
»پرت�ال مل�ي ص�ادرات اي�ران« )كاالك�س( 
ب�راي تس�هيل رون�د ص�ادرات محص�والت 
ايراني به خارج از كش�ور رونمايي شده است. 
در همين ارتباط محمد خدا پرست، مجري طرح 
پورتال ملي صادرات ايران كاالكس در گفت وگو 
با »جوان«، در خصوص جزئي��ات اين پروژه ملي 
عنوان ك��رد: ما به دنب��ال تم��ام توليدكنندگان 
ايراني هستيم كه كاالي با كيفيت توليد مي كنند 
و در عرص��ه صادرات فعال هس��تند، ت��ا بتوانيم 
ظرفيت ه��اي آنان ب��راي ص��ادرات را فعال تر از 

گذشته كنيم. 
وي س��پس در خصوص بازار هدف اين مجموعه 
براي صادرات محصوالت ايراني نيز گفت: هم اكنون 
ما روي بازار 15كشور همسايه ايران و كشورهاي 
حوزه CIS تمركز كرده ايم و البته رايزني هايي نيز 

با اروپا و امريكاي جنوبي انجام داده ايم. 
اين فع��ال بازرگاني فلس��فه وج��ودي مجموعه 
كاالك��س را ش��تاب دادن به ص��ادرات و فروش 
كااله��اي ايران��ي دانس��ت و اف��زود: ي��ك روز 
توليد كننده ها مجبور بودند براي شروع صادرات 
خود به افرادي مراجعه كنند و اين افراد در حقيقت 
واسط صادر كننده و فروش��نده نهايي كاال بودند؛ 
بنابراين ما به اين فكر افتاديم كه با توجه به نقش 
دريچه هاي اينترنتي در ح��وزه فروش و صادرات 
كاال، سامانه اي در اين خصوص ايجاد و اين روند 

را مكانيزه كنيم. 
خداپرس��ت اضافه كرد: اين س��امانه آمار و ارقام 
كاالهاي صادراتي را به ص��ورت جزئي در اختيار 
خواهد داش��ت. البته آمارهاي��ي در اين خصوص 
توس��ط گمرك و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ارائه مي ش��ود، اما اينكه چه كسي چه محصولي 
توليد مي كند، محصول توليدي به كجا صادر شده، 
به چه كسي فروخته شده و روند توليد به چه شكل 
بوده، در آمارهاي دولتي وجود ندارد و ما به دنبال 
اين هستيم كه توسط كاالكس اين آمارها را ايجاد 
كنيم.  وي در همين ارتباط ادامه داد: موضوع دوم 
سياست گذاري در حوزه صادرات است و از طريق 
مجموعه كاالكس ما ب��ه توليد كننده ها خواهيم 
گفت كه چطور صادرات انجام دهند كه بيشترين 

ارزش افزوده نصيب كشور شود. 
  به دنبال انحصار صادرات نيستيم

خداپرس��ت در ادامه افزود: هم اكنون تقريباً 90 

درصد كشورهاي دنيا كار فروش را به معامله گران 
يا به اصطالح TRADER ها واگ��ذار كرده اند؛ 
چراك��ه اي��ن معامله گ��ران امكان نياز س��نجي 
بازاره��اي اطراف را دارند و مي توانند به ش��ركت 
توليد كننده خوراك ارائه  دهند و نسبت به تقاضاها 
و اس��تانداردهاي بازارهاي هدف، توليد كننده را 

آگاه كنند. 
اين فعال بازرگاني تصريح كرد: كاالكس نيز قرار 
است چنين كاري انجام دهد و در مرحله نخست 
به دنبال شركت هايي است كه به دنبال ارتباطات 
بيش��تر و بازارهاي جديد براي فروش محصوالت 
خود در منطقه هستند. ما به اين شركت ها راهكار 
براي توليد محصول ارائ��ه می دهيم و همچنين 
مش��تري را نيز پيدا مي كني��م و حتي در صورت 
وجود ب��ازار در خارج به آنها در كش��ف بازارهاي 

جديد منطقه اي كمك مي كنيم. 
وي در خصوص س��از و كار مجموعه كاالكس نيز 
گفت: كاالكس قرار نيست از توليدكننده هزينه اي 
دريافت كند، اما تمامي مراحل توليد تا صادرات 
و فروش بايد از كانال كاالكس پيگيري شود. اين 
مراحل ش��امل مطالعات توليد، مطالعات فروش، 
مطالعات ارس��ال و مطالعات برندينگ اس��ت كه 
تمامي آنها بايد از طريق سامانه كاالكس صورت 

پذيرد. 
ايده پ��رداز مجموعه كاالس اضافه ك��رد: البته ما 

به ش��ركت ها نمي گوييم كه انحص��ار صادرات و 
فروش خود را به ما بدهند، بلكه مي گوييم در كنار 
كارهايي كه خود انجام مي دهند، بخشي را نيز به 
ما واگذار كنند. م��ا مي خواهيم توليد تا مصرف را 
به سه ضلع فروشنده، خريدار و كاالكس تقسيم 
كنيم؛ چراكه بازاريابي ما نوين است و معموالً در 

برنامه شركت ها نيست. 
خداپرس��ت اظهار كرد: مجموعه ما قطعاً پيش از 
ارسال محصول، نياز س��نجي بازار مقصد را انجام 
خواهد داد و اگر مطمئن باش��يم ك��ه در آن بازار 
موفق نخواهيم بود، به هي��چ عنوان توان و هزينه 

خود را در آنجا صرف نخواهيم كرد. 
اين فعال بازرگاني در خصوص تضمين موفقيت 
اين مجموعه نيز گفت: تضمين ما اين اس��ت كه 
پول��ي از توليد كننده درياف��ت نمي كنيم و حتي 
سازوكار توليد را به نيز به صورت رايگان در اختيار 
توليد كننده قرار مي دهيم. اين خود تضمين كار 
براي ش��كل گيري اعتماد ميان ما و توليد كننده 
است. عالوه بر اين توليد كننده و فروشنده هيچ گاه 
قرار نيست حذف شوند؛ چراكه هويت كاالكس به 

توليد كننده و فروشنده وابسته است. 
وي در خصوص نحوه درآمدهاي ناشي از صادرات 
در شرايط تحريم هم اظهار كرد: ما در اين خصوص 
ايده هايي داريم و با شبكه بانكي بازار مقصد در اين 

خصوص مذاكره خواهيم كرد. 

  كاالكس همانند ندارد
خداپرس��ت در بخ��ش ديگري از اي��ن گفت وگو 
اضافه كرد: در حال حاضر هيچ سامانه اي همانند 
كاالكس در ايران وجود ندارد و حدود يك س��ال 
اس��ت كه در اين خصوص مطالعه صورت گرفته 
است. هم اكنون شركت هاي زيادي هستند كه در 
حوزه صادرات كار مي كنند، اما هنوز هيچ كدام از 

آنها مدلي مانند كاالكس ندارند. 
وي درباره ديدگاه اتاق بازرگاني درباره اين پروژه 
نيز گفت: هم اكنون خود ات��اق بازرگاني در حال 
بستر سازي براي صادرات است، بنابراين معتقدم 
كه اتاق بازرگاني از ايده كاالكس حمايت خواهد 

كرد. 
خداپرست همچنين اظهار كرد: هم اكنون بهترين 
موقع براي صادرات است و در حال حاضر فروش 
كاالي ايراني ب��ه خارج از كش��ور باالترين ارزش 
را دارد. عالوه بر اين در حوزه همس��ايگان ايران، 
كاالهاي ايراني با اس��تقبال زيادي روبه رو شده  و 

معتقديم اين ايده  موفق خواهد بود. 
  چرخه اقتص�اد را با ص�ادرات به حركت 

در آوريم
خداپرس��ت در بخش پاياني اي��ن گفت وگو نيز 
افزود: در فاز اول، برنامه كاالكس اين اس��ت تا با 
راهكارهايي كه مسئوالن و كارشناسان اين پروژه 
دارند، بتوانند در اس��رع وقت ب��ا توليدكنندگان 
هم افزايي في مابيني را ايج��اد كنند و نيز بتوانند 
توليدات كشور را به استانداردهاي جهاني برسانند.  
وي ادام��ه داد: در اينجا بايد ع��رض كنم كه برند 
كاالكس اين ادعا را دارد ك��ه فقط مي خواهد در 
كنار توليدكنندگان نقش بس��زايي را در ش��تاب 
صادرات براي ايران عزيز داشته باشد و هيچگونه 
هزين��ه اي در مورد معرف��ي برنده��اي ايراني به 

كشورهاي ديگر جهان دريافت نخواهد كرد. 
اين فعال بازرگاني تصريح ك��رد: كالم آخر اينكه 
از تمامي مس��ئوالن، مديران، اتحاديه ها، صنوف 
و توليدكنندگان محترم كشور خواهشمندم تا ما 
را در اين پروژه بزرگ ياري كنند تا بتوانيم كاالي 
با كيفيت توليد ش��ده را به اقصي نقاط دنيا صادر 
كنيم؛ چراك��ه همه ما بر اين موض��وع واقفيم كه 
اگر چرخه صادرات كشور راه بيفتد عالوه بر ايجاد 
ش��غل، بهبود فرآيند توليد و نهايتاً افزايش توليد 

ناخالص ملي را به دنبال خواهد داشت. 
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كشف بازارهاي جديد براي كاالهاي ايراني 
ايده پرداز پرتال ملي صادرات ايران در گفت وگو با »جوان« مدعي شد  جعفر تكبيري

  گزارش  یک

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

104849484پتروشيمي جم
1328329بانك پاسارگاد

10944521داروپخش )هلدينگ 
10050478سيمان قائن 
15328729كارتن ايران 

193692داروسازي كوثر
2970141داروسازي امين 

3121148سيمان اروميه 
6970330فروسيليس ايران 

2683127كارخانجات توليدي شيشه رازي 
6703317قندلرستان 

2430114مهركام پارس 
104849سيمان كردستان

12124553حمل ونقل بين المللي خليج فارس
12358559پتروشيمي جم

4555206س.صنايع شيميايي ايران
3541160آبسال 

2960133شكرشاهرود
13349597قنداصفهان 

5809257قندمرودشت 
5022221كويرتاير
8783386الميران

6061266معادن منگنزايران 
91240سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

4734206كشت وصنعت پياذر
103644بانك سينا

5317224سيمان فارسنو
154365سرمايه گذاري پرديس
16356682صنايع خاك چيني ايران 

127653فنرسازي زر
5841242فرآورده هاي نسوزپارس 

164367بانك تجارت
7559307كاشي پارس 
161664سيمان تهران 

5724226گروه مپنا)سهامي عام(
2932115صنايع كاغذسازي كاوه 

5212203افست 
126949بانك صادرات ايران

11153430فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
202478كاشي سعدي 

108841سرمايه گذاري خوارزمي
6807253 سالمين 

11099406فراورده هاي نسوزايران 
115042بانك پارسيان 
129147بيمه پارسيان

161958صنايع ريخته گري ايران 
165659سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 

16446585پارس خزر
4613162قندنيشابور

183464پست بانك ايران
3806132قندثابت خراسان 

4478153توليدي چدنسازان
11993404گلوكوزان 

4848160المپ پارس شهاب 
7588250صنايع جوشكاب يزد
3155103صنايع الستيكي سهند

294895كارت اعتباري ايرانكيش
4684150بهنوش ايران 

184257بيمه ما
216967نيرومحركه 
266182بانك ملت

95129سيمان شرق 
4728142سيمان غرب 

103431بيمهالبرز
3629107كاشي الوند
10435302قندهكمتان 

190155سرمايه گذاري آتيه دماوند
235468كابل البرز

3535100گروه صنعتي بارز
172248بيمه آسيا
9689268جام دارو

171346سيمان داراب 
330788بين المللي محصوالت پارس 

احتمال باالي بروز ركود اقتصادي در امريكا
اقتصاددان�ان  از  گرفت�ه  ص�ورت  نظرس�نجي  ي�ك  در 
مش�خص ش�د، احتم�ال وق�وع رك�ود در اقتص�اد امري�كا 
در باالتري�ن س�طح ش�ش س�ال اخي�ر خ�ود ق�رار دارد. 
به گزارش آسوشيتدپرس، مخاطرات ناش��ي از ريزش بازارهاي مالي، 
جنگ تجاري با چين و تعطيلي موقت دولت امريكا باعث ش��ده است، 
احتمال وقوع ركود در بزرگ ترين اقتصاد جهان بيش از پيش افزايش 
يابد.  در نظرسنجي صورت گرفته از جمعي از اقتصاددانان امريكايي، 
شانس وقوع ركود در اقتصاد امريكا در 1۲ ماه آينده ۲5 درصد عنوان 
شده است كه 5درصد بيش از پيش بيني ماه دسامبر و باالترين سطح 
شش سال اخير محسوب مي شود.  اقتصاددانان پيش بيني كرده اند رشد 
اقتصادي امريكا در سال جاري به جاي ۲/9 درصد به ۲/5درصد كاهش 
يابد كه اين رشد به طور عمده ناشي از اشتغالزايي مستحكم، افزايش 
دستمزدها و كاهش ماليات هاست. اگر رشد اقتصاد امريكا تا ماه ژوئيه 
ادامه يابد، براي نخستين بار در طول تاريخ اين كشور رشد اقتصادي در 

10 سال متوالي مثبت خواهد بود.

 امريكا در زمينه تحريم هاي نفتي ايران 
معافيت بيشتري اعطا نمي كند

ي�ك مق�ام وزارت خارج�ه امري�كا مي گوي�د ك�ه واش�نگتن 
قص�د ن�دارد معافيت ه�اي بيش�تري در زمين�ه تحريم ه�اي 
كن�د.  اعط�ا  ديگ�ر  كش�ورهاي  ب�ه  اي�ران  علي�ه  نفت�ي 
به گزارش رويترز، يك مقام وزارت خارجه امريكا روز شنبه اعالم كرد 
كه واش��نگتن به دنبال اعطاي معافيت بيش��تر در زمينه تحريم هاي 
نفتي عليه ايران نيس��ت.  »برايان هوك« در يك نشس��ت خبري در 
ابوظبي پايتخت امارات گفت: دليل تصميم قبلي براي اعطاي معافيت 
جلوگيري از افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني بود.  رويترز افزود: با 
اين حال برايان هوك از پاسخ به اين سؤال كه »در پايان ماه مي كه دوره 
معافيت ها به پايان خواهد رسيد، امريكا چه برنامه اي دارد؟« خودداري 
كرد.  بعد از خروج غيرقانوني دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا از توافق 
هسته اي و بازگرداندن همه تحريم هاي بانكي و نفتي، امريكا مجبور شد 

براي برخي از خريداران نفت ايران معافيت صادر كند. 

همكاری مخفيانه چند بانک اروپايی با ايران
يك كارشناس ايتاليايي با بيان اينكه تحريم هاي امريكا عليه ايران 
كاماًل احمقانه بوده و با اين تحريم ها مخالف اس�ت،  گفت: با وجود 
تحريم ها چند بانك اروپايي مخفيانه ب�ا ايران همكاري مي كنند. 
به گزارش فارس، يك كارشناس ايتاليايي گفت: تحريم هاي امريكا عليه 
ايران كاماًل احمقانه است و كاماًل با اين تحريم ها مخالفم، قصد امريكا از 

تحريم هايي كه به راه انداخته كنترل نفت و سلطه بر منطقه است. 
خانم استال  كابلي، كارشناس ايتاليايي كه در سومين نمايشگاه كشاورزي 
ايران در نمايش��گاه بين المللي تهران حضور داشت، گفت: امريكا به هر 
طريقي تالش مي كند تا كش��ورهاي منطقه خليج ف��ارس را در اختيار 
خودش بگيرد و به آنها مس��لط شود؛ از س��وي ديگر با توجه به اهميت 
انرژي در جه��ان مي خواهد چتر خود را بر نفت اين منطقه بگس��تراند.  
سومين نمايشگاه كشاورزي ايران از روز گذشته با حضور ۲00 شركت 
در نمايش��گاه بين المللي تهران ش��روع ب��ه كار كرده كه 80 ش��ركت 
حاضر از كشورها مختلف خارجي اس��ت.  روز گذشته مسئوالن وزارت 
جهاد كشاورزي حضور اين شركت های خارجي  را در سومين نمايشگاه 
كشاورزي، نهاده ها و سيستم هاي نوين آبياري به رغم تحريم هاي امريكا 

بي توجهي كشورها به تحريم هاي امريكا مطرح كردند. 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى (نوبت 74)
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