت 78/50مترمربعواقعدرگرگان
ردیف-6پالک شماره  -3775/3274اصلی آقای عالم اله ایری فرزند خدا
قلیششدانگاعیانییکبابساختمانکهششدانگعرصهآنوقفاستبه
مساحت 260مترمربعواقعدرگرگان
ردیف-7پالک شماره  -3775/3292اصلی خانم سانازخمر فرزند غالمرضا
ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان که ششدانگ عرصه آن وقف است به
مساحت 167مترمربعواقعدرگرگان
ردیف-8پالک شــماره -4141اصلی آقای علیرضا پایــان فرزند غالمرضا
ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین به مساحت 210/70متر مربع واقع در
گرگان
ردیف-9پالکشماره-4142اصلیشرکتعمرانومسکنسازاناستانگلستان
ششدانگیکقطعهزمینمازادشارعبهمساحت  40مترمربعواقعدرگرگان
ردیف-10پالک شــماره  -4143اصلی خانم مریم درویشی پور فرزند علی
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت120/38
مترمربعواقعدرگرگان
بخشدوثبتگرگان
ردیف-11پالک شماره 526فرعی از 126اصلی خانم فاطمه شهر آبادی فرزند
عبدالوهابسهسهاممشاعازچهاردهسهمیکقطعهزمینکهدرآناحداثبنا
شدهاستبهمساحت 105/73مترمربعواقعدراراضیگلند
ردیف-12پالکشماره 528فرعیاز 126اصلیآقایرسولرنجبرنجفیفرزند
حسنسهسهاممشاعازچهاردهسهمیکقطعهزمینکهدرآناحداثبناشده
استبهمساحت 264/04مترمربعواقعدراراضیگلند
ردیف-13پالک شماره 526فرعی از 126اصلی خانم فاطمه شهر آبادی فرزند
عبدالوهابسهسهاممشاعازچهاردهسهمیکقطعهزمینکهدرآناحداثبنا
شدهاستبهمساحت 105/73مترمربعواقعدراراضیگلند
ردیف-14پالکشماره 528فرعیاز 126اصلیآقایرسولرنجبرنجفیفرزند
حسنسهسهاممشاعازچهاردهسهمیکقطعهزمینکهدرآناحداثبناشده
استبهمساحت 264/04مترمربعواقعدراراضیگلند
ردیف-15پالک شماره 529فرعی از 126اصلی خانم محمد علی معمار فرزند
حسنسهسهاممشاعازچهاردهسهمیکقطعهزمینکهدرآناحداثبناشده
استبهمساحت 186/85مترمربعواقعدراراضیگلند
ردیف -16پالک شــماره  530فرعی از  126اصلی خانم رقیه لکزایی فرزند
غالمحسین سه سهام مشاع از چهارده سهم یک قطعه زمین که در آن احداث
بناشدهاستبهمساحت 534/53مترمربعواقعدراراضیگلند
ردیف -17پالک شماره  531فرعی از  126اصلی خانم زینب بشکنی فرزند
غالمحسنسهسهاممشاعازچهاردهسهمیکقطعهزمینکهدرآناحداثبنا
شدهاستبهمساحت 64/62مترمربعواقعدراراضیگلند

بخشسهثبتگرگان
ردیــف  -18پــاک شــماره  941فرعــی از  107اصلی خانــم طاهره
احمــدی رودبارکی فرزنــد احمــد دو دانگ مشــاع از ششــدانگ
عرصه یک قطعه زمین که دارای ســند اعیانی می باشــد به مســاحت
 74متــر مربع واقــع در خــارج از مزرعــه موقوفه محمد صــادق بابا
صادقیانچالهباغ
ردیف -19پالک شــماره 4762فرعی از 107اصلی آقای سید نبی حسینی
فرزند یحیی دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به
مساحت 250مترمربعواقعدرخارجازمزرعهموقوفهمحمدصادقباباصادقیان
چالهباغ
ردیف-20پالکشماره 5337فرعیاز 107اصلیآقایعلیاصغررائیجیفرزند
حسیندودانگمشاعازششدانگیکقطعهزمینبابنایاحداثی بهمساحت
 383/15متر مربع واقع در خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق بابا صادقیان
چالهباغ
ردیف  -21پالک شماره  5571فرعی از  107اصلی آقای علی اکبر افشار زاده
فرزند حسن دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به
مساحت  394/73متر مربع واقع در خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق بابا
صادقیانچالهباغ
ردیف -22پالک شــماره  5578فرعی از  107اصلی خانم فاطمه گل فرزند
عباس ششدانگ اعیانی احداثی در قطعه زمین محصور موقوفه به مساحت
 386/10مترمربع واقع در داخل مزرعــه موقوفه محمد صادق بابا صادقیان
چالهباغ
ردیف  -23پالک شماره  5579فرعی از  107اصلی آقای رحیم اله ساور علیا
فرزند عباسقلی دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که دارای سند
اعیانی می باشد به مساحت  62/86متر مربع واقع در خارج از مزرعه موقوفه
محمدصادقباباصادقیانچالهباغ
ردیف  -24پالک شماره  5582فرعی از  107اصلی آقای امیر رحمتی فرزند
رمضاندودانگمشاعازششدانگعرصهیکقطعهزمینکهدارایسنداعیانی
می باشد به مساحت  104/15متر مربع واقع در خارج از مزرعه موقوفه محمد
صادقباباصادقیانچالهباغ
ردیف-25پالکشماره 5609فرعیاز 107اصلیخانمفریدهاوالدمشقیهفرزند
اله وردی دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای سند
اعیانیمیباشدبهمساحت 993مترمربعواقعدرخارجازمزرعهموقوفهمحمد
صادقباباصادقیانچالهباغ
ردیف-26پالکشماره 5610فرعیاز 107اصلیآقایعلیاوالددمشقیه فرزند
محمد علی دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای سند
اعیانیمیباشدبهمساحت 800مترمربعواقعدرخارجازمزرعهموقوفهمحمد
صادقباباصادقیانچالهباغ
ردیف-27پالکشماره 5612فرعیاز 107اصلیخانمترگلاوالددمشقیهفرزند
محمدعلی دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که دارای سند اعیانی
میباشدبهمساحت 862مترمربعواقعدرخارجازمزرعهموقوفهمحمدصادق
باباصادقیانچالهباغ
ردیف -28پالک شماره 5625فرعی از 107اصلی خانم رقیه باقری ثانی فرزند
نوروزعلی دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که دارای احداث بنا
می باشد به مساحت  114/52متر مربع واقع در خارج از مزرعه موقوفه محمد
صادقباباصادقیانچالهباغ
ردیف  -29پالک شماره  5633فرعی از  107اصلی آقای محمد علی دمشقیه
فرزند ماله وردی دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای
سند اعیانی می باشد به مساحت  817/50متر مربع واقع در خارج از مزرعه
موقوفهمحمدصادقباباصادقیانچالهباغ
ردیف  -30پالک شــماره  5634فرعی از  107اصلی آقای حمیدرضا کبیری
باال جاده فرزند حبیب اله دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین بابنای
احداثی به مساحت 250متر مربع واقع در خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق
باباصادقیانچالهباغ
ردیف  -31پالک شماره  5661فرعی از  107اصلی خانم نساء دولت محمدیان
فرزندغالمحسیندودانگمشاعازششدانگیکقطعهزمینبابنایاحداثی
به مساحت  99/23متر مربع واقع در خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق بابا
صادقیانچالهباغ
ردیف -32پالک شماره  5662فرعی از  107اصلی خانم معصومه حسین زاده

فرزند مهدی دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به
مساحت  76/88متر مربع واقع در خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق بابا
صادقیانچالهباغ
ردیف  -33پالک شماره  5663فرعی از  107اصلی خانم زهرا حسین زاده فرزند
مهدی دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت
 88/49مترمربعواقعدرخارجازمزرعهموقوفهمحمدصادقباباصادقیانچالهباغ
ردیف -34پالک شــماره  5665فرعی از  107اصلی خانم ربابه رجبی فرزند
ابوالقاسمدودانگمشاعازششدانگیکقطعهزمینبابنایاحداثیبهمساحت
 75مترمربعواقعدرخارجازمزرعهموقوفهمحمدصادقباباصادقیانچالهباغ
ردیف -35پالک شماره 5666فرعی از 107اصلی خانم شوکت معصوم آبادی
فرزنداسمعیلششدانگاعیانیاحداثیدرعرصهمحصورموقوفهبهمساحت
 213/87متر مربع واقع درداخل از مزرعه موقوفه محمد صادق بابا صادقیان
چالهباغ
ردیف-36پالکشماره 5667فرعیاز 107اصلیآقایسیدابوالقاسمموسوی
فرزند سید زین العابدین دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مساحت  63/98متر مربع واقع در خارج از مزرعه موقوفه محمد
صادقباباصادقیانچالهباغ
ردیف-37پالک شــماره  5668فرعی از  107اصلی خانم مریم مقری فرزند
محمدعلی دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای سند
اعیانی می باشد به مساحت  120/40متر مربع واقع در خارج از مزرعه موقوفه
محمدصادقباباصادقیانچالهباغ
ردیف-38پالک شــماره  5680فرعی از  107اصلی خانــم مریم کیوانلو
شهرستانکی فرزند علی دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی بهمساحت 68/30مترمربعواقعدرخارجازمزرعهموقوفهمحمدصادق
باباصادقیانچالهباغ
ردیف -39پالک شــماره5689فرعی از 107اصلــی خانم خدیجه زیارتی
فرزند اسمعیل دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
به مساحت 67/03متر مربع واقع در خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق بابا
صادقیانچالهباغ
ردیف-40پالکشماره 5691فرعیاز 107اصلیخانمفاطمهدرزیمحلهفرزند
قربانعلی دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای سند
اعیانی می باشد به مساحت  99/90متر مربع واقع در خارج از مزرعه موقوفه
محمدصادقباباصادقیانچالهباغ
ردیف-41پالکشماره 5692فرعیاز 107اصلیآقایغالمرضاروحالهچنگیزی
فرزند حبیب اله دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای
سند اعیانی می باشد به مساحت  342/30متر مربع واقع در خارج از مزرعه
موقوفهمحمدصادقباباصادقیانچالهباغ
ردیف -42پالک شــماره  5693فرعی از  107اصلی آقــای غالمرضا روح
اله چنگیــزی فرزند حبیــب اله دو دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه
یک قطعه زمین که دارای ســند اعیانی میباشد به مســاحت  344/10متر
مربع واقع در خــارج از مزرعــه موقوفه محمــد صادق بابــا صادقیان
چالهباغ
ردیف-43پالکشماره 5694فرعیاز 107اصلیآقایعلیاکبرشعبانی فرزند
درویشدودانگمشاعازششدانگیکقطعهزمینبابنایاحداثی بهمساحت
 222/48متر مربع واقع در خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق بابا صادقیان
چالهباغ
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  16قانون
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 تبصره2
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
خواهدیافت.
تاریخانتشارنوبتدوم96/9/1:
م الف827:
محمد اسماعیلپور،کفیلادارهثبت اسنادوامالکشهرستانگرگان
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كاهش  ۶تا  ۱۲درج ه دما در كشور
مديركل پيشبيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي ضمن اشاره به ورود سامانه بارشي به كشور و بارش باران در اكثر نقاط كشور از كاهش دماي ۶تا ۱۲درجهاي خبر داد .احد وظيفه گفت :از اوایل شب با نفوذ زبانههای
پرفشار ،بارش قابل مالحظه در سواحل غربی و مرکزی خزر آغاز خواهد شد .مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه روز پنجشنبه ( 2آذر) با حرکت سامانه به سمت شرق ،به تدریج از میزان بارش از
سمت غرب کاسته میشود و عمده فعالیت سامانه در سواحل خزر ،شمال شرق ،شرق ،مرکز ،نواحی جنوبی ،استانهای واقع در دامنههای البرز مرکزی و شرقی است ،گفت :شدت بارش در شمال خلیجفارس ،خوزستان ،کهگیلویه و
بویراحمد ،غرب چهارمحال و بختیاری ،جنوب ایالم ،جنوب لرستان ،غرب کردستان ،شمال کرمانشاه ،جنوب آذربایجانغربی و برخی نقاط استانهای آذربایجانشرقی و زنجان ،شمال بوشهر و شمال غرب فارس خواهد بود.
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 2ميليارد ريال ميزان كمكهاي
نقدي زائران اربعين به امداد ايالم

ايالم -زهــرا محمدمــرادي  -خبرنگار
كسبوكار :مديركل كميته امداد امام خميني
(ره) اســتان ايالم گفت :در اربعين امسال بيش
از  2ميليــارد ريال از محــل كمكهاي نقدي
زائران اربعين جمعآوري شد .ضيا رضايي دیروز
(سهشنبه) با بيان اينكه بخشي از نذورات مردمي
زائران اربعين به پخت غذا در موكبها اختصاص
يافت ،اظهارداشــت :در ايام اربعين امســال از
محل نذورات مردمي هــر روز بيش از  9هزار و
 500پرس غذا در شهرستانهاي چرداول ،ايوان،
ايالم ،ملكشاهي و مهران طبخ و پخت شده و در
اختيار زائران قرار داده ميشد.

كشف محموله بيش از نيم تني
موادمخدردرمرزهايبندرلنگه

فرمانده مرزباني اســتان هرمزگان از كشف نيم
تن مواد مخدر از نوع ترياك در عملياتي توســط
مرزبانان پرتالش پايــگاه درياباني بندرلنگه خبر
داد .ســرهنگ«علياصغر خرمروي» در تشريح
اين خبر اظهار داشــت :مرزبانان پايگاه درياباني
بندرلنگه با گشــتهاي مســتمر و كمينهاي
هدفمند طي يكسري كار اطالعاتي از جابهجايي
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 بستههاي مشكوك به داخل يك دستگاه
خودرو را مشاهده كردند.

وزيــر تعــاون ،كار و رفاه
اجتماعــي گفــت :گــره
زدن كار خيــر بــا رفــاه
مردم دشوار اســت ،ولي
ايــن وزارت آمادگــي
دارد تــا با خيريــن در اين زمينه همــكاري كند.
علــي ربيعي در نخســتين همايــش كارآفرينان
خيــر و خيريــن كارآفرين در مجموعه ورزشــي
تــاش گفــت :توانمند كــردن انســانها براي
زندگي بهتــر اصليتريــن كار خير يك انســان
است.
انســاني كه به ديگران رزق و روزي ميرساند در
راستاي رضايت خدا حركت ميكند .در حالي كه
ما تعريفمان 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 جايمان
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 ارزشهاي
گرانقدري وجــود دارد كه مــا آنهــا را فراموش
كردهايم و الزم اســت كه كمكم آنها را رو بياوريم
و بايد فرصتهاي برابر اجتماعــي براي همه قائل
شويم.
خيــر جمعي همــان اعمالي اســت كه مــا آنها
را كوچــك ميشــماريم .وزيــر تعــاون ،كار و
رفاه اجتماعي ادامــه داد :كارآفرينــي اجتماعي
شكلهاي مختلفي دارد ،مثال يك نوع كارآفريني
مخصوص افراد معلول اســت ،يك نوع كارآفريني
مخصوص افــراد معتــاد و نوع ديگــر مخصوص
زنان بيسرپرســت .كارآفرين كســي است كه به
افرادي كه نيازمند توانمند شــدن هستند كمك
ميكند.

كارآفرين مالاندوز نيست

الزم اســت كه براي فضــاي كارآفرينــي جايي
ايجــاد كنيم كــه بتوانيــم آن را توســعه دهيم.
ربيعي گفت :بيــن كارآفرين و مالانــدوز فاصله
هســت ،كســي كه ســرمايه خودش را به فضاي
يك كشــور اختصاص ميدهد 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 اعــام آمادگــي
ميكند.
كارآفريني اجتماعي رشد داشته است
زهرا آراســتي ،استاد دانشــگاه تهران هم در اين
همايش گفت :در گذشــتههاي دور سازمانهاي
مذهبي مســئول خدمات اجتماعي بودند و منابع
آنها هم توسط حاميان ثروتمند تامين ميشد .پس
از اينكه دولتها با مشكل براي خدمات اجتماعي
مواجه شدند برخي افراد اين مسئوليت را بر عهده
گرفتند.
امروزه بــا حاكم شــدن دموكراســي در جوامع

مختلف فعاليتهاي اين افراد يا ساير سازمانهاي
اجتماعي بيشــتر شــده ،بهطوري كه ما در ســه
دهه گذشته شــاهد رشــد كارآفريني اجتماعي
بودهايم.
وي افزود :امروزه مشكالت اجتماعي آنقدر پيچيده
شده اســت كه نيازمند راهحلهاي نوآورانه براي
آنها هستيم.
ما باور داريــم همانقدر كــه كارآفريني اقتصادي
ميتوانــد 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 فرصتها 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 ميشــود .امــروزه باالترين نرخ
كارآفريني اجتماعي را كشــور اســتراليا و آمريكا
دارند.
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اقتصاد صنعتي به اقتصاد خدماتي تغيير
كرده است
ابوالحســن فيروزآبــادي ،قائممقام وزيــر تعاون،
كار و رفاه اجتماعــي هم در ادامه اظهار داشــت:
امــروزه در دنيا شــاهد اجتماعيتر شــدن حوزه
سياسي و اقتصادي هســتيم و به بياني كارآفريني
اقتصادي به كارآفريني اجتماعي سوق پيدا كرده
است.
مشــاركتهاي سياســي هــم بــه نوعــي بــه
مشاركتهاي مدني تبديل شدهاند .ما در گذشته
هميشه به سمت ســرمايههاي اجتماعي بوديم،
ولي امروز به ســمت ســرمايه اجتماعي حركت
ميكنيم.
بنابراين شــاهد نوعي پارادايم شــيفت هستيم و
بايد تالش كنيم كه در قرن  ۲۱ما 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 اخــاق و فردگرايي مفرط
باعث شــده كارآفريني اجتماعي مورد توجه قرار
گيرد.
اگر كارآفرينان اجتماعي با نيــت خيرخواهانه را
حمايت كنيم به موفقيتهاي بزرگتر ميرســيم.
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 شــبكهاي كــه اجتماعــات مختلف
تشــكيل ميشــوند نوآوري و ايدهها اهميت پيدا
ميكنند.
در چنين جامعهاي اســتارتآپ شكل ميگيرد.
امروزه هزاران هــزار نوآوري با عمــر كوتاه وجود
دارد .در چنين شرايطي اســت كه در كشورهاي
توســعهيافته كارآفريني اجتماعــي اهميت پيدا
ميكند.

برگزاري گردهمايي مديران و
صاحبانكسبوكاردرگرگان

زهرا احمدي :گردهمايي ساالنه مديران و صاحبان
كســبوكار ۱۰ ،آذرماه امســال در گرگان برگزار
ميشود .مجري برگزاري اين گردهمايي و مديرعامل
مدرسه كسبوكار 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
چالشهايي كه در اين حوزه وجود دارند ،است .وي
يكي از چالشها در فضاي كسبوكار را تفكر و رويكرد
«سنتي» صاحبان مشاغل دانست و بيان كرد :اغلب
مديران و صاحبان كسبوكار داراي نگرشي سنتي
به اين مقوله هســتند كه به تبع آن در بازار منطقه
ميتوان آثار آن را مشاهده كرد .وي بيان كرد :تاكيد
اين گردهمايي بر ارائــه روشها 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 ميشــود 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
كسبوكار بهرهگيري شود .در همين باره يحيي علوي
به عنوان يكي از اساتيد و مشاوران بنام شركتهاي
بزرگ كشوردر اين گردهمايي به خبرنگاران گفت:
مهمترين عامل موفقيت در كسبوكار مديريت تغيير
است يعني صاحبان كسبوكار 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 كسبوكار به آن توجه داشته باشند.

فرماندار مهران:

زلزله مهران خسارتي نداشت

فرماندار مهــران دیــروز گفت:
خوشــبختانه زلزله شب گذشته
در شهرســتان مــرزي مهــران
خســارت چندانــي نداشــته
است.
مراد ناصري دیروز (سهشــنبه)
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 تركخوردگي برخي
از ديوارهاي منــازل ،مدارس و...
در نقاط شــهري و روستايي شده
است.
وي با اشاره به اينكه دیروز فعاليت
ادارات و مــدارس شهرســتان با
دو ساعت تاخير شروع شد ،افزود:
خوشــبختانه هيچ تخريب منزل
يا مدرســهاي در اين شهرستان
گزارش نشــده و خسارات در حد
تركخوردگي در ديوارها بوده كه
درصدد بهسازي و مقاومسازي آنها
هستيم.

مفقودی

اصل سند مالکیت (شناســنامه) خودرو

ســواری ســایپا تیپ  *131 TLبه رنگ

ســفید روغنی مــدل  1393به شــماره

موتــور  5155458و شــماره شاســی
 NAS412100E3649391به شماره پالک

 921ج  32ایران  98مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم شهین عباسی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده
است سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 148/22
مترمربع قطعه پنجم تفکیکی واقع در طبقه دوم سمت شمالی به شماره 30324
فرعی از  170اصلی مفروز از پــاک  21910فرعی از اصلــی مذکور جزء حوزه
ثبتی شهرســتان کرج به شــماره چاپی  310709مورد ثبت  893036صفحه
 102دفتر جلد  2638امالک که به ثبت  17720صفحه  385دفتر جلد 148/4
منتقل گردیده است به نام خانم شهین عباســی صادر گردیده است لذا مراتب به
استناد تبصره یک اصالحی به ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی
می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت
به ملک مذکورمی باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را
ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی
است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل
سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.
قنبر پور – رئیس اداره ثبت ناحیه  3کرج
م الف /96/8538 :ف

آگهیموضوعماده 3قانونوماده 13آئیننامهقانونتعیینتکلیف
وضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابررایشماره139660309002002364مورخه 1396/07/11پرونده کالسه
 1396114409002000123هیاتاول موضوعقانونتعیینوتکلیف وضعیت
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحدثبتی
حوزهثبتملکتاکستانتصرفاتمالکانهوبالمعارضمتقاضیخانممریمحقی
پاکدهیفرزندمظفربشمارهشناسنامه1103کدملی 5949560957صادرهاز
رودباردرششدانگیکبابساختمانبهمساحت 75مترمربعپالک7030فرعی
از 1اصلیواقعدرتاکستانبخش 8قزوینخریداریازمالکرسمیآقایمحمد
تقی نصیری اوانکی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهی
به مدت دو ماه اعتراض ،خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت
یکماهازتاریختسلیم اعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنماید
 .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات
سندمالکیتصادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1396/09/01
تاریخ انتشار نوبت دوم1396/09/18:
مسعودرحمانی-رئیسثبتاسنادوامالک
آگهیموضوعماده 3قانونوماده 13آئیننامهقانونتعیینتکلیف
وضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابررای شــماره139660309002002747مورخه1396/08/20پرونده
کالسه 1396114409002000130هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف
وضعیت وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در
واحدثبتیحوزهثبتملکتاکستانتصرفاتمالکانهوبالمعارض متقاضیآقای
اصغر یزدانی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 422کد ملی 4391213291
صادرهازتاکستاندرششدانگیکبابساختمانبهمساحت 70مترمربعپالک
7026فرعیاز 1اصلیواقعدرتاکستانبخش 8قزوینخریداریازمالکرسمی
آقای ابراهیم یزدانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهی
به مدت دو ماه اعتراض ،خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت
یکماهازتاریختسلیم اعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنماید.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات
سندمالکیتصادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1396/09/01
تاریخ انتشار نوبت دوم1396/09/18:
مسعودرحمانی -رئیسثبتاسنادوامالک
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای  /خانم محمد حسین
رحمتی کچومثقالی کریم خواهان آقــای جعفر یاری فرد بــا وکالت ایمان
محمدی دادخواســتی ب طرفیت خوانده آقای محمد حسین کچومثقالی
به خواسته وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه
 9609982823100450شعبه 21شورای حل اختالف شهرستان قزوینثبت
و وقت رسیدگی مورخ  1396/10/04ساعت  16:30تعیین که حسب دستور
دادگاه طبق موضوع ماده 73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان
بودن خوانده و در خواست مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشارآگهی
می گردد تا خوانده ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ اشنتر آگهی به دفتر دادگاه
مراجعه وضمناعالمنشانیکاملخودنسخهثانیدادخواستوضمائمرادریافت
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئولدفترشعبهشورایحلاختالفشعبه 21شورایحلاختالف
شهرستانقزوین–الهامطالع

خواهان شرکت مهرگان اسکان آسیا با وکالت سلمان پالوج دادخواستی
به طرفیت خوانده ناهید _ فرشته _کریم _ نسرین همگی با شهرت
عباس ملکی بخواســته اعتراض به ثبت نموده که جهت رسیدگی
به شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالوس واقع در استان
مازندران شهرستان چالوس بلوار امام رضا«ع» دادگستری چالوس
ارجاع و ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1397/2/10و ســاعت
9:00صبح تعیین شده اســت .به علت مجهول المکان بودن خوانده
فوق و درخواست وکیل خواهان شاکی و به تجویز ماده  73قانون آیین
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالوس

خواهان شبنم ایزدی دادخواستی به طرفیت امیر بهادر فرخی بخواسته اثبات صحت
و اصالت مبایعه نامه عادی شماره  1387/2/21_125اثبات مالکیت ابطال قرارداد
رسمی رهنی شماره 42261مورخ 1387/4/15الزام به حضور در دفتر خانه و انتقال
سند رسمی ابطال اقاله نامه و توافق نامه عادی مورخ 1388/6/30و ابطال سند عادی
مورخ 1388/6/27در پرونده کالسه 910348نموده که جهت رسیدگی به شعبه2
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالوس واقع در استان مازندران شهرستان چالوس
بلوار امام رضا«ع» دادگستری چالوس ارجاع و ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن
 1396/10/4و ساعت  9:00صبح تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن
خوانده فوق و درخواست خواهان شاکی و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالوس

خواهان امیر ســهرابی دادخواســتی به طرفیت امیر بهادر فرخی
بخواســته بطالن ســند اقاله نامه عادی مــورخ  1388/6/30در
پرونده کالســه  910348نموده که جهت رســیدگی به شعبه 2
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالوس واقع در استان مازندران
شهرســتان چالوس بلوار امام رضا«ع» دادگستری چالوس ارجاع
و ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1396/10/4و ساعت 9:00
صبح تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده فوق و
درخواست خواهان شاکی و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالوس

خواهان اکبر کریمی راد دادخواســتی به طرفیت خوانده سیمین
صالح کاشی بخواسته تقاضای فروش ملک مشاع نموده که جهت
رسیدگی به شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالوس واقع
در استان مازندران شهرستان چالوس بلوار امام رضا«ع» دادگستری
چالوس ارجاع و ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1396/10/30و
ساعت  8:30صبح تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن
خوانده فوق و درخواست وکیل خواهان شاکی و به تجویز ماده 73
قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار
آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی
حاضر گردد.
شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالوس

خواهانعلیرضااسمعیلیومهدیخلیلیسلماسیدادخواستیبهطرفیت
سید حسنعلی مشعلی  -محمد جوادیان -قربانعلی ذوالفقاری بخواسته
دعوی تقابل در پرونده کالسه  910117تقدیم دادگستری چالوس نموده
که جهت رسیدگی به شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالوس
واقع در استان مازندران شهرستان چالوس بلوار امام رضا«ع» دادگستری
چالوس ارجاع و به کالسه  910323ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن
 1396/12/15و ساعت  12:00ظهر تعیین شده است .به علت مجهول
المکان بودن خوانده فوق و درخواست خواهان شاکی و به تجویز ماده 73
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا
خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالوس

اگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواســت و ضمائم به آقای علی
ورمرزیاری فرزند حاج رحیم خواهان خانم زهرا محمدی نور گورابی
دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای علی ورمرزیاری به خواسته
مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه
 9609982067500173شعبه  5شورا های حل اختالف شهرستان
چالوس ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1396/9/13ساعت  9:00تعیین
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرسی
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه پنجم شورا های حل اختالف
شهرستان چالوس-سمیه شکرالهی
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آخر
کسب وکار

پدر بيپول ميگفت خوب درس بخوان تا در يك شركت خوب بتواني
استخدام شوي ،پدر پولدار ميگفت خوب درس بخوان تا بتواني يك
شركت خوب درست كني.

WWW.KASBOKARNEWS.IR

مهارت هاي مديريتي

نامه به سردبير
روزنامــه«كســب و كار» جهت طرح مســائل و مشــكالت خوانندگان
محترم،ستوني را با عنوان نامه به ســردبير راهاندازي کرده است .از اينرو
شــما خواننده محترم ميتوانيد از طريق ارسال نامه به پست الكترونيكي
newskasbokar@gmail.comيا تماس با تلفن  88253428صداي
خود را به گوش مسئوالن برسانيد.

ادامه سرمقاله
ضعفتجارتباهمسايهبزرگشمالي

اين کارمند يك فرد فعال اســت .او
ميداند كه كجا برود ،چه كاري انجام
دهد و كار را بسيار جلو ميبرد .او تمام
مسئوليت شغلش را بر عهده ميگيرد
و به همين دلیل كمك شــگرفي به
سازمان ميكند.
اين کارمند يك عملگر موثر است .او
مايل است كار كند ،ياد بگيرد و خود را
اصالح كند.
اين يك عملگر نيمهموثر 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 ميرود و بين كمك كردن و بدتر

قائم مقام مدیر مسئول :دکتر علی راعی

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه
روابط عمومي88261074:

سازمان آگهيها88253428 :

توزيع  88245573 :توزيع اشتراک88261037 :

تحريريه88253428 :

نشاني :تهران ،كوي نصر ،ابتداي خيابان بلوچستان،
روبروي پل عابر پياده ،پالك 17
كدپستي1446813911 :
توزيع :کسب و کار
آیین نامه اخالق حرفه ای WWW.KASBOKARNEWS.IR :

آدرس الكترونيكيnewskasbokar@gmail.com :

وبسايتWWW.KASBOKARNEWS.IR :

جــذب
مشتريانبيشتر
جذب مشتريان
جديــد و افزايش
ســهم و نفــوذ
كسبوكار در بازار ،ايدهاي
است كه اكثر استارتآپها روي
آن تمركز ميكنند .براي دستيابي بيشتر

فروش با قيمت باالتر
خيلي از كارآفرينان ارزش كار خود را دستکم ميگيرند ،دالیل
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 پايينتري قيمتگذاري ميكنند ،يا اينكه به
درستياطالعندارندكهبازارتاچهاندازهپاسخگويمحصوالت
آنهاســت يا اصال از ارزش واقعي خدماتشان آگاه نيستند؛
تمام اين موارد سبب ميشود كه به خدمات يا محصوالتشان
اهميت كمتري داده و قيمتگذاري را در ســطح پايينتري
انجام دهند.
اگرچه افزايش قيمت راه سادهاي براي افزايش درآمد است،
ولي با ريسك زيادي همراه خواهد بود .اگر قيمت را بيشاز حد
باال ببريد در نتيجه مشتريان فعلي استارتآپ شما نيز از دست
خواهند رفت و كسبوكارتان با مشكلي جدي مواجه ميشود.
بعضي مواقع نيز باال بردن قيمتها ســبب ميشود كه برخي از
مشتريان را از دست بدهيد ،ولي همزمان مشتريان جديدي را
جذبكنيدكهحاضرندپولبيشتريبرايمحصوالت
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
بيارزش تلقي خواهند كرد.
www.ecosystem.ir

چاپ :بامشاد سبز
پيامك30004800:

فروش بيشتر محصوالت
آسانترين روش براي توسعه اســتارتآپ ،فروش خدمات
يا محصوالت بيشتر به مشــتريان فعلي كسبوكارتان است.
مشتريان كنوني كسبوكار شما را ميشناسند و به آن اعتماد
دارند ،در نتيجه فروش محصوالت بيشتر به آنها كار راحتتري
اســت .تحقيقات حاكي از آن است كه جذب كردن مشتري 7
برابر هزينه بيشتري دارد نسبت به اينكه محصوالت يا خدمات
بيشتريرابهمشتريانفعليبفروشيد.بنابراينبهاينفكركنيد
چه خدمات و كاالهاي ديگري را ميتوانيد به اين مشتريان ارائه
كنيد .حتما بايد خدمات و محصوالت جديدي را در دست توليد
داشته باشــيد ،براي اين منظور ميتوانيد كاال يا خدمات يك
شريك تجاري را عرضه كنيد تا درصدي از سود به شما تعلق
بگيرد .به طور مثال به سرويسهاي هواپيمايي توجه كنيد كه
از همكاري هتلها و تاكسيرانيها استفاده ميكنند ،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
صرفكنيدتامشتريديگريراجايگزينكنيد.درحقيقتبراي
فروش بيشــتر به مشتريان
فعلي بايد رويكردي
استراتژيك داشته
باشيد.

سازمان امور استان ها و شهرستان هاتلفن 02188261074:فکس 02188260447:

كليداصليبرايتوسعهيككسبوكارنوپاافزايشدرآمداست،
مديراناستارتآپهاباشيوههايصحيحقيمتگذاريوجذب
مشتري ميتوانند راه را براي پيشرفت و توسعه هموار كنند.
توسعه و گسترش براي هر استارتآپي امري حياتي و ضروري
است ،در واقع توسعه كســبوكار مهمترين اصل در افزايش
درآمدخواهدبود.بهطريقسادهميتوانگفتشمابرايتوسعه
وپيشرفتكسبوكارخود 3روشراميتوانيددرپيشبگيريد:
 .1فروش بيشتر محصوالت
.2جذبمشتريانبيشتر
 .3فروش با قيمت باالتر
معموالكارشناساناينموضوعراپيچيدهميكنند،اماحقيقت
اين است كه اگر بخواهيد درآمد خود را افزايش دهيد ،اين 3
روش واضحترين گزينههايي هستند كه شما بايد در اين راه
به آنها توجه كنيد .بايد براي توسعه كسبوكار استراتژيهاي
خوبيرادربارهاينفرصتهاپيشبينيكنيد،درغيراينصورت
در بازار رقابت شانسي نخواهيد داشت.

به بازار هدف بايد كاراييتــان را افزايش دهيد ،همچنين به
مشتريان بيشتري نياز خواهيد داشت .يكي از كمهزينهترين
راههايجذبمشتريايناستكهمشتريانفعليمحصوالتيا
خدماتشمارابهسايرينتوصيهكنند.اگرمشتريانكنونيشما
ازمحصوالتياخدماتارائهشدهرضايتدارند،چطورميتوانيد
آنها را تشويق كنيد كه حامي شــما بوده و توليداتتان را به
ديگران پيشنهاد دهند؟ چطور ميتوانيد يك استراتژي برد-
برد برنامهريزي كنيد كه هم خودتان از آن سود ببريد و هم آنها؟
جذب مشتري جديد هزينه زيادي دارد ،ولي اگر مشتريان
ي به دســت آوريد ،به
جديد خود را بــا توصيه ياران قديم 
ميزان زيــادي در هزينههــا صرفهجويي خواهد شــد
و حتي ميتوانيد بخشــي از اين هزينه را به عنوان جايزه
به همين افراد دهيد .برنامههاي مشــاركت در فروش نيز
شــيوهای مشــابه دارند ،به اين صورت كه شما به شخص
ديگري اجــازه ميدهيد با جذب مشــتري جديد و تقبل
هزينههاي آن درصدي از درآمد حاصــل از فروش را از آن
خود كند.
البته روشهاي زيادي براي جذب مشتري جديد وجود دارد،
شما بايد با توجه به مدل كسبوكار خود بهترين استراتژي را
انتخابكنيد.

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

چگونهكسبوكارهاي نوپا راتوسعهدهيم؟

تعريف قراردادي خدمات عبارت است از يك
فعاليــت اقتصادي كه از طرف يك شــركت
يا بخش ،بــه بخش ديگر ارائه ميشــود .اين
خدمات با اســتفاده از راهكارهايي مبتني بر
زمان بــراي حصول نتيجه مطلــوب يا انجام
بخشي از وظايف مشــتريان عرضه ميشوند.
وقتي از عبارت «مبتني بر زمان» اســتفاده
ميكنيم ،به اين معناست كه عمليات مربوطه
در بازه زماني مشخصي انجام ميشود .نتايج
مطلوب ،خروجي مورد انتظار مشتري است.
بازاريابي خدمــات بر ويژگيهــاي متمايز
خدمات تمركز دارد و نشــان ميدهد كه اين
خدمات چطور بر رفتار مشــتري و استراتژي
بازاريابي تاثيــر ميگذارد .به عنــوان مثال
بســياري از خدمات در حضور مشــتري در
مركز ارائه خدمات توليد و عرضه ميشــوند.
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 ( )۴Psســنتي
آميخته بازاريابي ،محصــول (،)product
قيمتگــذاري ( ،)pricingارتقــا و تبليغ
( ،)promotionمكان و توزيع (،)place
با ويژگيهاي متمايز خدمــات ،تطبيق پيدا
ميكنند .همچنين در بازاريابي خدمات ،سه
پي ( )۳Psبه اين فاكتورها اضافه ميشــوند
كــه عبارتنــد از :كاركنــان (،)people
شــواهد فيزيكي ()physical evidence
و فراينــد ( .)processبازاريابــي خدمات
دامنه وســيعي دارد و موارد متعددي را در بر
ميگيرد :ايجاد وفاداري مشــتري ،مديريت
روابط ،رسيدگي به شــكايات ،بهبود كيفيت
خدمات و بهبود بهرهوري فرايندهاي خدماتي
و در نهايت دسترســي به بهتريــن جايگاه
در ميان شــركتهاي رقيب.عــاوهبر اين،
بازاريابي خدمات شــما را براي توسعه روابط
سودبخش بلندمدت بين شــما و مشتريان
هدايت ميكند.
منبعlexicon. Ft :
ترجمه :چطور

روزنامه فرهنگي و اقتصادي كسب و كار

تبليغات
خالق

كردن اوضاع در حال نوســان است.
تاثير او كار را براي ديگران سختتر و
غير قابل پيشبينيتر ميكند.
اين فرد پايينكشنده است .او همواره
سعي بر از بين بردن ماموريت دارد ،اما
معموال كارهاي خود را پشت ماسك
رفتار اجتماعي فريبنده پنهان ميكند.
اين فرد مخصوصا اگر ناشناس بماند
يك تهديد بزرگ براي هر سازماني
محسوب ميشود.
شما به عنوان مدیر سازمان باید ياد
بگيريد كه چگونه فرق افراد مفيد و مضــر را درك كنيد تا گروهي
امنتر ،با ثبات بيشتر ،پوياتر و مفيدتر داشته باشيد.

بازاريابيخدماتچيست؟
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نخستين علت ،نبود رغبت و تمايل و به بيان ديگر اراده سياسي از سوي
دو كشور خصوصا از سوي روسيه به گســترش همهجانبه مناسبات و به
ويژه تعامالت اقتصادي بوده كه اين مساله طي سالهاي اخير با نزديك
شدن ديدگاههاي 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
ميرسد برقراري نظام تعرفهاي آزاد ،مســيرهاي حملونقلي كمهزينه
و تكميل بانكهاي اطالعاتــي از توانمنديها ،نيازها و نقاط مشــترك،
ميتواند راهگشاي تجار و بازرگانان دو كشور براي توسعه مناسبات باشد.
همچنين راهاندازي كريدورهاي اختصاصي مبادالتي  -اعم از حملونقلي
و پولي و بانكي – طي ســالهاي طوالني روابط بين دو كشور مورد غفلت
طرفين بوده و اين در حاليست كه رقباي ايران براي حضور در بازار روسيه
از اين امكان بهرهمند بودهاند .برقراري کريدور 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 ،ميتواند گامهاي بزرگي براي جبران غفلتهاي 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
برطرفكننده نيازهاي رو به گسترش تجار دو كشور نيست .نكته پاياني
در اين مبحث اين است كه باز شدن گرههاي تجارت بين ايران و روسيه
با ارائه تصوير درست از روش فعاليت اقتصادي اعم از توليد يا تجارت در
ايران براي عالقهمندان در روسيه است .متاسفانه فعاالن اقتصادي روسيه
تصوير روشني از امكانات ،ظرفيتها ،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 ظرفيتهاي
بازار روسيه هستيم بايد به اين غفلتها پايان دهيم و تجار ايران در كنار
دولت –چه به صورت انفــرادي و چه در قالب تشــكلها و اتحاديههاي
بخش خصوصــي – رويكرد تــازهاي به بازار همســايه بزرگ شــمالي
داشته باشند.

تفاوتهاي كاركنان را دريابيد

مفاهيم بازاريابي

