چرا استراتژي مشخصي در زمينه توليد و صادرات خدمات  ITوجود ندارد؟

در صورت وج��ود برنامهريزي ميتوانيم در آين��دهاي نه چندان دور
محص��والت «فناوري اطالع��ات» را به تمام منطقه صادر کنيم .به
گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ،طبق گزارشي که به تازگي
توسط موسسه «نايت فرانک» درباره قويترين اقتصادهاي جهان تا
سال  ۲۰۵۰منتشر شده است ،نام سه کشور هندوستان ،چين و آمريکا
(که هرسه بيشترين سرمايهگذاري را در فناوري اطالعات و ارتباطات
داش��تهاند) در ابتداي فهرس��ت قرار دارد.همين امر نشان از جايگاه و
اهميت انکار ناشدني فناوري اطالعات ( )ITدر اقتصاد جهان است.
آمارها نش��ان ميدهند که س��هم  ITاز صادرات نهايي هندوستان
در س��ال  ۱۹۹۰تنها يک درصد بوده اس��ت ،در حالي که اين سهم
در س��ال  ۲۰۰۱به  ۱۸درصد افزايش پيدا کرده اس��ت .حاال خدمات
مبتني بر  ITدر امور روزمره و خدمات عمومياين کشور جريان پيدا
کرده است تا جايي که ديگر پروندههاي پزشکي ،شکايات بيمهاي و
حتي مراکز تماسهاي تلفني عمومياين کش��ور کامال تکنولوژيک
و مبتن��ي بر فناوريهاي روز اداره ميش��وند.با توجه به حجم باالي
مبادالت فناوري اطالعات و ارتباطات در جهان ،طبيعي است که در
اقتصاد ام��روز جهان به آن چه از نظر کيفي و چه کميتوجه زيادي
ش��ود .بس��ياري از اقتصاددانان بر اين باورند که امروزه ديگر حجم
س��رمايه و اندازه بازار در توس��ع ه اقتصادي ملل نقش اساسي ندارد،
بلک��ه اين نقش را دانش و فناوري ايفا ميکن��د .با اين اوصاف بايد
اذعان کرد کش��ورهايي که سرمايهگذاري بيشتري در حوزه فناوري
اطالعات و ارتباطات انجام ميدهند در س��الهاي آتي به پيشرفت
چشمگير و جهشي بلند در اقتصاد خود نايل ميشوند.پژوهشگران بر
اين باورند که منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به زودي از نظر رشد
هزينهکردها به دومين بازار پر رونق فناوري اطالعات و ارتباطات در
جهان تبديل خواهد ش��د.با اين حساب بايد گفت که با توجه به قرار
گرفتن کشور ما در قلب خاورميانه در صورت وجود برنامهريزي ،فراهم
کردن بسترهاي الزم و سرمايهگذاري کافي ميتوانيم در آيندهاي نه
چندان دور صادرات محصوالت فناوري اطالعات و ارتباطات به تمام
منطقه را در دست بگيريم.حال بايد ديد موانع و مشکالت پيش روي
صادرکنندگان اين صنعت حياتي کدام است و چرا تاکنون نتوانستهايم
به پيشرفت قابل مالحظهاي در اين حوزه دست يابيم؟ در اين باره با
چند تن از صاحبنظران و فعاالن حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات
کشور به گفتوگو پرداختهايم که در ادامه ميآيد؛
صادرات محصوالت آيتي ،جايگزين صادرات نفت


محمدرضا مودودي سرپرست س��ازمان توسعه تجارت در نخستين
نشس��ت توس��عه صادرات فناوري ارتباطات و اطالعات ،اظهار کرد:
هدف از نشستهاي اينچنيني اهميت دادن به حوزه صادرات فناوري
ارتباطات و اطالعات اس��ت که متولي بخش صادرات آن در کش��ور
ن
سازما ن توس��عه تجارت اس��ت.وي افزود :معتقديم يکي از بهتري 
جايگزينها براي صادرات نفت ،صنعت اطالعات و فناوري ارتباطات
است و اين صنعت همچنان در حال طي کردن مسير رو به رشد در
جهان است.سرپرست س��ازمان توسعه تجارت يادآوري کرد :در بين
 ۱۰۰برند مطرح جهاني ۱۰ ،برند ارزان که ميزان  ۵درصد از صادرات
کل جهان ،معادل  ۲۰برابر صادرات ايران را به خود اختصاص دادهاند،
شرکتهاي فناوري ارتباطات و اطالعات هستند.مودودي با تاکيد بر
اينکه اين ش��رکتها موفق به توليد  ۷۹۰ميليارد دالر درآمد شدهاند،
گفت :متاسفانه سهم ما از تجارت خارجي در حوزه فناوري اطالعات
اندک است و اميدواريم بتوانيم در آينده سهم بيشتري در اين صنعت

کميس��يون فاوا اتاق بازرگاني ايران يادآوري کرد :با توجه به افزايش
نرخ ارز ،در صورت توجه بيش��تر مس��ئوالن به اين صنعت ميتوان
امي��دوار بود تا فعاالن حوزه فناوري اطالع��ات و ارتباطات () ICT
بتوانند در حوزه کس��ب بازارهاي صادراتي در جهان بيشتر بدرخشد.
وي تصريح کرد :درخواس��ت ما اين است که يک کارگروه مشترک
بين سازمان توسعه تجارت ،اتاق بازرگاني و تشکلهاي حوزه فناوري
اطالعات و ارتباطات براي بررسي مشکالت و ارائه راهکارها جهت
تصويب در شوراي عالي صادرات صورت گيرد تا مشوقهاي صادراتي
در اين حوزه مش��خص ش��ود.طاليي تأکيد کرد :بدون برنامه ريزي
نبايد نمايش��گاههاي فناوري اطالعات و ارتباطات در خارج از کشور
برگزار شود زيرا به نظر ميرسد خروجي چنداني نداشته است.رئيس
کميسيون فاوا اتاق بازرگاني ايران پيشنهاد داد :به جاي هزينه کرد در
حوزه برگزاري نمايش��گاههاي حوزه فناوري در خارج از کشور بهتر
اس��ت به فعاالن و صادرکنندگان اين حوزه يارانهاي براي حضور در
نمايشگاههاي معتبر خارجي داده شود.
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ندارد

در بازارهاي جهاني کس��ب کنيم.وي تصريح کرد :اطالعات در اين
حوزه ناچيز و ناکامل اس��ت اما بر اس��اس اطالعات جمعآوري شده،
مجموع صادرات ايران به کشورهاي مختلف از کشورهاي همسايه
گرفت��ه تا اروپا و کانادا ،در حوزه فن��اوري اطالعات و ارتباطات۲۵۰ ،
ميليون دالر برآورد شده است.سرپرست سازمان توسعه تجارت تاکيد
کرد :به نظر ميرسد کشور تاکنون برنامه مشخصي در حوزه صادرات
فناوري اطالعات نداش��ته اس��ت ،در حالي که بايد توجه داشت بازار
وسيعي نه تنها در فضاي بينالمللي بلکه در داخل کشور در اين حوزه
وجود دارد و نبود اطالعات جامع براي فعاالن اين بخش به اين صنعت
در داخ��ل ايران ضربه جدي وارد کرده اس��ت.مودودي تصريح کرد:
صادرات خدمات فناوري و اطالعات از دو جنبه؛ صادرات برنامههاي
نرمافزاري که س��ود سرشاري را عايد کشور ميکند و نقشي که اين
صادرات ميتواند بر افزايش توليد در حوزه فناوري اطالعات داش��ته
باشد ،حائز اهميت اس��ت .وي ابراز کرد :امروز شاهديم که کشوري
مانند هندوستان توانسته از محل صنعت فناوري اطالعات درآمدي
بالغ بر  ۷۰و  ۷۵ميليارد دالر کس��ب کند و معتقديم با وجود شرايط
مساعد در ايران و بهره مندي از نيروي کار جوان ،ميتوانيم در حوزه
صادرات محصوالت فناوري اطالعات به بازارهاي جديد ورود کرده
و صادرات غير نفتي را در اين زمينه توسعه دهيم.سرپرست سازمان
توسعه تجارت يکي از مشکالت حوزه صادرات فناوري اطالعات را
نبود گواهي مشخصي براي صادرات اين محصوالت نرمافزاري بيان
کرد و گفت :به دليل نداش��تن گواهي براي حوزه فناوري اطالعات
نميتوانيم آمار مشخصي از صادرات اين نوع محصوالت در صادرات
غير نفتي داش��ته باش��يم.مودودي تاکيد کرد :يکي از مباحث ديگر
در حوزه نبود گواهي مش��خص ،محروميت فع��االن صادراتي حوزه
فناوري اطالعات از معافيتهاي مالياتي است.وي افزود :تعدد مراکز
تصميمگيري و تنوع مجوزها به نفع اين حوزه نيست و در صورتي که
بخواهيم جهشي در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات حاصل شود
ميبايد به يک وحدت فرماندهي در اين زمينه دست يابيم.سرپرست
سازمان توس��عه تجارت يادآوري کرد :يکي ديگر از مشکالت حوزه
صادرات فن��اوري اطالعات و ارتباطات ميزان بهرهمندي افراد فعال

در اين حوزه از مشوقهاي صادراتي است .همچنين در بحث ارزيابي
محتواي محصوالت دانش بنيان فاصله مشخصي بين توليدکننده و
ارزياب وجود دارد.مودودي يکي ديگر از مشکالت عدم توسعه فناوري
اطالعات در داخل کشور را نبود سرفصلهاي مشخصي در اين رابطه
ش
در دروس مدارس و دانش��گاه دانس��ت و گفت :اکنون بيشتر دان 
آموختگان ما تواناييه��اي خود در حوزه فناوري اطالعات را مديون
استعدادهايشان هستند ،در صورتي که اگر برنامه آموزشي مشخصي
در اي��ن حوزه تعريف کنيم ،فرزندانمان ميتوانند بهتر در اين صنعت
نقشآفريني داش��ته باشند و استعدادهاي بيشتري در اين حوزه فعال
خواهد شد.وي تاکيد کرد :استفاده از ظرفيتهاي مديريت صادرات،
ل هستههايي در خارج از کشور براي اين امر از مهمترين عوامل
تشکي 
توسعه صادرات محصوالت حاصل از فناوري اطالعات و ارتباطات به
شمار ميرود.سرپرست سازمان توسعه تجارت ،تصريح کرد :سازمان
توسعه تجارت آمادگي دارد در تماميبخشهاي ذکر شده به فعاالن
حوزه فناوري اطالعات کمک کند تا آنها بتوانند س��هم بيش��تري از
صادرات غير نفتي کشور را به خود اختصاص دهند.
تصميمهاي جزيرهاي موجب ضرر و زيان صنعت فناوري اطالعات

و ارتباطات شد

محمدرضا طاليي رئيس کميسيون فاوا اتاق بازرگاني ايران با اشاره
به مشکالت متعدد در توسعه صادرات فناوري اطالعات و ارتباطات
اظهار کرد :يکي از مشکالت اساسي اين است که رايزنهاي بازرگاني
س��ازمان توس��عه تجارت ،اطالعات کامل و خوبي در حوزه توليدات
فن��اوري ،اطالعات و توليد ن��رم افزار ندارن��د.وي افزود :تصميمات
جزيرهاي و عدم تمرکز مديران تصميم گيرنده دولتي در حوزه فناوري
اطالعات موجب ضرر و زيانهاي متعددي در س��الهاي گذش��ته به
اين صنعت مهم ش��ده است .متأسفانه بس��ياري از دستورالعملها و
برخوردهاي مس��ئوالن به روز نشده و مرتبط به شرايط ابتدايي دهه
 ۸۰است.طاليي تأکيد کرد :در دنيا از فناوري اطالعات فقط در حوزه
صادرات خود اين صنعت بهره برده نميش��ود بلک��ه از آن در حوزه
صادرات محصوالت و کاالهاي ديگر نيز ميتوان استفاده کرد.رئيس

س��ينا فعال حوزه صادرات  ICTاظهار کرد :استراتژي مشخصي در
زمينه تولي��د و صادرات خدمات فناوري اطالع��ات (  ) ITدر داخل
کشور وجود ندارد و متأسفانه دغدغه دولتمردان ما توليد نيست.وي با
اشاره به دامپينگ چينيها در حوزه فناوري اطالعات گفت :اين صنعت
جوان در کشور ما با تالطمهاي بسياري روبه رو بوده است و سرمايه
گذاران از ورود سرمايه شان به اين حوزه خودداري ميکنند.اين فعال
حوزه صادرات فناوري اطالعات و ارتباطات يادآوري کرد :در صورتي
که بخواهيم چه در حوزه س��خت افزار و چه در حوزه نرم افزار شاهد
توس��عه صادرات باشيم ،ميبايد استانداردهاي جهاني را رعايت کنيم
اما دولتمردان هيچ گاه به استانداردها به صورت جدي نگاه نکرده اند.
وي افزود :در کشور ما با توجه به نرخ ارز ،آزمايشگاههاي استاندارد با
نرخ بسيار ارزاني وجود دارد اما هيچ گاه از آنها به درستي بهره برداري
نميشود.فعال حوزه صادرات فناوري اطالعات و ارتباطات با اشاره به
کوتاه بودن دوره مديريتهاي دولتي ،گفت :هيچ گاه برنامه بلند مدتي
در س��اختار دولت وجود نداشته است تا بتوانيم مانند کشور چين تمام
دغدغههاي باالسري توليد و حتي فروش را از توليدکننده برداريم.
صنعت فناوري اطالعات ،موتور محرک صنايع ديگر است


نوروزي نايب رئيس کميسيون فناوري اطالعات و ارتباطات ()ICT
اظهار کرد :ورود تکنولوژي هميشه با نگاه نگران از سمت مسئوالن
کشور مواجه بوده است و همين امر موجب تأخير در توسعه تکنولوژي
در داخل کش��ور شده است.وي افزود :تمام کشورهاي دنيا به صنعت
فناوري اطالعات (  ) ITبه عنوان يک موتور محرک در صنايع خود
مينگرند اما متأسفانه تاکنون در کشور ما نگاه جدي به اين حوزه وجود
نداشته است.نوروزي تأکيد کرد :تاکنون بانکها هيچ گونه تسهيالتي
براي توسعه توليد فناوري اطالعات در نظر نگرفتهاند و موانع بي شمار
بروکراسي اداري و دريافت مجوزها موجب شده است تا با وجود باال
بودن نرخ ارز ،نتوانيم در بازارهاي جهاني انيميشينها و اپليکيشنهاي
ايراني و محصوالت ديگر را به فروش برسانيم.نايب رئيس کميسيون
فناوري اطالع��ات و ارتباطات در خاتمه تأکيد کرد :وزارت فرهنگ،
وزارت ارتباطات و وزارت صنعت ميتوانند کمکهاي شاياني در حوزه
تسهيالت دهي و صادرات محصوالت در کشور انجام دهند.

معاون وزير راه و شهرسازي:

مدیر اجرایی بانک دولتی UCOهند:

سياستتعيينسقفبرايقيمتمسکنمحکومبهشکستاست

هند پول نفت را به حساب ۹بانک ایرانی واریز میکند

معاون مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازي گفت:
مس��کن کااليي ناهمگن اس��ت و نميتوان ب��راي واحدهاي
مس��کوني قيمت قطع��ي تعيين کرد.به گ��زارش مهر به نقل
از بانک عامل بخش مس��کن ،حامد مظاهريان با بيان اينکه
همواره اتخاذ سياس��ت صحيح به منظور کنترل و ساماندهي
بازار مس��کن از اهميت اساس��ي برخوردار اس��ت اظهار کرد:
برخي سياس��تها اگر چه به ظاهر براي بازار مسکن مفيد به
نظر ميرس��ند اما اتخاذ و اج��راي آنها در بلندمدت ميتواند
منج��ر به بروز آثار س��وء بر بازار مس��کن و التهاب مضاعف
قيمتي و معامالتي در اين بازار ش��ود.وي گفت :طي ماههاي
اخير که بازار معامالت مس��کن به دليل جهش شديد قيمتي
دچار التهاب و آش��فتگي شده است و گروههاي قابل توجهي
از متقاضيان خريد مس��کن به خص��وص متقاضيان مصرفي
به دليل عقب ماندن بنيه مالي آنها از س��رعت رش��د قيمت
مس��کن به ناچار از بازار تقاضاي خريد ملک و آپارتمان عقب
نش��يني کردهاند برخي سياس��تها به منظور ساماندهي بازار
مس��کن مطرح ميش��ود که بايد به دقت مورد بررس��ي قرار
بگيرند.مظاهري��ان ش��د :برخ��ي معتقدند ميت��وان از طريق
سيس��تم قيمت گذاري واحدهاي مسکوني اين بازار را کنترل

کرد؛ اين در حالي اس��ت که اساس��ا ام��کان قيمت گذاري و
تعيين نرخ مقطوع براي واحدهاي مسکوني وجود ندارد.معاون
مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازي افزود :مسکن
کااليي ناهمگن اس��ت و نميتوان براي واحدهاي مسکوني
قيمت قطعي تعيين کرد؛ چرا که اساس��ا هر يک از واحدهاي
مس��کوني ويژگيهاي خاص خ��ود را دارد و نميتوان اعالم
کرد که به عنوان مثال دو واحد مسکوني کامال مشابه هستند
که بتوان قيمت مش��ابهي را براي آنها تعيين کرد.مظاهريان
اجراي سياس��ت قيمت گذاري را از دو زاويه سياس��تي اشتباه
توصيف کرد که محکوم به شکس��ت و بروز آثار سوء در بازار
مس��کن است؛ وي در اين باره گفت :عالوه بر ناهمگن بودن
مس��کن به عن��وان کااليي که بتوان قيم��ت معيني براي آن
تعيي��ن کرد تجربي��ات و مطالعات جهاني حاکي از آن اس��ت
که اين سياست سياستي ناموفق اس��ت.مظاهريان ادامه داد:
کاهش حجم عرضه جديد به بازار مس��کن به معناي افزايش
ش��کاف بين حج��م عرضه و تقاضاي واحدهاي مس��کوني و
در نتيجه رش��د ناگهاني قيمتها به واس��طه کمبود عرضه و
ناتواني بازار مسکن براي تامين واحدهاي مسکوني مورد نياز
گروههاي مصرفي و سرمايهگذاراست.

آقای روح اله طاهری کنگر ش��اهی شماره شناسنامه به شرح دادخواست به کالسه
 2/712/97از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که ش��ادروان همتعلی طاهری کنگر شاهی شماره شناسنامه  1در تاریخ 94/10/19
اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اس��ت به -1 :
روح اله طاهری کنگر شاهی فرزند همتعلی به ش.ش  7پسر متوفی  -2قدرت طاهری
کنگر شاهی فرزند همتعلی به ش.ش  3پسر متوفی  -3فرخ ناز طاهری کنگر شاهی
فرزند همتعلی به ش.ش 657دختر متوفی  -4لیال طاهری کنگر شاهی فرزند همتعلی
به ش.ش  740دختر متوفی  -5بدری چراغی بیدسرخی فرزند کرم به ش.ش 8همسر
متوفی انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا
هر کس��ی اعتراضی دارد و وصیت نامه ای از متوفی دارد از تاریخ نخس��تین اگهی
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد والی گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان صحنه
اگهی ابالغ وقت دادرس��ی کالسه  2/707/97وقت رس��یدگی  97/12/13 :ساعت 9
صبح خواهان  :ش��اپور میری هاالنی-ساکن-صحنه-شهرک امام (ره) خ امیر کبیر
خوانده  :صمد گلچهره سرتختی –ساکن – مجهول المکان خواسته  :مطالبه خواهان
دادخواس��تی بخواسته فوق تسلیم ش��ورای حل اختالف صحنه که جهت رسیدگی
به ش��عبه دوم ارجاع و به تاریخ باال وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان
بودن خوانده و به درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون ایین دادرسی مدنی
مراتب در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار اگهی می شود تا خوانده
با مراجعه به دفتر و اعالم نش��انی کامل خود نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور بعمل رساند  .ضمنا چنانچه بعدا
ابالغی بوسیله اگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
دفتر شعبه دوم شورای اختالف صحنه
آق��ای جواد محم��دی چراغ آبادی ش��ماره شناس��نامه  3258108188به ش��رح
دادخواست به کالسه  1/688/97از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که ش��ادروان احمد محمدی چراغ ابادی ش��ماره شناس��نامه
 6در تاری��خ اقامت��گاه دائمی خود را بدرود زندگی گفت��ه ورثه آن مرحوم منحصر
اس��ت به  -1 :جواد محم��دی چراغ آبادی فرزند احم��د ش.ش  3258108188ت.ت
 1397/9/30پس��ر متوف��ی  -2حیدر محمدی چراغ آبادی فرزن��د احمد ش.ش 432
ت.ت  1354/7/1پسر متوفی  -3قربان محمدی چراغ آبادی فرزند احمد ش.ش 433

مدی��ر اجرای��ی بان��ک دولت��ی  UCOهند اع�لام کرد که
پاالیش��گاههای هند ،پرداخت پول نفت ایران ب��ه روپیه را در
حس��اب  ۹بانک ایرانی ن��زد  UCO Bankآغ��از کردند.به
گزارش مهر به نقل از رویترز ،مدیر اجرایی بانک دولتی UCO
هند اعالم کرد که پاالیشگاههای هند ،پرداخت پول نفت ایران
به روپیه را در حساب  ۹بانک ایرانی نزد  UCO Bankآغاز
کردند.این اولین باری اس��ت که از آغاز دور جدید تحریمهای
نفتی آمریکا بر ضد ایران ،چنین پرداختهایی انجام میش��ود.
چاران سینگ ،مدیر اجرایی بانک دولتی یوسیاو به رویترز گفت:
امروز ما مبالغ خوبی از سوی برخی از شرکتهای نفتی دریافت
کردیم.او نامی از پاالیشگاهها و میزان پولی که سپردهاند را ذکر
نکرد.هند ،س��ومین واردکنند بزرگ نفت جهان ،به دنبال ادامه
دادن ب��ه واردات نفت خود از ایران اس��ت ،چرا که این کش��ور
حملونقل رای��گان و دوره پرداخت طوالنی را به عنوان امتیاز
ارائه میکند .به این ترتیب قرار ش��ده اس��ت ک��ه ایران از این
صندوق روپیهای بیشتر برای واردات از هند استفاده کند.نیودهلی
به تازگی طی اعالمیهای پرداختهای انجام ش��ده به شرکت
ملی نفت ایران را از مالیاتهای س��نگین خود معاف کرد و به
این ترتیب  ۱.۵میلیارد دالر از پولهای پاالیشگاهها آزاد شد.یک

منبع آگاه صنعت نفت خبر داد که بزرگترین پاالیش��گاه هند،
شرکت نفت هند و شرکت پاالیشگاهی و پتروشیمی هند ،برای
واردات نفت ایران پول پرداخت کردهاند.به دنبال تاخیر در ایجاد
مکانیزم پرداخت غیر دالری اروپا ،ایران مکانیزمهای پرداخت
پول نفت خود را متنوع کرده اس��ت که این شامل قراردادهای
تهاتری با شرکای تجاریای مانند هند ،چین و روسیه میباشد.
در دور قبل��ی تحریمها هند  ۴۵درص��د از پول نفت ایران را به
روپیه پرداخت میکرد اما در دور جدید تمام پرداختها با روپی ه
خواه��د بود ،چراکه هند به دنب��ال اصالح توازن تجاری خود با
ایران اس��ت.واردات هند از ایران ،در بازه آوریل تا نوامبر ،که ۹۰
درصد آن را نفت تش��کیل میداد ،بالغ بر  ۱۱میلیارد دالر شده
است.آقای سینگ گفت :پاالیشگاههای هندی قبال پرداختهای
خ��ود را به  ۱۵بانک انجام میدادند ،اما حاال پرداختهای خود
را به صورت س��پرده در حساب  ۹بانک ایرانی قرار خواهند داد،
چراکه یکی از این  ۱۵بانک بس��ته شده است و  ۴بانک دیگر
هم تحت تحریمهای ثانویه آمریکا قرار گرفتهاند.این  ۹بانک،
بانک سامان ،بانک پاسارگاد ،بانک اقتصاد نوین ،بانک کارآفرین،
بانک سرمایه ،بانک خاورمیانه ،انک شهر ،بانک حکمت ایرانیان
و بانک گردشگری ،هستند.

ت.ت 1356/6/5پس��ر متوفی  -4نجات محمدی چراغ آبادی فرزند احمد ش.ش 456
ت.ت  1359/10/10پس��ر متوفی  -5زهرا محمدی چراغ آبادی فرزند احمد ش.ش 2
ت.ت 1360/10/1دخت��ر متوفی  -6فاطمه محمدی چ��راغ آبادی فرزند احمد ش.ش
 6ت.ت  1365/3/25دخت��ر متوفی  -7لیال محمدی چ��راغ آبادی فرزند احمد ش.ش
 4960021314ت.ت  1368/6/30دخت��ر متوفی  -8نصرت بانو محمدی چراغ آبادی
فرزندحس��ن مراد ش.ش  192ت.ت 1330/5/5همسر متوفی  -9حسینعلی محمدی
چراغ آب��ادی فرزند احم��د ش.ش 3253444252ت.ت 1350/5/2انجام تش��ریفات
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی
دارد و وصیت نامه ای از متوفی دارد از تاریخ نخستین اگهی ظرف یک ماه به دادگاه
تقدیم دارد والی گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان صحنه
اگهی مزایده عمومی با س�لام با عنایت به نیابت اعطایی از س��وی شعبه  9اجرای
مدنی دادگستری کرمانشاه مبنی بر فروش مال توفیقی محکوم علیه بنام اقای محمد
رضا امیری براساس نظر کارش��ناس از سوی ریاست محترم اجرای احکام مدنی
شعبه دوم دادگاه عمومی صحنه براساس براورد ارزش روز ان وفق نظر کارشناس
رسمی دادگستری بشرح ذیل طی مزایده عمومی بفروش میرسد .مال مورد مزایده
ملک مسکونی به شماره ثبت  16435دفتر 8/92صفحه  349به متراژ عرصه 365/07
متر مربع و  95متر مربع اعیان در یک طبقه شناژبتنی نوع سقف طاق ضربی قیمت
پایه کارشناسی 722056000ریال واقع در شهرستان صحنه بخش دینور روستای
دره خلی��ل براورد گردیده اس��ت که هم اکنون در تصرف محک��وم علیه بنام اقای
محمدرضا امیری میباش��د و تاریخ مزایده در روز  1397/11/28ساعت  11:00در
محل دفتر اجرای احکام مدنی ش��عبه اول دادگاه عمومی شهرستان صحنه برگزار
میگردد مال مورد مزایده به باالترین قیمت پیش��نهادی از س��وی خریداران واگذار
خواهد گردید متقاضیان خرید و شرکت در مزایده فوق االشاره تا  5روز قبل از ان
میتوانند جهت بررسی و مالحظه اموال تعرفه شده به اجرای احکام مدنی شعبه اول
دادگاه حقوقی صحنه مراجعه نمایند.
دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی صحنه –علی محمدی
آگهی تحدید حدود اختصاصی به اس��تناد ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف ،
تحدید حدود ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که درآن احداث بنا شده به
اس��تثناء موقوفه عام دارای پالک  37فرعی از  -6اصل��ی واقع دراراضی قلی آباد
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اخبار
اروپا در آستانه رکود قرار گرفت

آمارهاي جديد نشان ميدهد توليد صنعتي در
آلمان براي سومين ماه متوالي روندي نزولي
داشته و همين امر اقتصاد اروپا را آسيبپذير
کرده اس��ت .ب��ه گزارش فارس ب��ه نقل از
اس��پوتنيک ،توليد صنعتي در آلمان نسبت
به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته  1.9درصد
کاه��ش يافت که بدترين عملکرد ماهانه از
س��ال 2009و زمان رکود ب��زرگ اقتصادي
محسوب ميش��ود.بر اس��اس آماري که از
س��وي دفتر فدرال آلمان منتشر شده است
ماه نوامبر س��ومين ماه پياپ��ي بود که توليد
صنعتي در آلمان کاهش مييابد و از طرف
ديگر اطمينان اقتصادي در سراسر حوزه يورو
به نزديک کمترين ميزان در دو سال گذشته
رسيده است.در حالي اين خبرهاي بد از اقتصاد
آلمان ميآيد که ماه گذش��ته ميالدي ماريو
دراگي رئيس کل بانک مرکزي اتحاديه اروپا
گفته بود که شرايط اقتصادي در اين اتحاديه
به قدري خوب شده است که ميتوان اجراي
سياس��تهاي محرک پولي را متوقف کرد.
آمار اقتصادي منتشر شده از شرايط آلمان به
عنوان بزرگترين اقتصاد آمريکا نشان دهنده
بروز مشکل در اين کشور است و کارشناسان
نگران بروز يک رکود اقتصادي ديگر هستند.
بانک مرکزي آلمان اعالم کرده است که با
دقت پيگير نوسانات اقتصادي ماهانه است و
انتظار دارد که اين مشکالت مقطعي بوده و
به زودي پايان يابد.
حذف صفر از پول ملي اولويت
اقتصاد ايران نيست

رييس کل اسبق بانک مرکزي با بيان اينکه
در ش��رايط فعلي اولويت اقتص��اد ما اصالح
زيرساختهاي پولي و بانکي است نه حذف
صف��ر از پول ملي گف��ت :همچنين در حال
حاضر دولت ظرفيت حذف صفر از پول ملي
را به شکل صحيح ندارد و ممکن است دچار
انحراف و کج روي شود .به گزارش تسنيم،
طهماسب مظاهري ،رييس کل اسبق بانک
مرکزي ،در خصوص حذف چهار صفر از پول
ملي ،اظهار کرد :قرار بر اين نيست که حذف
صفر از پول ملي به عنوان سياست اقتصادي
بخشي از مش��کالت مربوط به اين حوزه را
حل کند ،بلکه بايد بخشي از مشکالت مربوط
به مبادله پ��ول و کاال بين مردم را رفع کند.
وي افزود :نسبت به مديريت نرخ ارز ،مديريت
ترازنامه بانکه��ا ،عملياتي کردن بانکداري
بدون ربا و زدودن شائبه ربوي بودن و به طور
کلي در اصالح نظام بانکي مسئله حذف صفر
از پول ملي در شرايط فعلي اولويت ندارد.
حضور بنيانگذار گروه صنعتي و
پژوهشي زر در مراسم امين الضرب

س��ومين دوره مراس��م اعطاي لوح ،نش��ان
و تندي��س امين الضرب با حضور اس��حاق
جهانگيري معاون اول رئيس جمهور و جمعي
از مسئوالن عالي رتبه و فعاالن اقتصادي در
ت��االر وحدت تهران برگزار ش��د.به گزارش
روابط عموميگروه صنعتي و پژوهش��ي زر،
در اين مراسم از مرتضي سلطاني به عنوان
ميهمان ويژه و نخس��تين دارن��ده تنديس
کارآفريني امين الضرب و پيشکسوت عرصه
صنعت ،جهت اهداي تنديس به کارآفرينان
برتر سومين دوره نشان امين الضرب دعوت
به عمل آمد.

بخ��ش پنج ثبت علی آباد کتول به مس��احت  3891/57مت��ر مربع ملکی آقای قدرت
اله مال موس��ایی فرزند علی س��اعت  9صبح روزدو ش��نبه مورخ 1397/11/15
در محل وقوع ملک واقع درروس��تای قلی آباد  ،جاده قرق به قلی آباد نرس��یده به
روستا سردخانه و انبار محصوالت کشاورزی بعمل خواهد آمد  .از این رو چنانچه
مجاوری یا هرشخصی نسبت به حدود یا حقوق ارتفاعی حقی برای خود قائل است
می تواند فقط تا س��ی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی حدود اعتراض
خود را کتبا با ذکر شماره پالک به اداره ثبت شهرستان تسلیم نموده و عالوه برآن
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواس��ت به مرجع
ذیص�لاح قضائی تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی
م��ی تواند بدادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم و درخواس��ت را دریافت به
اداره ثبت تسلیم نماید  .بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق
مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود.م.الف51941 :
تاریخ انتشار :پنج شنبه 1397/10/20
عیسی حسن قاسمی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی آباد کتول
آگهی تحدید حدود اختصاصی به اس��تناد م��اده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
 ،تحدید حدود شش��دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که درآن احداث بنا ش��ده
دارای پالک  7153فرعی از  -19اصلی واقع دراراضی قریه علی آباد بخش ش��ش
ثبت علی آباد کتول به مساحت  157/16متر مربع ملکی آقای علی شاهرودی فرزند
عباس س��اعت  9صبح روزسه شنبه مورخ  1397/11/16در محل وقوع ملک واقع
درعلی آبادکتول  ،خیابان ولی عصر کوچه فجر 12انتهای کوچه بعمل خواهد آمد  .از
این رو چنانچه مجاوری یا هرشخصی نسبت به حدود یا حقوق ارتفاعی حقی برای
خود قائل اس��ت می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی
حدود اعتراض خود را کتبا با ذکر شماره پالک به اداره ثبت شهرستان تسلیم نموده
و عالوه برآن ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست
ب��ه مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید در غیر اینص��ورت متقاضی ثبت یا نماینده
قانون��ی وی می تواند بدادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم و درخواس��ت را
دریافت به اداره ثبت تس��لیم نماید  .بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض
اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور س��ند مالکیت خواهد نمود.م.الف51942 :
تاریخ انتشار :پنج شنبه 1397/10/20
عیسی حسن قاسمی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی آباد کتول

